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Een hart …………………..
Allereerst voor diegene die nog niet bij Witroka zijn geweest, nog de aller beste wensen en vogelplezier voor
2019. Zo begint een nieuw jaar met nieuwe kansen en helaas, soms ook met enige teleurstellingen. Gelukkig voor
de meeste onder ons genieten we met volle teugen van de fantastische hobby die we gezamenlijk hebben.
Zo bracht een enthousiast gesprek met Hennie ……….. bijzonder veel overeenkomsten met zich mee, waarbij de
gezondheid een centrale rol speelde. Hennie heeft sinds 1997 vogels. Ontstaan uit een goed advies van een cardioloog, waarbij een langdurige herstelperiode een noodzakelijk kwaad was. De altijd bezige bij Hennie moest opeens rust houden.
Hou je van vogels? Was de vraag,………….. het zal je goed doen.
Vogels? Ik? Toch nam Hennie het advies ter harte. Hennie begon met
parkieten opgevolgd door de kanaries. Buiten, op de tuin werd het vogelverblijf gehuisvest. Samen met zijn zonen werd in de tijd het vogelverblijf en de volière opgebouwd. De volière heeft echter de tand des
tijds niet doorstaan en is aan vervanging toe, wat overigens een wens
van Hennie is. In 1997 is Hennie ook lid geworden van Witroka. De kanaries veroverden zijn hart en hij spitste zich helemaal toe op de kanaries, zo meldde hij zich ook aan bij vereniging Kanarie 1 en als gastlid
bij vereniging Maasland.
In de 22 jaar die volgden, sleept hij de ene na de andere prijs naar huis. De laatste
prijzen (2018) behaalde hij met zijn Raza Espagnola. 5x Goud was het resultaat. Wat is
nu het geheim van de smid?
Een hart vol liefde voor de vogels, dat is duidelijk. Maar wat nog meer?
Het voer is een ding. Hennie geeft zijn vogels naast het gebruikelijke zaad, ook snoepzaad bestaande uit kapoetsensijsen en onkruidzaad. Weinig ei-voer en als het even
kan, verse onkruidzaden uit de natuur. En,…………. Voor de juiste glans-graad, gekookte
aardappels en komkommer. Zou dit alles het recept zijn voor top vogels? Wie zal het
zeggen………………. Maar liefde voor de vogels is regel 1.
Dat Hennie een groot hart heeft, komt nog een keer naar voren. Als pleegvader voor een mede vogelvriend Aad
Vuik (85) welke om gezondheidsredenen zijn hobby stil moest leggen, verzorgt en kweekt Hennie zijn vogels. Zo
kan Aad toch nog genieten van zijn vogels bij Hennie ’s place.
Wat wil je nog een keer kweken, vroeg ik hem. Five Fancy, was het antwoord. Sterker nog, ik heb ze net gekocht. Ook vroeg ik hem, wat hij
vindt van Witroka? En gezellige, leuke vereniging.
Hoe kunnen we de leden voor contact avonden enthousiasmeren?
Hennie dacht even na. Nou, misschien een lid uitnodigen om over zijn
kweek ervaringen te vertellen, of over ei-voer, of combineren op een
beursdag met een bingo-rondje? Wie weet,…. Ideeën genoeg.
Hennie wil ik bedanken voor zijn openheid en zijn warme hart voor de
medekweker en zijn liefde voor de vogels.
JDW
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2 april a.s. is er een lezing over kruiden gehouden door:

Vitakruid voedingssupplementen
Gezondheid is het grootste goed. Vitakruid zet zich daarom in voor de
ontwikkeling van hoogwaardige voedingssupplementen die u helpen
uw gezondheid en vitaliteit te behouden.

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

In de maand maart is er geen ledenbijeenkomst.
Agenda: dinsdag 2 april a.s.
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Voorbespreking Rayonvergadering
4. Voorbespreking Districtsvergadering
5. Rondvraag
6. Pauze

7. Lezing kruidenvrouwtje

U KOMT TOCH OOK?
Namens het bestuur wens wij
U fijne Paasdagen !!!
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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, organisaties en particulieren 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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Kleurstoffen in de voeding voor zaadeters.

De vraag was of wij de kleuruiting van onze kanaries kunnen beïnvloeden.
Het antwoord hierop is een volmondig JA! En niet alleen het geel of rood bij lipochroom
factorige kanaries maar ook bij alle andere vogels in het bezit van pigment is dit van
toepassing, immers de kleuruiting van kanaries (vogels) is een combinatie van erfelijke
aanleg, zowel de pigment melaninen als de lipochroom kleur wit geel of rood welke samen de
kleuruiting in de bevedering vormen.
Tijdens de gehouden lezing in Geel heb ik uitgelegd dat eerst erfelijke aanleg nodig is om
zowel de pigmentkleur als lipochroom kleur optimaal in de bevedering tot uiting te laten
komen. Daarnaast is een gezond vogellichaam en in het bijzonder een gezonde lever zeer
belangrijk .Als laatste de beschikbare kleur dan wel kleurstimulerende stoffen in de voeding
zullen van invloed zijn op de uiteindelijke kleuruiting. Overdracht van kleur in de bevedering
is verweven met de voedingsstof eiwit , welke de “drager” is van kleur die in depigmentcellen
van de bevedering wordt afgezet .Veel zal afhangen van een combinatie van factoren die in
de erfelijke aanleg aanwezig is. Ik noemde naast alle mutaties de factoren intensief en de
blauw of optische factor, vroeger ook wel citroenfactor genoemd . Daarnaast speelt de selectie factor w.o. monomelnine een zeer belangrijke rol en recent is daar nog de Azul factor bij
gekomen.
Allemaal invloeden die het uiterlijk, de bevedering van de betreffende vogel zullen gaan
bepalen. We hebben gesproken over het belang van organische stoffen zoals mineralen en
sporenelementen, welke in zaden maar ook in groenten en fruit voorkomen en dus de uiting
van melanine en kleur beïnvloeden.Voor de gezondheid zijn ook de antioxidanten welke
vooral in diep gekleurde groenten en fruit voorkomen belangrijk. Zij vormen een balans
tussen negatieve en positieve stoffen welke in zowel de lucht als de voeding voorkomen.
Er zijn veel voeding supplementen die we de kanaries kunnen geven welke waardevolle
stoffen bevatten en dus bijdragen aan de uiteindelijke kleuruiting van de bevedering.
Dan noemde we enkele voorbeelden van kleur gevende zaden ; kool-/raapzaad,
onkruidzaadmengelingen, mariadistel (tevens goed voor de lever) dennenzaad en
teunisbloemzaad en cacao voor bruine melanine uiting, pirelli zaad, fenegriekzaad, niggela- of
zwart komijnzaad .Voor glanzende bevedering zijn de volgende zaden ondersteunend ;
lijnzaad, fenegriekzaad, niggela of zwart komijn, noten. ( in het bijzonder pinda’s, natuurlijk
zonder zout en ongebrand- gemalen) .Voor diep gekleurde hoorndelen is bekend dat
bruidsluier ondersteund werkt. Voor een hoog organisch gehalte aan minerale stoffen welke
de melanine positief kunnen ondersteunen is het onderstaande schema een mogelijke bijdrage.
Voedingsmiddelen

Koper

Zink

IJzer

Gekookt ei

0,15

3,6

6,0

Cacao rauw

0,81

7,0

15,0

Krenten

0,81

0,23

2,0

Tarwe

0,45

2,9

4,0

Tarwe zemelen

1,34

7,67

11,5

Komijnzaad

1,29

4,2

66,4

Noten pinda’s

0,68

3,1

1,7

Alle soorten oplopend

Noten cashew

2,11

4,38

5,0

Hoogste waarden

Raapstelen

0,35

0,40

3,0

Hoogste bij groenten

Linzen

1,02

3,9

5,0

Hoogste bij peulvruchten

Zonnepitten

2,27

5,4

4,9

Hoogste bij zaden
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Bijzonderheden

Merk Bloker

Minder geschikt i.v.m. moeilijk opneembaar

Tabel kleurstoffen in groenten en fruit, als bijvoeding voor onze kanaries, in ug =
Microgrammen.
Soort voedingsmiddelen

Rood Beta
Caroteen

Rood
Geel
Provitamine A Luteïne
X caroteen

Geel
Zeaxanthine

Andijvie

1000

6

1769

7

Broccoli

982

1

1879

0

Doperwten blik

440

16

1933

0

Komkommer

200

0

463

0

Bloemkool

7

0

20

0

Boerenkool-gek

5066

0

8982

233

Boerenkool-rauw

3957

0

8319

193

Paprika rood

664

22

56

65

Paprika groen

127

6

727

38

Postelein

1426

0

3908

18

Selderij bleek

2900

0

7200

0

Sla krop

916

16

1093

28

Sla ijsberg

264

3

201

0

Sla veld-paardensla

3980

80

9650

0

Spinazie

1426

0

3908

18

Spruitjes

145

0

122

28

Taugé

20

20

0

0

Tomaat

505

0

119

0

Uien

5

0

12

0

Witlof

8

0

0

0

Wortelen rauw

6988

3199

236

24

Wortelen gekookt

7802

3507

338

48

Appel

25

0

43

9

Banaan

32

30

12

2

Bramen

130

20

650

0

Citroen
2
0
4
1
Aan de hand van bovenstaande tabel kunnen we deze welkome extra’s gebruiken om of wel
de gewenste kleur te stimuleren, dan wel te voorkomen om tot uiting te komen in de
bevedering.
Vooral bij blank mozaïek factorige vogels.
Tot slot mogen we niet vergeten dat onze gevederde vrienden de kanaries zaadeters zijn die
naast een uitgebalanceerde zaadmengeling best wat extra’s mogen krijgen.
We moeten er echter voor waken dat we niet overdrijven.
Richtlijn in de hoeveelheden per vogel is niet meer dan een vierkante centimeter groenten en
fruit per dag te geven en deze moeten dan binnen maximaal twee uur zijn opgegeten.
Blijft er dan nog over dan passen we de hoeveelheid naar beneden aan.
Ook voor zaden is er een ezelsbruggetje dat alle extra’s nooit meer dan 5% van de totale
voeding aan zaden mag bedragen.
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COM 2019
Op de wereld vogelshow in Zwolle waren zo’n 25.000 vogels te bewonderen, waaronder ook uit Ridderkerk.
v.v. Witroka was vertegenwoordigd met 3 personen, t.w.: Ad Tholenaar, Theun Knoop en
Gijs Vermeer.
Twee van deze leden hebben daar laten zien dat zij weten
wat vogels kweken is. Voor elke vogel bestaan weer andere standaardeisen en die moet je als kweker wel kennen om resultaat te kunnen boeken. En dat resultaat bereik je niet in een paar jaar, daar gaan soms jaren van
kweken en selecteren overheen. Maar….., het is onze
leden, Ad Tholenaar en Theun Knoop gelukt om een
plaatsje op het erepodium te bemachtigen.
Theun Knoop behaalde goud met 93 punten voor zijn
Agapornis roseicolli opaline cinnamond oranjemaker.
Ad Tholenaar behaalde zilver met 93 punten voor zijn
Scotch Fancy.
Zij kwamen beiden met een medaille en diploma naar huis
en daar mogen ze best trots op zijn.
Ook Gijs Vermeer, die sinds kort agaporniden in de blauw serie kweekt, behaalde een mooi
puntenresultaat.
Bestuur en leden van vogelvereniging Witroka, Ridderkerk feliciteren hen van harte en wie
weet gaan zij volgend jaar wel naar Porto-Portugal, waar de volgende wereldshow gehouden
zal worden.
NK
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Voor meer informatie:
Marcel Tholenaar
(zie 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 maart 2019

Uitlevering na:
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 april 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
Maart
9 beurs
APRIL
2 clubavond lezing over kruiden
13 beurs
Mei
7 clubavond
11 beurs
Juni
4 clubavond
8 beurs
29 Vissen & BBQ
Augustus
31 jonge vogeldag

September
3 clubavond lezing over voeding
14 beurs
October
1 clubavond
12 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
December
3 clubavond
14 beurs
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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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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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Districtstentoonstelling 2018 in Maasland
December 2018 werd de Districtstentoonstelling in Maasland gehouden. Op deze show werden door 101 inzenders 937 ingebracht. Een mooi aantal met het
COM-Zwolle in het vooruitzicht. Met dit aantal werd het
maximum van 1000 niet overschreden. Zodat niemand
teleurgesteld werd.
Onze vereniging werd door drie personen vertegenwoordigd, t.w.: C.P. Bazen, A. van Leeuwen en
A. Tholenaar. Deze leden brachten samen 39 vogel in.
Van deze 3 inzender wisten er twee prijzen in de wacht
te slepen.
Ad Tholenaar behaalde met zijn postuurkanaries 12
keer goud en 3 keer zilver. Hieronder was ook de beste postuurkanarie van de show een Belgische Bult
Lipochroom schimmel met 95 punten.
Arie van Leeuwen behaalde 2 keer goud en 1 keer zilver. Waaronder 95 punten voor zijn timorzebravink wildkleur pop.
Helaas viel dhr. bazen met zijn Citroenparkieten wildkleur niet in de prijzen.
Wij feliciteren de heren!
Met dit mooie resultaat behaalde v.v. Witroka in het verenigingsklassement een
derde plaats met totaal van 932 punten.
De volgende Districtstentoonstelling wordt in Hellelvoetsluis gehouden. Als vereniging hopen en vertrouwen we erop dat er meer leden zullen deelnemen.
Want bij een grotere deelname moet een eerste plaats toch haalbaar zijn.
NK

( 18 )

Kweker van:

Oranjemasker
Wildkleur en
Opaline groen

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