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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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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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OP BEZOEK BIJ………
Martin Versteeg
Op een warme dinsdagavond ben ik afgereisd naar Papendrecht om het
nieuwe vogelonderkomen van Martin Versteeg te bewonderen. Martin en
Danielle hebben namelijk afgelopen voorjaar de tuin laten opknappen en
direct een nieuwe woning laten zetten voor de vogels. Een schitterende
blokhut met een grote ruimte waar de vogels zich goed kunnen vermaken.
Aan alles is gedacht, verlichting op een klok, een nachthok, voldoende
ruimte voor de rand attributen en aan schrikdraad om de katten op afstand te houden. Dit laatste is alleen nodig als hun waakhond niet buiten
loopt.
De populatie is overwegend Gouldamadines en Martin vertelde mij dan
ook dat hij graag verder wilde met deze vogels in alle kopkleuren. Hij had
daarom ook weer nieuwe vogels aangeschaft (zie foto met Universeelkooi). Voltrots liet hij de jongen vogels zien die hij op dit moment had liggen. Een pracht gezicht, drie kleine vogeltjes in een nestje.
Niet alleen het onderkomen van de vogels mocht gezien worden ook de
tuin zit er keurig en strak uit.
Samengevat een tuin en volière waar Martin en Danielle trots op mogen
zijn.
Na alles gezien te hebben werd ik nog getrakteerd op een heerlijk bak koffie en nadat ik Martin en Danielle bedankt had voor hun gastvrijheid ging
ik weer huiswaarts.
Lex Kaptein

Meer foto’s vindt u op de site.
Oktober 2016
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REGIONALE BABYSHOW 2016
V.V. DE NACHTEGAAL HEERJANSDAM
Zaterdag, 24 september jl, was het weer zover v.v. De Nachtegaal
Heerjansdam organiseerde weer haar jaarlijkse Regionale Babyshow. Tevens de start van het nieuwe verenigingsseizoen.
De avond voor deze babyshow werd de zaal in gereedheid gebracht en
werden voor de eerste keer de nieuwe stellingen in elkaar gezet. Met een
zucht en een sch….. stonden deze stellingen in elkaar en toen ook de
keurtafels en de bar op zijn plaats stonden waren we klaar voor de dag
van morgen.
Op deze dag (zaterdag, 24 september) werden in de vroege morgen 84
vogels, door 11 inzenders, binnen gebracht.
Na een heerlijk bakje koffie opende de voorzitter de babyshow en hoopte
dat het een leerzame en gezellige dag zou worden.
Na het openingswoord namen de heren keurmeesters, Piet Ooijen, Alois
van Mingeroet en Henk Dries plaats achter de keurtafels en werden de
eerste vogels door de inzenders zelf op tafel gezet om daarna van gedachten te wisselen met de heren keurmeesters.
De heren keurmeesters probeerden op vakkundige wijzen de vogels te beoordelen en de inzenders van de juiste informatie te voorzien om tot een
beter resultaat te komen.
Rond etenstijd werd er een heerlijke broodmaaltijd geserveerd door de
dames van de bar. Deze broodmaaltijd werd ons aangeboden door een
niet nader te benoemen sponsor. Na deze broodmaaltijd werden de laatste
vogels op de tafel gezet en beoordeeld.
Rond 14:30 uur waren alle vogels beoordeeld en nadat de
beoordelingsbriefjes, welke direct na de beoordeling op de kooien waren
gehangen, en waren bestudeert was het tijd om de beste vogel van deze
dag in het zonnetje te zetten.
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De voorzitter reikte een aardigheidje, in de vorm van een bekertje, uit aan
de winnaars van deze dag.
Bij de Postuurkanaries werd de prijs in de wacht gesleept door Bert
Lankhuyzen.
Bij de Europese Cultuur Vogels werd de prijs gewonnen door Walter
Rotgers
Bij de Tropische vogels werd de prijs gewonnen door Ger van Stigt Thans
En bij de Parkieten werd de prijs gewonnen door Leen Pierneef.
Na de prijsuitreiking hoopte de voorzitter dat dit aantal vogels en de
kwaliteit van de vogels een goed signaal is voor de komende tentoonstelling. Welke gehouden wordt in week 43 van dit jaar en deze vindt plaats in
de vergaderzaal van de Sporthal “Den Dam” aan de Sportlaan te
Heerjansdam.
Tevens bedankte hij alle inzenders en keurmeester voor deze fantastische
mooie dag en wenste iedereen wel thuis.
Na deze woorden werd er overgegaan tot het uitkooien van de vogels zodat
deze en de inzenders weer huiswaarts konden gaan en werd de zaal weer
schoon opgeleverd aan Diervoeders W.L.Plaizier.
Om u van deze mooie dag (nogmaals) te laten genieten hebben wij
prachtige foto’s op de site gezet. Deze prachtige foto’s zijn, zoals
gebruikelijk, gemaakt door onze eigen hoffotograaf Nelly van der Waal.

Meer foto’s en de
presentatie op de site

Volgend jaar
organiseren wij weer
zo’n gezellige dag.
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Usutu-virus, de 'merel-ziekte'
bereikt Nederland
We kregen bij Vogelbescherming al zeer veel meldingen van dode merels
binnen en waren dus al bang dat het Usutu-virus zou gaan toeslaan in Nederland. Onderzoek aan dode vogels heeft nu definitief uitgewezen dat het
Usutu-virus Nederland heeft bereikt. Het virus zorgde in 2012 nog bij onze
Duitse buren voor een massale sterfte onder de merels en nu komen er
talloze meldingen uit Gelderland, Noord-Brabant en Limburg.
Het Usutu-virus vindt zijn oorsprong in Afrika en wordt overgebracht door
muggen. Vermoedelijk is het virus via trekvogels naar Europa overgebracht, waar het 2001 voor het eerst opdook in Oostenrijk. Vanuit daar
verspreidde het zich over Europa, met in 2012 een massale slachting onder de merels in Duitsland tot gevolg. Meer dan 300.000 vogels stierven.
In sommige Duitse steden was de sterfte zo massaal dat de merels praktisch verdwenen waren uit de tuinen en parken. Sindsdien waart het virus
nog steeds rond in Europa en de laatste jaren ook in Nordrhein-Westfalen,
de Duitse deelstaat die aan Nederland grenst. Het was dus wachten tot
het virus in Nederland zou opduiken.
Weinig gevaar voor mensen
Het is zeer uitzonderlijk dat mensen besmet raken. Het virus wordt door
steekmuggen, voornamelijk uit het geslacht Culex, overgedragen. In Europa zijn tot nu toe vijf patiënten met het Usutu-virus bekend, ondanks
grootschalige uitbraken bij vogels. Bij drie van deze patiënten was het immuunsysteem verzwakt.
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Herkennen zieke merel
Een merel die is besmet met het virus is vaak gemakkelijk te herkennen.
Ze zien er - ook als er veel voedsel aanwezig is – ongezond en verzwakt
uit. Ze zijn makkelijk te benaderen, hebben een slordig verenkleed en
zijn sterk vermagerd. Verder hebben ze evenwichtsstoornissen en kunnen ze soms moeilijk vliegen. Na twee tot drie dagen zijn ze dood. De
verwachting is dat merels uiteindelijk immuniteit tegen het virus zullen
ontwikkelen.
Zieke vogel melden
Mensen kunnen helaas weinig doen om de merels te beschermen of besmetting van de merels te voorkomen. Mensen die een dode merel in
hun tuin vinden, kunnen die begraven of in een plastic zakje in de grijze
container gooien. Pak de vogel daarbij wel op met wegwerphandschoenen of een plastic zakje, ook al is de kans op besmetting voor mensen
klein. Daarnaast roepen we iedereen op om dode vogels te melden, zodat
we een goed beeld krijgen van de omvang van de Usutu-uitbraak.
Een net gestorven merel kan gemeld worden bij het Dutch Wildlife Health
Centre via het meldingsformulier. Net gestorven vogels kunnen namelijk
nog op het virus worden onderzocht. Het DWHC doet al jaren onderzoek
naar verschillende vogelziektes en onderzoekt vogels dus ook op de aanwezigheid van het Usutu-virus. Vindt u een merel die waarschijnlijk al
wat langer dood is, dan graag een melding via de site van Sovon Vogelonderzoek Nederland. Sovon inventariseert onder meer de zieke en dode
vogels in heel Nederland en analyseert de gegevens.

Het nieuwe logo van de
N.B.v.V.
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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
- Dinsdag 25 oktober a.s. t/m
Zaterdag 29 oktober a.s.
Bijzondere Tentoonstelling
- Donderdag 24 november a.s.
Ledenbijeenkomst
- Donderdag 26 januari 2017
Jaarvergadering

Noteer deze

alvast in je agenda!
Oktober 2016

15

Oktober 2016

16

OPROEP BETALEN LOTEN
GROTE VERLOTING 2016
Afgelopen maand, september, zat er bij het clubblad een boekje loten
voor de grote verloting 2016 bijgesloten.
Er zijn nog enkele leden die dit boekje nog niet betaald hebben.
Wij doen dan ook een dringend verzoek dit zo spoedig mogelijk
over te maken naar het hieronder staande rekeningnummer.
De trekking is op Zaterdag 29 oktober a.s. om 16:00 uur in de Sporthal
“Den Dam” aan de Sportlaan te Heerjansdam.
In een boekje zitten 25 loten van € 0,50 stuk, dus € 12,50 per boekje.
Betalen d.m.v. overmaken naar bankrekeningnummer
NL11 INGB 0002252550 tnv Penningmeester v.v. De Nachtegaal, Heerjansdam, ovv Grote verloting en je kweeknummer. Wil je meerdere
boekjes dan kan je terecht bij Lex Kaptein, Palissanderhout 64, 2994 HK
Barendrecht, Mob. 06-12616179. Mocht je echter het boekje loten dat
wij je hebben toegestuurd niet kunnen verkopen en je wilt het ook niet
zelf houden dan zien wij dit boekje graag zo spoedig mogelijk terug.

DOE MEE EN STEUN ONZE VERENIGING!
HANDEL IN GRIJZE ROODSTAARTEN WORDT VERBODEN
De handel in de grijze roodstaartpapegaai wordt verboden. Dat hebben
landen besloten tijdens de top over bedreigde planten- en diersoorten in
het Zuid-Afrikaanse Johannesburg.
De grijze roodstaartpapegaai, een van de meest verhandelde vogels in
de wereld, stond al op de Cites-lijst met bedreigde soorten, maar er
mocht nog wel met vergunning in worden gehandeld. Omdat dit door de
landen waar de vogels voorkomen nauwelijks kan worden gehandhaafd,
is besloten de handel helemaal te verbieden.
De vogel kwam vroeger voor in een groot gebied in West- en OostAfrika, maar is de laatste jaren sterk in aantal afgenomen. Alleen al in
Ghana is het aantal sinds 1992 met ruim 90 procent afgenomen, zo blijkt
uit onderzoek.

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 het ook opgeven via hier
onderstaand mailadres:

martin.versteeg@chello.nl
Oktober 2016
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TT- AGENDA RAYON 5 Z-H.
27-29 Okt. v.v. De Nachtegaal, Heerjansdam (H79)
Sporthal De Dam, Sportlaan 8, Heerjansdam

Rayontentoonstelling “Rivierencup” 2016
28-29 OKT. v.v. Kraaiennest, Nieuw poort (N02)
Het Arsenaal, Buitenhaven 10, Nieuwpoort
Opening: vrijdag 28 oktober om 14:00 uur
03-05 NOV. v.v. Voliere Vrienden, H-I-Ambacht (H37)
P.V.Luchtbode, Reeweg 89, Hendrik-Ido-Ambacht
04-05 NOV. v.v. Ons Genoegen, Zwijndrecht (Z04)
Clubgebouw, Uilenvliet 37a, Zwijndrecht
04-05 NOV. v.v. De vogelvriend, Sliedrecht (S05)
Activiteitencentrum, Thorbeckelaan 110, Sliedrecht
10-12 NOV v.v. De Voliere, Dordrecht (D05)
PV De Luchtbode, Gravensingel 108/110, Dordrecht
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
Oktober 2016
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Tuinontwerpstudio MINK
Gediplomeerd tuinontwerper
tel: 06-19939508
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20

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.
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UITNODIGING
Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de opening van de
Bijzondere Tentoonstelling 2016, die plaats zal vinden op donderdag
27 oktober a.s. om 19:30 uur
(zaal open om 19.00 uur) in de vergaderzaal van Sporthal “Den Dam”
aan de Sportlaan te Heerjansdam.
Overige openingstijden
* Donderdag 27 oktober 2016
Open van 19:30 tot 22:00 uur
* Vrijdag 28 oktober 2016
Open van 10.00 tot 22:00 uur
* Zaterdag 29 oktober 2016
Open van 10.00 tot 16.00 uur

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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