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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 

  



 

Oktober 2022                                                       3 

Van de voorzitter 
 

Beste mede vogelliefhebber, 
 

Het clubblad van oktober heeft u iets eerder ontvangen dan dat u gewend bent, 
wellicht al voor de ledenbijeenkomst van donderdag 29 september a.s. Maar dit 
komt omdat wij de jeugddistrictsdag en onze Bijzondere Tentoonstelling nog-
maals onder de aandacht willen brengen en als dit clubblad op de normale tijd zou 
verschijnen zijn de Jeugddistrictsdag Zuid-Holland en de inschrijfdatum voor de 
Bijzondere tentoonstelling al verstreken. Vandaar! 
 

Op zaterdag 8 oktober a.s. organiseert v.v. De Nachtegaal Heerjansdam i.s.m. de 
jeugdcommissie Zuid-Holland de jeugddistrictsdag Zuid-Holland. 
Alle jeugdleden van het district Zuid-Holland hebben al enige tijd geleden de re-
glementen en inschrijfformulieren ontvangen en op de komende ledenbijeenkomst 
van 29 september a.s. hoop ik te kunnen vertellen hoeveel jeugdinzenders en vo-
gels wij kunnen begroeten op zaterdag 8 oktober a.s. 
 

Onze Bijzondere tentoonstelling staat gepland van woensdag 26 oktober t/m za-
terdag 29 oktober a.s. en daarom wil ik u vragen uw inschrijfformulier voor dins-
dag 11 oktober a.s. in te leveren bij onze TT-Secretaris Raymond Sluiter of mai-
len naar info@denachtegaalhjd.nl. 
U heeft de reglementen en het inschrijfformulier bij het clubblad van september 
(vorig clubblad) ontvangen. Heeft u deze niet meer dan kunt u deze downloaden 
van onze website; www.denachtegaalhjd.nl. Ook voor het laatste nieuws kunt u te-
recht op onze website. 
Ik hoop dan ook van harte dat wij uw inschrijfformulier(en) ontvangen, want een 
tentoonstelling zonder vogels is geen tentoonstelling. Ik reken op u! 
 

Op zaterdag 10 september jl hebben we kunnen genieten van een geweldige Regi-
onale Babyshow en BBQ. Niet alleen het weer was ons goed gezind maar ook u als 
inzender en bezoeker heeft deze dag doen slagen. De keurmeesters waren zeer 
tevreden over de aanwezige vogels en dat beloofd hopelijk iets voor het tentoon-
stellingsseizoen. En ik wil dan ook, langs deze weg, iedereen voor deze geweldige 
dag bedanken. 
 

Ook onze zusterverenigingen zijn druk bezig met organiseren van haar jaarlijkse 
tentoonstellingen een agenda wanneer deze gehouden worden vindt u elders in dit 
clubblad. Uw bezoek aan deze tentoonstellingen wordt zeer gewaardeerd! 
 

Natuurlijk wil ik als rayonvoorzitter en districtsvoorzitter twee tentoonstelling 
extra onder de aandacht brengen. 
 

De eerste is onze Rayontentoonstelling “De Rivierencup”. Deze show wordt dit 
jaar georganiseerd door v.v. De Voliere uit Dordrecht.  
Het is de bedoeling dat op deze show voor het clubkampioenschap gestreden 
wordt. Ik hoop dan ook dat u als lid van v.v. De Nachtegaal Heerjansdam dit kam-
pioenschap naar Heerjansdam wil halen door vogels in te sturen. Met elkaar moe-
ten we dit kunnen, toch? Ik reken op u! 
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De tweede tentoonstelling welke ik onder de aandacht wil brengen is de Dis-
trictstentoonstelling. Deze show wordt georganiseerd door de Stichting Dis-
trictsshow Zuid-Holland i.s.m. de 1e Flakkeese Vogelvereniging uit Middelharnis.  
Maar de show wordt gehouden in Dirksland.  
Ook hier zou ik het leuk vinden dat leden van v.v. De Nachtegaal Heerjansdam vo-
gels in zenden. Met elkaar kunnen we namelijk onze hobby onder de aandacht 
brengen zodat deze schitterende hobby voor de toekomst veiliggesteld wordt.  
 

Verder wil ik langs deze weg u heel veel succes wensen met uw vogels. 
 

Laat uw en andere verenigingen niet zitten en laten we ervoor zorgen dat onze 
hobby gewaardeerd gaat worden bij alle bezoekers. 
 
Lex Kaptein, 
Uw voorzitter. 
 
 

BIJZONDERE TENTOONSTELLING 2022 
 

Bij het clubblad september heeft u de reglementen– en het inschrijfformu-
lier voor de komende Bijzondere tentoonstelling 2022 ontvangen.  
Deze show organiseren wij van 26 t/m 30 oktober a.s. De show zal plaats 
vinden in de kantine van LR & PC Develruiters aan de Molenwei 3 te Heer-
jansdam. Om dit te realiseren hebben wij uw hulp nodig. Vul het inschrijf-
formulier in en lever dit inschrijfformulier uiterlijk dinsdag  
11 oktober a.s. in bij Raymond Sluiter, Griegplantsoen 19, 2992 EH  
Barendrecht of schrijf in via de website www.denachtegaalhjd.nl 
De inschrijfkosten bedragen €1,00 (jeugd € 0,50) per vogel en 
voor de catalogus/portokosten zijn de kosten € 3,50 (jeugdleden gratis). 
 

Het programma ziet er dit jaar als volgt uit: 
 

DINSDAG 11 OKTOBER : 
Sluiting inschrijving tentoonstellingsvogels. 
 

WOENSDAG 26 OKTOBER: 
Start opbouwen tentoonstelling en van 14.00 uur tot 21.00 uur 
inbrengen van de tentoonstellingsvogels. 
 

DONDERDAG 27 OKTOBER: 
Keuren van de tentoonstellingsvogels, aanvang 09:00 uur. 
 

VRIJDAG 28 OKTOBER: 
Opening T.T. om 19.30 uur. T.T. open tot 22.00 uur 
   

ZATERDAG 29 OKTOBER: 
T.T. open van 10.00 uur tot 16.00 uur, 16:15 uur uitkooien TT vogels. 
Prijsuitreiking 13.30 uur aansluitend Rad van Avontuur.  
En om 16:00 uur trekking Grote Verloting 2021. 

 

TIP! Lees zorgvuldig het TT reglementen door 
v.w.b. kooihuur, ringen, inentingen,  

inbrengen etc…………. 
 

En houd de website in de gaten  
voor het laatste nieuws! 
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GROTE VERLOTING 2022 
 

Ook dit jaar hebben we een grote verloting. De trekking is op Zaterdag 29 oktober 
a.s. om 16:00 uur in de kantine van LR & PC De Develruiters, Molenwei 3 te Heer-
jansdam. U heeft in september een boekje met 25 loten van € 0,50 stuk, dus € 12,50 
per boekje ontvangen. Heeft u dit boekje nog niet betaald een vriendelijk toch drin-
gend verzoek dit zo spoedig mogelijk te betalen. U kunt dit doen d.m.v. het bedrag 
over te maken naar bankrekeningnummer NL11 INGB 0002252550 t.n.v. Penning-
meester v.v. De Nachtegaal, ovv Grote verloting, je Blok nr. en kweeknummer.  
Wil je meerdere boekjes dan kan je terecht bij penningmeester Teun van der Waal. 
Mocht je echter het boekje loten dat wij je hebben toegestuurd niet kunnen verkopen 
en je wilt het ook niet zelf houden dan zien wij dit boekje graag zo spoedig mogelijk 
terug.  
 

DOE MEE EN STEUN ONZE VERENIGING! 
 

En als u het boekje loten nog niet betaald 
heeft doe dit dan aub zo snel mogelijk. 

 
Alvast bedankt, de penningmeester 
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Vogelgriep in Jip en Janneke taal! 
Datum: 18-09-2022 

 
Nu vogelgriep om zich heen grijpt, komen er steeds meer tele-
foontjes binnen over de maatregelen. Deze zijn niet voor ieder-
een duidelijk. Daarnaast zijn er diverse meningen en worden 
regels divers uitgelegd.  
 

Op de site van de NBvV staat een link:  
monografie-vogelgriep-preventie-2021-2022-gerev.pdf (nbvv.nl) 
 
daarnaast kunt u de site van de rijksoverheid raadplegen: 
Landelijke maatregelen bij uitbraak vogelgriep | Vogelgriep | Rijksoverheid.nl  
 
Op de site van de rijksoverheid kunt u de postcode vermelden van de plaats waar de 
beurs of TT gehouden wordt. U ziet dan of deze zich binnen een 3 of 10 km zone be-
vindt.  
 
Ophok- en afschermplicht 
In bijna geheel Nederland geldt de ophok- en afschermplicht voor risicovogels (enkele 
regio’s in het oosten zijn nog uitgezonderd). Onder risicovogels worden gezien de 
hoenders, watervogels en loopvogels. Voor de NBvV o.a. de kwartels en de franklij-
nen. Deze mogen dus ook niet worden gevraagd op vogelbeurzen en TT’n.   
 
Bijeenkomsten met deze risicovogels, verplaatsingen en bezoeken van plaatsen waar 
deze gehouden worden zijn dus verboden in heel Nederland. Voor dierentuinen en 
kinderboerderijen gelden andere regels.  
 
3 en 10 km zone 
Als er ergens vogelgriep vastgesteld wordt, worden er rondom zones ingesteld, de 
zgn. 3 en 10 km zone, dan gelden beperkingen voor alle vogels, namelijk:  
 

1. Binnen de 3 en de 10 km zone mogen geen vogels bij elkaar gebracht worden. 
Dit geldt voor een vogelbeurs of een tentoonstelling en het bij elkaar verzame-
len (vogels van meerdere liefhebbers) om naar een vogelbeurs of TT buiten de 
10 km zone gebracht te worden.  

2. Vanuit de 10 km zone, mogen vogels (door individuele leden) wel naar een TT 
gebracht worden die buiten de 10 km zone gaat plaatsvinden. De vogels mogen 
dan ook weer terug naar hun onderkomen na afloop van een TT of vogelbeurs.  

3. Deze beperkingen gelden in principe gedurende 30 dagen nadat de beperking 
is opgelegd.  

 
Als vogels samen met risicovogels worden gehouden, b.v. met kwartels, dan mogen 
ook die vogels niet naar de TT of vogelbeurs.  
 
Vogels die verplaatst worden, moeten degelijk beschermd worden door kooihoezen of 
anderszins deugdelijk afgeschermd tegen besmetting.  
 
Hoofdbestuur NBvV 

https://www.nbvv.nl/wp-content/uploads/monografie-vogelgriep-preventie-2021-2022-gerev.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep/maatregelen-tegen-vogelgriep
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VERSLAG REGIONALE BABYSHOW EN BBQ 2022 
V.V. DE NACHTEGAAL HEERJANSDAM 

 
Wat een heerlijk dag was dit! 
De start van het nieuwe verenigingsseizoen is traditiegetrouw de Regionale Babyshow 
(jong dierendag) met aansluitend de BBQ. 
Op vrijdagavond zijn door enkele vrijwilligers de stellingen e.d. alweer klaargezet om 
op de vroege zaterdagmorgen de vogels te kunnen ontvangen.  
Om 07:35 uur werden de eerste vogels al binnengebracht en daarna volgde de andere 
inzenders met hun vogels. Tot onze grote blijdschap werden er meer vogels binnenge-
bracht dan van tevoren was voorzien, dus hals overkop moest er nog een stelling bij 
gezet worden. Dit was natuurlijk geen enkel probleem en in een zucht en een …….. 
stond de extra stelling in elkaar.  
Rond 09:30 uur stonden alle baby’s op zijn plek en waren de keurmeesters aanwezig. 
Het resultaat was dat er door 13 inzenders 128 vogels bijeen gebracht zijn, een gewel-
dig aantal waar wij als bestuur zeer content mee waren. 
Na de koffie en beschuit met muisjes, het is immers een babyshow dus deze traktatie 
hoorde erbij, werd iedereen hartelijk ontvangen door de voorzitter Lex Kaptein. Hij ver-
telde gelijk hoe de dag eruit zou zien. 
Het was de bedoeling dat het een ontspannen en fijne dag zou worden en dat ieder-
een met zijn eigen vogels bij de heren keurmeesters terecht konden voor een beoor-
deling en een goed gesprek. 
Alles liep eigenlijk vanzelf en zo hoort het ook op zo’n dag, gezellig met elkaar keuve-
len over onze geweldige hobby en door met elkaar in gesprek te raken nog heel veel 
bij te kunnen leren. Je bent immers nooit te oud om iets bij te leren.  
Rond half 12.30 uur had de keuken brigade heerlijke broodjes klaar gemaakt en daar-
bij stond ook nog eens melk, karnemelk en chocomel gereed. De voorzitter vertelde 
dat er voor alle aanwezige 2 broodjes gereed stonden op de bar en dit alles werd gra-
tis aangeboden door v.v. De Nachtegaal Heerjansdam. Natuurlijk stond daar wel iets 
tegen over, voor niets gaat immers de zon op en weer onder. De voorzitter vertelde 
dat hij tijdens de lunch met lootjes voor een verloting langs zou komen en dat er schit-
terende (gesponsorde) prijzen klaar stonden. 
Gelukkig gaf iedereen hier gehoor aan en zo werden er snel 2 boekjes loten verkocht 
waarna de trekking werd volbracht. Nadat de lunch en de trekking volbracht was wer-
den de laatste vogels beoordeeld en rond half 14.30 uur waren de heren keurmeester 
klaar met deze klus. 
Hierna werd door de voorzitter een prijsje uitgereikt voor de op deze dag beste beoor-
deelde vogels. 
Er waren dit jaar helaas geen kleurkanaries.  
Bij de postuurkanaries werd een Scotch Fancy van Wim Reedijk als beste beoordeeld. 
Bij de tropische vogels werd een Japanse meeuw van ons jeugdlid Karen van Dronge-
len als beste beoordeeld. Bij de Europese Cultuurvogels werd de Goudvink (man) van 
onze secretaris Walter Rötgers als beste beoordeeld en bij de kromsnavels werd een 
Grasparkiet (blauw) van Paul van Hout als beste beoordeeld. De voorzitter reikte aan 
deze inzenders een aardigheidje uit als waardering en Karen van Drongelen ontving 
ook nog een prijsje voor de beste jeugd inzending. 
Allemaal nogmaals van harte gefeliciteerd. 
Na deze uitreiking bedankte de voorzitter iedereen en in het bijzonder de heren keur-
meesters voor hun inzet en aanwezigheid en hij spraak de hoop uit dat dit aantal  
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vogels een goede voorbode is voor onze Bijzondere tentoonstelling welke gehouden  
wordt van 26 t/m 29 oktober a.s. en hij rekent op veel inschrijfformulieren. 
Na deze woorden mochten de vogels weer naar huis, iedereen pakte netjes zijn/haar 
vogels in en nadat de stellingen leeg waren werd de zaal weer opgeruimd en gereed 
gemaakt voor de BBQ. Rond 18.00 uur kwamen alle inschrijvers voor de BBQ binnen, 
al konden we gelukkig nog lang buiten zitten en werd de BBQ ontstoken door onze 
BBQ-specialist Walter Rötgers.  Eenmaal op temperatuur en de eerste stukken vlees 
gebraden waren kon er genoten worden van al het lekkere eten. Er was te kust en te 
keur aan salades, sauzen, fruit en stokbrood en natuurlijk niet vergeten diverse soor-
ten vlees. Ook de drank ontbrak niet en als afsluiter werden we nog getrakteerd op 
een heerlijke Magnum. Na afloop ging iedereen met een volle buik weer huiswaarts 
en konden wij terugkijken op een zeer geslaagde dag. Zowel de Babyshow als de 
BBQ verdienen een vervolg en daarom wordt dit zeker volgend jaar herhaald. 
 

Het bestuur. 
 

De winnaars van de babyshow 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Postuurkanaries: Wim Reedijk                   Tropen en jeugdprijs: Karen van Drongelen 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Europese Cultuurvogels: Walter Rötgers          Kromsnavels: Paul van Hout 
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JEUGDDISTRICTSDAG  

“Zaterdag 8 oktober 2022”  
v.v. De Nachtegaal uit Heerjansdam organiseert dit jaar, in samenwerking met 
de jeugdcommissie, de jeugddistrictsdag op zaterdag 8 oktober a.s. 
De locatie is Kantine “De Develruiters”, Molenwei 3 te Heerjansdam. 
Het reglement en inschrijfformulieren zijn begin september via het bondsbu-
reau naar alle jeugdleden toegestuurd.  
 
 

U bent van harte welkom 
Foto’s Jeugddistrictsdag 2021 

Spijkenisse 
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Hier kunt uw advertentie 
staan 

 
Info: Lex Kaptein 
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Rayontentoonstelling 2022 
“De Rivierencup” (Rayon 4 Z-H) 

 

Beste leden van v.v. De Nachtegaal Heerjansdam,  
 

Bij deze nodigen wij u van harte uit om mee te spelen met de Rivierencup 2022.  
Deze rayon 4 tentoonstelling wordt dit jaar georganiseerd door v.v. De Voliere Dor-
drecht. We hopen dat er een groot aantal leden inschrijven zodat we er met elkaar 
een mooie rayontentoonstelling ervan kunnen maken.  
 

Datums en info:  
Inbrengen van de vogels:   
Keurdag:                             
Opening tentoonstelling :    
 
Tentoonstelling :                  
Prijsuitreiking:                     
Uitkooien:                            
 

Sluitingsdatum inschrijven:  
 

 
Het inschrijfformulier en het reglement kunt u vinden op 

www.vogelverenigingendistrictzuidholland.nl 
 
Voor vragen kunt u zich richten tot de tentoonstellingssecretaris Arie Boon  
via: E-mail: boonarie@live.nl of telefoon: 06-10549672.  
  

We hopen u te mogen begroeten tijdens de Rayontentoonstelling.   
 
Met vriendelijke groet,  
        

Het bestuur v.v. De Voliere Dordrecht  
 
 

Noot  Rayonvoorzitter: 
Deze Rayontentoonstelling De Rivierencup (rayon 4 Z-H) is in het leven geroe-
pen om de verengingen en haar leden samen te brengen en te strijden om het 
clubkampioenschap van Rayon 4 Zuid-Holland 
Dit doen we door deze tentoonstelling te organiseren bij/door één van de ver-
enigingen uit rayon 4. Zo organiseert dit jaar v.v. De Voliere Dordrecht deze 
Rayontentoonstelling.  
 

Daarom een vriendelijk doch dringend verzoek om uw mooiste vogels in te 
schrijven voor dit verenigingskampioenschap. Ik reken op U!! 
 

Donderdag:  08 december van 14:00 tot 21:00 uur  
Vrijdag:   09 december, aanvang 9:00 uur 
Vrijdag :  09 december van 19:30 uur 
   TT-zaal open van 20:00 tot 22:00 uur   
Zaterdag:  10 december van 10:00 tot 16:00 uur  
Zaterdag:  10 december 15:45 uur  
Zaterdag:  10 december vanaf 16:15 uur  
 

Donderdag: 01 december  



 

Oktober 2022                                                       16 



 

Oktober 2022                                                       17 



 

Oktober 2022                                                       18 

 

Voor het laatste nieuws over District Zuid-Holland  
en Stichting Districtsshow Zuid-Holland gaat u naar: 

www.vogelverenigingendistrictzuidholland.nl 
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BELANGRIJKE DATA 2022/2023 

 

- Zaterdag 8 oktober a.s. 
 Jeugddistrictsdag Zuid-Holland in Heerjansdam 
 

- Woensdag 26 t/m zaterdag 29 oktober a.s. 
 Bijzondere Tentoonstelling 2022 in Heerjansdam 
 

- Donderdag 24 November a.s. 
 Ledenbijeenkomst in Heerjansdam 
 

- Donderdag 26 januari 2023 
 Jaarvergadering in Heerjansdam 

Noteer 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 
 

 
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: 
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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TT- AGENDA  RAYON 4 Z-H 2022 
 

28-29 OKT. v.v. De Nachtegaal, Heerjansdam (H79) 
LR & PC De Develruiters, Molenwei 3, Heerjansdam. 
 

04-05 NOV. v.v. De Vogelvriend, Sliedrecht (S05)  
SKV Sliedrecht Korfbalkantine, Thorbeckelaan 104, Sliedrecht  
  

04-05 NOV. v.v. Ons Genoegen, Zwijndrecht (Z04)  
Clubgebouw, Uilenvliet 37a, Zwijndrecht  
 

05-06 NOV v.v. Vogels en Vriendschap, Rotterdam (R45)  
Huis van wijk Irene, Oudelandsestraat 75, Rotterdam 
 

11-12 NOV v.v. De Voliere, Dordrecht (D05)  
Clubgebouw De Voliere, H.P.Kosterstraat 5, Dordrecht  
 

17-19 NOV. v.v. Vogelvreugd, Hardinxveld (H18)  
De Parel, Talmastraat 9, Hardinxveld-Giessendam  
 

18-19 NOV. v.v. Ons Genoegen, Ameide (A20)  
Camping De Koekoek, Lekdijk 47, Tienhoven  
 

24-26 NOV. v.v. De Leeuwerik, Nieuw-Lekkerland (N15)  
Gebouw De Bark, Veerweg 6, Nieuw-Lekkerland  
 

25-26 NOV. v.v. Gorinchem e/o, Gorinchem (G29)  
Dorpshuis De Lindehof, Spijkse Kwekdijk 53, Spijk (gem.Lingewaal)  
 

25-26 NOV. v.v. De Edelzangers, Groot-Ammers (G16)  
Tuincentrum Provincia, Nieuwpoortseweg 5 Groot-Ammers   
 

26 NOV. v.v. Rijnmond, Rotterdam (R35)  
Clubgeb. Rijnmond Actief, Aldenkamp 1, Rotterdam 
 

01-03 DEC. v.v. Witroka, Ridderkerk (R40)  
Clubgebouw Witroka, Westmolendijk 99, Ridderkerk  
 

02-03 DEC. v.v. De Putter, Ouddorp (O21)  
M.F.G. Dorpstienden, Dorpstienden 4 Ouddorp  
 

Rayontentoonstelling “De Rivierencup” 2022 
09-10 DEC. v.v. De Voliere, Dordrecht (D05) 
Clubgebouw “De Voliere”, Adj. H.P. Kosterstraat 5, Dordrecht. 
 

Districtstentoonstelling Zuid-Holland 2022 
16-17 DEC. Stichting Districtsshow Zuid-Holland ism 1e.Flakkeese Vogel-
vereniging uit Middelharnis 
Victoriahal, Philipshoofjesweg 57, Dirksland 
 

Uw bezoek wordt zeer gewaardeerd! 
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Verkrijgbaar bij: 
W.L. Plaizier 
Diervoeders 
Lindeweg 14C 
2995 XK Heerjansdam 

Hier kunt uw advertentie 
staan 

 
Info: Lex Kaptein 

http://rendering/47584
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Aan alle leden van v.v. De Nachtegaal Heerjansdam, 
 

Beste Vogelvrienden, 
 

Dit jaar wordt er weer een Districtstentoonstelling Zuid-Holland 2022 georganiseerd. 
Deze show wordt door de Stichting Districtsshow Zuid-Holland (SDZH) i.s.m. de Eer-
ste Flakkeese Vogelvereniging uit Middelharnis (G05) georganiseerd. 
 

Deze Districtstentoonstelling wordt dit jaar gehouden in de Victoriahal, Philipshoofjes-
weg 57, 3247 XR Dirksland.   
Door de juiste afscheiding krijgen uw vogels hun optimale rust, tevens garanderen wij 
dat uw vogels een optimale verzorging krijgen tijdens de Districtstentoonstelling. 
 

Naast de vele bondsprijzen die er te winnen zijn, stelt de stichting extra prijzen ter be-
schikking voor de jeugd en de individuele- en verenigingsklassementen (zie artikel 19 
reglement). 
 

Wij hopen dat u, als vogelliefhebber, ons wilt helpen om deze Districtstentoonstelling 
tot een onvergetelijk succes te maken.  
 
De reglementen en het inschrijfformulier (Digitaal of PDF) vindt u op onze website:  

www.vogelverenigingendistrictzuidholland.nl 
 

Wij wensen u een succesvolle tentoonstelling toe. 
 
 

Het bestuur SDZH 

Wil je op de hoogte blijven van het laatste 
nieuws meldt je dan aan. 

 

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