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De eerste keer…………………
Het bezoek bij mede kweker Joop Klomps is de eerste in de komende tijd.
Gezellig werd ik ontvangen door Joop en Anja met
een bakkie koffie en we raakten aan de praat.
Joop is 54 jaar geleden, samen met zijn broer op 16
jarige leeftijd begonnen met vogels.
Binnen op de zolder slaapkamer werden de vogels
gehouden. De eerste vogels die ze samen hadden,
waren de rode kanaries. Met veel plezier werd hier
dan ook menig uurtje in gestopt. Helaas kwam door
omstandigheden hieraan een einde.
Jaren later (nu 6 jaar), op de locatie waar Joop en
zijn vrouw nu wonen kwam er een jonge vink aangevlogen die te jong was om alleen te zijn. De vink
werd opgepakt en liefdevol verzorgd en groeide op.
Maar ja, alleen was maar alleen, er werd een pop
bijgekocht op de vogelbeurs en zo maakte Joop z’n
hobby een doorstart. De liefde voor de vogels was
zo groot dat Joop 5 jaar geleden ook lid werd van
Witroka. De
liefde met
de rode kanaries kwam weer boven. Zo maakt Joop
zijn eigen kooien en begon weer te kweken.
Hij begon weer te kweken en ervaringen uit
het verleden brachten ook de resultaten!
Mooie vogels,
maar ook prijzen van de tentoonstellingen.
In 2016, een rode kanarie met 94 pnt en in
2017 het Bondskruis van Witroka. Een betere restart kan je niet wensen, zou ik zeggen
ik vroeg Joop, waar we als Witroka in konden verbeteren of anders konden doen. Hij
dacht even na, kwam met een positief en
politiek correct antwoord. Om meer de leden te betrekken bij de club, is het goed om
ze ook op een beursdag te benaderen en
meer te socialisen. Dan worden de bezoekers ook gewaardeerd en gezien. Maak ze
enthousiast! Ook geeft hij aan, dat juist op de club veel kennis is om te kweken.
Geef deze door aan de andere die net beginnen of problemen hebben. Neem de beginner op sleeptouw. Zelf zou ik (Johan) zeggen, maak van de beginner je concurrent, als je daar van mag spreken. Des te beter worden jouw eigen kweekresultaten.
Uiteindelijk moet de hobby bovenaan staan en de vogel het beste krijgen, om de
beste te worden. Als laatste vroeg ik aan Joop, wanneer zie ik je weer?Het was een
open deur. Op de beursdag natuurlijk en……. Op de contactavond!
JDW
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Uitnodiging
Dinsdag 05-06-2018
is onze

Ledenbijeenkomst
Zaal open: 19.30 uur
Aanvang: 20.00 uur
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Wij verkopen alle bekende merken voor scherpe prijzen

Oost-molendijk 54 2986 AA Ridderkerk
tel. 078-6812155 fax 078-6822614
Kradivo@live.nl
Winkel open :

Wo 13.30 Do 13.30 Vr 13.30 Za 9.00 (6)

18.00 uur
18.00 uur
18.00 uur
16.00 uur

Agenda ledenbijeenkomst op 05-06-2018
Die gehouden wordt in het clubgebouw van v.v. Witroka,
Westmolendijk 99 te Ridderkerk

Agenda 05-06-2018
1) Opening
2) Ingekomen post
3) Aanpassen huishoudelijke reglement en TT reglement.
( Gegevensbescherming (AVG) zie pagina 11)
2) BBQ & vissen
3) Jongen vogel show
4) Rondvraag
7) Lezing van George Steinz over erfelijkheid bij vogels

U KOMT TOCH OOK?
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De Gekraagde roodstaart
Onze vereniging De Steenkneuter maakt al enkele jaren deel uit van de Antwerpse
veldornithologie. Buiten de 3 domeinen die we beheren zijn er ook nog een aantal leden
die enkele nestkastjes thuis hebben hangen.
Dit jaar melde een van onze leden dat er bij hem in de tuin een Gekraagde roodstaart nestelde. Dus zo nieuwsgierig dat we zijn gingen maar eens een kijkje nemen. Gewapend met
een goed fototoestel om enkele kiekjes te maken gingen we op pad.
Zelf had ik deze vogel in de natuur nog nooit gezien en was dit voor mij al een attractie op
zen eigen. De reden hiervan is dat in onze streek (De Rupelstreek) deze vogel praktisch
niet voorkomt. Toen we daar aankwamen zagen we het mannetje op uitkijk zitten voor het
nest. Dit was al een goede gelegenheid om enkel foto’s te nemen. (Zie foto)
Nadat we de nodige foto’s hadden genomen, even wachten tot de ouders weg waren,
om vlug een kijkje te nemen in het nestblok. Daar lagen 2 jongen Gekraagde roodstaarten
in. Op deze manier hebben we toch weeral iets bijgeleerd over deze vogel. Want zo een
kans krijgt ge niet alle dagen (Jongen Gekraagde roodstaarten
Deze foto’s komen van het internet)
2 dagen

oud
5 dagen
10 da-

gen

Wat weten we zoal van de Gekraagde roodstaart?
De Gekraagde roodstaart (Phoenicurus phoenicurus) behoord tot de familie van de Lijster
en is een zangvogel. Tijdens het broedseizoen komt hij in gans Europa voor behalve in
Ierland en IJsland. Zijn geliefkoosde broedplaatsen zijn holen, rotsspleten of wortelknoesten van de geknotte eikenbomen, ook in nestkasten houdt deze vogel wel eens maar dan
moet het vlieggat redelijk groot zijn dit houdt verband met de bals van het mannetje. De
Specht zorgt af en toe wel eens voor een groter nestgat in een mezenkast. Het nadeel daarvan is dat de jongen dikwijls ten prooi vallen van ongewenste gasten zoals de Ekster of de
Kauw. De Gekraagde Roodstaart is een ranke vogel met een roestkleurige staart. De borst
van het mannetje is mooi rood. De keel en de oorstreek zijn zwart, het voorhoofd wit, en
het rugdek leigrijs. Het popje daarentegen is veel minder gekleurd. De staart van het popje
is ook roest rood maar het rugdek vertoont veel meer bruin. Het is een trekvogel die bij
ons kan waargenomen worden van april tot oktober. Een van zijn bijzondere eigenschappen is dat hij trilt met zijn staart en voortdurend knikkende bewegingen maakt.
Het popje legt 5 tot 7 groenblauwe eitjes en broed 13 -14 dagen. De jongen worden door
bij ouders groot gebracht gedurende 12 -15 dagen. Op het menu staan hoofdzakelijk insecten.
Hij komt meestal voor in parken en tuinen, ook wordt hij wel eens opgemerkt in
boomgaarden. Daar zit hij dan op een paaltje of een tak te trillen met zijn staartje.
De Steenkneuter Rumst
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Vogelbeurs v.v. Witroka
Onze beurs wordt altijd gehouden op elke 2e zaterdag van de
maand in onze clubgebouw Westmolendijk 99, 2985XK Ridderker
Telefoon: 0180-425588

Zaterdag: 09-06-2018 van 9.00 tot 12.00 uur.
Let op juli & augustus geen vogelbeurs !!!!!!!!!!!!

Voor clubs en organisaties die ruimte zoeken!
Het clubhuis van v.v. Witroka is te huur.

Voor informatie:
A. van Leeuwen
Tel.nr: 010- 4508850
e-mail: arievanleeuwen@casema.nl
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ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING
Op 25 mei 2018 gaat de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) wijzigen en
vanaf dat moment de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd worden. Een aantal zaken worden gewijzigd, vernieuwd of specifieker gemaakt. Dit is voor u, maar ook voor v.v. Witroka belangrijk. De belangrijkste zaken zet wij even voor u op een rijtje:
1. De toestemming om gegevens te verwerken en bewaren van een lid moet duidelijk zijn. v.v. Witroka moeten aantonen dat het lid toestemming
heeft gegeven voor deze verwerking. Dit hebben wij gedaan door het lidmaatschaps-aanmeldingsformulier aan te passen en hierop duidelijk aangegeven wat
wij bewaren als men vrijwillig lid wordt van v.v. Witroka Ridderkerk. Voor die leden die al lid zijn en dit vrijwillig hebben gedaan, gaan we ervan uit dat deze als
nog toestemming geven voor het digitaal opslaan van de benodigde gegevens.
2. Leden van v.v. Witroka moeten op de hoogte zijn van de privacy
regels. Daartoe moeten in de digitale administratie aanpassingen gedaan zijn. Dit
betekent dat v.v. Witroka niets meer dan de benodigde persoonsgegevens opslaat
die nodig zijn voor de juiste bedrijfsvoering.
3. Een lid van v.v. Witroka Ridderkerk heeft rechten t.a.v. zijn/haar persoonsgegevens.
4. Vastgelegd dient te worden welke gegevens verzameld worden en met welk
doel. Duidelijk vastgelegd dient te zijn wie toegang heeft tot de verzamelde gegevens, als wel voor welk doel en op welke wijze (beveiligingsmaatregelen). Duidelijk moet zijn wat er gebeurt met data die niet meer nodig is en eventueel hoelang
deze bewaard wordt. Vast moet staan wie hiervoor verantwoordelijk is. In de AVG
geldt een verantwoordingsplicht, het geen inhoud dat hiervan een register bijgehouden dient te worden. Dit alles zal vast gelegd worden in het Huishoudelijk Reglement van v.v. Witroka Ridderkerk en, bij uitzondering, besproken worden en
daarna over gestemd zal worden op de komende ledenbijeenkomst van 6 juni
a.s.
Belangrijk: Wilt u hierover mee praten en beslissen dan nodigen wij u van
harte uit op deze leden bijeenkomst op dinsdag 6 juni a.s.
5. Informatie en nieuwsbrieven mogen niet meer zonder toestemming naar iedereen worden verzonden. (dit gebeurd bij v.v. Witroka al niet).
6. In het clubblad van v.v. Witroka Ridderkerk worden geen persoonsgegevens
meer verspreid. Tenzij met toestemming van de betrokkenen. Denk hierbij aan de
advertenties welke zijn opgenomen in het clubblad.
7. Het bestuur zal geen persoonsgegevens, zoals adressen, telefoonnummers en/
of e-mailadressen meer uitwisselen als hierom wordt gevraagd.
8. Indien v.v. Witroka Ridderkerk gebruik maakt van e-mailverkeer zorgen
wij ervoor dat niet alle e-mailadressen zichtbaar zijn voor alle ontvangers (hier gebruiken wij de BCC i.p.v. Aan regel voor).
9. Dit is niet alleen uit veiligheidsoverwegingen (spam, etc.) veel veiliger maar ook
zijn dan alle E-mail adressen niet zichtbaar voor anderen.
10.Indien data verkeerd gebruikt wordt is v.v. Witroka Ridderkerk en de NBvV verplicht dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (dit was al verplicht onder
de WBP, maar is explicieter geworden)
11.Natuurlijk gelden deze nieuwe regels niet alleen voor v.v. Witroka Ridderkerk
maar ook voor andere verenigingen en natuurlijk ook voor de N.B.v.V. Dus ook de
N.B.v.V. heeft hier een schrijven aan gewijd en er in de toekomst aan zal wijden.
Deze kunt u natuurlijk vinden op de site van de N.B.v.V. of in het bondsorgaan“
Onze Vogels”.
Het bestuur v.v. Witroka.
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23 JUNI 2018
Wenst deel te nemen aan de BBQ op zaterdag 23 juni 2018 open om 18.00 uur
aanvang van de BBQ 18.30 uur.
Locatie: ons Clubgebouw aan de West molendijk 99, 2985 XR Ridderkerk.
De kosten voor deze BBQ bedragen € 20,00 per persoon en zijn inclusief
drankjes.
Lever je inschrijfformulier voor deze gezellige avond in voor
09 juni 2018 bij één van de bestuursleden van v.v. Witroka.

Naam: …………………………………….
Adres: …………………………………….
Woonplaats: ……………………………..
Tel nr.: ……………………………………
Deze keer is het mogelijk om te kiezen
uit vlees of vis.
Ik kom met ……. personen om te eten
tijdens de BBQ.

Er zijn ………. personen voor vis
Er zijn ………. personen voor vlees
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INSCHRIJFFORMULIER
VISDAG 23 JUNI 2018
Wenst deel te nemen aan de visdag op zaterdag 23 juni 2018,
aan de Waal te H.I. Ambacht. Aanvang 08.00 uur.
Verder programma volgt.

De kosten voor deze visdag bedragen € 8,00 per persoon inclusief visvergunning, lunchpakket. Exclusief visgerei e.d..
Lever je inschrijfformulier voor deze gezellige visdag in
voor 09 juni 2018 bij één van de bestuursleden van
v.v. Witroka.
Naam: …………………………………….
Adres: …………………………………….
Woonplaats: ……………………………...
Tel. nr.: …………………………………….
E-mail: …………………………………….
Ik kom met …………. pers(onen) vissen.
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Ringen bestellen 2018 /2019Bestelperiodes
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.
Dus bestel op tijd.

Bestelperiode:
05 mei 2018
20 september 2018
20 januari 2019

Uitlevering na
01 oktober 2018
15 december 2018
01 april 2019

Wilt u het clubblad voortaan ook per mail ontvangen?
Geef dit dan door aan M. Tholenaar. Telefoon
06-49862334of per mail:marcelcindy@hotmail.com

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

Ledenmutaties 2018
De ledenadministratie wordt verzorgd door Marcel Tholenaar.
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 Marcel door. Voor
telefoonnummer zie blz. nr. 3.
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Voor meer informatie:
Marcel Tholenaar
(zie bestuur)
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Jaarplanning “WITROKA”2018!
Juni
05. Clubavond ( Lezing dhr. G. Steinz)
09. Vogelbeurs
23. Vissen en BBQ

Juli en Augustus Vakantie
25-08. Jonge vogeldag

September
04. Clubavond
08. Beurs

Oktober
02. Clubavond
13. Beurs

November
06. Clubavond
10. Beurs
27. Inbrengen vogels voor T.T
29. Opening tentoonstelling
30. Tentoonstelling

December
01. Einde tentoonstelling
08. Beurs
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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 de website

http:/ www.witrokaridderkerk.nl
Kijk ook eens op de website van RAYON 5

Email: info@vogelverenigingenrayon5.nl
Website: www.vogelverenigingenrayon5.nl
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Aangesloten bij de N.B.v.V.
INSCHRIJFFORMULIER
Wilt u lid worden, vul dan de onderstaande strook in.
Als u bondslid wordt van Witroka, dan ontvangt u het maandblad Onze vogels
dat vol staat met handige informatie over onze hobby. Eens in de 2 maanden
ontvangt u het clubblad van Witroka.

Naam
……………………………………….
Adres
……………………………………….
postcode woonplaats
……………………………………….
Telefoonnummer
……………………………………….
e-mail
……………………………………….
Geboortedatum
……………………………………….
gewenste startdatum
……………………………………….
eerder lid of andere vereniging /evt. kweek nr.:
eenmalig inschrijfgeld
bondslid
jeugdlid (tot 18 jr.)
gastlid
donateur
Portokosten boekje
kerk)

€
€
€
€
€
€

2,50
35,00
15,00
16,00
12,50
7,50 (alleen bij bezorging per post buiten Ridder-

Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met onze voorwaarden en
reglementen
datum:

handtekening:
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De zaal is om 9.00 uur open de keuring start om 10.00 uur
En de dag zal rond een uur of 15.00 afgelopen zijn.
Graag zie we u met veel vogels naar v.v. Witroka komen.
Met vriendelijke groet,

Het bestuur van v.v. Witroka.

( 21 )

De redactie van het clubblad Nel Knoop
Nel Knoop e-mail adres is j.knoop1@upcmail.nl

Tijdens de jaarvergadering heeft Jolanda Wendrich aangegeven dat ze met de redactie
van het clubblad wil stoppen. Namens het gehele bestuur willen wij Jolanda bedanken
voor het verzorgen van het clubblad gedurende een aantal jaren.
We kunnen u gelukkig melden dat Nel Knoop zich heeft aangemeld om in het vervolg het
clubblad te maken.
Wij zijn heel blij dat we iemand hebben gevonden die deze taak op zich gaat nemen. Het
clubblad is toch het contact tussen de club en de leden.

Er zijn wel een aantal regels waar we ons aan moeten gaan houden:
1)

stukjes, advertenties en mededelingen voor in het clubblad moeten op tijd
aangeleverd worden.
Voor het clubblad september voor 11 augustus inleveren.
Voor het clubblad november voor 13 oktober inleveren.

2)

Het stukje en of mededeling graag in Word of Publisher aanleveren. Een advertentie
graag in een JPG bestand. Als dit niet gaat dan graag even aan Marcel Tholenaar la
ten weten. Hij kan het dan eventueel omzetten.
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Oranjemasker
Wildkleur en
Opaline groen

Kweker van:

Th.J. Knoop
Mobiel: +31-613998719
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