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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 ledenbijeenkomst is in februari helaas door weinig leden bezocht, jam-
mer want wij als bestuur doen er alles aan om het zo aantrekkelijk mogelijk 
te maken. Zo hadden wij afgelopen maand Peter Dullaard als spreker.  
En dat is bij de aanwezige leden goed in de smaak gevallen.  
Hij wist ons te boeien met prachtige foto’s van vogels die op een vrijwel 
korte afstand bewonderd kunnen (als je natuurlijk geluk hebt) worden. 
Deze vogelfoto’s zijn allemaal door Peter zelf gemaakt bij de Rottemeren 
en/of Zevenhuizerplas bij Rotterdam. Echt schitterende foto’s en ook vogels 
waar ik niet van wist dat zij zo dichtbij kunnen zitten. Voor degene die niet 
geweest zijn “je hebt wat gemist” Daarom doe ik toch een dringende op-
roep om als wij iemand uitnodigen toch eens op de ledenbijeenkomst aan-
wezig te zijn. Leuk voor de spreker en ook voor het bestuur. 
 

Komende ledenbijeenkomst weet ik op het moment van schrijven nog niet 
wie er op 30 maart a.s. ons komt vermaken. Dit is nog een verrassing. 
Verder zijn wij als bestuur druk bezig met de voorbereidingen voor ons ju-
bileumjaar in 2024. Er zijn al wat ideeën die de komende maanden uitge-
werkt gaan worden.  
 

Ook wil ik graag vragen aan diegene die zijn/haar contributie voor 2023 
nog niet betaald hebben dit zo spoedig mogelijk te doen. De vereniging 
heeft het eerste half jaar contributie NBvV al afgedragen. 
Deze leden die zijn/haar contributie nog niet hebben betaald krijgen deze 
keer een schrijven om de contributie zo snel mogelijk te voldoen. Helaas 
kost dit de vereniging weer extra postzegels en die krijgen we deze tijd ook 
niet meer voor niets. 
 

Als laatste wil ik, indien je al bezig bent of nog moet beginnen, veel succes 
met de kweek en hopelijk zien we het resultaat terug op onze babyshow 
en/of tentoonstelling. 
 

En ik hoop u, in grootte getalen, te mogen begroeten op onze ledenbijeen-
komst van 30 maart a.s. Ik reken op je! 
 

Lex Kaptein, Voorzitter 
 

Vergeet ons niet 
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Notulen ledenbijeenkomst van 23 februari 2023  
 Op deze avond waren 14 leden aanwezig inclusief 4 bestuursleden. 
Afwezig met kennisgeving: Raymond Sluiter (i.v.m. werk), Kees van der Mark, Ger van 
Stight Thans, Bert Lankhuijzen- en Paul van Drongelen. 
  

1. Opening 
Lex opende de vergadering en heette iedereen hartelijk welkom. 
In het bijzonder heet Lex dhr. Peter Dullaard onze spreker van deze avond van harte wel-
kom.  
 

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 
Bij Walter waren er geen ingekomen stukken binnengekomen. 
Lex heeft van Progenion 2 mailtjes ontvangen 1 voor een luchtreiniger en 1 voor luchtbe-
vochtiger. Mensen die hier in geïnteresseerd zijn kunnen deze mailtjes bij Lex van de be-
stuurstafel komen halen. 
 

4. Mededelingen 
1. Districtstentoonstelling 2024 (i.v.m. 60 jarig bestaan) 
Zoals vorige maand al besproken is bestaat in 2024 De Nachtegaal Heerjansdam 60 jaar. Er 
werd toen gevraagd wat kunnen we doen? Wij willen als bestuur graag de Districtstentoon-
stelling gaan organiseren in 2024 en willen deze zelf organiseren zonder de Stichting van 
het District van Zuid-Holland. De voorbereiden zijn al bezig om met de bestuursleden van de 
Develruiters in gesprek te kunnen gaan zodat zij dit in de groep kunnen gooien. Er zijn al en-
kele leden die zich al hebben aangemeld om dan volgend jaar een week vrij te nemen om 
ons te helpen. 
 

2. Jubilea datum 7 april 2024, 60 jaar 
Wel willen wij dan ook nog een receptie organiseren hier in de kantine van de Develruiters. 
Ook dit wordt nog vervolgd. 
 

3. Voorlichtingsbulletin februari 2023 
In de maand februari is er weer een nieuwsbrief van de NBvV uitgekomen. Deze nieuwsbrief 
kunt ook lezen op de website van de bond, maar u kunt zich ook inschrijven voor deze 
nieuwsbrief dan ontvangt u deze in uw eigen mailbox. 
Lex bespreekt hier enkele punten uit de nieuwsbrief. 
 

Inschrijven invasieve soort 
Het vraagprogramma gaf afgelopen jaren de mogelijkheid om de Roodbuik Buulbuul in te 
schrijven. Deze werd met name genoemd. Doordat deze vogel recentelijk als invasieve soort 
is bestempeld door de overheid, mag er met deze vogel niet meer gekweekt worden en mag 
deze tevens niet meer vervoert, verhandeld en dus ook niet geshowd worden. Genoemde 
regel in het huidige vraagprogramma zal dus verwijderd worden: 17.016.005 Kala buulbuul 
E.e.a. betekent tevens dat de vogel ook niet in de groep niet genoemde Buulbuul soorten in-
geschreven mag worden: 17.016.060 Buulbuul niet genoemde soorten 
 

Nasleep NK 2023 
Tijdens de tweede openingsdag werd de organisatie verblijd met een bezoek van vier in-
specteurs van de NVWA. Graag wilden ze een inspectie uitvoeren op naleving van de diver-
se regelgevingen, dit n.a.v. een mailtje van de NBvV om een evenement aan te willen mel-
den op de NVWA-website. Het aanmelden van een evenement, zoals een vogelbeurs of vo-
geltentoonstelling, werd in het verleden middels een simpel invulformulier gedaan, maar 
sinds vorig jaar is de aanmeldprocedure lastiger geworden voor een vereniging.  
 

De onderstaande reminders gaan we verder uitleggen via Onze Vogels, de website en 
nieuwsbrieven.  
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• Bij een tentoonstelling zonder verkoopklasse hoeft er geen Certificaat houders van dieren 
aanwezig te zijn (onze surveillanten hebben dit in hun cursus gehad). 
• Bij een vogelbeurs dus wel! Een willekeurige medewerker (dus ook een lid van de NBvV 
die dit certificaat namens zijn district behaald heeft) mag zijn certificaat hiervoor inzetten.  
• Een evenement met dieren moet minimaal 15 dagen voor aanvang bij de NVWA aange-
meld worden. (Google: “ aanmelden van een tentoonstelling”) 
• De organisatie van de tentoonstelling zorgt voor voldoende voorlichtingsmateriaal over 
het verantwoord houden van vogels. De NBvV gaat dit regelen en zal dat op de website ter 
download aanbieden. De Houderijrichtlijnen die de NBvV al heeft en de informatie van de 
LICG volstaan en daar zal in het voorlichtingsmateriaal naar verwezen worden. 
 

Acties van de Commissie; Dierenwelzijn,-ethiek & Wetgeving NBvV 
• Het produceren van voorlichtingsmateriaal op vogelmarkten. 
• Verdere uitleg over hoe een evenement aan te melden bij de NVWA in de volgende 
nieuwsbrief. 
• Het uitrollen van een organisatiemodel voor de districten betreffende de surveillanten en 
de surveillanten-coördinator. 
Nog even voor de duidelijkheid: de bond meldt zelf als er iets aan de hand/bekend is.  
 

Vrijwilligers feest; 
Op 10 maart wordt er in het Dorpshuis van Heerjansdam een vrijwilligers feest georgani-
seerd. Deze avond duurt van 20.00 – 23.00 uur. Zijn er geïnteresseerde dan kan u zich 
aanmelden bij Lex Kaptein dan zorgt hij dat u wordt aangemeld.  
 

4. Brief van BR aan HB (BR23-002) 
Verspreid lidmaatschap; de contributie voor verspreiden leden moet aangepast gaan 
worden. 
NBvV hoofdkantoor; het bondsbureau speelt te laat op dingen in zoals het weg vallen van 
personeelsleden, waardoor er te laat geworven voor nieuwe personeelsleden. Ze moeten 
dan voortijdig ingewerkt worden om de functie te kunnen overnemen. 
 

5. TT-regelement t.b.v. districten en andere 
Er komt een nieuw TT-regelement aan. 
 

6. 14 april a.s. Rayonvergadering 
Op vrijdagavond 14 april a.s. is er weer een Rayonvergadering (Rayon4). Volgende maand 
komen we hier op terug. 
 

7. 28 april a.s. Districtsvergadering 
Op vrijdagavond 28 april a.s. is er weer een Districtsvergadering van het District Zuid-
Holland. Ook hier komen we de volgende maand op terug. 
 

5. Rondvraag 
Niemand heeft er een vraag voor de rondvraag. 
 

7. Spreker Peter Dullaard 
Peter neemt ons mee naar Rottemeren, Zevenhuizerplas >> Roerdomp, Woutaapje en Ral-
reiger. 
 

8. Sluiting 
De voorzitter sluit de om 21.50 uur vergadering en wenst iedereen een welthuis. 
 
Volgende ledenbijeenkomst: Donderdag 30 maart 2023 
Onderwerp: spreker???? 
Aanvang: 19:30 uur (zaal open vanaf 19:00 uur) 
 
Notulant: Nelly van der Waal  



 

Maart 2023                                                          8 



 

Maart 2023                                                          9 

Roodrugparkiet 
Psephotus haematonotus 

 

Roodrugparkieten zijn bekende 
Australische parkieten. Ze kennen 
vele kleurmutaties en brengen een 
vriendelijk gefluit ten gehore. 
 

Grootte 
26 - 28 centimeter 
 

Geslachtsonderscheid 
Het geslacht van Roodrugparkieten 
is gemakkelijk te bepalen. De man-
netjes zijn feller van kleur en heb-
ben een rode stuit, de popjes zijn 
matter van kleur en bij hen ont-
breekt de rode stuit. 
 

Sociale eigenschappen 
Hoewel Roodrugparkieten in de natuur vaak in groepen worden gezien, kunnen ze in 
volières beter per koppel gehouden worden. Tijdens de broedperiode kunnen ze na-
melijk agressief gedrag vertonen tegenover soortgenoten en andere volièrevogels. 
Buiten de kweekperiode kunnen ze wel met andere parkieten in een gezelschapsvoli-
ère worden gehuisvest. 
 

Huisvesting 
Roodrugparkieten zijn actieve vogels en echte vliegers, zij kunnen dus het beste in 
een ruime volière worden gehuisvest. Roodrugparkieten zijn sterke vogels, maar een 
tocht- en vorstvrij nachthok waarin zij zich kunnen terugtrekken verdient de voorkeur. 
Roodrugparkieten zijn veel op de bodem van de volière te vinden en nemen graag 
een bad. 
 

Voeding 
De basisvoeding van Roodrugparkieten bestaat uit een zaadmengsel voor neophe-
mas of grote parkieten. Maar ook eivoer (vooral in de kweekperiode), regelma-
tig groenvoer, kiemzaad, levend voer of universeelvoer (in de kweekperio-
de), grit en maagkiezel mag niet ontbreken. 
 

Kweken 
Roodrugparkieten gaan gemakkelijk over tot broeden, ze maken gebruik van een 
nestkast met een bodem van zo'n 15 * 15 en 35 - 40 centimeter hoog. De juiste dia-
meter voor het invlieggat is 6 centimeter. Roodrugparkieten maken geen nest maar 
leggen de eitjes wel graag op een bodem van houtsnippers of turf. De pop legt om de 
dag een eitje tot een legsel van 4 tot 7 eitjes en begint met broeden na het tweede of 
derde ei. De broedtijd is 18 tot 20 dagen. De jongen zullen na 4 tot 5 weken uitvlie-
gen en zullen daarna nog enkele weken gevoerd worden. 
 

Bijzonderheden 
De roodrugparkiet kent twee ondersoorten, de roodrugparkiet en de bleke roodrug-
parkiet. Zoals de naam doet vermoeden is de bleke roodrugparkiet een stuk bleker, 
daarbij vertoont de man meer blauwtinten en de pop meer grijs. 
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DIAMANTDUIFJES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het diamantduifje komt oorspronkelijk voor in Australië. Ze leven op de vlakten in het 
noorden en midden van Australië. Het gebied waar ze voorkomen, zijn begroeid met 
savannebossen en droge struiken aan de randen van de bossen of in struiken en op 
bomen, die verspreid groeien. Er moet altijd water in de buurt zijn.  
 

De broedtijd is van mei tot augustus. In deze periode kunnen ze tot vijf keer jongen 
groot brengen. Om het vrouwtje niet te verzwakken, kun je beter genoegen nemen 
met drie nestjes. Tot het paringsritueel van de doffer behoort een typisch buigende 
houding. Hij loopt met zijn kop buigend achter het vrouwtje aan en waaiert hierbij zijn 
staart verticaal uit. Met opgezwollen krop en door voortdurend te buigen, probeert hij 
indruk te maken op de duivin. Elk legsel bestaat uit twee eitjes. De broedtijd be-
draagt 12 a 13 dagen. In deze periode wisselen mannetjes en vrouwtjes elkaar af op 
het nest. Om te voorkomen dat de duifjes doorgaan met broeden buiten de broedtijd, 
is het het meest handig om de nestbakjes te verwijderen en geen nestmateriaal aan 
te bieden. Jonge vogels groeien ontzettend hard. In de eerste dagen van hun leven 
verdubbelen ze hun gewicht. Na 11 a 12 dagen zijn ze al in staat om uit te vliegen. 
Hun staartjes zijn dan nog kort. Het duurt slecht enkele dagen, voordat ze na het ver-
laten van het nest, veilig kunnen vliegen. Op een leeftijd van vier weken, verwisselen 
ze hun verenkleed, dat er dan uit gaat zien als het verenkleed van een volwassen 
vogel. De nakomelingen moeten op tijd worden verhuisd naar een eigen ruimte, zo-
dat ze niet worden verjaagd als de ouders het hok te klein vinden voor zichzelf en de 
jongen. Kleine volières zijn minder geschikt voor diamantduifjes. Als meerdere paar-
tjes in een te kleine ruimte leven kan het gebeuren dat de doffers met elkaar gaan 
vechten. Dit is te voorkomen door de duifjes een voldoende grote ruimte aan te bie-
den. Een kooi voor een stelletje mag niet kleiner zijn dan 100x50x75 cm. Het is niet 
aan te raden diamantduifjes en zebravinken in een volière samen te houden, daar de 
zebravink de nesten leeg haalt van de duifjes, ten behoeve van hun eigen nestkast-
jes. Nestelen is bij de diamantduif een vrij eenvoudige zaak. Als basis voor hun nest 
gebruiken ze alles wat je hen aanbiedt; zowel kanarie-, bast- of draadmandjes en 
platte kistjes, Kokosvezels, takjes, hooihalmen en mos dienen als bouwmateriaal. 
Hooi verdient de voorkeur boven kokosvezel, omdat de kokosvezel zich om de poot-
jes van de jonge vogels kan draaien en dan mag je met een nagelschaartje de hele 
kluwen vezels los gaan knippen. Gewoonlijk gaan de vogels bij het bouwen niet heel 
bijzonder netjes te werk. Daarom moeten de nestjes voordat de vogels aan een nieu-
we ronde beginnen, netjes schoongemaakt worden. Het beste is dat te doen als de 
jonge vogels al wat ouder worden en het instinct van de ouders sterk genoeg is, door 
het gepiep van de jonge vogels, om terug te gaan naar het nest. Verplaats het nest 
alleen als het leeg is.  
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Japanse Meeuw 

 

Verzorging 
Geen tweede vogelsoort leent zich zo goed voor een verblijf in kooi of vitrine als de 
Japanse Meeuw. En dit is ook zo goed te begrijpen, omdat we hier te maken hebben 
met een door langdurige kruisingen verkregen vogelsoort, die in de natuur niet  
voorkomt. 
De Japanners schijnen deze vogels gekweekt te hebben uit kruisingen van het ge-
streepte Bronzemannetje met het spitsstaart Bronzemannetje, terwijl ook nog een 
kruising met het Zilverbekje waarschijnlijk is. In ieder geval is men er niet in geslaagd 
de gang van zaken precies op te sporen en door terug kruisingen de stamvaders te 
ontdekken.  
 

De naam "Uroloncha" wijst terug naar de Bronzemannetjes en de toevoeging 
"domestica" geeft aan dat het een kweeksoort van de domesticatie is. 
 

Kleurslagen 
Hier komen een viertal soorten voor, n.l. de donker bruinbonte, de beige bonte, de 
witte en zeldzamer de bruin en beigebonte. De laatste heeft dus zowel bruine, beige 
alsook witte tekening. Hoewel de tekening en het overheersen van het wit over het 
algemeen willekeurig zijn, geven gelijk getekende vogels uitsluitend precies zo gete-
kende terug. 
Kruising van de verschillende kleuren onderling geeft de verschillende gebruikte kleu-
ren terug, geen combinatie van deze kleuren, zoals men wellicht verwachten zou. In 
alle kleurvariëteiten is een enkele of dubbele kuif mogelijk. Deze kuif maakt het rode 
kopje wat plat en kan niet steeds als sieraad beschouwd worden. 
Indien de vogels naar hun tekening, die constant is, onderscheiden zouden worden, 
zouden er wel 20 verschillende soorten zijn. Voorlopig letten slechts enkelen op deze 
tekening en er wordt dan ook weinig aan gedaan om tot een speciaal getekende soort 
door te kweken. Dat dit mogelijk is bewijzen de talrijke berichten uit Japan, waar men 
zuivere witte meeuwtjes gekweekt heeft met zwarte staart of met donkerbruine rug en 
zuiver witte buik. 
Zo komen witte meeuwtjes met zwarte of donkerbruine kop voor en deze soort zou 
zich wel weer bijzonder lenen voor het inkweken van een kuif.  

 
 

Zoals het vaak blijkt kan het voorko-
men dat een paartje verschillend ge-
kleurde vogels jongen groot brengt, 
die beigebont, bruinbont en wit zijn. 
Om met een stam speciaal geteken-
de aan te vangen moet men dus 
eerst beginnen met een constant 
verervend paar te kweken, gelijk van 
tekening en kleur. Een enkele maal 
wordt een zwartbonte Japanse 
Meeuw gesignaleerd, maar vermoe-
delijk hebben we dan te doen met 
"me1anisme"' (zwart worden) of met 
een of andere kruising.  
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Kweek 
Ervaringen hebben geleerd, dat het broeden met deze vogels beter verloopt in een 
kooi, het z.g. kistmodel, of in een vitrine dan in een volière met verschillende andere 
vogels. Dit komt omdat ze zeer vreedzaam zijn en ze zich door vrijwel alle andere vo-
gels van hun nest laten verjagen. Toch kan men wel een enkel paartje met wat kleine 
vinkensoorten gaan houden, mits er voldoende slaapgelegenheden en nestkastjes 
voorradig zijn. 
De vogels zijn niet aan een speciaal broedseizoen gebonden en zelfs 's winters, in 
een matig verwarmd vertrek, gaan ze tot broeden over. 
 

Heeft men ze echter in de zomermaanden reeds 3 nesten laten groot brengen, dan 
doet men natuurlijk verkeerd ook in de wintermaanden hiermee door te gaan. De vo-
gels raken dan uitgeput. Beter doet men in zo'n geval ze te scheiden en zo enkele 
maanden op krachten te laten komen. 
Bovendien heeft het popje in de winter, tenminste als ze buiten overwintert, last van 
"legnood" met alle gevolgen van dien. 
 

Het is niet gemakkelijk een paartje samen te stellen aangezien er absoluut geen uiter-
lijke kenmerken zijn die de pop of de man bestemmen. Alleen de gedragingen van de 
man, die regelmatig naast het popje gaat zingen en dan heen en weer wiegt en zijn 
veren uitzet, maken het mogelijk het geslacht feilloos te bepalen. Heeft men twee 
mannen dan blijft het zingen vaak achterwege en als men dan ziet dat ze een nest 
klaar maken, waarin ze tegen elkaar aan slapen dan zou men allicht kunnen denken 
een paartje of twee poppen te bezitten. Twee poppen gaan echter ook rustig in een 
nest eieren leggen en het aantal bijv. 8 of 10 wijst er dan ook op dat geen paar het 
nest bewoont. Bij het aanschaffen speelt het dus een grote rol of men vogels koopt, 
die reeds jongen hebben gehad, hiervoor kan men rustig wat meer betalen. Bij een 
leverancier maakt men anders het beding van ruil. 
 

Zet men een gekocht paartje apart en gebeurt er na een dag of tien niets wat er op 
wijst dat er een man bij is, dan moet men het met een andere vogel eens proberen. 
 

Stellen deze vogels dus lage eisen wat de huisvesting betreft, een ruime kooi of vitri-
ne, men doet goed een enkel paartje, desnoods met enige andere vogels, hierin te 
plaatsen, omdat een aantal Japanse Meeuwtjes bijeen vaak gezellig in een nestkastje 
kruipt, zodat er van broeden dan niets terechtkan komen. 
Ook de voeding stelt geen hoge eisen. Witte millet prefereren ze boven gele en brui-
ne, natuurlijk is een mengsel tropisch-zaad nog beter, wat veelzijdiger. Witzaad eten 
ze bijna nooit. Ook met een meelworm doen we ze meestal geen plezier, daarente-
gen wordt eivoer of een speciaal samengesteld opfokvoer in de broedtijd graag geno-
men. Ze brengen hiermee hun jongen goed groot. Wat oud geweekt brood met melk 
kan ook wel gegeven worden, mits men dit dagelijks ververst. Kan men deze zorg er 
niet aan besteden dan doet men goed te volstaan met de bij de handelaar verkrijgba-
re verpakkingen, waarin tevens andere onmisbare stoffen zijn verwerkt. 
Natuurlijk mag men hun groenvoer, zoals andijvie en muur, niet onthouden. Zowel 
voor hun eigen conditie alsook voor hun jongen is dit uitstekend. Ook gekiemd zaad is 
voor de opfoktijd aan te bevelen of diverse rijpe graszaden, die men makkelijk langs 
velden en wegen kan verzamelen. In de kooi moet altijd bodemzand aanwezig zijn 
met wat fijn grit vermengd, eveneens met de benodigde mineralen, in de handel ver-
krijgbaar. Een stuk sepia mag ook niet ontbreken. 
 
 



 

Maart 2023                                                          16 



 

Maart 2023                                                          17 

 

BELANGRIJKE DATA 2023 

 

- Donderdag 30 maart a.s. 
 Ledenbijeenkomst (spreker: ??) 
 

- Donderdag 20 April a.s. (spreker Erwin Kompanje) 
 Ledenbijeenkomst 

Noteer alvast in uw agenda! 

Voor de nestgelegenheid nemen ze genoegen met een 
kistkastje of Harzerkooitje, waarin men wat fijn hooi 
heeft gelegd. Wanneer men ze dan wat fijne vezels en 
veertjes ter beschikking stelt maken ze spoedig een 
keurig nest. In het algemeen worden 5 tot 7 eitjes ge-
legd. De pop en man broeden afwisselend, soms ook 
samen. Het valt niet precies vast te stellen wanneer ze 
met broeden zijn begonnen, vandaar dat de opgaven 
over de broedduur verschillen van 12, 16 tot 20 dagen. 
Tussen -beide uitersten zal het wel liggen. De jongen 

blijven na het uitkomen lang in het nest en voor de 3 weken om zijn vliegen ze niet 
uit. Dan worden ze nog geruime tijd gevoed en met veel zorg lokken de ouders hun 
kinderen 's avonds weer naar hun nest. Als ze geheel zelfstandig zijn geworden, kan 
men de vogels beter enige tijd in een ruime volière plaatsen, omdat ze naar het nest 
blijven terugkeren en het opnieuw nestelen zo verhinderen. Wil men de jonge vogels 
ringen, dan moet men hier mee wachten totdat ze minstens tien dagen oud zijn. De 
soepele pootjes verdragen trouwens ook met het uitvliegen voorzichtig ringen, indien 
men wat talk of vaseline aan de pootjes smeert. Men doet goed ook de gekleurde 
klemringen aan het andere pootje te bevestigen om aan te geven wat de mannen en 
poppen zijn. Als we de vogels, zodra ze 4 maanden oud zijn, een tijdje afzonderlijk in 
kooitjes plaatsen is het sexen gauw gedaan. Laat men ze allen bij elkaar rondvliegen 
dan is het natuurlijk erg moeilijk paartjes samen te stellen. 
 

Hoewel de jonge vogels al na 4 maanden volwassen zijn en willen gaan nestelen, 
doet men verstandig ze hiervoor niet in de gelegenheid te stellen voor ze minstens 7 
maanden oud zijn. Dan is het natuurlijk ook het beste voor bloedverversing te zorgen 
en niet de jongen onderling te paren. 
Wil men gekuifden blijven kweken, dan moet altijd slechts een der vogels gekuifd 
zijn. De witte meeuwtjes zijn doorgaans zwakker en de combinatie wit x wit moet 
stellig niet generaties lang worden toegepast. De witten hebben nog al eens last van 
"staar", hetzij aan een oog hetzij aan beide. De staar verschijnt pas als de vogels 
twee jaar oud zijn en is een erfelijke ziekte, waaraan niets te doen is. Bloedverver-
sing is in zo'n stam dringend noodzakelijk.                                   

 (Vervolg pagina 19) 

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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Pleegouders 
Een van de aantrekkelijkste eigenschappen van deze vogels is het vervullen van de 
taak van pleegmoeder. Indien men de eitjes van de meeuwtjes vervangt door die van 
de meer kostbare soorten amadinen, zoals de Ceresastrild, de Bichenowastrild, de 
Gouldamadine, de Pijlstaartamadine en nog verschillende anderen, dan broeden de 
vogels die eitjes uit en brengen in de meeste gevallen de jongen uitstekend groot. 
Voor dit doel worden deze vogels bij veel geroutineerde kwekers dan ook gehouden. 
De poppen en mannen worden pas samengebracht, zodra de andere kostbare soor-
ten met broeden gaan beginnen. Zonder mankeren nemen de meeuwtjes de eitjes 
aan, zelfs ook de jongen, tenminste als ze zelf dan ook jongen hadden.  
 

Bijzonderheden 
Kruisingen met de Japanse Meeuwtjes zijn heel goed mogelijk, bijv. met het Zilver-
bekje, de Muskaatvink en natuurlijk met de verschillende Bronzemannetjes. 
Voor ziekten zijn ze niet bijzonder gevoelig. Men moet alleen voorkomen dat ze te 
lange nagels krijgen, wat in een kooi meestal te wijten is aan dunne zitstokken. Lange 
nagels kunnen gevaarlijk zijn, omdat ze aan de hennepvezels blijven hangen bij het 
verlaten van het nest, en ze zich dan niet meer los kunnen maken. 
Zowel voor beginners als voor meer ervaren kwekers biedt het Japanse Meeuwtje tal 
van mogelijkheden. Met enige zorg en geduld zijn nieuwe kleurcombinaties en nieu-
we tekeningen te bereiken. Het afzetgebied van jonge vogels en speciaal van gega-
randeerde paartjes is constant. Als tentoonstellingsvogels voldoen ze zeer goed door 
hun rustige aard. Men moet dan alle aandacht schenken aan een volkomen gelijke 
kleur en tekening van het paar.  

 

Meer informatie over 
de Japanse Meeuw 
kunt u vinden op de 
pagina van de  
Japanse Meeuwen 
Club (JMC)  
www.jmc-lonchura.nl  
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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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ATTENTIE! ATTENTIE! 
 

Een vriendelijk doch dringend verzoek van het bestuur. 
Wilt u a.u.b. bij een betaling altijd uw kweeknummer vermelden. 
 

Of het nu om uw contributie of andere betalingen gaat, het is voor de penning-
meester wel erg handig als u uw kweeknummer vermeld. 
 

Alvast bedankt! 

VRIENDELIJK VERZOEK 
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. 
 

De leden die, volgens onze administratie, zijn/haar contributie 
nog niet hebben betaald krijgen een brief thuis met het verzoek de 
contributie zo spoedig mogelijk te betalen.  
Jammer!, want er zijn hiervoor extra kosten verbonden voor de 
vereniging. 
  

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. 
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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


 

Maart 2023                                                          24 



 

Maart 2023                                                          25 

 

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 30 maart 2023 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. Ledenbestand 
6. Rondvraag 
7. Pauze 
8. Spreker:  verrassing 
9. 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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