
( 1 ) 

V.V. WITROKA    
  RIDDERKERK 

   Opgericht in november 1956 

September t/m oktober 2018 



( 2 ) 

Sinaasappelkistjes,………………………….. 

Op een mooie zomeravond werd ik hartelijk ontvangen door 
Arie en Janny van de Pol. Voor dat we aan de koffie gingen, 
liepen we eerst een ronde door de mooie tuin. Arie is niet al-
leen een liefhebber van vogels maar ook de vissen in de vij-
ver zijn een rustgevende vertoning. De ene vis was nog niet 
mooier dan de andere, en springen konden ze ook had Arie 
ontdekt, alleen was dat iets minder plezant in de afloop. Vis-
sen horen in het water en niet op het droge! 
Onder het genot van een bakkie koffie werd over van alles 
gekletst. Zo is Arie zijn hobby begonnen met zijn broer Leo. 
Samen maakten ze van sinaasappelkistjes en gaas de vogelkooitjes en zo wer-
den de eerste vogels gehouden. Dit waren de zebravinken. Arie houdt van vo-
gels, dat blijkt wel. Zelf was hij ook altijd een vroege vogel en zat hij op z’n knie-
ën in het land bij het krieken van de dag, sla te snijden en te genieten van de zin-
gende vogels op het land. Nu, in de welverdiende rust geniet Arie nog steeds. In 
zijn stoel aan de volière en aan de rand van 
de vijver, samen met zijn vrouw Janny. 
In zijn gemengde volière zitten meer vogels 
dan je op het eerste ogenblijk zou zeggen. 
Hoe langer dat je sta te kijken, des te meer 
ontdek je steeds meer soorten. Van een 
nachtegaal, spreeuwen, Mozambique sijs 
naar een rode kuif kardinaal en de buul buul. 
De roodkuif kardinaal  had jongen en ston-
den op punt van uitvliegen. Hiervan kreeg ik 
een paar dagen later deze mooie foto’s, waar 
het jong gevoerd wordt. 
Ik vroeg aan Arie of hij ook kweekte, maar 
hierop was het antwoord: Nee. Ik geniet van 
de vogels en als er jongen zijn, is dat super, 
maar zeker geen must.  Arie is ook al ruim 20 jaar lid van Witroka, echter van le-
denavonden, is hij niet zo van. Aan de andere kant zeg ik, als we elkaar motive-
ren kan er juist ook op een ledenavond meer enthousiasme zijn.  Arie gaf wel zijn 
ideeën. Misschien moeten we elkaar meer stimuleren en digitaal informeren. Je 
ziet in het clubblad wel dat er een beurs is of een ledenvergadering, maar ja,….. 
hoe gaat dat. Vergeten of niet in de agenda gezet. Dus wellicht een goed idee, 
om een groeps-email op te zetten, waar je kort van te voren nog ff wordt inge-
licht. Een ander idee, was om de jeugd erbij te betrekken, door bv op een jonge-
vogeldag of op een dierendag een klas uit te nodigen. Ei-
genlijk is dat de toekomst van een club. En ik moet eerlijk 
zeggen, als ik vroeger geen vogeltje had gehad, was wel-
licht die liefde nooit verder ontwikkeld. Wie weet,……… 

Onder het genot van een biertje vroeg ik hem ook nog wat 
zijn favoriete vogel was.  Dat was de Japanse nachtegaal. 
En terwijl dat antwoord kwam, ging de nachtegaal zijn lied 
zingen. Toen begreep ik waarom….. 
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Agenda ledenbijeenkomsten 
September / oktober 2018  

Die gehouden wordt in het clubgebouw van v.v. Witroka, 
Westmolendijk 99 te Ridderkerk     

  Agenda: Dinsdag 4 september a.s. 
1) Opening
2) Ingekomen post
3) Bespreking huishoudelijke reglement
4) Nabespreking jonge vogeldag
5) Voorbespreking Rayonvergadering
6) Voorbespreking Districtsvergadering
7) Rondvraag

  Agenda: Dinsdag 2 oktober a.s. 
1) Opening
2) Ingekomen post
3) Nabespreking Rayonvergadering
4) Nabespreking Districtsvergadering
5) Stemming Huishoudelijk reglement
6) Voorbespreking Tentoonstelling 2018
7) Rondvraag

U KOMT TOCH OOK?
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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 -  18.00 uur 
Do  13.30 -  18.00 uur 
Vr   13.30 -  18.00 uur 
Za     9.00 -  16.00 uur 
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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 

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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Tentoonstelling reglement voor de Bijzondere Vogeltentoonstelling   2018 
De vogelshow van v.v. WiTroKa zal worden gehouden van: 29 November t/m 1 
december in het clubgebouw aan de Westmolendijk 99 te Ridderkerk. 

De show zal geopend zijn op donderdag 29 November van 20.00 uur tot 22.00 
uur. 
Vrijdag 30 November van 10.00 uur tot 22.00 uur. zaterdag 1 december van 
10.00 uur tot ongeveer 16.00 uur. 
+/- om 14.00 uur de prijsuitreiking. Daarna om ongeveer 16.00 uur sluiting van 
de show kunnen de vogels worden afgehaald. 

De keuring zal plaats vinden op woensdag 28 november 2018. Er zal worden 
gekeurd onder speciaal kunstlicht. 

Inschrijfgeld is per vogel € 1,25 - stellen € 2,50 - stammen € 5,00 Catalogus + 
porto, totaal € 4,00 is verplicht. 
Bij inzending van meer vogels worden de eerste 20 vogels berekend, de rest 
speelt gratis mee. Jeugd inzenders spelen gratis mee. 

De inschrijving geschiedt met in achtneming van het tentoonstelling reglement 
van de Nederlandse Bond voor Vogelliefhebbers (N.B.v.V.), met uitzondering 
van de hoofdgroepen 1001 t/m 1003. 

Iedere inzender ontvangt een inschrijfformulier, tevens eigendomsbewijs, waar-
op de vogels staan vermeld die door haar/hem zijn ingeschreven plus de kooi-
nummers. 
Leden die vogels inzenden met ringen van een andere bond moeten dit duidelijk 
op het inschrijfformulier vermelden. 

Door ondertekening van het inschrijfformulier stemt u in met publicatie van uw 
gegevens in de catalogus. 

Het inschrijfformulier opsturen naar de secretaris M.Tholenaar, Touwslagershof 
3, 3342 BV Hendrik ido ambacht. Of op sturen naar marcelcindy@hotmail.com. 
Het inschrijfgeld kunt u gelijktijdig overmaken op Rabobank 
NL73RABO0355470470 t.n.v. WiTroKa Ridderkerk onder vermelding  
bijz..TT 2018 

De vogels kunnen worden ingebracht op dinsdag 27 november 2018 tussen 
14.00 – 16.00 uur of 19.00 – 21.00 uur. 
In een door de bond (N.B.v.V.) voorgeschreven kooi met wit zand op de bodem, 
of bij de parkietachtige vogels parkietenzaad op de bodem, vruchten en insec-
teneters mogen op beukensnippers. 
Er moet in de kooi een wit voerbakje aanwezig zijn met voor minstens 1 dag 
voer. 

mailto:marcelcindy@hotmail.com
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Bij inzending van alleen grond vogels moet een kopie van de ent verklaring bij in-
brengen van de vogels met het inschrijfformulier bij geleverd worden !!!!!!! 
Voor drinkwater flesjes zorgt de vereniging en moeten verplicht gevuld in 
of op de kooi aanwezig zijn dat De vogels Kunnen drinken zo niet worden 
de vogels geweigerd. 

Op de woensdag van de keuring is het niet toegestaan om de zaal te betreden, 
buiten de keurmeesters het bestuur en medewerkers. Tijdens de T.T. mogen er 
zonder toestemming van het bestuur geen vogels uit de kooien worden geno-
men, alleen bij eventuele ziekte geeft het bestuur daarvoor toestemming. Wijzi-
gingen in het inschrijfformulier zijn niet mogelijk. Vogels die vervallen moeten 
worden gemeld als absent. 

In iedere groep is het bij enkelingen mogelijk goud te winnen, de vogel moet 
dan wel minstens 92 punten behalen. 
De prijzen bestaan uit bekers of voerbonnen. 
De prijzen worden als volgt toegekend. 
Algeheel kampioen, hoogste vogel EK is verenigingskampioen. 
In elke groep EK valt bij 12 vogels goud, bij 24 vogels zilver en bij 36 vogels of 
meer brons. 
Zijn er geen vogels met 92 punten in die groep dan vervalt daar ook het goud . Al 
de prijzen worden door de keurmeesters toegekend. 
In iedere groep kan men bij de stellen goud winnen mits deze 185 punten halen 
inclusief de eenheidspunten wordt er de 185 niet gegeven dan vervalt het goud. 
Zitten er in een groep zes stellen of meer dan komt er zilver prijs. 
In iedere groep kan men bij de stammen goud winnen mits deze 370 punten ha-
len inclusief de eenheidspunten, wordt er de 370 punten niet gegeven dan ver-
valt het goud. 

Zitten er in een groep 3 stammen of meer, dan komt daar ook een zilver, brons 
bij dit naar gelang van het aantal inschrijvingen stammen in deze groepen. 

De vogels in de stammen en stellen tellen niet mee als enkelingen maar kunnen 
wel zelfstandig algemeen kampioen worden. 
Stellen en stammen kunnen samen gesteld worden uit vogels die meer dan een 
jaar als EK gevraagd worden, de vogels mogen echter niet ouder zijn dan de re-
gels die gelden voor die groep. 

Tevens is er een wisselbeker beschikbaar gesteld, deze gaat naar de eigenaar 
met de vijf hoogst gewaardeerde EK vogels (eventueel word de zesde enz. mee-
geteld) tot er een winnaar overblijft. Als men de beker driemaal aaneengesloten 
wint of 5 maal totaal heeft gewonnen mag men de beker behouden. 

Dit jaar zal er per persoon een prijs beschikbaar gesteld worden Goud, Zilver,of 
Brons. Mocht men meerdere prijzen winnen dan word dit op de prijs mee ver-
meld. 

De jeugd speelt mee voor de bondsprijzen, tevens is er een extra beker voor 
hen beschikbaar. 
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Voor meer informatie: 

Marcel Tholenaar 

(zie bestuur) 

http://sensationradionl.weebly.com/adverteren.html
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Het BONDSKRUIS gaat naar de hoogst gewaardeerde vogel van de show, bij 
gelijk eindigen dan gaat het bondskruis naar de vogelgroep die dat jaar aan de 
beurt is. Voor 2018 zijn dat de Kromsnavels. 
Het BONDSKRUIS kan alleen gewonnen worden als de vogel een ring van de 
N.B.v.V. of andere organisaties draagt, en de persoon lid is van v.v. WiTroKa. 

Er is ook een openklasse wedstrijd: 
Hierin kunnen alle overjarige en aangekochte vogels worden ingestuurd. In de-
ze klasse zal maar 1 prijs vallen, eventueel na loting. 

Als u wilt meespelen voor het klassement voor de hoogst gewaardeerde zelf 
aangewezen vogel dan wordt hiervoor € 1,00 gevraagd, bij het inbrengen kunt u 
deze vogel opgeven en betalen. De zelf aangewezen vogel met de meest be-
haalde punten wordt winnaar deze moet van het laatste broedjaar zijn. Prijs voor 
dit klassement is een voerbon, bij gelijk eindigen wordt de prijs verdeeld. 

Voor leden: is het mogelijk om kooien van de vereniging te huren, deze staan 
schoon in de T.T. zaal en worden door de materiaalcommissaris uitgegeven aan 
die personen, die ze vooraf besteld hebben. De huurprijs is 
€ 2,00 per kooi. Indien binnen 2 weken de kooien schoongemaakt worden gere-
tourneerd, dan worden geen schoonmaakkosten in rekening gebracht. Worden 
kooien echter vuil geretourneerd, dan wordt er respectievelijk 
€ 1,50 per kist kooi en € 1,00 per universele kooi aan schoonmaakkosten in re-
kening gebracht. 

Nawoord: Wij hebben voor het slagen van deze tentoonstelling de medewer-
king van u allen nodig. Wij verwachten dan ook veel inzenders en veel vogels, 
zodat we na afloop op een goede en sportieve tentoonstelling kunnen terug 
zien. 
Wij vertrouwen er dan ook op om u op onze tentoonstelling te mogen begroe-
ten. 

Waarin in dit reglement niet is voorzien beslist het bestuur. 

Het Bestuur. 
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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:        Uitlevering na 
05 mei 2018      01 oktober 2018 
20 september 2018   15 december 2018 
20 januari 2019      01 april 2019 
20 maart 2019       15 mei 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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Jaarplanning WITROKA 2018
September 
04. Clubavond
08. Beurs

Oktober 
02. Bijzondere ledenvergadering
13. Beurs

November 
06. Clubavond
10. Beurs

Tevens laatste datum om het inschrijfformulier in te leveren
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

mailto:info@vogelverenigingenrayon5.nl
http://www.vogelverenigingenrayon5.nl


( 19 ) 



( 20 ) 

  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 €    2,50  
bondslid  €  35,00  
jeugdlid (tot 18 jr.)     €  15,00  
gastlid  €  16,00 
donateur €  12,50 
Portokosten boekje  €    7,50 (alleen bij bezorging per post buiten Ridder-
kerk) 

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

datum: handtekening: 
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Meer informatie: 
www.vogelverenigingdevoliere.nl 
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Tijdens de jaarvergadering heeft Jolanda Wendrich aangegeven dat ze met de re-
dactie van het clubblad wil stoppen.  Namens het gehele bestuur willen wij Jolan-
da 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 ver-
volg het clubblad te maken.  

Wij zijn heel blij dat we iemand hebben gevonden die deze taak op zich gaat ne-
men. 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 december voor 12 november a.s. inleveren.
Voor het clubblad januari 2019 voor 7 december a.s. 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 laten weten. Hij kan het dan eventueel omzetten.

De redactie van het clubblad 

Nel Knoop  

Nel Knoop e-mail adres is j.knoop1@upcmail.nl

http://sensationradionl.weebly.com/adverteren.html
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Th.J. Knoop 
Mobiel: +31-613998719 
Email: 
tknoop@chello.nl 

Kweker van: Oranjemasker 
Wildkleur en 

   Opaline groen 
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