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Verenigingsinfo 
 

 

Voorzitter: 
Lex Kaptein 
Tel.: 06-12616179 
E-Mail: voorzitter@denachtegaalhjd.nl 
 

Secretaris:             
Walter Rötgers 
Tel: 06-53140321             
E-mail : secretaris@denachtegaalhjd.nl 
 

Penningmeester: 
Teun v/d Waal 
Tel.: 010-5018802 
penningmeester@denachtegaalhjd.nl 
 

Ringen-commissaris: 
Martin Versteeg 
Tel.: 06-28444153              
ringen@denachtegaalhjd.nl  
 

Materialen-commissaris: 
Raymond Sluiter 
Tel.: 06-53803641 
materialen@denachtegaalhjd.nl 
 

Rekeningnummer: 
NL11 INGB 0002252550 
Penningmeester v.v. "De Nachtegaal" 
 

Kamer van Koophandel: 
KvK nummer: 24439391 
 

Ereleden: 
Joop van Vugt 
Lex Kaptein 
 

Contributie: 
Senioren leden (NBvV)  € 34,00 p/j 
Jeugdleden (NBvV)  € 17,00 p/j 
Gastleden    € 20,00 p/j 
Donateur s      vanaf €   5,00 p/j 
 

Gastleden en Donateurs zijn geen bondslid en 
ontvangen hierdoor niet het bondsorgaan 
“Onze Vogels” van de NBvV. 
 

Aanmelden of opzeggen: 
Wilt u zich aanmelden bij onze club of wilt u 
zich juist als lid opzeggen, dan kunt u dit doen 
via onze website. Met in achtneming van ons  
Regelement. U vindt het reglement ook op  
onze website. 

Verenigingsgebouw: 
Clubgebouw LR & PC Develruiters 
Molenwei 3 
Heerjansdam 
 

Algemeen E-mailadres: 
info@denachtegaalhjd.nl 
 

Website: 
www.denachtegaalhjd.nl 
 

WhatsApp-Groep beheerders:  
Danielle Entjes  
Martin Versteeg 
 

Redactie: 
Martin Versteeg 
Lex Kaptein 
 

Tekstcorrecties: 
Nelly v/d Waal 
 

Redactieadres: 
info@denachtegaalhjd.nl 
 

Copy: 
Het is voor alle leden van v.v. De Nachtegaal 
Heerjansdam mogelijk om stukken in te zen-
den. Deze stukken dienen voor de 1e. van 
de maand ingeleverd te zijn bij de redactie. 
Bij niet tijdig ingeleverd of bij plaats gebrek 
worden deze stukken later geplaatst. 
Tevens gaat de inzender van de stukken ak-
koord dat deze stukken geplaatst worden in 
het clubblad en hierdoor ook op de website 
geplaatst wordt. 
  

De redactie neemt geen verantwoording voor 
de inhoud van de ingezonden stukken en  
behoudt zich het recht voor om plaatsing om 
redactionele redenen te weigeren. 

VOGELVERENIGING 

 "DE NACHTEGAAL" 

   

Aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers 
Opgericht: 7 april 1964 
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HELAAS STRENGERE CORONA REGELS   

 
In het clubblad van september schreef ik nog “Gelukkig, we mogen weer”. Maar dit 
was van korte duur. Op 1 oktober jl .stuurde wij nog een brief dat wij helaas de ten-
toonstelling moesten cancelen, i.v.m. met de vervelende vooruitzichten van het Coro-
na-virus. Wij melden u toen dat gelukkig alle loten van de Grote Verloting 2020 ver-
kocht zijn. Daar worden wij, als bestuur, ontzettend blij van.  
Ook hebben enkele leden anoniem een gift gegeven. Ook dit is fantastisch, wij heb-
ben immers weinig of geen inkomsten. En daarom zijn wij iedereen enorm dankbaar. 
 

In deze zelfde brief stond dat de trekking op zaterdag 31 oktober a.s. om 16:00 uur 
voltrokken zou worden in de kantine van de manage “De Develruiters”. 
Ook dit zal op een andere manier gedaan moeten worden, alles om het Corona-virus 
een halt toe te roepen. 
Wij willen dit nu op 31 oktober a.s. tussen 15:30 uur en 16:00 uur met maximaal 4 
personen doen, en wel bij Lex Kaptein thuis.  Schilderbedrijf Raymond  Sluiter is de 
sponsor van deze verloting en daarom hebben wij Raymond gevraagd de trekking te 
verrichten.  
In het bijzijn van Teun en Nelly v/d Waal en mijn persoontje zal de trekking verricht 
worden. Maar om u te laten zien dat het toch een officieel tintje heeft zal Nelly de 
trekking filmen en plaatsen wij het filmpje op onze website en facebookpagina 
 

Tevens zal de trekkingslijst, zo snel mogelijk na de trekking, op onze website staan. 
En als u in de prijzen bent gevallen kunt u een telefonische afspraak maken met Lex 
Kaptein of via het E-mailadres: info@denachtegaalhjd.nl 
 

In november staat er nog een ledenbijeenkomst gepland en door alle corona maatre-
gelen heeft het bestuur besloten om deze ledenbijeenkomst, van 26 november a.s., 
te cancelen. Wij durven het niet aan om in deze onzekere tijd de ledenbijeenkomst 
door te laten gaan, ieders gezondheid gaat immers voor alles. 
 

Wij hopen en verwachten dan ook, al is dit alles behalve zeker, dat wij in januari 2021  
weer een ledenbijeenkomst kunnen organiseren. Zoals gebruikelijk is dit de Algeme-
ne Jaarvergadering.  
 

Zoals u wellicht weet ben ik zelf  ook ten prooi gevallen aan dit virus maar ben geluk-
kig weer helemaal opgeknapt en virus vrij. 
En daarom wil ik u als laatste alle gezondheid wensen en hopelijk blijft u gevrijwaard 
van het vervelende corona-virus. 
 

Hopelijk kunnen wij elkaar weer in januari 2021 ontmoeten. 
 

Met vriendelijke groeten, 
 

Lex Kaptein 
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Notulen van donderdag 24 september 2020 
  

Op deze avond waren 15 leden aanwezig inclusief bestuur. 
  

1. Opening 
     Walter opende de vergadering en heette iedereen hartelijk welkom.  
 Lex Kaptein afwezig MKG en Martin Versteeg ZKG 

Door de afwezigheid van Lex was Walter de voorzitter, en heeft Nelly de notulen 
van deze avond gemaakt. 
De vergadering werd op 1,5 m van elkaar gehouden. 

  

2. Notulen vorige vergadering 
Er waren geen op- of aanmerkingen. 
  

3. Ingekomen stukken 
- Er was alleen post binnengekomen van de ING die voor Lex bestemd was. 
 

4. Mededelingen 
- Er gaan veel tentoonstellingen niet door i.v.m. het Coronavirus. 
- Van vogelvereniging Witroka is nog niet bekend wat zij met hun   
   tentoonstelling gaan doen dinsdag 29 september 2020 wordt hier een besluit  
   in overgenomen. 

 

5. Ledenbestand 
Het ledenbestand is 55 seniorenleden, 1 jeugdlid en 2 gastleden 
 

 

6. TT-bespreking (Regionale TT 2020) 
     Onze regionale tentoonstelling van 2020 zal gecanceld worden omdat het Co-

ronavirus weer gaat oplopen. Alle aanwezigen leden stemde hiermee in. 
De Grote Verloting gaat wel gewoon door. Alle restanten loten voor deze Grote 
Verloting zijn op deze avond allemaal verkocht. Iedereen bedankt voor het ko-
pen- en steunen van de vereniging. 
De trekking van deze Grote Verloting vindt plaats op zaterdag 31 oktober 2020 
bij de “De Develruiters”, leden (inzenders) krijgen hierover nog een brief. Walter 
gaat vrijdag 26 september 2020 de gecontracteerde keurmeesters afbellen.  

 

7. Rondvraag 
Gijs Vermeer: Jan Steenhouwer oud-voorzitter van Hendrik Ido Ambacht is over-
leden. 
 

Teun v.d. Waal: De club heeft een donatie ontvangen van een lid die graag ano-
niem wilt blijven. Hartelijk dank voor deze donatie aan de vereniging. 
 

Omstreeks 20.05 uur sloot de Walter de vergadering en wenste iedereen wel 
thuis. 

 

Notulant: Nelly van der Waal 
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VRIENDELIJK VERZOEK 
Het jaar is bijna om en het nieuwe jaar staat al weer voor de deur. 
Wilt u zo vriendelijk zijn om uw contributie voor 2021 over te maken naar 
onze penningmeester. Alvast hartelijk dank. 
  

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

Senioren  € 34.00 p/j 
Jeugd  € 17.00 p/j 
Gastleden € 20.00 p/j 
  

 WIJ REKENEN OP UW MEDEWERKING. 

BESTUURSVERKIEZING 
  
Op donderdag 28 januari 2021 zal er, als dit mogelijk is, een Algemene 
Jaarvergadering gehouden worden. Net als ieder jaar zijn er bestuursleden 
aftredend, en dit jaar zijn dit: 
 

Voorzitter: Lex Kaptein (herkiesbaar) 
Ringencommissaris: Martin Versteeg (niet herkiesbaar) 
 

Leden die zich kandidaat willen stellen voor de bestuursfunctie ringen-
commissaris kunnen zich schriftelijk opgeven t/m 11 januari 2021  

bij onze secretaris.  
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Bandvinken 
  

De bandvink (Amadina fasciata) is 
een tot de familie van de pracht-
vinken (Estrildidae) behorende 
zangvogel uit Noord- en Oost-
Afrika en Transvaal. De vogel 
wordt in Nederland vaak in gevan-
genschap gehouden. 
 
Kenmerken 
De bandvink is 11 tot 12 cm lang 
van kop tot staartpuntje. De kop 
en de nek zijn lichtbruin gestreept; 
bovenzijde bruin, donkerbruin ge-

streept; de staart is donkerbruin met wit; de vleugels zijn dofbruin zwart 
en roodbruin getekend. De wangen en de ogen, keel en kin zijn wit. Van 
hals naar keel heeft de bandvink een karmijnrode band, daaronder geel-
bruin, vanaf de borst is hij iets gestreept. Het vrouwtje is minder gestreept 
dan het mannetje en mist de rode band. 
 

Geslachtsonderscheid 
Het popje mist de rode keelband en is lichter van kleur dan het mannetje. 
 

Verspreiding 
Er komen in Afrika vier ondersoorten voor met ieder een eigen versprei-
dingsgebied: 

• A. f. fasciata (Zuid-Mauritanië, Senegal, Gambia tot Soedan en Oe-
ganda) 

• A. f. alexanderi (Eritrea, Ethiopië en Somalië tot in Kenia en Tanzania) 
• A. f. meridionalis (Zuid-Angola en Noord-Namibië tot Noord-

Mozambique) 
• A. f. contigua (het zuiden van Zimbabwe en Mozambique en het noor-

den van Zuid-Afrika) 
Het is een vogel van savannegebieden, dus in droge terreinen met ver-
spreid staande grote bomen. De vogel wordt vaak waargenomen zittend in 
hoge kale takken. In de droge tijd komen deze vinken vaak in groepjes 
voor samen met andere vink-achtige. Ze vormen soms kleine zwermen bij 
waterlopen. 
 

Woongebied 
Struikgewas, savannes. Vertoeven ook graag in de nabijheid van dorpen. 
 

Omgevingstemperatuur 
Kunnen in een volière met een vorst- en tochtvrij nachtverblijf overwinte-
ren. 
 

Bijzonderheden als volièrevogel 
Gemakkelijk te verzorgen vogel. Gaan over het algemeen gemakkelijk 
over tot broeden. Kunnen lastig zijn voor andere soorten in de volière.   
Ze stelen namelijk nestmateriaal uit nesten van andere vogels, zelfs als  
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deze eitjes en/of jongen hebben. Ze maken graag gebruik van halfopen 
nestkastjes. Het popje legt 4–9 eitjes. Er wordt door beide geslachten ge-
broed. Broedduur 12 dagen. Jongen zijn na ca. 20 dagen zelfstandig. 

 

Voeding 
Als voeding dient een goede zaadmengeling voor tropische vogels en/of 
volièrevogels, een goed samengesteld Eivoer en bij voorkeur kiemzaad 
verstrekt te worden. Om aan de behoefte van dierlijke eiwitten in de voe-
ding tegemoet te komen kan het beste een insecten-/universeelvoer toe-
gevoegd worden (bijvoorbeeld 50 % Eivoer, 50 % universeelvoer). Vooral 
in de periode dat de vogels jongen hebben is het belangrijk dat ze de be-
schikking hebben over dierlijke eiwitten. Extra dierlijke eiwitten kunnen 
verstrekt worden in de vorm van bijvoorbeeld meelwormen, miereneieren, 
Buffalo wormpjes. Wees daarbij wel voorzichtig omdat de vogels bij te veel 
dierlijke eiwitten vaak de jongen in de steek laten en weer met een vol-
gend legsel beginnen. Naast bovenstaande voeding is het noodzakelijk dat 
de vogels dagelijks de beschikking hebben over vers en fris bad- en drink-
water en mogen ook vogelmineralen (grit), maagkiezel en vitamines niet 
ontbreken. 
 
 

Denk aan de contributie 2021 
Maak het vandaag nog over dan kunt u het niet vergeten, alvast bedankt. 
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BESTELFORMULIER RINGJAAR 2021 
 

Zoals u wellicht gemerkt heeft stond het bestelformulier ringjaar 2021 in het  
“Onze Vogels” van maart jl. Voor de eerste– en tweede ronde zijn er maar weinig ringen be-
steld. 
Om teleurstellingen te voorkomen dat u de ringen niet op tijd binnen heeft besteld u dan nu 
uw ringen voor de derde ronde. In ieder geval voor 20 januari 2021. De bestellingen van de 
derde ronde worden pas na 1 april 2021 geleverd,. Als u de ringen opgestuurd wilt hebben is 
er een afspraak gemaakt dat er bij de ringenbetaling een extra bijdrage wordt gevraagd van € 
3,00. houdt u er tevens, rekening mee dat de ringen niet besteld worden indien het verschul-
digde bedrag niet is voldaan. 
De ringenformulieren kunnen per email of post opgestuurd worden. 
Verder staan hier onder nog enkele tips waar u rekening mee dient te houden. 
 

Martin Versteeg, ringencommissaris 
 

 

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. 
Dus bestel uw ringen in de eerste ronde, zeker als u een vroege kweker bent. 
 

* Ringen kunnen alleen besteld worden via een ringenbestelformulier. 
 

* Betaal bij voorkeur via de bank, NL11 INGB 0002252550  t.n.v. v.v. De Nachtegaal, Heerjans-
dam, onder vermelding van "Ringenbestelling" en uw kweeknummer. 
 

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

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

* 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 bij-
voorbeeld niet 17 ringen van 1 ringmaat bestellen. Dit wordt 15 of 20. 
 

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

*  Bestelling per email word altijd  bevestigd door de ringencommissaris.  
 

* 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. 
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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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KWEEKERVARINGEN 
 
 

 

Als u tijdens uw kweekperiode iets bijzonders, leuks of geks meemaakt, of 
heeft meegemaakt, schrijf het eens op en stuur het aan ons op.  
Wij willen dit graag plaatsen in dit clubblad.  
Ook andere verhalen over onze fantastische hobby zijn van harte welkom. 
U kunt het handgeschreven, getypt (graag in een Word bestand) of via de 
E-mail inleveren.  
 
STUUR U VERHAAL OP NAAR: 
Martin Versteeg                
06-28444153 
 

E-MAIL: info@denachtegaalhjd.nl 
 

 

BELANGRIJKE DATA’S 
2020/2021 

  
- Donderdag 26 november 2020 
 Ledenbijeenkomst GECANCELD 
 

- Donderdag 28 januari 2021 
 Algemene jaarvergadering  
 
Wij hopen natuurlijk dat de Algemene Jaarvergadering doorgang kan  
vinden. Kijk hiervoor regelmatig op onze website: 

www.denachtegaalhjd.nl 
 
 

Noteer de Algemene Jaarvergadering  

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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GROTE VERLOTING 2020 
 

Ook dit jaar hebben we een grote verloting met prachtige prijzen.  
 
1e. Prijs: Accu klopboormachine 
 
2e. Prijs: Luxe keukenmachine 
 
3e. Prijs: Dinerbon (Grieks) 
 
4e. Prijs: Magnetron 
 
5e. Prijs: Sodastreamer 
 

De penningmeester is zeer in zijn nopjes want alle loten zijn verkocht. 
Hartelijk dank hiervoor. 
 

De trekking staat gepland op Zaterdag 31 oktober a.s. om 16:00 uur in de 
kantine van LR & PC Develruiters aan de Molenwei 3 te Heerjansdam. 
Maar wegens de Corona maatregelen is dit niet verstandig.  
Daarom wordt de trekking met max. 4 personen voltrokken. En wel bij Lex 
Kaptein thuis maar om iedereen te laten zien hoe deze trekking verloopt 
zal er een filmpje van deze trekking gemaakt worden en deze zal op onze 
website gezet worden en op onze facebookpagina. 
 
Natuurlijk zal ook de trekkingslijst op onze website gezet worden. 
De eventuele gewonnen prijzen kunt u, na telefonische afspraak  
(06-12616179), afhalen bij Lex Kaptein, Palissanderhout 64, 2994 HK  
Barendrecht 
 

BEDANKT VOOR UW STEUN! 
 

KWEKERSADVERTENTIE 2021 
 

Wij, als bestuur, zijn altijd heel blij met uw steun en dat enkele leden ieder 
jaar een kwekersadvertentie willen plaatsten in dit clubblad. 
Wij vragen u dan ook weer beleefd dat u de steun in 2021 weer wilt voort-
zetten.  
Daarom hebben wij bij dit clubblad als wij in 2021 weer een kwekersad-
vertentie  van u mogen plaatsen een rekening bijgevoegd. Met het ver-
zoek deze zo spoedig mogelijk te betalen. 
Natuurlijk is het altijd mogelijk om de huidige advertentie te wijzigen.  
Als u de eventuele wijziging doorgeeft via info@denachtegaalhjd.nl of aan 
Lex Kaptein (06-12616179) dan zorgen wij ervoor dat uw advertentie aan-
gepast wordt. 
 

ALVAST BEDANKT, WIJ REKENEN OP U! 
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DE HUISMUS 
 

Kenmerken 
Stevige, gedrongen zangvogel. On-
derzijde grijs, bovenzijde bruin met 
donkere en lichte tekening. Man-
netje: contrastrijk, met grijze kruin, 
zwarte bef en bruine band van oog 
tot achterhoofd. Vrouwtje: grijs-
bruin, op bovenzijde donker gete-
kend. 
 

Biotoop 
Dorpen en steden. Broedt in holen, 
meestal onder dakpannen. Kan 
echter ook kunstig, groot, overdekt 
en van zijingang voorzien nest vrij 
in boom of struik bouwen. 
 

Verspreidingsgebied 
Hele wereld. 
 

Lengte en gewicht 
14-16 cm; 28-30 gram. 
 

Paartijd 
April-augustus, 2-3 broedsels. 
 

Aantal jongen 
4-5 eieren per broedsel. Rommelig, overdekt nest van halmen, stengels, 
papier, lompen. Nestelt in muurnissen en spleten, op dakbalken, onder 
dakpannen en in andere holtes, soms echter ook in bomen. 
 

Leefgewoonte 
Leeft het hele jaar in vaak luidruchtige groepen; op de grond hippend; 
standvogel;  sterk aan mensen gebonden. 
 

Leeftijd 
Vaak gaan ze in hun eerste levensjaar al dood (75 tot 80%), meestal door 
gebrek aan ervaring. 
 

Voedsel 
Zaden, groene plantendelen, knoppen, huishoudelijk afval, in zomer en 
voorjaar ook insecten 
 

Echte wereldburgers 
De huismus of gewoon ‘mus’ is zeker de bekendste vogel van ons land. In 
vrijwel elke woonplaats leven en tjilpen mussen. Sinds mensenheugenis 
komen ze voor in de omgeving van mensen. 
Huismussen komen in de hele wereld voor. Ze zijn door kolonisten inge-
voerd in Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, Hawaï, Cuba, Ja-
maica, de Bermuda- en de Falklandeilanden. De verspreiding van de huis-
mus begon vermoedelijk zo'n 9.000 jaar voor Christus. In Nederland kwam 
de huismus al rond 4.000 jaar voor Christus voor in Zuid-Limburg. Op IJs-
land broeden sinds enkele jaren zeven paartjes en in Siberië en IJsland 
zijn nog niet zo lang geleden nieuwe kolonies ontdekt.  
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 Ringen bestellen 2021 
 

De ringencommissaris zorgt ervoor dat uw bestellingen op tijd op het bondsbureau 
binnenkomen. Op tijd wil in dit verband zeggen, dat de afdelingsleden zelf tijdig de 
bestelling aan de ringencommissaris moeten opgeven: een week voor de definitieve 
inlevertermijn. 
 

Uw bestelling gaat pas naar de bond , zodra de ringencommissaris en/of de 
penningmeester het verschuldigde bedrag binnen hebben. Dit kan per over-
schrijving of contant bij het inleveren van het bestelformulier. Als u het per 
overschrijving doet, dan kunt u dit doen op het rekeningnummer NL11 INGB 
0002252550 onder vermelding van uw naam– en kweeknummer. 
 

Houd u er rekening mee dat het verschuldigde bedrag voor de bestelronde  
datum per kas of op de bankrekening van de vereniging staat. Indien dit niet is 
voldaan worden er ook geen ringen besteld voor die ronde. 
Wenst u dat de ringen naar u opgestuurd worden dan komen er extra porto-
kosten erbij van € 3,00 per bestelling. 
 

Bestelperiode   

 
De bestelformulieren voor 2021 zijn te downloaden van de N.B.v.V. website. 
 

Het telefoonnr. of E-mailadres van onze ringencommissaris, 
Martin Versteeg is: 06-28444153 of martinversteeg75@ziggo.nl 
Als u via de email besteld krijgt u altijd een bevestiging terug. 
Let op!; De ringen voor de beschermde vogels kunnen niet per email besteld wor-
den. 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 ringen.  
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 kader van de Flora- en Fau-
nawet beschermd. In deze wetgeving is geregeld dat gekweekte vogels gehouden 
mogen worden, mits zij een pootring hebben die is afgegeven door een erkende vo-
gelbond. Dit geldt voor inheemse beschermde vogels en uitheems beschermde vo-
gels (CITES bijlage 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 downloaden 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. 

LET OP!! Bestel u ringen op tijd, en vermeldt bij  
het overmaken uw kweeknummer. 

Er worden alleen compleet 
ingevulde formulieren in behandeling genomen. 

Bestelronde 1 2 3 4 

Uiterlijke inleverdatum 05-05-2020 20-09-2020 20-01-2021 20-03-2021 

Uitlevering ná 01-10-2020 15-12-2020 01-04-2021 15-05-2021 



 

November 2020                                                   22 



 

November 2020                                                   23 



 

November 2020                                                   24 



 

November 2020                                                   25 

 

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 

 
 

  

Ringen uitlevering 
 
Ieder jaar wordt onze ringencommissaris  voor de uitleveringsdatum van 
de ringen gebeld met de vraag zijn mijn ringen al binnen. 
Dan moet hij altijd nee verkopen. De ringen worden door de bond NIET 
eerder verstuurt dan dat er in het onderstaande schema staat. 
 

Dus de ringen komen niet eerder binnen dan: 
De 1e. ronden na 1 oktober 2020 
De 2e. ronden na 15 december 2020 
De 3e. ronden na 1 april 2021 
De 4e. ronden na 15 mei 2021 
 
Bellen of whatsappen heeft dus totaal geen zin, en mocht de ringencom-
missaris ze toch eerder binnen hebben dan geven wij u, via de WhatsApp
-groep, een seintje. 
 
Het is dan ook handig en verstandig dat u zich aanmeld. 

 
Altijd handig voor het laatste ringen- en ander nieuws.  
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