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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 
 

Algemeen-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)  € 36,00 p/j 
Jeugdleden (NBvV)  € 18,00 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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Beste Vogelvrienden, 
 

De eerste maand van het nieuwe jaar zit er alweer op, wat gaat het toch snel. 
Tijdens onze Algemene jaarvergadering hebben we met de aanwezige leden 2022 
nog eens de revue laten passeren.  
We hebben gelukkig het afgelopen jaar al onze activiteiten kunnen realiseren. 
Helaas zijn er binnen ons rayon toch nog enkele verenigingen die het klapstuk van 
het jaar “De Tentoonstelling” wederom hebben moeten cancelen, jammer is dat 
toch weer. Maar laten we niet langer terug kijken, maar vooruit. 2023 wordt toch 
ook weer een spannend jaar, wat gaat de geruchten rond “Dier en Welzijn” voor 
onze hobby betekenen. Op facebook wordt er van alles geschreven en geroepen. 
Gelukkig is het vaak een storm in een glas water. En laten we dan ook met z’n alle 
niet alles geloven wat er op facebook geschreven wordt. 
Ik weet dat bij de N.B.v.V., door Klaas Snijder en Henk v/d Wal, volop gelobbyd 
wordt om onze hobby te laten voortbestaan. Ze zijn en gaan met de desbetref-
fende instanties in gesprek. Wanneer er nieuws is, zullen ze dit bekend maken via 
de juiste kanalen. Nu geldt dat u gewoon kunt kweken met uw vogels en er geen 
beperkingen gelden. 
Wij kunnen en mogen ervan uitgaan dat de N.B.v.V. de belangen voor ons als vogel-
liefhebbers met hand en tand zullen behartigen. 
Ik wil dan ook met klem aan iedereen vragen niet op de geruchten van facebook in 
te gaan en wachten op het schrijven van de N.B.v.V. 
 

Tijdens de Algemene jaarvergadering van afgelopen maand kwam het kweeksei-
zoen nog aan bod. Er waren al enkele leden die al met de kweek bezig waren en 
konden spreken van een succes. 
Voor diegene die nog moet starten met de kweek wens ik hen ook veel succes. En 
laten we hopen dat het succes van dit kweekjaar op het aankomend tentoonstel-
lingsseizoen weer prachtige eigenkweek vogels te bewonderen zijn. 
 

Als laatste hoop ik dat wij jou mogen begroeten op de komende ledenbijeenkomst 
van 23 februari a.s. Op deze avond zal spreker Peter Dullaard aanwezig zijn, dit 
beloofd een leerzame avond te worden. U KOMT TOCH OOK! 
 

Lex Kaptein, uw voorzitter 
 
 

BESTUURSSAMENSTELLING 
 

 Afgelopen donderdag 26 januari jl. is er, tijdens onze Algemene jaarverga-
dering, weer een bestuursverkiezing geweest. Teun v/d Waal was aftredend 
maar gelukkig stelde hij zich ook weer herkiesbaar.  
Mede door dat er niemand zich heeft aangemeld voor een bestuursfunctie 
is Teun, bij acclamatie, weer voor 3 jaar gekozen. 
Het bestuur is blij dat Teun het bestuur weer compleet houdt. 
 

De bestuurssamenstelling blijft ongewijzigd en ziet er als volgt uit: 
 

Voorzitter     Lex Kaptein 
Secretaris     Walter Rötgers 
Penningmeester    Teun v/d Waal 
Materialen-commissaris  Raymond Sluiter 
Algemeen-commissaris  Martin Versteeg 



 

Februari 2023                                                      4 



 

Februari 2023                                                      5 

Notulen van de ALV van donderdag 26 januari 2023  
  

Op deze avond waren 18 leden aanwezig inclusief bestuur.  
Afwezig met kennisgeving waren: Ad Wagemakers, Paul van Drongelen, Kees v/d 
Mark en Cor Kraak. 
  

1. Opening 
Lex opende de vergadering en heette iedereen hartelijk welkom, en wenst iedereen 
nog de beste wensen en een gezond jaar voor 2023. 
Lex neemt ons nog in het kort mee door het jaar 2022 en wat wij allemaal georgani-
seerd hebben in dat jaar. Alle activiteiten konden doorgaan. 
 

2. Notulen vorige vergadering - 24 november 2022 
Er waren geen op- of aanmerkingen. 
Lex bedankt Nelly voor het maken van deze notulen.  
 

3. Ingekomen stukken 
Er waren geen ingekomen stukken binnengekomen. 
 

4. Mededelingen/voorstellen bestuur 
1. Contributie verhoging 2023 
De contributie 2023 hebben wij met € 2,00 moeten verhogen i.v.m. de verhoging van 
de Bondsafdracht van € 2,00. Graag een vriendelijk doch dringend verzoek aan die-
gene die deze contributie nog niet hebben betaald dit zo snel mogelijk te doen. 
Vergeet uw Kweeknummer niet te vermelden bij uw betaling. 
2. Contributie verhoging 2024 
Ook zal de NBvV in 2024 weer een verhoging van de Bondsafdracht invoeren en na-
melijk weer met € 2,00. 
Tevens zal v.v. De Nachtegaal Heerjansdam ook haar contributie verhogen met € 
2,00. Door beide verhogingen komt de contributie dan op: 
Seniorenleden  € 40,00 per/kalender jaar 
Jeugdleden  € 20,00 per kalender jaar 
Gastleden  € 25,00 per kalender jaar 
Alle aanwezigen leden gingen hiermee akkoord. 
Dus let u goed op als u aan het einde van dit jaar de contributie gaat overma-
ken dat u dan € 40,00 overmaakt naar de penningmeester. 
3. WhatsApp groep v.v. De Nachtegaal Heerjansdam 
Om volledig op de hoogte te blijven aangaande onze vereniging hebben wij een 
WhatsApp-groep v.v. De Nachtegaal Heerjansdam. 
Wij hopen hiermee meer leden directer te kunnen bereiken als wij belangrijk nieuws 
te melden hebben. U kunt u aanmelden voor deze WhatsApp-groen bij Danielle Ent-
jes of Martin Versteeg. De groep bestaat nu uit 22 deelnemers. 
4. Website 
Om volledig op de hoogte te blijven aangaande onze vereniging hebben wij een web-
site, www.denachtegaalhjd.nl 
Hier vindt u al het laatste nieuws, clubbladen en andere diverse informatie op. 
5. Jaarplanning 
Ook voor 2023 hebben wij weer een planning gemaakt, u vindt deze op blz. 25 van 
dit clubblad. Enkele punten werden eruit gelicht. Fred Beekman gaat Erwin Kompan-
je is uitnodigen om bij ons een lezing te komen houden voor de maand april. 
Ledenbijeenkomsten; Iedere laatste donderdag van de maand met uit zondering 
van de maanden juni, juli augustus en december. 
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Clubuitje; Zaterdag 03 juni 2023 Verenigingsuitje gaat naar Avifauna in Alphen a/d 
Rijn 
Regionale Babyshow 2022 + BBQ; Zaterdag 16 september 2023   
Bijzondere Tentoonstelling 2023 van 23 t/m 28 oktober 2023 wk. 43 
Alles onder voorbehoud Kijk voor het laatste nieuws op onze website, Whatsapp-
groep en facebook 
6. Clubblad 
Ook in 2023 worden er weer clubbladen gemaakt, tijdens de presentatie wordt er 
een inhoud van de het clubblad vertoond. Zoals wie onze Sponseren zijn en enkele 
onze vogelhouders die een kwekersadvertentie hebben geplaatst. 
Deze clubbladen kunnen gerealiseerd worden door dat onze sponsoren en leden die 
een kwekersadvertentie weer hebben geplaatst. 
Clubblad ontvangen op uw E-mailadres 
Om verzendkosten te besparen kunt u er ook voor kiezen om in het vervolg het 
Clubblad op uw E-mailadres te ontvangen. Dit kunt u opgeven bij Martin en/of Lex. 
Als dit niet bevalt kunt u het altijd terug draaien en dan krijgt u het weer op de oude 
manier. 
Clubblad op de website 
Het clubblad wordt ook op de website van v.v. De Nachtegaal Heerjansdam gezet 
(www.denachtegaalhjd.nl).  
Hier kunt u ook de clubbladen terugzien t/m 2015.  
Tevens staan de clubbladen ook op de website van het District Zuid-Holland. 
www.vogelverenigingendistrictzuidholland.nl). 
7. Rayon 4 Zuid-Holland “De Rivierencup 2022” 
De Rivierencup 2022 is van 8 t/m 10 december gehouden bij v.v. “De Volière” in Dor-
drecht. Er zijn door 20 inzenders 192 vogels bijeen gebracht. Vanuit onze vereniging 
heeft Karin van Drongelen, Ruud Roos en Simon Kooiman meegedaan. Karin is met 
haar 12 vogels nog in de prijzen gevallen. Namelijk; Kampioen Jeugd, Jeugd Stellen, 
Jeugd Stammen, een bondsmedaille en een 1e prijs. 
Simon Kooiman heeft met 6 vogels meegedaan en heeft een 1

e
. Prijs en het Zelf 

Aangewezen Vogels klassement gewonnen. 
Ruud Roos Heeft met 8 vogels meegedaan en helaas geen prijs gewonnen 
Met z’n drieën hebben zij er voor gezorgd dat wij als vereniging het helemaal niet 
slecht gedaan hebben. 
In het verenigingsklassement zijn wij van de 6 meespelende vereniging 3

e
 geworden 

met 916 punten. Prima resultaat! Nogmaals gefeliciteerd. 
Dit jaar zal “De Rivierencup 2023” georganiseerd worden door v.v. “Ons Genoegen” 
uit Zwijndrecht. Later dit jaar zal hier meer informatie over komen. 
8. Districtstentoonstelling 2022 en 2024 
De Districtstentoonstelling 2022 is dit haar gehouden in Dirksland door de Stichting 
Districtsshow Zuid-Holland i.s.m. met de “Eerste Flakkeese Vogelvereniging” uit Mid-
delharnis. 
Er zijn door 53 inzenders 621 vogels bijeen gebracht. Helaas is dit een mager aantal 
maar het is toch een geweldige show geworden. 
Van onze vereniging hebben er twee leden van onze vereniging meegedaan en heb-
ben samen 31 vogels ingezonden. Namelijk: Wim Reedijk, Wim heeft 18 vogels in-
gezonden en heeft met zijn vogels 5 x Goud en 3 x Zilver gewonnen. 
Raymond Sluiter, Raymond heeft 13 vogels ingezonden en heeft met zijn vogels 1 x 
Goud, 1 x Zilver en 2 x Brons gewonnen.  

Beide nogmaals gefeliciteerd. 
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Dit jaar zal de districtstentoonstelling 2023 gehouden worden bij “De Vogelvriend” 
Hellevoetsluis.  Ook hier zal de Stichting Districtsshow Zuid-Holland i.s.m. v.v. “De 
Vogelvriend” uit Hellevoetsluis deze show organiseren. 
 

Laten we hopen dat we dan weer richting de 1000 vogels gaan het is namelijk niet 
District Zuid-Holland waardig dat er maar 621 vogels in Dirksland waren  
 

5. Ledenbestand 
Het ledenbestand is nu (01-01-2023): 
62 leden, Inclusief: 1 jeugdlid en 3 gastleden 
 

Aanmelding in 2022 
2LSP — P. Kruis (Paul) en  VR98 — P.S.H. Verhoeven (Piet)  
 

Van harte welkom. 
Helaas zijn er ook een aantal leden die hun lidmaatschap hebben opgezegd. 
 

6. Jaarverslag 2022 secretaris 
Het verslag van de secretaris werd voorgelezen door Walter. Er werd nogmaals terug 
gekeken op het jaar 2022.  
 

7. Jaarverslag 2022 Ringen-commissaris 
Omdat Martin vanaf van 01 april 2022 geen ringen meer hoeft te bestellen voor de 
leden is er geen jaarverslag meer aanwezig van de ringencommissaris. Er kunnen 
dus geen ringen meer via de ringencommissaris besteld worden. Wel kunt u altijd nog 
met onze ringencommissaris contact opnemen hij zal namelijk niet verdwijnen hij blijft 
nodig, echter in een andere rol. Hij blijft belangrijk, zowel als ondersteuner, als advi-
seur. Het jaarverslag van de ringencommissaris zal dus niet meer in de jaarvergade-
ring aanbod komen. 
De functienaam van Martin gaat veranderen in Algemeen commissaris dit zal in het 
nieuwe clubblad van februari aangepast zijn. 
 

8. Jaarverslag 2022 Penningmeester 
Het financieel jaarverslag 2022 werd voorgelezen en toegelicht door waarnemend 
penningmeester Lex Kaptein. Vanaf 01 januari 2023 heeft Teun van der Waal het 
penningmeesterschap weer overgenomen. 
 

9. Verslag Kascontrolecommissie 2022 
De kascontrolecommissie bestond uit Tjerd Kamphuis, Simon Kooiman, Fred Beek-
man en Ger van Stight Thans. Fred nam het woord en alles zag er prima uit en keur-
de het jaarverslag goed.  
 

10. Benoeming kascontrolecommissie 2023 
De nieuwe kascontrolecommissie 2023 bestaat uit: Simon Kooijman, Fred Beekman, 
Tjerd Kamphuis en als reserve Ger van Stight Thans. 
Geplande datum: donderdag, 25 januari 2024. 
 

11. Bestuursverkiezing 
Teun van der Waal (herkiesbaar) Leden die zich kandidaat wilden stellen voor de be-
stuursfunctie van Penningmeester hebben zich schriftelijk op kunnen geven t/m 09 
januari 2023 bij onze secretaris. Er is niets binnen gekomen. 
Dus met uw goedvinding wordt Teun bij acclamatie herkozen voor weer 3 jaar. 
 

12. Medewerkers bedanken 
Net als ieder jaar kunnen we altijd rekenen op de hulp van vele vrijwilligers, leden en 
niet leden. Omdat wij, als bestuur, daar altijd ontzettend blij mee zijn willen wij ieder-
een hartelijk bedanken. Lex noemt geen namen omdat hij dan gegarandeerd er 1 of  
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meerdere vergeet.  Maar de dames wil hij graag persoonlijk hartelijk bedanken met 
een prachtig boeket bloemen. 
 

13. Rondvraag 
Lex: er is nog plek in het clubblad voor kleine kwekersadvertenties deze kosten  
€ 10.00. Wie een kwekers advertentie wilt laten plaatsten kan contact op nemen met 
Lex Kaptein hij maakt deze advertentie op met een foto of plaatje van uw eigen  
vogel. 
 

Heeft u uw contributie over het jaar 2023 nog niet betaald wilt u dit dan zo spoedig 
mogelijk doen. 
 

Zaterdag 28 januari 2023 heeft Lex een extra ingelaste Bondsraad vergadering. 
Hij benoemd enkele vergaderpunten die zij willen bespreken met de Bondsraad, en 
hij hoop hiermee volgende maand erop terug te komen in de ledenvergadering. 
 

14. WVTK plus Borrel op een gezonde toekomst 
Met een borrel een lekker hapje proosten wij op een gezonde toekomst. 
Hoe gaat het met de kweek? Enkele leden zijn al volop aan het kweken met de vo-
gels en waren zeer content met de voorlopige resultaten. Andere, die de vogels bui-
ten hebben, wachten tot het wat warmer wordt alvorens ze met de kweek gaan be-
ginnen. 

In 2024 bestaat De Nachtegaal Heerjansdam 60 jaar. 
Wat kunnen we doen? 

Willen wij de Rivierencup naar ons toe halen of willen wij weer een  Districtstentoon-
stelling organiseren? Indien wij de Districtstentoonstelling gaan organiseren zien wij 
graag op zaterdagavond meer hulp voor het opruimen van de tentoonstellingszaal.  
Een receptie voor ons jubileum kunnen we rond 7 april houden. Lex vraagt om hier 
allemaal over na te denken. We komen hier in de ledenvergadering van 23 februari 
2023 hierop terug. 
 

15. Sluiting 
De voorzitter sluit de om 21.50 uur vergadering en wenst iedereen een welthuis. 
 

Volgende ledenbijeenkomst: Donderdag 23 februari 2023 
Onderwerp: spreker Peter Dullaard 
Aanvang: 19:30 uur (zaal open vanaf 19:00 uur) 
 

Notulant: Nelly van der Waal  



 

Februari 2023                                                      12 



 

Februari 2023                                                      13 

De Pimpelmees (Parus Caeruleus)  
 

Inleiding:   
Wie is er niet bekent met dit zeer acrobatische vogeltje. Hij 
is zo gewoon geworden voor de mens dat ze de fantasti-
sche kleuren van dit vogeltje niet eens meer zien. Het is 
misschien wel het meest gekleurde vogeltje wat wij in onze 
directe omgeving kunnen aantreffen. Tussen man en pop is 
verschil te zien en dit met name in de intensiviteit van de 
kleuren. Al geeft dit niet altijd 100% garantie want zo kan je 
een hele oude pop makkelijk aanzien voor een jonge man, 
bij ons in de volières is dit natuurlijk niet aan de orde immers 
de vogels zijn geringd en daar kan men natuurlijk de leeftijd 

van de vogel aflezen. Het popje is ook vooral in de broedtijd een stuk forser dan de 
man. De kleuren van de pimpelmees bestaat uit de volgende reeks: groen, zwart, 
blauw, geel, wit, bruin en al deze kleuren zijn dan ook nog eens in verschillende tinten 
aanwezig. Waar de kleuren allemaal te vinden zijn is te zien op de bij behorende fo-
to’s. De pimpelmees en zijn ondersoorten zijn dus alom aanwezig en het versprei-
dingsgebied beslaat geheel Europa, delen van Afrika en Azië.  
De pimpelmees is in de winter een alleseter en met 
name in de broedtijd een insecteneter. Het is een ho-
len broeder die oude nestplaatsen of gaten opzoekt 
om zijn nest in te bouwen. De door de mens gemaak-
te nestkasten worden ook geaccepteerd door de vo-
gels. In stedelijk gebieden zijn de vogels min of meer 
afhankelijk van deze kasten, gewoon weg omdat er 
niet genoeg geschikte nestplaatsen zijn. Het nest 
word vervaardigt van hoofdzakelijk mos, pluis en wat 
dierlijk haar. Als het nestje af is worden daar tussen 
de 7 en de 15 eitjes gelegd welke wit van kleur zijn 
met over het gehele ei kleine zeer lichte roodbruine 
vlekjes. Het uitbroeden gebeurt in zo’n 2 weken en na 
gemiddeld nog eens 16 dagen vliegen de jongen uit. Als de jongen uitgevlogen zijn 
dan zitten ze altijd heel dicht bij elkaar en meestal zijn ze dan op een en de zelfde tak 
te vinden en zitten dan met smart op de ouders te wachten die hun nog een geruime 
tijd van snavelkost voorzien. Door hun nieuwsgierigheid gaan de jongen al vrij snel op 
onderzoek uit om zodoende voor zichzelf te gaan zorgen. Als de jongen zelfstandig 
zijn dan waaieren ze uit om zich vervolgens aan te sluiten bij andere groepen vogels. 
De oudervogels kunnen als de omstandigheden optimaal zijn nog een tweede nest 
groot brengen maar dit nest is altijd beduidend minder groot als in de eerste ronde. 
Zang van de pimpelmees stelt opzicht niet zoveel voor maar hij brengt toch een niet 
vervelend aan te horen trillertje voort welke frequent ten gehore word gebracht. De 
pimpelmees en het Europese baardmannetje genieten bij mij toch eigenlijk een uit-
zondering positie op mijn eigen gemaakte regel welke luid :als er een bepaalde soort 
succesvol jongen heeft groot gebracht dan worden deze ingeruild voor een mij nieuw 
te kweken soort. Ik kweek nu al ongeveer 7 jaar met de pimpelmees met twee kop-
pels en hierin zitten soms licht afwijkende kleuren tussen waaruit men als men hier op 
door zou kweken wellicht “nieuwe mutaties” kunt verkrijgen. Voor mijzelf hoeft dit niet 
en ikzelf besteed hier dus ook niet de benodigde aandacht aan, ik vind de wildkleur 
nog altijd het mooist.  



 

Februari 2023                                                      14 



 

Februari 2023                                                      15 

 Pimpelmezen lopen in gevangenschap vaak in kleur terug omdat het door ons toege-
reikte voedsel niet toereikend is, het geel is bij te kleuren zoals men dit o.a. doet bij 
kleurkanaries.  

De kweek  
Man en pop verbleven bij mij het eerste jaar in de bui-
tenvolière en brachten daarin twee rondes groot wat 
resulteerde in 12 jongen mezen. Mezen zouden 
agressief zijn of kunnen worden tijdens de kweek pe-
riode naar hun mede bewoners maar in mijn geval 
was dit niet zo want bij de mezen waren gehuisvest 
samen met zilver oor nachtengalen, baardmannetjes
(een pseudo mezensoort) en nog wat andere vogels, 
ik heb nooit iets van onrust gemerkt. Uit de eerste 
ronde heb ik dat jaar een popje aan gehouden en de-

ze samen met een niet verwante man geplaatst in een binnen broedkooi welke de af-
metingen had van ongeveer 100cm breed,60 cm hoog en 50cm diep. Het tweede 
kweekjaar met de pimpels begon buiten goed met een nest met 14 eieren waaruit 8 
jongen groot kwamen, er werd overigens niet aan een tweede ronde begonnen. Bin-
nen in de broedkooi werd door het eerstejaars koppel niets ondernomen. Het derde 
jaar werd succesvol met jongen uit de buitenvolière alsook uit de binnen broedkooi. 
Buiten kwamen 11 jongen groot uit twee rondes en binnen werd 1 ronde ondernomen 
waaruit 6 jongen groot kwamen. Ik zal u berichten hoe de kweek in de binnen broed-
kooi gaat want dat is misschien wel het interessants voor u. Man en pop zitten het ge-
hele jaar bij elkaar en worden buiten het broedseizoen op eivoer en zaad gehouden 
wat zo af en toe aangevuld word met wat fruit. Bij de pimpels begint het broedseizoen 
al vroeg met als eerste een geschikte nestplaats te vinden dus hier op in hakend geef 
ik ze” de keus “uit twee exact dezelfde nestkasten die zowel rechts als links in de bo-
venhoek van de kooi tegen de achterwand worden bevestigt. Door het traliedeurtje 
van het voorfrontje van de kooi kan ik gemakkelijk in de nestkasten kijken d.m.v. een 
gemaakt deurtje in de voorkant van de nestkast. Als er door de vogels een keuze is 
gemaakt dan word de andere niet gekozen nestkast verwijderd. Het uitkiezen gebeurt 
door de pop op aandringen van de man, die vervolgens de pop verleid om tot nest-
bouw over te gaan. Op het moment dat er een nestkast is uit gekozen begin ik met 
het verstrekken van levend voer wat bestaat uit Buffalo en meelwormen. Het levende 
voer word geleidelijk opgevoerd naarmate het seizoen vordert en word uitgebreid met 
was motten. In de natuur is de rups het favoriete voedsel om de jongen te voeren en 
doormiddel van de was motten bootst je dit na. Als het koppel overtuigd is van het feit 
dat er voldoende voedsel is dan gaat de pop over tot eitjes leggen. Over al die jaren 
genomen is het gemiddelde per nest 8 eitjes welke worden gelegd in mos en dierlijk 
haar en in een tijdbestek van ongeveer 15 dagen worden deze dan uitgebroed. In de 
eerste vijf dagen krijgen de pimpels Buffalo wormpjes, witte meelwormen, pinky’s, 
was motten en ei-voer tot hun beschikking. Op de vijfde dag worden de jongen ge-
ringd met de wettelijke ring maat van 2,5 mm groot, welke worden voorzien van een 
ventielslangetje. Zijn de jongen met het uitkomen nog lichtroze van kleur met lichte 
dons, dan is het bij het ringen de kleur alweer donkerder en veranderd de kleur naar 
groen met goudgeel naarmate de veren doorkomen. Met het uitvliegen wat overigens 
wel eens 18 dagen kan duren zijn de jongen bijna gelijk van kleur zoals de ouders 
zijn ,al is dit wel nog fletser en het staartje is dan ook nog niet volgroeid.  
Al vrij snel na het uitvliegen imiteren de jongen het opneem gedrag van voedsel maar 
vergist u niet ze zijn dan nog zeker niet geheel zelfstandig, wat ik zelf als leidraad. 
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BELANGRIJKE DATA 2023 

 

- Donderdag 23 februari a.s. 
 Ledenbijeenkomst (spreker: Peter Dullaard) 
 

- Donderdag 30 Maart a.s. 
 Ledenbijeenkomst 

Noteer alvast in uw agenda! 

 aan houd is het staartje, is deze volgroeid dan is de vogel in kwestie ook zelfstandig. 
Het eerste jaar dat ik de meesjes kweekte had ik de broedkooi nog geheel aan ge-
kleed met groen en natuurlijke takken, nu na zoveel jaar later is de kooi geheel kaal 
met twee rechte zitstokken. Als men besluit om de pimpelmees in te zetten voor de 
broedkooi kweek moet men de man altijd in de gaten blijven houden dat deze niet te 
fel word van al het levende voer. Is dit wel het geval dan kan men hem af vangen en 
in een kooitje aan de tralie bij de pop houden. Elke dag laat men dan de man even 
bij de pop die vervolgens gelijk met de pop paart en men vangt hem dan af als hij 
zijn kunstje gedaan heeft. De man krijgt in zijn aparte kooi geen levend voer en al 
gauw zal hij zijn felheid verliezen en als het laatste ei gelegd is dan kan men in de 
regel zeggen dat de man weer bij de pop geplaatst kan worden daar deze toch vast 
op het nest zit. Tegen de tijd dat de jongen uitkomen kan men weer volop levend 
voer verstrekken en de man zal zijn vaderlijke plicht volbrengen. De man is echt no-
dig om de jongen groot te krijgen want de jongen moeten af en aan gevoerd worden. 
In de natuur is het zelfs zo erg dat in de meeste gevallen en dan met name de man 
na het groot brengen van een nest het loodje leggen. De energie die nodig is om de 
grote hoeveelheid levend voer te bemachtigen voor de jongen gaat heel snel verlo-
ren uit het lichaam van de ouders en deze kunnen vooral in de rui periode niet het 
energie peil op orde houden wat als gevolg heeft dat zij bevattelijk worden voor aller-
lei ziektes en zo worden ze ook weer een ge-
makkelijke prooi voor roofdieren. In gevangen-
schap gaat deze regel vaak niet op omdat ze 
volop aan voedsel en vitamines kunnen ko-
men, hierdoor kunnen pimpels in gevangen-
schap vrij oud worden en meerdere jaren jon-
gen groot brengen. Ik zelf heb een acht jaar 
oude pop gehad welke in haar laatste levens-
jaar nog een nest heeft groot gebracht. De 
pimpel heeft mij jaren geamuseerd met zijn 
gekke capriolen maar nu is het toch echt weer 
de beurt aan een voor mij nieuw te kweken 
soort.  
 

TEKST: ARIE BAKKER, DORDRECHT  
 

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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VRIENDELIJK VERZOEK 
Het jaar 2023 is weer meer dan een maand oud. 
Wilt u zo vriendelijk zijn om uw contributie voor 2023, als u dit nog niet 
gedaan heeft, over te maken naar onze penningmeester.  

Alvast hartelijk dank. 
LET OP! ivm de contributie verhoging van de NBvV per 1 
januari a.s. is onze contributie met € 2,00 verhoogd. 
  

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

Senioren  € 36.00 p/j 
Jeugd  € 19.00 p/j 
Gastleden € 20.00 p/j 
 

WIJ REKENEN OP UW MEDEWERKING. 

CONTRIBUTIE 2023 
 

Een vriendelijk doch dringend verzoek aan die leden die 
zijn/haar contributie 2023 nog niet betaald heeft om dit zo 
spoedig mogelijk te doen. 
Alvast onze hartelijke dank, het bestuur. 
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Voor het laatste nieuws over District Zuid-Holland  
en Stichting Districtsshow Zuid-Holland gaat u naar: 

www.vogelverenigingendistrictzuidholland.nl 



 

Februari 2023                                                      21 

De kweek van witte rijstvogels.  
   

Wij Europeanen moesten wel met slecht ma-
teriaal beginnen .Want het is niet het beste 
wat de japanners in al die jaren naar Europa 
zonden . De invoer uit Japan is nu twee jaar 
gedaan en we zullen zelf moeten kweken wil 
men ze nog te zien krijgen .Men begint al ver-
keerd met 4 - 5 vogels te kopen. Hier zullen 
als alles meezit 2 poppen bij zijn en men kan 
dus maar hopen en rekenen op 2 vogels .De 
aanschaf van tien of meer vogels geeft de 
beste kans .  
De witte rijstvogel kweekt beter dan de kana-
rie of de zebravink .Ikzelf ben begonnen met 
8 vogels en het waren 4 mannen en 4 poppen 
waarvan een bonte pop hier gekweekt .Met 

deze 4 koppels kweekte ik van september tot mei 70 jongen .Minimum aantal eieren 
per nest was 18 max 28.  
Ik hield al deze vogels ,doch ruilde bij een handelaar de helft om  tegen pas geïmpor-
teerd uit Japan. Zodoende had ik vreemde vogels die ik plaatste tegen mijn eigen 
kweek .Ik begon over twee jaar met 40 koppels en kweekte in een seizoen een drie-
honderdtal jongen. De beste pop bracht  27 jongen groot .Ook heb ik hier proeven 
mee gedaan .De rijstvogels die ik kweekte in september en oktober werden apart ge-
houden .Deze ruiden in februari-maart en april en reeds in mei waren ze aan het nes-
telen gevolgd door eieren . In juni kwamen de jongen .Zo ging het heel de zomer en 
de winter door .Ik wilde weten wanneer ze zouden ruien en dus ophouden met kwe-
ken .Van 8 koppels waren er 7 die in maart begonnen. Een koppel kweekte 6 maal 
achter elkaar en in totaal 27 jongen en in mei toen deze jongen voor de zesde maal 
uitvlogen trok ik haar enkele vleugelpennen uit .Hierop begon de pop te ruien . Alle 7 
koppels begonnen  weer in juni te broeden .De vogels die gekweekt zijn in maart-april 
en mei zullen in de zomermaanden ruien en september beginnen met nestbouw .Wat 
betreft de vererving  bont x bont dient vermeden te worden ,men kweekt hiervan 25% 
wit - 50% normaal en 25% bont.  
Nest controle en tijdstip van uitkomen hebben geen vat op deze vogels ,ook is hij 
goed voor het onderleggen van andere exoten bv. diamantvinken .Ik heb een pop die 
geen eieren legde maar wel een nest bouwde en alle onderlegde eieren uitbroedde 
en de jongen prima grootbracht.  
 
 
 

Met vr,gr,  
 

W.Alfons  
 

“Onze vogels” 
1966.  
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Verkrijgbaar bij: 
W.L. Plaizier 
Diervoeders 
Lindeweg 14C 
2995 XK Heerjansdam 

Hier kunt uw advertentie 
staan 

 
Info: Lex Kaptein 

http://rendering/47584
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Jaarplanning 2023 
H79 - V.V. De Nachtegaal Heerjansdam 

 

LEDENBIJEENKOMSTEN 
Donderdag  26 januari 2023  Jaarvergadering    
Donderdag  23 februari 2023  Ledenbijeenkomst Spreker:  Peter Dullaard 
Donderdag  30 maart 2023   Ledenbijeenkomst Spreker:  
Donderdag  20 april 2023   Ledenbijeenkomst Spreker:  Erwin Kompanje 
Donderdag  25 mei 2023   Ledenbijeenkomst Filmavond 
Donderdag  28 september 2023  Ledenbijeenkomst Nabespreking Clubuitje en  
        TT-bespreking 
Donderdag  23 november 2023  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    3 juni 2023   Verenigingsuitje Avifauna—Alphen a/d Rijn 
 

Regionale Babyshow 2023 / BBQ 2023 
Zaterdag    16 september 2023  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. 
 

Bijzondere Tentoonstelling 2023 van 25 t/m 28 oktober 2023  
Het programma ziet er als volgt uit: 
Dinsdag:   10 oktober 2023:  Sluiting inschrijving TT-vogels tot 19.00 uur. 
 

Woensdag:  25 oktober 2023:  Opbouwen en vogels inbrengen vanaf 14.00 uur  
       tot 21.00 uur. 
Donderdag: 26 oktober 2023:  Aanvang keuring 09.00 uur.  
Vrijdag:   27 oktober 2023:  Opening TT 19:30 uur, TT-zaal geopend van 20:00  
       tot 22:00 uur. 
Zaterdag:  28 oktober 2023:  TT-zaal open van 10.00 uur tot 16.00 uur. 
Zaterdag:  28 oktober 2023:  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 23 februari 2023 om 19.30 uur 
(zaal open om 19.00 uur) in het clubgebouw van de Develruiters aan de 
Molenwei 3 te Heerjansdam. 
  

AGENDA 

  

1. Opening 
2. Notulen vorige vergadering  
3. Ingekomen stukken 
4. Mededelingen 
5. Ledenbestand 
6. Rondvraag 
7. Spreker: Peter Dullaard 
8. Pauze 
9. vervolg spreker: Peter Dullaard 
10 . Sluiting 

Jij komt toch ook? 

 
  

 

 

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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