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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 voor betere tijden?  
 

Het is inmiddels alweer februari 2021 en ik hoop net als mijn medebestuursleden 
en leden dat er nu toch eindelijk een einde komt aan alle corona ellende. Maar zo-
als het er nu naar uitziet, schiet het allemaal nog niet op, er wordt geënt maar 
wanneer iedereen voldoende beschermd is en voor hoelang dit blijft is nog een 
raadsel. Zolang de besmettingen niet omlaaggaan zullen we nog weinig of niks kun-
nen organiseren, ik heb het al vaker gezegd nog even geduld maar inmiddels zit-
ten we in februari 2021 en we verlangen toch allemaal weer naar een normaal ver-
enigingsleven.  
 

Het bestuur houdt dan ook de persconferenties en het advies van de RIVM goed 
in de gaten. 
 

Zoals het er nu uitziet zal de jaarvergadering pas in september plaatsvinden en 
houden we het nieuws nauwlettend in de gaten, wanneer we weer een fatsoenlijke 
ledenbijeenkomsten kunnen houden. En natuurlijk willen we dit jaar ook weer een 
clubuitje, Regionale Babyshow, Bijzondere tentoonstelling en de Rayontentoon-
stelling “De Rivierencup” organiseren. 
 
Helaas zijn er afgelopen maand twee verenigingen gestopt in ons rayon; Alphen 
aan de Rijn en Voorburg (EVKV) dit komt onder andere door ouder wordende be-
stuursleden en geen nieuwe kunnen vinden.  
 
Blijft onze vereniging dan wel gezond en hoe vinden mensen ons in deze tijd 
waarin je toch weinig doet. Gelukkig is dat voor ons niet zo’n probleem.  
Wij geven toch maandelijks ons clubblad uit en wij hebben een verenigings-
WhatsApp-Groep. Afgelopen maand hebben wij alle bij ons bekende 06-nummers 
van de leden in deze groep gezet, en zoals het er nu naar uitziet zijn er maar wei-
nig afvallers die hier geen gebruik van willen maken. Dus met deze groep kunnen 
wij elkaar toch nog bereiken. Wel een dringend verzoek; houdt het alleen bij za-
ken over onze prachtige hobby. 
 

Verder hoop ik dat als je al bezig bent, met de kweek deze voorspoedig verloopt 
zo dat er aankomend tentoonstellingsseizoen weer prachtige eigenkweek vogels 
te bewonderen zijn, succes. 
 
Natuurlijk komt er in maart ook weer een clubblad uit en daarin hoop ik wat posi-
tiever nieuws te kunnen brengen, bijvoorbeeld dat het eind in zicht is en dat wij 
weer kunnen gaan denken aan een ledenbijeenkomst. Mocht er eerder belangrijk 
nieuws zijn dan kan je dit altijd vinden op onze website, facebookpagina en in on-
ze WhatsApp-groep van v.v. De Nachtegaal Heerjansdam. 
Als laatste hoop ik van harte dat het coronavirus je huis voorbijgaat en ook bij 
iedereen in je directe omgeving. 
 
Hopelijk tot snel, 
 
Lex Kaptein 
Voorzitter v.v. De Nachtegaal Heerjansdam 



 

Februari 2021                                                      4 



 

Februari 2021                                                      5 

Taakstraf geëist tegen illegale  
vogelhandelaar die ook op markt in 

Zwolle handelde 
 

Via facebook bereikte ons dit vervelende nieuws. De tekst is een nieuwsbericht welke 
wij gevonden hebben bij RTV Oost, zie tekst hier onder.  
 
Woensdag, 13 januari 2021 
 
Tegen een internationale illegale vogelhandelaar is een taakstraf van 240 uur en 
een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden, met een proeftijd van 
drie jaar, geëist. De man handelde onder meer op de vogelmarkt in Zwolle met 
vogels uit het wild, die hij in landen buiten de Europese Unie zou laten vangen. 
“lk ga de bush bush niet in. Daar heb ik zo mijn mensen voor", vertelde de ver-
dachte in een van de afgetapte chatsessies. 
 

Naast de taakstraf eist de officier van justitie voor de rechtbank in Den Bosch ook een 
beroepsverbod van drie jaar plus een proeftijd van drie jaar. Justitie kwam hem op het 
spoor dankzij advertenties op een internetsite, een anonieme melding en informatie 
uit een ander politieonderzoek. Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt hem de illegale 
import van beschermde vogels en het overtreden van veterinaire regels. 
 

Chinese Wielewalen 
De verdachte liet buiten de Europese Unie vogels uit het wild vangen. Deze beesten 
hadden geen verplichte herkomstverklaring. Ook kon de verdachte niet aantonen dat 
de vogels in (verplichte) quarantaine waren geweest. Het gaat om onder meer Chine-
se wielewalen, baardvoqels, blauwrugdwergpapegaaien, grijswangbaardvogels en 
zwartbrauwbaardvogels. 
 

Deze soorten komen niet voor in de EU. Dat deze vogels uit het wild gevangen zijn 
en van buiten de EU komen én dat verdachte dit wist, is volgens de officier heel dui-
delijk uit het onderzoek gebleken. “We kennen vangers die ze kunnen vangen. Het 
probleem is de vogels Europa binnen te krijgen”, aldus de verdachte in een van de 
vele afgetapte chatsessies. 
 

Vogelmarkt in Zwolle 
Sinds 2015 bood de verdachte de vogels aan op binnen- en buitenlandse websites en 
op de vogelmarkt in Zwolle. Volgens de officier heeft de man vogels in Nederland op 
zijn bedrijf samengebracht, zonder te controleren waar de vogels vandaan komen. 
Ook was niet duidelijk of aan alle vereiste voorschriften is voldaan. 
 

Door vogels samen te vervoeren bestaat de kans dat besmettelijke dierziekten, zoals 
vogelgriep, meegenomen worden en zich in Nederland verspreiden. Volgens het OM 
had de man, omdat hij met zijn bedrijf in deze branche actief is, kennis van de regels 
over het importeren van vogels van binnen en buiten de EU. Het gaat om dier- en 
volksgezondheid. Daarom vindt de officier het belangrijk dat de handel plaatsvindt 
volgens de internationale regelgeving. 
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Bekende in wereldje 
De man is niet eerder veroordeeld voor soortgelijke feiten. Wel is hij een bekende in 
de illegale vogelhandelwereld. Volgens de officier neemt de verdachte het niet zo 
nauw met de geldende wet- en regelgeving. Ook is hij bereid om vogels die daaraan 
niet voldoen in te kopen en te verkopen. ”Het bedrijf is niet geregistreerd, er is geen 
gezondheidsplan voor de vogels en de administratie werd niet goed bijgehouden", al-
dus de officier. Dit kon de verdachte volgens de officier ook voordelen opleveren ten 
opzichte van de concurrentie. 
 
De rechtbank heeft 26 januari haar uitspraak gedaan, helaas is deze uitspraak 
bij ons nog niet bekend. 
 
De NBvV en v.v. De Nachtegaal Heerjansdam wil duidelijk stellen dat zij geen enkele 
affiniteit heeft met personen die zich op het illegale pad begeven voor wat betreft de 
handel en wandel met vogels, voor zover deze niet officieel geringd zijn (bij wettelijke 
verplichting met een officieel en door een erkende organisatie afgegeven ring) of die 
op andere wijze dan via legale weg verkregen zijn.  
Zij adviseren al haar leden zich er ten allen tijde van te overtuigen dat vogels correct 
geringd en legaal verkregen zijn. Zaken zoals omschreven in bovengenoemde casus-
sen treffen de vogelliefhebberij waarbij niet de betreffende individuele persoon maar 
ook een organisatie aangekeken kan worden. 

 

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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Het broedseizoen voor Grasparkieten 
 

Het broedseizoen voor grasparkieten in hun natuurlijke omgeving in Australië is afhankelijk 
van de beschikbaarheid van voldoende voedsel en water, dit zal aan het eind of kort na een 
regenseizoen zijn. 
Voor de grasparkieten die hier bij ons die in een buitenvoliere zitten begint het broedseizoen 
eind maart - begin april (afhankelijk van het weer) tot september. Mensen die een kweek-
ruimte hebben of waarvan de parkieten binnen zitten hebben de broedomstandigheden zelf 
in de hand wat betreft de verlichting en verwarming, waardoor er in principe het hele jaar 
door gebroed kan worden. 
Het wordt aangeraden om je pop niet meer dan twee keer per jaar een legsel te laten heb-
ben. Het is ook niet zo dat u bepaalt wanneer de parkiet wil gaan broeden. Het is niet omdat 
het broedseizoen is, dat je parkieten er al automatisch klaar voor zijn. 
U moet uw parkieten voorbereiden op het broedseizoen. 
 

De voorbereiding 
De grasparkieten bereid je voor door eerst te zorgen dat de daglengte overeenkomt met de 
natuurlijke daglengte aan het begin van een broedseizoen. Dit is ongeveer een 15 uur. Zorg 

ook dat je vogels goed, gezond, sterk en uit-
gerust zijn. Geeft kort voor de broedperiode 
dagelijks eivoer. Zorg ook dat ze voldoende 
kalk krijgen. 
Breng alle broedkooien en blokken op orde 
met eventueel een extra schoonmaakbeurt. 
En als er nog veranderingen aan de broed-
hokken of blokken of kooien moet gebeuren 
doe het dan voor je parkieten gaan broeden, 
zodat je ze niet meer moet storen tijdens het 
broeden. Zorg er ook voor dat je grasparkie-

ten de goede leeftijd hebben om te broeden. Een popje moet minstens 1 jaar zijn en niet ou-
der dan 5 jaar en met een mannetje kan dat vanaf 10 maanden. Als je de goede voorberei-
dingen hebt gedaan kun je beginnen met broeden. 
 

Het broeden 
Je parkieten zullen koppeltjes vormen en dan breekt de tijd aan om broedblokken (of nest-
kastjes) op te hangen. De afmetingen van een goed nestkastje zijn 15x15x25 cm met een 
invlieggat van 4 tot 6 cm diameter. 
Zorg er ook voor dat je één of twee nestkastjes meer hebt dan koppeltjes, om problemen te 
voorkomen. Parkieten broeden het liefste op een harde ondergrond dus bodembedekking is 
niet nodig. Wat wel belangrijk is, is een uitholling op de bodem, waarin het popje haar eitjes 
kan leggen zodat de eitjes niet weg kunnen rollen. 
Als u van in het begin nestcontrole doet, dan wennen de parkietjes daar snel aan en zal het 
geen problemen geven als je dan even kijkt terwijl ze broeden. 
Na het ophangen van de nestkastje begint ook het paren. Een enkele paring is voldoende 
om alle eitjes te bevruchten. Of de eitjes bevrucht zijn kun je na een vijftal dagen zien op 
twee manieren: 
a. Je kan het aan de kleur zien: als de eitjes melkachtig wit zijn, zijn ze bevrucht. Blijven ze 
roze doorschijnend dan zijn ze onbevrucht.  
b. Je houdt het eitje tegen het licht. Als je dan rode lijntjes ziet lopen in het eitje (dat zijn de 
bloedvaatjes en het hartje) dan is het eitje bevrucht. Zie je alleen roze doorschijnend dan is 
het eitje niet bevrucht. Het eerste eitje mag je een tiental dagen na de paring verwachten en 
daarna legt het popje om de dag een eitje. 
Een parkiet legt gemiddeld een vier tot acht eieren per legsel. 
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Pas na het leggen van het twee-
de eitje begint het popje te broe-
den. Zij broedt dan ongeveer 21 
dagen als het eerste kleintje ge-
boren wordt. 
Daarna wordt er net zoals er ei-
tjes gelegd zijn om de dag een 
kleintje geboren. Je kan de klein-
tjes al een paar uur voor ze uit 
het ei komen horen piepen. 
Op deze foto* kun je precies zien 
hoe dat gaat. Na de geboorte van 
de kleintjes gooien de meeste 
popjes de lege eischalen gewoon 

het nestkastje uit (ook daar zijn er uitzonderingen). De eerste dagen worden de jongen ge-
voed door de moeder met kropmelk. Kropmelk is een eiwitrijke afscheiding van de krop-
wand. Na een weekje gaat dan ook het mannetje mee helpen met het voeden van de kui-
kentjes. En langzaam leren de kuikentjes dan ook om hard voedsel (zaden) te eten en uit-
eindelijk om geheel zelfstandig te eten. 
Na een viertal weken vliegen de kleintjes voor het eerst uit hun nest, waar ze overigens wel 
iedere avond opnieuw ingaan om de nacht door te brengen. Na 6 à 7 weken zijn de kuiken-
tjes helemaal zelfstandig en kunnen ze bij de ouders weg. 
 

Broedproblemen 
Het broeden loopt niet altijd zoals gewenst als hierboven geschreven. 
Er kunnen zich heel wat problemen tijdens het broeden voordoen: 
1. Het popje legt geen eieren: 
Dit kan komen doordat je popje te dik is of niet de juiste voeding heeft gekregen.               
Of je parkietje is te jong, of ze heeft geen nestgelegenheid. 
2. Het popje legt onbevruchte eitjes: 
Er is geen paring geweest, of door verkeerde zitstokken, of de parkietjes zijn teveel beve-
derd, het mannetje heeft te lange nagels, je parkietjes zijn niet in goede conditie, er is niet 
voldoende licht. 
3. Eitjes komen niet uit: 
Dit kan komen door een te grote droogte in het broedblok. Zorg dat de luchtvochtigheid 
goed is. De aanbevolen luchtvochtigheid is 55/65 procent. Een andere mogelijkheid is dat 
het embryo is afgestorven. 
4. Eitjes worden stuk gebeten: 
Dit komt helaas ook voor en deze parkietjes noemen we "eier-eters". Je kan na het leggen 
van de eitjes de eitjes weghalen je popje een vals ei geven waar ze dan in pikt. Als ze 
merkt dat ze dit niet stuk kan krijgen dan stopt ze ermee. Ze kan opnieuw met haar eigen 
eitjes beginnen te broeden. Vaak helpt dit. Als ze dit echter na dit blijft  doen kun je het 
popje jammer genoeg niet meer laten broeden. 
5. De kleintjes worden niet gevoed: 
De kuikentjes moeten binnen de 12 uur gevoed worden door de pop, anders sterven ze. 
Het kan zijn dat het popje, als ze voor een eerste keer broedt, geen kropmelk heeft waar-
door ze de kleintjes niet kan voeden. Het beste kun je dan de kleintjes onderbrengen bij 
een ander broedend koppeltje. 
6. De kleintjes worden gedood door een van de ouders: 
Dit kan komen door een popje dat te zenuwachtig is. Bij het mooi maken van haar blok, of 
door veranderingen kan ze dan de kleintjes doden. Soms doen popjes dit ook bij iets oude-
re kuikens, omdat ze opnieuw wil gaan broeden. Ook de man doodt soms de jongen! 
7. Kuikens groeien slecht of sterven: 
Kleintjes krijgen in het begin kropmelk dat heel eiwitrijk is, daarom is het ook heel  

http://www.parkietenfreak.nl/images8/broeden082010.jpg
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belangrijk dat het popje extra eiwitten krijgt.  
Als er te weinig eiwitten in de kropmelk zitten 
groeien de kuikens niet goed.  
Ook kropontsteking kan een doodsoorzaak zijn.  
Een van de ouders draagt dan een bacterie bij 
zich die overgebracht wordt op de kuikens. Indien 
de weerstand van de jongen verzwakt is, kunnen 
ze sterven. 
 
 
 
 

8. Spreidpootjes: 
Spreidpootjes kunnen komen door een vitaminegebrek of door een popje dat te zwaar op de 
jongen ligt en dus eigenlijk het kleintje heeft platgedrukt. In de meeste omstandigheden kun 
je de spreidpootjes genezen door te zorgen voor voldoende vitaminen en door aan ieder 
pootje een ringetje te doen en deze te verbinden met een elastiekje zodat de pootjes niet 
meer uit elkaar kunnen. Dit moet dan een zevental dagen blijven zitten. 
9. Legnood: 
Legnood wil zeggen dat je parkietje haar eitje niet kan leggen. Dit kan komen door: - of eie-
ren zonder kalkschaal (windei) 
- of te vochtige, tochtige behuizing 
- of het parkietje is te dik of te jong of te zwak 
- of door een plotselinge weersverandering 
- of door vitaminegebrek (verkeerde voeding) 
Een grasparkietje dat legnood heeft herken je aan het "opgeblazen en stilletjes" in een 
hoekje van de kooi op de bodem of op haar nestje zit. Met opgezette veertjes en met een 
hevige, hijgende ademhaling ziet zij er ziek en zielig uit. Ze zal weinig of helemaal niet meer 
eten. 
 

Het ringen van de kuikens 
Als de kuikens zeven dagen oud zijn kan een metalen nummer ring rond het pootje aange-
bracht worden. Kleurringen van plastic kunnen ook later aangebracht worden. 
De ring moet dan over het pootje worden geschoven. Het beste laat je dit doen door een er-
varen kweker die je dan ook meteen kan tonen en uitleggen hoe het moet zonder te veel 
stress te veroorzaken voor de kleintjes. 
De ringen moeten de eerste dagen gecontroleerd worden, omdat de moedervogel (dit voor 
haar vreemde voorwerp) met de nodige handigheid zal proberen het te verwijderen. Ook is 
de controle nodig om te voorkomen dat er uitwerpselen tussen de ring en het pootje zouden 
terechtkomen. De ring zou dan aan het pootje kunnen vastkleven met als gevolg dat het 
ontstekingen kan veroorzaken. 
Het ringen van grasparkieten is niet verplicht maar wel handig. Je kunt aflezen van welk ge-
boortejaar ze zijn, wie de ouders zijn, wie de kweker is, enz enz. 
Hobbykwekers ringen hun parkieten om inteelt te vermijden.  
De ringen kunt u bestellen via de verenigingen. 
 

Tot slot 
Als je wilt beginnen met het kweken van grasparkieten zorg dan dat je voldoende 
ruimte, ervaring en kennis hebt. Kweken is niet altijd zo gemakkelijk als vaak staat be-
schreven. Het kan heel goed gaan maar er kan net zo vaak van alles fout gaan. Zoals 
al vaak is gezegd en geschreven: bezint eer ge begint! En vraag raadt aan je collega’s 
leden van de vereniging. 
 

https://www.parkietenfreak.nl/z-spreidpoten.php
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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 25 februari 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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Als bestuur van ons district hebben we gemeend in dit digitale tijdperk ook onze 
eigen website te moeten hebben, om u als vogelliefhebbers nog beter en sneller 
te kunnen informeren. 
 
De naam hebben we zo eenvoudig als mogelijk gehouden n.l.; 
www.vogelverenigingendistrictzuidholland.nl hiermee beogen wij u een duidelijke 
en eenvoudig te onthouden naam en daarmee toegang tot onze website.                                                          
Wij streven ernaar dat u op eenvoudige, simpele en handzame wijze deze websi-
te kunt gebruiken en daarmee u goed te kunnen informeren.                                                                    
Het is aan u als gast, dat wij hopen u met regelmaat via deze website van het 
laatste nieuws te mogen informeren.                                                                                          
Wij hopen dan ook dat alle vogelliefhebbers binnen ons district en/of erbuiten 
zullen worden bereikt om uitgebreid informatie te verstrekken, over alle zaken 
die er binnen en buiten ons district zijn. Naast informatie over de verschillende 
rayons is het ook mogelijk om uw eigen afdeling te promoten. Natuurlijk is er in-
formatie van de NBvV en de mogelijkheid om via een aantal links, mogelijke ver-
dere gegevens die u wenst te vinden. 
 
Wij nodigen u hierbij van harte uit om deel te nemen, zodat we er samen, een 
nog betere uitgebreidere, interessante website ervan kunnen maken. Van uw 
kant zijn suggesties ter verbetering van harte welkom. Het is met name aan u als 
lezer/gebruiker om nog meer en betere informatie aan elkaar door de geven en 
daarmee onze mooie hobby een nieuwe  
impuls te geven. 
 
Tot slot wil ik Lex Kaptein hartelijk bedanken voor het opzetten en in de toe-
komst beheren van deze website, wij als districtsteam zullen hem daarin graag 
van harte steunen. 
 
Dankbaar en een beetje trots dat ik deel mag uitmaken van dit team, groet ik u 
namens ons. 
 
Uw districtsvoorzitter Kees Diepstraten.  
 

www.vogelverenigingendistrictzuidholland.nl 
 

http://www.vogelverenigingendistrictzuidholland.nl
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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 wilt bestellen gelden de nieuwe tarieven, zoals hierboven vermeld.  
Ook geldt dan de nieuwe administratie- en porto kosten van € 4,50 voor de spoedbe-
stelling. 
 

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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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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 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– 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 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 
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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   
Donderdag   29 april    : Ledenbijeenkomst   
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 

 

ALLES ONDER VOORBEHOUD VAN…... 
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