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VOGELVERENIGING 

 "DE NACHTEGAAL" 

   

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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Notulen van donderdag 26 januari 2017 
 
Aanwezig waren 17 leden incl. bestuur 

1.Opening 
   De voorzitter opende de vergadering en heette iedereen hartelijk wel 

kom. 
    Het gaat niet goed met Jaap den Hollander hij ligt in een verzor-

gingshotel. 
    En we hebben weer een kampioen in Apeldoorn in ons midden. 
2. Notulen vorige vergadering 
    Er waren geen op- of aanmerkingen. 
3. Ingekomen stukken 
    Alleen een envelop ontvangen van de nationale pen. 
4. Mededelingen 
    Zoals ieder jaar brengt Lex een bezoek aan mevrouw Kruidhof en na-

tuurlijk komt Lex niet met lege handen aan. 
   Mevrouw Kruidhof heeft aangegeven om beschermvrouw te willen 

worden en is door de aanwezige leden aangenomen. 
5. Ledenbestand 
    Per 1 januari 2017 totaal 44 leden. 
6. Jaarverslag Secretaris 
    Het jaarverslag werd in een notendop voorgelezen. 
7. Jaarverslag penningmeester 
    Het financieel jaarverslag zag er weer als vanouds piekfijn uit. 
8. Kascontrole commissie 
    Commissie bestond uit de leden Jolanda Wendrich, Fred Beekman en 

Simon Kooiman. 
    Fred nam het woord en alles was correct in orde. 
9. Kascontrole 2017 
    De kascontrole commissie voor 2017 is geworden Jolanda, Simon en 

Tjerd Kamphuis en Fred Beekman is aftredend na 3 jaar. 
10. Baby show 2017 
    Op zaterdag 23 september hebben we weer een show bij Wouter 

Plaizier. 
    De 3 keurmeesters staan dan weer voor uw klaar, dus vogelliefheb-

bers schroom u niet om mee te doen. 
11.Bestuursverkiezing 
     Algemeen bestuurslid Teun v/d Waal is weer voor 3 jaar herkozen. 
12. Voorstellen bestuur 
    Eenmalige machtiging voor de contributie te innen. 
    Jaarlijks clubuitje??? 
    Heb je een leuk stukje voor in het clubblad, mail het dan aan Martin 

Versteeg. 
    Ringen bestellen kan nog tot het eind van deze week, ook bij Martin 

inleveren. 
    Week 51 hebben we weer een District tentoonstelling van Zuid Hol-

land. 
     De NBVV laat onderzoeken (laboratorium) of volière vogels ook be-

smet kunnen raken met de vogelgriep virus. 
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Vervolg van de notulen 
 
13. Rondvraag 
    Wil Kok vroeg aan de voorzitter of er nog iets bekend is over het 

dierenwelzijn protocol. 
    Daar wordt hard aan gewerkt wordt vervolgd. 
    Verder werden na afloop 3 dames in het zonnetje gezet. Zij kregen 

van de voorzitter een bos bloemen en een cadeaubon. Ook werd de 
kampioen van Apeldoorn gehuldigd met een bos bloemen. 
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DRINGEND VERZOEK 
Willen de leden die hun contributie 2017 nog niet betaald hebben dit zo 
snel mogelijk doen?  De penningmeester heeft het eerste half jaar al af 
moeten dragen aan de Nederlandse Bond van vogelliefhebbers. 
  

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

Senioren  € 32.00 p/j 
Jeugd  € 16.00 p/j 
Gastleden € 20.00 p/j 
  

 WIJ REKENEN OP UW MEDEWERKING. 
  

BELANGRIJKE DATA 2017 

  

- Donderdag 23 februari 2017 

   Ledenbijeenkomst 

- Donderdag 30 maart 2017 
   Ledenbijeenkomst 
- Donderdag 20 april 2017 
   Ledenbijeenkomst 
- Donderdag 18 mei 2017 
   Ledenbijeenkomst 
  

Noteer deze ledenbijeenkomsten  
alvast in je agenda! 

KWEEKERVARINGEN 
 
 

Als u tijdens uw kweekperiode iets bijzonders, leuks of geks meemaakt, of 
meegemaakt heeft, 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 of via de 
E-mail inleveren.  
 
STUUR U VERHAAL OP NAAR: 
Martin Versteeg                
Abelenhof 49                 
3355 PJ  Papendrecht 
 

E-MAIL: info@denachtegaalhjd.nl 
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'Eerste vogelnesten ontstonden op Australische continent' 
De eerste vogelnesten werden vermoedelijk gebouwd door vogels op het 
Australische continent, zo blijkt uit een nieuwe studie.   

Ongeveer 40 miljoen jaar geleden begonnen zangvogels daar open nes-
ten te bouwen waarin ze hun eieren legden, melden Australische onder-
zoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Proceedings of the Royal So-
ciety B.. 

De meeste van deze soorten hebben zich nu over de hele wereld ver-
spreid, mede dankzij deze typische vogelnesten. 

De wetenschappers kwamen tot hun bevindingen door de evolutionaire 
stamboom te analyseren van verschillende zangvogels, zoals liervogels, 
eksters en ornaatelfjes. Uit hun onderzoek blijkt dat bijna al deze soor-
ten voorouders hebben die op het Australische continent leefden in de 
periode dat de eerste open vogelnesten ontstonden. 

"Onze studie laat zien dat deze nesten in de loop van de evolutie van 
zangvogels meerdere keren zijn ontstaan op het Australische continent", 
verklaart hoofdonderzoeker Simon Griffith van de Macquarie Universi-
teit. 

De nesten werden vermoedelijk 40 miljoen jaar geleden voor het eerst 
gebouwd door vogels, toen vele vogelsoorten zich van elkaar afsplitsten. 
Daardoor ontstonden er vele nieuwe soorten met verschillende kenmer-
ken en gedragingen. 

Dak 

Voordat zangvogels open nesten bouwden legden ze hun eieren waar-
schijnlijk in nestjes waar een dak op zat. De vogelfamilies die overstap-
ten naar de nesten zonder dak hebben zich volgens Griffith veel succes-
voller verspreid over de aardbol, al is het nog onduidelijk waarom pre-
cies."Uit onze studie blijkt dat Australië de geboorteplaats was van de 
meest voorkomende vogels ter wereld en dat de open nesten een grote 
rol speelden bij hun succes", verklaart hij. 

http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/284/1848/20162708
http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/284/1848/20162708
https://phys.org/news/2017-02-australia-birthplace-birds.html
https://phys.org/news/2017-02-australia-birthplace-birds.html
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Op maandag, 30 januari jl heeft ons het bericht bereikt  
dat op 81 jarige leeftijd is overleden 

 
 

 
Jaap den Hollander 

 
 
 

Jaap was van 1992 een trouw lid van onze vereniging. 
 

Wij wensen mevr. den Hollander, kinderen, kleinkinderen en  
achterkleinkinderen veel sterkte met dit verlies. 

Walter Rötgers Goud en Zilver in Apeldoorn 
 

Op de Nederlandse Kampioenschappen “NK 2017” heeft Walter met een 
stam en 2 stellen Goudvinken Goud en 2 x Zilver behaald. 
Op de algemene jaarvergadering heeft de voorzitter, Lex Kaptein, Walter 
nogmaals gefeliciteerd en hem de daarbij horende medaille en boeket 
bloemen overhandigd. 
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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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Nog tips voor het bestellen van de ringen: 

* Bestel uw ringen op tijd, voorkom teleurstelling als de ringen niet 
besteld kunnen worden omdat bijvoorbeeld de betaling nog niet 
binnen is. 

* Ringen kunnen alleen besteld worden via een ringenbestelformu-
lier. 

* Betaal bij voorkeur via de bank, NL11 INGB 0002252550  t.n.v. vv 
de Nachtegaal, Heerjansdam, onder vermelding van 
"Ringenbestelling" en kweeknummer. 

* Vul het bestelformulier duidelijk in, voorkom dat er door een on-
duidelijk handschrift de verkeerde ringen of de verkeerde maat 
bestelt wordt. 

* De machtiging die op het bestelformulier staat is alleen voor 
bondsleden die niet lid zijn van een vereniging, deze machtiging 
hoeft dus niet ingevuld te worden door leden van de Nachtegaal 

* Voorkom spoedbestellingen, het is nog altijd goedkoper om extra 
ringen te bestellen bij de gewone ringenbestelronde dan een 
spoedbestelling te doen. 

* Een spoedbestelling duurt toch nog zo’n 14 dagen. 

* Kijk bij het ringenreglement van de bond welke aantallen je kan 
bestellen, dus je kan bijvoorbeeld niet 17 ringen van 1 ringmaat 
bestellen. Dit wordt 15 of 20. 

*  Opsturen van de ringen is mogelijk. Geeft dit tegelijk met het be-
stellen van de ringen aan, bij binnenkomst van de ringen houdt 
de ringencommissaris deze ringen achter. 

* Vul het ringenformulier voor Europese cultuurvogels volledig in, 
vergeet de handtekening niet. 

    Bij de Europese cultuurvogels kan niet afgeweken worden in de   
ringmaat, deze staan vast bij de verschillende soorten. Bij het in-
voeren van de naam geeft het bestelprogramma direct de ring-
maat van de betreffende vogel op. 

 
 

Voor diverse vogel accessoires kijkt u eens op: 
 
 

www.webshop-devolierevogel.nl/ 
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Besmettelijke vogelziekte 'het geel'  

in meerdere regio's 

In verschillende delen van het land zijn dode vogels gevonden met de 
besmettelijke vogelziekte 'het geel'. Het gaat vooral om houtduiven, 
meldt het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) in Utrecht. 

Volgens een woordvoerster van DWHC is de vogelziekte, officieel ge-
naamd 'trichomonas gallinae', opgedoken in Gelderland, Utrecht, Lim-
burg en Noord-Brabant. 

Hoeveel vogels er precies gestorven zijn is nog onbekend. ''Maar het 
gaat om een abnormale sterfte, er zijn meerdere dode dieren gevon-
den'', aldus de zegsvrouw. In één straat in Tilburg zijn al tien dode vo-
gels gevonden, weet Omroep Brabant. 

Het geel veroorzaakt een geelkleurig abces in de keelholte, waarna de 
vogels stikken of verhongeren. Vooral groenlingen, vinken en merels 
worden het slachtoffer, maar de infectie komt ook voor bij duiven en 
roofvogels. 

Besmetting 

Besmetting vindt plaats als vogels direct onderling contact hebben, bij-
voorbeeld bij het overdragen van voedsel. De ziekte is voor mensen on-
gevaarlijk. 

Houders van vogels worden geadviseerd om voerplekken goed schoon 
te houden. 

http://www.omroepbrabant.nl/?news/260840662/Besmettelijke+vogelziekte+het+geel+geconstateerd+in+Tilburg.aspx
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Huismus  meest getelde vogel bij  

tuinvogeltelling 

De huismus was zaterdag 28 januari de meest getelde vogel tijdens de 
Nationale Tuinvogeltelling. De koolmees staat op de tweede plek, ge-
volgd door de merel, aldus Vogelbescherming Nederland 

Ook vorig jaar waren de huismus, koolmees en merel de meest geziene 
vogels. Wel waren vorig jaar veel meer mezen geteld dan nu. Er zijn 
volgens de organisatie weinig mezen in de tuinen, omdat er in de bos-
sen nog veel beukennootjes zijn. Bovendien was het vorig jaar een 
slecht broedseizoen wegens de kou. 

Wie veel vogels wil tellen, kan ze lokken met bijvoorbeeld pinda's, stuk-
jes appel of een vetbol. 
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 Ringen bestellen 2017 
 

De ringencommissaris zorgt ervoor dat uw bestellingen op tijd op het 
bondsbureau binnenkomen. Op tijd wil in dit verband zeggen, dat de 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: 01 april - 15 mei 2016                 levering na: 1 okt.2016 
2e ronde: 16 mei - 30 september 2016   levering na: 15 dec.2016 
3e ronde: 01 oktober - 26 januari 2017   levering na: 1 april 2017 

4e ronde: 01 februari - 30 maart 2017   levering na: 15 mei 2017 

 

De bestelformulieren voor 2017 zijn te downloaden van de site. 

 

Het telefoonnr. of E-mailadres van onze ringencommissaris,  
Martin Versteeg is: 06-14610570 of martin.versteeg@upcmail.nl 
Als u via de mail besteld krijgt u altijd een bevestiging terug. 
Let op!; De ringen voor de beschermde vogels kunnen niet per mail 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. 
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 UITNODIGING 

  

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de ledenbijeenkomst, die 
gehouden zal worden op donderdag  23 februari a.s. om 20.00 uur (zaal 
open om 19.30 uur) 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.Rondvraag 
6.Lezing Alois van Mingeroet 
7.Pauze  
8.Vervolg lezing 
9.Sluiting 

 

Jij komt toch ook? 

Nieuws 
 
We hebben per 1 februari 3 nieuwe leden mogen inschrijven bij de NBvV  
en we willen ze hierbij welkom heten bij de vereniging. 
 
Dat zijn: 
 
W. Dinjens uit Rotterdam 
DSN Entjes uit Papendrecht 
J van Wingerden uit Ridderkerk 
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Als je wilt een adverten-
tie plaatsen in het club-
blad geef het aan ons 
door wij regelen het. 
 
De kosten zijn voor dit  
formaat  € 10,- en de 
grote € 20,- 
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