V.V. WITROKA
RIDDERKERK
Opgericht in november 1956

Januari t/m Februari 2019
(1)

Verslag van de Tentoonstelling 2018.
Op maandag 26-11-2018 zijn we begonnen met het opbouwen van de tentoonstelling. Zo is de partytent opgezet en zijn de stellingen opgebouwd. Op dinsdagmiddag en avond was weer tijd voor de inzenders om de vogels die ze dan ingeschreven hadden te komen brengen. Zo als altijd was het weer gezellig druk en ontstond er
weer een opstopping. Iedereen kwam zo vroeg mogelijk want blijkbaar was er ‘s avond een voetbalwedstrijd
op de televisie.
Woensdag was het de keurdag en samen met de keurmeesters (7 man uit diverse disciplines) was het een
drukke dag. Er moesten namelijk veel vogels (424 stuks) gekeurd worden. Tussen de middag werd er een lunch
geserveerd (warm en koud) die door de barmensen was klaar gemaakt. De administratie had er zijn handen
vol aan om alle keurbriefjes die van de keurmeesters kwamen te verwerken, toch verliep alles correct en er
waren weinig foute keurbriefjes die terug moesten naar de keurmeesters. De administratie was snel klaar en
toen konden ook de prijzen (beker of bon) besteld worden en ook werd alles in gang gezet om de catalogus te
maken. Alles was op tijd klaar dus konden we met een gerust gevoel de opening op donderdagavond doen.
Op de openingsavond op donderdag heeft de Rayonvoorzitter van Rayon 5 de heer Lex Kaptein als eerste het
woord genomen want er moesten een vijftal mensen gehuldigd worden.
Dhr. I. Jonker 40 jaar,
Dhr.G. van Leeuwen 25 jaar,
Dhr. A. van Leeuwen ook 25 jaar.
Helaas waren de heren N. Bijkerk, J. Gravensteijn
(beiden 40 jaar lid) niet aanwezig. Na de huldigingen nam de voorzitter het woord over. Er moesten
natuurlijk nog 2 speciale prijzen bekend gemaakt
worden. Het bondskruis dat is een prijs van de
N.B.v.V., deze prijs is voor de hoogst gewaardeerde vogel met 95 punten (een mutanten Lori) van
Alex de Graaf. De volgende prijs was voor de winnaar van het algemeen klassement, dat was Dhr.
A.Tholenaar met een totaal aantal punten van 469!
Zo is ook de vrouw van onze overleden voorzitten Cees Pol in het zonnetje gezet. Cees Pol is postuum benoemd tot erevoorzitter en heeft ze uit handen van de voorzitter een mooie lijst met een afbeelding van Cees
ontvangen. Iedereen heeft toen wel even een traantje weg gepinkt. De voorzitter heeft ook nog iedereen bedankt voor de sponsoring, vele giften en natuurlijk niet te vergeten alle inzenders die er voor gezorgd hebben
dat deze tentoonstelling tot stand is gekomen en heeft toen de tentoonstelling officieel geopend. De opkomst
van de vele leden en inzenders op donderdagavond was geweldig! Zo werd er een loterij verzorgd en was ook
de traditionele Witroka prijzentafel weer gevuld met prijzen.
De vrijdag na de opening was het niet heel erg druk maar de mensen die zijn geweest konden in ieder geval op
hun gemak de vogels bekijken en vragen stellen en natuurlijk de vogels kritisch beoordelen.
Ook is er een tafel ingeruimd met verkoop van ansichtkaarten waarvan de verkoop bedoelt is voor de Hartstichting.
Zaterdag was de laatste dag van de tentoonstelling en ook deze dag werd weer druk bezocht. Onze deelnemers uit België waren er vroeg bij om ook hun vogels te bewonderen. Alle deelnemers liepen in de middag binnen want om ongeveer 15.00 uur werd er de prijzen uitgereikt. De hoogste geklasseerde deelnemers werden
nog even in het zonnetje gezet, zij ontvingen namelijk een rijk gevulde boodschappenmand.
Om 16.00 uur zijn we gestart met terug geven van de ingezonden vogels aan de eigenaar. Daarna zijn we begonnen met het opruimen.
We kunnen terug kijken op een geslaagde tentoonstelling met een 424 vogels!
Namens het bestuur en de tentoonstellingscommissie wensen wij u fijne feestdagen en tot volgend jaar! We
hopen in 2019 weer veel inzenders te verwelkomen op onze mooie club!
Voorzitter Arie van Leeuwen
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Mede namens het bestuur wensen
wij u :
Fijne Kerstdagen en een
Gelukkig en gezond 2019

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
Januari / Februari 2019
Die gehouden wordt in het clubgebouw van v.v. Witroka,
Westmolendijk 99 te Ridderkerk

Agenda: vrijdag 4 januari a.s.
Nieuwjaarsreceptie
Agenda: dinsdag 5 februari a.s.
1. Opening
2. Notulen van de vorige vergadering
3. Jaarverslag van de secretaris
4. Jaarverslag van de penningmeester
5. Jaarverslag van de ringencommissaris
6. Contributie
7. Verslag van de kascontrolecommissie
8. Bestuursverkiezing (aanvulling nieuwe bestuursleden)
9. Benoeming leden kascontrolecommissie
10. Rondvraag
11. Sluiting

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 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)
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Voor meer informatie:
Marcel Tholenaar
(zie bestuur)
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De binneninrichting van de vlucht.
De inrichting: een zwak van mij? Ja, zeker weten... Wie daar ruimschoots
van profiteert zijn de bewoners. Zij horen thuis in een omgeving die wij
habitat durven noemen. Of de ruimte die we hen aanbieden hieraan
beantwoordt betwijfel ik ten zeerste. We proberen, of denken dit ten
minste, van hun natuurlijke omgeving zo goed mogelijk te kunnen
nabootsen. Veel van onze vogels zijn exoten, komen uit gebieden die
grotendeels of helemaal niet te vergelijken zijn met de huisvesting en de
daarbij horende inrichting die wij hen aanbieden. Geef ze enkele zitstokken
zoals die bij de meeste vogelkooien aanwezig zijn en ze zullen zich daar op
het eerste gezicht wel mee tevreden stellen.

Zet ik mij dan in hun plaats dan weet ik verdomd goed dat die rechte en met veel geluk houten stok niet in hun
natuurlijke omgeving te vinden is. Met veel geluk zijn de dikten van de stokken verschillend en vooral niet te
glad. Daarom heb ik ook de zelfgemaakte schommels verbeterd door de stokjes te vervangen door natuurhout
van de klimop. Alle zitstokken zijn trouwens nu allemaal vervangen door klimophout. Ze hebben de grilligste vormen en omdat ze oorspronkelijk rond sparrenstammen en als een scheidingshaag groeiden zijn ze inderdaad
wild in mekaar verstrengeld en hebben ze de meest natuurlijke gedaante aangenomen. Plezier en genot gegarandeerd bij de bewoners die naar hartenlust genieten van de vormen, het natuurlijk gevoel en de diktes die
nergens dezelfde zijn. Van zeer dun tot heel dik. Wortels ontbreken evenmin en worden vooral door de Chinese
kwartels als schuilplaats gebruikt.

Trouwe lezers hebben enkele jaren geleden kunnen meegenieten van de opbouw en het succes van de waterbar. Omdat ik meer plaats voor de beplanting nodig heb en het baden van de vogels ook vanuit mijn luie stoel
wil gadeslaan besloot ik een nieuwe drinkplaats met bad mogelijkheid te ontwerpen. De begroeiing van de levende klimop aan de buitenzijde van de vlucht mocht het zicht op de drink- en badgelegenheid niet meer belemmeren. Na lang speurwerk en bezoek aan vele speciaalzaken van waterfonteinen was de teleurstelling groot en
ben dan maar weer met volle moed aan het knutselen gegaan. Om alles tot op de millimeter, naar wens en
goedkeuring van de bewoners te construeren, heb ik toch vele uren, zeg maar meerdere dagen zoet geweest.
Het resultaat mag er zijn. De opzet is gelukt en de beide drankgelegenheden, namelijk voor vogels en kwartels
zijn, al zeg ik het zelf, prima gelukt.
Het onderhouden van de waterfonteinen zal vanaf nu gemakkelijker gaan. De constructie op de vloer verhinderde vroeger het grondig reinigen van de volièrebodem en om dit goed te doen moest iedere keer de waterbar
worden losgekoppeld en opzij gezet. Dit was niet onoverkomelijk maar wanneer de ouder wordende rug niet
altijd meer mee wil om dit te doen, is de nieuwe drink- en zwembak die nu op 70 cm hoogte staat zeer welkom.
De hoeveelheid water dat wordt aangevoerd is verminderd maar in plaats van 1 of 2 maal wordt nu
3 maal per etmaal de volledige hoeveelheid water ververst en kan naar wens gedronken of zelfs
een bad worden genomen. Vanuit de waterbar loopt naast de watertoevoerslang de afvoerdarm die nu op 70
cm hoogte staat zeer welkom.
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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 januari 2019
20 maart 2019

Uitlevering na:
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 2019

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 clubblad graag op tijd aanleveren.
Voor het clubblad van januari 2019 is dat voor 5 februari 2019.
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.
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Jaarplanning WITROKA 2019
Januari
4 Nieuwjaarsreceptie
12 Beurs

Augustus
31 jonge vogeldag

Februari
5 jaarvergadering
9 beurs

September
3 clubavond lezing over voeding
14 beurs

Maart
9 beurs

Oktober
1 clubavond
12 beurs

April
November
2 clubavond lezing over kruiden 5 clubavond
13 beurs
9 beurs laatste kans om het inschrijf
formulier in te leveren.
26 vogels inbrengen
Mei
27 keuring
7 clubavond
28 opening
11 beurs
29 tentoonstelling
30 einde tentoonstelling
Juni
4 clubavond
December
8 beurs
3 clubavond
29 Vissen & BBQ
14 beurs
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De hoeveelheid water dat wordt aangevoerd is verminderd maar in plaats van 1 of 2 maal wordt nu 3 maal per
etmaal de volledige hoeveelheid water ververst en kan naar wens gedronken of zelfs een bad worden genomen. Vanuit de waterbar loopt naast de watertoevoerslang de afvoerdarm die uitmondt in de vroegere pvc
vloerput. De centrale overloop en de rand van het putje werden verhoogd zodat voldoende water blijft
staan om de kwartels of vogels die liever beneden drinken van water te voorzien. Een gaas werd aangebracht
om hier het baden te verhinderen en eventueel grof vuil tegen te houden. De plantenbak gebruikt voor de
waterbar is van het zelfde materiaal gemaakt zoals deze die ik eerder aankocht om de eerste echte boom in te
planten, namelijk vezels klei. Mijn zoektocht naar een gelijkaardige pot maar hoger en met afmetingen
die geschikt waren om de gerecycleerde spoelbak in onder te brengen bracht me naar hetzelfde tuincenter.
Daar werd ik blij verrast want de laatste plantenbak met de juiste afmetingen en daarenboven aangeboden
met een grote korting stond als het ware op mij te wachten. Naast het spoelbakje waarvan de aan- en afvoerkraan met tuit werd aangepast, de kuip werd opgevuld met PU schuim, gladgestreken met Polyfilla

“Superstrong”, aan de buitenrand werd vastgekleefd en de aansluiting van het kraantje werd verbeterd, werd
een houten constructie gemaakt om de plant, weliswaar van kunststof, een mooie plaats te bezorgen en zo de
overgebleven opening wondergoed op te vullen. Na de plaatsing kwamen de nieuwsgierige gasten onmiddellijk
polshoogte nemen. Drinken en zelfs een badje nemen in het frisse heldere water. De bodem van het spoelbakje
werd met grove kiezel bedekt wat het natuurlijk effect alleen maar versterkt. Een genot om mijn volièrevogels
zelfs vanuit de veranda, woonkamer en mijn bureau te zien genieten van de waterpret. Het verhaal van de beplanting liep minder vlot. Alleen de wetenschap dat kanaries plantenvreters zijn en ik daar niet echt in geloofde
of tenminste dacht hen te kunnen bekeren of misleiden, heeft me parten gespeeld. Geen plant of miniboom
heeft hun vernielzucht overleefd. De eerste, een loofboompje, was zijn bladeren snel kwijt. Nadien werd zelfs
de lork op korte tijd kaal geplukt. De naaldjes werden niet opgegeten maar gewoonweg van de tak gerukt. De
mooie hulst werd enkele dagen gerust gelaten. De blaadjes met hun scherpe kanten hielden de vogels weg.
Toen echter een slimmerd van onderuit de takken kon bereiken en zo ook het groen kon bestrijden werd die
vlug gevolgd door zijn soortgenoten en heb ik noodgedwongen ook deze samen met de andere gehavende planten, in de hoop dat ze zullen herstellen van de ravage, in de tuin geplant. Enkel de coniferen staan nog in de volière en worden met rust gelaten. Zij staan niet in een plantenbak. Voor deze Thuja Brabant werden enkele betontegels verwijderd, werd een put gegraven en opgevuld met tuinaarde.
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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

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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Resultaat: een muizenplaag van deze schattige maar zo ongewenste zoogdieren die vanuit de naburige tuintjes
onder de scheidingsmuur een gemakkelijke weg door de potaarde hadden gevonden. Recht naar het viersterrenrestaurant waar eten en drinken voor het rapen ligt. Een betegeling van de zijwanden alleen hielp niet.
Omdat ze toch bleven komen werden alle spleten en kieren dicht gemetseld en een betonvloer gegoten.
Een karwei dat niet was voorzien en waarmee ik nochtans had
moeten mee rekening houden. Het natuurlijk woongebied
voor onze kanaries, exoten en anderen kopiëren en voor de
kijker een mooi levend schilderij toveren vraagt meer dan wat
stokken en een omheining van gaas. Er moet minstens groen
aanwezig zijn. Dat groen is nu eenmaal het obstakel wanneer
kanariesoorten het merendeel van de bewoners uitmaken.
Ficussen horen wegens hun giftige sappen hier niet thuis. En
toch is mijnkeuze op de ficus gevallen maar dan wel kunststofexemplaren met bond blad. Niet enkel omdat ik die de mooiste vind maar zeker ook omdat de witte vlekken op het groene
blad de uitwerpselen van de vogels die de plant gebruiken als zit- of slaapplaats het best camoufleren. De
twee 175 cm hoge struiken heb ik ook weer heel toevallig en op aanraden van mijn schoonzoon, niet in een
tuincentrum, maar een bloemenwinkel in de stad gekocht. Vijfentwintig procent kon er af bij aankoop van
twee stuks wat goedkoper was dan bij een online shop met dit extra voordeel dat je
ze eerst kon zien, betasten en goedkeuren. Ze zijn haast niet te onderscheiden van echte planten. De takken
kunnen naar wens worden gebogen wat in een beperkte ruimte goed van pas komt. Mijn Japanse Nachtegalen
zijn tot hiertoe de enigen die in de Ficusstruik komen zitten en er vooral de nacht in door brengen. Na een
maand heb ik slechts enkele bladeren moeten reinigen. Met een spons en wat water zijn ze meteen proper.
Hoewel ik andere verhalen had gehoord valt het reinigen tot hiertoe best mee. Een sluier van kunststofklimop
had ik een tijdje voordien opgehangen als proef. Deze werd direct bezocht en beknabbeld. De kennismaking
duurde niet lang en de Hedera helix werd dan ook verder met rust gelaten. Dat was het teken waarop ik
wachtte om het met de grotere en duurdere kunststofplanten te proberen en zoals u kon lezen tot hiertoe
met succes .Bewonderenswaardig toch dat ik meermaals ondervind dat de omgeving waarin onze hobbyvogels
leven door velen onder ons niet als belangrijk wordt ervaren. Het tegendeel is echter waar. Wij, als ik ons als
natuurliefhebbers mag betitelen, voelen ons toch ook beter in een mooi begroeid bos, een plaats waar de
planten hun pracht en praal weten ten toon te spreiden, dan in een kaalgekapte, verwoeste vlakte of levenloos landschap. Wel onze vogels ook! Zoals wij komen zij dan ook tot hun recht en zullen ze niet met allerhande middelen moeten worden gestimuleerd om te doen wat we van hen verlangen. Eén kleine maar wel overwogen verbetering in de voor hen toch steeds beperkte levensruimte veroorzaakt bij mijn vogels altijd een
nieuwsgierige interesse, een levensgenietende vreugde die mij steeds doet denken aan die tijd toen ik nog in
de directe omgeving kon genieten van onze Vlaamse ongerepte natuur. Woon je in de stad dan is de soms zeer
onstuimige en zo noodzakelijke drukte in de volière achteraan de stadstuin een fantastische rustgevende beleving. Het is een beloning voor de inspanningen en de goede zorgen die binnen de perken van het mogelijke
aan die frêle bewoners werd en nog steeds wordt gegeven. Een prachtig schilderij vol leven, uitbundig gefladder, zelfs geknuffel en wonderbaarlijk gezang. Mag ik het de bekroning van een hobby noemen die, door voldoende aandacht te schenken aan het interieur, al is dat in de beperkte levensruimte ten slotte maar een
benaderende poging om het biotoop te kopiëren, toch een wederzijdse voldoening en
respect teweeg brengt.

Ludo Poriau - RS032 / BH219 Januari - Februari 2016
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U wordt uitgenodigd om de
Nieuwjaarsreceptie van
v.v. Witroka bij te wonen op:

Vrijdag 4 januari 2019
Aanvang: 19.30 uur
De deur is open om 19.00 uur.
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Kweker van:

Oranjemasker
Wildkleur en
Opaline groen

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