
 

( 1 ) 

V.V. WITROKA 
RIDDERKERK 

Opgericht in november 1956 
Aangesloten bij N.B.v.V. 

 

Februari – Maart 2018 



 

( 2 ) 



 

( 3 ) 

                                                  Deze maand in ons clubblad: 
Inhoud boekje                                                                                         03 
Bestuursgegevens                                                                                  05           
Agenda                                                                                                         07 
Verhuur                                                                                                        09 
Uitnodiging ledenvergadering                                                                 10                              
Bandvink                                                                                                     11                 
Advertentie voor clubblad                                                                       14                           
Blah… Blah…                                                                                               15 
Japans Meeuw                                                                                           16                    
Prikbordje                                                                                                   17                 
Aanmeldingsformulier                                                                              18                         
                                                                                  
                                                                                                                                                                                    

Vogelbeurs v.v. Witroka  
Onze beurs wordt altijd gehouden op elke 2e zaterdag van de 
maand en wel op:  
 
 

Zaterdag: 10-02-2018 van 9.00 tot 12.00 uur.  
                               en     
Zaterdag: 10-03-2018 van 9:00 tot 12:00 uur. 
 
 
 

 LET OP—LET OP— LET OP— LET OP — LET OP — LET OP 
 

    De maand MAART IS ER GEEN VERGADERING  
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“v.v. Witroka” 
Clubgebouw: Westmolendijk 99, 2985 XK Ridderkerk 

Telefoon: 0180-425588 
 

Opgericht in November 1956 / Aangesloten bij de N.B.v.V. 

HET BESTUUR 
 

Voorzitter       2e. Voorzitter 
C.M. Pol         
Hilleraadstraat 3      VACANT 
3077 EJ Rotterdam 
010-4832829 
cees.pol@upcmail.nl 
 

Secretaris       2e. Secretaris 
Mevr. J. Wendrich 
Hortensiastraat 1       VACANT 
2985 AH Ridderkerk 
06-11310680 
jwendrich2@gmail.com 
 

Penningmeester      Rekeningnummer 
Mevr. W.M. van Meerkerk    Rabobank 
Port Saïdstraat 83      NL73 RABO 0355470470 
3067 MV Rotterdam 
010-4557775 
omapinguin@hotmail.com 
 

Ringencommissaris      Materialencommissaris 
A. Tholenaar        
Rijnsingel 475       VACANT 
2987 SV Ridderkerk       
0180-464361        
atholenaar@kpnmail.nl 
 

Bestuurslid       Redactie clubblad  
L.H. Beek        zie secretaris 
Molièreweg 148 
3076 GK Rotterdam      Redactie website 
010-4323126       M. Tholenaar 
                                                                                                                                                                                             Touwslagershof 3 
Beheer gebouw                                                    3342BV H. I. Ambacht 
                                                                                 marcelcindy@hotmail.com 
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Wisten jullie dat er een aantal leden 
hebben mee gedaan in Zwolle en die in 
de prijzen zijn gevallen namelijk: 
Hr. A. van Leeuwen  1 x Brons  
              en 
Hr. A. Tholenaar  5 x goud  
                                4 x zilver 
                                1 x brons  
    Van harte gefeliciteerd. 
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Agenda JAARVERGADERING. 06-02-2018 
Die gehouden wordt in het clubgebouw van v.v. Witroka, 

Westmolendijk 99 te Ridderkerk     

  AGENDA  
1)  Opening en welkom 
2)  Jaarverslag secretaris 
3)  Jaarverslag kascontrole 
4)  Jaarverslag penningmeester 
5)  Jaarverslag ringencommissaris     
6)  Planning 2018 
7)  Pauze 
8)  Beleid bestuur 
9)  Bestuurders die verkiesbaar zijn 
        J. Wendrich (niet herkiesbaar) 
10)  Invulling openstaande vacatures 
11)  Rondvraag 
12)  Sluiting       

 U KOMT TOCH OOK? 
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Wist u dat v.v. Witroka ook de zaal verhuurt  

 

       Voor feesten en partijtjes,     

 
  
            Vergaderingen,               

 

             
         En andere activiteiten.  

  
 
    
 
      Voor inlichtingen kunt u zich richten bij:  
                 Jolanda Wendrich, 
                 jwendrich2@gmail.com 
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      Uitnodiging  
 

  Dinsdag 06-02-2018 
                   
                    is onze   
 

LEDENGADERING 
Zaal open: 19.30 uur 
 Aanvang: 20.00 uur 
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Bandvink (Amadina fasciata) 
 

  
Grootte:  
De bandvink is 12 - 13 cm groot 
Kenmerken:  
Zie voor beschrijving bovenstaande foto's. 
Geslachtsonderscheid: 
Het popje mist de rode keelband en is lichter van kleur dan het mannetje. 
Verspreiding: 
Afrika ten zuiden van de Sahara. 
 
Woongebied: 
Struikgewas, savannes. Vertoeven ook graag in de nabijheid van dorpen. 
Omgevingstemperatuur:  
Kunnen in een volière met een vorst- en tochtvrij nachtverblijf overwinteren. 
Bijzonderheden als volièrevogel: 
Gemakkelijk te verzorgen vogel. Gaan over het algemeen gemakkelijk over tot 
broeden. Kunnen lastig zijn voor andere soorten in de volière.  Ze stelen namelijk 
nestmateriaal uit nesten van andere vogels, zelfs als deze eitjes en of jongen heb-
ben. Ze maken graag gebruik van half open nestkastjes. Het popje legt 4 – 9 eitjes. 
Er wordt door beide geslachten gebroed. Broedduur 12 dagen. Jongen zijn na ca. 
20 dagen zelfstandig. 
Voeding:  
Als voeding dient een goede zaadmengeling voor tropische vogels en of volièrevo-
gels, een goed samengesteld eivoer/krachtvoer en bij voorkeur kiemzaad verstrekt 
te worden. Om aan de behoefte van dierlijke eiwitten in de voeding tegemoet te ko-
men kan het beste een insecten-/universeelvoer toegevoegd worden (bijvoorbeeld 
50 eivoer, 50% universeelvoer). Vooral in de periode dat de vogels jongen hebben 
is het belangrijk dat ze de beschikking hebben over dierlijke eiwitten. Extra dierlijke 
eiwitten kunnen, naast het verstrekken van een goed samengesteld eivoer/
universeelvoer, verstrekt worden in de vorm van bijvoorbeeld meelwormen, mieren-
eieren, buffalowormpjes. Wees bij de verstrekking van dierlijke eiwitten wel voor-
zichtig omdat de vogels bij het verstrekken van teveel dierlijke eiwitten vaak de jon-
gen in de steek laten en al weer met een volgend legsel beginnen. Naast boven-
staande voeding is het noodzakelijk dat de vogels dagelijks de beschikking hebben 
over vers en fris bad- en drinkwater en mogen ook vogelmineralen (grit) en maag-
kiezel niet ontbreken. Voor meer informatie over de voeding 
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ADVERTENTIE’S   ADVERTENTIE’S    ADVERTENTIE’S  
 
Voor de Leden van “ v.v. WITRIKA “ want dit moet u weten. 
 

Het gaat namelijk over als U een advertentie wil plaatsen 
van een bedrijf, wat dan de kosten zijn. 
 
Wij zijn op zoek naar advertentie’s voor de catalogus van 
de Tentoonstelling 2017 die gehouden wordt in week 48 
dat is van 30 nov. t/m 2 dec. 2017. 
 
1/6  dat is een A4 in zessen gedeeld.    € 20,00 
1/2  dat is een A4 in de helft.                 € 40,00 
1/1 dat is een hele A4.                            € 80,00 
 
 
Voor U als lid van v.v. Witroka geldt een andere prijs. 
Wel vragen we aan u om de advertentie zo spoedig moge-
lijk op te geven, dat deze verwerkt en ingedeeld kan wor-
den. 
 
Zo liefs mogelijk digitaal dat is makelijker voor ons en de 
drukker. 
 
Al vast bedankt voor uw medewerking. 
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   Spogra  sportprijzen        

 Een eigen logo op de beker? Wij verzorgen het voor u. Gratis graveren van de bekers 

  Relatiegeschenken, Textielbedrukkingen. Ieder 

jaar ca 50 nieuwe modellen.  
 Kijk voor het assortiment op:               
                                                        www.spogra.nl          

                        Spogra - Ridderkerk                  
  M. Veerman - de Waardt                                                                                                        
  Bloemenstraat 58 
  2981 BE RIDDERKERK 
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                Kreativiteit in aktuele haarmode 
 

                Dames op afspraak 
                Heren zonder afspraak                

                                                                       
                                                               Winkelcentrum De Werf 

                                                                                    Amerstraat 18 
                                                                                Telefoon 0180-411830 
                                                      www.haarmodemeijer.nl 



 

( 15 ) 

Ringen bestellen 2018 Bestelperiodes 
Het is zowel in uw belang als in het belang van een 
goede planning van de productie om tijdig in één keer 
alle ringen te bestellen die u nodig heeft. 
 

Bestelperiode:                   Uitlevering na:                 
20 januari 2018                    01 april2018 
20 maart 2018                      15 mei 2018 
De door u bestelde ringen kunnen afgehaald worden in 
het clubgebouw tijdens een beurs en/of ledenvergadering 

 

 

Wilt u het clubblad voortaan ook per mail ontvangen? 

Geef dit dan door aan Jolanda Wendrich. Telefoon  
06-11310680 of per mail:jwendrich2@gmail.com 

Voor het opzeggen van u lidmaatschap dat dient  
uitsluitend per brief of per mail naar secretaris  

                                Ledenmutaties 2018 
  De ledenadministratie wordt verzorgd door Jolanda Wendrich.    
  Mocht je adres verkeerd op de adresstrook staan, ontvang je  
  geen clubblad of ontvang je nog steeds een clubblad terwijl je  
  geen lid meer bent, geef dit dan aan Jolanda door. Voor  

                        telefoonnummer zie blz. nr. 3.  
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Japans meeuwtje (Lepidopygia nana) 
 

  
 
Grootte: 
Het Japans meeuwtje is ongeveer 12 – 13 cm. groot, 
Kenmerken:  
Zie foto. 
Geslachtsonderscheid: 
Er is geen uiterlijk verschil tussen het mannetje en het popje. Omdat 
alleen het mannetje zingt en baltst is dit de beste manier de seksen te 
onderscheiden.   
Verspreiding: 
Komt in de vrije natuur niet voor. 
 
Woongebied:  
Komt in de vrije natuur niet voor. 
 
Omgevingstemperatuur: 
Kunnen in een volière met een vorst- en tochtvrij nachtverblijf overwin-
teren. 
 
Bijzonderheden als volièrevogel: 
Het Japans Meeuwtje is ontstaan uit de kruising spitsstaartbronzen 
mannetje  en gestreepte bronzen mannetje. Japanse meeuwtjes zijn 
zeer geschikt voor de gezelschapsvolière. Het is mogelijk meerdere 
paartjes bij elkaar te plaatsen. Ze broeden graag in half open nest-
kastjes (25x25x25 cm.) Laat ze niet meer dan 3 broedsels per jaar 
grootbrengen en voorkom broeden in de winter. Het legsel bestaat 
meestal uit 4 – 7 eitjes. Ze worden door beide vogels gedurende ca. 
18 dagen bebroed. De jongen verlaten na ongeveer 3 weken het nest. 
Een zeer gunstige eigenschap van het Japans meeuwtje is dat ze vrij 
gemakkelijk de jongen van andere soorten (van ongeveer gelijke 
grootte) grootbrengen.    
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                                                                           Prikbordje  
________________________________________________________________         

 ATTENTIE    ATTENTIE    ATTENTIE    ATTENTIE    ATTETIE    ATTENTIE  
 
 Vergeten jullie je bestelde ringen niet op te halen bij v.v WITROKA   
 op de clubavonden of met een Beurs 

 

Betaald u contributie op tijd: 
Wij zien de € 35,00 aan contributie of gaarne op  
onze bankrekening nr:  
NL73RABO 0355470470 
tegemoet. 
 
 

Met vriendelijke  
Vogelgroeten 
Penningmeester 
Wil van Meerkerk       
 
 
 

  V.V. Witroka is tegenwoordig ook op Facebook te vinden:  

 https://www.facebook.com/vogelverenigingwitroka.ridderkerk.1    

                                     Of  

        http:/ www.witrokaridderkerk.nl   

    Kijk ook eens op de web-site van RAYON 5 

Email:  info@vogelverenigingenrayon5.nl 
 
Website:  www.vogelverenigingenrayon5.nl 

mailto:info@vogelverenigingenrayon5.nl
http://www.vogelverenigingenrayon5.nl
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                                        Aangesloten bij de N.B.v.V. 
 
Wilt u Lid worden, dat kan vul de onderstaande strook in. Geef ook door aan  
familie, vrienden en kennissen. 
Zoals op het logo staat is v.v. Witroka aangesloten bij de N.B.v.V. (Nederlandse 
Bond voor Vogelliefhebbers), als bondslid ontvangt u dan het maandblad Onze 
vogels dat vol met informatie over onze hobby "het houden van vogels"staat 
 

Inschrijfformulier. 
Naam: 
Adres: 
Postcode/ Woonplaats: 
Tel. Nr.: 
E-mail: 
Geb. datum: 
Lid per:  
Eerder lid of andere vereniging /evt. kweek nr.:   
 
Eenmalige inschrijfgeld                         €    2,50             
Geef zich op als bondslid                      €  35,00   
Geef zich op als jeugdlid (tot 18 jr.)    €   15,00   
Geef zich op als gastlid                         €   16,00 
Geef zich op als donateur                    €   12,50 
Porti voor bezorging boekje                €     7,50 

           Aanmelden bij één der bestuursleden. 
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