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Nr. 29  Vogelvereniging Westland   

 

Oprichting 1 januari 2018  

Voorheen:  

 Westlandse Vogel Vrienden 

  De Edelzanger  

 De Liervogel  

Nieuwsbrief 

Programma 2022 

Zaterdag 3 september Tafelkeuring  Maaslandse Vogelvereniging  Vanaf 9.00 uur 
inbrengen vanaf 10.00 uur vogels bespreken. 

Donderdag 20 oktober Verenigingsavond Hof van Eden inleveren TT-formulieren en   

presentatie van Arie Goud met als titel: Op weg naar een mooie showvogel. 

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

21 t/m 26 november TT 2022. TT-week, Gebouw De Haven, Havenstraat 1 Monster. 

Donderdag 15 december  Verenigingsavond  Jan Trapman over de natuur in de Biesbosch 

Programma 2023 

Zaterdag 7 januari   feestavond cq prijsuitreiking TT bij de Jeu de Boules 

Donderdag 26 januari  Clubavond Hof van Eden 

Donderdag 23 februari   Clubavond Hof van Eden—Jaarvergadering 

Donderdag 23 maart    Clubavond Hof van Eden 

Donderdag 20 april   Clubavond Hof van Eden 

Donderdag 25 mei   Clubavond Hof van Eden 

10 juni      Zomeractiviteit?? 

2 september    Vogeldag Maasland 

28 september    Vergadering bestuur en TT-commissie 

26 oktober    Clubavond Hof van Eden 

21-25 november     TT-week, Gebouw De Haven, Havenstraat 1 Monster. 

21 december    Clubavond Hof van Eden 

 

 

 

Clubavond 15 september 

 

We beginnen deze vergadering onder leiding van onze TT coördinator Gerard Storm in de Hof van 
Heden, aanvang 19.45 uur. Dan worden de nodige werkzaamheden tijdens de TT week            
besproken. Dat begint met het schoonmaken van de kooien op zaterdag 19 november en eindigt 
met het opruimen van de show op zaterdag 26 november. Iedereen die het afgelopen jaar hierbij 
geholpen heeft krijgt voor deze vergadering de notulen van vorig jaar. Was u daar niet bij maar 
wilt u wel iets voor de vereniging doen, dan bent u ook van harte welkom. Na de pauze staat een 
hobby bespreking gepland, onder leiding van Jan van Wingerden, zodat het voor iedereen een 
leerzame avond kan worden. Wilt u in de TT week wel helpen maar kunt u er op 15 september 
niet bij zijn geef dit dan ook door aan de secretaris. 
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Van de Voorzitter:  

De jubilarissen van links naar rechts: Jaap Baljeu 50 jaar lid van de NBvV, Ron Verkade,         
Nico van Dijk en Cees de Haas allen 25 jaar lid van de NBvV.  

In het midden staat Koos van der Salm, hij was degene die de jubilarissen namens de Westlandse 
Vogelvereniging mocht huldigen. 

De vakanties zijn weer voorbij en gaan we de tweede periode in. 
Als u dit leest is de jong vogeldag alweer gepasseerd, hopelijk 
met voldoende belangstelling en staat onze eerstvolgende       
ledenavond op 15 september in het teken van onze jaarlijkse TT. 
Die dit jaar wordt gehouden in Monster in gebouw `de Haven`.       
Op de ledenavond worden alle facetten doorgenomen aangaande 
de show, dit onder leiding van Gerard Storm met ondersteuning 
van de aanwezige TT commissie. Dus zijn er vragen omtrent de 
TT? Dan kunt u deze stellen. Daarnaast heeft op deze avond   
Koos v.d. Salm de loten bij zich voor onze jaarlijkse clubloterij.  
Ik heb het al vaker geschreven, we vormen met ruim 150 leden 
onze vogelclub, dus als eenieder een boekje koopt van 10 loten 
(mogen er altijd meer zijn) dan hebben we al een hele grote    
financiële steun in de rug! Ik zie dat als een kleine sponsoring  

vanuit de leden, waarbij ook nog een mooie prijs te winnen is. 

Terugkomend op onze ledenavond. Na de pauze doen we een rondootje vogelbesprekingen. Want ik en 
natuurlijk de aanwezigen zijn benieuwd hoe er gekweekt is.  

Voor de programma invulling voor het komende jaar, vraag ik of u ideeën heeft voor 1 van deze avon-
den. Maak dat bekend aan een van de bestuursleden. De data van de avonden staan in het boekje ver-
meld. Want meedenken met je vereniging is van groot belang. 

Met vriendelijke groet, 

Jan van Wingerden 



3 

Nr. 29  Vogelvereniging Westland   

 

Notulen ledenbijeenkomst 19-5-2022 

 

Koos opent de bijeenkomst door een ieder hartelijk welkom te heten.  

Er zijn 26 leden aanwezig. 

Mededelingen: Ron de Kleijn is om gezondheidsredenen tussentijds uit het bestuur gestapt, hij 
blijft nog wel de ledenlijst bij houden. 

Alle contributie betalingen over 2022 zijn binnen, het heeft best nog wat voeten in de aarde gehad 
om zover te komen dus het bestuur blijft streven om dit zoveel mogelijk via een automatische   
incasso te regelen. De contributie over 2023 gaat met €2,- omhoog omdat de NBvV de          
bondscontributie met dit bedrag verhoogt. De contributie over 2023 wordt dan €39,-. 

Op zaterdag 3 september is er weer een vogeldag in Maasland, in samenwerking met de        
Maaslandse Vogelvereniging. 

Arie Goud zal tijdens de ledenbijeenkomst op 20 oktober een presentatie verzorgen met als titel: 
Op weg naar een mooie showvogel. 

De feestavond na de show staat gepand op 7 januari 2023 bij de Jeu de Boules vereniging in 
Naaldwijk. 

Ondertussen is ook de spreker voor deze avond, Alex de Graaf,  gearriveerd. 

Hij krijgt nu het woord en doet ons verslag van een reis van 6 weken die hij in 2019 met zijn gezin 
heeft gemaakt door Australië en Nieuw Zeeland. De reis daarheen duurt ongeveer 30 uur. Australië 
is ongeveer even groot als heel Europa dus de afstanden binnen dit continent zijn ook gigantisch. 
Hij heeft heel veel foto’s van de daar voorkomende vogels kunnen maken. Veel verschillende soor-
ten kaketoes die daar niet echt zeldzaam zijn, sterker nog soms min of meer een plaag zijn omdat 
deze vogels bij uitstek kunnen profiteren van de landbouwactiviteiten van de mens. Ook waren er 
foto’s van de ons allemaal wel bekende vogels zoals grasparkieten en zebravinken. Zelfs 
gouldamadines heeft hij daar in het wild kunnen fotograferen, deze vogels hebben juist problemen 
met de landbouwactiviteiten van de mens, zijn dus behoorlijk zeldzaam geworden en zijn dan nu 
ook een beschermde soort in Australië. Opvallend was verder dat er zeker in Nieuw Zeeland vogels 
in het wild voor kwamen die oorspronkelijk uit Europa komen, dat waren onder andere de huis-
mus, de spreeuw en de groenling. Dit was slecht een kleine samenvatting van alle vogels die Alex 
ons liet zien. Ook door de nodige achtergrond informatie van Alex kunnen we terugkijken op een 
geslaagde avond. 

Vogelvrienden, 

 

Op vrijdag 8 juli jl bereikte ons het bericht                              

dat onze erevoorzitter, Leo van der Sande, is overleden. 

Een markante man is ons ontvallen, een groot verenigingsmens 

ofwel een mensen mens. 

In 1965 was Leo betrokken bij de oprichting van de                

vogelvereniging De Edelzanger in Monster. 

Hij is 20 jaar lang voorzitter van deze vereniging geweest. 

Vele malen werd hij wereldkampioen met zijn agaporniden. 

Ook nadat hij, wegens zijn gezondheid, een kleine tien jaar     

geleden afscheid heeft moeten nemen van zijn vogels bleef hij 

zeer geïnteresseerd en betrokken bij de vereniging. Tijdens de 

BBQ, 11 juni jongsleden, was hij ook nog van de partij. 

Wij wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en overige      

familie veel sterkte bij het verwerken van hun verlies. 
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Vogeldag in Maasland  d.d. zaterdag 3 september 

Er was een mooie sortering vogels aanwezig, zodat iedere keurmeester voldoende gesprekstof had. 

Rond 10.00 uur begonnen de keurmeesters hun toelichting op de meegebrachte vogels, om 12.00 
uur waren de meeste vogels besproken. 

Alleen de tropenkeurmeester, Peter Bredenbeek, had wat meer tijd nodig, bij hem duurde zijn    
bespreking tot half twee. 

Het was weer een leuke en gezellige dag, goed verzorgt door de Maaslandse Vogelvereniging. 

1. Jurgen Boesveld was er voor de kromsnavels. 

2. Leen Boers bespreek de kanaries. 

3. Peter Bredenbeek was de keurmeester voor de tropen. 

4. Pallid turquoise man. 

5. Jeugdlid Van Es met haar kampioen. 
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Ringen  

U kunt uw ringen vanaf nu digitaal bestellen en betalen via de website van de NBvV. 

www.ringennbvv.nl u krijgt de ringen dan thuis gestuurd. Voor ronde 1 vanaf 1 oktober. als u na      

1 oktober besteld ontvangt u ze binnen 6 weken. Ook spoedbestellingen voor kweekjaar 2022 kunt u 

digitaal bestellen. Als u niet in de mogelijkheid bent om via internet ringen te bestellen, en in uw  

omgeving is er ook niemand die de mogelijkheid heeft dan kunt u contact met mij opnemen. 

1. Elk lid van de N.B.v.V. 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 bestellen 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 

1e levering zal per 1 oktober van het jaar zijn voor alle ringen van het daar-

opvolgende jaar (dit is internationaal afgesproken). Na 1 oktober ontvangt u 

de bestelde ringen binnen een maand na bestelling.  

7. Spoedbestellingen blijven, tegen extra kosten, mogelijk maar dienen     

zoveel mogelijk vermeden te worden. Wij streven ernaar om een             

spoedbestelling binnen 14 dagen uit te leveren.  

8. 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 leden 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.  

 

Adverteerders en sponsoren, 

Er zijn enkele adverteerders die hebben aangegeven dat zij vanaf dit jaar niet meer zullen      
adverteren in de TT-catalogus. Dit betekent dat er ruimte vrijkomt voor nieuwe adverteerders. 
Kent u iemand of een bedrijf wat mogelijk bij de Vogelvereniging zou willen adverteren, neem 
dan contact op met een van de bestuursleden. Adverteren in de catalogus kan al vanaf € 25,- 
ook zijn er nog mogelijkheden in de nieuwsbrief of op de website. 



6 

Nr. 29  Vogelvereniging Westland   

 

JEUGDDISTRICTSDAG “Zaterdag 8 oktober 2022”  

v.v. De Nachtegaal uit Heerjansdam organiseert dit jaar, in samenwerking met de jeugdcommis-

sie, de jeugddistrictsdag op zaterdag 8 oktober a.s.  

De locatie is Kantine “De Develruiters”, Molenwei 3 te Heerjansdam.  

Het reglement en inschrijfformulieren krijgen de jeugdleden begin september via het bondsbu-

reau toegestuurd. Mochten er op voorhand vragen zijn, kunnen deze gesteld worden aan Piet Ha-

genaars.  

De opzet van de organisatie is in grote lijnen als volgt neer gezet:  

* Deelname voor ALLE JEUGDLEDEN uit het District Zuid-Holland.  

* Alle jeugdleden in district Zuid-Holland krijgen een persoonlijk uitnodiging, inclusief  

inschrijfformulier  

* Het is weer een 1-dag show, dit betekent:  

- de vogels inbrengen tussen 09.00 en 10.00 uur.  

- vanaf 10.00 uur een gezamenlijke keuring.  

- omstreeks 16.00 worden de Jeugdkampioenen bekend gemaakt.  

* Getracht wordt om de middag om 16.00 / 16.30 uur afsluiten.  

* Er kan worden gespeeld in 3 groepen, te weten:  

Kleur- en postuurkanarie, Tropen, Kromsnavels.  

* Zowel Eigen Kweek als Open Klasse vogels worden gevraagd (Geen stammen).  

* De vogels worden gekeurd door keurmeesters van de N.B.v.V. op de ‘normale’  

Keurbrieven.  

* De keuring wordt gedaan samen met jullie. Uiteraard kunnen er vragen gesteld worden.  

* Het uitgangspunt is ook dit jaar weer dat jullie het leuk vinden en weer iets opsteken  

hoe de vogels eruit moeten zien voor de tentoonstelling.  

* Uiteraard is er ook een wedstrijd wie de beste vogel heeft.  

In iedere groep wordt een Jeugdkampioen van Zuid-Holland aangewezen.  

* De inschrijving is gratis en sluit op 24 september a.s.  

* Inschrijfformulier mag je mailen naar: piethagenaars@outlook.com  

* Het bestuur van jouw vereniging is op de hoogte van deze Districtsdag.  

- Indien je vragen hebt over vervoer of kooien voor de vogeltjes kunnen zij jou helpen.  

- Mocht dit niet lukken bel Piet Hagenaars dan maar op om een oplossing te vinden.  

Vragen?  

Telefonisch 06 – 104 74 218 of via de mail: piethagenaars@outlook.com  

Namens de Jeugdcommissie Zuid-Holland  

en v.v. De Nachtegaal Heerjansdam  

JIJ KOMT TOCH OOK!  
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