
 

November 2015                                                    1  

CLUBBLAD 
 

November 2015 

 
  VOGELVERENIGING 
 

  DE NACHTEGAAL, HEERJANSDAM 



 

November 2015                                                    2 

VOGELVERENIGING 

 "DE NACHTEGAAL" 

   

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

  
 BESTUUR 

   
VOORZITTER 
 Lex Kaptein 

Palissanderhout 64 
2994 HK Barendrecht 

Tel.: 06-12616179 
  

  
  
      SECRETARIS               PENNINGMEESTER 
      Walter Rötgers               Tjerd Kamphuis 
      Padova 2                Tjalk 118 
      2921 BH Krimpen a/d IJssel            2991 PR  Barendrecht 
      Tel: 0180-551526              Tel.: 0180-628058 
 
 
  
      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 
 
  
      REKENINGNUMMER 
      Iban: NL11 INGB 0002252550 
      Penningmeester v.v."De Nachtegaal" 
      p/a Tjalk 118 
      2991 PR  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: 
 Ledenvergadering van donderdag 29 oktober 2015 
Aanwezig waren 20 leden incl. bestuur. 

 
1. Opening 
   Tjerd opende de vergadering en heette iedereen hartelijk welkom en 

in het bijzonder Lou Megens die ons een lezing gaat geven over in-
secten etende vogels. 

    Lex was even afwezig, had verplichtingen als Rayon Voorzitter. 
2. Notulen vorige vergadering 
    Er waren geen op –of aanmerkingen. 
3. Ingekomen stukken 
    Op vrijdag 16 oktober jl. hebben wij de vergadering bijgewoond van 

de District vergadering van Zuid-Holland. 
    Tijdens de pauze hebben wij 200 lootjes verkocht van 1 euro en 9 

mooie prijzen verloot. 
    En Tjerd hielt nog een promotie praatje namens de vereniging. 
    Enkele hoogte punten uit de vergadering waren dat de Bonds 
    Voorzitter Henk van Hout volgend jaar zijn functie neerlegt. 
    En er komt geen boekje uit over alle tentoonstellingen die in de Pro-

vincies worden gehouden. 
    Reden is dat er steeds veranderingen en wijzigingen in optreden en 

dus niet meer up to date is. 
4. Rondvraag 
    Voordat we met de lezing beginnen houden we eerst een rondvraag. 
    Een vraag van Kees vd Mark, bij aankomst met de auto is het buiten 

erg donker zonder verlichting. Daar moeten we tijdens de tentoon-
stelling rekening mee houden voor extra verlichting. 

5. Pauze 
6. Lezing Lou Megens 
    Lou Megens is een heel bekende in de vogel wereld. Lou schrijft regel 

matig diverse stukjes in allerlei vogel blaadjes, geeft vele lezingen en 
dat is te zien en te horen met zoveel kennis en humor. 

    Deze interessante en leerzame lezing is zeker de moeite waard. 
    Leden die niet aanwezig waren hebben een mooie lezing moeten mis-

sen. 
7. Sluiting 
    In tussen was de Voorzitter weer terug en bedankte iedereen  voor 

hun komst en wenste iedereen wel thuis en tot de volgende maand. 
Dat in teken zal staan van de  District tentoonstelling.  
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Belangrijk nieuws 
 
Januari jl. heeft onze penningmeester Tjerd Kamphuis aangekondigd dat 
hij tijdens de jaarvergadering van 2016, zijn bestuursfunctie niet zal ver-
lengen. 
Na 5 jaar trouwe dienst is het tijd voor een andere uitdaging. 
Wel zal Tjerd ons blijven helpen met alle PR activiteiten en daar zijn wij 
hem nu al dankbaar voor. 
 
Natuurlijk willen wij graag het bestuur compleet houden en daarom zoe-
ken wij een enthousiaste vervanger voor hem. Is het iets voor jou dan 
horen wij dit graag, voor 14 januari 2016. 
Het hoeft per definitie geen penningmeesterschap te worden, in overleg 
kunnen wij binnen het bestuur kijken wat de mogelijkheden zijn. 
 
Wij hopen dan ook dat wij tijdens de komende jaarvergadering op 28 ja-
nuari a.s. weer een compleet bestuur kunnen presenteren aan onze le-
den. 
 
Voorzitter, 
Lex Kaptein. 
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Districtstentoonstelling Zuid-Holland 2015 

 
Deze show zal plaats vinden in Sporthal “Den Dam” aan de Sportlaan te 
Heerjansdam. Om dit te realiseren hebben wij uw hulp nodig. Vul het  
inschrijfformulier in en lever dit inschrijfformulier uiterlijk dinsdag  
24 november a.s. in bij  Raymond Sluiter, Griegplantsoen 19, 2992 EH  
Barendrecht of schrijf  in via de website. De inschrijfkosten bedragen  
€ 2,00 (jeugd € 1,00) per vogel en voor de catalogus/portokosten zijn de 
kosten € 5,00. Het programma ziet er dit jaar als volgt uit: 
 
DINSDAG 24 NOVEMBER : 
Sluiting inschrijving tentoonstelling. 
 
MAANDAG 14 DECEMBER: 
Start opbouwen tentoonstelling. 
 
DINSDAG 15 DECEMBER: 
Vervolg opbouwen tentoonstelling en van 15.00 uur tot 21.00 uur inbren-
gen tentoonstellingsvogels. 
 
WOENSDAG 16  DECEMBER: 
Keuren van de tentoonstellingsvogels, aanvang 9:00 uur. 
 
DONDERDAG 17 DECEMBER: 
Opening T.T. om  19.30 uur. T.T. open tot 22.00 uur 
 
VRIJDAG 18 DECEMBER: 
T.T. open van 10.00 uur tot 22.00 uur 
 
ZATERDAG 19 DECEMBER: 
T.T. open van 10.00 uur tot 16.00 uur, 16:15uur uitkooien. Prijsuitreiking 
13.30 uur en aansluitend Rad van Avontuur en als laatste de trekking 
van de Grote Verloting. 
 
 
 

LEDENBIJEENKOMST 
 

Donderdag, 26 november a.s. is er weer een le-
denbijeenkomst. U bent van harte welkom.  
Aanvang 20:00 uur, zaal open 19:30 uur.            

Bespreking District Tentoonstelling 
 

U bent van harte welkom! 
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GROTE VERLOTING 2015 
 
Ook dit jaar hebben wij een grote verloting. De 
trekking is op 19 december a.s.. In het boekje 
zitten 25 loten van € 0,50 per stuk, dus € 12,50 
per boekje. 
Je kunt dit boekje betalen dmv het bedrag over 
te maken naar het ING-rekeningnummer  
Iban: NL11INGB0002252550  
tnv Penningmeester v.v. De Nachtegaal,  
p/a Tjalk 118, 2291 PR Barendrecht. 

 
 

Onder vermelding van: Grote verloting 2015, plus je kweeknummer. 
Wil je meerdere boekjes dan kan je terecht bij onze penningmeester 
Tjerd Kamphuis. 
 

Mocht je echter het boekje loten dat wij je hebben toegestuurd niet kun-
nen verkopen en/of je wilt het ook niet zelf houden zien wij dit boekje 
graag zo spoedig mogelijk terug. 
 

DOE MEE EN STEUN ONZE VERENIGING 

TT- AGENDA RAYON 5 
 

AFDELING TENTOONSTELLINGEN VAN HET RAYON  
 

19-21 NOV. v.v. Gorinchem e/o, Gorinchem (G29) 
Dorpshuis De Lindehof, Spikse Kwekdijk 53, Spijk (gem.Lingewaal) 
 
19-21 NOV. v.v. De Leeuwerik, Nieuw-Lekkerland (N15) 
Gebouw De Bark, Veerweg 6, Nieuw-Lekkerland 
 
26-28 NOV.  v.v. Witroka, Ridderkerk (R40) 
Clubgebouw Witroka, Westmolendijk 99, Ridderkerk 
 
26-28 NOV. v.v. De Edelzangers, Groot-Ammers (G16) 
Tuincentrum Provincia, Nieuwpoortseweg 5 Groot-Ammers 
 
Rayontentoonstelling “De Drechtstreekcup” 2015 
03-05 DEC.  v.v. De Voliere, Dordrecht (D05) 
PV De Luchtbode, Gravensingel 108/110, Dordrecht 
 
Districtstentoonstelling Zuid-Holland 2015 
17-19 DEC. v.v. De Nachtegaal, Heerjansdam (H79) 
Sporthal De Dam, Sportlaan 8, Heerjansdam 
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DISTRICT- 

TENTOONSTELLING 

ZUID-HOLLAND 2015 
 

V.V. “DE NACHTEGAAL” HEERJANSDAM 
 

Beste Vogelvrienden, 
 

De Vogelvereniging “De Nachtegaal” uit Heerjansdam organiseert van maandag 14 t/m za-
terdag 19 december a.s. de Districttentoonstelling van Zuid-Holland in de sporthal “Den 
Dam” aan de Sportlaan te Heerjansdam. Deze tentoonstelling staat open voor alle versprei-
de leden, leden en jeugdleden van afdelingen welke in district Zuid-Holland gevestigd zijn, 
en bij een gevestigde afdeling in dit district hun ringen besteld hebben. 
 

Om deze tentoonstelling tot een succes te maken hebben wij u, als inzender, hard nodig. 
Een show organiseren zonder vogels, daar ben je snel klaar mee. En dat is nu juist niet onze 
bedoeling.  
 

DUS DOE MET ONS MEE 
 

Buiten het vastgestelde prijzenpakket volgens het reglement, stellen wij extra prijzen  ter 
beschikking voor het individuele klassement (vijf hoogste) en voor het verenigingsklasse-
ment (10 hoogste). Een reden te meer om met deze bijzondere tentoonstelling mee te 
doen, wij rekenen op u. 
 

Uw inschrijfformulier ligt vanaf oktober klaar bij uw secretaris of u kunt ze aanvragen bij 
onze DTT secretaris Raymond Sluiter, Griegplantsoen 19, 2992 EH  
Barendrecht. U kunt de reglementen en het inschrijfformulier rond die tijd ook vinden op 
onze website: www.dtt2015.denachtegaalhjd.nl 
 

Het programma ziet er als volgt uit: 
Maandag  14 december: Opbouwen Tentoonstelling 
Dinsdag  15 december: vogels inbrengen vanaf 15.00 uur tot 21.00 uur. 
Woensdag 16 december: aanvang keuring 9.00 uur. 
Donderdag 17 december: Opening T.T. 19.30 uur, T.T. geopend tot 22.00 uur 
Vrijdag  18 december: T.T. open van 10.00 uur tot 22.00 uur. 
Zaterdag  19 december: T.T. open van 10.00 uur tot 16.00 uur. 
Prijsuitreiking 13.30 uur en het uitkooien van de vogels begint om 16.15 uur. 
 

Voor evt. vragen kunt u terecht bij onze DTT secretaris Raymond Sluiter  
of Lex Kaptein. 

Raymond: 0180-654039                 Lex: Tel. 06-12616179 
Email: info@denachtegaalhjd.nl 

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.DTT2015.DENACHTEGAALHJD.NL 
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Ingezonden: 
 
Mijn kweek met Agapornis Taranta 
 
In 2011 begon ik met het houden Taranta’s in de kleuren lichtgroen en donkergroen 
 

Ze zijn er in de kleuren lichtgroen, donkergroen, olijf, Misty, Bont, Fadad.  
Formaat 16,5 cm, ringmaat 4,5 of 5 mm, na gelang van de dikte van de poten van de jon-
gen, die je kweekt. 
Het zijn rustige vogels die soms kwetterend geluid maken als ik bij de vogels komt. Ze 
zitten bij mij in kooien van 120 x 40 x 40 cm met een nestblok van 40 x 20 x 20 cm.  
In de nestblokken doe ik wat hennepvezel gemengd met zaagsel. 
De zit stokken zijn van wilgenhout, die ik regelmatig ververst. 
Ze zijn pas het 2e jaar geslacht en broedrijp. 
De pop haalt reepjes wilgenbast van de tak af 
en verstopt ze onder haar vleugels en gaat dan 
naar het nestblok om zo een nestje te maken. 
De pop legt 4 tot 6 eieren die na 23 dagen uit-
komen, als ze bezet zijn. 
Het ringen van de jongen kan na ongeveer 8 of 
10 dagen en vliegen na 30 dagen pas uit. 
De jongen lijken qua kleur het meeste op de 
pop, na 6 maanden gaan de mannen pas een 
rode kopkleur en snavel krijgen. 
De ervaren kweker kan het geslacht zien, onder 
de vleugels van de man is het zwart en bij de 
pop lichtgrijs tot zwart in de vleugelbocht. 
Als voeding krijgen ze grof parkietenzaad, aan-
gevuld met onkruidzaden, eivoer, appel, ge-
kiemde katjang, gedroogde vijgen, Rozebottel, 
water en wat elke vogel graag lust Trosgierst. 
De herkomst van de Taranta’s is Centraal en 
het Oostelijke gedeelte van Ethiopië, als mede 
de gebieden Eritrea op een hoogte van 1800 
tot 3000 meter in de uitgestrekte hooglanden. 
Je moet deze vogels wel in een tocht vrije ruimte houden. 
In een buiten volière moeten ze wel beschut gehouden worden, ook na de kweekperiode 
kunnen ze buiten gehuisvest worden. 
 

Met vriendelijk sportgroeten 
De kweker 
Piet Messemaker. 
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ADVERTEREN IN DE CATALOGUS 
 
 
Voor de Districtstentoonstelling worden de nodige inspanningen verricht 
om de tentoonstelling onder de aandacht te brengen. Denk hierbij aan 
persberichten, posters en folders. 
 
 
Uiteraard wordt ook de TT catalogus weer uitgegeven. Hiervoor zijn wij 
druk bezig om adverteerders te vinden. Wij doen dan ook hierbij een ver-
zoek aan de leden om ons daarbij te helpen. Dat kan door het bedrijf 
waar je werkt te vragen of zij interesse hebben. Je kan natuurlijk ook zelf 
een kwekersadvertentie plaatsen. De catalogus wordt op A4 formaat  in 
boekvorm gemaakt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOORBEELD 
 

Een kwekersadvertentie op dit 
formaat (A) kost €10,- voor 
leden. 
 
 
De tarieven voor niet leden zijn 
als volgt: 
1/8 pagina: €15,- 
1/2 pagina: €30,- 
1 hele pagina: €60,- 
 
 
Opgeven bij  Tjerd Kamphuis of 
via  
info@denachtegaalhjd.nl 
 
 
Graag opgeven voor: 
27 november a.s. 
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 De Bergparkiet  
 
De verspreiding van de bergparkiet Zuidoost en Zuidwest-
Australië. Van het mannetje is de kop en nek olijfachtiggeel het 
lichaam heldergeel en de rug olijfkleurig 
geelgroen de staart blauwzwart en de 
snavel rood. Het vrouwtje is meer groen-
achtig van tint dan het mannetje vooral 
aan kop, hals en borst. De staart is van 
boven donkergroen, van onder zwart en 
roze gezoomd behalve de twee middelve-
ren. Voor de grootte van de bergparkiet 
kunt u ongeveer 37 tot 42 centimeter 
aanhouden. De jongen lijken zeer veel op 
de vrouwtjes. De eerste gele veren ver-
schijnen bij de jonge mannetjes wanneer 
ze ongeveer zeven maanden oud zijn. Pas 
op de leeftijd van 15 tot 18 maanden zijn ze volkomen uitge-
kleurd. De ringmaat voor de bergparkieten zijn 6,5 mm of 7 mm. 
Voor broedblok moet de diameter 35 cm en 60 cm hoog met een 
invlieggat met een doorsnee van 7 à 8 cm. Deze mag ook groter 
zijn. Het Kweken: Het vrouwtje legt ongeveer 3 tot 6 eitjes en 
bebroedt deze gedurende ongeveer 21 dagen. Ze komt dan hele-
maal niet of erg weinig van het nest af, het mannetje voedert 
haar in die periode. Als de jongen zijn uitgekomen, worden ze 
zowel door het mannetje als het vrouwtje gevoerd. Tijdens deze 
periode kunt u de vogels naast hun normale voeding ook meer-
dere keren per dag wat eiervoer voorzetten, dat ze graag aan 
hun jongen zullen voeren.  De jongen zullen met ongeveer 5 we-

ken uitvliegen, en 
zijn kweekrijp vanaf 
zo'n twee jaar. De 
Voeding: We geven 
de bergparkieten 
een zaadmengsel 
voor grote parkie-
ten. Ze lusten ook 
graag fruit en ei-
voer, gekiemde za-
den en een kleine 
hoeveelheid insec-
ten worden erg lek-
ker gevonden. Ui-
teraard horen de 
vogels altijd naar 

behoefte maagkiezel en grit op te kunnen nemen. Af en toe een 
verse wilgentak of een onbespoten fruitboomtak doet hun 
knaagbehoefte goed.  
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 Ringen bestellen 2016 
 

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 2015                 levering na: 1 okt.2015 
2e ronde: 16 mei - 30 september 2015        levering na: 15 dec.2015 
3e ronde: 01 oktober - 31 januari 2016   levering na: 1 april 2016 

4e ronde: 01 februari - 31 maart 2016   levering na: 15 mei 2016 

 

De bestelformulieren voor 2016 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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Ringen nieuws  
 

Met ingang van ronde 1 voor 2016 gaat er wat veranderen.  
 

Vooruit lopend op de wet Dieren & Welzijn, heeft het hoofdbestuur van 
de NBvV en het overkoepelend orgaan met toezicht op het uitbrengen 
van vogel-poot ringen, besloten alleen ringen voor beschermde vogels 
te verstrekken, als de officiële bestellijst op het bondsbureau is bezorgd. 
Scannen mag niet !  
 

Dit houdt dus in, dat de ringencommissaris uw bestellijst eerst op moet 
sturen per post naar Bergen op Zoom en dan wordt de productie voor 
uw ringen in gang gezet.  
 

Bestelt dus op tijd en denk goed na over uw bestelling. Als u direct met 
de bestelling voor gewone ringen besteld, scheelt u dat 1 X € 2,50 aan-
maakkosten en dat zijn toch weer 12 ringen.  
 

Bij het formulier voor beschermde vogels, moet uw BSN nummer, hand-
tekening en datum zijn ingevuld en over welke ronde het gaat.  
Let hier dus altijd goed op, anders wordt het niet in behandeling geno-
men.  
 

Voor meer informatie: Martin Versteeg, martin.versteeg@upcmail.nl 

BELANGRIJKE DATA 2015 

 

- Dinsdag 24 november 2015 
   Sluiting inschrijving.    
 
- Donderdag 26 november 2015 

   Bespreking Districtstentoonstelling 2015 

 

- Week 51 van 14 t/m 19 december 2015 

   Districtstentoonstelling. 
 
- Donderdag 28 januari 2016 
   Jaarvergadering 
 

Noteer deze  
ledenbijeenkomsten  

alvast in je agenda! 
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 UITNODIGING 

  

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de jaarvergadering, die 
gehouden zal worden op donderdag  26 november 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. Ledenbestand 
6. Bespreking district tentoonstelling 
7. Pauze 
8. Bespreking district tentoonstelling 
9 Einde bespreking 
10. Rondvraag 
11. Sluiting  
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