Vogelbespreking zaterdag 5 oktober
Vorig jaar hebben wij onze jaarlijkse tafelkeuring als probeersel een
andere opzet gegeven. Ondanks dat de opkomst wel wat beter kon
waren de aanwezigen enthousiast over de nieuwe opzet en daarom
doen we het dit jaar weer op die manier.
Voor deze middag hebben wij drie keurmeesters uitgenodigd. Dat
zijn de heren Wokke (kanaries), Bredenbeek (tropen) en Teeuwen
(parkieten). Zij gaan met alle aanwezige kwekers het gesprek aan
over de plus- en minpunten van de meegebrachte vogels. Zowel uw
eigen vogels als die van uw medeleden. De bedoeling van de
gesprekken is dat wij met elkaar, en van elkaar, meer leren over de
meegebrachte vogels en tips krijgen voor de komende
tentoonstellingen en verdere kweekmogelijkheden.
In het clubgebouw worden drie gesprekstafels gemaakt waar bij
iedere tafel één keurmeester de gespreksleider is en de kwekers van
de betreffende vogelsoort zich aansluiten bij die tafel. Vervolgens
komen de meegebrachte vogels één voor één op tafel en worden deze
vogels onder leiding van de keurmeester besproken. En dus niet
gekeurd. Net als voorgaande jaren is het wel de bedoeling dat de
meegebrachte vogels jonge vogels zijn van 2019. Uitzondering
hierop zijn vogels die met één jaar nog niet op kleur zijn zoals
Rosella’s. Van deze vogels kunnen dan natuurlijk ook nog jongen
van 2018 worden meegenomen.
Wij hopen dat er veel leden met vogels tijdens deze middag aanwezig
zijn om het gesprek aan te gaan.
Vanaf 12.00 uur bent u welkom in het clubgebouw met uw vogels.
Graag één vogel per TT-kooitje. Heeft u geen eigen kooien dan staan
deze in het clubgebouw ook klaar. Om 13.00 uur willen wij de
gesprekstafels hebben ingedeeld en starten met de
vogelbesprekingen.

Wij zien u graag op 5 oktober met uw vogels en hopen dat het een
gezellige en leerzame middag gaat worden.

In memoriam Arie van der Voorn
Op woensdag 26 juni kregen wij van Vogelvereniging “De
Diamantvink” te horen dat Arie die afgelopen nacht was overleden .
Vraag van zijn dochter of het mogelijk was twee Zebravinken bij
Arie zijn kist te zetten en of er nog iemand wat over Arie kon
vertellen over zijn verleden bij de Vogelvereniging.
Als voorzitter van v.v. “De Diamantvink” heb ik dat gedaan en
tijdens zijn afscheid het volgende voorgelezen:
Met het overlijden van Arie verliezen wij 1 van onze ere leden.
We zullen hem missen tijdens de komende tentoonstelling, Arie was
een keurmeester en vogelhouder puur sang. Hij was altijd goed op de
hoogte wat er in keurmeestersland gebeurde.
Arie had denk ik 3 grote passies, zijn gezin, de muziek en natuurlijk
zijn vogeltjes. In 1956 werd hij al lid bij Vogelvereniging “De
Diamantvink”. Dus 63 jaar lid van de vereniging. Hij was eerst lid in
Leiden. vanaf de eerste dag dus bij onze vereniging. In 1968
bestuurslid geworden en van 1969 tot 1976 voorzitter. Gelukkig wist
Arie al het een en ander van hoe het bij een Vogelvereniging er aan
toe ging anders had v.v. “De Diamantvink” misschien al niet eens
meer bestaan. Hij is ook niet voor niets ere lid van onze vereniging
geworden. Daar hij ook een cursus keurmeester bij de Nederlandse
bond van vogelliefhebbers had gedaan besloot hij om in 1976 te
stoppen als voorzitter. Arie keurde zoals wij dat noemen tropen en
later ook parkieten ik meen dat hij 25 jaar keurmeester is geweest en
ook mede oprichter van de zebravinkenclub. Op 1 vereniging heeft
hij zelfs meer dan 10 jaar achtereen gekeurd, soms als er een
keurmeester door ziekte uitviel werd Arie gebeld en hij snelde als het
even kon dan naar die vereniging zodat er als nog vogels gekeurd
konden worden hij vergat dan nog net niet om zijn pyjama te
verruilen voor zijn kleren. Iemand zij een keer tegen mij Arie was
een goeie keurmeester hij keurde mijn vogels en twee weken later op
een andere show weer en gaf de zelfde opmerkingen en punten en dat
wordt gewaardeerd in de vogelwereld, punten zullen ook wel goed
geweest zijn anders wordt het vaak een ander verhaal zo gaat dat ook
bij de vogeltjes.

Naast keurmeester was Arie ook een goeie kweker en heeft met
diversen soorten heel wat prijzen op diversen shows gewonnen met
tropen maar ook met Agaporniden.
Vorige eeuw begin 2000 eigenlijk werd Arie ook uitgeroepen tot
kweker van de eeuw bij v.v. “De Diamantvink” een titel die niemand
hem meer afneemt . Arie vertelde een keer dat hij mee deed in
Aalsmeer met een T.T. en aan het eind werd er uit gekooid zoals dat
heet, een witte zebravink ontsnapte en koos helaas een verkeerde
luchtstroom en kwam in de ventilator terecht wat het beestje
inderdaad niet overleefde Arie kon er gelukkig om lachen.
Afgelopen jaren woonde Arie in Roelofarendsveen en had geen
vogels meer maar bij v.v. “Diamantvink” kwam hij nog altijd, hielp
vaak met van alles en was er natuurlijk bij tijdens de
tentoonstellingen.
Toen ik ongeveer twee weken voor zijn overlijden nog even samen
met Fred bij Arie en Nel op zieke bezoek was hadden we niet
verwacht dat het allemaal zo snel zou gaan. Arie praten nog 100 uit,
zijn ergste zorg was wel zijn vrouw Nel, hij berusten erin dat er
goede zorg zou zijn voor zijn vrouw.
Namens Vogelvereniging “De Diamantvink” wens ik Nel kinderen en
kleinkinderen veel sterkte toe komende tijd met het verlies van Arie.
Ook bij de Vogelvereniging zal er nog lang over hem gepraat worden
helaas kunnen we geen jong borreltje meer voor hem inschenken, hij
genoot daar altijd zo van. Arie was de laatste jaren de teller van de
keurbriefje tijdens de T.T. .
Helaas is hij nu uitgeteld.
Samengevat door uw voorzitter:
Hans van Egmond.

Wilco Hogenboom gaat stoppen als bestuurslid.
Op de eerste bestuursvergadering van dit nieuwe seizoen heb ik mijn
medebestuursleden medegedeeld dat ik bij de komende algemene
ledenvergadering zal aftreden als bestuurslid.
De reden hiervoor is dat ik de afgelopen twee jaar enorm
teleurgesteld ben in het feit dat een behoorlijk aantal van onze leden
geen voer kocht bij de handelaar op onze beurs. Deze voerhandelaar
redde destijds wel onze beurs, die door het plotselinge vertrek van de
oude op losse schroeven stond!!!!
Het is natuurlijk ieders goed recht om zijn voer te kopen waar men
dat wil. Maar je moet je natuurlijk wel heel goed beseffen dat
hiermee het voortbestaan van een zeer belangrijke activiteit van onze
vereniging op het spel gezet wordt, want zonder voerhandelaar is er
geen beurs. Ik heb mij dusdanig geërgerd aan de houding van deze
leden dat ik geen zin meer heb om veel van mijn vrije tijd aan de
vereniging te besteden.
Ik zal de komende maanden gewoon mijn zaken als bestuurslid netjes
afronden en heb aangegeven na februari nog wel jaarlijks betrokken
te willen blijven bij het computerwerk rondom de tentoonstelling en
het assisteren van de penningmeester bij het maken van de jaarcijfers.
Op die manier zal ik mij nog wel blijven inzetten voor V.V. De
Diamantvink.

Met vriendelijke groet,
Wilco Hogenboom

INSCHRIJVEN VOOR DE TENTOONSTELLING
Bij dit clubblad zit een losse bijlage met het inschrijfformulier voor
onze komende tentoonstelling en het tentoonstellingsreglement.
Net als afgelopen jaar combineren wij ook dit jaar onze onderlinge
tentoonstelling weer met de rayontentoonstelling. Vorig jaar leverde
dit een mooie tentoonstelling op met een grote verscheidenheid aan
vogels. En ook dit jaar gaan we daar natuurlijk voor. Om dat te
kunnen realiseren zijn de vogels van onze eigen leden natuurlijk ook
erg belangrijk. Het inschrijfgeld hebben we weer erg laag gehouden
dus laat u daar niet door weerhouden.
Leden van De Diamantvink die meedoen met vogels in de
rayontentoonstelling spelen met deze zelfde vogels mee in de
onderlinge show. De vogels voor de rayontentoonstelling worden
ingeschreven via een apart inschrijfformulier. Dit gaat via de
bestuursleden van de rayonverenigingen. Voor de overige vogels die
u wilt inbrengen gebruikt u dan het inschrijfformulier dat u in dit
clubblad aantreft. Zoals gezegd doen al uw vogels dan mee aan de
onderlinge tentoonstelling.
Vanwege de door de bond gewijzigde keurregels kunnen vogels uit
stammen en stellen niet meer in aanmerking komen voor de prijzen
bij de enkelingen. Omdat wij dat niet wenselijk vinden is er tijdens de
contactavond van 30 augustus afgesproken dat u gewoon stammen en
stellen kunt inschrijven. Tijdens de keuring worden deze dan als
enkeling gekeurd en doen gewoon mee voor de prijzen van de
enkelingen. Na de keuring wordt het puntenaantal voor de stam of het
stel door Wilco en Bas uitgerekend. Aan de hand van deze punten
wordt de kampioen bij de stammen en stellen bepaald. Is het
puntentotaal gelijk dan wordt er geloot.
Enkele aandachtspunten bij het inschrijfformulier zijn:
U kunt van 1 soort vogel meerdere vogels inschrijven op 1 regel door
in de verschillende kolommen aan te geven hoeveel vogels u
inschrijft. Wilt u in dat geval in de kolom “Verzekerd bedrag” wel
het totaalbedrag voor alle vogels van die regel vermelden.

Wilt u bij “Eigen kooien” aangeven hoeveel vogels u brengt in uw
eigen tentoonstellingskooien. Indien u zowel vogels in een
universeelkooi als vogels in een parkietenkooi inzendt wilt u dan ook
aangeven welk type eigen kooien u heeft.
Wilt u bij “Voorkeur voor Beker / Waardebon” aangeven waar u
voorkeur naar uit gaat als u een kampioensprijs wint. Wilt u ook voor
eventuele andere prijzen bekers ontvangen in plaats van
waardebonnen geef dat dan ook aan.
Bij “Ereprijs” is het mogelijk om een extra bedrag aan inschrijf-geld
te betalen wat besteed wordt aan een bijzondere prijs.
Heeft uw vogel speciaal voer nodig geef dit dan aan op het formulier.
Bij het inbrengen van de vogels kunt u dit voer dan afgeven aan Jos
v/d Meer. Hij zal dit dan verder regelen.
Het inschrijfformulier kunt u tezamen met het verschuldigde
inschrijfgeld inleveren bij Bas Droogh, Schoener 16 te Oude
Wetering. Ook kunt u het verschuldigde inschrijfgeld overmaken op
bankrekening NL76.RABO.0355.9620.12 t.n.v. De Diamantvink.
Ook kunt u het formulier tijdens één van onze activiteiten afgeven
aan één van de bestuursleden.
Daarnaast is er ook de mogelijkheid om het formulier in te leveren in
ons clubgebouw op zaterdagmiddag 19 oktober tussen 14.00 en 16.00
uur. Deze middag zijn er ook mensen van de
tentoonstellingscommissie aanwezig die u kunnen helpen bij het
invullen van het formulier. Mocht u het formulier kwijt zijn, in het
clubgebouw zijn dan extra formulieren aanwezig.
Het inschrijfformulier moet dus uiterlijk zaterdag 19 oktober om
16.00 uur zijn ingeleverd.
Voor onze vereniging zal Jan Hoogenboom de inschrijving voor de
rayontentoonstelling weer regelen. Dus wilt u namens V.V. de
Diamantvink vogels insturen op het rayon meldt u dan bij Jan.
Wij hopen op een show met veel vogels en rekenen op u.
Namens de tentoonstellingscommissie en bestuur,
Wilco Hogenboom

Het leven van een vogelliefhebber
Deel 3 het houden
Je hebt in de vorige delen kunnen lezen, hoe is het leven van een
vogelliefhebber, waarom vogels houden en het ontdekken hoe doe je
dat zo goed mogelijk voor het welzijn van de vogels.
welke soort wil je gaan houden, parkieten met hun mooie kleuren,
kanaries voor hun zang en de tropen met hun vele types en kleuren
enzovoort. Er zijn liefhebbers die alle soorten wel zouden willen
houden, dat is heel moeilijk, bijvoorbeeld geen ruimte genoeg en je
moet heel veel kennis vergaren om de vogels een goed leven te
geven. Zelf ben ik in 1964 kanaries gaan houden voor de kleur in
kooien en vluchtje en in de volière de tropen, zelfs met goudfazanten,
maar door klachten en een buur weg gedaan, teveel gekrijs in de
broedtijd. Ik heb nog oordoppen aan geboden aan de buurman, maar
geweigerd, jammer. Mijn eerste kanaries waren oranjerood schimmel
of intensief ik wist het niet, wat moest ik nog veel leren, maar het
was w el interessant. Er was nog niet zoveel literatuur over de vogels
en voeding dan nu, de huisvesting was toen ook niet veel over bekend
men bouwde maar wat hoe ons het beste uit kwam maar niet wat voor
de vogel beste is, zoals grote van de kooien en volières, tocht, wind
en regen luchtvochtigheid en zonkracht. Ik zelf als bouwvakker heb
veel hokken en volières gebouwd of vermaakt. De hoeveelheid
broeikooien weet ik niet het zijn er velen geweest, diverse maten en
vormen, dat was weer ontdekken, wat het beste is voor de soort vogel
die je heb.
Onze hobby is niet makkelijk zoals vele denken, je maakt een hok,
vogels er in en klaar is kees, maar dan komen de teleurstellingen, niet
gaan broeden, heb ik wel een man en pop, gaan ze vechten, hebben ze
luizen enz. enz. en als laatste, dode vogels die je uit het hok moet
rapen en wat is de oorzaak??? Nu is er veel meer kennis over het
houden van vogels als toen ik begon met deze hobby. Er is nu voor
elke vogel uitgebalanceerd voer te krijgen. Het selecteren van de
vogels is veel beter maar wat belangrijk is hoe krijg je rustige vogels?
Door zelf rustig te handelen bij je vogels en door vlak langs je
vleugjes en kooien te bewegen, maar uitzonderingen blijf je houden.
We hebben ook te maken met het vervoeren van de vogels, daar zijn
heel veel fouten mee gemaakt door onwetendheid en gemakzucht,

een voorbeeld vogels vervoeren in doosje in plastic tas zonder lucht
gaten op de fiets bij thuis komen allen verstikt door lucht gebrek, nog
een voorbeeld, we hadden vroeger winters van 10 ga 15 graden
voorst, vogels kunnen wel veel verdragen maar ze moeten wel een
goede overnachting plaats hebben, bijvoorbeeld Japanse meeuwen
zitten graag bij elkaar als het koud is, ze kropen in een blikje wat in
het hok stond bij elkaar en velen verstikte. Vogels kunnen heel wat
kou verdragen als ze maar kunnen beschikken over een goed verblijf
droog en tocht vrij.
In 1973 met de auto lozen Zondagen werd er in Aalsmeer een
nationale tentoonstelling gehouden waar wij onze vogels hadden in
gezonden, het inzenden ging met de auto maar op Zondag de vogels
op halen op de fiets een opgaven die Jan Wubben en ik op ons
genomen hebben, de vogels goed ingepakt, wel met ventilatie, achter
op de fiets en naar de veen, ze zijn alle goed overgekomen en in onze
kooien gedaan om de andere dag opgehaald te worden. Vogels
kunnen veel hebben, maar zonder lucht en water niet maar in donker
en voldoende warmte en lucht kunnen ze lang in leven blijven daar
hebben we een voorbeeld van, met het inzenden op Woensdag avond
had een inzender een vogel te weinig om in te zenden hij begreep er
niets van, dan maar absent, de vervoerkooi onder de stelling geplaatst
voor de Zondag, bij het uitkooien ontdekte men dat de vogel levend
en gezond al die dagen in donker in het doosje gezeten (een wonder).
Nog een wonder, ik ben twee keer club kampioen de eerste met het
25 jarige bestaan van de vereniging met een kanarie groen intensief
van 91 punten op het jubileum rayon tentoonstelling + de club
tentoonstelling met totaal 1140 vogels met 700 vogels van de club en
440 rayon, men kon per vereniging 30 vogels inbrengen, er waren
toen ongeveer 17 rayon verenigingen in 1981.
in 1990 werd ik voor de tweede keer club kampioen met een putter
ook 91 punten met de opmerking op een keurbriefje (een prachtige
rustige vogel), ik schaamde mij en waarom, ik had niets gedaan om
deze vogels af te richten voor de TT, door mijn werk geen tijd meer.
S ’Avonds om 18:30 uur thuis tijdens het eten vroeg mijn vrouw,
moet je nog vogels inbrengen? Wat een paniek ik moest ze nog
vangen uit de volière in het donker ik wist wel waar ze in het nest
zaten, ik kreeg ze zonder gefladder in de doosjes en ingebracht,

absenten dat wilde ik niet, geen legen kooien ik had totaal geen
verwachting op een goede uitslag, en zeker geen kampioen worden
dan moest er een wonder gebeuren en dat gebeurde. Maar hoe komt
het dat ze zo rustig waren tijdens het keuren, ik weet het niet, het zijn
van naturen geen rustige vogels. De ene liefhebber is lang van te
voren bezig om de vogels zo goed mogelijk naar de TT te brengen en
ik had er niets voor gedaan, daarom mij schamen maar wel blij met
het resultaat. Mijn vrouw en kinderen hebben veel jaren genoten van
die mooie vogels in de volière en daar gaat het om, genieten als
vogelliefhebber. Er zijn vele mooie herinneringen bijvoorbeeld
Zondag met de kinderen naar het strand even gauw de vogels voeren
toen ontsnapte een Mozambique sijs, wat nu? Zijn vrouwtje in een
kooitje op de volière dak gezet met gaas er omheen voor de katten en
op naar het strand. Bij thuis komst zat het mannetje bij de kooi, deur
open gezet kooi er in een lange stok klaar gezet om de deur dicht te
doen het duurde niet lang om de deur dicht te doen en alles was weer
compleet.
In al die jaren zijn er nog vele leuke en minder leuke dingen voor
gedaan in mijn hobby, te veel om op te schrijven, daarom stop ik,
misschien kan een collega vogelliefhebber zijn ervaring aan ons
vertellen we wachten af. Tot zien bij mijn volgende verhaal (het
besturen)
Groet, Piet van Ruiten

Dik van der Aart "werken van huis uit meegekregen"
In buurtschap De Engel in de gemeente Lisse, waar Dik is geboren en
opgegroeid, verdienden de ouders van Dik hun geld met het uitventen
van groenten vanaf een handkar waarmee ze langs de deur gingen.
Ze deden goede zaken en konden al gauw de overstap maken naar
paard en wagen om de klanten in de polder te bezoeken. Daarna werd
een driewielig truck aangeschaft, een gemotoriseerd vervoermiddel,
hetgeen een hele vooruitgang was. Toen kwam de overstap naar een
Ford vrachtwagen met een luifel waaronder de groenten uit de zon
lagen opgestapeld en lang vers bleven. In de zeventiger jaren breidde
het bedrijfje verder uit en kwamen er naast groenten ook
zuivelproducten in de verkoop. Op een gegeven moment reden er drie
SRV wagens waarmee Dik en zijn broers onder de bezielende leiding
van moeder en vader van der Aart de bewoners langs de uitgestrekte
bollenvelden konden bevoorraden. Vader had eigenlijk een groot
rijbewijs nodig om de auto van 12 meter lang te mogen besturen
maar heeft nooit dat rijvaardigheidsbewijs gehaald. De politie
controleerde regelmatig maar heeft de hardwerkende vader van der
Aart nooit beboet. Dat kon toen nog in een dorp waar Bromsnor
iedereen kende.
In 1974 verhuisde het gezin naar Uithoorn waar moeder van der Aart
filiaalhoudster werd van supermarkt De Kroon. Echter na vijf
succesvolle jaren gingen de klanten steeds vaker naar de nieuw
gebouwde winkelcentra en kwam de droom van moeder om een eigen
winkel te bezitten, ten einde. Maar ondernemen zat moeder in het
bloed en dus besloot ze om handel te gaan drijven in planten die
vervolgens geleverd werden aan volkstuinen. Dat heeft
jarenlang stand gehouden en momenteel zien we achterin de zaak van
Dik nog steeds de 'overblijfselen' van deze ontwikkeling.
"Aardbeienplantjes vanuit de diepvries, zet ze in een bak op het
balkon en na zes weken pluk je verse vruchtjes" legt Dik vol trots uit.
Nog steeds onderhoudt hij een volkstuintje waar hij in de
zomermaand juli bramenstruiken plant die in datzelfde jaar nog
vrucht geven.
Maar hoe is Van der Aart Diervoerders ontstaan?

Hoeveel mensen werken er in dat grote pand op de
Noorddammerweg waar doorgaans twee voertuigen met reclame
geparkeerd staan, voor de roldeur die constant open staat omdat er
altijd wel iets in dan wel uit het magazijn moet worden gesjouwd?
Wie zijn die klanten die af en aan rijden? De een in een oude
afgetrapte Fiat uit de buurt en de ander verschijnt in een dure Porsche
vanuit Blaricum. Het is een komen en gaan daar op het
industrieterreintje. Als we op social media kijken zien we vijfhonderd
volgers op de Facebookpagina van Van der Aart en lezen we
dankbare recensies van klanten die de service van het bedrijf prijzen.
Ook de website van Van der Aart, inclusief online webshop en
afgeschermd privacydeel voor de accounts, is veelzeggend. Naast het
brede assortiment vogelzaden, eivoer, vitaminen, mineralen,
bodembedekkers en bestrijdingsmiddelen zien we ook het volgende
vermeld staan: "u kunt bij ons ook terecht voor fonteinen, nestkastjes
en nestmateriaal. Naast alle bekende merken, leveren wij ook diverse
speciaal samengestelde zaadmengsels. Kortom, een compleet
assortiment tegen scherpe prijzen!"
Maar wie wordt er bedoeld met 'wij' ? Daar kunnen we kort over zijn!
Dat zijn Dik de eigenaar, Dik de caissière, Dik de heftruckchauffeur,
Dik de magazijnier, Dik de inkoper, Dik de verkoper maar bovenal
Dik de man die graag jouw verhaal aanhoort onder het genot van een
bakkie.
Dik hield al op vrij jonge leeftijd vogels waarvoor hij voer haalde bij
SW Diervoeders. Bij dat bedrijf kreeg hij ook zijn eerste baantje en
leerde hij verschillende soorten zaden te mengen. Het intrigeerde Dik
in hoge mate en hij begon stiekem in de wc de samenstellingen op
een papiertje te schrijven, je weet maar nooit waar het je ooit voor
nodig kon hebben. Dat bleek een vooruitziende blik want opeens was
het bedrijf gesloten en moest Dik elders zijn voer halen maar ook
moest hij een ander baantje zien te vinden. Hij besloot voor zichzelf
te beginnen en met de recepten die hij op zak had, was de basis voor
een eigen bedrijf snel gezet. Hij begon zijn zaadhandel in een
donkere koude garage waar hij op een oude weegschaal de
mengelingen zat af te wegen. Geen elektriciteit in de box en dus ook
geen licht. Door zijn auto half de garage in te rijden kon hij bij het
licht van de koplampen toch de juiste gewichten aflezen.

Na vijf jaar volgde uitbreiding en huurde Dik een loods naast de
baconfabriek in Uithoorn. Totdat dat complex moest worden
afgebroken voor een geplande nieuwbouwwijk, die overigens nooit
gerealiseerd werd. Na weer een periode van vijf jaar verhuisde hij
naar het eind van de Noorddammerweg waar hij na verloop van tijd
ook weer weg moest vanwege de rondweg N201. Toen naar
Kudelstaart maar daar was het echt te klein voor zijn steeds
uitgebreidere assortiment aan zaden, eivoer, kweekmaterialen en
bodembedekkers. Terug naar Uithoorn zit hij tot op heden aan het
begin van de Noordammerweg waar particulieren, winkels en
bedrijven hem weten te vinden.
Een groot magazijn met aparte kantoorruimte en sanitaire
voorziening van waaruit grote en kleine partijen palletgewijs,
voorzien van de nodige documenten, getransporteerd worden naar
Schiphol. Via de online webshop krijgt Dik onder meer bestellingen
vanuit Portugal, Cyprus, Suriname en Engeland te verwerken en
komt het ook voor dat hij bezoek krijgt van klanten in de meest
exotische gewaden en tulbanden op het hoofd die hem via internet op
het spoor zijn gekomen. Zonder naar prijzen te vragen kopen zij grote
partijen zaden op en betalen zonder blikken of blozen, de gehele
rekening vooruit. Ze vertrouwen erop dat Dik uitlevert wat zij
betalen.
Om zijn assortiment up-to-date te houden en steeds weer nieuwe
producten aan te kunnen bieden, struint Dik het wereldwijde web af,
op zoek naar niches, nieuwigheden die zijn concurrenten (nog) niet in
het assortiment hebben. Dat hem dat lukt blijkt uit de twaalf nieuwe
producten die hij de komende maanden in de handel brengt, van
kweekmateriaal tot vervoerstassen met ritssluiting tot drinkfontein
met geavanceerd rekje waardoor de flesjes niet gaan hangen. Op
moment van dit schrijven is er een zeecontainer vanuit Sri Lanka
onderweg volgeladen met 350.000 nestjes die Dik samen met een
beroepsgenoot heeft opgekocht. Voordat het schip de Rotterdamse
haven binnenvaart, is 90% van het nestmateriaal al verkocht. Want
zoveel materiaal opslaan in het Uithoornse pand, is immers niet
mogelijk.

Een vorm van samenwerken wat Dik geen windeieren legt. Als
eenmanszaak is hij veel op zichzelf aangewezen maar hij schroomt
niet om zijn kennis en kunde te delen met anderen. Samen nieuwe
producten op de markt brengen: waterflesjes met schroefdraad en een
klipje is de nieuwe hype maar ook het opsporen van partijen
parkieten en tropenzaden die door misoogsten heel schaars geworden
zijn. Milletzaad is daar een voorbeeld van. Dit type zaad is
momenteel alleen verkrijgbaar voor menselijke consumptie met als
gevolg dat de zaden drie maal zo duur zijn. Producerend land van dit
zaad is Oekraïne, waar afgelopen jaar geen misoogsten werden
genoteerd. Echter dit land houdt het liefst het begeerde milletzaad
binnen haar eigen grenzen om er vervolgens drank van te stoken.
Maar ook distelzaad is duur en nauwelijks te koop. Dit zaad zorgt bij
een vogel voor een betere kleurstimulans en dus onmisbaar voor
vogelkwekers. Met de vroegere plantenkennis en een dosis lef en
inventiviteit lukt het Dik om een partij chrysantenzaad op de kop te
tikken. Deze zaden geven immers een bont en feestelijk tintje in tuin
en vaas dus zullen jonge vogels er ook zo het nodige voordeel aan
beleven.
Naast zijn ongekunstelde handelsgeest en uitgebreide warenkennis is
Dik ook een verenigingsman die in zijn vrije tijd op de vogelbeurs in
Zaandam en Rijsenhout is te vinden met een uitgebreid assortiment
aan vogelvoer en vogelbenodigdheden. Aan onze vogelvereniging is
Dik al vele jaren verbonden. Eind jaren tachtig werd door hem,
samen met Bas Willemstijn, de eerste vogelbeurs opgezet. Het
bestuur van De Rijsenvogel hoopt hem nog lang te mogen ontmoeten.
Bron: Maandblad Vogelvereniging De Rijsenvogel

Verslag contactavond 30 augustus
De eerste contactavond van seizoen 2019-2020 ging weer over de
kweek van afgelopen voorjaar/zomer en hoe om te gaan met stammen
en stellen tijdens de komende tentoonstelling. Over die stammen en
stellen informeert Wilco u in dit clubblad. Heb ik het over de gefokte
vogeltjes, de opkomst was niet best, de vraag is moet je nog wel een
contactavond houden in augustus met zo’n 15 man. Is het wel een
beetje karig.
Voorheen zag je elkaar de hele zomer niet nu kom je een ieder toch
tegen op de vogelbeurs die het hele jaar door gaat. De gene die er wel
waren konden vertellen wat er zoal gekweekt was zo te horen van
alles wat maar echt tevreden waren er niet veel.
Kees Meyer had veel afgestorven jongen in het ei wat anders niet
zoveel voorkwam hij gebruikt een nieuw middel (voor hem nieuw)
tegen bloedluis geen luis meer maar of het ook te maken heeft met
minder jongen kon hij ook niet verklaren Jos van der Meer had wel
wat jongen op stok maar zijn Afrikaantjes deden niks. Frans Turk
wist te vertellen dat er bij hem een Afrikaan woont die wel 6 jongen
heeft maar dat ging weer niet over vogels. Ton Bakker was tevreden
opvallend dat de Goulds bij hem vooral in de vlucht het beste voor
resultaat zorgde. Wilco met Evelien weer wat Spitsstaarten gekweekt
Gouldamadine wat minder zo had een ieder wel wat gekweekt maar
echt tevreden over aantallen was volgens mijn niemand. Ik zelf wat
Valkparkieten Grasparkieten , Bourks en Swiften van alles wat maar
ook geen grote aantallen en of het nu in het weer zat ik weet het niet.
Ik heb een week bij Paul gevoerd en die had weer zat Grasparkieten
Valken en Kakkarikis zelfs na een week voeren van mij.
Het mooiste verhaal van de avond was toch weer aan de bar van Piet
Zoet.
Piet is van het voorjaar voorzien van een pacemaker en kan er nu
weer ongeveer 80 jaar tegen aan dan is hij wel iets over de 100 maar
gezien hij er altijd is bij beurs, contactavond, kaartavond en als je het
gebouw open doet hoef je niet raar te kijken dat Piet plots langs komt
natuurlijk moet hij dat nog lang kunnen doen maar onlangs hoorde
zijn vrouw toch echt een vreemd piepje bij Piet zal dat zijn
pacemaker zijn, dokter gebeld begreep het niet toch maar naar de
eerste hulp post.

Gelukkig viel het mee Piet had een van zijn gehoorapparaten in zijn
zak gedaan en die piepte om de paar seconde
we hebben er smakelijk om gelachen. Bij deze sorry Corry, zijn
vrouw was er namelijk minder blij mee.
Zo eindigde een contactavond in een mooi verhaal en luister ik af en
toe of Piet niet piept.

Tot de volgende keer uw voorzitten:
Hans van Egmond.

Nieuw bestuurslid gezocht
Zoals u hiervoor heeft kunnen lezen stopt onze 2e voorzitter in
februari als bestuurslid. Dit betekent dat er een plaats vrijkomt in het
bestuur waarvan wij toch weer graag zien dat deze wordt opgevuld.
Tijdens de afgelopen ledenvergadering hebben we afscheid genomen
van Paul Hoogenboom. Deze plek is toen gelukkig snel opgevuld
door Henry van Rijn. Wij hopen dat er ook nu weer iemand opstaat
om het bestuur weer op sterkte te houden.

Het is niet de bedoeling dat het nieuwe bestuurslid één op één de
werkzaamheden van Wilco overneemt. We hebben met elkaar
afgesproken dat we eerst het bestuur weer op zeven leden willen
krijgen en dat we dan onderling wel gaan kijken hoe we de
verschillende taken gaan verdelen.

Het is ook mogelijk om vrijblijvend eens een vergadering bij te
wonen om te kijken of een bestuurslidmaatschap u bevalt.
Heeft u interesse of wilt u eerst nog wat extra informatie laat dat dan
weten aan één van de bestuursleden.

RINGEN BESTELLING 2E RONDE 2020.
Beste vogelvrienden,
Zoals u wel heeft kunnen lezen is de babyshow van 28 september
verschoven naar 5 oktober, dit was tevens de laatste mogelijkheid om
uw ringen te bestellen voor de 2e ronde 2020.
Om uw ringen toch te kunnen bestellen kunt u het volgende doen.
1- u besteld ze via een e-mail met overboeking van het geld naar de
rekening van de vereniging.
2- u doe uw bestelling per post met overboeking van het geld naar de
rekening van de vereniging.
3- u doet uw bestelling in een enveloppe in de brievenbus met het
geld, op mijn huisadres.
De bestellingen via e-mail en per post worden allen gecontroleerd op
betaling, zijn ze niet betaald dan worden deze ringen NIET
uitgegeven. Tenzij u bij het afhalen betaald.
Alle bestellingen moeten uiterlijk 28 september bij mij binnen zijn.
De uitlevering van de 2e ronde is rond 15 december 2019
Is uw bestelling op deze datum niet binnen dan worden deze
automatisch doorgeschoven naar de 3e ronde. De uitlevering van de
3e ronde is uiterlijk 1 april 2020. Houdt u hier dus rekening mee.
Voor vragen of opmerkingen kunt u mij bellen of mailen
Met vriendelijke groet,
René Rijsbergen 071-5175027 (na 16.00 uur)
e-mailadres: rijsbergen75@gmail.com

Een nieuwe start
De vaste vogelbeurs bezoeker heeft het zaterdag 14 september wel
gemerkt en gezien.de vogelbeurs begint om 13.00 uur en om 15.30
uur wordt er opgeruimd in dit kortere tijd bestek is het over de dag
toch wat meer bezet en hoeven onze medewerkers niet zulke lange
dagen te maken in ons info blad zijn die medewerkers vermeld maar
ik zag dat René van de Ploeg daar niet bij stond foutje helaas. Hij is
toch echt vaak aan het eind van de beurs aan het vegen en opruimen
dus bij deze nogmaals onze beursmedewerkers en telefoon nummers:
Hans van Egmond: 071-3315023 of 0617767740
Dirk van Klink: 0172-509614 of 0617438814
Frans Turk: 071-3316261
Gerard Meyer: 0620500670
Piet Zoet: 071-3314476
Jos van der Meer 071-3313796 of 0613185406
René van der Ploeg 0620550119
Mocht uw vragen hebben tijdens of voor de vogelbeurs is er altijd
wel een van hun bereikbaar met mogelijk het juiste antwoord er is op
de beurs natuurlijk een nieuwe voer handelaar behalve voer ook nog
andere vogelbenodigdheden en wilt u zeker weten dat Dik van der
Aart uw voer heeft bel of mail hem dan even.
Ook is er een nieuwe handelaar met vogels, volgende keer zal hij wat
meer vogels bij hem hebben naar wat ik gehoord heb waren zowel
vogelhandelaren als Dik van der Aart tevreden over eerste vogelbeurs
in een iets ander jasje en kunnen we door bouwen. De lijst met
medewerkers is tot september 2020 weer ingevuld maar mochten er
mensen zijn die een steentje willen bijdragen voor opbouw of
opruimen hoor ik het graag in ieder geval tot 12 oktober dan is het
weer vogelbeurs en op 9 november tijdens de tentoonstelling is het
ook vogelbeurs met een wat aangepast formaat.
Tot ziens op de beurs, uw beurs voorzitter:
Hans van Egmond.

Ons clubblad per email – geef uw emailadres door
Vanaf afgelopen maart is er ook een digitale versie van ons clubblad
gemaakt. Als bestuur vinden wij dat deze versie er mooi uit ziet.
U kunt de digitale versie ook bekijken op onze website
www.diamantvink.nl door te klikken op de button “Clubblad” welke u
rechtsboven ziet.
Vanaf 2020 willen wij stoppen met het versturen van de papieren
versie van het clubblad. Wij sturen u het clubblad dan maandelijks
toe via de email. Alleen naar leden die geen emailadres hebben zullen
wij dan nog een papieren versie toesturen.
Voor onze vereniging levert dat een enorme besparing op. Het
versturen per post wordt namelijk steeds duurder en we besparen op
het papier. Daarnaast scheelt het ook werk voor het drukken en
inbinden van het clubblad.
Heeft u geen emailadres geef dit dan voor december door aan Bas
Droogh zodat wij ervoor kunnen zorgen dat u het clubblad op papier
blijft ontvangen.
Heeft u wel een emailadres stuur dan een email naar
secretaris@diamantvink.nl. Wij nemen uw emailadres dan op in onze
verzendlijst en gaan u vanaf januari 2020 het clubblad digitaal
toesturen.

We kunnen deze e-mailadressen ook gebruiken bij bijzondere
gebeurtenissen om u snel te bereiken.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Gespecialiseerd in vogelbenodigdheden.
Alle materialen voor kweek en tentoonstelling.
Ruime sortering LED verlichting.

Ruim gesorteerd in mengvoeders en losse zaden

Uitgebreid assortiment supplementen

KIJK OP ONZE WEBSHOP

Noorddammerweg 13A, De Kwakel.
Telefoon: 0297 540857
E-mail: info@vanderaartdiervoeders.nl
Website: www.vanderaartdiervoeders.nl

