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VOGELVERENIGING 

 "DE NACHTEGAAL" 

   

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

  
 BESTUUR 

   
VOORZITTER 
 Lex Kaptein 

Palissanderhout 64 
2994 HK Barendrecht 

Tel.: 06-12616179 
  

  
  
      SECRETARIS               PENNINGMEESTER 
      Walter Rötgers               Lex Kaptein 
      Padova 2                Palissanderhout 64 
      2921 BH Krimpen a/d IJssel            2994 HK  Barendrecht 
      Tel: 0180-551526              Tel.: 06-12616179 
 
 
  
      RINGEN-COMMISSARIS            MATERIALEN-COMMISSARIS 
      Martin Versteeg               Raymond Sluiter 
      Abelenhof 49                Griegplantsoen 19 
      3355 PJ  Papendrecht             2992 EH  Barendrecht 
      Tel.: 078-6427221              Tel.: 0180-654039 
      Tel.: 06-14610750 
 
  
      ALGEMEEN BESTUURSLID  REKENINGNUMMER 
      Teun v/d Waal      Iban: NL11 INGB 0002252550 
      Kerkachterweg 29     Penningm. v.v."De Nachtegaal" 
      3171 GC Poortugaal    p/a Palissanderhout 64 
      Tel.: 010-5018802     29941 HK  Barendrecht 
 
  
      E-MAIL ADRES 
      info@denachtegaalhjd.nl 
 
 
 
        MEER INFORMATIE OP: WWW.DENACHTEGAALHJD.NL 
      *lidmaatschap opzeggen? Doe dit voor 1/12 bij de secretaris! 



 

September 2016                                                   3 

Beste leden, 
 

De zomer is weer voorbij en het nieuwe verenigingsseizoen staat weer 
voor de deur. We beginnen dit jaar weer als eerste met een regionale 
Babyshow op 24 september a.s. 
Ik hoop dan ook dat ik u en uw vogels op deze dag kan begroeten en 
samen met onze zeer deskundige keurmeesters van gedachte kunnen 
wisselen over uw gefokte baby’s. Deze dag zal gehouden worden bij 
Diervoeders W.L.Plaizier, Lindeweg 14c, Heerjansdam. 
 

Ook de ledenbijeenkomsten zijn weer gepland, zoals de eerste op 29 
september a.s. Deze eerste ledenbijeenkomst staat in het teken van de 
gehouden Babyshow, komende Tentoonstelling en wat verder ter tafel 
komt. Ik hoop u dan ook deze avond te mogen begroeten, want wij or-
ganiseren deze avonden toch voor u! 
 

Het bestuur heeft de afgelopen zomer al volop werk verricht voor de  
komende tentoonstelling. Deze Tentoonstelling wordt gehouden van 
dinsdag 25 oktober t/m zaterdag 29 oktober a.s. in de vergaderzaal van 
de sporthal “Den Dam” aan de Sportlaan te Heerjansdam. En hier heb-
ben wij ook uw hulp hard bij nodig en niet alleen met vogels. Wat overi-
gens zeer belangrijk is, want zonder vogels geen tentoonstelling. Maar 
wat dacht u van het opbouwen, inbrengen vogels, de keuringsdag 
(voordragers)  en niet vergeten de zaterdag. En dan op deze dag niet 
alleen het uitkooien maar ook het afbreken en opruimen van de ten-
toonstellingszaal. 
Al met al is er veel hulp nodig. Mijn vraag is dan ook geeft u op, op de 
komende ledenbijeenkomst een geeft aan welke dagen/dagdelen u ons 
kunt komen helpen.  
Vele handen maken licht werk. 
 

Als laatste wil ik nogmaals oproepen om uw vogelvereniging “De Nach-
tegaal” Heerjansdam niet te vergeten en één of liefst alles te bezoeken.  
En als u ideeën heeft, laat dit ons weten.  
Want u weet “met z’n alle komen we er” 
 
Met vriendelijke groeten, 
Lex Kaptein 
Voorzitter v.v De Nachtegaal Heerjansdam. 
 

Clubblad Digitaal 
 

Wilt u voortaan het clubblad digitaal 
krijgen per mail. Geef het door aan een 
van onze bestuursleden dan zorgen wij 
ervoor dat je volgende maand hem per 
mail krijgt. Je kan doen aan:  

martin.versteeg@chello.nl 
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Notulen van donderdag 26 mei 2016 
 
Er waren op die avond 20 leden aanwezig. 
1. Opening 

De voorzitter  opende de vergadering en heette iedereen hartelijk  
welkom en in het bijzonder de heer Lou Megens. 
Tevens kwam de trieste mededeling dat op 18 mei jl. na een kort heftig 
ziekbed Joop Piket was overleden. Joop was lid van de vogelvereniging  
“De Volière” uit Dordrecht. 

2. Notulen vorige vergadering 
De notulen van 28 april waren geen op- of aanmerkingen. 

3. Ingekomen stukken 
Vogelvereniging Nieuwpoort houd de Rayon tentoonstelling  
“De Rivierencup” in week 43. Regelement en inschrijving kunt u vinden  
op de site van Rayon 5. 

4. Mededelingen 
- De algemene vergadering van de NBVV was op zaterdag 8 mei in  
Renswoude. Lex melde dat per 1 januari 2017 volledige samenwerking 
tussen de Bonden een feit is. 
Verder blijft de Bond zijn naam houden en vervalt de naam ANBVV. 
Wat wel jammer is verdwijnt het logo waarop twee goudvinken staan. 
- De districtstentoonstelling gaat dit jaar weer naar Roelofarendsveen. 
- Op de Rayon site staat waar u aan de Entstof kan komen voor  
kanaries. 

5. Ledenbestand 
Het aantal leden staat op 50 totaal. 
Landelijk een afname van 1000 leden in 2015. 

6. Clubuitje 2016 
Op zaterdag 28 mei a.s. gaan wij met ruim 20 leden naar Arnhem. 
We beginnen dan met koffie en taart en daarna een rondleiding met een 
van de vele medewerkers van Burgers Zoo. 

7. Babyshow 2016 
Zaterdag 24 september 2016 hebben wij weer onze jaarlijkse een  
regionale babyshow. Ook hebben we weer mooie prijzen reden genoeg  
om mee te doen. 

8. Rondvraag 
- Mededeling van Ger hij gaat helaas stoppen met zijn vogels. 

9. Pauze 
Na een korte pauze geven wij het woord aan Lou Megens. 

10.Lezing Lou Megens 
Lou is een zeer bekende onder de vogelliefhebbers. 
De afgelopen drie jaren een vaste gast spreker. 
Al deze leerzame lezingen zijn zeer de moeite waard. 

11.Sluiting 
Omstreeks 22.30 uur bedankte de Voorzitter Lou Megens en wenste  
iedereen welthuis en een goede vakantie gewenst. 
En de volgende bijeenkomst is tijdens de Babyshow. 
 
Notulant, Secretaris 
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TENTOONSTELLING 2016 
 

Bij het clubblad vindt u de reglementen, inschrijfformulier voor de komen-
de Bijzondere tentoonstelling, die wij willen organiseren van 25 t/m 29 
oktober a.s. Deze show zal plaats vinden in de vergaderzaal van de sport-
hal “Den Dam”, Sportlaan te Heerjansdam.  
Om dit te realiseren hebben wij uw hulp nodig. Vul het bijgevoegde in-
schrijfformulier in en lever dit inschrijfformulier uiterlijk dinsdag 8 oktober 
a.s. in bij Raymond Sluiter, Grieg- 
plantsoen 19, 2992 EH Barendrecht of schrijf in via de website. 
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 8 OKTOBER : 
Sluiting inschrijving tentoonstellingvogels. 
 

DINSDAG 25 OKTOBER: 
Start opbouwen tentoonstelling en van 15.00 uur tot 21.00 uur 
inbrengen tentoonstellingsvogels. 
 

WOENSDAG 26 OKTOBER: 
Keuren van de tentoonstellingsvogels, aanvang 9:00 uur. 
 

DONDERDAG 27 OKTOBER: 
Opening T.T. om 19.30 uur. T.T. open tot 22.00 uur 
 

VRIJDAG 28 OKTOBER: 
T.T. open van 10.00 uur tot 22.00 uur 
 

ZATERDAG 28 OKTOBER: 
T.T. open van 10.00 uur tot 16.00 uur, 16:15 uur uitkooien. 
Prijsuitreiking 13.30 uur aansluitend Rad van Avontuur en om 16:00 uur 
trekking Grote Verloting 2016. 

 

TIP! Lees zorgvuldig de bijgevoegde TT reglementen door 
v.w.b. kooihuur, ringen, inentingen, inbrengen etc…………. 

GROTE VERLOTING 2016 
Ook dit jaar hebben we een grote verloting. De trekking is op 
Zaterdag 29 oktober a.s. om 16:00 uur in de Sporthal “Den Dam” aan de 
Sportlaan te Heerjansdam.  
In een boekje zitten 25 loten van € 0,50 stuk, dus € 12,50 per boekje. Be-
talen dmv overmaken naar bankrekeningnummer 
NL11 INGB 0002252550 tnv Penningmeester v.v. De Nachtegaal, Heer-
jansdam, ovv Grote verloting en je kweeknummer. Wil je meerdere boek-
jes dan kan je terecht bij Lex Kaptein, Palissanderhout 64, 2994 HK Ba-
rendrecht, Mob. 06-12616179. Mocht je echter het boekje loten dat wij je 
hebben toegestuurd niet kunnen verkopen en je wilt het ook niet zelf hou-
den zien wij dit boekje graag zo spoedig mogelijk terug. 
 

DOE MEE EN STEUN ONZE VERENIGING! 
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Clubuitje Burgers Zoo 
 
 

Zaterdag 28 mei was het dan alweer zover voor ons jaarlijks clubuitje. 
Dit keer gingen we naar Burgers Zoo in Arnhem. 
Om 08.45 uur verzamelden zich enkele leden en bestuursleden zich bij 
Sporthal Den Dam in Heerjansdam, waarna we met 4 auto’s richting Arn-
hem gingen. Na 1 uur en 20 minuten gereden te hebben kwamen wij bij 
Burgers Zoo aan. 

Bij de ingang zat Henk Flink en 
Willem Weizenbach al op ons te 
wachten. Het was nu alleen nog 
wachten op Walter die nog samen 
met zijn vrouw en zoon aan 
moesten komen. In totaal waren 
wij met 17 mensen, waarvan er 
ook 6 vrouwen van de partij wa-
ren. Toen de groep compleet was 
zijn we richting de Bush gelopen 
waar een restaurantje zit. Hier 
hebben wij eerst kunnen genieten 
van een kop koffie met daarbij 
een lekkere punt appelgebak zo-

als te zien is op een van de foto’s. 
 

Om 11.30 uur kwam onze gids Willeke ons ophalen voor de rondleiding die 
wij door de Bush van haar zouden krijgen. In deze bush is het tropisch re-
genwoud nagebootst. De vochtige hitte (wat goed te merken was), dichte 
plantengroei, geuren en de geluiden van de diverse soorten vogels kwa-
men ons tegemoet. Vele kleurrijke vogels, hagedissen en zelfs vliegende 
honden zijn we tegen gekomen. 
 

In deze bush bevindt zich ook de grootse waterval van Nederland. 
Door de uitleg van Willeke werd al snel duidelijk dat er in de Bush allerlei 
lianen, epifyten, palmen of gebruiksplanten zoals cacao en vanille staan. 
Ook vertelde zij ons welke 
vogels zoals de roodrug-
builspreeuw, Mauritiusduif, 
manenduif, Indische blauw-
rug, roodoorbuulbuul, 
sneeuwkaprpodborsttapuit 
en de kroonduif huisves-
ten. Ook andere dieren zo-
als de zeekoeien en capy-
bara’s kwamen wij allemaal 
tegen. Maar ook wist Wille-
ke veel te vertellen over de 
vele planten en bomen die 
in de bush staan. De gehe-
le rondleiding duurde onge-
veer 1 uur. 
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Hierna zijn we met zijn allen wezen lunchen, toen iedereen zijn / haar 
honger had gestild konden we het park op eigen gelegenheid gaan bezich-
tigen. Bij de Rimba aangekomen kregen wij een oor verdovend geroep van 
de gibbons te horen. 
Verder hebben wij nog een rondje langs de Safari gedaan waar we 
degnoes, zebra’s, waterbokken, koedoes en giraffes, breedlipneushoorns, 
jachtluipaarden en leeuwen tegen zijn gekomen. 
In de Mangrove kwamen we onder andere: Borneo rivierschildpadden en 
de Australische dwergaalscholver tegen. 
Als allerlaatste kwamen we bij de olifanten en pinguïns uit. 
 

Na een zeer gezellige dag in de Burgers Zoo te hebben gehad zijn we om 
16.15 uur weer richting huiswaarts gegaan. Gelukkig waren de weergoden 
ons dit jaar goed gezind, zodat wij op een mooie dag terug kunnen kijken.  
Op de website kunt u een foto impressie van deze dag zien. 

Voor meer foto kijkt u op 
www.denachtegaalhjd.nl 
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BIJZONDERE-TENTOONSTELLING 2016  
 

             GEORGANISEERD DOOR: 
 

VOGELVERENIGING 
“DE NACHTEGAAL” 

HEERJANSDAM 
 

OPENINGSTIJDEN: 
27 OKTOBER OPENING OM 19.30 UUR 

ZAAL OPEN VANAF 20.00 UUR TOT 22.00 UUR 
28 OKTOBER VAN 10.00 UUR TOT 22.00 UUR 
29 OKTOBER VAN 10.00 UUR TOT 16.00 UUR 

 

PLAATS: SPORTZAAL “DEN DAM” 
SPORTLAAN, HEERJANSDAM 

 

Zaal is voor rolstoelen toegankelijk  toegang: gratis  
 Inlichtingen: 06-12616179 

 
 

Email: info@denachtegaalhjd.nl 

www.denachtegaalhjd.nl 
of www.tt2016.denachtegaalhjd.nl 
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www.vogelverenigingenrayon5.nl 
 

De website van Rayon 5 Zuid-Holland 
Hier vindt u het laatste nieuws van de verenigingen 

BELANGRIJKE DATA 2016 

 

 
- Zaterdag 24 september a.s. 
 Regionale Babyshow 
 
- Donderdag 29 september a.s. 
 Ledenbijeenkomst 
 
- Dinsdag 25 oktober a.s. t/m 
     Zaterdag 29 oktober a.s. 
     Bijzondere Tentoonstelling 
 
 

Noteer deze  
 

alvast in je agenda! 
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V.V.  DE NACHTEGAAL  HEERJANSDAM 
 
 

Organiseert een 
Regionale Technische dag 2016 

op zaterdag 24 september a.s. 
 
 

v.v.”De Nachtegaal” Heerjansdam organiseert op 24 september a.s. een 
regionale technische dag (tafelkeuring) bij Diervoeders W.L.Plaizier aan 
de Lindeweg 14c te Heerjansdam  
 

Dit is uw kans om alles te bespreken met de keurmeester aangaande 
conditie, vorm, kleur en eventuele andere vragen die u al lang beant-
woord wilt hebben. 
 

Alle leden van verenigingen uit rayon 5 kunnen meedoen met deze gezel-
lige en leerzame dag. 
 

Inschrijfformulieren krijgt u tijdig toegestuurd of kunt u via de website 
invullen (vanaf augustus). 
 

Datum    : 24 september 2016 
Inbrengen vogels  : 8.30 uur tot 9.30 uur 
Show geopend   : 10.00 uur tot 15.00 uur 
Kosten    : gratis 
 
 

Hebt u nog vragen, Mail naar: info@denachtegaalhjd.nl 
 

voor meer informatie: www.denachtegaalhjd.nl 
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TT- AGENDA  RAYON 5 Z-H. 
  
  27-29 Okt. v.v. De Nachtegaal, Heerjansdam (H79)  
  Sporthal De Dam, Sportlaan 8, Heerjansdam  
 

  Rayontentoonstelling “Rivierencup” 2016  
  28-29 OKT. v.v. Kraaiennest, Nieuwpoort (N02)  
  Het Arsenaal, Buitenhaven 10, Nieuwpoort  
  Opening: vrijdag 28 oktober om 14:00 uur 
 

  03-05 NOV. v.v. Voliere Vrienden, H-I-Ambacht (H37)  
  P.V.Luchtbode, Reeweg 89, Hendrik-Ido-Ambacht  
 

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

  04-05 NOV. v.v. De vogelvriend, Sliedrecht (S05)  
  Activiteitencentrum, Thorbeckelaan 110, Sliedrecht  
 

  10-12 NOV v.v. De Voliere, Dordrecht (D05)  
  PV De Luchtbode, Gravensingel 108/110, Dordrecht  
 

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

  17-19 NOV. v.v. Vogelvreugd, Hardinxveld (H18)  
  Herv.Centrum, Talmastraat 9, Hardinxveld-Giessendam  
 

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

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

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

  01-03 DEC. v.v. De Edelzangers, Groot-Ammers (G16)  
  Tuincentrum Provincia, Nieuwpoortseweg 5 Groot-Ammers  
   
   

Districtstentoonstelling Zuid-Holland 2016 
 

  29-31 DEC. v.v. Diamantvink Roelofarendsveen (R14)  
  Bonaventurecollege, Schoolbaan 1, Roelofardendsveen 
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Tuinontwerpstudio MINK 
Gediplomeerd tuinontwerper 

tel: 06-19939508 
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 Ringen bestellen 2017 
 

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 ringencommissa-
ris het verschuldigde bedrag binnen heeft. Dit kan per overschrij-
ving of contant bij het inleveren van het formulier. 

 
 

bestelperiode uitlevering na: 

1e ronde: 01 april - 15 mei 2016                 levering na: 1 okt.2016 
2e ronde: 16 mei - 30 september 2016        levering na: 15 dec.2016 
3e ronde: 01 oktober - 31 januari 2017   levering na: 1 april 2017 

4e ronde: 01 februari - 31 maart 2017   levering na: 15 mei 2017 

 

De bestelformulieren voor 2017 zijn te downloaden van de 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. 
Let op!; De ringen voor de beschermde vogels kunnen niet per mail be-
steld worden. 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 rin-
gen. 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 ka-
der van de Flora- en Faunawet beschermd. In deze wetgeving is geregeld 
dat gekweekte vogels gehouden mogen worden, mits zij een pootring 
hebben die is afgegeven door een erkende vogelbond. Dit geldt voor in-
heems beschermde vogels en uitheems beschermde vogels (CITES bijla-
ge 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 down-
loaden 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. 
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 UITNODIGING 
  
Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de ledenbijeenkomst, die 
gehouden zal worden op donderdag  29 september a.s. om 20.00 uur  
(zaal open om 19.30 uur) in de vergaderzaal van Sporthal “Den Dam” 
aan de Sportlaan te Heerjansdam. 
  
AGENDA 
  

1. Opening 
2. Notulen vorige vergadering 
3. Ingekomen stukken 
4. Mededelingen 
5. Ledenbestand 
6. Terugblik clubuitje 
7. Terugblik Babyshow 
8. Vooruitblik Tentoonstelling 
9. Fotopresentatie Babyshow 
10. Sluiting Voorzitter  
 
 

 

Jij komt toch ook? 

GRAAG EEN MOOIE TUIN? 
 

Laat uw tuin dan bestraten of onderhouden door 
 
 

Bestrating & hoveniersbedrijf MINK 
 
 

Aanbieding voor leden van vogelvereniging 
“De Nachtegaal”: slechts € 25.00 per uur. 

 
 

Gespecialiseerd in natuursteen 
 
 

Bel voor informatie: 06-50125148 
E-mail: stratenmaker2015@hotmail.com 
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