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Notulen van donderdag 27 september jl  
Aanwezig waren 16 leden incl. bestuur. (Martin Versteeg was afwezig MK.) 
 

1. Opening 
Lex opende de vergadering en heette iedereen van harte welkom. 
 

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

3. Ingekomen stukken 
Op vrijdag 28 september as. is er een districtsvergadering. Het verslag van deze 
vergadering volgt in november. Op vrijdag 14 september jl. was er een rayonverga-
dering. Daar werd veel besproken over de komende Mondial van 2019. Verder werd 
er besproken dat de rivieren cup in Dordrecht wordt gehouden op donderdag 6 de-
cember 2018. Al het verenigingsnieuws kan men sturen naar de webbeheerder van 
Rayon 5 website Lex Kaptein.  
 

De stichting Districtstentoonstelling is nagenoeg rond en wordt dit jaar gehouden in 
Maasland. Er is ruimte voor ongeveer 1000 vogels. Tevens hebben wij een voorlich-
tingsbulletin van de NBvV ontvangen.  Na het verschijnen van Onze Vogels in no-
vember, ontvangen alle afdelingen een uitnodiging om een enquête in te vullen. Mid-
dels een aantal vragen wil de bond peilen hoe u als lezer en als vogelliefhebber On-
ze Vogels waardeert.  
Het vraagprogramma van de Mondial staat binnenkort zodra de inschrijving open-
gaat op de website van de COM. Ook kan je je als vrijwilliger opgeven.  
 

Via de Rayonsite bij vogelvereniging Witroka kan je het reglement en inschrijfformu-
lier van de tentoonstelling 2018 downloaden. 
 

Op donderdag 20 september jl. zijn Teun, Martin en Lex naar een verenigingsbijeen-
komst geweest, georganiseerd door de Dorpsraad van Heerjansdam. Bij de voetbal 
en de tennis is het de bedoeling dat er zonnepanelen komen. Het was een nuttige 
en leerzame avond. 
 

4. Ledenbestand  
Totaal 57 leden incl. gastleden. 
Erik Hoekman en Donavon Hoekman hebben per direct opgezegd als lid. 
 

5. Clubuitje 
Zaterdag 2 juni 2018 zijn er diverse leden naar Best Zoo afgereisd en zij vonden het 
hartstikke leuk. Met een goede rondleiding en goed weer. 
 

6. Babyshow  
Zaterdag 22 september jl. hebben wij weer onze jaarlijkse babyshow gehad.  
In de Schakel staat een stukje geschreven over de Babyshow met foto een met Si-
mon Kooiman en Alois van Mingeroet. 
 

7. Tentoonstelling 2018 
Posters en folders zijn gemaakt. Lex heeft keurverlichting van Hendrik Ido Ambacht 
vervangen en aangepast. Afspraken zijn gemaakt met Wouter Plaizier. Dinsdag 2 
oktober as. sluit de inschrijving voor de tentoonstelling. 
Om het grote verlootboekje te drukken is gesponsord door Raymond Sluiter. Woens-
dag tijdens de keurdag wordt er Chinees besteld. De inkopen voor de bar wordt ge-
daan bij de Spar.  
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Arie van Leeuwen, de voorzitter van Ridderkerk, vroeg ons het t.t. materiaal te lenen. 
 

Tevens hebben we een nieuwe wisselbeker die voortaan de Bep Kruithofbokaal gaat 
heten ter nagedachtenis aan de onlangs overleden mevrouw Kruithof.  
 

8. Rondvraag 
Simon Kooiman vroeg of leden van Vogelvereniging Nieuw-Lekkerland mee mogen 
doen, wat inderdaad mogelijk is. 
Ger vraagt wat ze bedoelen met gevraagde open klasse. Dat zijn moeilijk te kweken 
vogels. Dit is een aparte klasse. 
 

9. Presentatie 
Presentatie door Nelly van der Waal over het clubuitje van zaterdag 2 juni 2018 en 
over de babyshow van 22 september jl. Na deze mooie presentatie sloot de voorzitter 
de vergadering en wenste iedereen wel thuis.` 
 
De Notulant. 

 
GROTE VERLOTING 2018 

Ook dit jaar hebben we een grote verloting. De trekking is op 
Zaterdag 27 oktober a.s. om 16:00 uur in de Sporthal “Den Dam” aan de 
Sportlaan 8 te Heerjansdam.  
U heeft in september een boekje met 25 loten van € 0,50 stuk, dus € 
12,50 per boekje ontvangen. Heeft u dit boekje nog niet betaald een 
vriendelijk toch dringend verzoek dit zo spoedig mogelijk te betalen.  
U kunt dit doen d.m.v. het bedrag over te maken naar bankrekeningnum-
mer NL11 INGB 0002252550 t.n.v. Penningmeester v.v. De Nachtegaal, 
Poortugaal, ovv Grote verloting en je kweeknummer. Wil je meerdere 
boekjes dan kan je terecht bij penningmeester Teun van der Waal.   
Mocht je echter het boekje loten dat wij je hebben toegestuurd niet kun-
nen verkopen en je wilt het ook niet zelf houden zien wij dit boekje graag 
zo spoedig mogelijk terug. 
 

DOE MEE EN STEUN ONZE VERENIGING! 

U vindt alles over de  
Districtstentoonstelling Zuid-Holland 2018 

op de website: 

www.sdzh.nl 
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SPITSSTAARTAMADINE 
Kenmerken: De bovenkop en zijkanten van de kop en 
hals zijn zacht blauwgrijs, de teugels, kin, krop en keel 
zijn zwart.  
De bovendelen zijn verder isabelbruin, de buitenste 
handpennen hebben smalle, witte zomen. De onderde-
len zijn zacht wijnkleurig bruin. De anaalstreek  
en onderstaartdekveren: tussen rug en stuit loopt een 
zwarte band, die zich tot aan de lichaamszijden voort 
zet. De staart is zwart, de middelste pennen lopen 
haarachtig verlengd uit. Het oog is roodbruin, de snavel 
is geel de poten zijn vleeskleurig. De lengte bedraagt 
17 cm. Het popje is wat kleiner en heeft een kleinere 
keelvlek  
 

In een aangrenzend gebied in Noord-Australië komt een ondersoort voor , Heck's spitstaart-
amadine, Poëphila hecki, die zich van de andere onderscheidt door een rode snavel en een 
wat donkerder verenkleed.  
 
Verzorging: In open grasland, maar ook in het geboomte langs de waterkant komen deze 
elegante en levendige vinken meestal in grote vluchten voor. Hun roep is melodieus en de 
zang klinkt enigszins trompetterend.  
Daar de vogels hoofdzakelijk van graszaden leven ziet men ze meestal op de grond lopen 
of in de aren hangen. Hun nesten worden ook in het hoge gras gevonden of in dichte strui-
ken en lage bomen.  
Ze zijn flesvormig en van grashalmen vervaardigd en van binnen met Fijn gras en wat veren 
bekleed. Tussen de vier tot zes witte eitjes worden vaak kleine stukjes houtskool gevonden. 
De broedtijd  bedraagt dertien dagen en de vogels richten zich naar de regenval, daar ze 
geheel afhankelijk zijn van de groei van het gras.  
Ze eten ook wel vliegend mieren, maar kunnen niet uitsluitend hier van leven. In de broedtijd 
lossen de grote vluchten zich op, de paartjes zoeken hun eigen territorium uit, dat echter 
slechts klein is.  
Omstreeks 1880 kwamen ze voor het eerst naar Engeland en Nederland, nar Duitsland in 
1897, ingevoerd door de firma Hagenbeck. Spoedig kwamen er berichten van broedresulta-
ten, In 1897 uit Engeland, een jaar later uit Duitsland.  In Australië had men al eerder jongen 
gekweekt. De Acclimatisatie vereist veelzorg: de geelsnavelige vorm schijnt wat sterker te 
zijn dan de roodsnavelige, maar beide hebben veel constante warmte nodig, trosgierst en 
gekiemde zaden. Pas als de vogels na geruime tijd blijk geven geheel gezond te zijn en aan 
het witzaad en de verschillende gierstsoorten geheel gewend, kunnen ze in ruime binnenvo-
lière geplaatst worden en korte tijd later in de buitenvolière. Wel moet men rekening houden 
met agressiviteit van sommige exemplaren tegenover soort genoten, Maskeramadinen en 
Gordelgrasvinken.  
Goed geacclimatiseerde vogels zijn sterk, kunnen in een Onverwarmde of zeer matig ver-
warmde ruimte over winteren en blijven in uitstekend conditie als ze overdag gelegenheid 
hebben in de buitenvolière te vliegen. Ze hebben echter slaapnesten nodig en dit leidt soms 
tot moeilijkheden: de poppen gaan dan te vroeg in het jaar nestelen en bij aanhoudende kou 
kan legnood optreden. Ook aan vocht hebben deze vogels een hekel en de kans op ziekte 
is speciaal in het voor- en najaar groot als men niet voor een goed droog nachthok zorgt, 
waarin de vogels 's nachts slapen en altijd hun voedsel vinden. In broedkooien van tenmin-
ste 80cm lengte, bij een hoogte en diepte van 40-50cm voelen de vogels zich ook goed op 
hun gemak, wat wel bewezen wordt door de genegenheid daar tot broeden over te gaan. De 
samenstelling van een paar kan wel eens moeilijkheden opleveren, daar de hiervoor opge-
geven geslachtskenmerken lang niet altijd duidelijk zijn.  De zang en loktonen van de man 
geven echter weluitsluitsel.  Men moet de vogels apart in kooien zetten en afluisteren. Ten-
einde , s winters het broeden tegen te gaan moet men de paartjes tijdelijk scheiden. De pop-
pen geeft men wat levertraan door het zaad. Spitsstaartamadine hebben grote behoefte aan  
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kalk. Ze wennen aan eivoer, miereneieren en meelwormen, wat een grote steun betekend 
voor het broedverloop. Zorg voor regelmatige bloedverversing om inteelt te voorkomen. Als 
in een kooigebroed wordt, kan volstaan worden met het ophangen van een ruim broedkastje 
met wat hooi, mos en kokosvezels als bouwmateriaal. 
De pop bouwt het nest vrij omvangrijk en zeer hecht. Zij legt vijf of meer eitjes. De jongen 
blijven ruim drie weken op het nest. Na het uitvliegen worden ze een maand en langer door 
de ouders gevoerd. Evenals gouldamadinen zijn ze zeer gevoelig voor de omgeving en als 
de oudere vogels weer gaan broeden mogen de jongen alleen in een kooi worden overge-
bracht,  die slechts door gaas of tralies van hun oorspronkelijk verblijf is gescheiden. Ze blij-
ven dan dus onder toezicht van hun ouders. Het duurt stellig drie a vier maanden alvorens 
de jongen geheel op kleur zijn en voor dat een half jaar oud zijn moet men ze niet naar een 
ander verblijf overbrengen, dus ook nooit verkopen aan een andere liefhebber, want de 
kans op sterfte is binnen het eerste halve levensjaar zeer groot. Een goed broedpaar kan 
jaarlijks drie nesten van vijf a zes jongen groot brengen. Beide rassen zijn goed te kruisen 
en leveren intermediaire jongen op, die alleen als ze terug gekruist worden met hun ouders 
zuivere rassen opleveren. De meeste spitsstaartamadine die door de kweker aangeboden 
worden behoren thans tot de intermediaire vorm. De vogels leggen een grote voorkeur aan 
de dag voor licht nestmateriaal, zoals hennepvezels terwijl ze voor bekleding watten, plan-
tenwol en witte veren nemen, als die ter beschikking zijn. Laat men de vogels in een grote 
ruimte rondvliegen en stelt wel nestmateriaal maar geen nestkastje ter beschikking, dan to-
nen ze zich vindingrijk en gaan meestal omvangrijke, buidelvormige nesten bouwen, soms 
met en voorportaal en ruime slaap- en broedkamer Spitsstaartamadinen zijn zeer kies keu-
rig ten aan zien van hun partner en het kan heel goed voorkomen dat vogels, die jarenlang 
niet tot nestelen zijn over gegaan uitstekende broedvogels blijken Te zijn als ze de gelegen-
heid krijgen een andere huwelijks- partner uit te kiezen. Verstandige kwekers geven een 
aantal vogels dan ook de gelegenheid zelf paartjes te vormen en ze laten deze paartjes in 
verschillend broedkooien of volières ongestoord broeden.  
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TT- AGENDA  RAYON 5 Z-H 2018 
25-27 OKT. v.v. De Nachtegaal, Heerjansdam (H79) 
Sporthal Den Dam, Sportlaan 8, Heerjansdam. 
  

02-03 NOV. v.v. De Vogelvriend, Sliedrecht (S05)  
Activiteitencentrum De Havik, Thorbeckelaan 110, Sliedrecht  
  

02-03 NOV. v.v. Ons Genoegen, Zwijndrecht (Z04)  
Clubgebouw, Uilenvliet 37a, Zwijndrecht  
 

08-10 NOV v.v. De Voliere, Dordrecht (D05)  
Clubgebouw De Voliere, H.P.Kosterstraat 5, Dordrecht  
  

16-17 NOV. v.v. Ons Genoegen, Ameide (A20)  
Camping De Koekoek, Lekdijk 47, Tienhoven  
  

15-17 NOV. v.v. Vogelvreugd, Hardinxveld (H18)  
De Parel, Talmastraat 9, Hardinxveld-Giessendam  
  

23-24 NOV. v.v. Gorinchem e/o, Gorinchem (G29)  
Dorpshuis De Lindehof, Spikse Kwekdijk 53, Spijk (gem.Lingewaal)  
  

22-24 NOV. v.v. De Leeuwerik, Nieuw-Lekkerland (N15)  
Gebouw De Bark, Veerweg 6, Nieuw-Lekkerland  
  

29 NOV-01 DEC. v.v. Witroka, Ridderkerk (R40)  
Clubgebouw Witroka, Westmolendijk 99, Ridderkerk  
  

30 NOV-01 DEC. v.v. De Edelzangers, Groot-Ammers (G16)  
Tuincentrum Provincia, Nieuwpoortseweg 5 Groot-Ammers  
  

Rayontentoonstelling “Rivierencup” 2018 
08 DEC. v.v. De Voliere, Dordrecht (D05)  
Clubgebouw De Voliere, H.P.Kosterstraat 2, Dordrecht  
  

Districtstentoonstelling Zuid-Holland 201 
21-22 DEC. Stichting Districtsshow Zuid-Holland 
Clubgebouw v.v. Maasland, Doelpad 5, Maasland 
 

Uw bezoek wordt zeer gewaardeerd! 
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Regionale Babyshow 2018 
 

Ook dit jaar organiseerde v.v. “De Nachtegaal” Heerjansdam, op 22 september jl., 
weer een Regionale Babyshow. Deze Regionale Babyshow is ook traditiegetrouw 
direct weer de start van het nieuwe seizoen. Net als voorgaande jaren waren wij 
weer te gast bij Diervoeders W.L. Plaizier, Lindeweg 14c te Heerjansdam. 
 

Deze zaterdagmorgen begint al om 08.30 uur met het binnen brengen van de vo-
gels. Bij aankomst stonden de stellingen, keurtafels en de bar al klaar.  
Dit hadden enkele bestuursleden op vrijdagavond al gedaan, zodat de inschrijving 
van de vogels prima zou verlopen. Al gauw kwamen de eerste vogels binnen. Bij in-
schrijving worden de kooien voorzien van een kooisticker en werden ze direct voor-
zien van water. Net als de vogels kwamen ook de heren keurmeesters op tijd bin-
nen wandelen. Onze keurmeesters van dit jaar: Dhr. Henk Dries (Kanaries), Dhr. Al-
ois van Mingeroet (Tropen en Europese Cultuurvogels) en Dhr. Piet Ooijen 
(Kromsnavels). 
In totaal werden er 122 vogels binnengebracht en hiermee werd het aantal vogels 
met 36 overtroffen ten opzichten van vorig jaar. Een geweldig resultaat. 
 

Nadat de voorzitter het programma voor deze dag had doorgenomen en iedereen 
een lekker bakkie koffie met beschuit met muisjes (het was immers een Babyshow) 
op had kon iedereen één voor één met zijn vogels plaats nemen naast de keur-
meester. Op deze dag konden de fokkers met al hun vragen terecht bij de keur-
meesters. Vragen betreft onder andere: vorm, postuur, kleur- en conditie. Hierdoor 
ontstonden er soms leuke discussies aangaande onze fantastische hobby. En hier 
is deze dag dan ook voor bedoeld. 
 

Om 12.30 uur was het tijd voor een broodje ham of kaas. Nadat deze traktatie ge-
smaakt heeft konden de laatste vogels bij de keurmeesters beoordeeld en bespro-
ken worden. Om 14:30 uur was het alweer tijd voor de prijsuitreiking. Voor iedere 
hoofdgroep was er weer een aardigheidje beschikbaar gesteld in de vorm van een 
medaille. 
 

De winnaars zijn geworden: 
Postuurkanaries:  Dhr. Bert Lankhuijzen uit Piershil (H79) 
Tropen: Dhr. Arie van Leeuwen (R40) 
Europese Cultuur Vogels: Dhr. Walter Rotgers (H79) 
Kromsnavels: Dhr. Kees v/d Mark (H79)  
 

Van harte gefeliciteerd. 
 

Het was weer een gezellige dag geweest voor iedereen die van vogels houdt. 
De voorzitter bedankte de heren keurmeesters en in het bijzonder Dhr. Alois van 
Mingeroet. Alois stopt na de wereldkampioenschappen van 2019 met het keu-
meesterschap en om hem te bedanken voor al zijn wijze lessen en keuringen over-
handigde de voorzitter hem nog een cadeau van v.v. De Nachtegaal Heerjansdam.  
Tevens bedankte hij alle inzenders voor hun komst en nodigden iedereen uit om 
deel te nemen aan ons aankomende Regionale Tentoonstelling, welke in week 43 in 
de vergaderzaal van de sporthal Den Dam gehouden zal worden.   
Als laatste wenste de voorzitter iedereen, met zijn vogels, een goede reis naar huis. 
 

Langs deze weg wil het bestuur van v.v. De Nachtegaal Heerjansdam W.L. Plaizier 

Diervoeders hartelijk bedanken voor de gastvrijheid. 
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Enkele foto’s van de Regionale Babyshow 2018 

Meer foto’s 
vindt u op onze 

Website: 
www.denachte

gaalhjd.nl 

Fotograaf 
Nelly v/d Waal 
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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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BELANGRIJKE DATA 2018 

  

 
- 23 t/m 27 oktober 2018 Bijzondere TT 2018  
   Vergaderzaal sporthal Den Dam Heerjansdam 
 
- Donderdag 29 november 2018 
  Ledenbijeenkomst 
 
- Donderdag 31 januari 2019 
  Jaarvergadering 
 
- Donderdag 28 februari 2019 
      Ledenbijeenkomst 

 
 
 
 
 

Noteer deze ledenbijeenkomsten  
alvast in uw agenda! 

 
 

dittydekkers@gmail.com 

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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Info: Lex Kaptein >>> info@denachtegaalhjd.nl 
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 Ringen bestellen 2019 
 

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 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 doen. 
 

Houd u er rekening mee dat het verschuldigde bedrag voor de bestelronde  
datum per kas of op de giro rekening van de vereniging staat. Indien dit niet is 
voldaan worden er ook geen ringen besteld voor die ronde. 
 

Bestelperiode   

 
 

De bestelformulieren voor 2019 zijn te downloaden van de N.B.v.V. 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. 
Of opsturen naar M. Versteeg, Abelenhof 49, 3355 PJ Papendrecht. 
Let op!; De ringen voor de beschermde vogels kunnen niet per mail 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 ka-der 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 in-heems beschermde vogels en uitheems beschermde vo-
gels (CITES bijla-ge A, een overeenkomst over de internationale handel in bedreig-
de 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!! Er worden alleen compleet 
Ingevulde formulieren in behandeling genomen. 

Bestelronde 1 2 3 4 

Uiterlijke inleverdatum 05-05-2018 20-09-2018 20-01-2019 20-03-2019 

Uitlevering ná 01-10-2018 15-12-2018 01-04-2019 15-05-2019 
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