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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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Van de voorzitter 
Vanaf 1 april jl is het alleen nog maar mogelijk om digitaal ringen te bestellen. 
De N.B.v.V. heeft dit al lang van te voren aangegeven en met diverse uitleg aange-
geven hoe u dit het beste kunt doen. 
Ik begrijp dat er onder onze  leden mensen zijn die het toch een uitdaging vinden 
om dit zelf te doen. En met de grootste vraag hoe moet ik ringen bestellen als ik 
geen computer ervaring hebt of sterker nog als ik geen computer heb. 
De N.B.v.V heeft hiervoor 2 video’s gemaakt waar in duidelijk wordt hoe je een 
verplicht account aan moet maken en hoe je daarna de ringen kunt bestellen.  
Maar wat nu als je dus geen computer hebt of niet weet hoe je deze video’s moet 
openen. Daarom hebben we op de ledenbijeenkomst van maart beloofd aan de 
aanwezige leden dat wij de video’s laten zien en dat wij dan ook, indien mogelijk, 
alle vragen die er nog zijn na het zien van de video’s te beantwoorden. 
Zoals al menig malen is aangegeven is het nog altijd mogelijk dat u geholpen 
wordt door onze ringen-commissaris Martin Versteeg. 
Hij is altijd bereid om u op een afgesproken tijdstip te helpen. Houdt er a.u.b. 
wel rekening mee dat Martin nog werkt dus dat u niet altijd direct geholpen kan 
worden. Dus maak een afspraak met hem. 
 

Bent u wel in het bezit van een computer dan kunt u voordat u de ringen gaat be-
stellen de twee video’s bekijken. In deze video’s is duidelijk te zien hoe u een ac-
count aan moet maken en hoe u daarna de ringen kunt bestellen. 
 

Dus ik raad u van harte aan om donderdagavond 28 april 
a.s. aanwezig te zijn op onze ledenbijeenkomst. 

 
Ook wil ik deze avond van harte aanbevelen omdat wij een spreker hebben gevon-
den die ons via een prachtige presentatie ons door de Waddeneilanden heen 
loost. Jan Trapman is al jaren een natuurfotograaf en heeft vele uren doorge-
bracht in de natuur en heeft dit vast gelegd op prachtige plaatjes en hij maakt 
samen met zijn kennis er een prachtige avond van. 
 

Dus weer een  goede reden om donderdagavond 28 april 
a.s. aanwezig te zijn op onze ledenbijeenkomst. 

 
 

DUS TOT 28 APRIL A.S.  
AANVANG 19:30 UUR. 

ZAAL OPEN OM 19:00 UUR  
 

EN DE KOFFIE STAAT KLAAR 
 
 

Lex Kaptein, voorzitter 
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Notulen van donderdag 31 maart 2022 
  

Op deze avond waren er 20 leden aanwezig inclusief bestuur. 
Afwezig: Walter hij heeft Corona. 
 

1. Opening 
Lex opende de vergadering en heette iedereen hartelijk welkom.  
In het bijzonder Piet Ooijen want hij is onze spreker van deze avond. 
Deze vergadering was niet zo druk als de jaarvergadering, maar we waren toch nog 
met 20 personen. 
 

2. Notulen vorige vergadering 24 februari september 2021 
Er waren geen op- of aanmerkingen. 
Lex bedankt Nelly voor het maken van deze notulen. 
Walter maakt de notulen van de bestuursvergaderingen en Nelly maakt de notulen 
tijdens de ledenbijeenkomsten. Beiden werken goed samen. 
  
3. Ingekomen stukken 
- Jaarverslag van de NBVV 
- Infoblad van het District Zuid-Holland 
- Uitnodiging voor de Rayon vergadering van 8 april 2022 
- Uitnodiging voor de Districtsvergadering Zuid-Holland van 29 april 2022 
 

4. Mededelingen 
* Bij het Infoblad van het District Zuid-Holland zit een stemformulier toegevoegd. De-
ze wordt met de aanwezig leden in gevuld. 
- Stemformulier Districtsbestuur.  
De volgende Rayonvoorzitters zijn  
ver-/herkiesbaar; Leo Wooning (herkiesbaar) Penningmeester (rayon 3),  
Piet Hagenaars (verkiesbaar) Commissaris (rayon 1) 
Stemformulier bestuur Stichting Districtsshow Zuid-Holland (SDZH) 
De volgende bestuursleden zijn ver-/herkiesbaar; Bas van Driel (herkiesbaar) 
Penningmeester, Piet Hagenaars (verkiesbaar) Commissaris 
 

Stemformulier voorstellen hoofdbestuur N.B.v.V. (ALV-2022) 
Voorstel : Contributieverhoging met 2 euro in 2023 en 2 euro in 2024 
Her-/verkiezing Hoofdbestuur N.B.v.V. ;  
Herverkiezing Sjaak van Bennekom, Verkiezing Bondsvoorzitter Albert Zomer, Verkie-
zing bondsbestuurder Rick Oudenampsen. 
 

Klaas Snijder stopt met het voorzitterschap en gaat zoals eerder vermeldt in het club-
blad van februari zich in zetten voor de Surveillante en voor het Dier en Welzijn ge-
beuren. 
 

De aanwezig leden gingen hiermee akkoord. 
 

Ringenbestelling; vanaf 1 april 2022 kunnen de ringen alleen nog maar ringen digi-
taal besteld worden. De eerste ringenbestelling wordt in oktober uitgeleverd en niet 
eerder. De ringen moeten met Ideal afgerekend worden. Op de website van de 
N.B.v.V. staan 2 filmpjes geplaatst 1. Om een account aan te maken (is verplicht) en 
2 hoe het bestellen van de ringen in zijn werking gaat toch resten er ook nog wel wat 

vragen. Zoals: wat te doen als iemand geen computer heeft. Lex brengt dit naar voor 
op de bondsraadvergadering. Hopelijk heeft Lex hier volgende maand een antwoord 
op. 
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Er kunnen geen ringen meer via de ringencommissaris besteld worden. Wel kunt u 
altijd nog met onze ringencommissaris contact opnemen hij zal namelijk niet verdwij-
nen hij blijft nodig, echter in een andere rol. Hij blijft belangrijk, zowel als ondersteu-
ner, als adviseur. Samen met degenen die ouder zijn, die niet zo handig met een 
computer zijn, om hen te helpen of misschien wel voor hen te bestellen. Dit laatste 
wordt volgende maand hopelijk duidelijk. 
 

5. Ledenbestand 
Het ledenbestand is per 01-01-2022: 67 seniorenleden, 1 jeugdlid en 3 gastleden 
Aanmelding in 2021/2022 
De afgelopen maanden hebben 18 nieuwe leden zich aangemeld bij  
v.v. De Nachtegaal Heerjansdam. Waarvan 17 volledig en 1 gastlid. 
 

6. Rondvraag 
Bert Lankhuijzen; Wil het clubblad niet meer over de post ontvangen gaat deze via 
de website lezen. 
 

7. Pauze 
 

8. Spreker Piet Ooijen 
Na de pauze was het tijd voor onze spreker van deze avond Piet Ooijen. 
Piet heeft het gehad over diverse Kromsnavels en over de voeding bij de vogels. 
Het was een mooi presentatie en Lex bedankt dan ook Piet Ooijen. 
 

15. Sluiting 
De voorzitter sluit de om 22.10 uur vergadering en wenst iedereen een welthuis. 
 

Volgende ledenbijeenkomst: Donderdag 28 april a.s. 
Onderwerp: Jan Trapman 
Aanvang: 19:30 uur (zaal open vanaf 19:00 uur) 

 
Notulant: Nelly van der Waal 
  

Zaterdag, 28 mei a.s., met  
v.v. De Nachtegaal Heerjansdam  

naar Dierenrijk Nuenen 
Noteer deze datum alvast in uw agenda 

In het clubblad mei meer informatie 
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Zanglijster  
Het is bijna zover dat we weer wak-
ker worden gezongen door de zang-
lijster. Hij begint altijd heel vroeg zo 
gauw het licht wordt begint hij al, tot 
’s avonds laat. Niet de hele dag 
maar op die twee momenten, ’s 
avonds zoeken we waar hij zit, 
meestal hoog in de boom. Het laat-
ste hoge takje gaat hij zingen en 
wiebelen. Zanglijsters zijn niet alleen 
primazangers maar ook goede imita-
tors. Ze hebben naast dierlijke/
menselijke geluiden maar ook me-

chanische geluiden geen moeite. Hun zang is luid maar zeer muzikaal en sommige 
zangmaten worden meerdere malen herhaald. Het is vooral de ie-klank die je regel-
matig hoort.  
 

De zanglijster is een inheems soort, maar ook inheems in diverse landen. In ons lang 
wordt geschat zijn er ± 100.000 broedparen. Verleden jaar is er een vreemde ziekte 
onder de lijsters geweest en vele werden dood gevonden. Ik hoop er toch op ze dit 
jaar te horen. In het uiterlijke kenmerk is vrijwel geen verschil tussen de ons bekende 
merel. De bovenzijde van de lijster is donkerbruin, de onderzijde is wat gelig wit met 
een groot aantal donkere vlekken. Het nest bevindt zich gewoonlijk in één tot drie me-
ter hoge boom, er zijn natuurlijk uitzonderingen, je wilt niet overal zitten! Maar toch is 
dit de doorgaans meest geliefde hoogte. Het nest wordt gebouwd door het popje en 
ze bouwt haar toekomstige kinderkamer op met takjes, mosjes, worteldraadjes en al-
les wat ze gebruiken kan voor een stevig solide bouwsel. De bovenrand wordt iets 
naar binnen verwerkt en dan wordt de binnenkant gepleisterd met modder vermengd 
met aarde koemest, fijne stukjes hout en ook weer wat ze hiervoor wil gebruiken. Als 
het droog is lijkte het een harde vilt laag.  
 

Als het nest droog is worden er 4 tot 6 eitjes gelegd. Het zijn prachtige eitjes blauw-
groen met fijne donkerbruine of zwart stipjes, die voornamelijk zitten aan de stompe 
kant.  
 

Het broeden wordt door het popje gedaan en duurt ongeveer 11 tot 14 dagen. Komen 
de jongen ut dan wordt het opletten want de jongen hebben de rare gewoonte als zee 
een beetje in de veren zitten uit het nest te springen. Buiten zijn ze dan voor de poes. 
Het is altijd heel vermakelijk om te zien hoe de zanglijsters op jacht zijn in het gras 
naar wormen. Ze hippen in het gras staan met een ruk ineens stil, onbeweeglijk en 
luisteren en dan ineens schiet het kopje als een duveltje uit een doos de grond in. De 
scherpe snavel boort zich in de grond en komt terug met een flinke worm, die kronkelt 
alle kanten uit om zich toch maar niet gelijk als hapje over te geven. Het valt voor de 
drommel niet mee om de buit binnen te halen het is toch een flinke kluif. Soms redt 
de worm het en kronkelt zich los en de lijster kan zich met moeite staande houden en 
valt bijna om. Het is komisch om dat te zien, een lijster die zich met moeite staande 
houdt.  
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Ze eten ook graag de kleine soort slakken, die met smaak worden opgepeuzeld. Hap-
jes met een hard omhulsel worden gehamerd of tegen de muren van huizen kapotge-
slagen. Zij weten zich goed te behelpen, het gebruik van een aanbeeld wordt door 
kenners ‘lijstersmidse’ genoemd. Het is een geliefde vogel in ons land en na het 
broed blijven de meeste lijsters bij ons veel jongen trekken weg naar het zuiden, ze 
gaan meestal niet verder dan de Pyreneeën. Ik hoop dat ik dit jaar weer kan genieten 
van de zanglijsters, met hun zang en kapriolen  
 
 

13 jaar Ringencommissaris 
 

Wat een lange tijd  en ineens mogen de leden de ringen zelf gaan be-
stellen.  Het is vreemd om vanaf 31 maart jl.  de laatste bestelling door 
te zenden naar de bond voor 1 van onze leden.  
 

Zou even kort uitleggen hoe het kwam dat ik Ringencommissaris werd.  
Het was net na de DTT van 2008 met de jaarvergadering in 2009 wa-
ren toen diverse nieuwe bestuursleden gevraagd de andere waren af-
tredend.  Het was in het begin voor mij even wennen want het was net 
de overgang van schriftelijk opgeven naar de bond– en toen naar digi-
taal.  Gemiddeld kwamen met de eerste ronde, rond de 1200 ringen elk 
jaar binnen daar was je toch steeds enkele uren zoet mee om te sorte-
ren en goed te checken of alles klopte. Met de eerste ronde was de 
drukste periode voor mij.  
 

Regelmatig moest je dan wel eens leden terug bellen als er iets niet 
klopte. In het begin deden we de betalingen bij houden op papier maar 
sinds een aantal jaar hadden we dit op de Cloud in een Excel bestandje 
staan.  Zodat de penningmeester en ik zelf de bestelling en de soort 
betaling konden doorgeven. Wat duidelijk was voor beide.  
 

Het was een mooie tijd om dit te doen. Ik krijg nu een andere functie  
als Ringencommissaris. Voor degene die dan problemen hebben met rin-
gen bestellen kunnen dan bij mij terecht voor hulp.   
 
Van de Ringencommissaris, 
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Bloedluis  
 

Een nachtmerrie als je daar als vogel-
liefhebber mee te maken krijgt. We heb-
ben er allemaal er weleens mee te ma-
ken gehad en wat moet je er dan tegen 
doen.  Als je vogelluis in je vogelverblijf 
ontdekt ben je eigenlijk al te laat, op de 
dag zal je ze niet zo gauw ontdekken, 
want ze komen vooral ’s avonds en 
nachts tevoorschijn. Het is daarom zaak 
om regelmatig schoon te maken en 
goed de gaten en kieren in de gaten te 
houden. Een goede tip kan zijn om re-
gelmatig de hokken en vluchten met een 
stoomreiniger te bewerken. Wat ik zelf 
doe is in het water van de stoomreiniger 
een scheutje ammoniak te doen en 
daarmee de hokken en vluchten uitsto-
men. Maar pas op doe een mondkapje 
voor en zet de ramen open en be-
scherm je ogen. Er zijn verschillende 

anti luis middelen te koop, maar geen van alle werken voor langere tijd en dat komt 
omdat ze een bepaalde stof eruit hebben gehaald die verboden is. Vroeger had je 
U2, U3, 404, en Sevin 480, dat gebruikt werd in de landbouw en het aller beste wat er 
toen was Ocepoe, dat werkte een half jaar. Ook wordt er jaren gebruik gemaakt van 
roofmijten - van de firma Refona - dat ook goed werkt, alleen het is wel kostbaar.  
Ook in de nesten kun je maatregelen treffen, gebruik geen touwnestjes want dat zijn 
goede broedplaatsen voor de bloedluis. Heb je kunststof nestbakjes ga als volgt te 
werk – spuit deze in met een mengsel van knoflook en water.  
Je maakt dit als volgt –doe wat fijngemaakte knoflook in een schaal en giet er warm 
water bij, laat dit 24 uur trekken en dan is het klaar voor gebruik in de plantenspuit. 
Als je kunststofnestjes gebruik smeer de binnenkant in met een beetje houtlijm en 
strooi er wat fijn vogelgrit in de kanten, zo voorkom je dat het nestmateriaal eruit 
glijdt. Ook is het raadzaam om wat knoflookpoeder onderin de nestbak te strooien te-
gen de bloedluis. Zoals blijkt is het bestrijden van bloedluis allesbehalve gemakkelijk. 
 

Wij hopen dat u met deze tips uw voordeel kunt doen.  
Wij wensen u een luisvrij kweekseizoen. 
 

Overgenomen uit clubblad Lucinia Den-Haag 
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Voor het laatste nieuws over District Zuid-Holland  
en Stichting Districtsshow Zuid-Holland gaat u naar: 

www.vogelverenigingendistrictzuidholland.nl 
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BELANGRIJKE DATA 2022 

 

 
- Donderdag 28 april a.s. 
 Ledenbijeenkomst 
 
- Donderdag 19 mei a.s. (week eerder dan gebruikelijk) 
 Ledenbijeenkomst 
 
- Zaterdag 28 mei a.s.  
 Clubuitje Dierenrijk Nuenen 
 

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 
 

 
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: 
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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Eieren rapen?  
De zin en onzin van het eieren rapen.  

Voor sommige onder ons al van toepassing, voor anderen nog niet. Maar met de 
kweek begint weer het ontsmetten van de kooien etc. We kennen allemaal deze jaar-
lijks terugkerende handelingen alvorens de vogels de broedkooien weer in mogen. 
Wanneer er na verloop van tijd nestbouw plaats vindt en zelfs eieren komen, zal er bij 
menigeen weer de vraag gesteld worden:  
 

Zal ik de eieren rapen of laten liggen?  
 

Wat zijn nu de voordelen van het rapen?  
1. De eieren komen gelijktijdig uit.  
2. Men kan meerdere koppels tegelijk zetten.  
3. Men kan, indien nodig, de eieren verleggen.  
4. Voeding kan in grotere hoeveelheden worden gemaakt.  
5. Dag van uitkippen kan enigszins worden geregeld.  
6. Bij problemen, bijv. dode pop, kan men de eieren verleggen.  

 

Dus je ziet, er zijn voordelen genoeg. Hoe gaat dit nu in zijn werk 
en waar moet men op letten?  
Raap eieren op de dag van leggen, bij voorkeur in de ochtend. 
Leg eieren in een genummerd bakje, gelijk aan nummer van de 
kooi.  
Leg de eieren op een schone plaats, bedekt met watten. Plaats 
dit bakje op een veilige stabiele plaats. Raap de eieren met 
schone handen. Leg de eitjes s morgens terug, liever niet s 
‘avonds.  
 

Eigenlijk is het draaien van de eitjes niet nodig. Bij een goed opgebouwd ei zullen de 
hagelsnoeren zo sterk zijn dat de dooier niet uit zal zakken en aan de schaal vast zal 
gaan zitten. Het risico bij het draaien van de eitjes is dat men deze beschadigd. Uiter-
aard dient men voor elk weggehaald eitje een kunstei terug te leggen in het nest. De 
vijfde dag legt men alle eitjes terug, en haalt de nep eitjes weg.  
 

Even terzijde wil ik opmerken dat het plaatsen van de nestkastjes bij voorkeur voor in 
de kooi gebeurt. Dit heeft ook weer enkele voordelen:  
• luchtcirculatie. 
• makkelijke controle.  
Jongen die gewend zijn aan de kweker, dus bij de TT ook weer een pre.  
Ook zijn er zaken die we NOOIT moeten doen bij het bewaren van de eitjes: Eitjes ra-
pen met vuile handen. Eitjes op scherp zand of kiezels leggen. Eitjes niet in de volle 
zon plaatsen, maar enigszins koel/donker. Eitjes op een onstabiele plaats bewaren 
(omvallen/stoten). Wanneer men eieren raapt kan het voorkomen dat deze bevuild 
zijn met uitwerpselen, welke hard geworden is. Probeer dit er nooit af te krabben, 
want u beschadigt onherroepelijk de schaal. Men haalt dit eraf door de eitjes in een 
bakje lauw water te leggen, en na enige tijd weekt het vuil er vanzelf vanaf. Ik hoop U 
als collega-kweker te hebben kunnen overtuigen en wens U een bijzonder goede 
kweek toe. En als U niet gerust bent op een gezond broedsel, let dan eens op het vol-
gende: Als de eitjes met de spitse punt naar elkaar toe liggen kunt U er met een ge-
rust hart vanuit gaan dat dit broedsel kerngezond is.  
 

 Overgenomen uit clubblad Lucinia Den-Haag. 



 

April 2022                                                           20 

LET OP: PER 1 APRIL 2022  
WIJZIGT DE RINGEN BESTELLING VOOR 2023 EN SPOEDRINGEN 2022  

 

De NBVV gaat afscheid nemen van haar eigen haar eigen ringenproductie, maar 
daarnaast komt er iets moois ervoor terug. Inmiddels zijn de contracten met de nieu-
we leverancier getekend en zullen er in 2022 alleen nog ringen besteld kunnen wor-
den die niet uit hun eigenproductielijn komen. 
 

Wat betekent dit voor u als lid en besteller van ringen? Nu de eigen productielijn stil-
gelegd gaat worden is er tevens ruimte voor wat wijzigingen. De ene kant omdat het 
moet, de andere kant omdat wij als NBvV nog meer service willen bieden en daarbij 
het werk van de ringencommissaris willen verlichten. 
 

Wat gaat er gebeuren? 
1. Elk lid van de NByV kan zelf inloggen, ringen bestellen en de bestelling afrekenen. 
U ontvangt een bevestiging van uw bestelling. Dus geen twijfel meer of u wel besteld 
hebt. 
2. Elk lid kan zijn bestelhistorie zien, o.a. hoeveelheid, de ringmaten, als ook beste-
len afleverdatum. 
3. Inloggen gaat via het e-mailadres en een eigen wachtwoord (beveiligd). 
4. Bij speciale ringen CITES of EC ringen blijft het BSN nummer invoer noodzakelijk. 
5. De bestelde ringen worden op het opgegeven adres van de besteller geleverd. De 
verzending wordt via E-mail aangekondigd en u kunt deze via track & tracé volgen. 
6. Bestellingen blijven het hele jaar mogelijk, zonder extra kosten, echter de 1

e
 leve-

ring zal per 1 oktober van het jaar zijn voor alle ringen van het daaropvolgende jaar 
(dit is internationaal afgesproken). Na 1 oktober ontvangt u de bestelde ringen bin-
nen een maand na bestelling. 
7. Spoedbestellingen blijven, tegen extra kosten, mogelijk maar dienen zoveel moge-
lijk vermeden te worden. Wij streven ernaar om een spoedbestelling binnen 14 da-
gen uit te leveren. 
8. Voor alle gewone aluminium ringen tot 16 mm zal 0,30 euro per stuk in rekening 
worden gebracht, exclusief administratie-en verzendkosten. Zoals te zien is er een 
prijsverhoging van €0,05 cent per ring, dit was € 0,25 cent voor de huidige, alleen 
aan de buitenzijde, gekleurde ringen. Voor de volledig geanodiseerde ringen werd 
0,40 betaald, dit wijzigt dus naar € 0,30 euro. Cultuurringen zullen € 0,40 euro per 
stuk gaan kosten en de prijs voor RVS ringen blijft € 2,00 euro. De administratie- en 
verzendkosten zullen € 6,50 per bestelling bedragen (dit omdat er door de leden na-
drukkelijk om een snellere, beter verzonden en voor hen te volgen bezorging ge-
vraagd wordt - hetgeen natuurlijk duurder is). 
 

Wat krijgt u ervoor terug? 
• Eigen controle van en verantwoording voor uw eigen bestelling. 
• Alle ringen zijn volledig geanodiseerd. 
• De ringranden zijn afgerond naar binnen (geen beschadigde pootjes meer). 
• De bestelling wordt bij de besteller thuis afgeleverd. 
 

Wat gaat nu de taak van de ringencommissaris worden?  
De ringencommissaris zal niet verdwijnen hij blijft nodig, echter in een andere rol. 
Hij of zij, blijft belangrijk, als ondersteuner, als adviseur. Als degene die tegen de le-
den zegt vergeet niet de ringen te bestellen. Samen met degenen die ouder zijn, die 
niet zo handig met een computer zijn, om hen te helpen of misschien wel voor hen te 
bestellen. 
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Noteer vast in uw agenda 
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ATTENTIE! ATTENTIE! 
 

Een vriendelijk doch dringend verzoek van het bestuur. 
Wilt u a.u.b. bij het invullen van alle formulieren duidelijk schrijven. Het komt 
vaak voor dat wij de door u ingeleverde formulieren niet altijd even duidelijk 
kunnen lezen. Hierdoor kunnen er foutieve bestellingen geplaatst worden, te 
denken valt aan uw ringenformulier. 
 

Tevens vragen wij u bij een betaling altijd uw kweeknummer te vermelden. 
Of het nu om uw contributie, ringen of andere betalingen gaat, het is voor de 
penningmeester wel erg handig als u uw kweeknummer vermeld. 
 

Alvast bedankt! 

Op donderdag 28 april a.s. zal Natuurfotograaf Jan Trapman een schitterende pre-
sentatie komen geven over onze Waddeneilanden. 
Ik ben ervan overtuigd, ik heb de presentatie al immers mogen zien, dus kom, als u 
dit zeker niet wilt missen. 
 

Lex Kaptein. 
 

Onze Waddeneilanden 

Om één van de Waddeneilanden te bereiken zit men aan een boottocht vast. Naar 
Texel is dat ruim een kwartier, maar de vaartocht naar Terschelling kost bijna twee 
uur. 

Eenmaal op het eiland zie je al snel de verschillende biotopen. Noordelijk de stran-
den langs de Noordzee en aan de zuidkant de ondiepe Waddenzee. Tussen deze 
verschillende kusten zijn daar nog de weilanden en het duingebied.  

Daar komen vanzelf veel vogels tegen, maar juist in de duinen is er veel meer di-
versiteit; vooral de vele soorten planten en hun bewoners: de insecten.  
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Verkrijgbaar bij: 
W.L. Plaizier 
Diervoeders 
Lindeweg 14C 
2995 XK Heerjansdam 

http://rendering/47584
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Jaarplanning 2022 
H79 - V.V. De Nachtegaal Heerjansdam 

 

LEDENBIJEENKOMSTEN 
Donderdag  27 januari 2022  Jaarvergadering  (gecanceld)   
Donderdag  24 februari 2022  Jaarvergadering  (besloten) 
Donderdag  31 maart 2022   Ledenbijeenkomst Spreker:  Piet Ooijen 
Donderdag  28 april 2022   Ledenbijeenkomst Spreker:  Jan Trapman 
Donderdag  19 mei 2022   Ledenbijeenkomst Filmavond 
Donderdag  29 september 2022  Ledenbijeenkomst Nabespreking Clubuitje en  
        TT-bespreking 
Donderdag  24 november 2022  Ledenbijeenkomst Nabespreking Regionale  
        Babyshow en Bijzondere Tentoonstelling / WVTTK 
 

Bij LR & PC De Develruiters aan de Molenwei 3 te Heerjansdam. 
Zaal open vanaf 19:00 uur, aanvang 19:30 uur 
 

Clubuitje 
Zaterdag    28 mei 2022   Verenigingsuitje Dierenrijk Nuenen 
 

Regionale Babyshow 2022 
Zaterdag    10 september 2022  Regionale Babyshow  
Bij LR & PC De Develruiters aan de Molenwei 3 te Heerjansdam. Vogels inbrengen van 8:30 
tot 9:30 uur, aanvang beoordelingen door keurmeesters om 10:00 tot 15:00 uur. 
 

Jeugddistrictsdag Zuid-Holland 2022 (onder voorbehoud) 
Zaterdag   8 oktober 2022   Jeugddistrictsdag Zuid-Holland 2022  
Bij LR & PC De Develruiters aan de Molenwei 3 te Heerjansdam. Vogels inbrengen van 8:30 
tot 9:30 uur, aanvang beoordelingen door keurmeesters om 10:00. 
 

Bijzondere Tentoonstelling 2022 van 26 t/m 29 oktober 2022  
Het programma ziet er als volgt uit: 
Dinsdag:   11 oktober 2022:  Sluiting inschrijving TT-vogels tot 19.00 uur. 
Woensdag:  26 oktober 2022:  Opbouwen en vogels inbrengen vanaf 14.00 uur  
       tot 21.00 uur. 
Donderdag: 27 oktober 2022:  Aanvang keuring 09.00 uur.  
Vrijdag:   28 oktober 2022:  Opening TT 19:30 uur, TT-zaal geopend van 20:00  
       tot 22:00 uur. 
Zaterdag:  29 oktober 2022:  TT-zaal open van 10.00 uur tot 16.00 uur. 
Zaterdag:  29 oktober 2022:  Prijsuitreiking om 15.30 uur. 
Bij LR & PC De Develruiters aan de Molenwei 3 te Heerjansdam 
 

Vanaf augustus vindt u de inschrijfformulieren voor de Bijzondere tentoonstelling op de web-
site: www.denachtegaalhjd.nl 
 

Alles onder voorbehoud 
Kijk voor het laatste nieuws op onze website, Whatsapp-groep en facebook 
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 UITNODIGING 
  

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de ledenvergadering, die 
gehouden zal worden op donderdag 28 april 2022 om 19.30 uur (zaal 
open om 19.00 uur) in het clubgebouw van de Develruiters aan de Molen-
wei 3 te Heerjansdam. 
  

AGENDA 

  

1. Opening 
2. Notulen vorige vergadering  
3. Ingekomen stukken 
4. Mededelingen 
5. Uitleg Digitaal ringen bestellen 
6. Rondvraag 
7. Pauze 
8. Spreker:  Jan Trapman 
9. Sluiting 

Jij komt toch ook? 

Spreker: Jan Trapman, natuurfotograaf 

 

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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