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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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“Hou Vol” en “Blijf gezond”  
 

Het is alweer bijna lente, wat gaat de tijd toch snel. 
Tijdens het schrijven van dit voorwoord zat ik mij te bedenken dat het alweer 
een jaar geleden is dat het vervelende Coronavirus ons in de greep houdt en er 
lijkt geen eind aan te komen. 
 

Er zijn wel wat versoepelingen maar voor ons betekend dit nog geen mogelijkhe-
den om een ledenbijeenkomst te organiseren. Jammer, maar gezondheid gaat al-
tijd voor. Hopelijk kunnen we voor het zomerreces toch nog bij elkaar komen, al 
is het dan maar één keer, bijvoorbeeld op donderdag 27 mei a.s. 
Dan kunnen we weer eens bijkletsen over onze schitterende hobby en we kunnen 
dan ook onze jaarvergadering houden.  
Want zoals je wellicht gehoord heeft is er binnen district Zuid-Holland nogal het 
een en ander gebeurd.  
Ik wil in dit voorwoord er weinig overzeggen ook al verdienen jullie een uitleg 
over wat er is gebeurd. Maar omdat ik niemand, en zeker de persoon die het aan-
gaat, niet openlijk wil beschadigen want dit heeft hij in mijn ogen niet verdiend. 
Ik zal dan ook uitleg geven op de eerstkomende gelegenheid.   
Wel wil ik kwijt dat ik vanaf 20 februari jl Districtsvoorzitter (a.i.) ben gewor-
den en dat wij (het nog zittende districtsbestuur) er alles aan doen om alles cor-
rect, binnen district Zuid-Holland, voort te zetten. 
 
Ik begon dit voorwoord met “Het is alweer bijna lente”, dit betekend dat, voor 
diegene die nog niet zijn begonnen met kweken, de volière en broedkooien weer 
gereed gemaakt moeten worden voor de kweek. Ik wens iedereen daar succes 
mee en laten we hopen op een goede kweek en dat dit betekent dat we veel vo-
gels kunnen verwachten op de tentoonstellingen. 
 

Ook ik zelf heb mijn kooi gereed gemaakt en nestkastjes alweer aan mijn kooi ge-
hangen want de vogels waren al druk in de weer om elkaar het hof te maken.  
Nu maar hopen dat ze de nieuwe nestkastjes waarderen en dat er veel eieren uit 
zullen komen en dat de jonge snel groeien en op kleur komen zodat ik mee kan 
doen aan de tentoonstellingen. 
Ik denk dat ik niet voor mijzelf alleen spreek “Hier zijn we weer aan toe”. 
En hopelijk kunnen we tijdens deze tentoonstellingen weer gezellig babbelen of 
over onze kampioenen discussiëren, onder het genot van een drankje. 
 

Als laatste wil ik je vragen “Hou vol” en “Blijf gezond” 
 

Hopelijk tot snel, 
 

Lex Kaptein 
Voorzitter v.v. De Nachtegaal Heerjansdam 
 
 
PS: Als je iets speciaals meemaakt tijdens de kweek maak er dan er eens een 
verslagje van. Wellicht met een paar fotootjes. Dan kunnen we dit plaatsen in dit 
clubblad en wellicht leren we hier allemaal van. 
 

Alvast bedankt. 
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Maskeramadine  
(Poephila personata) 

 

De Maskeramadine, de naam zegt het al, is een vo-
gel met een zwart masker en een opvallende gele 
snavel. De lichaamskleur van beide geslachten is 
overwegend bruin. Het zijn vogels die behoren tot 
de grote groep van Australische amadines 
(grasvinken). 
 

Formaat 13 cm 
 

Ringmaat 2,5 mm. 
 
 
 
 
 
 

Geslachtsonderscheid 
Tussen beide geslachten is enig verschil. De pop is in het geheel minder intensief van 
kleur als de man. Ook heeft zij vaak een wat kleiner zwart masker. Vaak loopt bij de 
mannen de broektekening wat verder door naar de onderbuik. Dit is vooral goed te 
zien als de vogels van voren bekeken worden. 
 

Verspreiding en leefgebied 
De maskeramadine heeft zijn verspreidingsgebied in Australië. Hij komt daarvoor in 
Kimberley en Arnhemland. Ze leven hier op droge graslanden maar ook worden ze 
gezien in grote tuinen en parken van steden. 
 

Karakter 
Maskeramadines zijn prima vogels voor de gezelschapsvolière. Ze zijn over het alge-
meen wel wat onrustig van aard en gevoelig voor nestcontrole. Indien de vogels in 
een groepje worden gehouden en zelf hun partner kunnen kiezen vergroot dit de kans 
op een succesvolle kweek.  Door de vogels verschillende kleurringen te geven kun-
nen ze gemakkelijk van elkaar worden onderscheiden. 
 

Omgevingstemperatuur 
's Winters kan men beter het zekere voor het onzekere nemen door ze binnen te hou-
den. Een verblijf waar tenminste een temperatuur heerst van 15 °C geeft de minste 
risico. 
 

Voeding 
Als voeding dient een goede zaadmengeling voor tropische vo-
gels, graszaden, trosgierst, universeelvoer/eivoer, gekiemde zaden, groenvoer en al-
lerlei vruchten te worden verstrekt. Opgemerkt dient te worden dat ze de zaden het 
liefst van de grond eten. Het is van belang de vogels tijdens het broeden alleen zaden 
te verstrekken. Het verstrekken van dierlijke eiwitten, zoals bijvoorbeeld miereneie-
ren, buffalowormen en pinky’s, geeft in de meeste gevallen aanleiding tot een ver-
hoogde paringsdrift en verminderde broedzorg. In dergelijke gevallen worden de jon-
gen uit het nest gegooid en beginnen de vogels met een volgend legsel. Geef daarom 
pas eivoer/universeelvoer en (gematigd) levend voer als de eerste jongen uit het ei 
komen. Opgemerkt dient te worden dat als de vogels voldoende eivoer/
universeelvoer opnemen levend voer niet eens echt noodzakelijk is. 



 

Maart 2021                                                          6 

 

 



 

Maart 2021                                                          7 

 Kweek 
Er kan zowel in de volière als in broedkooien met de vogels gekweekt worden. Hierbij 
dient wel rekening te worden gehouden met hun onrustige karakter. Omdat de jongen 
nogal wat behoefte hebben aan warmte levert de kweek in grote broedkooien en bin-
nenvluchtjes vaak het meeste succes op. In huis en in binnenvluchtjes is de tempera-
tuur immers veel beter te regelen dan in de (buiten) volière!  Als nestgelegenheid kun-
nen we de vogels halfopen nestkastjes met een afmeting van 15x15x15 cm. geven. 
Vaak ook maken ze zelf een bolvormig nest van grashalmen, uitgeplozen sisal en ko-
kosvezel dat wordt bekleed met donsveertjes. Ingeval van een nestkastje kunnen we 
zelf een voorgevormd nestje aanbrengen door wat droog gras en of kokosvezel sa-
men te drukken. Het popje legt vier tot zes eitjes. De eitjes worden afwisselend door 
het popje en het mannetje bebroed. De eitjes komen na ca. 13 dagen uit. Twee da-
gen na het uitkomen van de eitjes zijn de bedelgeluiden van de jongen duidelijk hoor-
baar. Na ongeveer twee weken vliegen de jongen uit. Ze worden daarna nog een 
tweetal weken door de oudervogels gevoerd alvorens ze zelfstandig zijn. Op een leef-
tijd van drie maanden zijn ze op kleur en bijna niet meer te onderscheiden van de ou-
dervogels. 
 
Bijzonderheden 
Zorg bij meerdere paartjes in de volière voor voldoende nestgelegenheid omdat de 
popjes anders de eitjes allemaal in hetzelfde nest leggen. Plaats Maskeramadinen 
niet samen met Spitsstaartamadinen omdat beide soorten met elkaar bastaarderen. 
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Wil je op de hoogte blijven van het laatste 
nieuws meldt je dan aan. 

 

U kunt zich voor deze WhatsApp-groep  
v.v. De Nachtegaal Heerjansdam  

opgeven via onze website: 
www.denachtegaalhjd.nl 

 
 

Adverteerders gezocht 
 

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

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

De advertentie met NAW-gegevens kunnen gemaild worden naar:  

Info@denachtegaalhjd.nl 
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Australië: het vogelcontinent van de wereld  
 

Veel vogels die we nu om ons heen zien, vinden hun oorsprong in Australië. Na-
dat miljoenen jaren geleden het supercontinent Gondwana opgedeeld was ge-
raakt in Australië, Antarctica en Zuid-Amerika, bleef Australië ecologisch afge-
scheiden van het vasteland. Daardoor ontstond hier een opzienbarende diversi-
teit aan kleurige, lawaaiige, slimme en innovatieve vogelsoorten. De afkomst 
van de meeste vogels op aarde is bovendien te herleiden tot dit continent. 
 

 Australië is een echt vo-
gelcontinent. Deze koo-
kaburra of lachvogel is 
een van de symbolen van 
Australië  
Er leven zo’n 830 soor-
ten, en meer als je de 
omliggende eilanden 
meerekent. Dit is bijna 10 
procent van het totaal 
aantal levende vogelsoor-
ten ter wereld (circa 
10.000). En zo’n 45 pro-
cent daarvan is inheems: 
die vogels komen ner-
gens anders voor. 
 
 

Oorsprong 
Papegaaien, duiven en zangvogels kom je overal ter wereld tegen, maar hun roots 
liggen in Australië . Daarom zie je hier ook zoveel variatie in papegaaien – en duiven-
soorten , en hoor je ze werkelijk overal. Met hun kakofonie van gekrijs zijn zeker de 
papegaaien niet te missen. Volgens de bioloog Tim Low, auteur van het boek Where 
Song Began, leven er alleen al in de provincie New South Wales bijna net zoveel pa-
pegaaien als in Afrika en Azië bij elkaar. 
 

Bron van vogelgezang 
Op aarde vormen zangvogels een reusachtige groep: er zijn zo’n 5.000 soorten. Denk 
aan roodborstjes, (spot)lijsters en Vlaamse gaaien op het noordelijk halfrond en ek-
sters, prieelvogels en liervogels in Australië. In de 20ste eeuw was de heersende me-
ning onder ornithologen dat de meeste vogelgroepen zich in het noorden hadden ont-
wikkeld, waarna ze zich verspreidden over Australië. Dit kwam voort uit de theorie 
van 19e-eeuwse naturalisten dat Australië een leeg land was, klaar om bewoond te 
gaan worden door al het moois uit het noorden. 
 

Oud, ouder… oudst 
Fossielen vinden in Australië is een uitdaging in vergelijking met andere gebieden. 
Bovendien zijn er nauwelijks vogelfossielen over. De kleine lichte botten van de die-
ren ware ideaal om te vliegen, maar ook ideaal om snel te vergaan. Toen onderzoe-
kers uiteindelijk toch botten van zangvogels ontdekte, bleken die 54 miljoen jaar oud 
te zijn: veel ouder dan fossielen uit andere werelddelen. 
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Dankzij onderzoek in de jaren 80 van de vorige eeuw drong geleidelijk het besef door 
dat Australië de grootste genetische diversiteit van zangvogels heeft. Toch wees men 
wereldwijd langdurig het idee af dat zangvogels oorspronkelijk van dit continent af-
komstig waren. 
 

Uiteindelijk nam een grootschalig onderzoek naar 100 soorten uit 25 landen, in 2016 
gepubliceerd in Nature Communications, alle twijfel weg. Dit onderzoek toonde name-
lijk aan dat zangvogels 33 miljoen jaar geleden waren ontstaan in Australië, en zich 
pas na 10 miljoen jaar verspreidden over de aarde. 
 

Voedsel verdedigen 
De Australische eucalyptus- en theeboombossen hebben bijgedragen aan de evolutie 
van vogels op het continent. Op de nectar in eucalyptusbloesems, bijvoorbeeld, kwa-
men allerlei soorten honingeters af. Bioloog Low legt uit dat dit zelfs de reden kan zijn 
dat er zo veel lawaaiige Australische exemplaren bestaan: vogels zoals tuinhoninge-
ters en regenbooglori’s zetten hun stembanden in om deze onovertroffen voedselbron 
te bewaken en kapers weg te jagen. 
 

Ingenieurs van het ecosysteem 
Hun evolutie is niet het enige dat Australische vogels uniek maakt. Ze hebben ook 
een grote invloed op hun leefomgeving. Duiven, jufferduiven en kasuarissen zijn on-
misbaar omdat ze de zaden van fruitbomen verspreiden. Liervogels voorkomen bos-
branden omdat ze gevallen bladeren verplaatsen en zo natuurlijke brandgangen  
creëren. En een enorm aantal vogels zorgt voor bestuiving. 
 

Unieke exemplaren 
Australiërs zijn er trots op dat twee van ’s werelds grootste en zwaarste loopvogels op 
hun continent leven: de kasuaris en de emoe. Deze dieren hebben nog een aantal ui-
terlijke kenmerken van hun voorouders, de dinosauriërs. Waarschijnlijk kwamen ver-
gelijkbare loopvogels in grote getalen voor op Gondwana. 
 

En dan is er natuurlijk nog de kookaburra, samen met de kangoeroe en de koala hét 
symbool van Australië. Deze grootste ijsvogels ter wereld produceren een geluid dat 
het beste te omschrijven is als het lachen van apen of mensen. Daarom noemt men 
het dier ook wel lachvogel. 
 

Dus ga je ooit op reis naar Australië, vergeet dan je vogelgids niet. Overal waar je 
komt, zul je prachtig (en vaak luidruchtig) vogelgezang horen, en het is geweldig om 
deze bijzondere dieren te ontdekken. 
 
Bron: The Guardian © Animals Today Anne Douqué 
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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 maart 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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Vogelvereniging  
De Nachtegaal Heerjansdam 

           
                        AANGESLOTEN BIJ DE NEDERLANDSE BOND VAN VOGELLIEFHEBBERS 
 

actie “topprestatie” 
 

Wij doen mee! 
Steun vanaf 1 maart onze vereniging 

Vanaf maandag 1 maart t/m vrijdag 28 maart komt er een video op YouTube online genaamd: 

Topprestatie van Garvo. 

Het is de bedoeling dat u deze video helemaal afkijkt, dus hoe meer mensen de video hele-

maal kijken, hoe meer geld er in de volgende fases te verdelen valt. 

Dit betekent dat onze Verenging nu in de race is om een prachtig bedrag (in euro's of aan 

sponsormaterialen) in de wacht te slepen. 

Er valt dus wel iets te verdienen voor onze vereniging. 

Dus:  

• Vanaf maandag 1 maart kijken naar de video topprestatie op YouTube (andere kanalen 
tellen niet) 

• Deel de video op je eigen sociaal mediakanalen met een linkje naar de video 

• Deel de video via Whatsapp met een linkje naar de video 

• Stuur een mail of een bericht naar alle vrienden, familie, kennissen en leden van de club 
met deze mededeling 

• Vanaf 15 maart t/m 28 maart kunt u stemmen op onze vereniging v.v. De Nachtegaal 
Heerjansdam. Hoe u kunt stemmen volgt later.  

U kunt ons steunen door op de volgende link te klikken:  

https://www.youtube.com/watch?v=OwFVsTElMtw  

Alvast hartelijk dank voor uw steun. 

Het bestuur van v.v. De Nachtegaal, Heerjansdam 

https://www.youtube.com/watch?v=OwFVsTElMtw
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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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 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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Graag ontvang ik een bevestiging van de leden waar de ringen naar zijn opgestuurd 
of afgegeven zijn door een lid die ze voor je meegenomen heeft. 
 

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

Met vriendelijke groet, 
 

Martin Versteeg,  

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

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

Senioren  € 34.00 p/j 
Jeugd  € 17.00 p/j 
Gastleden € 20.00 p/j 

 

 WIJ REKENEN OP UW MEDEWERKING. 
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Jaarplanning 2021 
H79 - V.V. De Nachtegaal Heerjansdam 

 

Ledenbijeenkomsten 
Donderdag   28 januari    : Jaarvergadering    (GECANCELD)  
Donderdag   25 februari   : Ledenbijeenkomst  (GECANCELD)    
Donderdag   25 maart   : Ledenbijeenkomst (GECANCELD)  
Donderdag   29 april    : Ledenbijeenkomst   
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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