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Voorwoord 

 

Op uw mat ligt eerder dan uw van ons gewend bent weer het 

infoblad van het seizoen 2020/2021 hoe een en ander gaat 

verlopen is koffiedik kijken dus hebben we als bestuur 

besloten om het infoblad te versturen met alle activiteiten en 

datums die normaal gesproken plaats zullen vinden. Mocht 

corona het niet toe laten zullen wij als bestuur onze leden daar 

over informeren. Mocht uw ergens over twijfelen of met  

vragen zitten de vereniging treffend kunt u altijd contact 

opnemen met een van de bestuursleden. 

Uw vind in dit infoblad ook al onze medewerkers en 

telefoonnummers voor als uw wat aan hun wilt vragen. Ook 

de vogelhandelaren staan vermeld mocht u vogels kwijt 

willen  of wat willen aanvullen. Natuurlijk kunt u voor vragen 

over voer weer bij Dik van der Aart terecht om op te halen of 

te laten brengen. 

Bewaar dit blad goed dan blijft uw op de hoogte van wanner 

en wat er in ons clubgebouw te doen is. Natuurlijk krijgt u 

vanaf september weer maandelijks een clubblad, moeten we 

natuurlijk wel weer wat kunnen doen. 

Wens ik u een fijne vakantie en graag tot september wanneer 

we hopelijk weer een beurs hebben. 

 

Tot ziens uw voorzitter, 

Hans van Egmond.      

 

  



 

 

Bestuursvergaderingen. 

 

Het bestuur zal ook komend seizoen weer regelmatig bij 

elkaar komen om de lopende zaken te bespreken. Het bestuur 

komt in principe maandelijks, op de 1e maandag van de 

maand bij elkaar.  

De vergadering begint om 19.30 uur. 

Omdat diverse bestuursleden ook nog andere bezigheden 

hebben, zoals werk en hobby, wordt op de 

bestuursvergadering de definitieve datum voor de volgende 

vergadering besproken. Wel zullen we proberen de 

bestuursvergadering in de 1e week van de maand te plannen. 

Tijdens de bestuursvergaderingen worden alle lopende en 

komende zaken besproken, zoals bijvoorbeeld de ledenlijst, 

de kaart- en contactavonden, zaken uit de rayon- en 

districtsvergaderingen en de inhoud van het clubblad. 

Heeft u een vraag of een idee dat u besproken wilt hebben, 

geef het dan door aan een van de bestuursleden. Bij voorkeur 

voor de 1e van de maand. U krijgt dan na de 

bestuursvergadering te horen wat het bestuur met uw vraag of 

idee gaat doen. 

Mocht er behoefte of noodzaak toe zijn dan kan het 

voorkomen dat het bestuur een extra keer bij elkaar komt. In 

principe zijn de bestuursvergaderingen in de maanden 

September t/m Mei. 

De vergaderingen vinden om de beurt plaats bij een van de 

bestuursleden thuis. Ons clubgebouw is namelijk op de 

maandagavonden bezet door de Aardbeienplukkers. 

 

  



                       

 

Vogelbeurs2020/2021 

 

In principe is er elke tweede zaterdag van de maand een 

vogelbeurs met vogels en met voer. Afgelopen maart hebben 

we een XXL beurs gehouden, gezien de omstandigheden wat 

minder dan verwacht maar in algemeen wel als een succes 

gezien. We gaan er vanuit dat we in oktober en waarschijnlijk 

in maart 2021 weer een XXL beurs kunnen organiseren. 

In dit blad staan ook onze medewerkers van de vogelbeurs 

aangezien Piet Zoet een stapje terug heeft gedaan is Adrie de 

Waal erbij gekomen. Hij heeft voorheen de beurs in 

Rijsenhout mede georganiseerd  dus een goeie toevoeging 

voor de beurs medewerkers.  

Hans Oud heeft te kennen gegeven niet meer op onze beurs te 

komen staan. Hieraan liggen diverse redenen ten grondslag. 

Hopelijk kunnen we 12 september weer van start en zien we 

een ieder weer voor voer eventueel met of voor vogels en 

natuurlijk eindelijk weer voor een praatje tijdens wat te 

drinken over vogeltjes. 

  

Namens de beurscommissie een goeie en vooral gezonden 

vakantie en tot 12 september. 

 

Onze handelaren zijn:  
   

Sander van Dijk, 06 83702814, van-d@live.nl. 

Oscar Alberda, 06 57787569, hsalberdag@ziggo.nl. 

 

 
  



 

Tentoonstelling 2020 

Gezien de omstandigheden van het corona virus is er een grote kans 

dat onze tentoonstelling anders zal worden ingericht. Ook dit jaar zal 

het gaan in combinatie met een rayontentoonstelling.  

Het is het laatste jaar dat de tentoonstelling in de eerste week van 

november zal worden gehouden.  

Volgend jaar zitten we 2 weken later. Ja, dat was in verband met de 

vogelgriep. 

Wij hopen dat we dit jaar meer inzenders kunnen verwelkomen en het 

totaal van 467 topvogels van 2019 te evenaren cq te overtreffen. De 

inzenders hebben tijdens de quarantaine periode kunnen genieten van 

hun vogels en willen de nakweek aan het  (grote) publiek showen.  

In het organisatieteam zijn weinig veranderingen. Wilco blijft zicht 

inzetten voor de TT echter met een andere functie. Na de vakantie 

zullen de tentoonstellingscommissieleden weer aan de slag gaan om 

alles voor te bereiden en voor alle werkzaamheden de noodzakelijke 

vrijwilligers te benaderen.  

Een show kan alleen slagen  met inzenders, vrijwilligers en sponsors.  

Enkele belangrijke data zijn: 

Woensdag     4 november Inbrengen van de vogels 

Donderdag    5 november Keuring 

Vrijdag           6 november Opening om 20.00 uur 

Zaterdag        7 november Zaal open en in de avond bingo 

Zondag           8 november Zaal open en einde middag 

                                              uitkooien 

Wij willen er weer een mooie show van maken en hopen in 

ieder geval op zoveel mogelijk inzenders met zoveel mogelijk 

vogels. 

Met vriendelijke groet, 

Namens de T. T. –commissie en het bestuur,  

Henry van Rijn  

 



 

Keurmeesters tentoonstelling 2020: 

 

Kanaries: 
Dhr. Adriani uit Almere (kleurkanaries) 

Dhr. De Jong uit Breda (kleurkanaries) 

Dhr. v/d Ree uit Oud Beijerland (kleur en postuur) 

Dhr. Derksen uit Ede (postuurkanaries) 

Tropen: 
Dhr. G. Streefkerk uit Schagen 

Dhr. H. Westland uit IJsselstein 

Parkieten: 
Dhr. H. de Vos uit Utrecht ( Tropen en parkieten) 

Dhr. Verhijde uit Zaandam 

Dhr. Van Es uit Den Haag 

 

Tentoonstellingsagenda: 
 

Deze vindt u op de site van de N.B.v.V. 

Wij zullen proberen om de voor ons interessante 

tentoonstellingen in de buurt maandelijks in de agenda in het 

clubblad te zetten. 

 

 

Waar vindt u v.v. "De Diamantvink"online: 

 

Website: www.diamantvink.nl 

Facebook: v.v. De Diamantvink Oude Wetering. 

  



 

 

Ik heb een vraag, bij wie moet ik zijn ? 

Als u een vraag heeft over onze hobby of over onze 

vereniging kunt u bij de volgende personen terecht: 

Ik heb een vraag over de: 

Vogelbeurs, Hans van Egmond. voorzitter@diamantvink.nl 
Lidmaatschap, Bas Droogh. secretaris@diamantvink.nl 
Contributie, Jan Hoogenboom. penningmeester@diamantvink.nl 

Website, Bas Droogh. info@diamantvink.nl 

Ringen, René Rijsbergen. ringen@diamantvink.nl 

Clubgebouw, Fred Huigsloot. barcommissie@diamantvink.nl 

Tentoonstelling, Henry van Rijn.  ttcommissie@diamantvink.nl 

Onderhoud, William Wolvers. onderhoud@diamantvink.nl 

Redactie, Bas Droogh. redactie@diamantvink.nl 

Advertenties, Paul Hoogenboom. redactie@diamantvink.nl 

Public relations, Paul Hoogenboom. redactie@diamantvink.nl 

Voor vragen over vogels kunt u terecht bij: 

Voor de kanaries bij Henry van Rijn, tel: 06 24358610. 

Voor de tropen bij Bas Droogh, tel: 06 46265890. 

Voor de parkieten bij Hans van Egmond, tel: 0617767740. 

Zij zullen proberen u zo goed als mogelijk van een antwoord 

te voorzien. 

 

Heeft u een stukje of een vraag voor in het clubblad of 

bijvoorbeeld voor op de website, neem gerust contact op met 

Bas. 

Voor overige vragen kunt u terecht op info@diamantvink.nl, 

het bestuur zal altijd proberen u van een goed antwoord te 

voorzien. 

 

 

 

 

 

mailto:voorzitter@diamantvink.nl
mailto:info@diamantvink.nl
mailto:ringen@diamantvink.nl
mailto:barcommissie@diamantvink.nl
mailto:ttcommissie@diamantvink.nl
mailto:onderhoud@diamantvink.nl
mailto:redactie@diamantvink.nl
mailto:redactie@diamantvink.nl
mailto:redactie@diamantvink.nl
mailto:info@diamantvink.nl


 

Data voor ringen bestellen 2021 

 
Hier even een berichtje van de ringencommissaris. 

Het gaat hierbij om de bestelperiodes die de N.B.v.V. 

gebruikt. 

Ronde 1    1 april tot 15 mei 2020  

Ronde 2   16 mei tot 30 september 2020 

Ronde 3     1 oktober 2020 tot 31 januari 2021 

Ronde 4     1 februari tot 31 maart 2021 

Wilt u na 1 april 2021 nog ringen bestellen voor het 

broedjaar 2021, dan is dit altijd een spoedbestelling. 

De laatste mogelijkheid voor het seizoen 2021 ringen te 

bestellen is: 

1e ronde: besteltermijn is al verstreken 

2e ronde: contactavond van 25 september 2020 

3e ronde: contactavond van 22 januari 2021 

4e ronde: contactavond van 26 maart 2021 

Uitleveringen van de ringen: 

1e ronde na 1 oktober 2020 

2e ronde na 15 december 2020 

3e ronde na 1 april 2021 

4e ronde uiterlijk 15 mei 2021 

Bestellingen die niet betaald zijn, worden niet uitgevoerd.  

Dit geldt ook voor spoedbestellingen. 

 

Met vriendelijke groet, 

René Rijsbergen, 

ringencommissaris 

 



 

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. v.v. De Diamantvink te Roelofarendsveen 

 

 



 

Vogelvereniging "De Diamantvink" 

     

Dagelijks bestuur:   

     

    Voorzitter:  Hans van Egmond, tel: 06 17767740. 

  voorzitter@diamantvink.nl  
   Penningmeester: Jan Hoogenboom, tel: 06 30920917. 

 penningmeester@diamantvink.nl  

   Secretaris + AVG: Bas Droogh, tel: 06 46265890. 

 secretaris@diamantvink.nl  

          
     

     

Overige bestuursleden 

     

   2e voorzitter: Henry van Rijn, tel: 06 24358610. 

 ttcommissie@diamantvink.nl  

   2e penningmeester: Fred Huigsloot, tel: 06 23743514 

 barcommissie@diamantvink.nl  

   2e secretaris: Pieter van Schaick, tel: 071 3313228. 

 secretaris@diamantvink.nl  
   Onderhoud: William Wolvers, tel: 06 51190380 

 onderhoud@diamantvink.nl   

     
                

Ringencommissaris: Rene Rijsbergen, tel: 071 5175027 

 ringen@diamantvink.nl                  

   Redactie clubblad en website:    

     

   Bas Droogh, tel: 06 46265890    

     

   Drukken en verzending clubblad:   

     

   Leny Hoogenboom, tel: 071 3313963   

   Ton Hoogenboom, tel: 071 3313963        
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           Commissies v.v. "De Diamantvink" 
     
        Barcommissie         

         Fred Huigsloot, tel: 06 23743514.  
         Jan Hoogenboom, tel: 06 30920917.  
         Hans van Egmond, tel: 06 17767740.  
         Pieter van Schaick, tel: 071 3313228.  
         Peter Hoogenboom, tel: 071 5013915.  
         Rene Rijsbergen, tel: 071 5015027.  
         Gerda Loos, tel: 071 3314977.   

         Elly Hoogenboom, tel: 06 40960636.  
         Trudy Krijger, tel: 06 11076875.  
     

         Tentoonstellingscommissie:   
     
         Henry van Rijn, tel: 06 24358610 

         Jos v/d Meer, tel: 071 3313796  
         Gerard Meijer, tel: 06 20500670  
         Piet Koek, tel: 0172 755734 

         Wilco Hogenboom, tel: 06 242448321   

         De bestuursleden    

     

         Onderhoud:    
     
         WilliamWolvers, tel: 06 51190380 

         Jos v/d Meer, tel: 071 3313796 

         Gerard Meijer, tel: 06 20500670 

 

         Beurs: 

 

         Hans van Egmond, tel: 06 17767740. 

         Gerard Meijer, tel: 06 20500670. 

         Frans Turk, tel: 071 3316261. 

         Jos v/d Meer, tel: 071 3313796. 

         Dirk van Klink, tel: 0172 509614. 

         Rene v/d Ploeg, tel: 06 20550119. 

         Adri de Waal. Tel: 0297 329176 

 

 

  



 

  
 

  Activiteitenkalender 2020: 

September 2020: 

11 September kaartavond. Aanvang 20:00 uur. 

12 September vogelbeurs van 13:00 – 15:30 uur. 

25 September contactavond. Aanvang 20:00 uur. 

Oktober 2020: 

09 Oktober kaartavond. Aanvang 20:00 uur. 

10 Oktober vogelbeurs van 13:00 – 15:30 uur. 

23 Oktober contactavond. Aanvang 20:00 uur. 

November 2020: 

04 November inkooien TT. 

05 November keurdag TT. 

06 November opening TT om 20:00 uur. Open tot 22:00 uur. 

07 November TT open van 10:00 – 21:00 uur. 

07 November bingoavond vanaf 21:00 uur. 

08 November TT open van 10:00 – 16:30 uur. 

08 November prijsuitreiking rayon TT. 

08 November uitkooien TT vanaf 16:30 uur. 

13 November kaartavond. Aanvang 20:00 uur. 

14 November vogelbeurs van 13:00 – 15:30 uur. 

27 November contactavond 20:00 uur. 

December 2020: 

11 December kaartavond. Aanvang 20:00. 

12 December vogelbeurs van 13:00 – 15:30 uur. 

18 December contactavond. Aanvang 20:00 uur. 

 

 

 

 

 



 

 

Activiteitenkalender 2021: 

Januari 2021: 

02 Januari nieuwjaarsreceptie vanaf 15:00 uur. 

08 Januari kaartavond. Aanvang 20:00 uur. 

09 Januari vogelbeurs van 13:00 – 15:30 uur. 

22 Januari contactavond. Aanvang 20:00 uur. 

Februari 2021: 

12 Februari kaartavond. Aanvang 20:00 uur. 

13 Februari vogelbeurs van 13:00 – 15:30 uur. 

26 Februari jaarvergadering. Aanvang 20:00 uur. 

Maart 2021: 

05 Maart kaarten tegen duivenvereniging de Witkop. 

06 Maart receptie jubilarissen. 

12 Maart kaartavond. Aanvang 20:00 uur. 

13 Maart vogelbeurs van 13:00 – 15:30 uur. 

26 Maart contactavond. Aanvang 20:00 uur. 

April 2021: 

09 April kaartavond. Aanvang 20:00. 

10 April vogelbeurs van 13:00 – 15:30 uur. 

23 April contactavond. Aanvang 20:00 uur. 

Mei 2021: 

07 Mei kaartavond. Aanvang 20:00 uur. 

08 Mei vogelbeurs van 13:00 – 15:30 uur. 

21 Mei contactavond. Aanvang 20:00 uur. 

22 Mei medewerkers middag/avond. 

Juni 2021: 

12 Juni vogelbeurs van 13:00 – 15:30 uur. 

Juli 2021:  

10 Juli vogelbeurs van 13:00 – 15:30 uur. 

Augustus 2021: 

14 Augustus vogelbeurs van 13:00 – 15:30 uur. 

27 Augustus openingsavond nieuw seizoen (2021 – 2022). 

 



 

   Wilt u lid worden van v.v. “De Diamantvink” ? 

 

Dat kan natuurlijk! U kunt zich opgeven bij de secretaris of bij een van 

de andere bestuursleden. Dit kan per email, telefonisch, of kom eens 

langs tijdens een van de vogelbeurzen ( elke 2e Zaterdag van de 

maand) of bij een contactavond. Er is altijd wel een bestuurslid 

aanwezig.  Nieuw is dat u nu ook via onze website 

www.diamantvink.nl lid kunt worden. 

De kosten van het lidmaatschap bedragen € 38,- per jaar voor senioren 

en € 22,- per jaar voor jeugdleden. Jeugdlid ben je tot het jaar dat je 18 

wordt. 

U kunt bij V.V. “De Diamantvink” ook gastlid worden, de kosten 

hiervoor bedragen € 18,- per jaar. 

Uw lidmaatschap wordt pas definitief als het verschuldigde bedrag is 

betaald. 

Als u lid bent ontvangt u 12 x per jaar het prachtige maandblad Onze 

Vogels van de N.B.v.V. (Nederlandse bond van vogelliefhebbers). 

In dit blad dat in kleur is uitgevoerd (op A4 formaat) vindt u verhalen 

over en door vogelliefhebbers en hun vogels.  

Van V.V. “De Diamantvink” ontvangt u 9 x per jaar het eigen clubblad 

met daarin informatie over de diverse activiteiten van de vereniging. 

Ook in dit blad zijn verhalen te vinden van de leden en hun 

vogelhobby. Daarnaast is er 9x per jaar een contactavond in ons eigen 

clubgebouw. Als lid van onze vereniging kunt u meedoen aan diverse 

tentoonstellingen zoals daar zijn, onze eigen onderlinge t.t., de t.t. van 

het rayon Leiden, de t.t. van het district Zuid – Holland en ook aan de 

landelijke show van de N.B.v.V. in Zwolle. Tevens kunt u lid worden 

van de diverse speciaal clubs van de N.B.v.V. 

Secretariaat: 

Bas Droogh, Schoener 16, 2377 DE,  Oude Wetering 

Tel: 06 46265890, E-mailadres: info@diamantvink.nl 

Website: www.diamantvink.nl 

 


