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De jonge Vogelshow
Op zaterdag 25 augustus 2018 was het
dan weer zover. De jonge vogelshow bij
v.v.Witroka! Het is altijd maar afwachten
omdat je nooit weet hoeveel inzenders
komen met hun jonge vogels.
Een paar dagen voor de show is de zaal
al in orde gemaakt, zijn de stellingen
weer op z’n plaats en zijn de nodige attributen weer voor de dag gehaald. Zaterdagochtend is aangebroken en het
wachten is begonnen! Aan alle vrijwilligers ligt het in ieder geval niet. Er waren 2 gecombineerde keurmeesters gecontracteerd voor deze dag te weten, Bas van Ree voor de postuur en
kleurkanaries en Ad de Jong voor de tropen en kromsnavels. Vanaf 09.00 uur kwamen de inzenders rustig binnen druppelen. Het was de bedoeling dat de keuring om ongeveer 10.00 uur
zou gaan beginnen en wij moesten maar afwachten hoeveel vogels de inzenders zouden meebrengen. Vorig jaar
hadden we 97 vogels en we hoopten dat we dit jaar zeker meer zou zijn. Het was tot het laatste moment spannend maar om ongeveer half tien waren er al 158 vogels
genoteerd dus veel meer dan vorig jaar! Door de vele inzenders was er nu een luxeprobleem ontstaan want er
waren twee keurmeesters voor de 158 vogels en dat
was te veel. Vogels bespreken en een uitleg geven aan
de kweker is een tijdrovend klusje. Gelukkig was ons lid
Alex de Graaf (ook keurmeester) bereid om in te springen als keurmeester en wij waren erg blij met zijn hulp! Alex de Graaf heeft de kromsnavels
gekeurd.
De inzender kon zijn vogels op tafel zetten en kreeg dan
uitleg van de keurmeester. Zo ging het de gehele dag
door alle vragen konden gesteld worden en de keurmeesters namen echt de tijd om uitleg te geven. De tijd
“vloog” voorbij en gelukkig waren alle vogels binnen de
bepaalde tijd klaar. Na het keuren heeft de verloting
plaats gevonden en er zijn veel prijzen uit gedeeld! De
vier winnaars waren al snel bekend. Bij de postuurkanaries was het Ad
Tholenaar die met de prijs naar huis ging. Bij de kleurkanaries was dit Joop Klomps. Yannick de Graaf domineerde bij de tropen (alleen was hij niet aanwezig en heeft zijn
vader de prijs voor hem in ontvangst genomen). De beste
kromsnavel had Theun Knoop uiteraard. Alle winnaars
kregen een certificaat met een zak voer, dat geschonken
was door het Parkietenhuis en dierenspeciaalzaak Kranendonk. De kwekers konden vanaf 15.00 uur met hun
meegebrachte vogels weer huiswaarts gaan. Het was
een leerzame en gezellige dag.
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v.v. Witroka zoekt vrijwilligers
Onze vogelvereniging bestaat al meer dan 63 jaar. Als het aan de
leden ligt komen er nog vele jaren bij. Maar de club is wel op zoek
naar één of meerdere nieuwe vrijwilligers. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het schoonmaken van de zaal, het gereed
zetten van stoelen voor vergaderingen en werkzaamheden rond het
gebouw.
Hebt je belangstelling om deze enthousiaste vogelvereniging voort te
zetten? Mail of bel met Arie van Leeuwen. Contactgegevens zie blz.
3 van dit blad.
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Agenda ledenbijeenkomsten
November / December 2018
Die gehouden wordt in het clubgebouw van v.v. Witroka,
Westmolendijk 99 te Ridderkerk

Agenda: dinsdag 6 november a.s.
1) Opening
2) Ingekomen post
3) T.T. 2018
4) Rondvraag

Agenda: dinsdag 4 december a.s.
1) Opening
2) Ingekomen post
3) Nabespreking T.T.
4) Agenda 2019
5) Rondvraag

U KOMT TOCH OOK?
(5)

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

Vogelbeurs v.v. Witroka
Onze beurs wordt altijd gehouden op elke 2e zaterdag van de
maand in ons clubgebouw: Westmolendijk 99, 2985XK Ridderkerk
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
(7)

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, waarop
de vogels staan vermeld die door haar/hem zijn ingeschreven plus de kooinummers.
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 insecteneters mogen op beukensnippers.
Er moet in de kooi een wit voerbakje aanwezig zijn met voor minstens 1 dag
voer.
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Bij inzending van alleen grond vogels moet een kopie van de ent verklaring bij
inbrengen 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 genomen, alleen bij eventuele ziekte geeft het bestuur daarvoor toestemming. Wijzigingen 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 halen inclusief de eenheidspunten, wordt er de 370 punten niet gegeven dan vervalt 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 regels 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.
meegeteld) 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 vermeld.
De jeugd speelt mee voor de bondsprijzen, tevens is er een extra beker voor
hen beschikbaar.
( 10 )
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Voor meer informatie:
Marcel Tholenaar
(zie bestuur)
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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 deze 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 behaalde 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 geretourneerd, 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 rekening gebracht.
Nawoord: Wij hebben voor het slagen van deze tentoonstelling de medewerking 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 begroeten.
Waarin in dit reglement niet is voorzien beslist het bestuur.
Het Bestuur.
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Ringen bestellen 2018 /2019 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.

Dus bestel op tijd.

Bestelperiode:
20 september 2018
20 januari 2019
20 maart 2019

Uitlevering na:
15 december 2018
01 april 2019
15 mei 2019

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

Voor het opzeggen van uw 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.

Stukjes, advertenties en/of mededelingen voor het club-

blad graag op tijd aanleveren.
Voor het clubblad van januari 2019 is dat voor 5 december 2018.
Het stukje en/of mededeling graag in Word of Publisher. Een advertentie graag in een JPG bestand. Mocht dit niet lukken neem
even contact op met Marcel Tholenaar.

( 16 )

Jaarplanning WITROKA 2018/2019
November
06. Clubavond
10. Beurs
Tevens laatste datum om het inschrijf-formulier in te leveren
27. Inbrengen vogels voor T.T.
29. Opening tentoonstelling
30. Tentoonstelling
December
01. Einde tentoonstelling
08. Beurs

Januari
4 Nieuwjaarsreceptie
12 Beurs

Augustus
31 jongen jonge vogeldag

Februari
5 jaarvergadering
9 beurs

September
3 clubavond
14 beurs

Maart
9 beurs

Oktober
1 clubavond
12 beurs

April
2 clubavond lezing over kruiden
13 beurs

November
5 clubavond
9 beurs laatste kans om het inschrijfformulier in te Leveren.
26 vogels inbrengen
27 keuring
28 opening
29 tentoonstelling
30 einde tentoonstelling

Mei
7 clubavond
11 beurs
Juni
4 clubavond
8 beurs

December
3 clubavond
14 beurs

In september of oktober komt er een lezing over voeding

( 17 )

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

Betaal uw contributie op tijd:
Wij zien de € 35,00 aan contributie graag op
ons 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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Meer informatie:
www.vogelverenigingdevoliere.nl
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Districttentoonstelling
ZUID-HOLLAND 2018
TENTOONSTELLINGSZAAL;
Clubgebouw v.v. Maasland
Doelpad 5
3155 AE MAASLAN
Openingstijden:
Vrijdag
21 december 2018 opening om 19.30 uur
T.T. zaal open van 20.00 uur tot 22.00 uur
Zaterdag
22 december 2018 van 10.00 tot 16.00 uur
Prijsuitreiking om 14.00 uur
Uitkooien vanaf 16.15 uur

Meer informatie op: www.sdzh.nl
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Kweker van:

Oranjemasker
Wildkleur en
Opaline groen

Th.J. Knoop
Mobiel: +31-613998719
Email:
tknoop@chello.nl

( 23 )

( 24 )

