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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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Beste vogelvriend, 
 

Ik wens u, langs deze weg een gezond 
en vooral coronavrij 2021 

 
Wat een, op zijn zachts gezegd, was 2020 een rot jaar voor iedereen.  
We hebben elkaar maar drie keer kunnen ontmoeten (januari, februari en sep-
tember, al was ik deze laatste maand er niet bij).  
Ook het gezellig samenzijn  tijdens ons verenigingsuitje, Babyshow, Bijzondere 
tentoonstelling, Rivierencup en elkaar ontmoeten bij onze zusterverenigingen zat 
er niet in.   
Op het moment van het schrijven van dit voorwoord hebben wij, het bestuur van 
v.v. De Nachtegaal Heerjansdam, besloten om de jaarvergadering van 28 januari 
a.s. te cancelen. Het is veel te onzeker of het wel veilig genoeg is om de vergade-
ring door te laten gaan. Gezondheid gaat voor alles, lijkt mij. En ik ben van mening 
dat wij uiterst voorzichtig moeten zijn en het vervelende virus geen kans geven 
om de kop weer op te steken. Onze leeftijden liggen nu eenmaal in de gevarenzo-
ne.  Het niet doorlaten gaan van de jaarvergadering is geen afstel maar uitstel. 
Mogen we in één van de maanden na januari weer starten dan zal de eerste avond 
de jaarvergaderingsavond worden. Wordt het later dan April dat we weer mogen 
starten moeten we een andere oplossing verzinnen, want volgens onze statuten 
moeten wij binnen 6 maanden na het sluiten van het jaar een jaarvergadering hou-
den. 
 

Houdt dan ook de website van v.v. De Nachtegaal Heerjansdam, facebook en de 
WhatsApp groep van ons in de gaten. 
 

U heeft allemaal in de nieuwsbrief van  december 2020 kunnen lezen dat Martin 
(onze ringencommissaris) zijn vertrek heeft ingetrokken en dat hij er nog mini-
maal 3 jaar aan vast wilt plakken. Daar zijn wij als bestuur natuurlijk heel blij 
mee, want vindt maar weer eens een nieuw bestuurslid. Tegenwoordig staat nie-
mand meer te trappelen om zo’n functie op zich te nemen. Je ziet het namelijk 
steeds vaker dat er een vereniging moet stoppen omdat ze geen bestuur meer bij 
elkaar kunnen krijgen. Kijk maar eens om ons heen . Ik kreeg laatst nog het be-
richt dat de vereniging uit Voorburg per 18 januari 2021 wordt opgeheven i.v.m. 
dat ze niemand voor in het bestuur konden krijgen.  
Dus laten wij zuinig zijn op onze bestuursleden en hopen dat deze groep nog lang 
de kar willen trekken. 
 

Door alle ellende van het afgelopen jaar en de komende maand(en) heeft het be-
stuur toch niet stil gezeten. Wij hebben geprobeerd om 2021 toch weer tot een 
succes te maken. Zo worden voor de ledenbijeenkomsten weer aantrekkelijke 
sprekers uitgenodigd en met aantrekkelijk bedoel ik leerzame.  
Ook de Babyshow/BBQ , verenigingsuitje en een Bijzondere tentoonstelling staan 
weer gepland. En omdat de Rivierencup vorig jaar niet door kon gaan hebben wij 
deze dit jaar ook weer naar ons kunnen halen. Dus zoals je kunt lezen ligt het niet 
aan ons, we gaan proberen om er weer een gezellig jaar van te maken. 
 

Contributie 2021; Er zijn nog diverse leden die zijn/haar contributie 2021 nog 
niet hebben betaald een vriendelijk verzoek dit zo spoedig mogelijk te doen. 
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Want zoals u zult begrijpen is 2020 natuurlijk een financieel bijzonder jaar ge-
weest, weinig inkomsten door dat er niets door mocht gaan.  
Toch zijn wij zeker niet ontevreden met het resultaat wat we toch hebben be-
haald. Dit natuurlijk dankzij u die de vereniging een warm hart toe dragen en een 
extra financiële steun hebben gegeven. Mede namens het voltallige bestuur onze 
hartelijk dank. 
 

Ook de WhatsApp-groep v.v. De Nachtegaal Heerjansdam willen wij extra promo-
ten bij de leden. Wij gaan dan ook alle leden waarvan wij een 06 nummer hebben 
in deze groep zetten. Het komt namelijk niet van de grond dat de leden zichzelf 
aanmelden voor deze groep. Natuurlijk kunt en mag u het weigeren om met deze 
groep mee te doen, u kunt u zelf dan uit de groep verwijderen. 
Maar wij hopen u met deze Whatsapp-groep sneller te kunnen informeren over 
het laatste nieuws over de vereniging.  
Dus ik hoop dat u lid wilt blijven van de WhatsApp-groep van v.v. De Nachtegaal 
Heerjansdam. 
 

Net als vorig jaar zijn er ook dit jaar weer jubilarissen in de vereniging.  
Vorig jaar waren dit Joop van Vugt, 50 jaar lid, Bas Dubel, 25 jaar lid. Beide van 
de NBvV en v.v. De Nachtegaal Heerjansdam. Ook deze huldiging is vorig jaar al 
uitgesteld. 
Dit jaar zijn het Finus Dees, 25 jaar lid van de NBvV en onze club en John van 
der Waal, 25 jaar van de NBvV en Lex Kaptein 40 jaar lid van de NBvV en v.v. De 
Nachtegaal Heerjansdam 
Maar ook de huldigingen moeten we weer uitstellen en wij gaan, zodra dit kan, de 
vier heren uitnodigen om tijdens de eerste gelegenheid (jaarvergadering) de 
spelden in ontvangst te komen nemen. 
 

Om alles weer tot een succes te maken hebben wij u hard nodig en daarom willen 
wij u ook een goed kweekseizoen toewensen zodat wij uw vogels kunnen bewonde-
ren op één van deze activiteiten. Want een Babyshow en/of Bijzondere tentoon-
stelling zonder vogels is natuurlijk niets. 
 

Verder hopen wij dat wij u het komend jaar regelmatig op onze ledenbijeenkom-
sten mogen begroeten. Op deze avonden kunt u de juiste contacten leggen en u 
steekt er altijd wat van op. 
 
 

DUS HOPELIJK GRAAG TOT SNEL 
EN LET OP ELKAAR EN HOUD HET GEZOND. 

 
 

Namens het bestuur, 
Lex Kaptein. 
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Australische Nachtpapegaai  
ziet niet goed in het donker 

 

De Australische nachtpapegaai is een van de enige twee parkietsoorten die 's 
nachts leven, maar hij ziet niet beter in het donker dan soorten die overdag le-
ven. Dat stellen Australische onderzoekers in het wetenschappelijke vak-
blad Scientific Reports. 
 

Nachtpapegaaien leven in dunbevolkte gebieden van Australië en worden maar zel-
den gezien. Ze worden zelfs zo weinig gezien, dat er maar een handjevol exemplaren 
bekend zijn bij onderzoekers. Een deel van deze exemplaren was al dood toen ze ge-
vonden werden. Het is niet bekend hoeveel Australische nachtpapegaaien momen-
teel in leven zijn. 
 

Nu blijkt de papegaai een ongebruikelijke eigenschap te hebben. Wanneer een dier-
soort 's nachts leeft, verwachten onderzoekers dat deze goed kan zien in het donker. 
 

De nachtpapegaaien zouden immers in het holst van de nacht naar eten zoeken en 
roofdieren moeten kunnen spotten. Maar het dier kan 's nachts waarschijnlijk geen 
obstakels of roofdieren onderscheiden. 
 

 
 

Een Australische nachtpapegaai die werd geobserveerd voor dit onderzoek. (Foto: 
Yaz Dedovic (Flinders University)) 
 

Nachtpapegaai ziet niet scherp genoeg 
 

Onderzoek op de ogen zou dit laten zien. De ogen zijn even groot als dieren die over-
dag leven, met kleinere zenuwen. Ook het deel van het brein dat beelden vanuit de 
ogen verwerkt, is kleiner bij de nachtpapegaai dan bij soorten die overdag leven. 
 

Dit wijst erop dat de dieren 's nachts niet scherp genoeg zullen zien om struiken van 
roofdieren te onderscheiden, of prikkeldraad van open lucht. Dit roept de vraag op: 
hoe leeft deze diersoort dan nog? Maar dat kunnen wetenschappers niet beantwoor-
den. 
 

Momenteel is er te weinig bekend over de nachtpapegaai om hen volledig te begrij-
pen. Meer observaties zijn nodig om dat mogelijk te maken, maar daarvoor wordt het 
dier momenteel te weinig gezien. 

https://www.nature.com/articles/s41598-020-65156-0
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BUIZERDS OP DOORTOCHT 
 

Tienduizenden buizerds hebben tussen 14 en 17 oktober tijdens hun trek naar 
het zuiden ook Nederland aangedaan. Volgens de Vogelbescherming hebben de 
vogels diverse records gebroken. 

 

Vogelspotters signaleren elk najaar 
weleens groepen van dertig of veer-
tig buizerds. Maar groepen van hon-
derd vogels of meer zijn uitzonder-
lijk, schrijft de organisatie dinsdag 
op de website Nature Today. 
 

Tot halverwege deze maand dateer-
de het grootste aantal in Nederland 
waargenomen buizerds van 16 ok-
tober 2010, toen Nederlandse ama-
teurornithologen 1.075 vogels op 
één telpost turfden. 
 

Op 14 oktober werd het record gebroken en een dag later opnieuw. De recordhouder 
is de Twente plaats Losser, waar in één etmaal 1.793 buizerds werden geteld. 
 

Een zwerm van ruim 1.200 buizerds trok over de Wadden 
 

In totaal braken negen Nederlandse telposten in die week hun eigen dagrecord. Het 
is mogelijk dat sommige posten dezelfde exemplaren hebben waargenomen, erkent 
de Vogelbescherming. Maar toch spreekt de club van experts van "on-Nederlandse 
toestanden". 
 

De grootste zwerm werd op 17 oktober waargenomen, toen meer dan 1.200 buizerds 
vanaf Den Helder via de eilanden Texel, Terschelling en Ameland naar de wal vlogen 
en daarna verder zuidwaarts vlogen. 
 

Het ging om een 'correctietrek', vogels waren afgedwaald 
 

De Vogelbescherming spreekt van een "correctietrek". Buizerds trekken in het najaar 
van het noorden naar het zuiden, omdat er 's winters in bijvoorbeeld Scandinavië 
geen voedsel is. De vogels zijn hierbij afhankelijk van de weersomstandigheden; zij 
maken bijvoorbeeld gebruik van warme lucht om te zweven en rugwind om vaart te 
maken.  
 

Over het algemeen proberen buizerds zoveel mogelijk rechtstreeks naar het zuiden te 
vliegen. Maar door een sterke noordoostelijke stroming dreven de vogels en masse af 
richting Nederland. Pas ter hoogte van de Noordzee beseften de dieren dat ze anders 
moesten vliegen en corrigeerden zij hun koers richting het zuiden van Duitsland. 
 

Het is sowieso een interessante maand voor Nederlandse vogelaars. Op Texel werd 
afgelopen weekend voor het eerst een zeldzame zwartkopzanger gesignaleerd, die in 
één ruk vanuit Noord-Amerika naar Europa is gevlogen. Vanwege deze ontdekking 
werd het Waddeneiland overspoeld door amateurornithologen. 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=26850
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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 

 
 

Zoals ik al in het voorwoord gemeld had gaan wij alle leden waarvan wij 
een 06 (mobiel) nummer hebben in de WhatsApp-groep v.v. De Nachte-
gaal Heerjansdam zetten.  
 

Wij hopen hiermee meer leden directer te kunnen bereiken als wij be-
langrijk nieuws te melden hebben. Zodat men daar direct van op de 
hoogte is. 
 

Natuurlijk bent u niet verplicht om in deze groep te blijven. U kunt uw 
zelf weer uit de WhatsApp-groep verwijderen of het aan de beheerders 
(welke voor in het clubblad op blz. 2 vermeldt staan) van de WhatsApp-
groep vragen. Wij verwijderen u dan uit de groep tot dat u zelf aangeeft 
er toch weer in te willen. 

Wij kunnen u hiermee sneller op de hoogte brengen 
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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 2021 

  
 

- 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  
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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VRIENDELIJK VERZOEK 
Het jaar 2021 is alweer van start gegaan. Vergeet uw Contributie niet. 
Wilt u zo vriendelijk zijn om uw contributie voor 2021 over te maken naar 
onze penningmeester. 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. 

BESTUURSVERKIEZING 
  
Op een later moment zal er een algemene jaarvergadering gehouden wor-
den. Net als ieder jaar zijn er bestuursleden aftredend, en dit jaar is dit: 
 
 

Voorzitter:     Lex Kaptein    Herkiesbaar 
Ringen-commissaris:  Martin Versteeg  Herkiesbaar 
 
Leden hebben zich tot 11 januari 2021 op kunnen geven voor een functie 
binnen het bestuur. Het bestuur heeft geen aanmeldingen ontvangen.  
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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. 
 

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. 
 

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. 
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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,  
Ringencommissaris v.v. De Nachtegaal Heerjansdam 
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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 bij 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 
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Jaarplanning 2021 
H79 - V.V. De Nachtegaal Heerjansdam 

 

Ledenbijeenkomsten 
Donderdag   28 januari    : Jaarvergadering   (GECANCELD)  
Donderdag   25 februari   : Ledenbijeenkomst   
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       11 sept.   : Regionale Babyshow  
Zaterdag  11 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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