
 



 



 
  

  



 

 

 

Contactavond Mei                          

 
Zoals jullie al in het vorig clubblad hebben kunnen lezen gaan we het 

seizoen afsluiten  met een spektakel namelijk een roofvogelshow. 

 

Dit gaat gebeuren op vrijdag 24 mei om 19.00 uur 

De roofvogelshow word georganiseerd  door de Roofvogelboerderij 

uit Berkel en Rodenijs.  

Met welke vogels er allemaal zal worden gevlogen weten we niet, 

maar ze vliegen met uilen, valken, woestijnhaviken, 

roodstaartbuizerd, de gier en ook de grote Amerikaanse zeearend. 

Ook maakt u kans om bij de show mee te doen.  

We gaan de show doen op het parkeerterrein voor het clubgebouw of 

op het grasveld voor de motorclub. 

 

We hopen dat er een grote opkomst is van leden,  familie, kinderen 

en kleinkinderen.daarna kunnen we nog even gezellig napraten met 

een kopje koffie of een borrel in ons clubgebouw. 

 

Dus tot ziens op 24 mei. 

 

 

                                     

 

      



 

 

Verslag contactavond van vrijdag 26 april 

 

Voor deze avond was uitgenodigd Piet Ooien zelf kweker van 

parkieten en keurmeester van de N.B.v.V. helaas was de opkomst niet 

bijzonder misschien omdat deze avond over parkieten ging of omdat 

het koningsnacht was. In ieder geval werden de aanwezig getrakteerd 

op vele plaatjes van kromsnavels hoofdzakelijk vogels die ook in 

onze vereniging gekweekt worden. Begonnen werd met een stukje 

vogelhok waarin Piet zijn Agaporniden, Valken en andere parkieten 

in kweekt. Een mooi gesloten hok van ik meen 14 meter met wat 

broedkooien en vluchten voor jongen en Valkparkieten. Eerst 

kwamen de Grasparkieten voorbij met ook nog een stukje vererving. 

Voor iemand die niets met mutanten heeft een moeilijke materie  

maar best belangrijk als je bijvoorbeeld met kleurgrasparkieten 

werkt. Je ben nou eenmaal wel eens verbaasd over hoe bepaalde 

keuren uit vogels komen die je niet verwacht, via een klein stukje 

verervingsleer toch weer te achterhalen ook kwamen er wat Engelse 

Grasparkieten voorbij altijd weer discussie of het nou mooi is of niet. 

Mijn mening is als ze gewoon kunnen vliegen normaal op stok zitten 

in goede conditie een uitdaging om een goed vogeltje op stok te 

krijgen das natuurlijk bij de meeste vogels zo. 

De valkparkieten kwamen aan bod ook de Neophema’s en Kakarikies 

werden besproken dus voor de aanwezige parkieten kwekers zeker 

een leuke avond al vonden andere kwekers na wat ik hoorde het toch 

ook een interessante avond dus heeft u het gemist volgende 

contactavond de laatste van het seizoen bent uw er natuurlijk weer 

dan wordt er buiten een demonstratie gegeven met roofvogels. Dat 

wilt u niet missen natuurlijk en dat is op vrijdag 24 mei overigens let 

even op de aankondiging in dit blad begint vroeger dan uw gewend 

bent, om 19:00 uur. 

 

groeten van uw voorzitter  

Hans van Egmond.  

 

 



 

 

 

Kaartuitslag seizoen 2018 – 2019 

Het afgelopen seizoen is er weer negen keer gekaart in ons club-

gebouw. Dit vindt altijd plaats op de vrijdagavond voorafgaande aan 

de beurs in de maanden september tot en met mei. Maandelijks treft u 

in ons clubblad de uitslag van de kaartavond aan. Ieder seizoen wordt 

er ook een klassement opgesteld waarin de punten van alle avonden 

bij elkaar worden opgeteld. De eerste acht avonden, dus september 

t/m april, tellen hierbij mee, waarbij de hoogste zes uitslagen 

meetellen voor het klassement. Iedereen kan dus 2 avonden missen 

en nog steeds in aanmerking komen voor de seizoensprijzen. Deze 

seizoensprijzen worden uitgereikt op de laatste kaartavond, die van 

mei. 

De kaartavonden waren ook dit seizoen weer goed bezocht. 

Gemiddeld deden er 44 mensen mee. In totaal hebben er dit seizoen 

67 mensen meegedaan, waarvan er maar liefst 11 alle keren aanwezig 

waren. Al met al was het weer een geslaagd seizoen en wij gaan hier 

volgend jaar zeker weer mee door. U bent van harte welkom om dan 

ook eens mee te komen doen en ook niet leden zijn van harte 

welkom. 

 

De top tien van het klassement van het seizoen 2018 – 2019 is: 

Frans Kraan   31.516 punten 

Adrie Sloof   29.968 punten 

Nico Luiten   29.769 punten 

Ronald v/d Luit  29.539 punten 

Leo v/d Broek  29.538 punten 

Johan Hoogenboom  28.989 punten 

Willem Hoogenboom 28.966 punten 

Co Droogh   28.926 punten 

Ton Olijerhoek  28.907 punten 

Jos v/d Veer   28.564 punten 

Frans Kraan heeft naast een mooi barbecuepakket ook de wisselbeker 

gewonnen. Iedereen bedankt en tot volgend seizoen. 

 



 

 

Agenda, Mei, Juni, July en Augustus. 

Mei: 
Vrijdag 24 Mei, contactavond. Een heuse roofvogelshow rond ons 

clubgebouw. Aanvang: 19:00 uur. 

Juni: 
Zaterdag 8 Juni, zomervogelbeurs van 12:00 – 16:00 uur. 

July: 
Zaterdag 13 July, zomervogelbeurs van 12:00 – 16:00 uur. 

Augustus: 
Zaterdag 10 Augustus, zomervogelbeurs van 12:00 – 16:00 uur. 

Vrijdag 30 Augustus, 1e contactavond van het nieuwe seizoen. Hoe 

was de kweek, de verhalen van de eigen leden. 

September: 
Vrijdag 13 September, 1e kaartavond van het seizoen. Aanvang 

20:00 uur. 

Zaterdag 14 September, vogelbeurs van 12:00 – 16:00 uur. 

Zaterdag 28 September, vogelbespreking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Aanpassingen van de keurregels 

Vorige maand zijn wij door de Bond geïnformeerd over een aantal 

aanpassingen in het keuringssysteem. Deze aanpassingen zijn in 

overleg met het bestuur van de keurmeestersvereniging en het 

hoofdbestuur van de NBvV aangebracht. De maatregelen zijn per 

direct van kracht. De maatregelen, welke bedoeld zijn om het voor de 

keurmeesters eenvoudiger te maken, zijn: 

Vogels die in stammen of stellen zitten kunnen geen prijzen meer 

winnen bij de enkelingen. Zij kunnen alleen nog de mooiste vogel 

van de show worden als een vogel in een stel of stam gelijke of 

hogere punten heeft dan een vogel bij de enkelingen. 

Er blijft gekeurd worden t/m 95 punten, echter alleen prijswinnende 

vogels mogen 93 punten of meer krijgen bij de enkelingen. In 

stammen of stellen kunnen vogels van 93 punten of meer voorkomen 

zonder dat de stam of het stel prijswinnaar is. 

Tussen de prijswinnende vogels bij de enkelingen moet een punt 

verschil zitten met uitzondering van de derde (prijswinnende) vogel 

en de vierde (niet prijswinnende) vogel. Bij stammen of stellen blijft 

dat ook hier verschil in punten duidelijk moet zijn tussen de 

prijswinnaars. 

Bij de stellen zijn de toe te kennen eenheidspunten vervallen. 

Als bestuur van De Diamantvink hebben wij op onze laatste 

bestuursvergadering bediscussieerd wat hiervan nu exact de 

consequenties zijn voor onze tentoonstelling en hoe wij hier mee om 

moeten gaan. Hieruit zijn enkele ideeën naar voren gekomen die wij 

op onze eerste contactavond (vrijdag 30 augustus) van het nieuwe 

seizoen graag met u willen bespreken. Gezamenlijk zullen we dan 

een keuze maken hoe hier mee om te gaan op onze tentoonstelling 

van 2019. 

Daarnaast zullen we dan op deze eerste contactavond, zoals 

gebruikelijk, ook met elkaar terugkijken op ieders broedresultaten en 

verdere vakantieverhalen. Een uitnodiging voor deze contactavond 

komt in het infoboekje voor het seizoen 2019-2020. 

 

 



 



 



  



  



 

 

Districtsvergadering van 3 mei 

 
Afgelopen 3 Mei was de voorjaarsvergadering weer van ons district 

Zuid-Holland als v.v. “De Diamantvink” proberen we altijd met een 

of twee bestuursleden daar heen te laten gaan ik persoonlijk zit als 

rayon voorzitter nu eenmaal in het districtsbestuur en ga daar dus 

heen als bestuurslid district en rayonvoorzitter . 

Deze keer gingen Kees Meijer en Janus van Seggelen mee, zij zijn 

immers twee van onze leden die wereldkampioen zijn geworden en 

worden dan tijdens de vergadering nog eens gehuldigd. Paul 

Hoogenboom kon niet i.v.m. drukte op zijn werk. 

Na een snelle reis ruim op tijd aangekomen kon de vergadering 

beginnen een aantal punten wil ik u niet onthouden. 

De N.B.v.V. gaat per 2020 de contributie met € 2,00 verhogen. Dat 

betekent dat onze N.B.v.V. leden ook per 2020 omhoog gaan in hun 

contributie er is immers ooit in een jaarvergadering besproken dat als 

de bond de contributie verhoogd wij automatisch mee gaan zonder 

dat eerst aan onze leden te hoeven vragen. Gastleden betalen geen 

afdracht aan de N.B.v.V. voor hun blijven we op het zelfde bedrag. 

Ook is er gestemd op een aantal bestuursleden van het district te 

weten Kees Diepstraten en Hans van Egmond, beide heren zijn 

herkozen. Piet Hagenaars, onze districtsvoorzitter was niet 

herkiesbaar. Kees Diepstraten is met meerderheid van stemmen nu 

onze nieuwe districtsvoorzitter Piet is bedankt voor zijn inzet met 

namen door de voorzitter van de N.B.v.V. en heeft ook nog een speld 

bijzondere waardering ontvangen. Al was daar nogal wat verwarring 

over, een mandje met allerlei eetbaars is overhandigd namens het 

district plus een waarde bon volgens mij. V.v. “De Diamantvink” 

heeft Piet nog een flesje Veens slokje gegeven aangezien de goede 

samenwerking met hem als rayon en later districtsvoorzitter. Piet is 

nu dus weer een (gewoon) lid van onze club en overigens nog 

meerderde vereniging en natuurlijk bestuurder van Katwijk dus kan 

hij niet helemaal niks gaan doen. De uitslag van de verkiezing staat 

als het goed is ergens in dit clubblad. 

 

 



 

 

Er is ook een voorstel gekomen  om het verenigingsklassement 

tijdens vogel(bondsshow) hier is in Zuid-Holland voorgestemd. 

Om ook bij de stammen en stellen een zogenaamde superkampioen 

aan te wijzen zoals ook op de bondsshow willen ze ook tijdens de 

districtsshow. Hier is in ons district ook voor gestemd  dit wil 

overigens nog niet zeggen dat het ook door gaat, het moet nog goed 

gekeurd worden door de bondsraad. 

Zoals het er nu naar uit ziet word vogel 2020 een week eerder 

gehouden dan we gewend zijn dit omdat er ook een ijs show is en er 

vele vooral jeugd vakantie hebben. De N.B.v.V. hoopt de week van 

de show dan meer mensen te trekken vooral jongeren dit is een nobel 

streven helaas vallen veel districtsshows ook net voor of in die week 

omdat zij dan vaak een sporthal of school kunnen huren. 

Het is begrijpelijk dat de N.B.v.V. iets anders wil proberen gezien de 

enorme verliezen tijdens bondsshow maar door de districten werd het 

niet met applaus ontvangen, ze zijn allemaal bang dat het vogels gaat 

kosten op het district show. Wat na mijn mening zeker waar kan zijn 

en er is slecht overlegt door de N.B.v.V. over dit punt. 

Verder was er nog wat over stammen en stellen, Wilco legt in dit blad 

uit hoe en wat. Overigens kunt u dit ook na lezen op de pagina van de 

N.B.v.V.. 

Na dat de wereldkampioenen gehuldigd waren inclusief Kees en 

Janus  konden zij voorzien van pen met inscriptie en een fles 

champagne konden we weer naar huis helaas was er een weg 

afgesloten waren we het niet eens met William zijn Tom Tom en zijn 

we toch weer thuis geraakt. Janus natuurlijk eerst bijna voor huis 

afgezet. Tot zover mijn verslag van de vergadering van het district en 

dus nog 3 jaar uw rayon voorzitter. 

 

Tot ziens uw (rayon)voorzitter Hans van Egmond.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Verjaardagen: 

Juni: 
12 Juni, Janus van Seggelen uit Oud Ade. 

13 Juni, Fred Zandbergen uit Hoogmade. 

15 Juni, M. Weel uit Oude Wetering.  

15 Juni, J.D. Hogenboom uit Roelofarendsveen. 

20 Juni Theo Sassen uit Roelofarendsveen. 

20 Juni, Bas Droogh uit Oude Wetering. 

29 Juni, Flip Huigsloot uit Leiderdorp. 

30 Juni, Joey van Huygevoort uit Voorhout. 

July: 
17 July, Hans van Egmond uit Oude Wetering. 

18 July, Willem Oostveen uit Leiden. 

21 July, Henry van Rijn uit Hoogmade. 

22 July, René Bakker uit Roelofarendsveen. 

Augustus: 
01 Augustus, J. Hoogenboom uit Oude Wetering. 

05 Augustus, B. Hoogenboom uit Roelofarendsveen. 

05 Augustus, Dirk van Klink uit Leimuiden. 

07 Augustus, Joop van Egmond uit Nieuwe Wetering. 

07 Augustus, P.A.M. de Jong uit Oude Wetering. 

11 Augustus, L. Kramer uit Roelofarendsveen. 

13 Augustus, W. Opdam uit Roelofarendsveen. 

16 Augustus, Piet Loos uit Roelofarendsveen. 

16 Augustus, Jan Wubben uit Lisse, 

25 Augustus, Kees Meijer uit Roelofarendsveen. 

27 Augustus, Wim Rijsbergen uit Leiderdorp. 

   September: 

              09 September, Jan Lubbe uit Oude Wetering. 

              09 September, A.M. Ouwerkerk – Devilee uit Roelofarendsveen. 

             10 September, M.L. Kok uit Amsterdam. 

             14 September, Fred Huigsloot uit Roelofarendsveen. 

             17 September, K. Schuring uit Ter Aar. 

             24 September, Jos Hoogenboom uit Burgerveen 

 



 

Agenda seizoen 2019-2020: 

Augustus: 
Zaterdag 10 Augustus, zomervogelbeurs van 12:00 – 16:00 uur. 

Vrijdag 30 Augustus, eerste bijeenkomst nieuw seizoen. 

September: 
Vrijdag 13 September, eerste kaartavond nieuw seizoen. 20:00 uur. 

Zaterdag 14 September, vogelbeurs van 12:00 – 16:00 uur. 

Zaterdag 28 September, vogelbespreking van 12:00 – 16:00 uur. 

Oktober: 
Vrijdag 11 Oktober, kaartavond. Aanvang 20:00 uur. 

Zaterdag 12 Oktober, vogelbeurs van 12:00 – 16:00 uur. 

Vrijdag 25 Oktober, contactavond. Aanvang 20:00 uur. 

November: 
Vrijdag 1 November, kaartavond. Aanvang 20:00 uur. 

Woensdag 6 November, inkooien TT. 

Donderdag 7 November, keurdag TT. 

Vrijdag 8 November, opening TT. 

Zaterdag 9 November TT open 10:00 – 21:00 uur. 

Zaterdag 9 November, vogelbeurs van 12:00 – 16:00 uur. 

Zaterdag 9 November, bingoavond. Aanvang 21:00 uur. 

Zondag 10 November, TT open van 10:00 – 16:00 uur. 

Zondag 10 November uitkooien TT vanaf 17:00 uur. 

Vrijdag 22 November, contactavond. Aanvang 20:00 uur. 

December: 
Vrijdag 13 December, kaartavond. Aanvang 20:00 uur. 

Zaterdag 14 November, vogelbeurs van 12:00 – 16:00 uur. 

Vrijdag 27 December, contactavond. Aanvang 20:00 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Januari 2020: 
Zaterdag 4 Januari, nieuwjaarsreceptie + prijsuitreiking TT. 

Vrijdag 10 Januari, kaartavond. Aanvang 20:00 uur. 

Zaterdag 11 Januari, vogelbeurs van 12:00 – 16:00 uur. 

Vrijdag 24 Januari, contactavond. Aanvang 20:00 uur. 

Februari: 
Vrijdag 7 Februari, kaartavond. Aanvang 20:00 uur. 

Zaterdag 8 Februari, vogelbeurs van 12:00 – 16:00 uur. 

Vrijdag 28 Februari, jaarvergadering. Aanvang 20:00 uur. 

Maart: 
Vrijdag 6 Maart, kaartavond tegen de Witkop (duivenvereniging). 

Zaterdag 7 Maart, receptie jubilarissen. 

Vrijdag 13 Maart, kaartavond. Aanvang 20:00 uur. 

Zaterdag 14 Maart, vogelbeurs van 12:00 – 16:00 uur. 

Vrijdag 27 Maart, contactavond. Aanvang 20:00 uur. 

April: 
Vrijdag 10 April, kaartavond. Aanvang 20:00 uur. 

Zaterdag 11 April, vogelbeurs van 12:00 – 16:00 uur. 

Vrijdag 24 April, contactavond. Aanvang 20:00 uur. 

Mei: 
Vrijdag 8 Mei, kaartavond. Aanvang 20:00 uur. 

Zaterdag 9 Mei, vogelbeurs van 12:00 – 16:00 uur. 

Vrijdag 22 Mei, contactavond. Aanvang 20:00 uur. 

Zaterdag 23 Mei, medewerkersavond. 

Juni: 
Zaterdag 13 Juni, zomervogelbeurs van 12:00 – 16:00 uur. 

July: 
Zaterdag 11 July, zomervogelbeurs van 12:00 – 16:00 uur. 

Augustus: 
Zaterdag 8 Augustus, zomervogelbeurs van 12:00 – 16:00 uur. 

 



 





 


