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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 
 

Verenigingsgebouw: 
Clubgebouw LR & PC Develruiters 
Molenwei 3 
Heerjansdam 
 

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. 

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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Notulen ledenbijeenkomst van donderdag 27 febr. 2020 
Op deze avond waren 13 leden aanwezig incl. bestuur 
 
1.Opening 
De voorzitter opende de vergadering en heette iedereen hartelijk welkom en in het  
bijzonder Lou Megens onze gastspreker van deze avond. Bestuurslid Raymond Slui-
ter was als enige van het bestuur afwezig. 
Er hebben een aantal leden zich verontschuldigd die er niet bij zijn deze avond.  
We zijn daarom met 13 leden begonnen met de vergadering, wat wel een lage  
opkomst was helaas. Misschien dat er op deze avond voetbal was? 
 

2.Notulen vorige vergadering 
Op de notulen van donderdag 30 januari waren geen op-of aanmerkingen door de  
leden. De voorzitter bedankte de secretaris. 
 

3.Ingekomen stukken 
Een uitnodiging ontvangen van de ING waarbij de vereniging 20% korting ontvangt. 
Businessboost live waarbij Ronald Koeman aanwezig is en nog een aantal diverse 
sprekers. 
 

4.Mededelingen 
In de WhatsApp-groep hebben er al 8 leden zich aangemeld.  
De beheerster is Danielle Entjes. In ons februari nummer staan een 10-tal spelregels, 
lees deze eerst goed door. 
 

Het nieuwe vraagprogramma 2020-2024 kunt u inkijken op de website van de NBVV. 
Er zitten alleen nog te veel fouten in het programma zodat het nog wel even kan  
duren voordat alles perfect eruit ziet. De versie van 21-02-2020 is nog niet correct. 
 

Oproep van de penningmeester: ‘Wilt u zo vriendelijk zijn om zo spoedig mogelijk de 
contributie te betalen?’ 
 

Bijna alle zakelijke advertenties zijn binnen en er is nog ruimte voor een advertentie in 
het clubblad. Voor meer informatie hierover kunt u mailen naar:  
info@denachtegaalhjd.nl 
 

5.Ledenbestand 
Het aantal leden is gelijk gebleven namelijk 55, 1 jeugd en 2 gastleden. 
 

6.Rondvraag 
Er waren geen vragen. 
 

7.Lezing Lou Megens 
Voor diegene die regelmatig een vergadering bijwoont, is Lou Megens geen  
onbekende. Lou gaat ons weer verblijden met een van zijn schitterende lezingen.  
Deze keer zal het gaan over de Europese Bijeneters. Lou is ook in het bezit van deze 
mooie vogels. 
 

8.Sluiting 
De voorzitter bedankte Lou voor zijn interessante lezing en wenste de aanwezige  
leden welthuis. 
 

Notulant Walter Rötgers 
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Spreker Alois van Mingeroet 
 

Op de ledenbijeenkomst van 26 maart a.s. zal Alois, bij onze vereniging een zeer ge-
ziene persoon, ons weer verblijden met één van zijn schitterende lezingen. De lezing 
van deze keer zal gaan over fotografie van vogels in de vrije natuur en Alois zal dit 
weer op zijn eigen leerzame manier aan ons vertellen. 
 

Dus wij hopen dat u de moeite wilt nemen om deze maand richting de Molenwei 3 te 
Heerjansdam te komen . 

 

ALOIS EN HET BESTUUR REKENEN OP U! 

Zaterdag, 6 juni a.s., met  
v.v. De Nachtegaal Heerjansdam  

naar Dierenrijk Nuenen 
Noteer deze datum alvast in uw agenda 
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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 
 
 

OP BEZOEK BIJ….. 
 
 

 

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

E-MAIL: info@denachtegaalhjd.nl 

 

BELANGRIJKE DATA 2020 

  
 

- Donderdag 26 maart 2020 
   Ledenbijeenkomst, spreker Aloïs van Mingeroet 
 
- Donderdag 30 april 2020 
   Ledenbijeenkomst, spreker Kees Ligtvoet 
 
- Donderdag 28 mei 2020 
   Ledenbijeenkomst, film door Teun en Nelly v/d Waal 
 

Noteer deze ledenbijeenkomsten  
alvast in uw agenda! 

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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Gouldamadine 
De Gouldamadine (Chloebia gouldiae) is bij velen wel bekend vanwege de mooie 
kleuren. In totaal worden er door de NBVV maar liefst 307 mutaties beschreven! Het 
zijn levendige vogels die helaas vanwege de verzorging niet voor de beginner zijn 
weggelegd. 
 

De Gouldamadine moet namelijk verwarmd gehouden worden. Al zijn er al kwekers 
die ze succesvol in de buitenvolière kweken is het verstandig ze binnen te houden 
waar er altijd een minimale temperatuur van circa 15 °C heerst. 
 

De Gouldamadine in het wild 
In het wild komt de Gouldamadine alleen voor in Australië, ze zijn ontdekt door de or-
nitholoog John Gould. De naam van de Gouldamadine is dus niet opzienbarend. 
Rond 1838 ging John Gould samen met zijn vrouw naar Australië om onderzoek te 
doen naar vogels. Op hun tocht door Australië ontdekten zij de vogels die later be-
kend zouden worden als Chloebia gouldiae; de Gouldamadine. 
 

Door John Gould werden veel boeken over deze vogel geschreven, ook maakte zijn 
vrouw erg mooie tekening. De boeken en tekeningen zijn nog steeds terug te vinden 
in de Artis bibliotheek in Amsterdam. Het duurde niet lang voordat de Gouldamadine 
werd ingevoerd in Europa. Engeland had de primeur met de eerste Europese 
Gouldamadine in 1887. 
 

De Gouldamadine komt voor in het savanneachtige, lichtbeboste en heuvelachtige 
gebied in het noordelijke deel van Australië, van het Kimberley-district in het westen 
tot Noord-Queensland in het oosten. De grootste broedpopulaties komen voor in de 
Yinberrie Hills ten noorden van Katherine in het Noordelijk territorium. 
 

Ondanks het in 1960 door de Australische regering afgekondigde vang- en uitvoer-
verbod is de leefsituatie voor de Gouldamadine in het land van herkomst nog steeds 
uitermate bedreigend. Momenteel zouden er nog slechts zo’n 2500 volwassen 
Gouldamadines over zijn. 
 

In het wild komen niet zoveel mutaties voor, al-
leen de oranjekop, de roodkop en de zwartkop 
Gouldamadine. In het beginsel werden ze als 3 
aparte (onder)soorten beschouwd, later werd 
echter bekend dat het 3 kleurvormen van de 
Gouldamadine zijn die tot 1 soort behoren. Ze 
komen door elkaar over het gehele versprei-
dingsgebied voor, en vertonen naast hun kleur 
geen uiterlijke verschillen. 
 

Gouldamadine in gevangenschap 
De Gouldamadine wordt dus al sinds 1887 in gevangenschap gehouden. Gouldama-
dines kunnen  in de buitenvolière gehouden worden doch zijn ze niet zo goed gedo-
mesticeerd zijn als bijvoorbeeld kanaries en zebravinken. Ze worden veel gekweekt 
bij temperaturen van 15 tot 25 °C waardoor de jonge vogels ook niet gewend raken 
aan lagere temperaturen. Er zijn al kwekers bezig langzaam de temperaturen te ver-
lagen zodat elke opvolgende generatie Gouldamadines beter tegen het Nederlandse 
klimaat kan. Maar dit proces duurt jaren. In de zomer periode kunnen zij naar be-
hoefte dan vrij naar buiten vliegen als de temperatuur acceptabel is, in de winter kan  

https://nl.wikipedia.org/wiki/John_Gould
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er dan eventueel in een nachthok wat ~5°C is overnacht worden. Er zijn ook al kwe-
kers die de gould’s succesvol buiten kweken zonder het nachthok op een constante 
temperatuur te houden, zelf ben ik hier ook mee bezig (geïsoleerd nachthok). 
 

Voeding voor de Gouldamadine 
De Gouldamadines krijgen een goede 
mengeling voor tropische vogels gemengd 
met onkruidzaad. Een goede verhouding 
voor dit mengsel is 1:1. Zorg er altijd voor 
dat u vers zaad heeft gezien de 
Gouldamadines een mindere weerstand 
hebben dan de meer gedomesticeerde 
soorten. De tropische zaden mengeling 
bestaan hoofdzakelijk uit milet soorten. 
Door hier een zelfde verhouding onkruid 
zaad aan toe te voegen zorgt u voor varia-
tie in de voeding. Ook bevatten onkruidza-
den veel vitaminen. 
 

Zoals bij alle vogels mag vogelgrit gemengd met maagkiezel en een sepia-
schild nooit ontbreken. De vogels hebben dit nodig voor hun spijsvertering en het 
bijhouden van de snavel. 
In de broedperiode is het belangrijk de vogels te voorzien van eivoer, in het eivoer 
kunt u ook wat levend voer zoals buffalowormpjes of pinkys aanbieden. Een snoep-
bakje per koppel per dag is voldoende. 
 

Om de vogels te belonen, en wat activiteiten te geven kunt u een stukje trosgierst in 
de (kweek)kooi ophangen. De Gouldamadines zijn gek op trosgierst omdat het een 
makkelijk te pellen zaad is (het groeit zonder schil). Dit zorgt ervoor dat de vogels 
niet verveeld raken, en elkaar dus lastig vallen. Daarnaast zorgt het er ook voor dat 
de vogels goed in conditie blijven. Geef echter niet teveel trosgierst, het is een vet 
zaad. En indien u te vaak trosgierst geeft is er een kans dat ze geen andere zaden 
meer willen eten. 
 

Geslachtsonderscheid bij Gouldamadines 
 
Links de pop en rechts de man 
 

Bij de Gouldamadines is het geslachtsonderscheid 
alleen mogelijk wanneer de jeugdrui (zie kweek)  
voltooid is. De vogels hebben dan hun volwassen  
kleuren. De mannelijke Gouldamadine heeft wanneer 
deze volwassen is vele malen fellere kleuren (met 
name de borst) dan het vrouwtje (zie foto). 
 

Ook word verondersteld dat de binnenste blauwe 
staartveren bij de man circa 2.5 tot 4cm zijn in tegen-
stelling tot de 1-1.5cm bij het popje.  
Dit heb ik zelf nooit bekeken, geslachtsonderscheid 
op de kleur (en bouw) is voldoende geweest bij de 
Gouldamadines. 
  

https://voliere-info.nl/grit-sepia-maagkiezel-uitgelegd/
https://voliere-info.nl/grit-sepia-maagkiezel-uitgelegd/
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Kweken met Gouldamadines 
Gezien de Gouldamadines vaak in kweekkooien gehouden worden vanwege hun 
verwarming eisen ga ik direct over op dit onderwerp. De Gouldamadines kunnen ook 
gewoon goed in een kooi in huis gehouden worden zolang de temperatuur maar sta-
biel rond de 15-25°C is. 
 

Wanneer u de Gouldamadines in kweek-
kooien gaat houden is het belangrijk dat al-
le naden goed afgekit worden. Zo voorkomt 
u bloedluis wat ernstige gevolgen kan heb-
ben als de vogels tot broeden komen. Om 
de vogels wat vliegruimte te geven is de 
minimaal aangeraden maat 80x50x50cm 
voor een kweekkooi. 
 

De Gouldamadines broeden in speciale 
nestkastjes. In de handel zijn deze verkrijg-
baar waarbij vrijwel altijd de Gouldamadine 
al in de naam verwerkt word. Echter kun u 
ook heel goed zelf de nestkastjes voor Gouldamadines maken.  
Bij voorkeur worden ze gemaakt van 10mm multiplex. 
 

Ook hier worden alle naden goed afgekit om bloedluis zoveel mogelijk uit te bannen. 
Het interieur van de broedkooien schildert u wit zodat er geen schaduwplekken ont-
staan. Ook verlichting in de kweekkooien kan de kweek positief beïnvloeden. 
 

Gouldamadines zijn in het wild echte koloniebroeders, soms broeden er zelfs meer-
dere poppen in dezelfde boomholte. Daarom kunnen zij indien gewenst ook met 
meerdere koppels gehouden worden in (ruime) broedkooien. Maar wilt u selectief 
kweken dan dient u ze per koppel te houden. 
 

Als de paring goed is verlopen zal de pop na enkele dagen beginnen met het leggen 
van de eitjes. Dit zullen uiteindelijk 5 tot 6 witte eitjes zijn. Omdat de vogels in een 
beschutte plek hun nest maken hebben de eitjes geen schutkleur. Meestal begint de 
pop bij het leggen van het 3e of 4e eitje al met het broeden. Na circa 14 dagen ko-
men de eitjes uit. Let erop de Gouldamadines niet altijd nestcontrole toestaan. Hou 
de vogels gewoon even in de gaten, en wanneer beide vogels even van het nest zijn 
kunt u snel controleren of de jongen eventueel uitgekomen zijn. 

 

De jongen komen volledig kaal ter wereld, en 
hebben de ogen nog gesloten. In het begin krij-
gen de jonge Gouldamadines in het wild vaak 
kleine vliegende insecten gevoerd. In gevangen-
schap is het daarom belangrijk voldoende dierlijk 
voedsel aan te bieden in de vorm van levend voer 
(pinkys, buffalo wormpjes) en universeelvoer of 
insectenpaté. De ouders voeren dit dan aan de 
jongen. Na enkele dagen zult u de bedelgeluiden 
al goed kunnen horen. De jongen zullen in circa 
24 dagen volledig opgroeien waarna zij zullen uit-
vliegen. 
 

Als de jonge Gouldamadines zijn uitgevlogen 
worden zij door beide ouders nog ongeveer  

https://voliere-info.nl/het-kweken-in-broedkooien/
https://voliere-info.nl/verlichting-in-vogelverblijven/
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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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2 weken gevoerd. Na enkele dagen uitgevlogen te zijn zullen zij al zelfstandig begin-
nen te eten. Ook zullen zij in de eerste nachten nog terugkeren naar hun nestje, 
maar na een week is dit over. U kunt dan het nestje verwijderen om het schoon te 
maken. 
 

Gouldamadine jeugdrui 
De jonge Gouldamadines hoeven niet 
van de ouders gescheiden te worden om 
een nieuw legsel mogelijk te maken. Het 
zijn zeer vreedzame vogels die hun eer-
ste legsel niet zullen verjagen. Op een 
leeftijd van 8 tot 10 weken begint de 
jeugdrui waarbij de gould hun definitieve 
kleur zullen krijgen. (zie foto, jonge 
(witborst) Gouldamadine aan het begin 
van de jeugdrui. 
 

Op een leeftijd van 14 tot 18 weken is de-
ze jeugdrui voltooid. Veel kwekers laten 
de jongen tot aan het einde van de jeugd-

rui in hun “geboorteverblijf” omdat dit uit ervaring tot minder jeugdsterfte leid. De jon-
gen dient u ook niet zomaar in een andere omgeving te plaatsen. 
 

Mutaties 
Zoals reeds aangehaald komen in het wild alleen de roodkop, oranjekop en zwartkop 
Gouldamadine voor. Door de populariteit zijn er in gevangenschap al vele kleurmuta-
ties gekweekt. De Nederlandse bond voor vogelliefhebbers erkent 307 kleurmutaties 
bij de Gouldamadines zoals de witborst, lilaborst en blauwe goulds. Al deze variëtei-
ten worden op hun beurt weer onderverdeeld in witborst roodkop, lilaborst geelkop of 
lilaborst zwartkop etc. Het zijn teveel mutaties om allemaal hier te beschrijven. 
 

Eerste kievietsei gevonden 
 

Het eerste kievitsei van 2020 is maandag, 2 maart jl, gevon-
den in de Gelderse plaats Bruchem. Dat meldt de belangenor-
ganisatie LandschappenNL. 
De vondst van het Kievitsei werd volgens Landschapsbeheer 
Gelderland om 11.30 uur maandagochtend gemeld aan Land-
schappenNL. Volgens Landschapsbeheer Gelderland is het ei 
gevonden in een maisveld, in een nest waar nog een ei in lag. 
Met de ontdekking van het eerste kievitsei is het weidevogel-
seizoen in 2020 begonnen. Afgelopen jaar werd het eerste kie-
vitsei gevonden in de Friese gemeente de Fryske Marren.  
Het weidevogelseizoen begint ook dit jaar weer erg vroeg. Vol-

gens Landschapsbeheer Gelderland moeten er nog veel landbouwwerkzaamheden 
plaatsvinden en is het belangrijk dat de vogels toch de kans krijgen om vroeg te be-
ginnen met het leggen van eieren. 
Het ei is gevonden door Jack van Dongen. Het zoeken van de kievitseieren is een 
traditie in Nederland. Omdat een kwart van de totale Europese populatie van vogels 
in Nederland broedt, is dit een belangrijk land voor het dier. Het is verboden om ge-
vonden kievitseieren op te rapen. 

https://www.landschappen.nl/nieuwsbericht/de-vondst-van-het-eerste-kievitsei-is-de-start-van-het-weidevogelseizoen-2020
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Blauwvoorhoofdamazone 
Amazona aestiva 

Herkomst 
Bolivia, Brazilie, Paraguay en noordelijk Argentinie. 
 

Biotoop / habitat 
Bos en beboste savannas (Chaco) 
 

Maximale lengte 
36 cm. 
 

Levensverwachting 
50 jaar. 
 

Opmerkingen / Gedrag 
Rustige soort. In het wild leidt de Blauwvoorhoofd een vreedzaam en sociaal leven in 
het Chaco bosgebied. Het is een amazone die veel en graag door de takken en twijgen 
in de bomen klautert. De vogel komt maar weinig op de grond en loopt daarom niet 
echt graag. Ze komen veel in grote groepen voor. Zo slapen ze ook gezellig met z’n al-
len in zogenoemde ‘slaapbomen’. Alleen tijdens het broedseizoen zul je ze juist per 
koppel zien. Ze kennen een vrij krachtig stemgeluid maar goed opgevoede, in gevan-
genschap geboren vogels laten slechts zelden hun volume horen. De Blauwvoorhoofd 
is goed te socialiseren en tam te maken en dan meestal een vriend voor het leven. 
 

Type huisvesting 
Buitenvolière voor geacclimatiseerde koppels of kooi voor solitaire dieren. 
 

Grootte huisvesting 
Kooi maat 100x100x85  -  Volière: 3 x2,5 x 3 m 
Broedblok 50 x 50 x 70; invlieggat 12 cm doorsnede. 
 

Inrichting 
Natuurlijke, schone, niet giftige takken en speeltjes. 
Buitenvolière met schuilgelegenheid tegen regen en vorst en nestblok/kast. Voldoende 
zit takken en vlieggelegenheid. 
 

Voedsel 
Pellets, groente, fruit, noten, zaden. Bedenk dat vers fruit en verse groenten ongeveer 
dertig procent van het totale dagelijkse menu moeten uitmaken. Ook dient de vogel te 
kunnen beschikken over verse wilgentakjes. Af en toe een gekookt kippenbeentje met 
wat vlees eraan. 
 

Aanbevelingen kweek 
Amazonepapegaaien hebben legsels van twee tot vier eieren. Het vrouwtje broedt de 
eieren uit in 25 tot 28 dagen. Voor vogels in gevangenschap is de broedtijd in de mees-
te landen in april of mei, maar soms worden er in februari of maart al eieren gelegd. De 
jongen blijven een week of acht/negen in het nest. Juveniel: doffer dan de oude vogels, 
met minder geel en blauw aan de kop. Alle jonge vogels hebben grijs-bruine irissen, die 
oranjeachtig worden als de vogels vijf maanden oud zijn. 
 

Ondersoorten 
De nominaatvorm is de Amazona aestiva aestiva (Brazilië) en er is slechts 1 onder-
soort, de Amazona aestiva xanthopteryx (ZW Brazilië, Bolivia, Paraguay, Argentinië). 
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Onkruidenzaden 
Korenbloem 
Er zullen maar weinig vogelliefhebbers zijn die de koren-
bloem niet kennen. Dat betekent echter niet dat deze lief-
hebbers op de hoogte zijn van de grote waarde van het 
zaad der korenbloem voor hun vogels. Deze bekende  
planten worden vrijwel overal in het veld aangetroffen, 
maar het meest toch in korenvelden. Over het grijze, zijde-
achtige uitziende zaad kan men beschikken ongeveer van 
mei tot en met september. Niet alleen voor de inlandse vo-
gels zoals groenlingen, vinken, goudvinken en vooral putters is het uitstekend voed-
sel, ook vele kanaries en exoten eten het graag. Menig kweker zal er wel van hebben 
opgezien dat het zaad van deze bloem, die hij zo vaak heeft zien staan, zo goed is 
voor zijn vogels, maar het is juist de bedoeling van deze  artikelen die de kwekers 
hierop attent maken. 
 

Paardenbloem 
Een van de beste onkruiden voor onze vogels is de alom 
bekende paardenbloem. Er zijn weinig planten die een zo 
goed tonicum zijn, omdat de zaden van de paardenbloem 
een zeer hoog percentage minerale zouten bevat en zo 
bloedzuiverend werken. Dit geldt dan vooral voor de soort 
welke in het voorjaar - de tweede helft van April en de eer-
ste helft van mei - bloeit. Er zijn vele ondersoorten, welke 
praktisch het gehele jaar bloeien, maar die minder goed 
zijn. De zaden zitten in de bekende witte pluimbal en het is voor vele vogelliefhebbers 
een moeilijkheid deze zaden te verzamelen. Toch is het niet zo moeilijk, wanneer men 
ze maar plukt als de knoppen nog dicht zijn, maar praktisch op het punt staan op het 
punt van open springen, ze hebben dan bovenop reeds witte pluisjes. Wil men het 
zaad bewaren, dan kan ze in de zon laten drogen. Ook de bladeren zijn uitstekend 
voedsel. De zaden worden door zeer veel vogels graag gegeten. Voor onze Europese 
cultuurvogels als putter, groenling, sijsjes, goudvink, geelgors, enz. is het belangrijk 
voedsel, maar ook vele exoten en kanaries gebruiken het voor het grootbrengen van 
hun jongen, zelfs verschillende grote parkieten eten het graag. 
 

Herderstasje 
Onder de bekende onkruidzaden die door veel kwekers 
aan hun vogels gevoerd worden neemt het herderstasje 
een vooraanstaande plaats in. Het voordeel van dit plantje 
is dat het in alle stadia van zijn groei door de vogels wordt 
gegeten en het dat het op vele akkers en tuinen te vinden 
is. Van juni tot en met oktober vormen de planten zaad en 
vooral dan wordt het door vele liefhebbers aan hun vogels 
gegeven. Men kan het in grote bundels verzamelen en in 
het water zetten tot men het aan de vogels geeft. Herderstasje is zowel als medicijn 
als groenvoer belangrijk. Bij verschillende wildvogels zoals de putter, vink, groenling, 
sijs en goudvink is het onontbeerlijk wanneer deze vogels jongen hebben. Ook vele 
kanariekwekers geven het aan hun vogels in de broedtijd. Ervaren exoten kwekers 
weten het herderstasje ook te waarderen en voeren het aan de prachtvinken, parkie-
ten en kwartels, die het graag eten voor het grootbrengen van de jongen. 
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 Ringen bestellen 2020 
 

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 doen. 
 

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

Bestelperiode   

 
De bestelformulieren voor 2020 zijn te downloaden van de N.B.v.V. website. 
 

Het telefoonnr. of E-mailadres van onze ringencommissaris, 
Martin Versteeg is: 06-28444153 of martin.versteeg@t-mobilethuis.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 05-05-2019 20-09-2019 20-01-2020 20-03-2020 

Uitlevering ná 01-10-2019 15-12-2019 01-04-2020 15-05-2020 
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 UITNODIGING 

  

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de ledenvergadering,  
die gehouden zal worden op donderdag  26 maart a.s. om 19.30 uur 
(zaal open om 19.00 uur) in het clubgebouw van de Develruiters aan de  
Molenwei 3  te Heerjansdam. 

  

AGENDA 

  

1. Opening 
2. Notulen vorige vergadering 
3. Ingekomen stukken 
4. Mededelingen 
5. Ledenbestand 
6. Rondvraag 
7. Spreker Alois van Mingeroet 
8. Pauze 
9. Vervolg spreker Alois van Mingeroet 
10. Sluiting 
 

U kunt zich voor deze WhatsApp-groep v.v. De Nachtegaal  
Heerjansdam opgeven via onze website: www.denachtegaalhjd.nl 
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