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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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Van de voorzitter 
 

Wat viel de opkomst tegen! Op donderdag 28 april jl. was er, zoals gebruikelijk op de 
laatste donderdag van de maand, weer een ledenbijeenkomst. Op deze avond kwam Jan 
Trapman ons een schitterende fotoserie over de Waddenzee laten zien. Wij hebben 
Jan uitgenodigd omdat wij de laatste twee maanden enorm grote opkomst hadden, dus 
wij dachten “leuk om eens iets anders te laten zien op de ledenbijeenkomst van 28 april 
jl.” Ik had deze fotoserie al mogen bewonderen in Hardinxveld-Giessendam. Ik vond 
hem zo indrukwekkend dat ik tegen mij medebestuurders zij “Die moeten wij laten ko-
men” Zogezegd zo gedaan en Jan wilde graag komen. Wat valt het dan tegen dat er, in-
clusief bestuur, maar 11 leden en 1 gast aanwezig was. Komt dit nu alleen maar door het 
voetballen? Ik begreep dat Feijenoord moest voetballen. Jammer dat wij een spreker 
laten komen en dat er dan zo weinig animo is. Ik hoop van harte dat de volgende leden-
bijeenkomst er meer leden aanwezig willen zijn. Wij, als bestuur, doen er alles aan om 
het voor u zo aantrekkelijk te maken, dus laat ons aub niet in de steek! 
De komende ledenbijeenkomst is weer de laatste voor de vakantieperiode aanbreekt. 
Echter door dat de laatste donderdag van de maand mei de 26e is en het dan Hemel-
vaartsdag is hebben wij deze ledenbijeenkomst een week vervroegd. 
 

LET OP! DUS HET WORDT NU 19 MEI A.S.  
 

Op zaterdag 28 mei staat er weer, na twee jaar, een clubuitje gepland. De reis gaat dit 
keer naar Dierenpark “Dierenrijk” in Nuenen. Wij willen daar graag met een grote groep 
naar toe, dus geeft u op voor dit gezellige clubuitje, De kosten bedragen € 20,00 per 
persoon (bij aanmelden direct betalen aub). Wat krijgt u voor dit bedrag: de intreekos-
ten, bij aankomst koffie/thee met appeltaart en een anderhalf uur durende rondleiding 
door het park met een gids.  
We vertrekken om 08.30 uur vanaf het parkeerterrein van de Develruiters en we gaan 
met eigen vervoer. Natuurlijk rijden we zoveel mogelijk met elkaar mee. En staat dan 
wel zo netjes dat de benzinekosten dan gedeeld worden.  
Wij hopen dan ook op een grote opkomst en dat het een mooie zonnige en gezellige dag 
mag worden. 
 

Na de vakantie beginnen wij, zoals u gewend bent van ons, met de Regionale Babyshow 
met BBQ. Deze staan beide gepland op zaterdag 10 september a.s. Ik hoop dat u dan uw 
aanwinst vast wilt laten beoordelen door zeer deskundige keurmeesters en dat u ’s 
avonds aanschuift aan een heerlijk BBQ. Tijdens de Regionale Babyshow wordt er ook 
een vogelbeurs georganiseerd, zodat u uw vogels kunt verkopen of dat u nieuwe popula-
tie kunt aanschaffen.  
De Regionale Babyshow en vogelbeurs is gratis en voor de BBQ vragen wij € 20,00 pp. 
Voor dit bedrag kunt u genieten van een heerlijk BBQ, drank en gezellig samen zijn. 
 

Voor zowel het clubuitje en de BBQ kunt u zich opgeven bij onze secretaris of op de 
komende ledenbijeenkomst van 19 mei a.s. 
 

Ik hoop van harte dat u met alle activiteiten mee wil doen, want v.v. De Nachtegaal 
Heerjansdam zijn wij met z’n alle. Mijn medebestuurders en ik zouden het zeer op prijs 
stellen, we rekenen op u! 
 

Mocht u een gegronde reden hebben om niet op de laatste ledenbijeenkomst voor de 
zomerstop aanwezig kunt zijn en ook verhinderd bent om met ons clubuitje mee te gaan 
wens ik u alvast een fijne en vooral gezonde vakantie toe. En ik hoop u dan weer op 10 
september a.s. te mogen begroeten op onze Regionale Babyshow en/of BBQ. 
 
Lex Kaptein, 
Uw voorzitter. 
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Notulen van donderdag 28 april 2022 
  

Op deze avond waren er 13 leden aanwezig inclusief bestuur. 
 

1. Opening 
Lex opende de vergadering en heette iedereen hartelijk welkom. In het bijzonder Jan 
Trapman want hij is onze spreker van deze avond. Helaas zijn er maar 13 leden aan-
wezig, dit zal allemaal met de voetbal te maken hebben die vanavond op tv is. 
 

2. Notulen vorige vergadering 24 februari september 2021 
Er waren geen op- of aanmerkingen. 
Lex bedankt Nelly voor het maken van deze notulen. 
 

3. Ingekomen stukken  
- KvK: Er is een brief van de KvK binnengekomen. 
- Uitnodiging De Develruiters: Uitnodiging ontvangen van de Develruiters in verband 
met dat de voorzitter Jan Willem Koedood op 26 april jl. geridderd is in de  
orde van Oranje-Nassau. Teun en Lex zijn hiernaartoe geweest namens de Nachte-
gaal Heerjansdam.  
- Districtsvergadering: Deze is op 29 april jl. namens het bestuur gaan Teun en Wal-
ter hiernaartoe. 
 

4. Mededelingen 
De volgenden mededellingen komen volgende maand in het clubblad van mei te 
staan, maar worden nu al kort door besproken. 
- Clubuitje Op zaterdag 28 mei as. organiseren wij ons clubuitje. De kosten hiervoor 
zijn €20.00 pp dit is inclusief intree, koffie met gebak een rondleiding die 1,5 uur duurt. 
Meer informatie vindt u elders in dit clubblad. 
- Regionale Babyshow 2022: op 10 september 2022 houden wij onze jaarlijkse Regi-
onale Babyshow. Daarnaast houden wij een vogelverkoop. Omdat een vogelbeurs op 
dit moment niet haalbaar is om te organiseren heeft het bestuur voor deze oplossing 
gekozen. Aansluitend aan deze Regionale babyshow willen wij een BBQ organiseren. 
De kosten hiervoor zijn €20.00 pp dit is inclusief de drank. Meer informatie vindt u el-
ders in dit clubblad. 
 

5. Uitleg Digitaal ringen bestellen  
Tijdens de vorige ledenbijeenkomst van 31 maart 2022 werd er gevraagd of het moge-
lijk was om de video’s van het nieuwe ringenbestellen van de NBvV tijdens de volgen-
de ledenbijeenkomst te laten zien. Vanavond lieten wij dan ook deze 2 video's zien. 
- De 1e video gaat over het aanmaken van een Account. (Eerder kunt u geen ringen-
bestellen) 
- De 2e video gaat over het bestellen van de Ringen. (Hoe gaat dit in zijn werking) 
Ook hebben we een aantal gestelde vragen via sociale media gevonden en deze laten 
zien. 
 

6.. Rondvraag 
Er waren geen vragen. 
 

7. Pauze 
 

8. Spreker Jan Trapman 
Na de pauze was het tijd voor onze spreker van deze avond Jan Trapman 
Jan heeft het gehad over onze Waddeneilanden… 
 

Om één van de Waddeneilanden te bereiken zit men aan een boottocht vast.  
Naar Texel is dat ruim een kwartier, maar de vaartocht naar Terschelling kost bijna  
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twee uur. Eenmaal op het eiland zie je al snel de verschillende biotopen.  
Noordelijk de stranden langs de Noordzee en aan de zuidkant de ondiepe Wadden-
zee. Tussen deze verschillende kusten zijn daar nog de weilanden en het duingebied. 
Daar komen vanzelf veel vogels tegen, maar juist in de duinen is er veel meer diversi-
teit; vooral de vele soorten planten en hun bewoners: de insecten. 
Het was een mooi presentatie en Lex bedankt dan ook Jan Trapman. 
 

15. Sluiting 
De voorzitter sluit de om 22.00 uur vergadering en wenst iedereen een welthuis. 
 

Volgende ledenbijeenkomst: Donderdag 19 mei a.s. 
Onderwerp: Filmavond 
Aanvang: 19:30 uur (zaal open vanaf 19:00 uur) 
 
Notulant: Nelly van der Waal    

 

LET OP! LEDENBIJEENKOMST 1 WEEK EER-
DER, OP 19 MEI A.S. 

 

 

v.v. De Nachtegaal Heerjansdam 
Wint ledenwerfactie District Zuid-Holland 

 

Walter Rötgers, onze secretaris, heeft op 29 april jl op de districtsvergadering van 
District Zuid-Holland een beker in ontvangst mogen nemen van de districtsvoorzitter 
Lex Kaptein omdat onze vereniging de afgelopen periode de meeste nieuwe leden 
heeft mogen inschrijven. Door het stoppen van v.v. De Putter uit Puttershoek hebben 
wij totaal 16 nieuwe leden in mogen schrijven. 

 

GEWELDIG RESULTAAT 
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Met v.v. De Nachtegaal naar  

Dierenrijk in Nuenen 
Zoals al eerder aangekondigd tijdens de ledenbijeenkomsten, staat ervoor 
dit jaar een clubuitje naar Dierenrijk Nuenen op het programma.  
 

Dit clubuitje zal plaatsvinden op zaterdag 28 mei a.s. 
Vertrek vanaf de parkeerplaats LR&PC Develruiters, Molenwei 3 Heerjans-
dam) om 08:30 uur. Aankomst in Nuenen om ongeveer 10:05 uur. 
We rijden indien mogelijk zoveel als kan met elkaar mee en vergeet dan 
de chauffeur niet. De auto rijdt tenslotte niet op water. 
 

Bij aankomst staat de koffie en het gebak dan voor ons klaar, daarna krij-
gen wij een rondleiding van ongeveer anderhalf uur door het park. Na de-
ze rondleiding is het voor iedereen vrij wandelen in het park en/of op ei-
gen gelegenheid  een hapje te gaan eten. Vertrek uit het park wordt ter 
plaatsen afgesproken. Op de terugweg gaan we nog gezellig met elkaar 
een pit stop houden en nagenieten dit onder het genot van een hapje en 
een drankje. Dit is voor eigen kosten. Mocht u dit laatste niet mee willen 
doen, zorg dan voor eigen vervoer. 
 

Kosten: € 20,00 pp 
Dit is inclusief entree, koffie met gebak en de rondleiding. 
 

 

U kunt u en uw partner opgeven 
bij secretaris Walter Rötgers voor 
20 mei a.s. en graag vooruit beta-

len i.v.m. het bestellen van de tic-
kets en koffie met gebak. 

 
 
 

Wij hopen op een grote opkomst!  
U kunt zich opgeven bij onze se-

cretaris, Walter Rötgers. 
 
 
 
 

Alvast een voorproefje? Kijk op 
www.dierenrijk.nl 

U gaat toch 
ook mee? 
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HET KNIPPEN VAN NAGELS BIJ VOGELS 
 

Enkele dagen voor de koppeling moeten we alle vogels, zowel de mannen als de 
poppen onder handen nemen welke wij van plan zijn te gaan koppelen. (en/of TT 
gaan spelen). Zo zijn er sommige bij waarvan de teennagels wel wat te lang zijn. Het 
nagels knippen moet zeer omzichtig gebeuren (met de schaar of nagelknipper). In 
sommige gevallen wordt het wel eens vergeten en wordt het pas later opgemerkt 
wanneer de eieren doorboord liggen in het nest. 
 

We gaan de pootjes eerst wassen met lauw water en 
vervolgens de nagels knippen. Met duim en wijsvin-
ger van dezelfde hand houden we een pootje vast en 
keren het naar een sterke lichtbron. Doorheen het 
nageltje zien we een adertje lopen. In ieder geval op-
letten niet te dicht tegen dat adertje af te knippen. 
Moest het adertje toch geraakt zijn, lichte bloeding, 
dan moet men met het puntje van een gloeiende 
naald of punt van gloeiende sigaret, de wond dicht-
branden en daarna ontsmetten met jodium. Wanneer 
U het echter voorzichtig doet gaat alles zonder pro-
blemen. Met een zacht nagelvijltje of een fijn schuur-
papiertje nog iets schuin bij vijlen. In sommige geval-
len, en dat vooral bij oudere vogels, kan de bovens-
navel ook te lang geworden zijn. Deze knippen we bij 
en met een fijn zacht nagelvijltje terug de goede vorm 
geven. Boven en ondersnavel moeten even lang zijn. 
Een vogel met te lange bovensnavel kan minder 
goed voedsel tot zich nemen, laat staan het door te 
voederen aan de jongen. Deze vogels zullen ook eer-
der magerder zijn dan anderen met een normale sna-
vel. Het zal duidelijk zijn dat deze verzorging van de 
teennagels en snavel zeker ook moeten worden uit-
gevoerd bij onze TT vogels. Ook bij het koppelen van 
kanarie vogels is het van belang dat de nagels ge-
knipt worden, de reden is ook hier weer eenvoudig bij 
het bevliegen van de pop door de man zal de pop ze-
ker proberen onder de man vandaan te komen als 
deze voorzien is van te lange nagels met het gevolg 
weinig of geen bevruchte eieren, en dan de vogels 
maar de schuld geven terwijl de fout bij je zelf ligt. 

 
Het is raar maar waar, te lange nagels geeft problemen, zoals:  
• Beschadiging van de vogel zelf door te lange nagels. 
• Puntenverlies bij de tentoonstellingsvogels. 
• Grote kans op veel onbevruchte eieren. 
• Kans op darmstoornissen bij en te lange bovensnavel. 
 
Succes en let op dat men niet te ver knipt in het leven want het bloedt erg hard en dat 
is zeker niet de bedoeling van het knippen van de teen nagels. 

Fout 

Fout 
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V.V.  DE NACHTEGAAL  HEERJANSDAM 
Organiseert een Regionale  

Babyshow, vogelbeurs en BBQ  
op zaterdag 10 september a.s. 

 

v.v. ”De Nachtegaal” Heerjansdam organiseert op 10 september a.s. een 
Regionale Babyshow dag (tafelkeuring), vogelbeurs en een gezellige BBQ. 
 

Tijdens de Regionale Babyshow dag krijgt u de kans om alles te bespreken 
met de keurmeester aangaande conditie, vorm, kleur en eventuele andere 
vragen die u al lang beantwoord wilt hebben. 
 

Alle leden van verenigingen uit rayon 4 kunnen meedoen met deze gezelli-
ge en leerzame dag. 
 

Op deze dag krijgt u ook de kans om uw overtollige vogels te verkopen of 
nieuwe aanwinst te kopen in de vogelbeurs hoek. Als u met vogels voor de 
vogelbeurs aanwezig wil zijn bent u daar zelf verantwoordelijk voor. 
Dus niet alleen voor de verkoop maar ook voor het eten en water voor de-
ze vogels. En u mag maar maximaal 2 vogels in een kooi hebben. Kooien 
zoals beschreven in het vraagprogramma. Lopers zijn niet toegestaan en 
het bestuur van v.v. De Nachtegaal Heerjansdam heeft het recht om vieze 
kooien en zieke vogels te verwijderen. 
 
 

Regionale Babyshow dag 2022 en vogelbeurs 
Datum    : 10 september 2022 
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 2022 (alleen leden van v.v. De Nachtegaal Heerjansdam) 
Datum    : 10 september 2022 
Aanvang    : 18.00 uur tot ……….. uur 
Plaats     : Clubgebouw “Develruiters”, Molenwei 3 Heerjansdam 
Kosten    : € 20,00 p/p (vooruitbetalen) 
 

In het clubblad van september, welke eind augustus zal verschij-
nen zal de inschrijfformulieren van beide activiteiten meegestuurd 
worden. 
 

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

Noteer deze datum alvast in uw agenda 
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PRACHTROSELLA  
(Platycercus eximius) 

 

De Prachtrosella komt oorspronkelijk uit het 
zuidoostelijk deel van Australië en Tasmanië. 
Hij is veelal kleurrijker dan de Rosella uit het 
oosten. Bij vogelliefhebbers en -kwekers is 
deze soort de populairste Rosella, verspreid 
over de hele wereld. Ook worden er tal van 
kleurvormen (kleurslagen) gekweekt, waaron-
der de zeldzame, maar verbluffend mooie luti-
no met een geel en wit lichaam en een rode 
kop. 
 

KENMERKEN 
LENGTE: 30 cm. 
GEMIDDELDE LEVENSDUUR: 15 jaar.  
GESLACHTSBEPALING: Poppen zijn doffe, 
dan de mannen, met minder rood aan de kop 
en de borst.  
VOORTPLANTING: Broedduur 21 dagen; 
kroost verlaat het nest na 35 dagen. 
JONGE VOGELS: Gelijk aan volwassen pop-
pen; achter op de kop is een groene vlek. 
SNAVEL: Bij de Prachtrosella is de snavel ef-
fen gekleurd, bij de oostelijke Rosella is het 
bovenste deel licht en de onderkant donker. 
BORST: De manier waarop het rode geveder-
te zich vermengt met het geel op de borst is 
een individueel karakteristiek, dat van vogel 
tot vogel verschilt. 
WANGEN: Mannetjes hebben sneeuwwitte 

wangen; de wangen van de pop zijn grijzer. 
RUG: Het gele gevederte op de rug is bij de Prachtrosella iets donkerder dan bij de 
oostelijke vorm. 
VLEUGELS: Deze soort heeft blauw aan de buiten rand van de vleugels. 
STAART: De breedte van de staart laat zien waarom Rosella's platstaarten worden 
genoemd. 
 

VOEDING EN HUISVESTING: Geef deze vogels hetzelfde dieet als de Pennant Ro-
sella. Ze zijn even gehard en horen thuis in een dergelijke volière. Voor beide soorten 
geldt echter, dat ze gecontroleerd moeten worden op de aanwezigheid van wonnen in 
de darmen, die veel voorkomen bij deze groep van parkieten.  
Door de nieuwe vogels te checken, kunt u, hopelijk, voorkomen dat deze parasieten 
zich in uw volière vestigen. 
 

KWEKEN: Verstrek een diepe nestkast en zachthout, waarvan de vogels nestmateri-
aal knagen. Ofschoon deze Rosella's al nestelen als ze 11 maanden oud zijn, doet u 
er het beste aan hiermee te wachten tot de vogels 18 maanden oud en meer volwas-
sen zijn. Er is totaal geen reden om Rosella's snel te laten broeden. Zij kunnen wel 10 
jaar vruchtbaar blijven in een volière. Omdat Rosella's van nature nerveus zijn, sette-
len ze zich niet graag binnenshuis. 
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BELANGRIJKE DATA 2022 

 

 
- Donderdag 19 mei a.s. (week eerder dan gebruikelijk) 
 Ledenbijeenkomst 
 
- Zaterdag 28 mei a.s.  
 Clubuitje Dierenrijk Nuenen 
 
- Zaterdag 10 september a.s. 
 Regionale Babyshow, vogelbeurs en BBQ 
 

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

www.vogelverenigingendistrictzuidholland.nl 
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Noteer vast in uw agenda 



 

Mei 2022                                                             20 



 

Mei 2022                                                             21 

LET OP: PER 1 APRIL 2022  
WIJZIGT DE RINGEN BESTELLING VOOR 2023 EN SPOEDRINGEN 2022  

 

De NBVV gaat afscheid nemen van haar eigen haar eigen ringenproductie, maar 
daarnaast komt er iets moois ervoor terug. Inmiddels zijn de contracten met de nieu-
we leverancier getekend en zullen er in 2022 alleen nog ringen besteld kunnen wor-
den die niet uit hun eigenproductielijn komen. 
 

Wat betekent dit voor u als lid en besteller van ringen? Nu de eigen productielijn stil-
gelegd gaat worden is er tevens ruimte voor wat wijzigingen. De ene kant omdat het 
moet, de andere kant omdat wij als NBvV nog meer service willen bieden en daarbij 
het werk van de ringencommissaris willen verlichten. 
 

Wat gaat er gebeuren? 
1. Elk lid van de NByV kan zelf inloggen, ringen bestellen en de bestelling afrekenen. 
U ontvangt een bevestiging van uw bestelling. Dus geen twijfel meer of u wel besteld 
hebt. 
2. Elk lid kan zijn bestelhistorie zien, o.a. hoeveelheid, de ringmaten, als ook beste-
len afleverdatum. 
3. Inloggen gaat via het e-mailadres en een eigen wachtwoord (beveiligd). 
4. Bij speciale ringen CITES of EC ringen blijft het BSN nummer invoer noodzakelijk. 
5. De bestelde ringen worden op het opgegeven adres van de besteller geleverd. De 
verzending wordt via E-mail aangekondigd en u kunt deze via track & tracé volgen. 
6. Bestellingen blijven het hele jaar mogelijk, zonder extra kosten, echter de 1

e
 leve-

ring zal per 1 oktober van het jaar zijn voor alle ringen van het daaropvolgende jaar 
(dit is internationaal afgesproken). Na 1 oktober ontvangt u de bestelde ringen bin-
nen een maand na bestelling. 
7. Spoedbestellingen blijven, tegen extra kosten, mogelijk maar dienen zoveel moge-
lijk vermeden te worden. Wij streven ernaar om een spoedbestelling binnen 14 da-
gen uit te leveren. 
8. Voor alle gewone aluminium ringen tot 16 mm zal 0,30 euro per stuk in rekening 
worden gebracht, exclusief administratie-en verzendkosten. Zoals te zien is er een 
prijsverhoging van €0,05 cent per ring, dit was € 0,25 cent voor de huidige, alleen 
aan de buitenzijde, gekleurde ringen. Voor de volledig geanodiseerde ringen werd 
0,40 betaald, dit wijzigt dus naar € 0,30 euro. Cultuurringen zullen € 0,40 euro per 
stuk gaan kosten en de prijs voor RVS ringen blijft € 2,00 euro. De administratie- en 
verzendkosten zullen € 6,50 per bestelling bedragen (dit omdat er door de leden na-
drukkelijk om een snellere, beter verzonden en voor hen te volgen bezorging ge-
vraagd wordt - hetgeen natuurlijk duurder is). 
 

Wat krijgt u ervoor terug? 
• Eigen controle van en verantwoording voor uw eigen bestelling. 
• Alle ringen zijn volledig geanodiseerd. 
• De ringranden zijn afgerond naar binnen (geen beschadigde pootjes meer). 
• De bestelling wordt bij de besteller thuis afgeleverd. 
 

Wat gaat nu de taak van de ringencommissaris worden?  
De ringencommissaris zal niet verdwijnen hij blijft nodig, echter in een andere rol. 
Hij of zij, blijft belangrijk, als ondersteuner, als adviseur. Als degene die tegen de le-
den zegt vergeet niet de ringen te bestellen. Samen met degenen die ouder zijn, die 
niet zo handig met een computer zijn, om hen te helpen of misschien wel voor hen te 
bestellen. 
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Verkrijgbaar bij: 
W.L. Plaizier 
Diervoeders 
Lindeweg 14C 
2995 XK Heerjansdam 

http://rendering/47584
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Jaarplanning 2022 
H79 - V.V. De Nachtegaal Heerjansdam 

 

LEDENBIJEENKOMSTEN 
Donderdag  27 januari 2022  Jaarvergadering  (gecanceld)   
Donderdag  24 februari 2022  Jaarvergadering  (besloten) 
Donderdag  31 maart 2022   Ledenbijeenkomst Spreker:  Piet Ooijen 
Donderdag  28 april 2022   Ledenbijeenkomst Spreker:  Jan Trapman 
Donderdag  19 mei 2022   Ledenbijeenkomst Filmavond 
Donderdag  29 september 2022  Ledenbijeenkomst Nabespreking Clubuitje en  
        TT-bespreking 
Donderdag  24 november 2022  Ledenbijeenkomst Nabespreking Regionale  
        Babyshow en Bijzondere Tentoonstelling / WVTTK 
 

Bij LR & PC De Develruiters aan de Molenwei 3 te Heerjansdam. 
Zaal open vanaf 19:00 uur, aanvang 19:30 uur 
 

Clubuitje 
Zaterdag    28 mei 2022   Verenigingsuitje Dierenrijk Nuenen 
 

Regionale Babyshow 2022 
Zaterdag    10 september 2022  Regionale Babyshow  
Bij LR & PC De Develruiters aan de Molenwei 3 te Heerjansdam. Vogels inbrengen van 8:30 
tot 9:30 uur, aanvang beoordelingen door keurmeesters om 10:00 tot 15:00 uur. 
 

Jeugddistrictsdag Zuid-Holland 2022 (onder voorbehoud) 
Zaterdag   8 oktober 2022   Jeugddistrictsdag Zuid-Holland 2022  
Bij LR & PC De Develruiters aan de Molenwei 3 te Heerjansdam. Vogels inbrengen van 8:30 
tot 9:30 uur, aanvang beoordelingen door keurmeesters om 10:00. 
 

Bijzondere Tentoonstelling 2022 van 26 t/m 29 oktober 2022  
Het programma ziet er als volgt uit: 
Dinsdag:   11 oktober 2022:  Sluiting inschrijving TT-vogels tot 19.00 uur. 
Woensdag:  26 oktober 2022:  Opbouwen en vogels inbrengen vanaf 14.00 uur  
       tot 21.00 uur. 
Donderdag: 27 oktober 2022:  Aanvang keuring 09.00 uur.  
Vrijdag:   28 oktober 2022:  Opening TT 19:30 uur, TT-zaal geopend van 20:00  
       tot 22:00 uur. 
Zaterdag:  29 oktober 2022:  TT-zaal open van 10.00 uur tot 16.00 uur. 
Zaterdag:  29 oktober 2022:  Prijsuitreiking om 15.30 uur. 
Bij LR & PC De Develruiters aan de Molenwei 3 te Heerjansdam 
 

Vanaf augustus vindt u de inschrijfformulieren voor de Bijzondere tentoonstelling op de web-
site: www.denachtegaalhjd.nl 
 

Alles onder voorbehoud 
Kijk voor het laatste nieuws op onze website, Whatsapp-groep en facebook 
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 UITNODIGING 
  

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de ledenvergadering, die 
gehouden zal worden op donderdag 19 mei 2022 om 19.30 uur (zaal 
open om 19.00 uur) in het clubgebouw van de Develruiters aan de Molen-
wei 3 te Heerjansdam. 
  

AGENDA 

  

1. Opening 
2. Notulen vorige vergadering  
3. Ingekomen stukken 
4. Mededelingen 
5. Rondvraag 
6. Pauze 
7. Filmavond 
9. Sluiting 

Jij komt toch ook? 

Mocht u verhinderd zijn, dat hopen wij natuurlijk niet, dan wensen wij u 

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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