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We mogen weer! We mogen weer! 
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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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We mogen weer 
Op het moment van dit stukje mocht ik een klein beetje in de toekomst kijken. 
Want het eind van de lange tunnel is in zicht en we mogen weer. 
Ik verwacht dat wij toch allemaal tenminste 1 x gevaccineerd zijn en wellicht zijn 
de meeste onder ons al voor de 2 x gevaccineerd. 
 

Dus tenzij er natuurlijk de komende tijd weer roet in het vogelvoer wordt ge-
strooid. Maar ik wil graag positief blijven en, samen met de andere bestuursle-
den, ervoor gaan om nog voor de zomerstop toch nog de algemene jaarvergade-
ring te houden met daarachter aan een gezellig onderonsje. Natuurlijk alles on-
der de dan geldende regels van de regering en het RIVM. Op afstand en als er 
gelopen wordt moet het mondkapje op.  En u bent natuurlijk weer van harte wel-
kom op deze avond maar wel alleen als u gezond en fit bent en geen coronaklach-
ten heeft. 
 

Op deze avond willen wij het niet alleen hebben over de jaarstukken van vorig 
jaar, maar zoals de statuten en de reglementen voorschrijven zijn wij dit ver-
plicht om dit met u te bespreken. Verder willen wij natuurlijk terugkijken naar de 
afgelopen tijd maar zeker naar de toekomst. 
Hoe gaan we verder, heeft de afgelopen tijd nog invloed op de komende tentoon-
stellingen, hoe gaan wij deze en de babyshow inrichten. Want we willen natuurlijk 
na deze lange tijd toch weer onze gefokte trots laten zien. En weer gezellig over 
onze hobby discussiëren, want dat hebben wij toch, denk ik allemaal gemist. 
 

Wij willen dan ook op donderdag 24 juni a.s. deze Algemene jaar-
vergadering plannen. Zoals u gewend bent aanvang 19:30 uur en 

zaal open om 19:00 uur. 
 

Maar wij rekenen op uw dat u bij twijfel thuisblijft.  
 

Ik wil u er wel op wijzen dat de datum van donderdag 24 juni a.s. 
natuurlijk onder voorbehoud is. 

Dus ik vraag u dringend om voordat u naar deze avond wilt komen u 
wel eerst op de website kijkt of deze avond door kan/mag gaan. 

Ook wordt het op de WhatsApp-Groep vermeld. 
Houdt een van beide dus goed in de gaten en check het 

voor dat u op pad gaat. 
Lex Kaptein. 
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Dit jaar wordt de  
Districtsshow Zuid-Holland 2021  

georganiseerd door  
“Stichting Districtsshow Zuid-Holland”  
i.s.m. 1e.Flakkeese Vogelvereniging 

Middelharnis  
van 15 t/m 18 dec. 2021  

Later meer op:  
www.SDZH.nl 

BESTUURSVERKIEZING 
  
Op een later moment zal er een algemene jaarvergadering gehouden wor-
den. Net als ieder jaar zijn er bestuursleden aftredend, en dit jaar is dit: 
 
 

Voorzitter:     Lex Kaptein    Herkiesbaar 
Ringen-commissaris:  Martin Versteeg  Herkiesbaar 
 
Leden hebben zich tot 11 januari 2021 op kunnen geven voor een functie 
binnen het bestuur. Het bestuur heeft geen aanmeldingen ontvangen.  

Districtsshow Zuid-Holland 2021 
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Grootste roofvogel van Europa heeft jonkies gekregen 
in de Hoeksche Waard: ‘Maar we juichen nog niet!’ 

 

Beschuit met muisjes! Een koppel zeearen-
den op de Korendijkse Slikken heeft twee 
jonkies gekregen. Uniek in de Hoeksche 
Waard én voor dit deel van Nederland. Eer-
der dit jaar gingen bijna alle nesten kapot 
door de storm. ,,Maar we juichen pas als ze 
zijn uitgevlogen.’’ 
 

De diertjes zijn twee weken oud. Het is dus al-
lemaal nog heel pril en dan kan er volgens 
boswachter Chantal van Burg van Natuurmo-
numenten ‘nog van alles misgaan’. Het is ab-
soluut niet de bedoeling dat natuurfotografen 
en vogelaars massaal naar het nest trekken 
om de dieren te spotten. Ze zijn bij rust gebaat, 
volgens Van Burg. ,,We juichen om die reden 

nog niet. En het was eigenlijk ook helemaal niet de bedoeling dat dit nieuws al naar buiten 
zou komen. Natuurmonumenten had júist besloten dit pas half juli te doen, na het broedsei-
zoen, om de dieren te beschermen.”  
Een kraambezoek op veilige afstand is wél mogelijk, op bijvoorbeeld de rondvaartboot 
van De Hoeksche Vaart. Die biedt dit weekend de eerste tocht aan, vanwege corona voor 
maximaal vijftien man. Én op 350 meter afstand van het nest. Een verrekijker en telelens 
zijn dus wel aan te raden, al zijn zelfs dan scherpe beelden op zo’n afstand zeker niet gega-
randeerd. Maar het is íets. ,,Dichterbij is voor onze zware boot fysiek ook niet mogelijk, 
maar dat moet je ook niet willen, want je wil die dieren niet laten schrikken.” zegt Eva van 
Dijk-Bijl, eigenaar van de Hoeksche Vaart én zelf fanatiek vogelaar. 
Kraambezoek op de rondvaartboot is wat Natuurmonumenten betreft helemaal oké, Van 
Dijk-Bijl had hierover eerder al met de boswachter overlegd. De boswachter vreest wel dat 
fanatiekelingen op eigen houtje dichter bij het nest gaan dobberen. Al snapt de boswachter 
wel dat mensen er een plaatje van willen hebben. ,,Dit is uniek in de Hoeksche Waard. Dit 
jaar zijn er sowieso weinig nesten in de zuidwestelijke delta, want veel zijn gesneuveld door 
grote stormen. Wij vinden het heel bijzonder. Helemaal geweldig, ja. We zijn er supertrots 
op dat de vogel zich in ons gebied heeft gevestigd en dat hij de Hoeksche Waard heeft uit-
gekozen als broedplaats.  
Maar pas als ze echt zijn uitgevlogen zijn we pas écht écht blij”, aldus Burg.  
Een zeearend legt meestal twee eieren, die ongeveer na 38 dagen uitkomen. De jongen 
vliegen gemiddeld na 70 tot 90 dagen en worden zeker een maand gevoerd door papa en 
mama. Ze eten vooral vis, maar ook watervogels als eenden, koeten en jonge ganzen. Min-
der vaak eten ze zoogdieren, zoals hazen. 
 

De enige mogelijkheid om het nest te kunnen zien is vanaf het water.  
Het gebied de Korendijkse Slikken is afgezet omdat het broedseizoen is. Mensen zijn in 
principe vrij om te varen in die vaargeul, maar je mag niet achter de boeien komen.  
Er staan ook bordjes tot hoe ver je mag komen met je boot. Wij vrezen dat sommigen niet 
zullen luisteren en dan net een stukje te ver het gebied in gaan. Dat verstoort de boel echt. 
Alsjeblieft, doe het niet, vragen wij.”  
In de Brabantse Biesbosch verloor vorige maand een zeearend paar de twee eieren toen 
tijdens een storm de boom waarin het nest zat omwaaide. In maart verloor het andere  
zeearendenkoppel zijn nest in de Dordtse Biesbosch. Ook daarin zaten twee eieren.  
Het dichtstbijzijnde paartje broedt nu in Ooltgensplaat, een dorpje in de gemeente Goeree-
Overflakkee”, zegt Van Burg.  
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22 september 2018 
 

  Locatie:      Openingstijden: 
  LR & PC Develruiters  Donderdag  28 oktober:  19.30-22.00 uur 
  Molenwei 3    Vrijdag    29 oktober:  10:00-22:00 uur 
  Heerjansdam    Zaterdag   30 oktober: 10:00-16:00 uur 

                

                                                             

 

E-mail: Info@denachtegaalhjd.nl 
                    www.denachtegaalhjd.nl 
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V.V.  DE NACHTEGAAL  HEERJANSDAM 
 

Organiseert een 
Regionale Technische dag 2021  

en BBQ (beide o.v.b) 
op zaterdag 18 september a.s. 

 

 

v.v. ”De Nachtegaal” Heerjansdam organiseert op 18 september a.s. een 
regionale technische dag (tafelkeuring) en een gezellige BBQ. 
 

Tijdens de Regionale Technische dag krijgt u de kans om alles te bespre-
ken met de keurmeester aangaande conditie, vorm, kleur en eventuele an-
dere vragen die u al lang beantwoord wilt hebben. 
 

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

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

Regionale Technische dag 2021 
Datum    : 18 september 2021 
Inbrengen vogels  : 8.30 uur tot 9.30 uur 
Show geopend   : 10.00 uur tot 15.00 uur 
Plaats     : Clubgebouw “Develruiters”, Molenwei 3 Heerjansdam 
Kosten    : gratis 
 

BBQ 2021 (alleen leden van v.v. De Nachtegaal Heerjansdam) 
Datum    : 18 september 2021 
Aanvang    : 18.00 uur tot 21:00 uur 
Plaats     : Clubgebouw “Develruiters”, Molenwei 3 Heerjansdam 
Kosten    : € 20,00 p/p (vooruitbetalen) 
 
 

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

voor meer informatie: www.denachtegaalhjd.nl 

Geld over maken op de rekening 
 

Als u geld overmaakt op de rekening van v.v. De Nachtegaal t.b.v. uw 
ringenbestelling, wilt u dan uw kweeknummer  
vermelden en om welke ronde, spoed of dat het om 
een nieuw lid gaat.  
Tevens is het ook handig als u bij het betalen van 
uw contributie of andere zaken ook uw kweeknum-
mer vermeld. 
 

Alvast bedankt, 
 

Teun v/d Waal, penningmeester 
Martin Versteeg, ringencommissaris 
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 De Swiftparkiet 

De Swiftparkiet is een middelgrote parkiet (ongeveer 245 
mm lang) die soms omschreven wordt als een overgangs-
soort tussen de parkieten en de Lori's. 
Toch is hij ook verwant met de Rosella’s zijn gewicht is ligt 
tussen de 50 en de 74 gram. Een Swiftparkiet is meestal 

groen, met een rode kop met gele randen en aan het oor 
zijn ze lichtjes blauw. De staart is bruinzwart met stipjes 
blauw en rood onderaan en de tippen van de schouders 
zijn rood. Er bestaan verschillen tussen individuen die zich 
uiten in stipjes rood op de borst. Het mannetje is qua uiter-
lijk niet erg goed te onderscheiden van het vrouwtje. De 

man is iets groter dan de pop en ook iets feller van kleur 
ook de kleur van de iris is anders, geelachtig bij de man en 
bruin bij de pop. Een ander kenmerk is de vleugelstreep 
aan de binnenkant van de vleugels. Bij jonge mannen wordt 
de vleugelstreep dunner naarmate hij korter bij het lichaam 
zit, bij oudere mannetjes verdwijnt deze streep zelfs volle-

dig. En bij vrouwtjes is er over de volledige vleugel een bre-
de streep die niet verdwijnt naarmate zij ouder worden. 
Toch zijn er vogels die hierop een uitzondering vormen en 
daardoor ook moeilijker te onderscheiden zijn. 
 

De Huisvesting 
Ten eerste moeten voldoende takken in de volière zijn, zodat de parkiet kan klimmen en 
klauteren want daar houden Swiftparkieten van. 

In de volière broeden de Swiftparkieten in een blok van 35 cm hoog en een bodem opper-
vlak van 18 x 18 cm. Het vlieggat heeft een diameter van 5.2 cm. 
Omdat de Swiftparkiet niet agressief is, kan hij samen met andere vogels in één volière ge-
houden worden, bijvoorbeeld met Neophema’s en prinsesparkieten. 
Ze zijn heel sociaal en meestal helemaal niet agressief en ze worden gemakkelijk tam. 
Hun vlucht, die zeer snel is dus het zijn zeer goede vliegers. 
 

De Voeding 

Ook de hoofdbestanddelen van hun voeding, nectar en stuifmeel duiden op hun verwant-
schap met de Lori's. 
Ze halen deze bestanddelen met hun tong uit de bloemen van de eucalyptusboom. 
Hun voeding bestaat verder uit bessen, zaden, insecten en kleine vruchten. 
Daarom eet een Swiftparkiet die in Europa gehouden wordt ook graag fruit. 
 

Het Kweken 

Het vrouwtje legt meestal 3 tot 5 eieren die in 20 dagen uitgebroed worden. 
De jongen blijven daarna 5 weken in het nest en als zij 42 dagen oud zijn, verlaten ze het 
nest. Ze worden dan nog een tijdje door de ouders (zowel man als pop) gevoed. 
Dit minder na een tijdje tot de jongen uiteindelijk zelfstandig kunnen eten. De jonge vogels 
zijn doffer van kleur dan de volwassen vogels. En na 9 maanden wordt hun kleur feller dus 
hoe ouder ze worden hoe mooier hun kleur wordt. 
Na ongeveer 12 maanden zijn ze geslachtsrijp. 
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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 24 juni 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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Kweekverslag van de Marokkaanse Huisgors 
(Emberiza s. Striolata) 

Beknopte inleiding  
Deze ongeveer 15cm lange huisgors is een vogelsoort die als verspreidingsgebied bijna geheel 
Noord-Afrika, delen van Azië en India heeft. Dit geldt voor beide nominaat-vormen, de Emberiza 
striolata en de Emberiza saharea hoewel de laatste een iets beperkter verspreidingsgebied heeft 
Emberiza striolata heeft nog als beschreven (onder)soorten de E striolata strilata, de E. s. saforatior 
en de E. s. jebbelmarrae. Emberiza sahari heeft nog als beschreven (onder)soorten de E. saharea 
saharea, de E. s sanghae en de E. s. theresae. Dit alles volgens bron avibase- the world bird data-
base. De onderlinge verschillen zijn echter zo klein dat niet iedereen deze opvattingen deelt en de 
huisgorzen in twee kampen verdeelt, nl. de Emberiza striolata en de Emberiza saharea. Ik ben 
geen veldwetenschapper of soortbeschrijver, dus ik kan u niet vertellen hoe het soms zit ik kan u 
echter alleen voor de volledigheid hierop wijzen. De grootste uiterlijke verschillen tussen beide huis-
gorzen is dat de Emberiza s. striolata in de grijze kop, nek en hals vaal zwarte en witte bestreping 
heeft en de snavelkleur tweekleurig is, bovenkant snavel zwart en onderkant snavel geel. De Em-
beriza s. saharea heeft daarentegen een geheel gele snavel en mist de vaal zwarte bestreping in 
het grijs van hals, nek en kop Dit alles is overigens het duidelijkst te zien bij de mannen. Voor de 
kleurschakeringen van de vogels verwijs ik u graag naar de bijgeleverde foto's, want soms zegt een 
foto meer dan duizend woorden, toch? Zo is o.a. duidelijk het geslachtsverschil te zien tussen man 
en pop. De huisgors leeft voornamelijk in een droog landschap. Echter wel altijd in de buurt van ne-
derzettingen waar deze soort voedsel en nestgelegenheid vindt. Deze van origine bergvogel is dus 
een echte cultuurvolger geworden en is te vergelijken met onze eigen huismus in zijn doen en la-
ten. Zo is het voedsel opneemgedrag vergelijkbaar. Het voedsel bestaat uit diverse plantendelen en 
zaden, maar ook afvalrestjes van de mens staan op het menu, bin, brood of rot. Het nestelen is ook 
te vergelijken met de huismus. Alle gaten en openingen van gebouwen kunnen in aanmerking ko-
men om een nest in of op te bouwen. De naam huisgors is in deze een naam die niet misstaat. De 
vogels leven echt om en in de huizen ets zijn soms een lastpak voor de mens, omdat ze niet schu-
wen etenswaren te stelen uit de huizen. Als nestmateriaal komen de diverse plantaardige delen en 
dierlijk haar in aanmerking als haarwortels, droge grasstengels, geitenhaar, etc. Daarvan wordt een 
komvormig nestje gebouwd, waarin gemiddeld 4 eitjes worden gelegd, die grauw/ vaalwit zijn met 
over het gehele ei gemarmerde zwart/bruine vlekjes. De eitjes worden hoofdzakelijk door de pop  
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uitgebroeid gedurende ongeveer 14 dagen. De man zit vaak niet ver van het nest op een verhoging 
zijn liedje te verkondigen en het nest te bewaken tegen rivalen. AN er jongen zijn, worden deze met 
verve bewaakt en verdedigd tegen elk soort van gevaar. De eerste levensdagen worden de jongen 
uitsluitend gevoerd met dierlijk voedsel dat bestaat uit verschillende mugjes en vliegjes etc. en daar-
na wordt geleidelijk overgestapt op hard voedsel zoals zaden e d. De Jongen vliegen op een leeftijd 
van ongeveer 14 dagen uit en worden nog enige tijd gevoerd en verdedigd, daarna mogen ze het 
zelf uitzoeken van de oudervogels. De jongen lijken bij het uitvliegen op de pop. Dit is een overle-
vingstactiek om jonge mannen de kans te geven volwassen te worden, want ze kunnen vooral in de 
broedtijd geen andere mannen verdragen en op vrouwtjes wordt minder fel gereageerd.  
In de natuur wordt erin één broedseizoen verscheidene nesten met jongen grootgebracht, als het ze 
gegund is.  
 

Aanschaf en kweek  
Tijdens een bezoekje aan een Belgische vogelhandelaar zag ik tussen vele soorten tropische vogel-
tjes een koppel vogeltjes zitten, dat leek op onze eigen heggenmus. Goed bekeken en hoe langer ik 
keek kon ik steeds meer aan de vogels ontdekken en bleek dit bruin gekleurde vogeltje toch niet zo 
saai te zijn qua kleur. De soort intrigeerde mij. Het koppel had duidelijke kleurverschillen tussen 
man en pop en waren goed in conditie. Omdat ik de vogeltjes mooi vond en nog een vluchtje leeg 
had staan, ging ik over tot koop. Thuis heb ik de vogeltjes eventjes in een broedkooi gedaan om ze 
te laten acclimatiseren en om te kijken hoe mooi de vogels eigenlijk van tekening waren en, vooral 
niet onbelangrijk, welke soort het precies was, want ze werd verkocht onder de naam huisgors. Met-
een in de boeken en op internet gekeken bij een bekende, want ik ben, geloof ik, nog een van de 
weinigen die geen computer heeft. En, ja hoor, het was de Marokkaanse huisgors (nominaat-vorm). 
Nadat de vogeltjes volledig aan mijn voedingswijze gewend waren, bracht ik de vogels naar buiten 
en kregen zij een volière tot hun beschikking van ongeveer 2,5m breed x 2,3m diep x 2m hoog. Als 
voeding kregen ze bij mij een zaadmengeling van tropische en wildzangzaden en eivoer met daarin 
pinky's. Alles werd goed gegeten. Zondag 6 mei zag ik de pop met kokosvezel slepen en dit naar 
een open gezaagd natuurbroedblokje brengen zoals die oorspronkelijk bedoeld zijn voor de mezen-
kweek. Het nest wordt in langzaam tempo gebouwd door de pop. Als afwerking gebruikte zij wit/grijs 
sisaltouw en wat lichtgekleurd dierlijk haar. Het hele bouwproces duurde tot 13 mei.  
De pop kreeg van de man daarna een dagje vrij en deze begon pas met treden op 15 mei. De man 
helpt niet echt mee aan het nest, maar zingt voortdurend zijn me niet zoveel zeggend liedje. Hij 
deed echt wel zijn best, hoor, maar als je vogelzang van blauwborst, roodkeelnachtegaal etc. ge-
wend bent. Tja, dan ben je een beetje verwend, De man joeg, nu het nestje bijna klaar was, op de 
pop op een typische gorzenmanier. Dit gaat er onder dreigend gefluit fel aan toe en zo vallen ze 
soms tezamen uit de lucht tijdens een gevecht en gaat het gevecht op de grond gewoon verder. Om 
vervolgens gezamenlijk op een tak te vliegen en elkander vol liefde te gaan voeren. Raar maar 
waar. Het paren van de vogels is te vergelijken met dat van de huismus. Man en pop zitten op de 
grond, de man roept zijn baltsroep, de pop drukt zich tegen de grond en begint heftig met haar vleu-
gels te trillen, de man komt met de vleugelpunten naar beneden gericht en de staart recht omhoog 
al hippend en dansend op de pop af en bespringt haar.  
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Op 18 mei zie ik bij controle het eerste in mijn ogen verhoudingsgewijs grote ei liggen, ik heb het 
eventjes aangekeken. Maar de pop ging niet direct zitten en ik had besloten het ei maar niet te ra-
pen om verstoring van het nest te voorkomen. Op 21 mei is het vierde ei gelegd en vanaf deze dag 
zat de pop vast op het nest. De man bewaakte het nest en liet als ik in de buurt was, zijn alarmroep 
horen.   
Als de pop eventjes vanhet nest afging om zich te ontlasten en wat te gaan eten, ging de man op de 
nestrand zitten om de boel te bewaken. Broeden doet hij echter niet. Zondag 3 juni in de ochtend 
vond ok bij de deur van de volière eierschalen en dat kon maar éen ding betekenen: jongen. Beide 
oudervogels gingen vooral vanaf de geboorte van de longen op insectenvangst. Dit constateerde 
ook door observatie van de vogels om hun gedragingen in verschillende stadiums van het kweek-
proces te ervaren. Het vereiste (levende) voer werd dan ook door mij verstrekt in de vorm van wei-
deplankton en de vogels maakten daar maar al te graag gebruik van. Wat mij opviel bij de Marok-
kaanse-huisgors-jongen was de geelachtige huid met daarop de zeer lichtgrijze donsveertjes Ik 
vond het zeer apart om te zien en was erg verbaasd erover. Naarmate de jongen ouder werden, 
verdween de lichte kleur van huid en donsveren. Mooi was ook de bloedrode kleur van de binnen-
kant van de snavel met de felgele snavelranden eromheen. Op de vijfde dag ringde ik met de ad-
viesmaat van 2,7mm zoals opgegeven in de ringmaatlijst van de N8V1r. Dit was echter wel een ad-
viesmaat, want er stond een klein sterretje bij en de ringmaat met naam was vet gedrukt. Dit bracht 
mij in verwarring. Had ik met een Europese vogelsoort te maken (vogelsoort uit Marokko)? De soort 
is slechts een paar maal gezien als dwaalgast in het zuidelijkste puntje van Spanje en daarom beti-
teld als dwaalgast met daarom de verplichting tot ringen met een Europese ring, Ik wist het niet en 
na veel zoekwerk ben ik er nog steeds niet uit of de soort nu als een inheemse geringd moet wor-
den met een wettelijk vastgestelde ringmaat en aan de daarbij behorende speciale Europese ring 
moet voldoen, Ik heb de gok maar niet genomen en de jongen zoals eerder beschreven met de ad-
viesmaat van de NBvV van 2,7mm Europese ring geringd, die overigens in mijn visie te klein is voor 
deze soort. Ik heb in mijn kwekersverleden vele vele jongen geringd van allerlei pluimage en van 
grote naar kleine soorten, maar deze jongen waren op de vijfde dag voor mij bijna Niet meer te rin-
gen met 2,7mm. Het Is zelfs zodat er één een beschadigde poot eraan heeft overgehouden en dat 
kan toch niet de bedoeling en in het welzijn van de vogels zijn? Misschien dat de NBvV hierin duide-
lijkheid kan verschaffen. Naarmate de jongen ouder werden, werd er steeds meer eivoer en zaad 
aan de jongen gevoerd en werd het levende voer door de oudervogels afgebouwd Ik bood het ze 
wel aan, maar ze regelden dit zelf zo. Zaterdag 15 juni was het vrij rumoerig in de kooi Eventjes ge-
keken en ja hoor, de jongen waren uitgevlogen, althans ze deden hun stinkende best. Na enkele 
dagen zag ik dat de jongen zich steeds beter konden verplaatsen. Ongeveer een week na het uit-
vliegen zag ik dat de pop het oude nest weer wat aan het opknappen was en niet veel later zag ik 
dat het eerste ei van ronde 2 gelegd was. De pop begon zich steeds minder met de jongen te be-
moeien en de man nam eigenlijk de taak volledig op zich. Na 32 dagen waren de jongen uit ronde 1 
zelfstandig. Er volgden nog een ronde 2 en 3 die mij ook jongen hebben gebracht Steeds werd het-
zelfde nest gebruikt na enig reparatiewerk door de pop en alles verliep eigenlijk identiek in alle ron-
des. Het enige verschil was dat ik de overgebleven jongen van ronde 2 en 3 geringd heb met een 
2,8mm ring. Vanwege de vervelende ervaring uit ronde I Ik had als proef het eerstgeboren jong van 
ronde 2 nog geringd met 2,7mm op een leeftijd van 3 dagen, want dit gins dan vief weer vrij goed. 
Maar dit long werd er zonder pardon uitgegooid door de ouders en dat was iets wat zij bij geen en-
kel ander jong had gedaan Daarom gebruikte ik dus 2,8mm of 2,9mm, wat goed is te noemen, als 
men op de vijfde dag. de "normale" gangbare ring-dag, wilt ringen Het is ook bij het ouder worden 
van de jongen en bij volwassenheid van de jongen een prima goed sluitende ringmaat die er met 
geen mogelijkheid op een normale manier is at te halen De adviesmaat voor deze vogels zou in 
mijn ogen 2.8 of 2.9 mm moeten zijn en op deze maat moeten worden vastgesteld. De kweek met 
de Marokkaanse huisgors is een verrijking geweest voor mijn kweekervaring, waarop ik toch weer 
trots ben dat die is gelukt. Insturen voor een oorkonde op de bondsshow in Apeldoorn zal, zolang er 
bij mij twijfel blijft bestaan over de juiste kwalificatie van Europese soort of met en de daarbij beho-
rende ringen, niet door mij gebeuren. Op zich jammer (voor mij), maar doormiddel van dit kweekver-
slag met bijbehorende foto's is in ieder geval bewezen dat ze te kweken zijn en er weer een soort 
op de positieflijst geplaatst kan worden.  
Op naar de volgende uitdaging.  
 
 Tekst A. Bakker,  
 Foto's familie Bakker.  
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Verkrijgbaar bij: 
W.L. Plaizier 
Diervoeders 
Lindeweg 14C 
2995 XK Heerjansdam 

http://rendering/47584
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 Ringen bestellen 2022 
 

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 2022 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 05-05-2021 20-09-2021 20-01-2022 20-03-2022 

Uitlevering ná 01-10-2021 15-12-2021 01-04-2022 15-05-2022 
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 UITNODIGING 

  

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de jaarvergadering, die 
gehouden zal worden op donderdag  24 juni 2021 om 19.30 uur (zaal 
open om 19.00 uur) in het clubgebouw van de Develruiters aan de  
Molenwei 3  te Heerjansdam. 

  

AGENDA 

  

1. Opening 
2. Notulen vorige vergadering 
3. Ingekomen stukken 
4. Mededelingen 
5. Ledenbestand 
6. Jaarverslag 2020 secretaris 
7. Jaarverslag 2020 Ringencommissaris 
8. Jaarverslag 2020 Penningmeester 
9. Verslag kascontrolecommissie 2020 
10. Benoeming kascontrolecommissie 2021 
11. Bestuursverkiezing 
12. Huldiging Jubilarissen 
13. Rondvraag 
14. Wat verder ter tafel komt plus een Borrel 
15. Sluiting 

We mogen weer! 
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