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Nr. 30  Vogelvereniging Westland   

 

Oprichting 1 januari 2018  

Voorheen:  

 Westlandse Vogel Vrienden 

  De Edelzanger  

 De Liervogel  

Nieuwsbrief 

Programma 2022 

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               

————————————————————————————————————————————————— 

Notulen clubavond donderdag 15 september 

Voorzitter Jan van Wingerden opent deze eerste  clubbijeenkomst na de zomervakantie door een 
ieder een hartelijk welkom te heten. Er wordt een moment van stilte in acht genomen wegens 
het, eerder deze zomer, overlijden van onze erevoorzitter, Leo van der Sande.                      
Aanwezig zijn 23 leden, 2 leden hebben zich afgemeld. 

Eerst krijgt TT coördinator Gerard Storm het woord, hij neemt stap voor stap het draaiboek van 
de komende TT door. Daar waar nodig worden aanvullingen en veranderingen besproken. De TT 
is dit jaar op een andere locatie dan dat we de laatste jaren gewend zijn dus daardoor zullen er 
wat dingen anders gaan. Ook zijn er lijsten beschikbaar waarop de leden in kunnen vullen welke 
dagdelen in de TT-week men bereid is te komen helpen tijdens of in voorbereiding van de TT.  
We beginnen met kooien schoonmaken op zaterdag 19 november en eindigen met het opruimen 
van de TT op zaterdag 26 november. 

Na de pauze is er een hobbybespreking onder leiding van Jan van Wingerden, de resultaten van 
het afgelopen kweekseizoen worden besproken en liepen nogal uiteen. Sommige leden spraken 
over veel onbevruchte eieren en uitval van nestjongen. Bij andere leden verliep alles voorspoe-
dig, zij hadden een topjaar met hun vogels. Als mogelijke oorzaken van de problemen werden 
onder andere genoemd: het weer, veel noordenwind gedurende de zomer, wat ongunstig zou zijn 
om goede kweekresultaten te behalen, ook het koude voorjaar en de hete zomer was voor veel 
vogels niet gunstig.  Er was een advies om op tijd af en toe een onverwante vogel in te kweken 
om slechte vruchtbaarheid door inteelt te voorkomen. 
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Van de Voorzitter:  

Sommige vogelverenigingen zetten in hun nieuwsbrief de nieuwsberichten van de NBvV en het  
District. Onze club doet dit niet, ik verwijs u daarom naar onze website. Daar vindt u de link naar de 
website van de NBvV en het District.  

Nu ik het toch over onze nieuwsbrief heb, wil ik u vragen om eens een keertje een stukje te     
plaatsen over uw vogels of kweekervaringen. Deel uw ervaring met de andere leden, dit is voor 
eenieder zeer leerzaam. Ook kunt u een oproep plaatsen voor de aanschaf van vogels of het te 
koop aanbieden. 

Op 30 september kreeg ik een telefoontje van de vrouw van een van onze leden met het verzoek of 
iemand van onze vereniging haar man zijn vogels kon schoonmaken, dit in verband met een 
spoedopname in het ziekenhuis. Het voeren en water geven dat lukte haar gelukkig wel.  

Op dezelfde dag is er een oproep geplaatst naar de leden van onze vereniging en kreeg ik al snel 
een aantal reacties van onze leden die hun hulp wilden aanbieden. Mijn conclusie is dat er     
saamhorigheid en bereidheid is om een ander in moeilijke tijden de helpende hand toe te steken. 
Chapeau!  

Want we zijn met z´n allen toch vogelvrienden. Inmiddels is er iemand gevonden die dit op zich 
heeft genomen en de vogelverblijven gaat schoonmaken.  

 

Ten slotte hoop ik u te ontmoeten op 20 oktober in het Hof van Heden. 

 

Met vriendelijke groet, Jan van Wingerden 

De zomer zit er weer op, gelukkig heeft de herfst en de       

komende winter zijn pluspunten. Zoals de aankomende      

tentoonstellingen en het actieve verenigingsleven.  

Op 20 oktober is de eerste aanzet van onze jaarlijkse TT, dan 

is het de   inschrijfavond. Het inschrijfformulier vindt u in het 

infoboekje of op onze website van de club. Op deze avond 

geeft Arie Goud, keurmeester van de NBvV een lezing hoe u 

uw vogels kunt conditioneren. Zoals het behandelen van het 

snaveltje, de pootjes en kleine bonte veertjes. Oftewel het  

gereedmaken van een TT vogel. 

P.s. Steun de vereniging en koop loten voor de jaarlijkse 
Vogelshow. Deze kunt u kopen bij Koos v.d. Salm. 

De hoofdprijs en andere prijzen zijn geen Ton maar wel 
veel andere mooie prijzen en u steunt hiermee ook uw 
vereniging. 
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 De (vleugel) pen. 

 

 

 
De Lier, oktober 2022       Sijs   → 
 
 
Beste vogelvrienden. 
Hier nog maar een keer een stukje van mij voor de rubriek “De Vleugelpen” 
Ik begreep, na de laatste keer de vleugelpen door gegeven te hebben aan Geerd Timmers, dat hij 
het waarschijnlijk te druk heeft met andere zaken. 
Geeft niet, wel jammer, dus doe ik zelf  nieuwe poging. 
 
Hier een beknopt verslag van dit broedjaar met Europese wildzang vogels. 
Wisselend en moeizaam ging het dit jaar. Normaal eind of zelf half april gaan de vogels, 
2 stellen Majoor putters, 1 stel barmsijzen en 3 koppels Europese sijzen beginnen met het     
broedseizoen, maar dat viel al niet mee, sommige maken een nest en stoppen weer, andere 
wachten langer en zelfs wat onbevruchte eieren. Ik denk zelf de te lage nacht temperatuur en 
droog. Nou van droog en veel noorden wind, weinig vocht, dus luchtvochtigheid daar weten we 
alles van dit jaar voor ons geweldige mooie zomer, maar voor de natuur en vogels misschien  
toch niet zo goed, enfin je moet het nemen zoals het komt. 
Totaal 1x redelijke ronde wel met onbevruchte eieren en een mooi nest majoor putters en wat 
jonge sijzen was het seizoen gestart, maar na wat ik allemaal gedaan had, bijvoorbeeld  meer 
licht in dak gemaakt, mannen apart gezet met broeden. Veel meer werk en aandacht voor alle 
vogels. 
Goed en regelmatig voeren, moeizaam op vakantie. Je moet er wat voor over hebben. 
Mijn vrouw, broer en vrienden hebben me bijgestaan. Het is nu het einde van het seizoen en de 
balans opmakend is het te mager geweest. 
Met 6 mooie majoor putters wat barmsijzen en 10 Europese sijzen ben ik tevreden. 
Maar wat een moeite en een werk!! 
Ik heb vooral met de Europese sijzen mooie nesten gehad en een keer 6 jongen, je bent dan blij 
als er na de eerste week na uitvliegen er een paar overblijven, waar het aan ligt; zeg u het maar. 
Voorbeeldig voeren en groot brengen. Pop naar nieuw nest op eieren en het gaat fout, misschien 
moet in voortaan dat nest afbreken en een ronde overslaan, zodat de jongen goede nazorg krij-
gen of ligt het aan de droge, warme zomer. Wie zal het zeggen!! 
Ik zal zelf dit jaar niet gauw vergeten, veel jongen gezien, relatief te weinig door de eerste rui. 
Ik ga verhuizen volgend jaar, zet toch mijn hobby door, ondanks dat ik ook nog van sportvissen 
houd. Ik heb 3 mooie vogelboxen van gepoedercoat zwart 1 X 2 X 2 meter, die ik ga plaatsen in 
het voorjaar onder een overkapping. 
Dus veel werk volgend jaar met de verhuizing, maar toch vooral de dingen blijven doen die je 
leuk vindt. 
 
Beste leden, veel succes met de aankomende vogeltentoonstelling. 
Ik wens het bestuur veel sterkte en Jan met zijn heup. 
Hierbij geef ik “De vleugelpen” door aan Johan Kuijvenhoven, ook een wildzang  en Europese vo-
gel liefhebber. 
Groeten Peter Smit  

   
  Putter  
    
 Barmsijs   → 
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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. 
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