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Van de Voorzitter 
 

Donderdag 13 oktober 2022 hebben we afscheid genomen van Ad Tholenaar  
(1947- † 06-10-2022). We zullen Ad missen, als mens, als vogelliefhebber 
maar zeker ook zijn passie en inzet voor de vereniging. We zullen Ad zeker 
niet vergeten en zullen met de TT nog zeker een momentje pakken om even 
stil te staan bij deze trieste gebeurtenis! 
 

Voor ons gaat het leven verder, en zijn we volop bezig met de voorbereiding 
van de TT 2022. Van 1 tot 3 december 2022 is het dan weer zover en zal 
Witroka na 2 jaar COVID weer een tentoonstelling organiseren. Verdere infor-
matie vinden jullie in dit clubblad. We hopen dat eenieder weer de mogelijkheid 
neemt om zijn vogels te showen. Op de laatste TT hadden we 472 vogels wel-
ke door 44 kwekers waren ingezonden, dit jaar hopen we op meer, meer vo-
gels en meer inzenders. Niet alleen vanuit de vereniging maar ook vanuit de 
andere verenigingen uit ons Rayon. 
 

Om het nog interessanter te maken hebben we een aantal sponsoren gevon-
den welke het prijzengeld ter beschikking stellen. Zo hebben we voor iedere 
categorie winnaar (kanaries, postuurkanaries, tropen, grasparkieten, kromsna-
vels en wildzang) € 50,00 en voor de winnaar van het algemeen klassement 
nog eens € 100,00. 
 

Verder zijn we de vereniging aan het moderniseren, te beginnen met onze 
nieuwe Facebook pagina, waar je regelmatig op de hoogte gehouden zal wor-
den van nieuwtjes, evenementen en ander vogelpraat. Zie verder informatie in 
dit clubblad. 
 

Ik zie jullie graag op de TT-show 2022. 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Arno Wubben 
 

Sponsoren TT 2022 
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LET OP! 
 
De eerst volgende ledenbijeenkomst is:  

 
 

6 december as. 
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 Voorzitter       2de Voorzitter 
 A. Wubben       A. van Leeuwen 
 Nassaustraat 154      Coen Botrede 72 
 2983 RL  Ridderkerk      2901 CJ  Capelle a/d IJssel 
 06-20384206       010-4508850 
 arnowubben@live.nl     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 
          
 Materiaalbeheerder     Bestuurslid 
 Vacant        L.H. Beek  
          Molièreweg 148                                                   
          3076 GK  Rotterdam 
          010-4323126                                                          
  
  
 

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

 
 

Het clubblad verschijnt 5 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 † 
Erelid: P. de Lely 

 Lid van verdienste: Th.J. Knoop 
 Lid van verdienste: A. Tholenaar † 
 Lid van verdienste: W. van Meerkerk 
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Het opzeggen van uw lidmaatschap dient  
uitsluitend per brief of per mail naar secretaris  

M. Tholenaar gestuurd te worden. 

Ledenmutaties 2022 
 

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 

 

Als tijdelijk oplossing voor de 

voerhandelaar is het nu mogelijk 

om tijdens de beurs voer te ko-

pen van Witroka. Dit als extra 

service aan de leden. 

 

 

 

Wist u dat er tijdens de beurs   

ook altijd een vogelhandelaar 

aanwezig is? 

 

 

Nu het Parkietenhuis geen voer meer verkoopt tijdens onze 
beurs, zijn wij opzoek naar een nieuwe voerhandelaar. 
 
WIE KAN ONS HELPEN!!!!!!!!!!!! 



 

( 7 ) 

 

Let op!!!! 
 

Ringen voor 2023 moet je nu zelf bestellen. Uitleg kun je vinden op: 
https://ringenbvv.nl/ 
 

Heb je nog vragen, neem contact op met de secretaris. 
Gegevens bij pagina bestuur. 

Heb je de nieuwe Facebook pagina al gezien? 
 
Sinds begin oktober zijn we overgestapt naar een nieuwe Facebook 
pagina, die je kunt liken, maar ook alleen kunt volgen. 
 
Op deze pagina zullen we jullie vanaf nu op de hoogte houden van 
de te organiseren evenementen zoals de maandelijkse beurs, maar 
ook bijvoorbeeld de komende vogeltentoonstelling. Daarnaast zullen 
we met enige regelmaat leuke nieuwtjes en feiten delen. Via deze 
pagina kun je dit dan weer delen met je eigen vrienden zodat we ho-
pelijk snel een groot aantal volgers zullen hebben. En dit levert dan 
misschien weer nieuwe leden op. 
 
Heb je iets wat je de moeite waard vindt om op deze pagina te delen, 
stuur het dan door naar het bestuur. We zullen ons best doen om dit 
op een mooie manier met jullie allemaal te delen. 
 
Graag zien we jullie op de nieuwe Facebook pagina:  

https://www.facebook.com/witroka  

 

 

Op het hok van…….. 
 

Voor onze nieuwe rubriek zijn wij op zoek naar leden die een inkijk,  
iets leuks of kweekervaringen over hun vogelhobby kunnen en willen 
vertellen. Schrijf het eens op en wij plaatsen het graag in het clubblad. 
Ook andere verhalen over onze hobby zijn van harte welkom. U kunt 
het handgeschreven, getypt (graag in een Word bestand) of via de  
e-mail inleveren. 
Stuur uw verhaal op naar: 
 

Arno Wubben 
06-20384206 
E-mail: arnowubben@live.nl 

https://www.facebook.com/witroka
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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.  
     
                
 
 
 

   
 

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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 Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen 
van de ledenvergadering, welke gehouden 
wordt op dinsdag 6 December a.s.  
om 20.00 uur. Zaal open om 19.30 uur. In 
het clubgebouw van:  
v.v. Witroka, Westmolendijk 99, 2985 XK  
Ridderkerk. 
 

Agenda 6 december 2022: 
 

1: Opening 
2: Ingekomen stukken 
3: NBVV, District en Rayon 
4. Nabespreking TT 2022 
5: In en rond het clubgebouw 
6: Activiteiten 2022 en 2023 
7. Rondvraag 
8. Sluiting 
 

Op een geschikt moment zal er pauze gehouden worden. 
 

U komt toch ook? 

In het weekend van 5/6 november hebben een aantal van onze leden 
meegedaan aan diverse tentoonstellingen. En dat was niet zonder re-
sultaat. 
 
Namens ons allemaal gefeliciteerd met de gewonnen prijzen. 
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Op het hok van ………. 
 
Misschien leuk als nieuwe rubriek voor ons clubblad, laat eens zien hoe, wat en 
waar je je vogels houd. Heb je een mooie volière waar allerlei vogels in zitten en 
waar je in de zomer in kweekt, of het je een slaapkamer/zolder waar je je vogels 
oud, of heb je je garage opgeofferd, of heb je een grote tuin waar je speciaal 
kweekhok hebt gebouwd om je vogels in onder te brengen. Maak eens wat foto’s 
en vertel daar eens wat over. Om het goede voorbeeld te geven zal ik der aftrap 
doen. 
 
Op het hok van de voorzitter 
 
Ik ben in de gelukkige omstandigheden een 
grote diepe tuin te hebben waar ik een 
kweekhok heb kunnen bouwen van  7 x 5 
meter met daar aangebouwd een volière van 
5 x 2 meter. Zoals ik al eerder verteld heb 
kweek ik Australische prachtvinken en heb 1 
koppel goudvinken voor in de volière. Maar 
aangezien die alle groen aanvreten ben ik 
aan het overwegen om deze toch weer weg 
te doen en het alleen bij Australische pracht-
vinken te houden en een mooie begroeide 
volière. 
 
Binnen heb ik diverse kweekhokken variërend van 160x60x60, 120x60x60, 
80x40x50, 60x40x50, een vlucht speciaal voor de Goulds en een nachthok voor 
de volière. 
 
De kweekhokken van 160x60x60 
gebruik ik voor de wat specialere 
vogels, zoals de Zwartbuikzon-
astrildes, de Dornastrildes, de 
Driekleuren Papegaaiamadines, 
de Bischenow astrilde en dia-
mant vinken. Deze laatste zijn 
ook onder-gebracht in de kweek-
hokken van 120x40x50. 
Heb alle binnen hokken ook zo-
veel mogelijk met groen kunst-
stof planten gedecoreerd. Of het 
helpt weet ik niet, maar vind het 
zelf ook wel gezellig. 
 
De Goulds en de roodsnavelspitsstaartamadine heb ik in de kweekkooien van 
80x40x50 in tweetal combinaties van 8 kooien ondergebracht. Momenteel gaat 
het hier goed zowel de Goulds als de roodsnavelspitsstaartamadine hebben volop 
jongen welke in deze periode uitvliegen. 
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Verder hebben ik nog een uitvlieg hok voor de jonge Goulds zodat ze in alle 
rust op kleur kunnen komen. Een hok met een raam waar het zonlicht binnen 
komt. En natuurlijk nog een nachthok voor de volière, waar dan de komende 
zomer alleen maar Australische Prachtvinken in komen. 

Dit was even een eerste inkijk van deze nieuwe rubriek “Op het hok van”, wat ik 
ook belangrijk vindt in een vereniging is dat we ervaringen uitwisselen, elkaar hel-
pen met een beter kweek resultaat. Dus als je een keer wilt kijken over hoe ik 
een en ander gedaan heb qua inrichting en de soort kweekkooien. Of kweek je 
ook Australische Prachtvinken kom dan gewoon eens langs, laten we van elkaar 
leren, en genieten van onze hobby! 
Als je ook een inkijk wil geven in jou hobby is het misschien wel leuk om ook een 
stukje te schrijven met een paar foto’s erbij. Of misschien wil je wat kweekerva-
ringen delen, laat het me dan weten. En als je niet zo’n schrijver bent laat het me 
dan weten ook daar kunnen we je bij helpen. Stuur me een email met hetgeen je 
zou willen vertellen dan komen we er samen wel uit. 

8 kweekkoppels Spitsstaartamadines       8 koppels Gouldamadine 
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In het weekend van 11 en 12 september werd de  
BVA Masters 2022 in Aalst België gehouden. 
 
Theun en Gijs hebben hier beiden aan meegedaan met elk 
zes vogels. 
 
De uitslag was verrassend hier werd de meester door de  
leerling verslagen. 
 
Gijs won hier zijn eerste goud.  
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Evenals in de voorgaande jaren organiseert v.v. Witroka 
een Nieuwjaarsreceptie, op 6 januari 2023, u bent hier-
bij van harte uitgenodigd om onder het genot van een 
drankje en een hapje een toost uit te brengen op het 
nieuwe jaar.  
 
Onze voorzitter, Arno Wubben zal een toelichting geven 
op enkele zaken die het afgelopen jaar de revue hebben 
gepasseerd en blikt natuurlijk vooruit op 2023.  
 
Voor deze Nieuwjaarsborrel hopen wij u te mogen be-
groeten op: 
 
Datum: vrijdag 6 januari 2023  
 
Tijd: aanvang 20.00 uur 
 
Locatie: v.v. Witroka, Westmolendijk 99,  
     2985 XK  RIDDERKERK  
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Jaarprogramma 2022 
 
WEEK 48: 
 
29-11-2022  Vogels inbrengen. 
30-11-202  Keuring. 
01-12-2022  Opening. 
02-12-2022  Show. 
03-12-2022  Laatste dag show. 
 
06-12-2022  Vergadering start 20.00 uur. 
10-12-2022  Beurs vanaf 09.00 uur t1/m 2.00 uur. 
 

Dit alles onder voorbehoud. 

________________________________________________________________ 
 

CONTRIBUTIE 
 
Als u dit clubblad ontvangt staat het nieuwe jaar al weer voor de deur. 
Wij willen u vriendelijk vragen om uw contributie voor 2023 over te ma-
ken naar onze penningmeester. Alvast onze hartelijke dank hiervoor. 
 

LET OP! ivm de contributie verhoging van de 
NBvB per 1 januari a.s. is onze contributie met 

€ 2,00 verhoogd. 
 

REKENINGNUMMER 
Iban: NL73RABO 0355470470 
Penningmeester “v.v. Witroka”  
Bondslid   € 39,00 
Jeugdlid   € 18,00 
Gastlid    € 18,00 
 

WIJ REKENEN OP UW MEDEWERKING 
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Voor meer informatie: 

 
Marcel Tholenaar 

 
(zie bestuur) 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De mooiste tijd van het jaar, is tijd met elkaar. 
 

Namens het hele bestuur van v.v. Witroka  
wensen wij u fijne kerstdagen en een  

voorspoedig en gezond 2023. 

http://sensationradionl.weebly.com/adverteren.html
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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 €    2,50 
bondslid     €  37,00 
jeugdlid (tot 17 jr.)      €  16,00 
gastlid     €  16,00 
donateur    €  12,50 
Portokosten boekje  €    7,50 (alleen bij bezorging per post buiten Ridderkerk) 

 
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  
 

Betaal uw contributie op tijd: 
Wij zien de € 39,00 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     
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Th.J. Knoop 
Mobiel: +31-613998719 
Email: 
tknoop@chello.nl 

Kweker van: Oranjemasker 
Wildkleur en 

         Opaline groen 
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