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De zaal is om 9.00 uur open en de keuring start  
om 10.00 uur. 
De dag zal om ca. 15.00 uur zijn afgelopen. 
Graag zien we u met veel vogels naar vv Witroka 
komen. 
 
Het bestuur van vv Witroka 

 
 

 



 

( 3 ) 

         

           Voorzitter       
      A. van Leeuwen       

      Coen Botrede 72 
      2901 CJ  Capelle a/d ijssel 
      010-4508850 
      arievanleeuwen@casema.nl 
 
 Secretaris       Penningmeester   
 M. Tholenaar       Mevr. W.M. van Meerkerk 
 Touwslagershof 3      Port Saïdstraat 83   
 3342 BV H.I. Ambacht     3067 MV Rotterdam 
 06-49862334       010-4557775 
 marcelcindy@hotmail.com    omapinguin@hotmail.com 
          Rekeningnummer 
          Rabobank NL73 RABO 0355470470 
          
 Ringencommissaris      Bestuurslid 
 A. Tholenaar       L.H. Beek  
 Rijnsingel 475       Molièreweg 148                                                   
 2987 SV Ridderkerk      3076 GK Rotterdam 
 0180-464361       010-4323126                                                          
 atholenaar@kpnmail.nl 
  
 

 Redactie clubblad      Redactie website 
 Nel Knoop        zie secretaris 
 j.knoop1@upcmail.nl  

 
 
 

Het clubblad verschijnt 6 keer per jaar. 
Kopij voor het clubblad inleveren  bij de secretaris . 

“v.v. Witroka” 
Clubgebouw: Westmolendijk 99, 2985 XK Ridderkerk 

Telefoon: 0180-425588 
 

Opgericht in November 1956 / Aangesloten bij de N.B.v.V. 
 

Erevoorzitter: C. Pol † 
Erelid: M. Jagt 

Lid van verdienste: T.H.J. Knoop 
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Ringen bestellen 2020 
 

Het is weer tijd om ringen te bestellen voor het kweekseizoen 2020. Onze ringencommissaris, 
Ad Tholenaar, zorgt ervoor dat de bestellingen op tijd op het bondsbureau binnenkomen 
(indien tijdig bestelt). 
 

Houdt u er rekening mee dat het verschuldigde bedrag voor de bestelronde datum per kas bij 
Ad Tholenaar voldaan moet worden. Indien dit niet is voldaan worden er ook geen ringen be-
steld voor die ronde. 
 
De ringen kunnen tijdens de beurs of contactavond worden opgehaald. 
 
De bestelformulieren voor 2020 zijn te downloaden van de N.B.v.V site. 
 
 
 
Met de lezing van Cees Diepstraten op 3 september 2019 in het vooruitzicht hebben we vast 
een  stukje over: VITAMINEN, DE BELANGRIJKSTE SOORTEN VOOR ONZE VOGELS van 
hem op bladzijden 8 en 9 geplaatst. 
 
Noteer deze datum vast in uw agenda. 

Bestelronde 1 2 3 4 

Uiterlijke inleverdatum 05-05-2019 20-09-2019 20-01-2020 20-03-2020 

Uitlevering na 01-10-2019 15-12-2019 01-04-2020 15-05-2020 
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Agenda ledenbijeenkomsten 
Mei / Juni 2019  

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

 

Agenda: dinsdag 7 mei a.s. 
1: Opening 
2: Nabespreking Rayon vergadering 
3: Nabespreking Districtsvergadering 
4: Ingekomen stukken 
5: Rondvraag 

Agenda: dinsdag 4 juni a.s. 
1: Opening 
2: BBQ en Vissen 
3: Jonge vogelshow 
4: Ingekomen stukken 
5: 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 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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VITAMINEN, DE BELANGRIJKSTE SOORTEN VOOR ONZE VOGELS; 

Vitamine soort Werking Waar in (voor vogels) 

Vitamine A (Retinol) 
In vet oplosbare stof die gevoelig 
is voor zuurstof en licht  
 
Dus afgesloten en donker bewa-
ren 

Afschilfering van de bovenste laag van 
de huid, aantasting van de mond, keel en 
luchtwegen. Productiviteit van de ge-
slachtsklieren van man en pop zijn ver-
minderd, onbevruchte eieren zullen hier-
van het gevolg zijn. Jonge vogels groeien 
langzaam of sterven 

Levertraan, eigeel, spinazie, rode 
bieten, tomaten, melk/room, wortels 
en over het algemeen in vrijwel alle 
groenten. 

Vitamine B1 (Thiamine) 
B1 is niet bestand tegen hitte 

Het voorkomt zenuwstoring en draaiziek-
te. Zorgt voor goed functioneren van 
spieren en zenuwen alsmede voor de 
groei van jonge vogels, voor het behoud 
van de eetlust en voor het in stand hou-
den v.d. conditie v.h. spijsverteringska-
naal. Voorkomt draaiziekte. Bij te weinig 
ontstaat slechte groei en dood van jonge 
vogels in het ei. 

B1 zit in zaadschillen en nog meer 
in kiemend zaad. 
Ook wortelen (peen), spinazie en 
eigeel. 

Vitamine B2 (RIBOFLAVINE) 
B2 is wel bestand tegen hitte 

Speelt een rol bij de stofwisseling van 
eiwitten, vetten en koolhydraten. Nodig 
voor het goed functioneren van het ze-
nuwgestel en voor een goede ontwikke-
ling van het embryo in het ei. Bij een te-
kort aan Vitamine B2 zien we uiteenlo-
pende ziekten waaronder vergroeiing van 
tenen en afwijkende donsveren bij jonge 
vogels. 

Zit onder andere in granen, zaden, 
gist, gekiemde zaden, melk 
(poeders), vis (meel).  

Vitamine B3 
(PANTOTHEENZUUR) 

Van belang voor de huid en voor de 
voortplanting. Afwijkingen in de vorm van 
ruwe veren, kale koppen, ontstoken ogen 
en ruwe poten zouden op een vitamine 
B3 tekort kunnen wijzen. 

Bronnen waar vitamine B3 in voor-
komt zijn groenvoer, gekiemde za-
den, levertraan, granen en zaden. 

Vitamine B4 
(NICOTINEZUURAMIDE) 

Nodig voor de stofwisseling, alsmede 
voor de vorming van vetzuren. Speelt 
een rol bij de ontwikkeling van veren en 
bij de groei van een vogel. Een tekort aan 
vitamine B4 kan zich onder meer uitten in 
een vertraging van de groei en een slech-
te ontwikkeling van de veren. Ook ontste-
kingen aan het spijtverteringskanaal kun-
nen worden veroorzaakt door vitamine 
B4 tekort. 

In groenvoer, tarwe en gerst zitten 
belangrijke hoeveelheden vitamine 
B4. 

Vitamine B6 (PYRIDOXINE) Vitamine B6 is betrokken bij de (opname 
van aminozuren) en vetzuren. Een tekort 
bij  
jonge vogels geeft verminderde eetlust 
en daardoor verminderde groei. 

Vitamine B6-houdende producten 
zijn gist, gekiemde zaden en eigeel. 

Vitamine B10 (FOLIUMZUUR) 
Nodig voor de groei, de vorming 
van bloed, de ontwikkeling van 
de veren. 

Vitamine B10 is eveneens van invloed op 
de broedresultaten. Een tekort aan vita-
mine B10 heeft tot gevolg dat de groei 
van de jonge vogels wordt vertraagd. 
Verder geeft een tekort een depigmente-
ring van de veren, dat wil zeggen dat de 
veren hun kleur verliezen. 

Goede bronnen van vitamine B10 
zijn sojameel, vismeel en granen. 

Vitamine B12 (COBALAMINE) 
De enige vitamine die metaal 
bevat, namelijk kobalt. 

Vitamine B12 is voor de omzetting van 
aminozuren in andere aminozuren. Vita-
mine B12 ondersteund de vorming van 
bloedlichaampjes. Een B12 gebrek zal 
slechte broedresultaten tot gevolg heb-
ben en eventueel uitgekomen jongen zul-
len spoedig steren. 

Vitamine B12 komt in geringe hoe-
veelheden voor in eierdooier. Ver-
der zit het antibiotica, zoals penicil-
line, streptomycine enterramcine. 
Het is ook aanwezig in de uitwerp-
selen van vogels en daarom pikken 
vogels wel aan eigen uitwerpselen 
of aan die van andere vogels. 
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Succes, m.vr.gr. Kees Diepstraten,  

BIOTINE 
Een vogel kan zelf een klein 
beetje Biotine aanmaken in 
de darm 

Biotine speelt een rol bij de vet en koolhy-
draatstofwisseling. Bij gebrek aan biotine 
treden huidafwijkingen op. Een verschijnsel 
dat vooral rondom de snavel optreedt. Na 
enige tijd kan het zich uitbreiden naar de 
ogen. In ernstige gevallen kleven de ogen 
dicht als gevolg van uitvloeiend vocht. 

Biotine komt in behoorlijke hoeveel-
heden voor in eidooier, melkpro-
ducten, granen en peulvruchten. 

Vitamine C 
(ASCORBINEZUUR) 
Vitamine C kan ook door het 
vogellichaam zlf worden ge-
maakt. 

Het speelt o.a. een rol bij de vorming van de 
hormonen van de bijnierschors. Onder nor-
male omstandigheden zal niets van vitamine 
C tekort ontstaan omdat een vogel die in 
voldoende mate zelf kan maken. Dit is niet 
het geval indien de vogels in een uitzonder-
lijke positie omen te verkeren, zoals bij ver-
voer, ziekte of vergiftiging. 

Deze wordt wel aangetroffen in 
vruchten, maar ook wel in verschil-
lende groentesoorten. Zwarte bes-
sen, sinaasappelen, tomaten, 
vruchten van de wilde roos, ge-
kiemd zaad, bieten, spruiten en 
berkenknoppen.  

CHOLINE Choline speelt een rol bij de afzet van vetten 
in de lever en bij transport van vetzuren uit 
de lever. Bij een tekort aan deze vitamine 
ontstaat leververvetting. De leververvetting 
heeft op zijn beurt weer een lichamelijke 
achteruitgang van de vogel tot gevolg. 

Goede bronnen van choline zijn 
granen, biergist zonnebloempitten 
en mariëndistelzaad. 

Vitamine D (CALCIFEROL) 
Net als bij vitamine B is bij 
vitamine D sprake een com-
plex. 
Voor de vogelvoeding is al-
leen vitamine D3 van belang. 

Vitamine D3 wordt uitsluitend in dierlijke pro-
ducten aangetroffen. Evenals bij vitamine A 
kent ook vitamine D3 een provitamine, na-
melijk het 7-dehydrocholesterol dat ook van 
dierlijke producten afkomstig is. De omzet-
ting van dit provitamine vindt plaats op de 
onbevederde huiddelen van een vogel, zo-
als bijvoorbeeld op de poten. Dit gebeurt 
onder invloed van de ultraviolette stralen 
van de zon. Een tekort aan vitamine D zal 
slecht groeien van de beenderen, misvor-
mingen van beenderen, het leggen van 
windeieren (eieren zonder kalkschaal), ver-
groeiing van de tenen en doorgezakte poten 
tot gevolg hebben. Een overdosering van 
vitamine D3 heeft ontkalking van het skelet 
tot gevolg. Bij dit proces wordt dus kalk aan 
de botten van een vogel onttrokken waar-
door, als gevolg van het week worden van 
de beenderen, spontane breuken kunnen 
ontstaan. 

Het is daarom noodzakelijk dat vo-
gels ook regelmatig met de zon in 
aanraking komen. Tegenwoordig 
zijn er echter ook lampen in de 
handel waarin ultraviolette stralen 
voorkomen. Vitamine D3 is nodig 
voor calcium– en fosforstofwisse-
ling. Het bevordert namelijk de op-
name van deze mineralen in de 
darmen van een vogel. Calcium en 
fosfor zijn vooral nodig bij de been-
vorming en de opbouw van het 
skelet van jonge vogels. Ook de 
sterkte van het eischaal wordt beïn-
vloed door de aanwezige vitamine 
D3 en calcium. Goede bronnen van 
Vitamine D3 zijn (kabeljauw) lever-
traan en brood gedoopt in melk/
room. Granen en zaden bevatten 
dus geen vitamine D3 
Bij grasparkieten wordt het optre-
den van hangvleugels wel in ver-
band gebracht met een overdose-
ring van vitamine D. 

Vitamine E (TOCOFEROL) 
De gewenste hoeveelheid 
vitamine E per kg. voer be-
draagt 5-10 IE. Indien een 
vogel geen beschikking heeft 
over dierlijk voedsel, (bijv. ei) 
dient het gehalte aan vitami-
ne E verhoogt te worden to 
40IE 

Vitamine E is voor een vogel van belang 
voor de vruchtbaarheid, de groei en de stof-
wisseling. Indien er een absoluut tekort is 
aan vitamine E kunnen er evenwichtsstoor-
nissen optreden. Deze gaan gepaard met 
ongecontroleerde bewegingen van de kop. 
Een tekort kan steriliteit optreden. Vooral 
vogels met grote legsels hebben behoefte 
aan vitamine E. 

Vitamine E vinden we onder ande-
re in tarwe/mais kiemolie, gerst, 
sla, pinda’s en voor een klein deel 
in eigeel. 

Vitamine H Deze voorkomt huidziekte. Wordt gevonden in verschillende 
groene planten, lever, nier, melk, 
gist, aardappelmeel. 

Vitamine K Vitamine K speelt een belangrijke rol bij de 
bloedstolling. Het is nodig voor de vorming 
van het zogenaamde protrombine in de le-
ver. Tekorten veroorzaken een vertraagde 
bloedstolling. De gewenste hoeveelheid vi-
tamine K per kg. voer bedraagt 1-2 mg. 

Vitamine K komt veel voor in groe-
ne plantendelen (in vruchten en 
zaden veel minder), wortelen, soja-
bonen en enkele granen. 
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Voor meer informatie: 

 
Marcel Tholenaar 

 
(zie bestuur) 

 
 
                                        
 
 
 
 
 
 
     

    

http://sensationradionl.weebly.com/adverteren.html
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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 be 
   staan onder andere uit het schoonmaken van de zaal, het gereed zet
   ten 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 

 
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 club-
blad graag op tijd aanleveren.  
Voor het clubblad van juli/augustus 2019 is dat voor 5 juni 2019. 
Het stukje en/of mededeling graag in Word of Publisher. Een ad-
vertentie graag in een JPG bestand. Mocht dit niet lukken neem 
even contact op met Marcel Tholenaar. 
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Jaarplanning WITROKA 2019 
 
 

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 

 
 
 



 

( 16 ) 

                                   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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                               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 

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


 

( 18 ) 

 

 



 

( 19 ) 

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

Kweker van: Oranjemasker 
Wildkleur en 

         Opaline groen 
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