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CLUBBLAD 
 

September 2018 

 
  VOGELVERENIGING 
 

  DE NACHTEGAAL, HEERJANSDAM 

 

Inclusief inschrijfformulier Regionale Babyshow 
en bijgesloten reglementen en inschrijfformulier  

Bijzondere Tentoonstelling 2018 
 

U doet toch ook met beide evenementen mee? 
Wij rekenen op uw medewerking! 
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VOORZITTER 
Lex Kaptein 
Tel.: 06-12616179 
voorzitter@denachtegaalhjd.nl 

VOGELVERENIGING 

 "DE NACHTEGAAL" 

   

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

  
 
 

BESTUUR 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
        MEER INFORMATIE OP: WWW.DENACHTEGAALHJD.NL 
      *lidmaatschap opzeggen? Doe dit voor 1/12 bij de secretaris! 

SECRETARIS             
Walter Rötgers 
Tel: 0180-551526            
secretaris@denachtegaalhjd.nl 

PENNINGMEESTER 
Teun v/d Waal 
Tel.: 010-5018802 
penningmeester@denachtegaalhjd.nl 

RINGEN-COMMISSARIS 
Martin Versteeg 
Tel.: 06-14610750              
ringen@denachtegaalhjd.nl  

MATERIALEN-COMMISSARIS 
Raymond Sluiter 
Tel.: 0180-654039 
materialen@denachtegaalhjd.nl 

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

ALGEMEEN E-MAIL ADRES 
info@denachtegaalhjd.nl 

KAMER VAN KOOPHANDEL 
KvK nummer: 24439391 
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Nieuw seizoen, 
 

De zomer is weer voorbij en het nieuwe verenigingsseizoen staat weer voor de deur. 
De ledenbijeenkomsten zijn weer gepland voor de laatste maanden van dit jaar en zo 
ook voor het eerste half jaar van 2019. Zo hebben we voor september de bespreking 
tentoonstelling en nabeschouwing van het clubuitje en babyshow gepland staan.  
Oktober is dit jaar de maand waar in wij de tentoonstelling organiseren en in novem-
ber wordt deze dan weer na beschouwd.  
 

Zoals hierboven al genoemd organiseren wij dit jaar een Bijzondere tentoonstelling. 
Deze show mag dan niet zo groot zijn als die van vorig jaar maar het bestuur is druk 
bezig om alles weer op de rails te krijgen. Op de ledenavond van september zal u 
over deze show bijgepraat worden. Ook dit jaar hebben wij uw hulp weer nodig. En 
dan niet alleen met vogels, al is dit niet geheel onbelangrijk. Want een show zonder 
vogels is geen show. Maar ook hebben wij uw hulp hard nodig in andere zaken. 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– en opruimen. Dit alles kunnen wij 
als bestuur niet alleen. Als u ons enkele momenten wilt komen helpen zouden wij dit 
zeer op prijs stellen en u kunt hiervoor het inschrijfformulier invullen  welke u in dit 
clubblad aantreft en inleveren tijdens onze ledenbijeenkomst van 27 september as. 
Of u kunt het via de website doorgeven: www.tt2018.denachtegaalhjd.nl en dan naar 
“Ons Helpen”. Maar dit is lichamelijke arbeid waar voor wij u hulp voor vragen ook wil-
len wij een beroep op u doen om ons financieel te steunen. U begrijpt dat een show, 
ook al is deze iets kleiner, organiseren (veel) geld kost. Wij vragen dan ook aan u of u 
zelf eventueel een kwekersadvertentie wilt plaatsen in onze catalogus. Voor info kunt 
u terecht bij het bestuur. 
Om deze show te promoten hebben wij een speciale website: 
www.tt2018.denachtegaalhjd.nl gemaakt. Op deze site staat alle informatie aangaan-
de deze show en zo ook het laatste nieuws. Tevens staan hier de reglementen en de 
inschrijfformulieren 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 alles 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. 
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Notulen van donderdag 31 mei jl  
Er waren 14 leden aanwezig tijdens de vergadering incl. bestuur.  
 

1. Opening  
De voorzitter opende de vergadering en heette iedereen hartelijk welkom. 
Op zaterdag 19 mei kregen wij het droevige bericht dat onze beschermvrouwe Mevr. 
E.A. Kruithof-van Oorschot is overleden. De voorzitter vroeg de aanwezige leden om 
een minuut stilte, ter nagedachtenis aan mevr. Kruithof. 
 

2. Notulen vorige vergadering 
Er waren geen op- of aanmerkingen. 
 

3. Ingekomen stukken 
Aanvraagformulier ontvangen voor het huren van de vergaderzaal bij de sporthal 
den Dam voor 2018/2019. 
Uitnodiging ontvangen van Zang en Kleur uit Zevenhuizen. 
 

4. Mededelingen  
De jaarlijkse algemene bondsvergadering in Renswoude was een relaxte vergade-
ring. Het bondsverslag zag er perfect uit.  
Stemmingsuitslag voor de heren Dirk Verburg en Sjoerd Munniksma waren allemaal 
unaniem voor. 
Dhr. van der Wal heeft een goed contract in Den Haag wat betreft het dier- en wel-
zijn. 
Er is een geschillencommissie en een vertrouwenscommissie in het leven geroepen. 
Wereldtentoonstelling 2019 kan via de website door een nieuwsbrief op de hoogte 
worden gehouden.  
 

5. Clubuitje 2018 
Op zaterdag 2 juni gaan we met de vereniging naar Best Zoo in Best. 
 

6. Babyshow  
Zaterdag 22 september hebben wij onze jaarlijkse babyshow bij Wouter Plaizier. 
Elders in dit blad of op de website meer info en het inschrijfformulier. 
 

7. Ledenbestand  
Aantal leden 57 waarvan 1 jeugdlid en 2 gastleden. 
 

8. District 
Het districtsbestuur gaat een stichting oprichten voor het organiseren van een dis-
trictstentoonstelling en moet worden ondergebracht bij de notaris. Dit jaar wordt het 
in Maasland gehouden waar ongeveer 1000 vogels kwijt kunnen. Volgend jaar wordt 
het in Hellvoetsluis gehouden. Inschrijfformulieren en regelementen zijn het zelfde 
als bij Heerjansdam. En zijn straks verkrijgbaar via www.sdzh.nl 
 

9. AVG 
De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gaat op 25 mei a.s. van 
kracht. Artikel 5: toestemming bewaren gegevens (zie website) 
Tijdens de tentoonstelling worden er in de catalogus alleen kweeknummer en naam 
vermeld.  

Stemming aanpassing huishoudelijke reglement en tentoonstelling reglement i.v.m. 
de aankomende wijziging AVG. Doordat iedereen ermee in stemt, wordt het stand-
punt aangenomen en wordt iedereen bedankt voor hun medewerking. 
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10. Rondvraag  
Vraag of opmerking van Gijs Vermeer; alle parkieten worden bij inbreng direct voor-
zien van water. Zie tentoonstellingsreglement punt 9. 
Vraag of opmerking Martin Versteeg; eerste ringenbestelling is op 15 mei verzonden 
naar Nederlandse Bond. Als men niet gelijk betaald worden deze ringenformulieren 
niet verzonden, maar gaan deze naar de volgende bestelronde. 
 

11. Film  
Voordat de zomerstop begint hebben we zoals gebruikelijk nog een filmpresentatie 
van Nelly en Teun van der Waal. Met deze mooie film eindigen we het voorseizoen 
en wensen iedereen een goed kweekseizoen en tot in september. 
 

De notulant.  
 

VERNIEUWDE WEBSITE 
De website van v.v. De Nachtegaal Heerjansdam is vernieuwd. Dit was nodig omdat 
het bouwprogramma na 10 jaar dienst gedaan te hebben verouderd was en werd 
niet meer ondersteund en bijgehouden door de leverancier. Hierdoor zijn we opzoek 
gegaan naar een nieuw websitebouwprogramma. 
Dit betekende wel dat de site, en niet alleen die van ons maar ook van het rayon 5, 
opnieuw gebouwd moesten worden en u vindt het resultaat op: 
www.denachtegaalhjd.nl en op de rayonsite www.vogelverenigngenrayon5.nl. 
 

De ledenlijst zit achter slot en grendel, als u hier gebruik van wilt maken moet u op-
nieuw een wachtwoord aan te vragen bij Lex. Gebruik hier a.u.b. de aanmeldpagina 
die op de website staat. 
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Regionale Babyshow 2018 
 

Beste leden, 
 

Vogelvereniging “De Nachtegaal” Heerjansdam organiseert dit jaar weer een  
Regionale “Babyshow”.  
Deze dag zal gehouden worden op zaterdag 22 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  
vogels 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 21 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 22 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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BIJZONDERE TENTOONSTELLING 2018 
 

Bij het clubblad vindt u de reglementen, inschrijfformulier voor de komen-
de Bijzondere tentoonstelling, die wij willen organiseren van 23 t/m 27 
oktober a.s. Deze show zal plaats vinden in de vergaderzaal van de sport-
hal “Den Dam”, Sportlaan 8 te Heerjansdam.  
Om dit te realiseren hebben wij uw hulp nodig. Vul het bijgevoegde in-
schrijfformulier in en lever dit inschrijfformulier uiterlijk dinsdag 2 oktober 
a.s. in bij Raymond Sluiter, Griegplantsoen 19, 2992 EH Barendrecht of 
schrijf in via de website. 
De inschrijfkosten bedragen €1,00 (jeugd € 0,50) per vogel en 
voor de catalogus/portokosten zijn de kosten € 3,50 
(jeugdleden gratis).  
Het programma ziet er dit jaar als volgt uit: 
 

DINSDAG 2 OKTOBER : 
Sluiting inschrijving tentoonstellingsvogels. 
 

DINSDAG 23 OKTOBER: 
Start opbouwen tentoonstelling en van 15.00 uur tot 21.00 uur 
inbrengen tentoonstellingsvogels. 
 

WOENSDAG 24 OKTOBER: 
Keuren van de tentoonstellingsvogels, aanvang 09:00 uur. 
 

DONDERDAG 25 OKTOBER: 
Opening T.T. om 19.30 uur. T.T. open tot 22.00 uur 
 

VRIJDAG 26 OKTOBER: 
T.T. open van 10.00 uur tot 22.00 uur 
 

ZATERDAG 27 OKTOBER: 
T.T. open van 10.00 uur tot 16.00 uur, 16:15 uur uitkooien. 
Prijsuitreiking 13.30 uur aansluitend Rad van Avontuur.  
En om 16:00 uur trekking Grote Verloting 2018. 

 

TIP! Lees zorgvuldig de bijgevoegde TT reglementen door 
v.w.b. kooihuur, ringen, inentingen, inbrengen etc…………. 

GROTE VERLOTING 2018 
Ook dit jaar hebben we een grote verloting. De trekking is op 
Zaterdag 27 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. Be-
talen d.m.v. overmaken naar bankrekeningnummer 
NL11 INGB 0002252550 tnv Penningmeester v.v. De Nachtegaal, Poortu-
gaal, ovv Grote verloting en je kweeknummer. 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 kun-
nen verkopen en je wilt het ook niet zelf houden zien wij dit boekje graag 
zo spoedig mogelijk terug. 
 

DOE MEE EN STEUN ONZE VERENIGING! 
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CLUBUITJE BEST-ZOO 
 
Clubuitje Best-Zoo, zaterdag 2 juni was het dan weer zover.  
Met v.v. De Nachtegaal weer gezellig een dagje uit. Jammer genoeg maar met 13 
personen maar dat mocht de pret niet drukken. Om 8:30 uur stond iedereen goedge-
humeurd paraat om de reis naar Best te aanvaarden. Na een reis van ruim een uur 
kwamen we aan en stond er een overheerlijk bakje koffie met de beloofde appelge-

bak al te wachten op ons. 
Om 11 uur werden we op-
gehaald door één van de 
medewerkers om een rond-
leiding door het park te krij-
gen. Deze dame liet ons in 
2 uur alle dieren zien en 
had daar ook nog eens een 
goed verhaal bij. 
Bij iedere bewoner van het 
park wist ze wel iets te ver-
tellen. 
Zo vertelde ze ook dat het 
park oorspronkelijk een par-
ticulier vogelpark is geweest 
en dat het later is openge-
steld voor het publiek en dat 

het uitgegroeid is tot het park wat het nu is. Het park is een kleinschalig park maar 
doet zeker niet onder aan een groter park.  
Er waren vooral dieren te zien die je in een groot dierenpark niet ziet. En zo al eerder 
gezegd het park is kleinschalig maar zal de komende jaren uit gaan breiden. De 
grond voor deze uitbreiding is al aangekocht, zo vertelde onze gids.  
Na 2 uur op ons gemak en luisterend naar de gids en kijkend naar alle dieren door 
het park gelopen te hebben werd onze gids door de voorzitter bedankt voor deze uit-
gebreide rondleiding.  
Na deze rondleiding voelde iedereen dat de maag ging protesteren en werd de friet-
tent opgezocht.  
Ook hier hebben we met elkaar gezellig zitten keuvelen en waarna iedereen vrij was 
om het park nogmaals rond te gaan of naar huis te gaan. Bijna Iedereen koos ervoor 
om met elkaar het park nogmaals rond te gaan er was immers zoveel moois te zien 
zoals je op de foto’s wel kunt zien. 
Rond de klok van drieën werd er besloten om weer richting Heerjansdam te gaan. 
Maar voordat wij daar zouden aankomen werd er nog een tussenstop gemaakt bij de 
“Goudrenet”.  Voor enkele een bekend restaurant waar wij met elkaar, onder het ge-
not van een hapje en een drankje, de dag hebben afgesloten. Hier werd het duidelijk 
dat iedereen het een gezellig dag heeft gevonden en dat de leden die niet meege-
gaan zijn iets moois hebben gemist. 
Maar voor de thuisblijvers niet getreurd volgend jaar gaan we weer een clubuitje or-
ganiseren, waar naar toe is nog een verrassing. Dus u bent alvast gewaarschuwd mis 
het gezellige clubuitje van de Nachtegaal volgend jaar niet. 
 

VOOR VEEL MEER FOTO’S GAAT U NAAR ONZE SITE. 
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V.V.  DE NACHTEGAAL   
HEERJANSDAM 

 

Organiseert een 
Regionale Babyshow 2018 

op zaterdag 22 september a.s. 
 
 

v.v. ”De Nachtegaal” Heerjansdam organiseert op 22 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. 
 

Voor deze gezellige en leerzame show kunnen alleen leden van de vo-
gelverenigingen uit het rayon 5 vogels inzenden.  
 
Inschrijfformulieren krijgt u tijdig toegestuurd of kunt u via de website 
invullen (vanaf augustus). 
 

Datum    : 22 september 2018 
Inbrengen vogels  : 08.30 uur tot 09.30 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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www.vogelverenigingenrayon5.nl 
 

De website van Rayon 5 Zuid-Holland 
Hier vindt u het laatste nieuws van de verenigingen 
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BELANGRIJKE DATA 2018 

  

- Zaterdag 22 september 2018 
  Babyshow 
 
- Donderdag 27 september 2018  
   Ledenbijeenkomst 
 
- 23 t/m 27 oktober 2018 Bijzondere TT 2018  
   Vergaderzaal sporthal Den Dam Heerjansdam 
 
- Donderdag 29 november 2018 
  Ledenbijeenkomst 
  

Noteer deze ledenbijeenkomsten  
alvast in uw agenda! 

 

Oproep  Bijzondere tentoonstelling 2018 
 

Wie wil ons helpen tijdens de tentoonstellingsweek van maandag 22  
t/m zaterdag 27 oktober en op maandagavond 30 oktober 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.tt2018.denachtegaalhjd.nl / Ons helpen. 

Vul hier je NAW-gegevens in en geeft uw voorkeur aan: 

Naam:   

Adres:   

PC / Woonplaats:   

Telefoonnummer:   

    Maan-
dag 

dins-
dag 

woens-
dag 

donder-
dag 

vrijdag zater-
dag 

maan-
dag 

    22-10 23-10 24-10 25-10 26-10 27-10 29-10 
Ochtend: 9:00/12:30 XXX            XXX 
Middag: 12:30/18:00 XXX            

 XXX 
Avond: 18:00/22:00              

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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Info: Lex Kaptein >>> info@denachtegaalhjd.nl 
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 Ringen bestellen 2019 
 

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 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 giro rekening van de vereniging staat. Indien dit niet is 
voldaan worden er ook geen ringen besteld voor die ronde. 
 

Bestelperiode   

 
 

De bestelformulieren voor 2019 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 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 ka-der 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 in-heems beschermde vogels en uitheems beschermde vo-
gels (CITES bijla-ge A, een overeenkomst over de internationale handel in bedreig-
de 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. 

Bestelronde 1 2 3 4 

Uiterlijke inleverdatum 05-05-2018 20-09-2018 20-01-2019 20-03-2019 

Uitlevering ná 01-10-2018 15-12-2018 01-04-2019 15-05-2019 
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 UITNODIGING 

  

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de ledenbijeenkomst, die 
gehouden zal worden op donderdag  27 september a.s. om 19.30 uur 
(zaal open om 19.00 uur) in de vergaderzaal van Sporthal “Den Dam” aan 
de Sportlaan 8 te Heerjansdam. 

  

AGENDA 

  

1. Opening 
2. Notulen vorige vergadering 
3. Ingekomen stukken 
4. Mededelingen 
5. Ledenbestand 
6. Rondvraag 
7. Bespreking TT 2018 
8. Pauze 
9. Presentatie Clubuitje en Babyshow 
10. Sluiting 
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