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Uit de oude doos 
 
Via Marcel kwam bijgaand artikel binnen.  

Leuk als er zo over de vereniging gesproken 
wordt. 
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Van de Voorzitter 
 

Allereerst wil ik alle leden, alle vogelliefhebbers welke Witroka een warm hart toedra-
gen, en alle sponsoren en adverteerders welke ons het afgelopen jaar hebben ge-
steund de aller beste wensen toe wensen. Dat het een mooi jaar mag worden waar 
we al onze persoonlijke doelstellingen waar mogen maken en deze mooie momenten 
in een goede gezondheid mogen beleven. 
6 januari de nieuwjaarsreceptie gehad, welke deze keer niet door corona of vogel-
griep werd gesaboteerd maar meer door een ouderwetse griepepidemie. Hierdoor 
viel de opkomst een beetje tegen maar met de mensen welke zijn komen opdagen 
hebben we een leuke avond gehad. Volgend jaar hopen we iedereen gezond en wel, 
weer op alle evenementen welke we gaan organiseren te ontmoeten. 
Alle lokale, regio en district vogelshows hebben we achter de rug, terwijl ik dit schrijf 
is de vogelshow 2023 bezig en zijn de prijswinnaars bekend. Onder de prijswinnaars 
mag ik mezelf scharen met een gouden medaille voor een Roodsnavelspitsstaartama-
dine met 94 punten. 
Volgende week in de COM show 2023 in Napels Italië waar twee van onze leden ook 
met meedoen. Theun en Gijs veel succes en we hopen dit jaar weer wereldkampioe-
nen in ons midden te hebben. 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie heb ik de doelstellingen bekend gemaakt welke we als 
Witroka willen behalen. Zo willen we twee technische dagen organiseren, een voor 
de tropen en kromsnavels, en de andere voor de kleur- en postuur kanaries. Naast 
deze twee technische dagen willen we een Internationale Kromsnavel Show gaan or-
ganiseren. Dit zal een dag show zijn met een keuring met natuurlijk een prijsuitreiking 
en een lezing over de kromsnavels. We willen hier een leuke dag van maken voor niet 
alleen alle kromsnavelsnavel liefhebbers maar ook alle vogelliefhebbers welke deze 
mooie vogels willen bekijken of tijdens de lezing door wat meer van mee willen krij-
gen. Daarnaast hebben we ook nog onze jonge vogel dag en natuurlijk onze eigen 
show 2023 en hopen op een nog groter succes met nog meer vogels. 
Dus je ziet dat we ook dit jaar weer veel op de agenda hebben staan en hopen dat 
jullie net zo enthousiast zijn als wij. 
Voor alle datums van de evenementen verwijs ik jullie naar de agenda verder in dit 
clubblad. 
 
Rest me jullie succes te wensen met de vogel hobby en hopen we jullie op de leden-
vergadering, de beursdagen en de hiervoor genoemde evenementen te ontmoeten.  
 
Mvg 
 
Arno Wubben 
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Een dag voor sluiting van inschrijving 
besloot Arno toch maar vier vogeltjes in te  
sturen naar de Nederlandse kampioenschappen  
in Apeldoorn. 
 
Daar heeft hij goed aan gedaan. 
 
Van de vier Roodsnavelspitsstaartamadines  
viel eentje in de prijzen. Goud met 94 punten. 
 

Wij feliciteren Arno met het behaalde resultaat. 
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 Voorzitter       2de Voorzitter 
 A. Wubben       Vacant 
 Nassaustraat 154       
 2983 RL  Ridderkerk       
 06-20384206        
 arnowubben@live.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 
 S. Lagendijk       L.H. Beek  
 Seringenstraat 72      Molièreweg 148                                                   
 2982 BW  Ridderkerk     3076 GK  Rotterdam 
 06-41731792       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 2023 
 

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 voer-

handelaar is het nu mogelijk om tij-

dens de beurs voer te kopen van 

Witroka. Dit als extra service aan 

de leden. 

 

 

Wist u dat er tijdens de beurs ook 

altijd een vogelhandelaar          

aanwezig is? 

 

 

Ter financiële ondersteuning van het clubblad, zijn wij op zoek 
naar adverteerders. Wie HELPT ons. 
 
Voor een advertentie in ons clubblad betaalt u per jaar: 
 
Hele pagina   € 40,00  1/4 pagina   € 17,50 
Halve pagina  € 25,00  1/6 pagina  € 10,00 
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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.  

Rolstoel vriendelijk. 

Voor informatie: 
A. Wubben 
Tel.nr: 06-20384206 
e-mail: arnowubben@live.nl 

TE HUUR AANGEBODEN 
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 Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van 
de ledenvergadering, welke gehouden wordt op 
dinsdag 7 februari a.s. om 20.00 uur.  
Zaal open om 19.30 uur. In het clubgebouw 
van:  
v.v. Witroka, Westmolendijk 99, 2985 XK  Rid-
derkerk. 

 

Agenda 7 februari 2023: 
 

1: Opening 
2: Ingekomen stukken 
3: NBVV, District en Rayon 
4. In en rond het clubgebouw 
5: Activiteiten 2023 
6. Rondvraag 
7. Sluiting 
 
Op een geschikt moment zal er pauze gehouden worden. 
 

U komt toch ook? 
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Tentoonstelling 2022 
 
Even een kleine samenvatting van onze ten-
toonstelling. Het opstarten na 2 jaar was een 
beetje wennen, maar er was genoeg ervaring 
in de club om alles weer tot in de puntjes te re-
gelen. 
 
Wij bedanken dan ook alle medewerkers die 
hun steentje hebben bijgedragen. 
 

Zoals altijd werd de tent 
weer voor het gebouw ge-
zet om de meeste kou buiten de deur te houden. 
De stellingen werden uit de container gehaald en in 
de zaal gezet. Tafels in gereedheid gebracht voor 
de keuring. Dinsdag werden de vogels ingebracht. 
Waren er in 2019 nog 44 kwekers die vogels in-
brachten, deze keer waren dat nog 33 kwekers. 
Deze 33 kwekers brachten met elkaar ruim 350 vo-
gels in. Zoals kromsnavel, kanaries, tropen en an-
deren.  
 

Woensdag was de keuring. Ook dit verliep zon-
der problemen.  
 
Tijdens de opening van de tentoonstelling maak-
te voorzitter Arno Wubben bekend dat de prijs 
voor het Generaal Klassement vanaf nu de 
naam van Ad Tholenaar zal dragen. Voor deze 
prijs, een schaal, zal een mooi plekje in het club-
gebouw gezocht worden. Op de ondergrond van 

de schaal zullen de na-
men van de  
Algemeen kampioenen 
komen. 
De eerste die naam die hier opkomt is die van 
clubgenoot Alex de Graaf. 
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Tijdens de opening waren er een redelijk 
aantal bezoekers. Vrijdag is altijd een 
wat stillere dag wat bezoek betreft. Dan 
is het alweer zaterdag. Over zaterdag 
mogen we zeker tevreden zijn. In de 
ochtend was er aanloop van veel bezoe-
kers en in de middag kwamen de inzen-
ders weer om hun vogels op te halen. Al-
vorens de vogels naar huis konden wer-
den er nog een aantal rondjes met het 
rad van avontuur gedraaid.  
Dankzij diverse sponsors konden we daarom dit jaar het prijzengeld 
verhogen en een mooi rad van avontuur draaien.  
In het totaal zijn er 7 rondjes gedraaid, inclusief de rondjes van de ope-

ningsavond. De loten vielen goed in de 
smaak omdat er schitterende prijzen te 
winnen waren. Zoals boodschappentas-
sen, cadeaubonnen en vogelvoer. Alle 
deelnemers aan dit rad hartelijk dank 
voor jullie steun. 
Na het laatste rondje van het rad van 
avontuur was het tijd voor de prijsuitrei-
king. De voorzitter nodigde alle prijswin-
naars uit om naar voren te komen om 

zijn/haar prijs in ontvangst te nemen. 
 
Het algemeen kampioenschap en bondskruis 
waren in 2022 voor Davey Baan. 
Met zijn Gouldamadine zwartkop groen 
paarsborst met 95 punten. 
 
Inmiddels werd alles in gereedheid gebracht 
om uit te kooien. De inzenders werden stuk 
voor stuk geholpen om de vogels weer mee 
naar huis te nemen. Daarna werd er met een 
klein clubje nog naar de voetbalwedstrijd Ne-
derland – Verenigde Staten gekeken. Wat 
een daverend succes was.  
Ik denk dat we terug kunnen kijken op een 
geslaagde week. En hopelijk bent u bij de volgende tentoonstelling/
show ook aanwezig. 
 
Nel Knoop 
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Op het hok van ………. 
 

Vandaag brengen we een bezoek aan Theun Knoop. Theun woont in Ridderkerk. 
 
Theun is met het houden van agaporniden begonnen in 
2002. De jaren voordien ging hij tijdens de weekenden 
met zijn zoon naar de motorcross, maar toen zijn zoon uit 
huis ging zocht hij een andere hobby en is hij met vogels 
begonnen. 
 
In de begin jaren kweekte Theun vooral A. personatus en 
A. fischeri in de groenreeks, maar later is hij overgescha-
keld naar A. roseicollis. Hij kweekt A roseicollis in verschil-
lende mutaties, zoals: opaline oranjemasker, oranjemas-
ker cinnamon, palid, opaline-ino groen en opaline groen. 
De vogels die Theun nog graag wil gaan aanschaffen zijn 
A. fischeri groen. Nieuwe vogels worden meestal aange-
schaft bij liefhebbers thuis of op verkoopdagen. Af en toe 
wordt er ook een vogel geruild of geleende bij bevriende 
kwekers. Theun koopt een vogel pas aan wanneer deze 
voor hem een meerwaarde biedt aan zijn bestand. De 

aangeschafte vogels worden de eerste paar weken apart in een hok geplaatst 
om goed te kunnen observeren. Bij aankoop van een nieuwe vogel let hij vooral 
op het formaat en kleur. 
 
Alle vogels zijn bij Theun gehuisvest op een zolderkamer van 7 meter lang en 3,5 
meter breed. Hier heeft hij een wand met 17 Cehu kweekkooien van 60cm breed 
x 50 cm hoog en 40 cm diep. Er zijn ook vier ruimere uitvliegkooien voorzien van 
2 meter breed, 1,2 meter hoog en 60 cm diep. Om te verlichten in het vogelver-
blijf gebruikt hij Led verlichting. Deze branden 15 uur per dag en worden via een 
timer gestuurd zodat deze automatisch gedimd worden. Er is ook van een mini-
male nachtverlichting voorzien als de Led’s uitgaan. 
 
Als zaadmengeling voor zijn agaporniden 
wordt enkel de agaporniden mengeling 
van Slaats gegeven. Hier worden soms 
ook nog onkruidzaden aan toegevoegd. 
Voor en tijdens de kweek worden extra 
supplementen, vruchten paté en eivoer 
gegeven van Witte Molen. Regelmatig krij-
gen de vogels ook appel, soepgroenten, 
broccoli en bloemkool te beschikking. Ze 
beschikken ook over sepia en grit en da-
gelijks wordt het drinkwater ververst. Voor 
de kweek begint worden de nestblokken 
behandeld met Stop-mite van Comed te-
gen ongedierte.  
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De luchtvochtigheid in de kweekruimte be-
vindt zich constant tussen 60 en 70%. De 
koppels waar hij mee gaat kweken worden 
ongeveer acht weken opgekooid alvorens ze 
een nestbok krijgen. Als nestmateriaal wor-
den er de gebruikelijke wilgentakken gege-
ven. 
 
Theun kweekt maximaal twee rondjes met 
zijn koppels en plaatst ze daarna voor vijf of 
zes maanden op rust zodat ze terug in per-
fecte conditie zitten tegen het volgend kweekseizoen. Jongen worden geringd 
met verharde en gekleurde ringen. 

 

Als de jongen zelfstandig zijn worden ze inde 
vluchtjes ondergebracht zodat ze flink kunnen uit-
groeien. 
 
Theun neemt rechtmatig deel aan verschillende 
tentoonstellingen in Nederland en België, maar 
zet zijn vogels ook in op de COM wereldshow. Zo 
heeft hij verschillende malen goud, zilver en brons 
behaald. Ooit hoopt hij ook eens Best in Show te 
behalen op de BVA Masters.  
 
Wij wensen hem veel succes op het COM en bij 
de BVA Masters en veel plezier met het uitoefe-
nen van zijn hobby. 
 
Nel Knoop 
 

 
 
Na het succes van vorig jaar, willen wij ook dit jaar weer technische dagen or-
ganiseren. 
 
De eerste technische dag is: 
 

11-03-2023 
 
En zal deze dag zal in het teken staan van Tropen en Kromsnavels. 
 
 
U komt toch ook met uw vogels?? 
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Jaarprogramma 2023 
 
07-02-2023 Vergadering 
11-02-2023 Beurs 
 

07-03-2023 JAARVERGADERING 
11-03-2023 TECHNISCHE DAG TROPEN / KROMSNAVELS + BEURS 
 

04-04-2023 Vergadering 
08-04-2023 Beurs 
 

02-05-2023 Vergadering  
13-05-2023 INTERNATIONALE DAG KROMSNAVELS + BEURS 
 

06-06-2023 Vergadering 
10-06-2023 Beurs 
 

08-07-2023 TECHNISCHE DAG KLEUR + POSTUURKANARIES + VOER EN BEURS 
 

12-08-2023 Voer Beurs 
 

02-09-2023 JONGE VOGELDAG 
05-09-2023 Vergadering 
09-09-2023 Beurs 
 

03-10-2023 Vergadering 
14-10-2023 Beurs 
 

07-11-2023 Vergadering 
11-11-2023 VOER + BEURS LAATSTE DATUM INSCHRIJVING T.T. 
29-11-2023 Vogels inbrengen 
30-11-2023 Keuring 
01-12-2023 Opening T.T. 
02-12-2023 T.T. + sluiting 
 
 
 

Dit alles onder voorbehoud. 
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Voor meer informatie: 

 
Marcel Tholenaar 

 
(zie bestuur) 

 
 
 
 
 
 
 

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     €  39,00 
jeugdlid (tot 17 jr.)      €  18,00 
gastlid     €  18,00 
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  
 

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 

 
 
Zoals jullie wellicht in het club-
blad van september/oktober 
2022 hebben gelezen, waren er 
grote problemen met het ge-
bouw. De balken aan de linker-
kant van het gebouw waren ver-
rot en moesten vervangen wor-
den. Inmiddels is deze klus ge-
klaard. Om deze problemen in 
de toekomst te voorkomen, zo-
dat wij nog zolang mogelijk van 
het clubgebouw gebruik kunnen 
maken, is er besloten aan de 
linkerkant buiten (gezien vanaf de dijk) een drainage 

slang aan te leggen. De maandagochtendploeg heeft hier inmiddels een aanvang 
mee gemaakt. Na een oponthoud van de tentoonstelling, feestdagen, slecht weer 
en het COM hopen de mannen er zo snel mogelijk mee verder te gaan. Hopelijk 
blijven we in de toekomst van dit soort problemen verschoond. 
 
 
 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 6 januari jl, blikte de voor-
zitter terug op 2022 en gaf een vooruit blik op 2023. 
 
Hierin gaf hij vast wat prijs over de activiteiten van komend 
jaar. (zie het activiteiten programma 2023 in dit blad) 
 
Tevens werden de aanwezige vrijwilligers, met een attentie, 
bedankt voor hun inzet. 
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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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