
 

Augustus 2020                                                     1  

 
  VOGELVERENIGING 
 

  DE NACHTEGAAL, HEERJANSDAM 

CLUBBLAD 
 
Augustus 2020 



 

Augustus 2020                                                     2 

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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Corona maatregelen  
 

 

Hallo, 
 
Wat hebben wij een vervelende tijd achter de rug en wellicht ook nog voor ons. 
De afgelopen maanden niets mogen en kunnen doen wat verenigingsactiviteiten 
betreft is voor ons allemaal hard aangekomen, denk ik. Bij mij in ieder geval wel. 
De contacten die we toch maandelijks hadden op de ledenbijeenkomst en het el-
kaar tegen komen op diverse andere vogellocaties heb ik toch wel erg gemist. Of 
dit de rest van het jaar ons ook nog parten gaat spelen is koffiedik kijken.  
Maar zoals het er nu naar uitziet en na contact gehad te hebben met gemeente 
Zwijndrecht kunnen we voorzichtig gaan denken wat we kunnen en gaan doen na 
de zomerstop. 
 
Als eerste staat er een ledenbijeenkomst gepland op donderdag 24 september 
a.s. Deze avond hopen wij elkaar weer voor de eerste keer na lange tijd te kunnen 
en mogen begroeten. Zoals traditie getrouw staat deze avond in het teken van de 
komende Regionale Tentoonstelling en wat wij nog meer gaan doen op deze avond 
wordt nog hard over nagedacht door het bestuur. Maar wij doen ons best u een 
fijne en leerzame avond te bezorgen. 
 
Als tweede staat de Regionale babyshow en de BBQ gepland op 26 september a.s. 
Het bestuur heeft besloten deze beide niet door te laten gaan van wegen dat wij 
tijdens het bespreken van de vogels met de keurmeesters de 1,5 meter maatre-
gel niet op een veilige manier kunnen garanderen en de meeste vogelliefhebbers 
en deelnemers van deze babyshow, tot de groep ‘ouderen’ behoort. Die zo is ge-
bleken het meest kwetsbaar is, dus het grootste risico loopt om bij besmetting 
ernstig ziek te kunnen worden. Wij nemen dus als bestuur een groot risico op ons 
en dan zou onze ‘Babyshow’ wel een heel andere wending nemen en zouden we ach-
teraf zeggen, ‘hadden we het maar nooit gedaan’.   
 
Wat onze Regionale Tentoonstelling betreft, deze kunnen we onder zeer strenge 
voorwaardes en afspraken wel door laten gaan. Natuurlijk onder voorbehoud van 
het RIVM en het Ministerie van Volksgezondheid. En hier hebben wij ook uw hulp 
en discipline hard bij nodig, want met elkaar kunnen wij de show op een gezonde 
manier houden. 
 
Enkele maatregels zijn onder andere; éénrichtingsverkeer bij het binnenkomen 
en uitgaan van de locatie, de afstand van 1,5 meter zeer strikt opvolgen, tijdslot 
bij het inbrengen en afhalen van de vogels en geen vogelverkoop.  
Alles zal in het clubblad van september nogmaals haarfijn uitgelegd worden. 
 
Financiële consequenties; 
Zoals u zult begrijpen zijn er de laatste maanden geen inkomsten binnen gekomen 
terwijl onze kosten wel door zijn gegaan. Ook aan de komende Regionale Tentoon-
stelling zijn kosten verbonden en de inkomsten zijn bijna niet te genereren. 
Het is namelijk onmogelijk om tijdens de openingsuren het Rad van Avontuur te 
laten draaien. Dit omdat we tijdens het verkoop van de lootjes te veel contact  
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hebben met elkaar. 
Natuurlijk gaat de Grote Verloting 2020 gewoon door en het jaarlijks boekje lo-
ten wordt u in september, bij het clubblad september toegestuurd.  
Wij vragen u beleefd om ons financieel te steunen door een extra boekje loten te 
nemen, meer mag natuurlijk ook. De trekking gaat ongeacht of de Regionale Ten-
toonstelling doorgaat of niet gewoon door.     
 
Ook de openingsavond zal anders zijn als anders. Er zal geen officiële openings-
ceremonie zijn en ook de gewonnen prijzen worden niet persoonlijk uitgereikt. Dit 
alles om zo min mogelijk contact met elkaar te hebben. Ook was het de bedoeling 
om op deze avond nog enkele jubilarissen te huldigen, maar ook dit zal op een la-
ter moment gedaan worden. Natuurlijk worden de jubilarissen hier persoonlijk 
over geïnformeerd. 
 
Verder willen wij op het inschrijfformulier een extra kolom aanbrengen waar u 
kunt aan geven of u de vereniging wilt ondersteunen. 
Deze extra ondersteuning bedraagt … x € 5.00, u kunt dan zelf aangeven hoeveel 
keer u de vereniging wilt steunen met € 5.00.  
Wat krijgt u terug voor deze extra steun; Voor iedere € 5.00 krijgt u een lot-
nummer toegestuurd in de enveloppe met de inbreng- / afhaallijst en de kooinum-
mers. Wij houden natuurlijk bij wie welk nummer heeft gekregen.  
Ook tijdens de openingstijden is het nog mogelijk om een extra loten te kopen 
zodat ook niet inzenders de mogelijkheid hebben om ons financieel te steunen.  
We draaien immers geen Rad van Avontuur tijdens de show.  
Op de zaterdagmiddag worden via contraloten enkele, afhankelijk hoeveel er ver-
kocht zijn, loten getrokken en daar stellen wij natuurlijk schitterende prijzen 
voor beschikbaar.  
 
Al met al is het zeer vervelend dat dit allemaal zo moet gaan gebeuren.  
Maar zoals u hopelijk kunt begrijpen gaat de gezondheid van ons allemaal voor en 
op deze manier kunnen wij toch nog iets maken van dit verloren jaar. 
En hopen en rekenen wij dan ook op uw medewerking. 
 
Met vriendelijke groet en hopelijk tot 24 september a.s. 
 
Namens het bestuur, 
Lex Kaptein.    
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BESTELFORMULIER RINGJAAR 2021 
 

Zoals u wellicht gemerkt heeft stond het bestelformulier ringjaar 2021 in het  
“Onze Vogels” van maart jl. Voor de eerste ronde zijn er maar weinig ringen besteld. 
Om teleurstellingen te voorkomen dat u de ringen niet op tijd binnen heeft besteld u dan nu 
uw ringen voor de tweede ronde. In ieder geval voor 20 september a.s. De bestellingen van 
de tweede ronde worden pas na 15 december geleverd, maar houdt u er wel rekening mee 
dat de feestdagen hier vertraging in kan veroorzaken. Als u de ringen opgestuurd wilt hebben 
is er een afspraak gemaakt dat er bij de ringenbetaling een extra bijdrage wordt gevraagd van 
€ 3,00. Tevens, houdt u er rekening mee dat de ringen niet besteld worden indien het ver-
schuldigde bedrag niet is voldaan. 
De ringenformulieren kunnen per email of post opgestuurd worden. 
Verder staan hier onder nog enkele tips waar u rekening mee dient te houden. 
 

Martin Versteeg, ringencommissaris 
 

 

Tips voor het bestellen van de ringen 
 

* Bestel uw ringen op tijd, voorkom teleurstelling als de ringen niet besteld kunnen worden 
omdat bijvoorbeeld de betaling nog niet binnen is. 
Dus bestel uw ringen in de eerste ronde, zeker als u een vroege kweker bent. 
 

* Ringen kunnen alleen besteld worden via een ringenbestelformulier. 
 

* Betaal bij voorkeur via de bank, NL11 INGB 0002252550  t.n.v. v.v. De Nachtegaal, Heerjans-
dam, onder vermelding van "Ringenbestelling" en uw kweeknummer. 
 

* Vul het bestelformulier duidelijk in, voorkom dat er door een onduidelijk handschrift de ver-
keerde ringen of de verkeerde maat bestelt wordt. 
 

*  De machtiging die op het bestelformulier staat is alleen voor bondsleden die niet lid zijn  of 
verspreid lid zijn van een vereniging, deze machtiging hoeft dus niet ingevuld te worden door 
leden van de v.v. “De Nachtegaal” Heerjansdam. 
 

* Voorkom spoedbestellingen, het is nog altijd goedkoper om extra ringen te bestellen bij de 
gewone ringenbestelronde dan een spoedbestelling te doen. 
 

* Een spoedbestelling duurt toch nog zo’n 14 dagen. 
 

* Kijk bij het ringenreglement van de bond welke aantallen je kan bestellen, dus je kan bij-
voorbeeld niet 17 ringen van 1 ringmaat bestellen. Dit wordt 15 of 20. 
 

* Opsturen van de ringen is mogelijk. Geeft dit tegelijk met het bestellen van de ringen aan, 
bij binnenkomst van de ringen houdt de ringencommissaris deze ringen achter. 
 

*  Bestelling per email word altijd  bevestigd door de ringencommissaris.  
 

* Vul het ringenformulier voor Europese Cultuurvogels volledig in, vergeet de handtekening 
niet. Bij de Europese Cultuurvogels kan niet afgeweken worden in de ringmaat, deze staan 
vast bij de verschillende soorten. 
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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 2020 

  
- Donderdag 24 september 2020 
 Ledenbijeenkomst 
 

- Dinsdag 13 oktober 2020 
 Sluiting inschrijving Regionale Tentoonstelling  
 

- Dinsdag 27 oktober t/m zaterdag 31 oktober 2020 
 Regionale Tentoonstelling 
 

- Donderdag 26 november 2020 
 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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V.V.  DE NACHTEGAAL  HEERJANSDAM 
 

Regionale Technische dag 2020 
en BBQ 

op zaterdag 26 september a.s. 
 

zijn gecanceld 
 

Het bestuur heeft besloten de Regionale Babyshow en de BBQ niet door te la-

ten gaan van wegen dat wij tijdens het bespreken van de vogels met de keur-

meesters de 1,5 meter maatregel niet op een veilige manier kunnen garanderen 

en de meeste vogelliefhebbers en deelnemers van deze babyshow, tot de groep 

‘ouderen’ behoort. Die zo is gebleken het meest kwetsbaar is, dus het grootste 

risico loopt om bij besmetting ernstig ziek te kunnen worden. Wij nemen dus als 

bestuur een groot risico op ons en dan zou onze ‘Babyshow’ wel een heel andere 

wending nemen en zouden we achteraf zeggen, ‘hadden we het maar nooit ge-

daan’.   
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GROTE VERLOTING 2020 
 

Ook dit jaar hebben we een grote verloting met prachtige prijzen.  
 
1e. Prijs: Accu klopboormachine 
2e. Prijs: Luxe keukenmachine 
3e. Prijs: Dinerbon (Griek) 
4e. Prijs: Magnetron 
5e. Prijs: Sodastreamer 
 
De boekjes loten zijn vanaf september beschikbaar en worden dan ook bij-
gevoegd in het clubblad van september. Wenst u meerdere boekjes om de 
vereniging te steunen in deze bizarre tijd geef dit dan door aan Teun v/d 
Waal of via ons E-mailadres, info@denachtegaalhjd.nl. 
 

De trekking is op Zaterdag 31 oktober a.s. om 16:00 uur in de kantine 
van LR & PC Develruiters aan de Molenwei 3 te Heerjansdam.  
In een boekje zitten 25 loten van € 0,50 stuk, dus € 12,50 per boekje.  
Betalen d.m.v. overmaken naar bankrekeningnummer 
NL11 INGB 0002252550 tnv Penningmeester v.v. De Nachtegaal, Poortu-
gaal, ovv Grote verloting en je kweeknummer.  
 

Mocht je echter het boekje loten dat wij je hebben toegestuurd niet kun-
nen 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! 
 

 
Het bestuur van Stichting Districtsshow Zuid-Holland heeft samen met het 
bestuur van v.v. De Diamantvink uit Roelofarendsveen besloten om de 
Districtstentoonstelling NIET door te laten gaan. 
 

Reden is dat wij als besturen de veiligheid en de gezondheid van de  
inzenders en de bezoekers niet kunnen garanderen in de ruimte waar dit 
jaar de show gehouden zou worden. 
 

Daarnaast realiseren we ons, dat de meeste vogelliefhebbers, tot de groep 
‘ouderen’ behoort die zo is gebleken het meest kwetsbaar is, dus het 
grootste risico loopt om bij besmetting ernstig ziek te kunnen worden.  
Wij nemen dus als bestuur een groot risico op ons en dan zou ons ‘feestje’ 
wel een heel andere wending nemen en zouden we achteraf zeggen, 
‘hadden we het maar nooit gedaan’.   
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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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Op bezoek bij… 
Fred Beekman 

 

Eindelijk kunnen we weer wat doen.  
 

Op een maandagavond werden wij, Teun 
en Lex, in zijn tuin hartelijk welkom ge-
heten door Fred Beekman om eens te 
komen kijken naar zijn trots. Wij wer-
den allereerst getrakteerd op een 
heerlijk bakje koffie met een appelflap 
erbij. Tijdens deze versnapering ver-
telde Fred dat hij deze volière 8 jaar 
geleden heeft laten bouwen. Zoals je 
aan de foto’s kunt zien is het een lust 
voor je ogen, een volop begroeide voliè-
re wat een pronk stukje is voor de tuin. 
Als je buiten zit gaan je ogen vanzelf 
naar deze schitterende volière waar 
een diversietijd aan tropische vogels in 

zitten. Een kleine opsomming van de bewoners zijn: Chinese Dwergkwartel, Gould-
amadines, Seresamadines, Spitsstaartamadines, Napoleon Wever, Binsenastilde, 
Roodkoppagegaaiamadines, Zilverbekjes, Bandvinken, Sint Helenafazantjes, Bi-
chenowastrilde, Zebravinken, Bruinborstrietvink, Bruinruggoudmus en een kanarie 
man voor de zang.  
Het kweken is geen must maar er hangen overal nestkastjes verborgen tussen 
het groen en het gebeurt regelmatig dat er ineens jonge vogels rondvliegen. Rin-
gen doet Fred helaas niet maar geniet op deze manier van zijn vogels. 
Zoals je op een van de foto’s kunt zien heeft Fred er ook een nachthok aanzitten 
waar de vogels in kunnen schuilen. Zeker in de wintermaanden, dan gaan ze tegen 
het donker worden in het nachthok en gaat het luikje dicht en wordt er  
Bij verwarmd zodat het voor de vogels behaaglijk is. 
Het voer wat Fred geeft bestaat uit een goed Tropen mengsel, kanariezaad, CD 
eivoer en wat levend voer.  
En natuurlijk ontbreekt het verse 
drinkwater niet.  
Met het houden van vogels is Fred 
al vroeg begonnen, op jonge leef-
tijd had Fred al vogels.  
De populatie bestond toen uit 
Blauwfazantjes, Zebravinken en 
Oranjekaakjes.  
Fred heeft zijn hobby zo’n 12 jaar 
gelden uitgebreid met het lidmaat-
schap van onze vereniging en daar 
zijn wij natuurlijk blij mee. Hij is 
een regelmatige bezoeker van de 
ledenbijeenkomsten en de ten-
toonstellingen.  
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Op bezoek bij… 
Fred Beekman (vervolg) 

 

Meedoen aan een tentoonstelling ziet 
Fred niet zo zitten maar wil wel graag 
in contact komen met andere vogellief-
hebbers. Dit om kennis en eventueel 
vogels uit te wisselen. Want hij heeft 
de indruk dat het steeds moeilijker 
wordt om aan nieuwe en geschikte  
aanwas te komen. Hij vindt het dan ook 
jammer dat de verenigings-WhatsApp 
niet echt de vruchten afwerpt waar  
deze app voor bedoeld is. Ondergete-
kende denkt ook dat dit nog moet 
groeien en dat de Corona er ook niet 
bij geholpen heeft om de app goed te 
kunnen promoten. 

Na anderhalf uur genoten te hebben 
van de volière en het gesprek was 
het tijd om weer huiswaarts te gaan. 
Wij bedankte Fred en zijn vrouw 
voor de koffie en voor de gastvrij-
heid. 
 

Vind jij dit ook eens leuk dat wij bij 
jou op bezoek komen? meld je dan 
aan en wij maken een afspraak. Op 
deze manier kunnen wij meer te we-
ten komen hoe jij deze prachtige 
hobby beleeft. 
 

De vliegende reporters, 
Teun en Lex. 
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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. 
 

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 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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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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