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VOORZITTER 
Lex Kaptein 
Tel.: 06-12616179 
voorzitter@denachtegaalhjd.nl 

VOGELVERENIGING 

 "DE NACHTEGAAL" 

   

Aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers 
Opgericht: 7 april 1964 

  
 

 

BESTUUR 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
        MEER INFORMATIE OP: WWW.DENACHTEGAALHJD.NL 
      *lidmaatschap opzeggen? Doe dit voor 1/12 bij de secretaris! 

SECRETARIS             
Walter Rötgers 
Tel: 0180-551526            
secretaris@denachtegaalhjd.nl 

PENNINGMEESTER 
Teun v/d Waal 
Tel.: 010-5018802 
penningmeester@denachtegaalhjd.nl 

RINGEN-COMMISSARIS 
Martin Versteeg 
Tel.: 06-14610750              
ringen@denachtegaalhjd.nl  

MATERIALEN-COMMISSARIS 
Raymond Sluiter 
Tel.: 0180-654039 
materialen@denachtegaalhjd.nl 

REKENINGNUMMER 
Iban: NL11 INGB 0002252550 
Penningmeester v.v."De Nachtegaal" 
Poortugaal 

ALGEMEEN E-MAIL ADRES 
info@denachtegaalhjd.nl 

KAMER VAN KOOPHANDEL 
KvK nummer: 24439391 
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Verslag Regionale Tentoonstelling 2018 
 

Na veel voorbereidingen heeft het bestuur met de vaste medewerkers weer een Re-
gionale Tentoonstelling 2018 neer gezet die er mocht zijn. Helaas was het aantal vo-
gels niet zoveel als dat wij gewend zijn. Maar dat heeft niets ondergedaan aan de 
kwaliteit van de vogels en de gezelligheid van het samenzijn. 
 

Op de dinsdag was het voor iedereen weer vroeg dag om alles voor te bereiden zo-
dat we in de middag de vogels konden ontvangen.  Stellingen werden op de plaats 
gezet en de bar werd ingericht zoals je op diverse foto’s kan zien op de website en 
op facebook. Tegen 15.00 uur werden de eerste vogels binnen gebracht om ze af te 
geven en in de stellingen te zetten. Tot 21.00 uur brachten de ingeschreven leden de 
vogels binnen, zodat ze de andere dag gekeurd konden worden. 
 

Woensdag was voor het bestuur en de vrijwilligers weer vroeg dag want de eerste 
keurmeesters kwamen al rond 08:00 uur binnen gelopen.  Ze werden voorzien van 
een lekker bakje koffie. Tegen 09.00 uur waren de keurmeesters er allemaal en kon 
het keuren beginnen. Wat toch elk jaar een flinke klus voor de keurmeesters is.  
Rond het middaguur waren ze al klaar, ze hadden immers iets minder vogels te keu-
ren dan dat wij gewend zijn. Alvorens de keurmeesters huiswaarts gingen werden 
alle aanwezigen getrakteerd op een heerlijk chinees buffet. Na dit lekkere eten bleef 
er een kleine groep over om de papierwinkel (catalogus) af te maken. Na alles goed 
na gekeken te hebben konden de uitslagen donderdagmorgen naar de drukker toe 
gebracht worden zodat de catalogus klaar zou zijn voor de opening.  Tevens werden 
deze middag alle kampioensvogels op de foto gezet. De mooiste plaatjes werden 
gebruikt voor op het Certificaat en de kampioensprijzen te plaatsen. 
 

Op de donderdag werden de vogels die in de prijzen waren gevallen aangegeven 
met een sticker en sommige met een prachtige rozet   
‘s Avonds werd de tentoonstelling geopend door de voorzitter. Tevens werden er 
twee jubilarissen gehuldigd. Ad Wagemakers is dit jaar 25 jaar lid van de N.B.v.V. en 
Wim v/d Waal 40 jaar. Helaas was de laatste niet aanwezig en krijgt de speld later 
uitgereikt. Ook wilde De Nachtegaal Jaffy de Man, de gepensioneerde sleutelhouder 
van de Sporthal Den Dam, nog even in het zonnetje zetten. Jaffy werd door de voor-
zitter enorm bedankt voor alle jaren dat wij fijn samen hebben gewerkt. Jaffy stond 
de vereniging altijd bij. Jaffy kreeg dan ook een prachtig boeket bloemen uitgereikt 
en haar man de kalender van de N.B.v.V. Na de huldiging van deze twee heren gaf 
de voorzitter het woord aan Hans en Wilma Gerritse. Hans en Wilma zijn op uitnodi-
ging van het bestuur aanwezig om de eerste “Bep Kruithof Bokaal” met het Bonds-
kruis uit te reiken aan de winnaar van de hoogst gewaardeerde vogel van de show. 
Deze 2 prijzen zijn gewonnen door Bert Lankhuijzen met een Postuurkanarie Gloster 
Consort Donkerbont Schimmel met 95 punten. 
Na de plechtigheden werden Hans en Wilma Gerritse door de voorzitter hartelijk be-
dankt en kregen een aandenken en een prachtig boeket uitgereikt. Wie de overige 
kampioenen en winnaars zijn kunt u lezen in dit clubblad of op onze website. 
Hierna kon Iedereen zijn/haar envelop met de keurbriefjes, catalogus en het pre-
sentje ophalen bij de infostand. Na een half uurtje konden er lootjes verkocht worden 
om een 3-tal rondjes aan het rad van avontuur te draaien. Er konden weer prachtige 
prijzen gewonnen worden.  
 

Op de vrijdag was als altijd een rustige start van de dag maar wel gezellig er werd 
toch een nieuw lid ingeschreven en veel nagepraat met de leden over de behaalde 
aantal punten van deze show. 
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De laatste dag, zaterdag, De vaste groep was weer om 09.00 uur aanwezig om alles 
klaar te zetten. De vogels werden nog even nagelopen, gevoerd en van vers water 
voorzien.  Met de helpers en het bestuur werd nog een lekker bakje koffiegedronken. 
Tegen het middaguur eerst nog nog wat gegeten en gedronken.  Rond 14.00 werden 
de prijzen uitgereikt en even later werden er lootjes verkocht voor prachtige bood-
schappentas, emmer of krat en dat voor 1 euro per lootje. Na een 8 rondes gedraaid 
te hebben werden, door Carla Sluiter, de contraloten getrokken voor de grote verlo-
ting. Ook hiermee waren weer mooie prijzen te winnen. Toen de trekking van de gro-
te verloting voorbij nam de voorzitter het woord. Hij bedankte iedereen voor de hulp 
die wij deze week weer hebben mogen ontvangen.  En hij bedankte tevens de adver-
teerders, sponsors en de inzenders. En attendeerde iedereen nog even op de Rayon
-TT “De Rivierencup” en Districtstentoonstelling 2018. De voorzitter hoopte dat er 
veel inzenders ook meedoen met deze twee shows. 
Als laatste hoopte hij dat we volgend jaar op nog meer vogels kunnen reken en 
wenste iedereen wel thuis.  
 

Hierna werd als laatste de stoelen en tafels aan de kant gezet om een paar grote ta-
fels neer te zetten om te gaan uitkooien dat ging lekker vlot en snel. Nadat alle vo-
gels richting huis waren gegaan werd er met man en macht de zaal weer leegge-
ruimd en bezemschoon opgeleverd.  
Zo kan je zien dat vele handen het werk lichter maakt, want door de fantastisch hulp 
konden we om 19:00 uur alweer richting huis.  
Op de maandag werden de naweeën van de TT-week nog even opgeruimd en kon-
den we terugkijken op een fantastische week. Super gewoon.   
 

Namens het bestuur willen wij iedereen nogmaals bedanken voor jullie steun. 
De trekkingslijst vindt u elders in dit clubblad of op onze website. 

Van links naar rechts: Bert Lankhuijzen, Lex Kaptein, Wilma en Hans Gerritse 
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Grote Verloting 2018 
v.v. De Nachtegaal Heerjansdam 

 
Datum trekking: 27 oktober 2018, 15:30 uur 
Waar: Sporthal “Den Dam”. Sportlaan 8, Heerjansdam 
 
1e. prijs:  Luxe Kofferset    2428 
 

2e. prijs:  Luxe Koffiemachine   1705 
 

3e. prijs:  Dinerbon (2 personen)  2062 
 

4e. prijs:  Multifunctionele Steengrill 1055 
 

5e. prijs:  Beautyset     1839 
 

Eventueel gewonnen prijs kunt u afhalen op de  
ledenbijeenkomst van 29 november 2018 

Wel eerst even bellen met Lex Kaptein, 06-12616179 

VRIENDELIJK VERZOEK 
Het jaar is bijna om en het nieuwe jaar staat al weer voor de deur. Wilt u 
zo vriendelijk zijn om uw contributie voor 2019 over te maken naar onze 
penningmeester. Alvast hartelijk dank 
  

REKENINGNUMMER 
Iban: NL11 INGB 0002252550 
Penningmeester v.v."De Nachtegaal", Poortugaal 
  

Senioren  € 32.00 p/j 
Jeugd  € 16.00 p/j 
Gastleden € 20.00 p/j 
  

 WIJ REKENEN OP UW MEDEWERKING. 
  
 

BESTUURSVERKIEZING 
  
Op donderdag 31 januari 2019. zal er een algemene jaarvergadering ge-
houden worden. Net als ieder jaar zijn er bestuursleden aftredend, en dit 
jaar zijn dit: 
  
Secretaris:     Walter Rötgers   Herkiesbaar 
Materialen commissaris:  Raymond Sluiter   Herkiesbaar 
  

Leden die zich kandidaat willen stellen voor een bestuursfunctie kunnen 
zich schriftelijk opgeven t/m 14 januari 2019 bij onze secretaris.  
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PRIJZENGALA 
BONDSKRUIS / BEP KRUITHOF BOKAAL 

Post.Kanarie Gloster   LW52 H. Lankhuijzen    Kooinr. 16       Punten 95 

Consort Donkerbont Schimmel 

ALGEMENE KAMPIOENEN 

INDIVIDUEEL KLASSEMENT 5 HOOGSTE VOGELS 

Kleurkanaries: 
 

Postuurkanaries: 
 

Europese Cultuur vogels: 
 

Tropische vogels: 
 

Kromsnavels: 

Kleurkanaries: 
 

Postuurkanaries: 
 

Europese Cultuur vogels: 
 

Tropische vogels: 
 

Kromsnavels: 
 

Kampioen stellen: 
 

Kampioen stammen: 
 

Aangewezen vogel 

6SVE  R. v/d Meer 
 

LW52 H. Lankhuijzen 
 

8EFV  R.A. Buitelaar 
 

2LAU R. v Stigt Thans 
 

5ASM C.T. v/d Mark 
 

7SKN J. Zuijdeweg  
 

CK83 W. Rötgers 
 

LW52 H. Lankhuijzen 

Kooinr. 8 
 

Kooinr. 16 
 

Kooinr. 106 
 

Kooinr. 76 
 

Kooinr. 176 
 

Kooinr. 144 t/m 145 
 

Kooinr. 98 t/m 101 
 

Kooinr. 16 

Punten 93 
 

Punten 95 
 

Punten 93 
 

Punten 94 
 

Punten 94 
 

Punten 187 
 

Punten 365 
 

Punten 95  

5TPD J.C. Bieren 
 

H856 A. Tholenaar 
 

8EFV  R.A. Buitelaar 
 

2LAU R. van Stigt Thans 
 

5ASM C.T. v/d Mark 

Punten 456 
 

Punten 462 
 

Punten 456 
 

Punten 458 
 

Punten 462 

BESTE OPEN KLASSE VOGEL 
 

Binsenastrilde wildkleur M Punten 93 9PEM M.C. Versteeg Kooinr. 66 

Van harte gefeliciteerd 

Bep Kruithof Bokaal 
v.v. De Nachtegaal 

Heerjansdam 
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Foto impressie Regionale Tentoonstelling 2018 
Na de ledenbijeenkomst van 29 november komen er nog meer foto’s op onze  
website te staan. Maar eerst zal Nelly v/d Waal, op onze ledenbijeenkomst, weer 
een prachtige presentatie laten zien van onze Regionale Tentoonstelling 2018 
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Rivierencup 2018 
Dit jaar zal de “Rivierencup 2018” van Rayon 5 georganiseerd worden door v.v. 
De Volière uit Dordrecht. 
Deze show wordt gehouden van 6 t/m 8 december a.s. in het verengingsgebouw 
De Volière aan de Adj. H.P. Kosterstraat 5 in Dordrecht. 
 
Agenda: 
Donderdag,  6 december: Vogels inbrengen van 15:00 tot 21:00 uur 
Vrijdag,   7 december: Keurdag en opening om 19:30 uur tot 22:00 uur 
Zaterdag 8 december: open van  10:00 tot 16:00 uur 
 
Tijdens deze tentoonstelling wordt er gestreden om de eer van de verenging. 
Dus zend in en laat v.v. De Nachtegaal Heerjansdam WINNEN! 
 

DOE MEE!  DOE MEE!  DOE MEE!  DOE MEE! 
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aan alle potentiële inzenders van de 
Districtstentoonstelling Zuid-Holland 2018. 
 
Beste vogelvrienden, 
 
Dit jaar zal de Districtstentoonstelling Zuid-Holland 2018, georganiseerd wor-
den door de Stichting Districtsshow Zuid-Holland. 
 
De Districtstentoonstelling wordt dit jaar gehouden in het clubgebouw van 
v.v. Maasland, Doelpad 5, Maasland.  Door de juiste afscheiding krijgen uw 
vogels hun optimale rust, tevens garanderen wij dat uw vogels een optimale 
verzorging krijgen tijdens deze tentoonstelling. 
 
Naast de vele bondsprijzen die er te winnen zijn, stelt de stichting extra prij-
zen ter beschikking voor de jeugd en de individuele klassementen (zie artikel 
19 reglement). 
 
Wij hopen dat u, vogelliefhebbers van Zuid-Holland, ons wilt helpen om deze 
tentoonstelling tot een onvergetelijk succes te maken.  
 
U vindt de reglementen en het inschrijfformulier op de website van de Stich-
ting Districtsshow Zuid-Holland  

www.sdzh.nl 
Wij wensen u een succesvolle tentoonstelling toe. 
 
Namens het stichtingsbestuur, 
Piet Hagenaars 

ATTENTIE!  ATTENTIE! 
 

Een vriendelijk doch dringend verzoek van het bestuur. 
Wilt u a.u.b. bij het invullen van alle formulieren duidelijk schrijven. Het komt 
vaak voor dat wij de door u ingeleverde formulieren niet altijd even duidelijk 
kunnen lezen. Hierdoor kunnen er foutieve bestellingen geplaatst worden, te 
denken valt aan uw ringenformulier. 
 

Tevens vragen wij u bij een betaling altijd uw kweeknummer te vermelden. 
Of het nu om uw contributie, ringen of andere betalingen gaat, het is voor de 
penningmeester wel erg handig als u uw kweeknummer vermeld. 
 

Alvast bedankt! 
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www.vogelverenigingenrayon5.nl 
 

De website van Rayon 5 Zuid-Holland 
Hier vindt u het laatste nieuws van de verenigingen 
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BELANGRIJKE DATA 2018/2019 

  

 
- Donderdag 29 november 2018 
  Ledenbijeenkomst 
 
- Donderdag 31 januari 2019 
  Jaarvergadering 
 
- Donderdag 28 februari 2019 
  Ledenbijeenkomst 
 
- Donderdag 28 maart 2019 
  Ledenbijeenkomst 
 
 
 
 

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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 Ringen bestellen 2019 
 

De ringencommissaris zorgt ervoor dat uw bestellingen op tijd op het bondsbureau 
binnenkomen. Op tijd wil in dit verband zeggen, dat de af-delingsleden zelf tijdig de 
bestelling aan de ringencommissaris moeten opgeven: een week voor de definitieve 
inlevertermijn. 
 

Uw bestelling gaat pas naar de bond , zodra de ringencommissaris en/of de 
penningmeester het verschuldigde bedrag binnen hebben. Dit kan per over-
schrijving of contant bij het inleveren van het bestelformulier. Als u het per 
overschrijving doet, dan kunt u dit doen op het rekeningnummer NL11 INGB 
0002252550 onder vermelding van uw naam– en kweeknummer doen. 
 

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

Bestelperiode   

 
 

De bestelformulieren voor 2019 zijn te downloaden van de N.B.v.V. site. 
 

Het telefoonnr. of E-mailadres van onze ringencommissaris, 
Martin Versteeg is: 06-14610570 of martin.versteeg@upcmail.nl 
Als u via de mail besteld krijgt u altijd een bevestiging terug. 
Of opsturen naar M. Versteeg, Abelenhof 49, 3355 PJ Papendrecht. 
Let op!; De ringen voor de beschermde vogels kunnen niet per mail besteld wor-
den. Het originele formulier, compleet ingevuld, moet ingeleverd worden. 
 
SPECIALE REGELS VOOR BESCHERMDE VOGELS 
In ons land gelden er voor beschermde vogels speciale regels voor de ringen.  
De basis van die regels vindt zijn oorsprong in Europese wetgeving. Alle vogels die 
in de Europese Unie in het wild voorkomen, zijn in het 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 inheems 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!! Er worden alleen compleet 
Ingevulde formulieren in behandeling genomen. 

Bestelronde 1 2 3 4 

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

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

  

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de ledenbijeenkomst, die 
gehouden zal worden op donderdag  29 november a.s. om 19.30 uur 
(zaal open om 19.00 uur) in de vergaderzaal van Sporthal “Den Dam” aan 
de Sportlaan 8 te Heerjansdam. 

  

AGENDA 

  

1. Opening 
2. Ingekomen stukken 
3. Mededelingen 
4. Ledenbestand 
5. Nabespreking TT 2018 
6. Rondvraag 
7. Pauze 
8. Presentatie Tentoonstelling 2018 
9. Sluiting 
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