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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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“Vaccineren”  
 

Het begint een eentonig verhaal te worden, maar we zitten al meer dan één jaar in 
deze coronacrisis. Op verenigingsniveau hebben we niet veel kunnen organiseren, 
we proberen wel zo veel mogelijk via ons Clubblad, Facebook en Whatsapp-groep u 
als lid van v.v. De Nachtegaal Heerjansdam te informeren. Ook van andere verenigin-
gen is er weinig te melden.  
Ik hoop maar dat - als de meeste mensen zijn gevaccineerd – er weer wat mogelijk is 
om wat te organiseren. Op het moment van uitkomen van dit clubblad zijn Aria en ik 
al voor de eerste keer gevaccineerd en in juni krijgen we de tweede prik. Tenminste 
als het doorgaat en alles goed blijft gaan, wel Astrazeneca dan weer niet Astra-
zeneca. Op een gegeven moment zie je door de bomen het bos niet meer. 
Laten we hopen dat iedereen voor de zomer gevaccineerd is (als je dit wilt tenminste) 
en dat we in ieder geval na de zomer weer bij elkaar kunnen komen op de ledenbij-
eenkomst van september. Natuurlijk hoop ik dat het eerder kan, bijvoorbeeld op 27 
mei a.s., maar daar heb ik op dit moment nog mijn twijfels over. 
 

U begrijpt dat wij de ledenbijeenkomst van 29 april a.s. ook moeten cancelen.  
Jammer maar het kan en het mag gewoon nog niet. 
 

Maar ik hoop dat bij iedereen de fok (kweek) goed gaat, ik hoor positieve berichten 
dat er al jongen op stok zitten en dat vele al met de tweede ronde bezig zijn.  
Bij mijzelf gaat het met de vogels goed, maar als koud fokker (kweker) hangen de 
nestkastjes nu pas op. De vogels zijn al druk bezig met het inspecteren van de nest-
kastjes en de eerste bouwsels zijn al gemaakt. Hopelijk gaat het weer wat worden. 
Ik wens u allen veel succes met de fok (kweek) in deze aparte tijd en hopelijk kunnen 
we onze jonge trots weer tijdens de babyshow en/of tentoonstelling weer tonen. 
Want hier doen we het immers voor en dan hopen we ook nog eens dat we het 
Bondskruis gaan winnen.  
 

Er zijn nog enkele leden die zijn/haar contributie nog niet hebben betaald. 
Dat is vreselijk jammer want de penningmeester heeft het eerste halfjaar van de 
bondscontributie al betaald aan de N.B.v.V. En waar praten we over, het gaat om  
€ 34,00 per jaar voor de seniorenleden. € 17,00 per jaar voor de jeugdleden en  
€ 20,00 per jaar voor de gastleden. Bij dit clubblad zit voor die leden die dus de con-
tributie nog niet betaald hebben voor de laatste keer een herinnering bijgesloten.  
Is de contributie dan niet voor 20 mei a.s. betaald, dan zijn wij helaas genoodzaakt 
deze leden uit te schrijven bij de N.B.v.V en onze vereniging.  
Nogmaals; dit vinden wij dan vreselijk jammer maar het is dan niet anders.  
 

Verder wens ik jullie nogmaals geweldig veel succes met de fok (kweek) en héééééél 
veel gezondheid en houd het virus buiten de deur. 
 

Lex Kaptein, voorzitter 
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UITKOMST GARVO ACTIE 
 
 
 
 
 
 
 
Er zijn veel leden, leden van zusterverenigingen, kennissen, familieleden en vele  
andere die op ons gestemd hebben.  
Daar zijn wij ontzettend dankbaar voor, super bedankt. 
 

Het bedrag wat wij gewonnen hebben is € 100,97 
Dit kunnen wij besteden aan GARVO vogelvoer of sponsortegoed. 
 

Langs deze weg willen wij GARVO hartelijk danken voor deze geweldige actie. 
In deze moeilijke tijd is alle steun van harte welkom. 

 
  

Dit jaar wordt de  
Districtsshow Zuid-Holland 2021  

georganiseerd door  
“Stichting Districtsshow Zuid-Holland”  
i.s.m. 1e.Flakkeese Vogelvereniging 

Middelharnis  
van 15 t/m 18 dec. 2021  

Later meer op: www.SDZH.nl 

Ook dit jaar kunnen wij ons jaarlijks terugkerende 
clubuitje niet doorlaten gaan. 
Hopelijk volgend jaar beter. 

http://rendering/47584
http://rendering/47584
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GOULDAMADINE 
Naam Nederlands: Gouldamadine 
Wetenschappelijke naam: Erythrura gouldiae 
Herkomst: Noord-Australië 
Leeftijd: Gemiddeld 5 tot 7 jaar oud. 
Lengte: Circa 12 tot 15 cm met staartpunt. 
Geboorte: Ei leggend, gemiddeld 4 tot 6 eieren                                                                                  
   welke na 13 a 14 dagen broeden uitkomen. 
Wetgeving: Geen 
Klimaat: Savanne 
Verblijf: Volière of een grote kooi. 
Minimale afmeting: Minimaal 60 cm breed, bij voorkeur minimaal 100 cm, hoe groter hoe beter! 
 

Voedsel: 
Van nature leven Gouldamadines in Australië met name op de grasvlaktes, daar eten ze dan ook 
vele soorten graszaden. In gevangenschap krijgen Gouldamadines met name milletsoorten te eten, 
de zadenmengeling kan het beste aangevuld worden met onkruidzaad en eivoer. Blauwe Gould-
amadines hebben ook vitamine-A nodig, deze kunnen ze niet zelf aanmaken. Een rijkelijk dieet met 
variatie is aan te raden, denk aan bijvoorbeeld groenvoer, fruit, insecten, mineralen en maagkiezel. 
 

Omschrijving: 
De Gouldamadine is een van de kleurrijkste tropische vogels uit Australië. Van nature heeft de wild-
kleur Gouldamadine al diverse kleuren van de regenboog. In gevangenschap worden er echter vele 
tientallen kleurencombinaties gekweekt. Zo zijn er bijvoorbeeld ook gele en blauwe Gouldamadines 
en zijn er verschillende kopkleuren. Vanwege zijn kleuren is de Gouldamadine erg populair, maar 
het is niet de makkelijkste vogel. 
 

Er leven meer Gouldamadines als huisdier, dan in het wild. In het wild gaat het niet zo heel goed 
met de Gouldamadine, in 2008 is de vogel zelf als beschermd diersoort opgenomen. Mede doordat 
veel graslanden werden afgebrand voor de landbouw, de belangrijkste voedselbron van de 
Gouldamadine. Echter in 2012 is deze weer van de lijst afgehaald en wordt de soort goed in de ga-
ten gehouden, de graslanden worden nu ook beter beschermd. 
 

Gouldamadines kunnen niet zo goed tegen koude temperaturen en kunnen niet zomaar in een bui-
ten volière geplaatst worden. Je hebt zogenoemde koudkweek Gouldamadine, deze zijn in de bui-
ten volière geboren en winterhard. Een Gouldamadine welke binnengehouden wordt, kan je dus 
niet naar buiten plaatsen. Ook al heb je koudkweek Gouldamadine, een (verwarmd) nachtverblijf 
voor aan de volière is wel aan te raden. Zorg ervoor dat de volière goed beschut is en meerdere 
dichte zijdes heeft, zodat de wind er niet vol doorheen blaast. Bij voorkeur kan er wel zonlicht in de 
volière komen, voor de aanmaak van vitamine D3. 
 

De zang van de Gouldamadine is erg zacht, indien je een rustige omgeving hebt dan kan je deze 
nog wel horen. Echter in een drukke omgeving of volière zal de zang bijna niet hoorbaar zijn. Wel is 
zijn mooie paringsdansje goed te zien wanneer hij zingt voor het vrouwtje (popje). Hierbij huppelt hij 
hoog op zijn poten, vaak met een grassprietje tussen zijn snavel, al zingend voor het popje. 
 

Gouldamadines broeden in een gesloten nestkast, bij voorkeur een liggende speciale gouldamadine 
broedblok. Waarbij het mannetje in een verhoogd gedeelte de wacht kan houden. De pop legt circa 
4 tot 6 eieren, meestal wordt er gebroed vanaf het 3e ei. De jongen komen na ongeveer 13 tot 14 
dagen broeden uit en zullen vervolgens na ongeveer 21 tot 24 dagen uitvliegen. Ze zullen daarna 
nog enkele weken door de ouders gevoerd en verzorgd worden. Jonge gouldamadine zijn na onge-
veer 4 maanden volledig op kleur, verplaats ze gedurende deze jeugdrui periode bij voorkeur niet! 
 

Gouldamadines zijn niet makkelijk om te houden, eigenlijk geen vogels voor beginners. Indien u eni-
ge ervaring heeft met tropische vogels dan zou u de stap kunnen nemen, nadat u zich goed laat in-
lezen door een Gouldamadine liefhebber. Gouldamadines zijn redelijk schuw en gevoelig en wij ad-
viseren deze dan ook niet gauw in huis te nemen. Tenzij u echt een hele grote ruime kamer volière 
heeft, waarbij ze een goed dag en nachtritme hebben en voldoende rust krijgen. 
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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 

 
 

Adverteerders gezocht 
 

Helaas zijn er enkele adverteerders afgehaakt, dat is 
jammer maar het is niet anders. Daarom een drin-
gend verzoek om met ons mee te zoeken naar adver-
teerders. 
Wellicht kunnen jullie bedrijven die ons wel willen on-
dersteunen door een advertentie te plaatsten in dit 
schitterende clubblad.  
De prijs is zeer gunstig, een halve pagina € 30,00 en 
een hele pagina € 60,00 per jaar. Voor deze prijs 
wordt de advertentie 8 keer per jaar geplaatst in dit 
clubblad en tijdens onze tentoonstelling (gratis) in de 
catalogus). 
 

Het bestuur hoop dan ook dat u mee wil zoeken 
Alvast onze hartelijke dank. 
 

De advertentie met NAW-gegevens kunnen gemaild worden naar:  

Info@denachtegaalhjd.nl 
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Oudst bekende wilde vogel  
ter wereld krijgt kuiken 

 

Zeker 70 jaar oud is albatros Wisdom, en daarmee is ze de oudst bekende in het wild 
levende vogel ter wereld. Maar het dier is nog niet te oud om nageslacht ter wereld te 
brengen. Vorige maand kwam haar nieuwste kuiken uit het ei, meldt de Amerikaanse 
natuurorganisatie USFWS. 
 

De laysan-albatros leeft op Midway, een kleine eilandengroep midden in de Stille 
Oceaan die deel uitmaakt van de VS. Laysan-albatrossen worden meestal niet ouder 
dan 40 jaar. Wisdom, voor het eerst geringd in 1956, is een uitzondering. 
 

Ze kreeg haar kuiken al op 1 februari, maar het nieuws werd pas deze week opgepikt 
door de media. "Wisdom heeft haar ei ergens eind november gelegd", schrijft US-
FWS. "Kort daarna ging ze op zoek naar voedsel en haar partner Akeakamai nam het 
broeden over." 
 

Mannetjes- en vrouwtjesalbatrossen wisselen elkaar af bij het broeden en zoeken 
naar voedsel. De grote zeevogels hebben meestal een partner voor het leven en 
broeden maar eens in de paar jaar een ei uit, maar van Wisdom wordt aangenomen 
dat ze meerdere partners heeft gehad - en overleefd - en door de jaren heen zeker 30 
kuikens heeft gekregen. Met Akeakamai is ze samen sinds 2012. 
 

In het natuurreservaat op Midway waar de vogels verblijven, huist de grootste kolonie 
albatrossen ter wereld. Ieder jaar komen volgens de USFWS miljoenen albatrossen 
naar het atol om een nest te bouwen. 

 
lbatros Wisdom met haar kuiken JON BRACK / FRIENDS OF MIDWAY ATOL NWR 

 
 
 
 
 

https://medium.com/usfwspacificislands/worlds-oldest-known-banded-wild-bird-hatches-chick-at-midway-atoll-2708a0b3f2c0
https://medium.com/usfwspacificislands/worlds-oldest-known-banded-wild-bird-hatches-chick-at-midway-atoll-2708a0b3f2c0
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DE ZWARTBRAUWMUISTIMALIA 
 
De zwartbrauwmuistimalia. Het zegt je misschien niks, maar het is misschien wel één van de 
meest mysterieuze vogels die er is. 170 jaar werd hij niet gezien, tot nu. "Ik kon mijn ogen 
niet geloven", zegt een Indonesische vogelkenner. 

 

Wetenschappers noemen het 'een van de grootste raadsels van de 
Indonesische vogelwereld'. Twee vogelliefhebbers hebben de muis-
timalia op de foto gezet in de jungle van het Indonesische eiland 
Borneo, meldt de New York Times. 
 

De zwartbrauwmuistimalia werd voor het eerste beschreven door 
vogelaars rond 1850. Het dier is bruin, met zwart en grijs en rood-
bruine ogen. 
 

Daarna werd de vogel één groot raadsel, was hij nou wel of niet uitgestorven? In 2016 werd er op 
het Indonesische deel van Borneo een groep opgericht om de diversiteit van vogelsoorten op het 
eiland in kaart te brengen. 
 

Twee bewoners van het eiland, Muhammad Suranto en Muhammad Rizky Fauzan deden mee. Ze 
waren nieuwsgierig naar een bepaalde vogel die ze al vaak hadden zien vliegen in de jungle en af-
gelopen oktober lukte het ze om de vogel te vangen en op de foto te zetten. 
 

'Wist niet wat ik zag' 
Vogelkundige Joko Said Trisiyanto wist niet wat hij zag toen hij de foto kreeg. "Ik dacht eerst dat het 
een andere muistimalia was, maar iets klopte niet." De foto bleek perfect te kloppen met de om-
schrijving van een zwartbrauwmuistimalia, een vogel die in het handboek van de vogelkundige om-
schreven stond als mogelijk uitgestorven. 
 

Snel werd de foto rondgestuurd naar andere experts, die elk even geschokt waren. Het duurde even 
om de foto's te verifiëren, maar toen bleek dat het écht om de zwartbrauwmuistimalia ging, stond de 
vogelwereld op zijn kop. "Ik had tranen in mijn ogen", zegt vogeldeskundige Panji Gusti Akbar tegen 
de New York Times. 
 

Toeristen trekken 
De vogel zelf is inmiddels weer vrijgelaten. De onderzoekers hopen met de nieuwe soort toeristen 
naar Borneo te trekken. "Vogelaars van over de hele wereld hebben al contact met me gezocht over 
de mogelijkheden om deze vogel te zien", zegt Akbar. 
 

Zodra de coronamaatregelen het toelaten, is hij van plan om samen met zijn collega's een expeditie 
te plannen om meer over de vogel te weten te komen. "Borneo is een eiland vol verrassingen en er 
is nog veel meer te ontdekken en te leren." 

https://www.nytimes.com/2021/03/01/science/bird-indonesia-babbler.html
https://www.nytimes.com/2021/03/01/science/bird-indonesia-babbler.html
https://www.nytimes.com/2021/03/01/science/bird-indonesia-babbler.html
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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 2021 

  
 

- Donderdag 29 april 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  
alvast in uw agenda! 

 
OP BEZOEK BIJ….. 

 
 

 

Als je eens jouw hobby wilt delen met al onze leden geef je dan op voor 
“Op bezoek bij…”. Wij maken dan een afspraak en komen dan snel bij je 
op bezoek. 
 
GEEF JE DAN OP BIJ: 
Lex Kaptein               
 

E-MAIL: info@denachtegaalhjd.nl 

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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OP JACHT NAAR DE TREUSPREEUW 
 

In het Friese Heerenveen vliegen twee treurspreeuwen rond. Dit is een vogelsoort die in Ne-
derland niet voorkomt. De jacht naar de spreeuwen is geopend , maar waarom moeten ze zo 
nodig gevangen worden? 

 

Ecoloog Johannes Fokkens probeert de treurspreeuwen te van-
gen. Hij lokt ze in zijn val met eten. "Aardbeien, hondenbrokken, 
ananas, blauwe bessen en appel, dat eten ze zoal. Het zijn exo-
ten en die houden van exotisch voedsel", vertelt hij aan EditieNL. 
 

Slimme vogel 
Fokkens doet hard zijn best om de vogels te vangen maar merkt 
dat dit niet zo makkelijk is als het lijkt.  
Hij heeft een heel kooiensysteem opgezet. "Anders moet ik met 
netten aan de slag." 
 

De vogels zijn het gewend om bij mensen in de buurt te zijn. Ze komen gerust op twee meter af-
stand zitten. Toch is het volgens Fokkens erg lastig om ze te pakken te krijgen. "Ze vliegen steeds 
weg." Ook zijn de vogels erg intelligent, wat het vangen nog moeilijker maakt. "De treurspreeuw is 
een van de slimste vogels ter wereld." 
 

Tijdens het zoeken gaat Fokkens vooral op het geluid af. "Hun zang klinkt heel tropisch, alsof je in 
de tropen bent." De vogels zitten graag hoog. Bijvoorbeeld in dakgoten, op het dak of in bomen. 
"Ze komen alleen naar beneden om te eten. Dan gaan ze snel weer naar boven om gevaar in de 
gaten te houden." 
 

Invasieve exoot 
Maar waarom is het noodzakelijk om de vogels te vangen? Volgens Wilfred Reinhold van Stichting 
Platform Stop Invasieve Exoten hoort de vogel nu eenmaal niet thuis in de Nederlandse natuur. In 
de EU is er een verordening tegen invasieve exoten. 
 

"Dat betekent dat hij weg moet als zo’n vogel in een EU-lidstaat gesignaleerd wordt." Als invasieve 
exoten zich voortplanten vormen ze een gevaar voor de inheemse soorten. "De treurspreeuw eet 
eieren en kuikens van inheemse vogels. En hij kan ziektes verspreiden", vertelt Reinhold aan Edi-
tieNL. 
 

Ook plant de treurspreeuw zich snel voort. "Hij kan meerdere broedsels per jaar hebben en zo’n 
vier jaar oud worden. Na een jaar gaat hij al broeden. Als je hem zijn gang laat gaan is dat een re-
cept voor ellende." 
 

Niet wachten 
De treurspreeuw komt oorspronkelijk voor in India. Hij werd door mensen naar Nederland gehaald 
om als huisdier gehouden te worden. "De vogel werd verhandeld, maar tegenwoordig mag dat niet 
meer. Ze zijn dus losgelaten of ontsnapt." De vogel kan goed overleven in Nederland. "In India 
komt hij tot op 3000 meter hoogte voor en daar is het ook behoorlijk koud." 
 

Dit is niet de eerste keer dat er in Nederland invasieve exoten moesten worden verwijderd. Eerder 
gebeurde dit met de huiskraai. "Die was in Hoek van Holland gekomen per boot. Dat begon met 
een paartje en in korte tijd waren het er dertig." 
 

De overheid heeft ervoor gekozen om ze weg te laten halen toen de dieren Den Haag bereikten. "In 
Hoek van Holland kan je ze nog bestrijden maar als ze in een grote stad terechtkomen wordt dit 
een stuk lastiger. Het kostte 30.000 euro om dertig van die vogels te laten verwijderen, dat is nogal 
veel geld." 
 

Reinhold is dus erg blij met de aanpak van de treurspreeuw. "Als je wacht worden het probleem en 
de kosten alleen maar groter. Als ze de kans krijgen om voort te planten worden het er steeds meer 
en gaan ze zich verder over Nederland verspreiden. Ook kunnen ze in Duitsland en België voor 
problemen gaan zorgen." 
 

Nieuw thuis 
Mocht het Fokkens lukken om de vogels te vangen, dan brengt hij ze naar een geschikt verblijf. "Ik 
neem ze mee naar een opvang die gecertificeerd is om deze invasieve exoten te mogen houden. 
Ze krijgen dan een goed huis met veel ruimte en ze zullen. 
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NIEUWS RINGEN 2022 
 

Beste leden, 
 

Na het voorlichtingsbulletin van december van de N.B.v.V. wil ik graag de nieuwe rin-
gen prijzen bekend maken, sommige ringen zijn flink omhooggeschoten zoals je hier-
onder kunt lezen. 
 

De prijzen als volgt: 
Gekleurde ringen     € 0,25 per stuk 
Volledig gekleurde ringen   € 0,40 per stuk 
Kunststof ringen                            € 0,40 per stuk 
Gekleurde ringen voor                       € 0,35 per stuk 
Beschermende vogels  
Volledig gekleurde ringen voor         € 0,50 per stuk 
Beschermende vogels 
Aluminiumkleurige ringen groot       € 1,00 per stuk 
RVS ringen                                           € 2,00 per stuk 
Spoedbestellingen basis ring plus    € 1,00 extra per ring 
 

De ingang van deze prijswijziging gaat in met de 1e ringenbestelling van 2022.  (dus 
vanaf 1 april 2021). Dit geldt dus NIET voor de 3

e
 en 4

e
 ronden ringenbestelling 

2021, hier blijven de oude tarieven voor gelden. Let op: Als u spoedringen 2021 na  
1 april 2021 wil bestellen gelden de nieuwe tarieven, zoals hierboven vermeld.  

Ook geldt dan de nieuwe administratie- en porto kosten  
van € 4,50 voor de spoedbestelling. 

LET OP! Op het bestelformulier welke door de N.B.v.V. geplaats is in het “Onze Vogels” van maart 
jl. staat dit dus niet goed vermeld. Op de website van de N.B.v.V. is dit formulier wel al aangepast. 
 

Andere nieuwe regels zijn:  
De ringen werden normaal altijd door de bond aangeleverd via een briefpost aan de 
ringencommissaris, maar door verschillende oorzaken gaan ze overstappen naar 
pakketpost.  Het komt namelijk tegenwoordig weleens voor dat de verzending van de 
ringen niet bezorgd worden. Een van de oplossingen zou zijn om de ringen aangete-
kend te versturen, omdat dit een enorme administratie vergt voor de bond en voor de 
leden verhoogde kosten met zich mee gaat brengen.  
 

Om de kosten zo laag mogelijk te houden heeft de bond het volgende besloten. 
(eveneens ingaande de eerste bestellingen voor ronde 1 van 2022) om de ringen 
voortaan als een brievenbuspakje te gaan verzenden. 
 

De (geringe) meerkosten van deze verzendingen zullen worden verdisconteerd in de 
administratie en verzendkosten.  Ingaande ronde 1 bedragen die voor een afdeling 
lid € 3,00 en voor verspreide leden, niet leden en spoedbestellingen € 4,50 per be-
stelling. 
 

Extra onkosten v.v. De Nachtegaal Heerjansdam: 
Als u de ringen heeft besteld en u kiest ervoor dat de ringencommissaris de ringen 
naar u opstuurt via PostNL kost u dit € 3,00 extra. Als u de ringen opgestuurd wil heb-
ben vermeld dit dan op de bestellijst en bij de betaling. 
 

Let op: het opsturen is op eigen risico en bij vermissing zijn de extra kosten voor uw 
rekening. Onze voorkeur gaat dan ook uit dat u de ringen op onze ledenbijeenkomst 
komt ophalen. Gezien de Corona perikelen kunt u na een telefonische- of whatsapp 
afspraak met de ringencommissaris de ringen bij hem thuis ophalen. 
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Verkrijgbaar bij: 
W.L. Plaizier 
Diervoeders 
Lindeweg 14C 
2995 XK Heerjansdam 

http://rendering/47584
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 Ringen bestellen 2022 
 

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– en in welke 
"ronde" de ringen besteld worden  
 

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 rin-
gen naar u opgestuurd worden dan komen er extra portokosten bij van € 3,00 
per bestelling vermeldt bij overmaking “opsturen ringen”.  
 

Bestelperiode   

 
De bestelformulieren voor 2022 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 05-05-2021 20-09-2021 20-01-2022 20-03-2022 

Uitlevering ná 01-10-2021 15-12-2021 01-04-2022 15-05-2022 
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Graag ontvang ik een bevestiging van de leden waar de ringen naar zijn opgestuurd 
of afgegeven zijn door een lid die ze voor je meegenomen heeft. 
 

Mocht u de ringen van andere leden meenemen dan verwacht ik dat deze zo 
spoedig mogelijk afgeleverd worden bij de rechtmatige eigenaar. 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Martin Versteeg,  

VRIENDELIJK VERZOEK 
Het jaar 2021 is alweer van start gegaan en zo is ook het eerste kwartaal 
bondscontributie al van de verenigingsrekening afgeschreven.  
Er zijn nog enkele leden die zijn/haar contributie nog niet betaald hebben. 
Voor die leden zit bij dit clubblad een herinneringsbrief, voor de leden die 
het clubblad per mail toegestuurd krijgen wordt deze herinneringsbrief per 
mail toegezonden met het verzoek om de contributie zo snel mogelijk over 
te maken. Alvast hartelijk dank 
  

REKENINGNUMMER 
bankrekeningnummer: 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. 
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Jaarplanning 2021 
H79 - V.V. De Nachtegaal Heerjansdam 

 

Ledenbijeenkomsten 
Donderdag   28 januari    : Jaarvergadering    (GECANCELD)  
Donderdag   25 februari   : Ledenbijeenkomst  (GECANCELD)    
Donderdag   25 maart   : Ledenbijeenkomst (GECANCELD)  
Donderdag   29 april    : Ledenbijeenkomst (GECANCELD)   
Donderdag   27 mei    : Ledenbijeenkomst   
Donderdag   30 sept.   : Ledenbijeenkomst 
Donderdag   25 nov.    : Ledenbijeenkomst  
 

Regionale Babyshow / BBQ 2021 
Zaterdag       18 sept.   : Regionale Babyshow  
Zaterdag  18 sept.   : Verenigings-BBQ 
 

Bijzondere Tentoonstelling 2021 
26 t/m 30  oktober 2021  
 

PROGRAMMA 
Het programma ziet er als volgt uit: 
Dinsdag:              12 okt.  : Sluiting inschrijving TT vogels tot 19.00 uur. 
Dinsdag:             26 okt.  : Vogels inbrengen vanaf 14.00 uur tot 21.00 uur. 
Woensdag:        27 okt.  : Aanvang keuring 09.00 uur.  
Donderdag:       28 okt.  : Opening 19:30 uur, TT-zaal open 20:00 tot 22:00 uur. 
Vrijdag:              29 okt.  : TT-zaal open van 10.00 uur tot 22.00 uur. 
Zaterdag:           30 okt.  : TT-zaal open van 10.00 uur tot 16.00 uur. 
      : Prijsuitreiking om 13.30 uur. 
 

Rayontentoonstelling “De Rivierencup 2021”  
9 t/m 11 december 2021  
 

PROGRAMMA 
Het programma ziet er als volgt uit: 
Dinsdag:             23 nov.  : Sluiting inschrijving TT-vogels tot 19.00 uur 
donderdag:        09 dec.  : Vogels inbrengen vanaf 14.00 uur tot 21.00 uur. 
Vrijdag:               10 dec.  : Aanvang keuring 09.00 uur.  
      : Opening TT 19:30 uur, TT-zaal open 20:00 tot 22:00 uur. 
Zaterdag:            11 dec.  : TT-zaal open van 10.00 uur tot 16.00 uur. 
            :  Prijsuitreiking om 13.30 uur. 
 

Alle bovenstaande activiteiten worden gehouden bij: 

 LR & PC De Develruiters aan de Molenwei 3 te Heerjansdam 
 

Clubuitje v.v. De Nachtegaal Heerjansdam 2021 
Zaterdag         29 mei :Verenigingsuitje Dierenrijk Nuenen  (GECANCELD) 

 

ALLES ONDER VOORBEHOUD VAN…... 
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