
 



 



 
  

  



 

Beginnen, maar is er wel een beginnen aan ?   

Het is inmiddels begin september en ieder lid van v.v. “De  

  Diamantvink” wil weten wat we komende tijd wel en niet gaan   

  organiseren. Menig keer word mij ook gevraagd wanneer en of er 

  weer een beurs of een contactavond is. Gaat de tentoonstelling wel  

  door. 

Een simpel antwoord is dat ik het ook niet echt weet, corona is nog 

lang niet weg en verbind ons aan allerlei maatregelen die moeilijk of 

zelfs niet uitvoerbaar zijn. 

Zelfs bestuursleden zijn verdeeld over wat we nu wel en niet kunnen 

doen en wat verstandig is. Aangezien de meeste van onze leden in de 

zogenaamde risico groep zitten is misschien het makkelijkste 

afwachten en niks doen. 

Gebouw op slot en geen activiteiten maar de meeste zijn een beetje 

klaar met corona maar iedereen weet corona nog niet met ons klaar 

is. Dus moet er in oplossingen gedacht worden en niet in problemen, 

blijft de grootste angst als je iets organiseert en er word iemand ziek 

wie is dan verantwoordelijk. 

Dus moeten we met zijn alle ons gezond verstand gebruiken geduld 

hebben en afwachten hoe de boel zich ontwikkelt. Toch willen we 

wel wat gaan doen met in acht nemen de 1,5 meter afstand. Leden die 

ziek, grieperig of verkouden zijn niet op activiteiten te verwelkomen 

nogmaals uw gezonde verstand weet wel wanneer u thuis moet 

blijven. In ieder geval bij verkoudheidsklachten en koorts blijft u 

thuis. 

Wat gaan we dan wel en niet doen voorlopig geen kaartavonden, gaat 

nu eenmaal niet op 1,5 meter afstand. Nog geen vogelbeurs al zie ik 

hier en daar wat gebeuren met handelaren achter tafels en loop routes. 

Er kan helaas niet aan een bar nagepraat worden en het aantal 

bezoekers is beperkt, wij doen het dus nog niet. 

 

Wat wel, er is op 14 september een rayonvergadering niet meer dan 2 

man per vereniging en op afstand aan een tafel. U zult begrijpen dat 

een rayonshow dit jaar een onmogelijk iets word.  

 



 

 

Op zaterdag 12 september zal Dirk van der Aart tussen 14.00 uur en 

16.00 uur bij het clubgebouw zijn met voer wat u van te voren moet 

bestellen. U kunt uw bestelling uiterlijk  donderdag 10 september aan 

Dirk doorgeven. 

Helaas zal er dan ook niet aan de bar of in het gebouw gezellig 

gepraat en gedronken kunnen worden. Wel kunnen er ringen besteld 

worden voor 2021 er is iemand aanwezig om de bestelling en het 

verschuldigde bedrag in ontvangst te nemen. 

Zo hoeft niet iedereen apart naar Uithoorn te rijden en Dirk heeft tijd 

om rustig te verhuizen en uw krijgt de kans om ringen te bestellen 

voordat dat vergeten word kom niet allemaal meteen om 14.00 uur en 

houd ook nu weer voldoende afstand. 

 

Vrijdag 25 september zal er een leden vergadering zijn over onder 

andere komende tentoonstelling anders gezegd het wel of niet door 

laten gaan en hoe wel en of liever niet daar kunnen we het dan over 

hebben. Aan u de vraag om bij binnenkomst te gaan zitten op de 

stoelen die daar voor klaar staan, zorgen wij dat gepaste afstand 

bewaard blijft. 

Wil ik nog wel even kwijt als persoonlijke mening dat een 

tentoonstelling een hoogte punt van een verenigingsjaar moet zijn 

waar je met elkaar wel of niet onder een bak koffie of iets anders over 

de mening van de gekeurde vogels en de punten moet kunnen 

discussiëren en of je het eens bent of niet met de gekozen 

kampioenen. 

Van een officiële opening zal dit jaar geen spraken zijn geen bezoek 

van buiten af, een sombere show dus maar er zijn nu eenmaal ook 

leden die graag willen weten wat ze dit jaar gekweekt hebben die 

mogelijkheden zijn dit jaar ook erg klein hopelijk vinden we met 

elkaar de juiste oplossing maar laten we wel even bedenken dat we 

met veel 65 plussers te maken hebben en gezondheid voor alles gaat 

een keer tentoonstelling niet laten door gaan is al is vaker gebeurd en 

is minder erg dan een besmetting van covid 19. Laten we op 25 

september een wijs besluit nemen. 

Tot ziens uw (bezorgde) voorzitter:  

Hans van Egmond. 



 

      

                Tentoonstelling 2020 

  Door de corona uitbraak zijn we wel genoodzaakt om onze mooie 

  vogelshow aan te passen.  U zult begrijpen dat wij dat erg jammer    

  vinden. De show kan echter alleen doorgaan als er voldoende  

  deelnemers van onze vereniging zijn die deelnemen. 

We mogen dan wel e.e.a. organiseren met een beperkt aantal 

personen maar wel met in acht name van 1,5 meter richtlijn. De 

ontspannen sfeer, zoals we die kennen van de jaarlijkse 

tentoonstellingen, is dan toch gauw weg. Daarnaast behoren veel 

leden, gezien hun leeftijd, tot de risico groep als het om besmetting 

gaat.  

Om het voor u met de vogels toch niet helemaal een verloren jaar te 

laten worden willen wij u toch de gelegenheid geven om de vogels te 

laten keuren met een keurbriefje, een uitslagenlijst met daarin 

opgenomen de behaalde punten en prijzen.  

Over het mogen houden van een dergelijke tentoonstelling/keuring is 

overleg geweest met de gemeente Kaag en Braassem. Zij hebben 

aangegeven dat er geen belemmeringen zijn om op deze manier dit te 

organiseren met inachtneming van de landelijke richtlijnen.  

Wat en hoe gaan we de OnderlingeTentoonstelling 2020 wel 

organiseren.  

Zoals je ziet wordt er geen rayontentoonstelling gehouden. Dit heeft 

te maken met het beperken van het aantal mensen en ook ivm de 1,5 

meter afstand.  

De tentoonstelling vindt plaats in week 47, de week van 16 t/m 22 

november. Een wens van diverse leden. 

Onder de leden die hebben inzonden op de TT van 2019 wordt een 

kleine enquête gehouden.  Vragen zijn: 

Bent u van plan deel te nemen aan onze TT? 

Als u wilt deelnemen met hoeveel vogels ongeveer en ook in welke 

categorie, kanarie, tropen en parkieten? 

 

 



 

Heeft u nog tips? 

Indien er voldoende interesse is kan er een aangepast tentoonstelling 

doorgaan indien de huidige corona maatregelen zo blijven. 

Alleen inzenders kunnen de vogels bekijken, inzenden, uitkooien en 

bezichtigen door plaats vinden in blokken. 

Aangezien men onder lichtbakken keurt en we zoekende zijn voor 

keurmeesters kan de keuring op meerdere dagen maar eventueel ook 

in de avond plaatsvinden. Ook met het oog op beperkte aantal 

personen bij de keuring.  

Voor de tentoonstelling zijn verschillende opties: 

Alle vogels zoals nu,  

Gesplitst in 2 of 3 groepen namelijk ,  1. kleur- + postuurkanaries, 2. 

Tropen en Parkieten of (Tropen en Parkieten ook apart) 

 

De voorzitter van de Tentoonstelling 

Henry van Rijn   0624358610 

 

Verhuisbericht: 

 

Van Der Aart diervoeders is verhuisd, Vanaf 5 september kunt u 

terecht op de nieuwe lokatie. Noorddammerweg 45 loods 01A. 

Ook op deze nieuwe lokatie kunt u weer terecht voor alle 

vogelvoeders en vogelbenodigdheden. 

 

                 



 



 



 

Beste vogelvrienden, 

 

Zoals jullie wel begrijpen kunt u niet via de normale contactavonden 

of vogelbeurzen uw ringen bestellen. 

Als u toch uw ringen op tijd wilt hebben kunt u ze gewoon bij mij 

bestellen. 

Dit kunt u op de volgende manieren doen: 

in een envelop in mijn brievenbus met het verschuldigde bedrag. 

In een envelop op sturen naar mijn huisadres en het verschuldigde 

bedrag overmaken op de rekening van de vereniging. 

Per e-mail en het verschuldigde bedrag overmaken op de rekening 

van de vereniging. 

 

Het verschuldigde bedrag wordt gecontroleerd of het wel betaald is. 

Bij geen overgemaakt geld worden de ringen NIET uitgeleverd. 

 

Hopend dat jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Bij vragen kunnen jullie mij altijd bellen> 

 

Uw ringencommissaris 

René Rijsbergen 

H.P. v/d Poellaan 43 

2375 XD Rijpwetering 

 

Tel: 06-15408947 

 

Rekeningnr.:  NL76RABO0355962012 

t.n.v. de Diamantvink te Roelofarendsveen 

 



  



  



 

           

    Vogelbeurs, hoe nu verder !! 

 

Ook onze vogelbeurzen hebben last van het corona virus en de 

maatregelen die hierdoor getroffen zijn. 

Om onze leden de gelegenheid te geven om toch hun voer te kunnen 

kopen bij van der Aart diervoeders hebben we het volgende bedacht. 

 

Zaterdag 14 september komt Dik van de Aart met uw voor naar ons 

clubgebouw. U moet dit voer wel van te voren bestellen, bestellen 

kan tot donderdag10 september. U kunt het voer dan ophalen bij het 

clubgebouw tussen 14:00 uur en 16:00 uur. 

 

Zaterdag 14 september kunt u ook ringen bestellen voor 2e  ronden. 

Bestellen kan tussen 14:00 en 16:00 uur, in het clubgebouw. 

Let op, het clubgebouw en de bar zijn niet open. 

 

LET BIJ U BEZOEK AAN DE 1,5 METER REGELGEVING. 

 

Vrijdag 25 september is er een ledenvergadering over de komende 

tentoonstelling. 

 

Belangrijk: blijf thuis bij verkoudheidsklachten of koorts en houd 1,5 

meter afstand zo dat wij ons gebouw niet hoeven te sluiten. 

 

 Namens het bestuur van v.v. “De Diamantvink”, alvast bedankt.  

 

 

 

 

 



 





 

 

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 45A, De Kwakel. 

         Telefoon: 0297 540857 Fax: 0297 525645 

E-mail: info@vanderaartdiervoeders.nl 

Website: www.vanderaartdiervoeders.nl 
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