
1 

Nr. 24  Vogelvereniging Westland   

 

Oprichting 1 januari 2018  

Voorheen:  

 Westlandse Vogel Vrienden 

  De Edelzanger  

 De Liervogel  

Nieuwsbrief 

Programma 2022 

 

17 februari   Jaarvergadering   Hof van Eden 

17 maart   Verenigingsavond  Hof van Eden 

21 april   Verenigingsavond  Hof van Eden 

19 mei   Verenigingsavond  Hof van Eden 

3 september  Tafelkeuring   Maaslandse Vogelvereniging 

20 oktober   Verenigingsavond  Hof van Eden 

 

Let op: Aanvang van de verenigingsavonden is 19.45 uur. Sluiting 22.45 uur. 

 

11 juni   Zomer activiteit 

21 t/m 26 november TT 2022. 
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Van de Voorzitter:  

 

 

 

 

Het gaat lukken om donderdag 17 februari a.s. weer bij elkaar te kunnen komen. Ten opzichte 
van vorig jaar hadden we pas de jaarvergadering in juli.  

Op deze avond zal het bestuur verantwoording afleggen en de penningmeester de financiële   
positie van de vereniging  

aantonen via een beamer en een scherm. De overige jaaroverzichten staan in het infoboekje van 
januari 2022 die u inmiddels in de brievenbus heeft ontvangen. 

Daarnaast hebben wij ook bestuursverkiezing. Ed Wubben had al aangegeven zich niet           
herkiesbaar te stellen. Gelukkig hebben we inmiddels een vervangende kandidaat gevonden, dit 
is Peter Barendse die zich beschikbaar stelt voor een bestuursfunctie.  

De programma invulling van dit jaar is nog niet bekend i.v.m. de Corona perikelen. Misschien 
zijn er leden die een suggestie hebben, die kunnen dit tijdens de vergadering melden. 

Ook op deze avond gaan we Leo v.d. Sande huldigen, oud erevoorzitter van De Edelzanger van 
Monster.  Leo is 60 jaar lid van de NBvV en van Vogelvereniging Westland / Edelzanger. 

 

Onze feestavond kunnen we helaas niet door laten gaan. Wij als bestuur willen de zomeractiviteit 
juist daarom extra uitpakken. Onze jubilarissen zullen tijdens deze avond ook gehuldigd worden 
van het jaar 2020 en 2021.  

 

Nog even aandacht voor het samenstellen van onze nieuwsbrief. Sjaak van Beek verzorgt deze 
en zou graag van de leden copy willen ontvangen over uw vogelhobby en kweekervaringen. Zijn 
mailadres is japijo@kabelfoon.nl  

 

Nu iets over mijzelf. Zoals een aantal leden van jullie weten, heb ik in november 2019 een heup-
prothese gekregen. Na een jaar tobben met een bacteriële besmetting wordt deze op 1 maart 
verwijderd en na 10 weken zal er een nieuwe teruggeplaatst gaan worden. Dus dan zal ik na 1 
maart de komende ledenavonden niet aanwezig zijn. 

 

Tot donderdag 17 februari . 

Met vriendelijke groet, 

Jan van Wingerden  

mailto:japijo@kabelfoon.nl


3 

Nr. 24  Vogelvereniging Westland   

 

 

 

 

 

Beste bezoeker van onze jaarlijkse tentoonstelling “VOGEL”  

De online kaartverkoop van ons Nederlands Kampioenschap voor Volièrevogels “VOGEL” wordt 

verzorgd door Ticketcounter. Helaas, zo heeft Ticketcounter ons laten weten, is een bestand met 

persoonsgegevens van onder andere onze bezoekers, gelekt. Het betreft gegevens van mensen 

die via onze website, kaartjes hebben gekocht. Het lek kon zeer snel worden gevonden en is ook 

direct dichtgezet.  

U ontvangt deze mail omdat u bij ons kaartjes heeft gekocht en uw gegevens mogelijk bij dit lek 

betrokken zijn geweest. De data die is gelekt, verschilt namelijk per persoon.  

Wilt u weten welke gegevens van u zijn gelekt? Wij hebben hiervoor een beveiligde website inge-

richt, waarop u kunt opvragen of en zo ja welke gegevens van u bij dit lek betrokken zijn ge-

weest. Vanaf maandagmiddag 8 maart 14.30 uur kunt u via “Nieuws” op onze website 

www.nbvv.nl uw mailadres ingeven en op datzelfde mailadres ontvangt u een email met de in-

formatie. Ook als uw mailadres niet betrokken is bij het lek, ontvangt u daarvan bericht.  

Stel dat uw gegevens zijn gelekt, dan loopt u gelukkig geen direct risico. Het is echter 

weldegelijk belangrijk dat u waakzaam en alert bent op verdachte berichten of verzoeken via de 

mail, telefoon of andere communicatiemiddelen. Ga hier nooit op in en klik niet op onbekende 

links!  

Wij benadrukken dat de NBvV, Ticketcounter of uw eigen bank nooit telefonisch, per mail, per 

app, of op welke andere wijze dan ook, zal vragen om pincodes, persoonlijke inloggegevens of 

om overboekingen tussen bankrekeningen te doen of andere vertrouwelijke financiële handelin-

gen uit te voeren.  

Wij betreuren deze situatie enorm en wij bieden hierbij onze excuses aan, mede ook namens on-

ze partner Ticketcounter. Wij vinden het erg belangrijk dat uw gegevens veilig zijn en zijn hier-

over uiteraard met Ticketcounter in gesprek. Voor zowel ons alsook voor Ticketcounter, is de vei-

ligheid van uw gegevens bij ons, onze hoogste én dagelijkse prioriteit!  

Wij kunnen ons voorstellen dat er vragen zijn. Op de website van de NBvV kunt u de veelgestel-

de vragen en antwoorden bekijken. Kunt u het antwoord daar niet vinden of heeft u nog andere 

vragen, dan kunt u uiteraard ook contact opnemen met de servicedesk van Ticketcounter via 

010  751 64 00 en info@ticketcounter.nl.   

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen u volgend jaar weer bij ons te 

mogen verwelkomen. We danken u voor uw begrip.  

Met hartelijke groet,  

Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers  

Hans van der Stroom  hoofd bondsbureau  
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Van de penningmeester: 
 
De automatische incasso ten behoeve van de contributie betaling is rond 23 januari geactiveerd. 
Veel leden die hier nog geen toestemming voor hebben gegeven hebben hun contributie inmiddels 
ook al betaald. Weet u niet meer of toestemming voor automatische incasso hebt gegeven?      
Controleer dan uw bankgegevens, als de contributie 2022 niet rond 23 januari automatisch       
afgeschreven is, is er dus nog geen toestemming van u bij ons en dient u zelf deze contributie 
naar de Vogelvereniging over te maken. Of u kunt alsnog toestemming geven voor deze           
automatische incasso. Een telefoontje of mailtje naar mij en maak ik dat verder in orde. 
 
Vriendelijke Groeten, 
Jos van der Knaap, 
06 29400503 
josvanderknaap@caiway.net 

Gouldamadines      Loodbekjes 
 
 
Kweekresultaten bij Jos van der Knaap. 
 
Bij mij is het kweekseizoen inmiddels begonnen. Op 9 december heb ik 11 koppels goulds en 
1 koppel loodbekjes in de broedkooien gedaan. Drie weken later hadden 9 van de 11 koppels 
goulds en het koppel loodbekjes eieren. Een koppel had alle eieren onbevrucht. De overige 8 
koppels kregen 1 tot 5 jongen. De eerste ronde heb ik 22 jonge Goulds kunnen ringen en 5 
jonge loodbekjes. Op de foto’s ziet u een nestje gouldamadines en het nestje loodbekjes. 
 
Vr Gr Jos van der Knaap 

mailto:josvanderknaap@caiway.net
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Ringen  

In het maart nummer van Onze Vogels zit al weer het bestelformulier om ringen te bestellen 

voor 2022. Ringen voor Europese cultuurvogels en beschermde vogels kunnen alleen worden 

besteld door het volledig invullen van het daarvoor bestemde formulier. Daar moet ook de La-

tijnse naam worden ingevuld deze kunt u vinden op de website van de bond. Dit formulier alleen 

gebruiken voor Europese cultuurvogels en beschermde vogels, omdat ik deze formulieren weer 

moet opsturen naar de bond. Als u ook gewone ringen besteld moet dit op het gewone formulier 

worden ingevuld.  

Johan Koppert  

Monsterseweg 128  

2685 LL Poeldijk  

Tel. 0681121961 ( na 17:00)  

johankoppert@hotmail.com   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor elke ringenbestelling wordt per kweker € 3,00 administratiekosten (voor spoedbestellingen 

€ 4,50) in rekening gebracht**. Wanneer u ringen voor “gewone vogels” en Europese cultuurvo-

gels/overige beschermde vogels GELIJKTIJDIG bestelt, bent u maar 1x de administratiekosten à 

€ 3,00 verschuldigd. *) Deze zijn duurder i.v.m. breuklijn en extra tekst in de ring. **) Een 

nieuw lid hoeft geen bestelkosten te betalen MITS er binnen 3 maanden na inschrijving ringen 

besteld worden. Tevens ontvangen nieuwe leden de eerste bestelling GRATIS als spoedbestel-

ling. Geeft u dit zelf duidelijk aan op het formulier.  

Bestelperiodes Het is zowel in uw belang als in het belang van een goede planning van de pro-

ductie om tijdig in één keer alle ringen te bestellen die u nodig heeft.  

   Bestelperiode    uitlevering na  

Ronde 1   1 april —15 mei    1 oktober     

Ronde 2   16 mei — 30 september  15 december  

Ronde 3   1 oktober— 31 januari  1 april  

Ronde 4   1 februari— 31 maart   15 mei  

Gekleurde ringen. 

De aluminiumringen worden aan de buitenkant van een geadoniseerde kleurlaag voorzien. De 

tekst wordt door middel van laser ingebracht. Voor de komende jaren zijn de kleuren: 

2018/2024—Rood 2019/2025—Zwart 2020/2026—Groen 2021/2027—Violet 

2022/2028—Bruin 2023/2029—Blauw 

Prijzen van de ringen  Minimum aan-

tal  

Leden  

Prijs per stuk    

Gekleurde ringen  10 stuks  € 0,25  

Volledig (binnen en buiten) gekleurde ringen  10 stuks  € 0,40  

Gekleurde ringen voor Europese cultuurvogels en beschermde      

vogels*  

10 stuks  € 0,35  

Volledig (binnen en buiten) gekleurde ringen voor Europese cultuur-

vogels en beschermde vogels*)  

10 stuks  € 0,50 

Aluminiumkleurige ringen  10 stuks  € 1,00  

Roestvrij stalen ringen  5 stuks  € 2,00  

Spoedbestelling: basisprijs ring plus € 1, per ring extra   
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