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September t/m Oktober 2019
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Het was een warme dag voor de vissen en de BBQ
De jaarlijkse visdag met als afsluiting een BBQ bij het clubgebouw voor een ieder
die dat wilde.
Vrijdag ervoor waren door enkele leden van de vereniging de twee partytenten
weer opgezet. Mocht het slecht weer worden, dan kon iedereen tijdens de BBQ
toch droog zitten. Maar dit jaar werden we alleen nat van het zweten in de partytenten.
Op zaterdag 29 juni waren er 12 vissers die in de Waal van Hendrik Ido Ambacht
gingen vissen. Acht Belgische vogelvrienden en 4 Nederlanders gingen de strijd
aan om de meeste kilogrammen te vangen. Ondanks de warmte, was het een fijne
dag voor die mensen die wat gevangen hadden. U begrijpt het al, er werd niet veel
gevangen. De eerste plaats was voor Marc van Es, met 700 gram vis. De tweede
plaats was voor Theun Knoop met 500 gram vis. Op de derde plaats eindigde
Gerda van Bosch met 450 gram vis.
Ook waren er vissers bij die niets vingen, maar toch een fijne dag hadden. Dit
kwam mede doordat zij goed verzorgd werden door Ad Tholenaar en Piet de
Lely ‘s morgens koffie met koek en rond half één een lunchpakket met veel drinken. Juist omdat het zo warm was. Het vissen duurde tot rond 5 uur in de middag.
Daarna kon iedereen zich gaan opfrissen en deel te nemen aan de BBQ. Welke
om ongeveer 19.00 uur begon.
Nadat iedereen was verwelkomd, kon men zelf gaan bakken. Het was weer een
drukte van ja welste bij het bakgedeelte. Ondertussen kon men aan de bar de nodige verfrissing halen.
Er werd natuurlijk niet alleen gegeten en gedronken. Ondertussen kon men gezamenlijk bijkletsen. En dat werd dan ook gedaan. De vraag was o.a. gaan we volgend jaar weer vissen. Het antwoord was: Ja natuurlijk, en wel op zaterdag
27 juni 2020. Maar ja, dat
is nog ver weg. Eerst krijgen we nog diverse tentoonstellingen. Vergeet
daarom niet op zaterdag
31 augustus de jonge
vogeldag te bezoeken.
Een visser die niets gevangen heeft!
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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).

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

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 besteld 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.

Stukjes, advertenties en/of mededelingen voor het clubblad graag op tijd

aanleveren.
Voor het clubblad van november/december 2019 is dat voor 5 oktober 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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Agenda ledenbijeenkomsten
September / Oktober 2019
Die gehouden wordt in het clubgebouw van v.v. Witroka,
Westmolendijk 99 te Ridderkerk

Agenda: dinsdag 3 september a.s.
1: Opening
2: Ingekomen stukken
3: Voorbespreking rayonvergadering
4: Voorbespreking districtsvergadering
5: Rondvraag
6: Lezing door Cees Diepstraten

Agenda: dinsdag 1 oktober a.s.
1: Opening
2: Ingekomen stukken
3: Nabespreking rayonvergadering
4: Nabespreking districtsvergadering
5: Voorbespreking T.T. 2019
6: Rondvraag
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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.
14 September en 12 Oktober zijn onze volgende beurzen

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
(7)
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Tentoonstelling reglement
Bijzondere – Vogeltentoonstelling 2019

Tentoonstelling reglement voor de
Bijzondere – Vogeltentoonstelling 2019
De vogelshow van v.v. WiTroKa zal worden gehouden van: 28 November t/m 30 November in
het clubgebouw aan de Westmolendijk 99 te Ridderkerk.
De show zal geopend zijn op donderdag 28 November van 20.00 uur tot 22.00 uur.
Vrijdag 29 November van 10.00 uur tot 22.00 uur.
zaterdag 30 November 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 27 november 2019.
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 2019
De vogels kunnen worden ingebracht op dinsdag 26 november 2019 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.
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.
A) Algeheel kampioen, hoogste vogel EK is verenigingskampioen.
B) In elke groep EK valt bij 1 t/m 23 vogels goud, bij 24 t/m 35 vogels zilver en bij 36 vogels of meer brons.
C) Zijn er geen vogels met 92 punten in die groep dan vervalt daar ook het goud .
Al de prijzen worden door de keurmeesters toegekend.
D) In iedere groep kan men bij de stellen goud winnen mits deze 182 punten halen wordt er de
182 niet gegeven dan vervalt het goud.
Zitten er in een groep zes stellen of meer dan komt er zilver prijs.
E) 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.
F) 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.
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 2019 zijn dat de Kleurkanaries.
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.

Inschrijfformulier 2019
WITROKA RIDDERKERK R40
Het inschrijvingen van de vogels sluit op 9-11-2019 De
eerst 20 vogels 1,25 euro daarna gratis !!!! Jeugd Gratis !!!
Graag klassenummers van laag naar hoog dus opvolgend
( NIET DOOR ELKAAR !!!! )

Beker

of

Bon
aantal

naam
Adres

kooihuur

Postcode

enkeling

Woonplaats

stam

Telefoonnummer

Stel

Lid van vereniging

catalogus

Kweeknummer

Z.A.V.

Eigen kooien

eregeld

€ 2,00
€ 1,25
€ 5,00
€ 2,50
1

Jeugddeelnemer
Klasse +

€ 4,00

€ 4,00
€ 1,00
Totaal

Soort en Kleurslag van de vogel

Enk. STEL STAM

O.K.

volg nummer

Invullen volgens vraagprogramma van de NBvV met duidelijke vermelding van de
klassenummers,

bedrag voor
verzekering

Totaal

Graag klassenummers van laag naar hoog dus opvolgend ( NIET DOOR ELKAAR !!!! )
Het formulier kunt u inleveren bij de secretaris
M.Tholenaar Touwslagerhof 3, 3342 BV
Hendrik ido ambacht. Of op sturen naar

Ondergetekende verklaart dat de ingeschreven vogels
zijn/haar eigendom zijn en dat hij/zij akkoord gaat met
het Tentoonstelling reglement van v.v.Witroka.

marcelcindy@hotmail.com
Gelijktijdig kunt u het inschrijfgeld overmaken

Datum

op NL73 RABO 0355470470 t.n.v. vv Witroka
Ridderkerk onder vermelding bijz. T.T. 2019

Handtekening:
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Voor meer informatie:
Marcel Tholenaar
(zie bestuur)
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Advertentie prijzen catalogus en clubblad van
v.v.Witroka
De prijzen van de advertenties van de catalogus en clubblad
zijn hetzelfde alleen een hele pagina van een catalogus is één
A4 en voor het clubblad is dat een halve A4.
Dat betekent dat dit naar verhouding is. Verder maken we onderscheid tussen zakelijke advertenties en kwekers advertenties.

Zakelijke advertentie:

Kwekers advertenties:

Hele pagina
Halve pagina
1/4 pagina
1/6 pagina

Hele pagina
Halve pagina
1/4 pagina
1/6 pagina

€ 80.00
€ 50,00
€ 35,00
€ 20,00

€ 40,00
€ 25,00
€ 17,50
€ 10,00

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.

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
( 15 )

Jaarplanning WITROKA 2019
Augustus
31 Jonge VOGELDAG
September
3 clubavond lezing over voeding
14 beurs
Oktober
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

Heeft u interessant materiaal voor in het archief?
V.v. Witroka is een archief aan het opzetten. Heeft u materiaal wat van
waarde is voor de club. Bijvoorbeeld: oude catalogussen zoal district
catalogussen en catalogussen van Witroka en/of ander materiaal. Laat
het ons weten of neem contact op met Marcel Tholenaar of een van de
andere bestuursleden.
( 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
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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Kweker van:

Oranjemasker
Wildkleur en
Opaline groen

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