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CLUBBLAD 
 
Oktober 2021 

 
  VOGELVERENIGING 
 

  DE NACHTEGAAL, HEERJANSDAM 
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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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TENTOONSTELLINGSNIEUWS 

GEEN VOGELVERKOOPKLASSE 
 

Anders dan vermeld in het clubblad van september en in de regle-
menten van onze Bijzondere tentoonstelling zal er tijdens onze ten-
toonstelling 2021 GEEN verkoopklasse aanwezig zijn.  
Het bestuur heeft hiervoor gekozen om de ruimte in de tentoonstel-
lingszaal zo ruim mogelijk te houden i.v.m. de eventuele nog gelden-
de corona-regels. Het is natuurlijk wel toegestaan om zelf uw tentoon-
gestelde vogels te koop aan te bieden. Maar deze vogels kunnen pas 
op zaterdagmiddag na het uitkooien door de inzender aan de nieuwe 
eigenaar overhandigd worden. Absoluut niet eerder. 
 

Het bestuur, v.v. De Nachtegaal Heerjansdam. 
 

Notulen van de Ledenbijeenkomst 
(donderdag 30 september 2021) 

    Op deze avond waren 15 leden aanwezig inclusief bestuur. 
 

1. Opening 
Lex opende de vergadering en heette iedereen hartelijk welkom.  Martin komt iets   
later binnen i.v.m. zijn werk. 
Ger is afwezig omdat hij in het ziekenhuis ligt. 
Kees v/d mark heeft gebeld om te laten weten dat hij niet komt i.v.m. met dat het 
weer donker gaat worden buiten. 

 

2. Notulen vorige vergadering 
Er waren geen op- of aanmerkingen op de notulen van 25 juni 2021. 
  

3. Ingekomen stukken 
  Infoblad District Zuid-Holland; vrijdagavond 1 oktober 2021 is er de  

 Districtsvergadering. Hierbij zal Lex waarschijnlijk als nieuwe Districtsvoorzitter van    
 Zuid-Holland gekozen worden. Na 1 oktober 2021 zal Rayon 5 gaan ver 
 anderen in Rayon 4 . En krijgt ons Rayon 5 nieuwe verenigingen erbij. 
Surveillanten; op 19 oktober 2021 is er een bijeenkomst voor alle surveillanten uit 
het District van Zuid-Holland. Idalgo Plak, de coördinator van de surveillanten zal 
hierbij aanwezig zij om te bespreken wat de surveillanten wel mogen en wat zij 
niet mogen, etc. 
Ringen; Bij de bond komen er veel vragen binnen over hoe dat het straks gaat 
met het bestellen van de ringen. Er wordt bij de N.B.v.V hard gewerkt aan het ont-
wikkelen van programmatuur die het mogelijk moet maken dat alle leden hun rin-
gen straks zelf digitaal kunnen bestellen. Daar zijn natuurlijk kosten aan verbon-
den, en het kost ook tijd en overleg om alles op een goede manier te regelen.  
Het streven is om vanaf de 3de ronde ringen voor 2023 hiermee klaar te zijn, wat 
betekent dat leden vanaf 1 oktober 2022 mogelijk zelf digitaal kunnen bestellen.  
De ringencommissaris zal mogelijk een andere invulling in zijn functie gaan krijgen, 
maar dat is nog niet in te schatten. 
TT aanvragen; Ook voor de secretaris zal er wat gaan veranderen, want de aan-
vragen voor de keurcontracten van de keurmeester zal in de toekomst digitaal 
gaan gebeuren. 
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Rayon 5 vergadering; Op 17 september 2021 de Rayon 5 vergadering geweest. 
 

4. Mededelingen 
Er waren geen mededelingen te melden. 
 

5. Ledenbestand 
Het ledenbestand is gelijk gebleven en bestaat uit 53 seniorenleden, 1 jeugdlid en 
2 gastleden. 
 

6. Na bespreking Regionale Babyshow 2021 
Simon Kooiman; Het was een goede dag en positieve reacties gehoord. Er was  
een negatief puntje te melden en dat was dat er te weinig verlichting was boven  
een bepaald aantal kooien. Het bestuur gaat hier wat mee doen. Maar op de baby- 
show gaan wij niet alle verlichtingspunten ophangen zoals wij dat wel doen bij de  
tentoonstelling. 
Gijs Vermeer; Meer aandacht geven aan jeugdlid op deze dag, d.m.v. een beker.  

   Het bestuur gaat kijken wat er 2 jaar geleden is gedaan. 
 

   Na de pauze zal er een fotopresentatie getoond van deze Regionale Babyshow  
   2021 welke door Nelly van der Waal is gemaakt. Zoals gewoonlijk zag deze er weer    
    perfect uit en konden we even nagenieten van een prachtige dag. 
 

    7. Voorbespreking Regionale tentoonstelling 2021 
Door middel van een PowerPointpresentatie wordt de Regionale tentoonstelling 
2021 van dag tot dag besproken. Volgens de laatste informatie zijn wij verplicht om 
tijdens onze tentoonstelling bij de deur te controleren of men is gevaccineerd om 
een geldig coronatest hebben. Zie voor meer informatie waarom het laatste Voor-
lichtingsbulletin van de N.B.v.V. Wij als bestuur zijn hier niet blij mee. Het is nog 
geen week 43, waarin wij onze TT houden. Wij gaan dan ook nog verder uitzoeken 
wat op dat moment de mogelijkheden zijn. Let hiervoor op onze website, vereni-
gings-App en/of clubblad van oktober. Met het inbrengen van de vogels en op de 
keurdag hebben wij zo min mogelijk mensen gevraagd, dit mede op het advies van 
de gemeente Zwijndrecht in verband met de nu nog geldende Corona regels. 
 

Geen vogelverkoop;  
Anders dan vermeld het in het clubblad van september en in de reglementen van 
onze Bijzondere tentoonstelling zal er tijdens onze tentoonstelling 2021 GEEN ver-
koopklasse aanwezig zijn. Het bestuur heeft ervoor gekozen om de ruimte in de 
tentoonstellingszaal zo ruim mogelijk te houden i.v.m. de eventuele nog geldende 
Corona-regels. Het is natuurlijk wel toegestaan om zelf uw tentoongestelde vogels 
te koop aan te bieden. Maar deze vogels kunnen pas op zaterdagmiddag na het 
uitkooien door de inzender aan de nieuwe eigenaar overhandigd worden. Absoluut 
niet eerder. 
 

    9. Fotopresentatie Babyshow 2021 
Na de pauze was het tijd om de fotopresentatie van de Babyshow 2021 te verto-
nen. Deze zag er weer mooi uit en Lex gaf zijn complimenten aan Nelly. 

 

   10. Wat verder ter tafel komt 
Er werd nog een klein rondje over de bijzonderheden tijdens de kweek besproken 

  

         11. Sluiting 
   De voorzitter sluit de om 21.30 uur vergadering en wenst iedereen een welthuis. 
 
   Notulant: Nelly van der Waal 
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VERSLAG REGIONALE BABYSHOW EN BBQ 2021 
V.V. DE NACHTEGAAL HEERJANSDAM 

 

Zaterdag 18 september was het dan weer zover, we mochten onze eerste activiteit, de Regio-
nale Babyshow, van het nieuwe seizoen gehouden.  
Nadat de dag daarvoor alle stellingen al opgebouwd waren kwamen op zaterdagmorgen vroeg de 
vogels al binnengevlogen. (niet letterlijk, maar figuurlijk dan) Alle inzenders en keurmeesters 
waren op tijd en nadat men allemaal een bakkie koffie met beschuit met muisjes op hadden 
opende de trotse voorzitter van v.v. De Nachtegaal Heerjansdam deze Regionale Babyshow 
2021. 
De voorzitter hoopte dat deze dag de start is van “zoals vanouds” een mooi seizoen gaat wor-
den, waarin alle verenigingsactiviteiten weer doorgang kunnen gaan vinden. Dat hebben we na 
deze crisis van anderhalf jaar wel verdiend. 
Ook was hij blij verrast dat er weer meer vogels dan twee jaar geleden waren binnengebracht 

door 20 inzenders. Dat betekent dat 
iedereen er weer zin in had. 
Het was de bedoeling dat dit weer een 
gezellige en ontspannen dag werd en dat 
alle inzenders weer wat op zouden ste-
ken bij de heren keurmeesters. 
Keurmeester Tino Simons heeft de ka-
naries beoordeeld, keurmeester Peter 
van Wijgerde de Tropen en de Europese 
Cultuurvogels en Louis Perdon de krom-
snavels.  
Alle inzenders konden hun hart ophalen 
bij deze heren en waren zeer tevreden 
over de beoordeling van de keurmees-
ters en een bijkomstigheid “je steekt 
er altijd weer wat van op”. Je bent 
nooit te oud om wat bij te leren, toch!? 

Natuurlijk werd er door onze bardame, Suzan v/d Waal, weer goed voor ons gezorgd, zo ston-
den er om 12:30 uur schalen met heerlijke broodjes, melk, karnemelk en chocomemelk gereed. 
En werden we ook nog getrakteerd op een heerlijke krentenbol. Deze broodmaaltijd werd gra-
tis aangeboden door de vereniging.  
Omdat de inschrijving en deze broodmaaltijd gratis was voor de inzenders werd er toch nog op 
de aanwezige een beroep gedaan op hun portemonnee te openen. Het moet immers toch ergens 
vandaan komen. 
Zo werd er rond gegaan met lootjes voor een kleine verloting. Nou, zo klein was hij niet want er 
waren prachtige prijzen te winnen en als klapper werd er als hoofdprijs een magnetron verloot. 
De aanwezige waren gelukkig niet te beroerd om met deze verloting mee te doen en werden er 
in een rap tempo 2 boekjes van 100 loten leeg verkocht. Hierna werd de verloting voltrokken 
en vielen er gelukkig vele in de prijzen. 
Na de lunch en de verloting werden de laatste vogels nog beoordeeld en rond 15:00 uur waren 
we hiermee klaar.  
De heren keurmeesters hadden van alle aanwezige vogels de meest belovende vogel aangewe-
zen want voor deze vogel kreeg de inzender nog een aandenken uitgereikt door de voorzitter. 
De winnaars waren; 
Bij de kanaries; Dhr. Ad Tholenaar (R40) uit met een Japan Hoso  
Bij de Europese Cultuurvogels; Dhr. Walter Rötgers (H79) met een Goudvink 
Bij de tropen; Dhr. Meeuw den Otter (P07) met een Gouldamadine 
Bij de Kromsnavels; Dhr. Theun Knoop (R40) met een Agapornis Roseicollies 
Nogmaals van harte gefeliciteerd met dit behaalde resultaat. 
Na deze uitreiking sloot de voorzitter de schitterende dag af met de woorden “IK HEB GENO-
TEN EN IK HOOP JULLIE OOK”. 
Na de sluiting mochten de vogels weer mee met de inzenders richting huis en werd de zaal 
weer opgeruimd en gereed gemaakt voor de BBQ die voor deze avond gepland stond. 
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Nadat iedereen die zich voor deze BBQ had opgegeven en de vogels thuisgebracht hadden 
werd rond 18:00 uur de BBQ ontstoken en stond er een tafel vol met lekkers. 
Onze hoofd BBQ-bakker, Walter Rötgers bakten de heerlijkste stukken vlees voor ons en de 
15 aanwezige genoten hier zichtbaar van. Ook de nodige drankjes werden gedronken en als af-
sluiter werden we nog getrakteerd op een heerlijke “Magnum”. 
Niet alleen kwam er dus een eind aan deze Regionale Babyshow maar ook aan deze gezellige 
BBQ. Iedereen, die wij hoorde, hadden het heerlijk naar zijn/haar zin gehad en wij als be-
stuur kijken terug op een fantastische dag en vooruit op wat er allemaal gepland staat bij v.v. 
De Nachtegaal Heerjansdam. Denk hierbij aan de ledenbijeenkomsten en onze eigen aanko-
mende Regionale tentoonstelling welke in week 43 gepland staat en hopende op weer mooie 
tentoonstellingen bij onze zusterverenigingen in onze rayon en als afsluiter “De Rivierencup” 
welke wij dit jaar ook mogen organiseren. 
 
Uw trots bestuur, 
v.v. De Nachtegaal Heerjansdam.                     
         (na 30 september a.s. meer foto’s op de website) 
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GROTE VERLOTING 2021 
Ook dit jaar hebben we een grote verloting. De trekking is op Zaterdag 26 oktober 
a.s. om 16:00 uur in de kantine van LR & PC De Develruiters, Molenwei 3 te Heer-
jansdam. U heeft in september een boekje met 25 loten van € 0,50 stuk, dus € 12,50 
per boekje ontvangen. Heeft u dit boekje nog niet betaald een vriendelijk toch drin-
gend verzoek dit zo spoedig mogelijk te betalen. U kunt dit doen d.m.v. het bedrag 
over te maken naar bankrekeningnummer NL11 INGB 0002252550 t.n.v. Penning-
meester v.v. De Nachtegaal, Poortugaal, ovv Grote verloting, je Blok nr. en kweek-
nummer. Wil je meerdere boekjes dan kan je terecht bij penningmeester Teun van der 
Waal. Mocht je echter het boekje loten dat wij je hebben toegestuurd niet kunnen ver-
kopen en je wilt het ook niet zelf houden dan zien wij dit boekje graag zo spoedig mo-
gelijk terug.  

DOE MEE EN STEUN ONZE VERENIGING! 
 

En als u het boekje loten nog niet betaald 
heeft doe dit dan aub zo snel mogelijk. 

 
Alvast bedankt, de penningmeester 

 
 
 

Districtsshow Zuid-Holland 2021 

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

van 15 t/m 18 dec. 2021  
 

in de Victoriahal, 
Philipshoofjesweg 57, 3247 XR Dirksland 

Dit jaar wordt de  
Districtsshow Zuid-Holland 2021  

georganiseerd door:  
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 TT- AGENDA  RAYON 4 Z-H 2021 
28-30 OKT. v.v. De Nachtegaal, Heerjansdam (H79) 
LR & PC De Develruiters, Molenwei 3, Heerjansdam. 
 

05-06 NOV. v.v. De Vogelvriend, Sliedrecht (S05)  
SKV Sliedrecht Korfbalkantine, Thorbeckelaan 104, Sliedrecht  
  

05-06 NOV. v.v. Ons Genoegen, Zwijndrecht (Z04)  
Clubgebouw, Uilenvliet 37a, Zwijndrecht  
 

05-06 NOV v.v. Vogels en Vriendschap, Rotterdam (R45)  
Huis van wijk Irene, Oudelandsestraat 75, Rotterdam 
 

05-06 NOV v.v. De Voliere, Dordrecht (D05)  
Clubgebouw De Voliere, H.P.Kosterstraat 5, Dordrecht  
 

18-20 NOV. v.v. Vogelvreugd, Hardinxveld (H18)  
De Parel, Talmastraat 9, Hardinxveld-Giessendam  
 

19-20 NOV. v.v. Ons Genoegen, Ameide (A20)  
Camping De Koekoek, Lekdijk 47, Tienhoven  
 

19-20 NOV. v.v. Gorinchem e/o, Gorinchem (G29)  
Dorpshuis De Lindehof, Spijkse Kwekdijk 53, Spijk (gem.Lingewaal)  
 

25-27 NOV. v.v. De Leeuwerik, Nieuw-Lekkerland (N15)  
Gebouw De Bark, Veerweg 6, Nieuw-Lekkerland  
 

26-27 NOV. v.v. De Edelzangers, Groot-Ammers (G16)  
Tuincentrum Provincia, Nieuwpoortseweg 5 Groot-Ammers   
 

26-27 NOV. v.v. Rijnmond, Rotterdam (R35)  
Clubgeb. Rijnmond Actief, Aldenkamp 1, Rotterdam 
 

02-04 DEC. v.v. Witroka, Ridderkerk (R40)  
Clubgebouw Witroka, Westmolendijk 99, Ridderkerk  
 

03-04 DEC. v.v. De Putter, Ouddorp (O21)  
M.F.G. Dorpstienden, Dorpstienden 4 Ouddorp  
 

06-07 JAN. 2022 v.v. De Putter, Puttershoek (P07)  
Geref. Verenigingsgebouw, Rembrandtstraat 1, Puttershoek 
 

Rayontentoonstelling “Rivierencup” 2019 
10-11 DEC. v.v. De Nachtegaal, Heerjansdam (H79) 
LR & PC De Develruiters, Molenwei 3, Heerjansdam. 
 

Districtstentoonstelling Zuid-Holland 2021 
17-18 DEC. Stichting Districtsshow Zuid-Holland ism 1e.Flakkeese Vogel-
vereniging uit Middelharnis 
Victoriahal, Philipshoofjesweg 57, Dirksland 
 

Uw bezoek wordt zeer gewaardeerd! 
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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 2021 
“De Rivierencup” (Rayon 4 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 2021.  
Deze rayon 4 tentoonstelling wordt dit jaar georganiseerd door v.v. De Nachtegaal 
Heerjansdam. We hopen dat er een groot aantal leden inschrijven zodat we er met 
elkaar een mooie rayontentoonstelling ervan 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.vogelverenigingendistrictzuidholland.nl 
Of www.denachtegaalhjd.nl   

 

Voor vragen kunt u zich richten tot de tentoonstellingssecretaris Raymond Sluiter  
via: E-mail: info@denachtegaalhjd.nl of telefoon: 06-53803641  (na 19:00 uur)  
  

We hopen u te mogen begroeten tijdens de Rayontentoonstelling.   
 

Met vriendelijke groet,         
Het bestuur v.v. De Nachtegaal Heerjansdam  
 

Noot  Rayonvoorzitter: 
Deze Rayontentoonstelling De Rivierencup (rayon 4 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 4 Zuid-Holland 
Dit doen we door deze tentoonstelling te organiseren bij /door één van de ver-
enigingen uit rayon 4. Zo organiseert dit jaar v.v. De Nachtegaal Heerjansdam 
deze Rayontentoonstelling.  
 

Daarom een vriendelijk doch dringend verzoek om uw mooiste vogels in te 
schrijven voor dit verenigingskampioenschap. Ik reken op jullie!! 
 

Donderdag 9 december van 14:00 tot 21:00 uur  
Vrijdag 10 december, aanvang 9:00 uur 
Vrijdag 10 december van 19:30 uur tot 22:00 uur  
Zaterdag 11 december van 10:00 tot 16:00 uur  
Zaterdag 11 december 15:45 uur  
Zaterdag 7 december vanaf 16:15 uur  
 

Dinsdag 24 november om 18:00 uur  
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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 

 

 
- Dinsdag 26 t/m zaterdag 30 oktober 2021 
 Bijzondere tentoonstelling 2021 
 Er is GEEN aparte vogelverkoop op deze tentoonstelling 
 
- Donderdag 25 november a.s. 
 Ledenbijeenkomst 
 

Noteer 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
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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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Verkrijgbaar bij: 
W.L. Plaizier 
Diervoeders 
Lindeweg 14C 
2995 XK Heerjansdam 

http://rendering/47584
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Aan alle leden van v.v. De Nachtegaal Heerjansdam, 
 

Beste vogelvrienden, 
 
Dit jaar wordt er weer een Districtstentoonstelling Zuid-Holland 2021 georganiseerd. 
Deze show wordt door de Stichting Districtsshow Zuid-Holland (SDZH) i.s.m. de Eerste Flak-
keese Vogelvereniging uit Middelharnis (G05) georganiseerd. 
 
Deze Districtstentoonstelling wordt dit jaar gehouden in de Victoriahal, Philipshoofjesweg 
57, 3247 XR Dirksland.   
Door de juiste afscheiding krijgen uw vogels hun optimale rust, tevens garanderen wij dat uw 
vogels een optimale verzorging krijgen tijdens de Districtstentoonstelling. 
 
Naast de vele bondsprijzen die er te winnen zijn, stelt de stichting extra prijzen ter beschik-
king voor de jeugd en de individuele- en verenigingsklassementen (zie artikel 19 reglement). 
 
Wij hopen dat u, als vogelliefhebber, ons wilt helpen om deze Districtstentoonstelling tot een 
onvergetelijk succes te maken.  
 
De reglementen en het inschrijfformulier (Digitaal of PDF) vindt u op onze website: 
www.sdzh.nl. 
 
Wij wensen u een succesvolle tentoonstelling toe. 
 
Het bestuur SDZH 

 

Wil je op de hoogte blijven van het laatste 
nieuws meldt je dan aan. 

 U kunt zich voor deze WhatsApp-groep  
v.v. De Nachtegaal Heerjansdam  

opgeven via onze website: www.denachtegaalhjd.nl 
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