
 

( 1 ) 

     V.V. WITROKA     
  RIDDERKERK 

         Opgericht in november 1956 

Mei / Juni 2022 



 

( 2 ) 

 

 



 

( 3 ) 

Inhoud van dit blad 
 

Ere lid Piet de Lely          pagina 2 
 

Inhoud, ringen bestellen mededelingen      pagina 3 
 

Bestuurssamenstelling          pagina 4 
 

Brief ven de secretaris          pagina 5 
 

Bla-Bla-Bla            pagina 6 
 

Vogelbeurs / Gezocht          pagina 7 
 

Werkzaamheden en Technische dag       pagina 8 
 

Agenda vergaderingen         pagina  9 
 

Notulen jaarvergadering         pagina 10 
 

Inschrijfformulier BBQ          pagina 11 
 

Jonge vogel dag r          pagina 12 
 

Jaarprogramma           Pagina 13 
 

Technische dag           Pagina 14 
 

Prijs!!!             Pagina 16 
 

 

 

.  

 
 
 

Ringen bestellen 2022 

 

Het is weer tijd om ringen te bestellen voor het kweekseizoen 2022. Onze ringencommissaris, 
Ad Tholenaar, zorgt ervoor dat de bestellingen op tijd op het bondsbureau binnenkomen 
(indien tijdig bestelt). 
 
Bestellingen na 1 april zijn altijd spoedbestellingen. 
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 2021 zijn te downloaden van de N.B.v.V site. 
. 

Bestelronde 1 2 3 4 

Uiterlijke inleverdatum 05-05-2021 20-09-2021 20-01-2022 20-03-2022 

Uitlevering na 01-10-2021 15-12-2021 01-04-2022 15-05-2022 
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           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 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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Beste leden, 
 
We gaan op zaterdag 9 juli en zaterdag 13 augustus 
open. Je kan voer kopen en lekker wat drinken en eten. 
 
We zijn dezelfde tijden open als de beurs van 09.00 uur 
t/m 12.00 uur. 
 
We doen dit zodat we elkaar toch nog in deze maanden 
kunnen zien, spreken en voer voor de vogels kunnen  
kopen. 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 ringencommissaris. 
Gegevens bij pagina bestuur. 
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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!!!!!!!!!!!! 
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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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Nu de parkeerplaats van nieuw krevel is voorzien, 
moest ook de lantaarnpaal er aan geloven. 
 
De lantaarnpaal op de parkeerplaats is voorzien van 
nieuwe breedstralers met LED verlichting. 
 
Dankjewel Iko Jonker voor het installeren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 April was de eerste technische dag. Dit keer voor de tropen en kromsnavels. Er was een 
leuke opkomst en er werd met veel belangstelling geluisterd naar het deskundige advies 
van Alex de Graaf. 
 
Dankjewel Alex. 
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Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen 
van de vergaderingen in mei en juni, welke 
gehouden wordt op dinsdag om 20.00 uur. 
Zaal open om 19.30 uur. In het clubgebouw 
van:  
v.v. Witroka, Westmolendijk 99, 2985 XK  Ridderkerk. 
 
Agenda 
 

Agenda 3 mei 2022: 
 

1: opening 
2:Nieuwe agenda punten? 
3: Na bespreking technische dag kleur en postuurkanarie  
4: Nabespreking Rayon vergadering 
5: Nabespreking Districtsvergadering 
6: Ingekomen stukken 
7: Rondvraag 
 

Agenda 7 juni 2022: 
 

1: opening 
2: Nieuwe agenda punten? 
3: Jonge vogelshow + bbq 
4: Ingekomen stukken 
5: Rondvraag 

 
Op een geschikt moment zal er pauze gehouden worden. 

 
 

U komt toch ook? 
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Notulen van de Algemene Jaarvergadering (dinsdag 01 maart 2022) 
 

Op de deze avond waren 10 leden inclusief bestuur aanwezig. 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering met herdenken van de mensen die ons ontvallen zijn. Ge-
lukkig kunnen we dit jaar onze jaarvergadering houden en hoeven we het niet uit te stellen zo-
als vorig jaar.  
2.Ingekomen stukken 
De secretaris heeft een brief ontvangen van de voorzitter, waarin hij aangeeft te stoppen met 
het voorzitterschap van vv Witroka en zijn vogels. Dit om gezondheidsredenen. 
Hij blijft de club nog ondersteunen tot eind 2022. 
3. Notulen jaarverslag 2020 (Nel Knoop) 
Opmerking het is Alex de Graaf en niet Alex van der Graaf. 
Punt 5: actiepunten zijn doorgeschoven naar 2022. 
4 Jaarverslag secretaris 2021 
I.v.m. Covid 19 was er een kort verslag. 
In september jaarvergadering gehad en daarna nog een paar beurzen en een jonge vogeldag 
met daarna een BBQ. 
5 Jaarverslag ringencommissaris 2021 
De ringen bestellingen zijn gelijk aan vorig jaar en iedereen weet nu dat we met ingang van dit 
jaar zelf ringen moeten bestellen. 
Ad Tholenaar zal mensen ondersteunen met het bestellen die geen computer hebben.  
6 Jaarverslag penningmeester 2021 
Het financieel jaarverslag wordt voorgelezen en toegelicht door de penningmeester  
7 Verslag Kascontrolecommissie 2021 
De kascontrolecommissie bestaand uit: 
Alex de Graaf en Hennie Bachus. Hebben nagekeken de dingen van vorig jaar zijn opgelost.  
8 Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 2023 
De nieuwe kascontrolecommissie voor 2023 bestaat uit:  
Hennie Bachus en Iko Jonker. Dhr. C.J. Bakker (Cor) is reserve voor 2023. 
9 Clubgebouw / parkeerplaats 
Clubgebouw en parkeerplaats zien er goed uit 
Van de gemeente hebben 60 ton split op het parkeerterrein gekregen.  
De voorzitter bedankt diverse leden voor het onderhoud van het clubgebouw.  
10. Bestuursverkiezing 
Voorzitter A. van Leeuwen is niet herkiesbaar. 
Penningmeester W. van Meerkerk – herkiesbaar. Alg. bestuurslid L.H. van Beek – herkies-
baar. 
Leden die zich kandidaat wilden stellen voor een bestuursfunctie konden zich tot een uur voor 
de vergadering aanmelden bij de secretaris. De secretaris heeft geen aanmeldingen binnenge-
kregen. 
Dus met goed vinden van Kees en Wil en algemene goedkeuring zijn ze herkozen voor 3 jaar. 
Activiteiten 2022 (zie jaaroverzicht) 
25 maart een lezing van Lou Megens over de Europese cultuurvogels. 
Op de beurs van 09/04 willen we Piet de Lely bedanken voor al zijn werk vv Wiroka. 
Met technische dagen is het de bedoeling dat je antwoord krijgt op je vragen over je vogels. 
Het soort vogel maakt niet uit. 
12 Rondvraag 
Mededing van .Alex de Graaf 
Afgelopen week is er een algemene vergadering van speciaal clubs in een extra vergadering 
bij elkaar geroepen. Hierin werd medegedeeld dat er in de 1

e
 week van oktober een TT Neder-

lands kampioenschap gehouden wordt. Als optie 1. 
De tweede optie is in de 1

ste
 week van december. 

Vraag Gijs Vermeer: 
Wil je in 2023 vrijdag en zaterdag showen? Antwoord ja. Op donderdag keuren. Antwoord Ja. 
 
De voorzitter sluit rond 21.45 uur de vergadering en wenst iedereen wel thuis 
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BBQ ZATERDAG 3 september 2022 
Naam: ……………………………………. 
Adres: ……………………………………. 
Woonplaats: …………………………….. 
Tel.nr.: ………………………………….… 
E-mail:.................................................... 
 
Wenst deel te nemen aan de BBQ op zaterdag 03-09-2022 
om 17.30 uur aanvang van de BBQ 18.00 uur. Locatie: ons 
Clubgebouw aan de West Molendijk 99, 2985 XR  Ridderkerk. 
 
Deze keer is het mogelijk om te kiezen uit vlees of vis. 
 
 
Ik kom met ……. personen om te eten tijdens de BBQ. 
Er zijn ………….. personen voor vis 
Er zijn ………….. personen voor vlees 
 
 
De kosten voor deze BBQ bedragen € 25.00 per persoon 
en zijn inclusief drankjes.  
 
Lever je inschrijfformulier voor deze gezellige avond in voor  
27-08-2022 bij één van de bestuursleden van v.v. Witroka. 
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03-09-2022 Jonge vogel show 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De zaal is om 9.00 uur open de keuring start om 10.00 uur. 

  
En de dag zal rond een uur of 15.00 afgelopen zijn. 

  
Graag zien we u met veel vogels naar v.v. Witroka komen. 

  
Met vriendelijke groet,  

  
Het bestuur van v.v. Witroka. 
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Jaarprogramma 2022 
 

03-05-2022  Vergadering start 20.00 uur. 
14-05-2022  Beurs vanaf 09.00 uur t/m 12.00 uur + technische dag kleurkana-
ries/    postuurkanaries. Keurmeester Cees Diepstraten. 
 
07-06-2022  Vergadering start 20.00 uur. 
11-06-2022  Beurs vanaf 09.00 uur t/m 12.00 uur. 
 
09-07-2022  Beurs vanaf 09.00 uur t/m 12.00 uur. 
 
13-08-2022  Beurs vanaf 09.00 uur t/m 12.00 uur. 
 
03-09-2022  Jonge vogeldag en BBQ. 
06-09-2022  Vergadering start 20.00 uur. 
10-09-2022  Beurs vanaf 09.00 uur t/m 12.00 uur. 
 
04-10-2022  Vergadering start 20.00 uur. 
08-10-2022  Beurs vanaf 09.00 uur t/m 12.00 uur. 
 
01-11-2022  Vergadering start 20.00 uur. 
12-11-2022  Beurs + sluiting inschrijving bijzondere show.  
    Aanvangstijd 09.00 t/m 12.00 uur. 
 
WEEK 48: 
29-11-2022  Vogels inbrengen. 
30-11-202  Keuring. 
01-12-2022  Opening. 
02-12-2022  Show. 
02-12-2022  Laatste dag show. 
 
06-12-2022  Vergadering start 20.00 
uur. 
10-12-2022  Beurs vanaf 09.00 uur t/ m 
12.00 uur. 
 
 

Dit alles onder voorbehoud. 
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14-05-2022 Technische dag Kleur-en postuurkanaries. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

De technische dag is gelijk met de beurs en zal starten rond 10.00 
uur en duurt tot ca 15.00 uur. Al naar gelang de belangstelling. 
 
Iedereen is welkom met zijn of haar vragen. 



 

( 15 ) 



 

( 16 ) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voor meer informatie: 

 
Marcel Tholenaar 

 
(zie bestuur) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26-02-2022 Bij de postuurclub Zuid-Holland in Maasland 
     1ste plaats klassement: Ad Tholenaar 
     3de  plaats klassement: Marcel Tholenaar 

 
Heren: GEFELICITEERD 

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:  
 



 

( 18 ) 
            

Prikbordje  
   

 ATTENTIE    ATTENTIE    ATTENTIE    ATTENTIE    ATTETIE    ATTENTIE  
  

Vergeten jullie je bestelde ringen niet op te halen  
 

Betaal uw contributie op tijd: 
Wij zien de € 37,00 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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