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VOGELVERENIGING 

 "DE NACHTEGAAL" HEERJANSDAM 

   

Aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers 
Opgericht: 7 april 1964 

  
 

Beschermvrouwe Mevr. E.A. Kruithof-van Oorschot 
 
 

 BESTUUR 
   

VOORZITTER 
 Lex Kaptein 

Palissanderhout 64 
2994 HK Barendrecht 

Tel.: 06-12616179 
  
  
      SECRETARIS               PENNINGMEESTER 
      Walter Rötgers               Lex Kaptein 
      Padova 2                Palissanderhout 64 
      2921 BH Krimpen a/d IJssel            2994 HK  Barendrecht 
      Tel: 0180-551526              Tel.: 06-12616179 
 
 
  
      RINGEN-COMMISSARIS            MATERIALEN-COMMISSARIS 
      Martin Versteeg               Raymond Sluiter 
      Abelenhof 49                Griegplantsoen 19 
      3355 PJ  Papendrecht             2992 EH  Barendrecht 
      Tel.: 078-6427221              Tel.: 0180-654039 
      Tel.: 06-14610750 
 
  
      ALGEMEEN BESTUURSLID  REKENINGNUMMER 
      Teun v/d Waal      Iban: NL11 INGB 0002252550 
      Kerkachterweg 29     Penningm. v.v."De Nachtegaal" 
      3171 GC Poortugaal    p/a Palissanderhout 64 
      Tel.: 010-5018802     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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Nieuw seizoen, 
 

Aanvangstijden ledenbijeenkomsten gewijzigd 
Zaal open : 19:00 uur  

aanvang bijeenkomst 19:30 uur 
 

De zomer is weer voorbij en het nieuwe verenigingsseizoen staat weer 
voor de deur. En er staat weer veel te gebeuren dit jaar. We beginnen, als 
traditiegetrouw, met de Regionale Babyshow op zaterdag 23 september 
a.s. bij W.L. Plaizier Diervoeders. Dit is een gezellige en leerzame dag voor 
iedereen die van vogels houdt. Er kan dan gepraat worden over onze schit-
terende hobby. Verder op in dit blad vindt u meer informatie. 
 

Als klap op de vuurpijl mogen wij dit jaar voor de 6e keer de Districtsten-
toonstelling Zuid-Holland 2017 organiseren.   
 

Ook de ledenbijeenkomsten zijn weer gepland voor komende maanden. Zo 
hebben wij voor de maanden september en oktober weer een prachtige 
avond in elkaar gezet. En in de maand november staat de ledenbijeen-
komst in het teken van de Districtstentoonstelling 2017, welke wij mogen 
organiseren van 18 t/m 23 december a.s. Zoals u kunt lezen kunt u deze 
ledenbijeenkomsten niet missen. 
LET OP: De aanvangstijden van de ledenbijeenkomsten zijn met een half 
uur vervroegd. De zaal is nu vanaf 19:00 uur open en de bijeenkomsten 
gaan om 19:30 uur beginnen. Waarom hebben wij dit gedaan; we merken 
steeds vaker dat de bezoekers van deze ledenbijeenkomsten vroeger naar 
huis willen. Het gebeurt dat er tijdens de pauze / presentatie of lezing veel 
leden weg gaan. Natuurlijk zullen zij daarvoor een gegronde reden hebben 
en daar hebben wij alle begrip voor. Maar wij vinden het zeer vervelend 
voor de spreker. Deze zal misschien wel denken is mijn verhaal niet boei-
end?. En daarom hebben wij de begintijd vervroegd naar 19:30 uur. 
 

Zoals hierboven al genoemd is organiseren wij dit jaar de Districtstentoon-
stelling Zuid-Holland 2017. Een spektakel waar veel voorbereiding aan 
vooraf gaat. Het bestuur is dan ook al maanden bezig om alles op de rails 
te krijgen. En zoals het er naar laat uit zien gaat het ook lukken. Op de le-
denbijeenkomsten zal u bijgepraat worden. Echter hebben wij uw hulp 
hard nodig. Niet alleen met vogels, al is dit niet geheel onbelangrijk. Een 
show zonder vogels is geen show. Ook hebben wij uw hulp hard nodig in 
de week zelf. Denk hierbij aan het opbouwen, vogels voeren, inbrengen, 
voordragen, zaal in orde maken voor de opening, dames die ons willen 
helpen bij het verkopen van de loten voor het rad van avontuur en niet te-
vergeten het uitkooien, opruimen. Dit alles kunnen wij als bestuur niet al-
leen. Als u ons enkele dagen (of alle dagen) wilt komen helpen zouden wij 
dit zeer op prijs stellen en u kunt hiervoor het inschrijfformulier invullen en 
inleveren tijdens onze ledenbijeenkomsten. Of u kunt het via de website 
doorgeven: www.dtt2017.denachtegaalhjd.nl en dan naar “Ons Helpen”. 
Maar dit is lichamelijke arbeid waarvoor wij u hulp vragen ook willen wij 
een beroep op u doen om ons financieel te steunen.  
U begrijpt dat een show van deze omvang organiseren veel (heel veel) 
geld kost. Wij vragen dan ook aan u of u zelf eventueel een kwekersadver-
tentie wilt plaatsen in onze catalogus.  
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En of u eens om u heen wilt kijken of u niet uw werkgever of als u zelf een 
eigen bedrijf heeft een advertentie kan regelen voor in de catalogus.  
Prijzen en afmetingen staan op onze site. Wij rekenen op u, samen kunnen 
we deze show tot een goed eind brengen. 
 

Om deze show te promoten hebben wij een speciale website: 
www.dtt2017.denachtegaalhjd.nl.  

Op deze site staat alle informatie aangaande deze show en zo ook het 
laatste nieuws. Tevens staan hier de reglementen en de inschrijfformulie-
ren op. U kunt zelfs het inschrijfformulier digitaal invullen en opsturen.  
Zoals u ziet proberen wij het u van alle gemakken te voorzien.  
 

Als laatste wil ik u nogmaals oproepen om uw vogelvereniging  
“De Nachtegaal” Heerjansdam niet te vergeten en één of liefst alle  
ledenbijeenkomsten en andere activiteiten te bezoeken.  
En als u ideeën heeft, geeft het aan ons door. U weet samen staan we 
sterk. 
 

Met vriendelijke groeten, 
Lex Kaptein, 
Voorzitter v.v. De Nachtegaal, Heerjansdam  
 
 

Oproep Districtstentoonstelling Zuid-Holland 2017 
 

    Wie wil ons helpen tijdens de tentoonstellingsweek van maandag 18  
t/m zaterdag 23 december en op woensdag 27 december a.s.  

Alle dagen kunnen wij uw hulp gebruiken. 
Wie ons wil komen helpen kan zich opgeven door onderstaand formulier in 

te leveren op de eerst volgende ledenbijeenkomst of via 
www.dtt2017.denachtegaalhjd.nl/Ons helpen. 

Vul hier je NAW-gegevens in: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Geeft hier je voorkeur aan: 

Naam:   

Adres:   

PC / Woonplaats:   

Telefoonnummer:   

    Maan-
dag 

dins-
dag 

woens-
dag 

donder-
dag 

vrijdag zater-
dag 

woens-
dag 

    18-12 19-12 20-12 21-12 22-12 23-12 27-12 

Ochtend: 9:00/12:30             
 XXX  

Middag: 12:30/18:00             
 XXX  

Avond: 18:00/22:00 XXX              
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Beste leden, 
 

Vogelvereniging “De Nachtegaal” Heerjansdam organiseert dit jaar weer een  
Regionale “Babyshow”.  
Deze dag zal gehouden worden op zaterdag 23 september a.s. bij W.L.Plaizier  
diervoeders, Lindeweg 14c te Heerjansdam. 
Voor deze show kunnen alleen leden van de vogelverenigingen uit het rayon 5 vo-
gels inzenden. Deze show is gratis voor iedereen toegankelijk, dus ook voor niet 
deelnemers. Ook het insturen van de vogels is gratis. 
Deze dag begint om 8:30 uur tot 15.00 uur, vogels inbrengen is van 8.30 uur tot  
9.30 uur. 
Er worden voor deze dag evt. verenigingskooien beschikbaar gesteld (* Kosten € 
2,00).  De kooien staan dan voor u klaar, deze kooien mogen niet mee naar huis 
worden genomen. 
 

Wij hopen dat u met zoveel mogelijk vogels op deze dag aanwezig zult zijn. 
En daarom vragen wij u om het hier onderstaande formulier in te vullen en op te stu-
ren naar Raymond Sluiter, Griegplantsoen 19, 2992 EH Barendrecht.  
Dit graag voor 22 september a.s.    
U kunt het ook doorgeven via onze website: www.denachtegaalhjd.nl. 
Verder is de bedoeling van deze dag, dat u alles over uw vogels kunt bespreken met 
de heren keurmeesters. 
 
 
 

Met vriendelijke sportgroeten, 
Namens het Bestuur v.v. ”De Nachtegaal”, 
Walter Rötgers, secretaris. 

 
 

 
   Ja,   Ik kom zaterdag 23 september a.s. naar de Regionale “Babyshow” met : 

      
        _____   Kleurkanaries                    Ik wil graag de volgende kooien gebruiken:   
         
 _____   Postuurkanaries   _____  Universeelkooien 
 
 _____   Europese Cultuurvogels            
                                                          
         _____  Tropen                             _____ Tropenkooien 
  
         _____  Parkieten                                           

         

 Kweeknr.:   _______      Verenigingscode: ______  

 Naam:        ___________________________    

         Adres:         ___________________________  

        Woonplaats:  ___________________________ 

 

 

U komt toch ook! 
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Notulen ledenbijeenkomst 
van donderdag 18 mei 2017 

Er waren 20 leden aanwezig, bestuurslid Walter was afwezig. 
 

1. Opening 
De voorzitter opende de vergadering en heette iedereen hatelijk welkom. 
In het bijzonder Piet Onderdelinden onze gastspreker van deze avond. 

 
2. Notulen vorige vergadering 
Op de notulen van 20 april 2017 waren geen op- of aanmerkingen en worden hier-
bij geaccordeerd. 

 
3. Ingekomen stukken 

- Er is een uitnodiging binnengekomen van de ijsclub uit Heerjansdam in  
   verband met het 120 jarig bestaan.  
- Er zijn twee aangevraagde vergunningen binnengekomen- en hebben we een 
subsidie van de Gemeente Zwijndrecht ontvangen. We wachten nu nog op 1 
vergunning. 

-  Notulen van de Rayonvergadering van 7 april 2017. 
 

4. Mededelingen 
- Ledenbestand;  

Totaal 49 leden (1 jeugdlid- en 2 gastleden) 
 

- Terugkoppeling Districtsvergadering 28 april 2017; 
  • Verkiezing leden districtsbestuur; Leo Wooning (rayon 3), Kees Diepstraten    
     (Rayon 6) en Lex Kaptein (Rayon 5) waren alle 3 aftredend en herkiesbaar.  
  • Secretaris Ton Koenen treed af als secretaris van de N.B.v.V.  De bondsraad  
     stelt Onno Bijlsma voor als kandidaat secretaris N.B.v.V. 
  • Stemming over de voorstellen in het jaarverslag van de N.B.v.V. aanstaande  
     zaterdag 20 mei 2017 vindt de landelijke stemming hierover plaats. 
  • DTT 2016 van de “De Diamantvink”, Roelofarendsveen besproken. Deze is  
     helaas niet doorgegaan i.v.m. vogelgroep. 
  • DTT 2017 gepromoot. 
  • Huldiging wereldkampioenen, COM wedstrijd Almeria Spanje. 
  • Uitslag werving nieuwe leden door afdelingen in Zuid Holland.  
     Deze is gewonnen door de Voliere in Dordrecht. 
  • Financieel verslag besproken. 
  • Jeugddistrictdag wordt dit jaar in Maasland gehouden. 
  • Gea Stoop doet een oproep voor de opleiding tot keurmeester. 
  • Voor de DTT 2018 heeft zich nog geen kandidaat gemeld. 
  • Tijdens de afgelopen bondsshow waren er geen ontsmettingsmatten  
   aanwezig? 
 
- Op 27 mei 2017 hebben wij ons jaarlijks clubuitje op het programma staan. 

We verzamelen om 08.30 uur bij de sporthal, waarna wij om 08.40 vertrekken 
richting Dierenpark Zie Zoo. 
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- Babyshow 23 september 2017; keurmeesters voor deze dag zijn: Piet Ooijen,    
   Alois Mingeroet en Henk Dries. 

 

- Al het materiaal van H37 H.I. Ambacht opgekocht en een gedeelte door  
  verkocht aan H18 Hardinxveld Giessendam. 

 

- Het bestuur heeft het materiaal bij Plaizier opgeruimd. 
 

- District tentoonstelling; reglementen zijn door gesproken met het districts-
bestuur, materiaal kunnen we van andere verenigingen lenen. 
Het inkooien van de vogels gaat via de zij ingang van de sporthal gebeuren. 
 

5. Rondvraag 
Willem Weizenbach: heeft er iemand een Turquoisineparkiet pop zitten?  
Misschien Erik Hoekman. 

 

    Lex had alleen een mededeling dat zijn vogelkooi klaar is en dat er nu ook  
    vogels in zitten. Op de website bij op bezoek bij… staat het verslag met foto’s. 
 

Na een korte pauze gaf de voorzitter het woord aan Piet Onderdelinden. 
Piet liet ons mooie foto’s zien van parkieten en papagaaien van kwekers in 
Nederland en Duitsland. 

 

6. Sluiting. 
Omstreeks 22.15 uur bedankte de voorzitter Piet en wenste iedereen welthuis 
en een fijne vakantie. 

 

De eerste volgende bijeenkomst is op de babyshow van 23 september 2017 
bij Wouter Plaizier en de ledenbijeenkomst is op 28 september 2017. 

 BELANGRIJKE DATA 2017 

  
 

- Zaterdag 23 september 2017 

   Regionale Babyshow 
 

- Donderdag 28 september 2017 
   Ledenbijeenkomst 
 

- Donderdag 26 oktober 2017 
   Ledenbijeenkomst 
 

- Donderdag 30 november 2017 
   Ledenbijeenkomst, bespreking Districtstentoonstelling Zuid-Holland 
  
 
 

Noteer deze  
alvast in je agenda! 
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V.V.  DE NACHTEGAAL   
HEERJANSDAM 

 
 

Organiseert een 
Regionale Technische dag 2017 

op zaterdag 23 september a.s. 
 
 

v.v. ”De Nachtegaal” Heerjansdam organiseert op 23 september a.s. 
een regionale technische dag (tafelkeuring) bij Diervoeders W.L.Plaizier 
aan de Lindeweg 14c te Heerjansdam  
 

Dit is uw kans om alles te bespreken met de keurmeester aangaande 
conditie, vorm, kleur en eventuele andere vragen die u al lang beant-
woord wilt hebben. 
 

Alle leden van verenigingen uit rayon 5 kunnen meedoen met deze  
gezellige en leerzame dag. 
 

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

Datum    : 23 september 2017 
Inbrengen vogels  : 8.30 uur tot 9.30 uur 
Show geopend   : 10.00 uur tot 15.00 uur 
Kosten    : gratis 
 
 

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

voor meer informatie: www.denachtegaalhjd.nl 
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CLUBUITJE 27 MEI JL 
Dierenpark Zie-Zoo in Volkel 

 

Zaterdag 28 mei jl. was het dan alweer zo ver voor ons jaarlijks clubuitje. 
Dit keer stond er een uitje gepland naar Dierenpark Zie-Zoo in Volkel. 
Om 08.30 uur verzamelden zich 13 leden inclusief bestuursleden zich bij Sporthal 
“Den Dam” in Heerjansdam, waarna we met 3 auto’s richting Volkel reden. 
Na een goed uurtje gereden te hebben kwamen wij aan op het zon overgoten Die-
renpark Zie-Zoo in Volkel. Nadat de groep compleet was werden we getrakteerd op 
een heerlijke bak koffie met daarbij een lekkere punt appelgebak zoals te zien is op 
een van de foto’s. 

 

 Om 11.00 werden wij opgehaald door onze gids en werden we direct verrast met het 
voeren van de pinguïns. Na dit gezien te hebben werden we door het hele Dieren-
park geloodst door onze gids en overal had hij wel een prachtig verhaal voor ons. 
Verder vertelde hij ons dat het park nog volop in ontwikkeling is en dat men grootse 
dromen/wensen hebben voor de toekomst. Niet de geijkte dieren, zoals olifanten, 
leeuwen enz. wilde ze in de collectie hebben, maar dieren die je verder weinig ziet in 
andere dierenparken. Op een van de foto’s is ook te zien wat de wensen zijn van Zie-
Zoo. Het dierenpark wil zich echt onderscheiden van andere dierenparken in Neder-
land. 
 

Na bijna 2 uur aan de gids zijn lippen gehangen te hebben was deze rondleiding aan 
het eind gekomen en was het tijd voor de lunch. Na de lunch konden we het park op 
eigen gelegenheid nogmaals bezichtigen. Eenmaal weer het gehele park door te 
hebben gelopen werden we door de voorzitter getrakteerd op een welverdiend ijsje. 
De temperatuur was immers opgelopen tot meer dan 30 graden.  
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Na deze zeer gezellige dag in Zie-Zoo te hebben gehad zijn we om 15.15 uur weer 
richting huis gegaan en konden we terug kijken op een zeer geslaagde en gezellige 
dag.  
 

Voor die niet mee geweest zijn: U HEEFT WAT GEMIST! 
 

Op de website kunt u een foto impressie van deze dag zien. 
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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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DISTRICTSTENTOONSTELLING 
ZUID-HOLLAND 2017 

 
V.V. “DE NACHTEGAAL”  

HEERJANSDAM 
 

Beste vogelvrienden,  
De vogelvereniging “De Nachtegaal” uit Heerjansdam organiseert van dinsdag 19    
t/m zaterdag 23 december a.s. de District tentoonstelling van Zuid-Holland in de 
Sporthal “De Dam”, Sportlaan 8, 2995 VN Heerjansdam. Deze tentoonstelling staat 
open voor alle verspreide leden, leden en jeugdleden van afdelingen welke in district 
Zuid-Holland gevestigd zijn, en bij een gevestigde afdeling in dit district hun ringen 
besteld hebben. 
 

Om deze tentoonstelling tot een succes te maken hebben wij u, als bestuur en 
inzender, hard nodig. Een show organiseren zonder vogels, daar ben je snel klaar 
mee. En dat is nu juist niet onze bedoeling. Wij hopen dan ook dat u deze district 
tentoonstelling van harte wilt aanbevelen bij uw leden en wij op veel vogels mogen 
rekenen van namens uw verenging. 
 
 

DUS DOE MET ONS MEE! 
 
 
 

Buiten het vastgestelde prijzenpakket volgens het reglement, stellen wij extra 
prijzen ter beschikking voor het individuele klassement (vijf hoogste). Er zijn voor dit 
klassement 15 prijzen beschikbaar gesteld, van een baal voer tot een pak eivoer. 
Een reden te meer om met deze bijzondere tentoonstelling mee te doen,  

wij rekenen op u. 
 

Uw inschrijfformulier ligt vanaf oktober klaar bij uw secretaris of u kunt ze 
aanvragen via onze website: www.dtt2017.denachtegaalhjd.nl 
 

Het programma ziet er als volgt uit: 
Dinsdag  19 december: vogels inbrengen vanaf 15.30 uur tot 21.00 uur. 
Woensdag 20 december: aanvang keuring 9.00 uur. 
Donderdag 21 december: Opening T.T. 19.30 uur, T.T. geopend tot 22.00 uur 
Vrijdag  22 december: T.T. open van 10.00 uur tot 22.00 uur. 
Zaterdag  23 december: T.T. open van 10.00 uur tot 16.00 uur. 

   Uitkooien van de vogels begint om 16.15 uur. 
 
Voor evt. vragen kunt u terecht bij onze DTT secr. Raymond Sluiter of Lex Kaptein. 
 

Raymond: 0180-654039                                Lex: Tel. 06-12616179 
 

Email: info@denachtegaalhjd.nl 
 

VOOR MEER INFORMATIE:  
WWW.DTT2017.DENACHTEGAALHJD.NL 

 
Wij rekenen op u! 
 
Met vriendelijke groeten, 
Namens het bestuur, 
Lex Kaptein,  
Voorzitter v.v. De Nachtegaal, Heerjansdam. 
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Op bezoek bij…. Lex Kaptein 
 

Dit keer gaan we op bezoek bij onze eigen voorzitter Lex Kaptein. 
Na 8 jaar geen vogels meer te hebben gehad, kruipt het bloed immers waar het niet 
gaan kan. En heeft Lex vanaf heden weer vogels. 
 

Lex is begonnen met vogels houden toen hij nog thuis bij zijn ouders woonden. 
Omdat een broer van Lex vogels hield- en hij ermee zou stoppen kon Lex de volière 
van hem overnemen. Hierin werden een diversiteit aan tropen gehouden. 
Vanaf 1968 t/m 1972 is Lex als jeugdlid lid geworden bij Vogelvereniging De Nachte-
gaal. Maar door een zware storm heeft de volière het niet overleefd en is toen ge-
stopt met de vogels. Na een paar jaar afwezigheid is hij wederom op 01 april 1981 
weer lid geworden van vogelvereniging De Nachtegaal en hield toen onder andere 
Brilvogeltjes en Gouldamadines als vogels. Later is hij overgegaan op Rijstvogels- 
en heeft nog enkele afdwalingen naar andere tropische vogels gehad. Deze vogels 
waren in een schuur gehuisvest. 
 

Later toen Lex samen met Aria twee boerenknechthuisjes had gekocht hebben zij er 
1 huis van gemaakt. Hier had Lex een beschikking over een grote schuur. 
Van deze schuur had hij twee derde ingeruimd voor zijn vogels. 1 gedeelte van 5.5 
meter bij 2.5 meter als volière en de andere ruimte (die net zo groot was) voor het 
nachthok- en broedkooien inclusief een aanrechtje. In deze ruimte is hij overgegaan 
op grote parkieten, eerst pracht Rosella’s, Bergparkieten en Princes of Wales parkie-
ten. In de buiten volières waar deze vogels in zaten heeft Lex ook nog 2 stelletjes 
Aard eekhoorns (Boeroendoek) gehad. Nadat deze ontsnapt waren en een ratten-
plaag bestreden was is hij overgegaan op de Bruinoorparkieten en deze heeft hij tot 
2009 gehad. Want toen kwam het moment dat hij samen met Aria ging verhuizen 
naar een appartement, en daar kan hij (helaas) geen grote parkieten meer houden. 



 

September 2017                                                  23 



 

September 2017                                                  24 

Tot ik onlangs een mail van Lex kreeg met de vraag, waar mijn vader zijn materiaal 
had gekocht voor zijn volière. Reageerde ik met wat verbazing terug: “Ga je soms 
weer vogels houden?” Omdat hij daar geen vogels (in ieder geval geen grote par-
kieten) kan houden. De volgende dag mailde hij mij terug met als antwoord dat ik 
het goed geraden had. 
 

Samen met Aria heeft Lex een nieuw “vogeldomein” gebouwd, zoals op de foto’s te 
zien is. Deze kooi is 2.10 breed, 50 cm diep en totaal inclusief de kastjes 2.28 
hoog. Maar nu moesten er nog kleine vogels erin komen te zitten. Dus gingen we 
met zijn vijven naar de vogelbeurs in Boskoop. Na veel kooitjes en vogels te heb-
ben bekeken zijn Lex en Aria erin geslaagd de volgende koppel vogels in de volière 
te hebben: 1 koppel Gouldamadines, 1 koppel, Binsenastrilde, 1 koppel Spitsstaart-
amadines, 1 koppel Ceresamadines en 1 koppel Zilverbek bruin. 
 

Ik hoop dat je samen met Aria nog lang kan genieten van jullie nieuwe vogeldomein 
en dat je veel jonge vogels weer mag gaan kweken. 
 

Nelly v/d Waal 
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 Ringen bestellen 2018 
 

De ringencommissaris zorgt ervoor dat uw bestellingen op tijd op het 
bondsbureau binnenkomen. Op tijd wil in dit verband zeggen, dat de af-
delingsleden zelf tijdig de bestelling aan de ringencommissaris moeten 
opgeven: een week voor de definitieve inlevertermijn. 

 
 

Uw bestelling gaat pas naar de bond , zodra de ringencommissa-
ris het verschuldigde bedrag binnen heeft. Dit kan per overschrij-
ving of contant bij het inleveren van het formulier. 

 
 

bestelperiode uitlevering na: 

1e ronde: 1 april—15 mei     levering na: 1 oktober  
2e ronde: 16 mei—30 september   levering na: 15 december  
3e ronde: 1 oktober—31 januari  levering na: 1 april 
4e ronde: 1 februari—31 maart   levering na: 15 mei 
 

De bestelformulieren voor 2018 zijn te downloaden van de N.B.v.V. 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 be-
steld 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 rin-
gen. 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 ka-
der 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 in-
heems beschermde vogels en uitheems beschermde vogels (CITES bijla-
ge 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 down-
loaden 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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Wist u dat……. 
 

Lijnzaad bevat zeer veel olie, waardoor de vogels betere glans 
krijgen. Gedroogde onkruidzaden van goede kwaliteit kunnen van tijd tot 
tijd aan alle zaadetende vogelsoorten worden verstrekt.  
Bij onkruidzaden moeten we erop letten dat ze stofvrij zijn. Aanwezig stof 
kan er op wijzen dat schimmels en mijtvorming aanwezig zijn. 
Regelmatige overdoseringen van enkelvoudige zaden en andere 
producten met een eiwitgehalte, dat hoger ligt dan 18%, geeft 
dikwijls storingen in de stofwisseling. 
 
Producten met een hoog eiwitgehalte zijn: 
klaverzaad      koolzaad 
lucernezaad     raapzaad 
grondnoten     lijnzaad 
hennepzaad     blauwmaanzaad 
nigerzaad      gedroogde voedingsgist 
zonnepitten     gedroogde houtrietsuiker 
tarwekiemen     volle melkpoeder 
gedroogd biergist    magere melkpoeder 
 
Vogelliefhebbers, die een onverantwoord gebruik van bovenvermelde  
producten maken, zullen dikwijls met moeilijkheden te kampen hebben. 
Overdosering van plantaardige vetten of oliën, suikers en oliehoudende  
zaden veroorzaken overmatige vervorming bij vogels. De hoge voedings-
waarde van deze producten eist een matig gebruik. Vooral de vogels die 
een warme en kleine huisvesting hebben, dienen minder van deze  
producten te krijgen. 
Voedingsstoffen en energiestoffen moeten dus wel degelijk in de juiste 
verhouding aan de vogels worden verstrekt. 

 
 
 
 

Lijnzaad          nigerzaad 
 
 

 
onkruidzaad 
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Wilde vogels kunnen elkaar redden  
uit benarde situaties 

Wilde vogels blijken elkaar te kunnen redden uit levensbedreigende situa-
ties. Van sommige diersoorten als dolfijnen en mieren was dit gedrag al 
bekend, maar Nederlandse onderzoekers ontdekten dat ook de seychellen-
zanger een heldhaftige inborst heeft.  
 

De zangvogeltjes op de Seychellen helpen met gevaar voor eigen leven 
hun familieleden als er kleverige boomzaden in hun vleugels blijven plak-
ken. Dat ontdekten Martijn Hammers en Lyanne Brouwer op het eiland 
Cousin in de Indische Oceaan. De vogeltjes kunnen daardoor slechter vlie-
gen en sterven sneller. 
Familieleden van het slachtoffer blijken met hun snavel de zaden los te 
plukken en trekken, ook al lopen ze daarbij het risico dat ze er zelf aan 
blijven plakken. Volgens Brouwer is dit erg bijzonder. 
De redder moet namelijk door hebben dat de ander in gevaar is, maar ook 
de oorzaak van het gevaar herkennen en de juiste actie ondernemen. 
Daarnaast loopt de redder zelf gevaar. Het reddend gedrag zou een aan-
wijzing kunnen zijn dat dieren empathie vertonen, maar daarvoor is meer 
onderzoek nodig, stelt hij. 
 

Hammers is onder meer verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en 
Brouwer aan het Nederlands Instituut voor Ecologie NIOO. Hun onderzoek 
werd betaald door de onderzoeksorganisatie NWO. 

Bron: ANP 
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 UITNODIGING 

  

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de ledenbijeenkomst, die 
gehouden zal worden op donderdag  28 september a.s. om 19.30 uur 
(zaal open om 19.00uur) in de vergaderzaal van Sporthal “Den Dam” aan 
de Sportlaan te Heerjansdam. 

  

AGENDA 
  

1. Opening 
2. Notulen vorige vergadering 
3. Ingekomen stukken 
4. Mededelingen 
5. Ledenbestand 
6. Presentatie Clubuitje en Babyshow 
 Door Nelly v/d Waal 
7. Pauze 
8. Wat er verder ter tafel komt 
9. Sluiting 

Jij komt toch ook? 
LET OP! NIEUWE BEGINTIJD 
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