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Onze club VV de Nachtegaal: 

‘Mijn hobby brengt me rust’ 
ROSMALEN – In de rubriek Onze Club gaan onafhankelijke 

nieuwspartners De Rosbode en lokale omroep ROS Radio op 

bezoek bij vrijwilligersorganisaties in Rosmalen en omgeving. In 

deze aflevering: Vogelvereniging De Nachtegaal. 

Door Corrianne Schijvens-van Hassel 

Door een fusie van Vogelvereniging De Edelzanger en de 

Siervogel ontstond in 1977 Vogelvereniging De Nachtegaal. Het 

hoofddoel van de vereniging is het organiseren van 

tentoonstellingen. Maar ook het uitdragen van kennis en ervaring 



is van groot belang. Voorzitter Eric Kuijpers: “Onze 79 leden 
houden allerlei soorten vogels. Van kanaries tot tropische vogels 

en van parkieten tot Europese cultuurvogels. Maar ook kwartels 

en duiven komen voor bij de clubleden. Tijdens tentoonstellingen 

worden per categorie punten gegeven. Daarna komen van iedere 

categorie de beste bij elkaar en daaruit wordt de beste vogel van 

de show gekozen. Een keurmeester kijkt naar de kleur, het 

formaat, de houding en de tekening van de vogel.” 

De Nachtegaal organiseert zijn activiteiten in het clubgebouw van 

Handboogschutterij Nimrod in Hintham en heeft een regionale 

functie. Eric: “Den Bosch heeft geen vogelclub meer. Doordat we 
ook regelmatig activiteiten organiseren, zoals uitjes, lezingen en 

feestjes trekken we veel leden. Mensen komen uit de hele regio. 

In het najaar organiseren we een tentoonstelling, maar met de 

vogelverkoopmarkten die we in het verleden organiseerden zijn 

we gestopt. Dat heeft te maken met de steeds strengere 

dierenwelzijnregels. Onze leden hebben allemaal een 

winnaarsmentaliteit, maar gelukkig is er geen strijd onder elkaar. 

We willen allemaal ons gemiddeld niveau omhoog brengen door 

te selecteren op een mooiere kleur en betere tekening van de 

vogel. Zelf fok ik alleen zebravinken. Naast lid en voorzitter van 

De Nachtegaal ben ik ook lid van een speciaal club voor 

zebravinken. Gemiddeld ben ik 15 uur per week bezig met het 

voeren en ringen van de vogels en het schoonmaken van de 

hokken. Mijn hobby brengt mij rust en contacten met andere 

mensen. Ik heb van jongs af aan vogels gehouden en ben van De 

Nachtegaal lid geworden nadat ik in Rosmalen kwam wonen. De 

Nachtegaal is een van de grotere vogelverenigingen.” 

Jim Jongmans (21): “Ik ben door mijn vader met de vogelwereld 
in contact gekomen, ik bleek zijn interesse te delen. Mijn vader is 

al vanaf zijn twaalfde met vogels bezig. Ik ging met hem mee naar 

tentoonstellingen en ben zo betrokken geraakt. Nadat ik met een 

baantje zelf mijn eerste centen verdiende, bouwde ik daarvan mijn 

eerste volière. Omdat mijn ruimte om vogels te houden beperkt is, 



heb ik ook voor zebravinken gekozen. Die zijn niet zo groot en ik 

vind het leuke en actieve vogels. Het zijn ook geschikte vogels om 

kweekervaring mee op te doen, ze zijn redelijk goed te kweken. 

Ook ik ben lid van de zebravinkenclub. Ik heb pas mijn eerste 

tentoonstelling meegedaan en haal veel energie uit die 

tentoonstellingen en uit het kweken. Ik ben met kweken begonnen 

in de coronatijd en als de concentratie betreffende mijn studie 

even niet meewerkte brachten mijn vogels ontspanning.” 

Eric: “Ik heb regelmatig prijs met mijn vogels. Ik ben geen 
superwinnaar. Meer de organisator binnen de club. Maandelijks 

komen we bij elkaar voor een activiteit zoals een natuurwandeling 

onder leiding van een gids, een lezing of een boottochtje. We 

doen dingen anders dan een traditionele vereniging. De activiteit 

hoeft niet altijd over vogels te gaan. Twee keer per jaar brengen 

we ook een clubblad uit met informatie over bepaalde vogels, 

dingen die binnen de vereniging spelen of we bespreken winnende 

vogels. Zo hebben we ook de aanzet gegeven om prijzengeld als 

beloning in te voeren in plaats van bekers die ergens op zolder 

belanden en stellen we tentoonstellingen ook open voor niet-

leden.: Jim: “Dat trekt weer nieuwe mensen aan. We zouden in 

november 408 inschrijvingen ontvangen op onze tentoonstelling. 

Helaas is door de vogelpest de tentoonstelling niet doorgegaan. 

Het gaat niet alleen om de wedstrijd bij De Nachtegaal, ook om de 

sociale contacten.” 

De Rosbode en ROS Radio bieden een gratis podium aan lokale 

vrijwilligersorganisaties. Het is een goede manier om club, 

activiteiten en prestaties van leden online en offline onder de 

aandacht te brengen. Heb je als vrijwilligersorganisatie nieuws en 

informatie die je breed met Rosmalen en omgeving wilt delen? 

Mail dan je berichten naar rosbode@janenjanmedia.nl. 
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