
 



 



 
  

  



 

 

Beste Vogelvrienden, 

Op vrijdag 24 januari mogen wij een ledenbijeenkomst van uw 

vereniging de “Diamantvink” in Roelofarendsveen komen verzorgen. 

Wij betekend dat Henk Dries voor de presentatie zorg heeft  gedragen 

en deze op de laptop ‘bestuurt’ en ik Kees Diepstraten uw de 

toelichting/uitleg over de onderwerpen mag geven. 

ELK onderwerp kan nog op de avond zelf worden aangepast als u 

daar behoefte toe aangeeft. 

Wij stellen u voor de lezing; “Criteria bij het tot stand komen van de 

vruchtbaarheid en het uitkomen van de eieren” te gaan behandelen. 

Deze lezing is in dit tijdvak zo vlak voor dan wel aan het begin van 

de fok- (kweek) periode urgent en voor ELKE vogelliefhebber van 

toepassing. 

Wij nodigen u dan ook van harte uit om met ons dit onderwerp 

uitvoerig aan de orde te laten komen. De punten die de revue zullen 

passeren zijn o.a.  

Moeten we preventief kuren voor aanvang van de kweek periode 

Zijn “voeding-vogel supplementen” noodzakelijk, wat doen ze, wat 

staat op de verpakking. 

Moet er voor aanvang een rust periode worden ingelast en zo ja 

waartoe dien dit dan. 

Hoeveel eiwitten heeft een jong eigenlijk nodig. 

Wat is de werking van voedingstoffen in het lichaam. 

Wat zijn de primaire levensbehoefte waaraan moet worden voldaan 

VOORDAT groei kan ontstaan. 

Wat zijn probiotica, waarin zitten ze en wat is hun werking 

Wat zijn antioxidanten en hun tegenpolen de vrije radicalen. 

Kan ik gebruik maken van het bio ritme van de vogel 

Hoe kan ik in het verlengde van het bio ritme het geslacht van het 

jong beïnvloeden. 

 



 

 

Wat zijn volbloed vogels en wat heb ik eraan. 

Uit hoeveel lummen moet de lichtbron bestaan en moeten we over op 

led verlichting.   

Invloeden van luchtvochtigheid bij het uitkomen. 

Heeft luchtdruk invloed op het uitkippen van de eieren. 

Invloed van wind en onstuimig weer op dieren. 

U ziet onderwerpen genoeg om het samen tot een interessante avond 

te maken en u kunt er ZELF nog altijd invloed op uitoefenen om een 

voor u belangrijk onderwerp toe te voegen. 

Wij gaan niet zeggen dat wij op alles een goed of volledig antwoord 

weten, maar we doen ons uiterste best om er een goede, gezellige en 

interessante avond van te maken. 

Wij hopen dan ook op een goede opkomst en daarbij is elke 

vogelliefhebber van harte welkom. 

Tot ziens en tot vrijdag 24 januari, met vriendelijke groeten Henk 

Dries  en Kees Diepstraten. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Kaartuitslag 13 december 
Aanwezig 28 kaartliefhebbers 
 

1. Theo van Klink   5.866 punten 

2. Angelique Ouwerkerk  5.842 punten 

3. Jannie Hoogenboom  5.797 punten 

4. Ronald van der Luit  5.242 punten 

5. Frans Kraan   5.220 punten 

6. Cor van de Boogaard  5.074 punten 

Poedelprijs voor Piet Zoet met 3.572 punten 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Uitslagen districtstentoonstelling Zuid-Holland. 

20 en 21 December werd de districtstentoonstelling van Zuid-

Holland gehouden bij v.v. De Vogelvriend in Hellevoetsluis. 

84 inzenders van 27 verenigingen brachten 839 vogels in. 

6 Leden van v.v. “De Diamantvink” brachten 55 vogels. 

Ook was er nog een lid waarvan we niet precies weten waar hij nu 

allemaal lid is. Feit is dat hij wel goed heeft gespeeld, helaas telde 

zijn punten niet mee voor het klassement van v.v. “De Diamantvink”. 

V.v. “De Diamantvink” is 7e geworden met 926 punten. 

1e werd v.v. De Vogelvriend uit Hellevoetsluis met 934 punten. 

Paul Hoogenboom is 1e geworden in het Algemeenklassement bij de 

parkieten (5 beste vogels). Paul behaalde 462 punten. 

Onze overige inzenders: 

Ben Delsasso werd 3e bij de kleurkanaries. 

Ton van der Wereld werd 6e bij de postuurkanaries. 

Bas Droogh werd 4e bij de Europese cultuurvogels (met 2 vogels). 

Jos Hoogenboom werd 3e bij de tropische vogels. 

Jos van der Meer werd 21e bij de tropische vogels (met 4 vogels). 

Bas Droogh werd 24e bij de tropische vogels (met 4 vogels). 

Ton van der Wereld werd 32e bij de tropische vogels (met 1 vogel). 

Hans van Egmond werd 6e bij de parkieten. 

Al onze inzenders hebben individuele prijzen gewonnen. 

Hieronder een opsomming: 

Ben Delsasso is KAMPIOEN geworden met een stel kleurkanaries, 

geel schimmel van 183 (92-91) punten.  

Ben is KAMPIOEN geworden met een kleurkanarie, geel schimmel 

van 93 punten. Met een zelfde vogel van 92 punten won hij het 

ZILVER. 

Ben is nog een keer KAMPIOEN geworden met een kleurkanarie, 

Agaat geel intensief van 92 punten. Met een zelfde vogel van 91 

punten won Ben het ZILVER. 

Ben is tevens KAMPIOEN geworden met een kleurkanarie, Agaat 

geel schimmel van 91 punten. 

 



 

 

Ben is ook nog KAMPIOEN geworden met een kleurkanarie, 

zwartopaal wit dominant van 94 punten. Met een zelfde vogel van 92 

punten behaalde Ben het ZILVER. 

Met een kleurkanarie, Agaatkobalt geel intensief van 91 punten is 

Ben ook nog eens KAMPIOEN geworden. 

Ben heeft ZILVER gewonnen met een kleurkanarie, Isabel geel 

intensief van 91 punten. 

Ben heeft BRONS gewonnen met een stam kleurkanaries geel 

intensief van 360 (91-90-89-89+4) punten. 

Ton van der Wereld is KAMPIOEN geworden met een 

postuurkanarie, Gloster Corona lichtbond intensief van 91 punten.  

Met een Gloster Corona lichtbond schimmel van 91 punten werd Ton 

ook KAMPIOEN. 

Ton heeft ZILVER gewonnen met een postuurkanarie, Gloster 

Corona donkerbond schimmel van 92 punten. 

Ton heeft ZILVER gewonnen met een postuurkanarie, Gloster 

Consort van 92 punten. Met een zelfde vogel van 91 punten behaalde 

Ton het BRONS. 

Jos Hoogenboom is KAMPIOEN geworden met een stam Japanse 

Meeuwen Zwartbruin van 372 (93-92-92-981+4) punten. 

Jos is KAMPIOEN geworden met een Japanse Meeuw Zwartbruin 

van 93 punten. Met een zelfde vogel van 92 punten won Jos het 

ZILVER. Met een 3e vogel van 91 punten won Jos het BRONS. 

Jos van der Meer is KAMPIOEN geworden met een stel Dornastrilde 

van 182 (91-91) punten. Met een zelfde vogel van 91 punten 

behaalde Jos het ZILVER. 

Jos is ook KAMPIOEN geworden met een Vuurvink van 93 punten. 

Bas Droogh is KAMPIOEN geworden met een Europese 

cultuurvogel, Groenling man van 92 punten. Met een zelfde vogel 

van 91 punten won Bas het ZILVER. 

Paul Hoogenboom is KAMPIOEN geworden met een stel 

kleurgrasparkieten, blauw van 180 (91-89) punten. 

Met een zelfde vogel van 93 punten is Paul ook KAMPIOEN 

geworden. Paul heeft heel wat goede blauwe Grasparkietjes want met 

nog zo een vogel behaalde hij het ZILVER, deze vogel behaalde 92 

punten. 

 



 

 

 

Paul is ook KAMPIOEN geworden met een Valkparkiet witmasker 

man van 92 punten. 

Nog een KAMPIOEN behaalde Paul met een Roodvoorhoofdkakariki 

groen van 93 punten. Met een zelfde vogel behaalde Paul het 

ZILVER, deze vogel behaalde 92 punten. 

Paul heeft ZILVER gewonnen met een Valkparkiet wildkleur man 

van 92 punten. 

Tevens heeft Paul BRONS gewonnen met een Valkparkiet wildkleur 

pop van 91 punten. 

Hans van Egmond is KAMPIOEN geworden met een 

kleurgrasparkiet overgoten blauw van 91 punten. 

Hans is ook KAMPIOEN geworden met een Valkparkiet wildkleur 

pop van 93 punten. 

Ook is Hans KAMPIOEN geworden met een Swiftparkiet groen van 

91 punten. 

Hans heeft BRONS behaald met een kleurgrasparkiet blauw van 91 

punten. 

Zoals u kunt zien is het een hele lijst geworden. Dat beloofd wat voor 

volgend jaar als de districtstentoonstelling bij ons wordt gehouden. 

Prijswinnaars van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 Fax: 0297 525645 

E-mail: info@vanderaartdiervoeders.nl 

Website: www.vanderaartdiervoeders.nl                                      

mailto:info@vanderaartdiervoeders.nl
http://www.vanderaartdiervoeders.nl/


 



 



  



  



 

     Nieuwjaarsreceptie en prijsuitreiking. 

    Op de eerste zaterdag van dit jaar was de nieuwjaarsreceptie een 

   prima bezochte middag met meer dan 50 personen bezocht en  

   vrijwel alle prijswinnaars aanwezig, dus geen bonnen of bekers die  

   maanden blijven liggen. 

Tijdens deze receptie een kleine speech van mij voor de niet 

aanwezige of voor wie het niet helemaal gehoord hebben hier nog 

een keer op papier: Afgelopen jaar 2019 dus heeft vogelvereniging 

“De Diamantvink” wat leden verloren we zijn begonnen met 112 

leden 81 volledig lid  28 gastleden en 3 jeugdleden. 2020 zijn we 

begonnen met 104 leden 79 volledig lid, 24 gastleden en 1 jeugdlid,  

8 leden minder dus. 

Ik had gehoopt dat met het wegvallen van Rijsenhout we wat meer 

leden zouden krijgen dat is helaas dus niet zo. Ook krijgen we steeds 

meer leden zonder vogels wat ook wel te merken was op afgelopen 

tentoonstelling waar we dus ook minder vogels hadden, overigens 

willen we die mensen er ook graag bij houden omdat die vaak wel 

mee helpen met allerlei activiteiten. 

Komende jaren ligt er dus een uitdaging voor het bestuur om het 

aantrekkelijk te maken om bij “De Diamantvink” lid te zijn en ook te 

blijven dat kan volgens mij alleen als je aantrekkelijke activiteiten 

organiseert en blijft organiseren waar leden of belangstellende op 

afkomen. 

In maart willen we bijvoorbeeld een grotere vogelbeurs organiseren 

onder de naam vogelbeurs XXL. Dik van der Aart met een groter 

assortiment gericht op komende kweek of voor die al bezig zijn. 

Waarschijnlijk 1 of 2 handelaren erbij en de ruimte van de duiven 

vereniging erbij mocht dit een succes zijn dan in oktober weer zoiets 

gericht op het komende tentoonstellingsseizoen, zo af en toe moet je 

eens wat nieuws proberen de vogelbeurs XXL zal dan ook langer 

open zijn en in ieder geval eerder beginnen. 

Dit jaar organiseren we nog een keer de rayon show in week 45 vraag 

is blijven we in week 45 of word het weer week 47 vanaf 2021 en 

blijf je dan een rayon show doen of moet je wat anders verzinnen om 

toch aan een redelijk aantal vogels te komen. 

 

 



 

Ook zal in samenwerking met stichting district zuid Holland de 

districtsshow hier gehouden worden in 2020, in 2003 waren er nog 

2108 vogels op zo een show dit jaar in Hellevoetsluis nog 839. 

Dus kunnen wij dit in de gebouwen van de witkop en de motorclub 

kwijt. 

Al is de organisatie en de  kosten voor de stichting, het district 

bestuur heeft natuurlijk wel hulp nodig van leden van v.v. “De” 

Diamantvink” en ik als medebestuurder vertrouw er op dat dat goed 

komt. 

 

Dat onze vereniging ook nog uit goeie vogelhouders bestaat blijkt 

wel weer in Zwolle begin Januari hebben toch 6 leden Op de 

Nederlandse Kampioenschappen VOGEL 2020 meegedaan. 

Zei wonnen: 

15 x 🥇Kampioen,  

5 x 🥈 Zilver 

3 x 🥉brons 

Ben ik nog weer een soort trots dat ik van deze vereniging voorzitter 

ben overigens al 18 jaar en als de leden het goed vinden blijf ik dat na 

de jaarvergadering van februari in ieder geval nog 3 jaar doen . 

Wil ik nu met uw proosten op een mooi gezond 2020 en een mooi 

jaar voor de vogelkwekers onder ons. 

PROOST!!  

Natuurlijk zijn hierna alle prijswinnaars naar voren geroepen en 

gefeliciteerd met de gewonnen prijzen, daarna  is er nog een poosje 

na gepraat op deze middag die volgens mij zeer geslaagd was met 

dank aan de organisatie natuurlijk. 

 

En tot ziens op een volgende activiteit. 

Namens uw voorzitter Hans van Egmond.  

 

 

 



 

 

Uitslagen vogel 2020. 

Henry van Rijn, KAMPIOEN Agaatopaal geel intensief (stel) 182 

punten (91-91). 

Henry van Rijn, KAMPIOEN Agaatopaal geel mozaïek type 1 (stel) 

183 punten (91-92). 

Henry van Rijn, KAMPIOEN Isabelopaal wit 92 punten. 

Henry van Rijn, KAMPIOEN Isabelopaal geel intensief 94 punten. 

Henry van Rijn, KAMPIOEN Isabelopaal geel schimmel 92 punten. 

Henry van Rijn, ZILVER Agaatopaal geel intensief 93 punten. 

Henry van Rijn, ZILVER Agaatopaal geel mozaïek type 2 (stel) 180 

punten (89-91). 

Henry van Rijn, ZILVER Isabelopaal wit 91 punten. 

Henry van Rijn ZILVER Phaeo wit 91 punten. 

Ben Delsasso, KAMPIOEN Phaeo geel intensief (stel) 183 punten 

(92-91). 

Ben Delsasso, KAMPIOEN Phaeo geel intensief 92 punten. 

Ton van der Wereld, KAMPIOEN Gloster Corona lipochroom 

schimmel 94 punten. 

Ton van der Wereld, KAMPIOEN Gloster Corona lichtbond 

schimmel (stel) 182 punten (91-91). 

Ton van der Wereld, BRONS Gloster Consort donkerbont schimmel 

(stel) 185 punten (93-92). 

Jos Hoogenboom, KAMPIOEN Zwartbuikzonastrilde wildkleur man 

(stam) 375 punten (93-93-92-92+5). 

Jos Hoogenboom KAMPIOEN Zwartbuikzonastrilde oranjesnavel 

man 91 punten. 

Jos Hoogenboom ZILVER Zwartbuikzonastrilde wildkleur man 93 

punten. 

Paul Hoogenboom, KAMPIOEN kleurgrasparkieten normaal 

blauwserie  (stam) 372 punten(92-92-92-91+5). 

 

Paul Hoogenboom, KAMPIOEN Roodvoorhoofdkakariki groen (stel) 

182 punten (91-91). 

Paul Hoogenboom, BRONS Valkparkiet witmasker man 93 punten. 

Paul Hoogenboom,BRONS Valkparkiet dunfallow man 91 punten. 

 



 

 

Kees Meijer, KAMPIOEN Turquoisineparkiet groen wildkleur man 

(stam) 372 punten (93-93-91-91+4). 

Voor zover ik heb kunnen nagaan hebben er 7 leden van v.v. “De 

Diamantvink” meegedaan aan vogel 2020.  

Deze leden hebben 66 vogels ingezonden. 

Prijswinnaars van harte gefeliciteerd met de gewonnen prijzen. 

 

Uitslag DUIMBOKAAL 2019. 

1e, Ben Delsasso met 1202 punten (6 x 93 + 7 x 92). 

2e, Paul Hoogenboom met 1201 punten (5 x 93 + 8 x 92). 

3e, Ton van der Wereld met 1199 punten (4 x 93 + 8 x 92 + 1 x 91). 

Vogels van 94 en 95 punten tellen in dit klassement mee als 93. 

Alle 3 de overgebleven inzenders hadden 1 vogel van 94 punten. 

Volgend jaar kunt u weer mee doen aan deze wedstrijd. We denken 

op dit moment na over een iets andere invulling. Voor het komend 

tentoonstellingsseizoen komen we hier op terug. 

 

Wist u dat !! 

Heeft u een voorstel voor de jaarvergadering van vrijdag 28 Februari 

wilt u dit dan voor maandag 3 Februari inleveren bij de secretaris. 

Het bestuur kan het dan bespreken in de laatste bestuursvergadering 

voor de jaarvergadering en u kunt dus op de jaarvergadering al een 

antwoord verwachten. 

U op dinsdag middag 25 Februari weer kunt kaarten bij v.v. “De 

Diamantvink” in het kader van laatste dinsdag. U moet zich hiervoor 

wel opgeven. Dat kan aan de bar van ons clubgebouw of bij Fred 

Huigsloot of William Wolvers. Aanvang is 13:30 uur, het 

inschrijfgeld is € 3,50. 

 

 

 



 

 

                 Vogelbeurs 14 Maart, 

Natuurlijk is er in februari nog een gewone vogelbeurs van 13:00 tot 

15:30 uur daar is nog al eens verwarring over dus vandaar nog een 

keer de tijd erbij. 

Al een paar jaar had  ik het idee om een keer de zaal van “De 

Witkop” (duivenvereniging) erbij te pakken en een wat grotere beurs 

te organiseren in samenwerking met van der Aart diervoeders 

natuurlijk en door de toezegging van De Witkop is dat nu gelukt. In 

ieder geval zijn er nu toezeggingen van 4 handelaren, twee moet ik 

nog antwoord van krijgen.  

Van de Aart diervoeders met een uitgebreider assortiment. Het 

assortiment is een beetje gericht op de kweek.  

Mocht u als lid ook nog vogels kwijt willen dan kan dat natuurlijk. 

De beurskooien zijn aanwezig natuurlijk niet meer dan 2 in een kooi 

of vier in een grote tentoonstellingskooi voor grote parkieten. Vanaf 

de Neophema’s geld twee in een kooi ook daarvoor kunnen we 

kooien aanbieden. 

Wilt uw zeker weten dat de kooien klaar staan en er een plekje voor 

uw is laat het me even weten bel ,app, of mail me dan even bent uw 

er zeker van dat er kooien en ruimte is.  

De toegang is geheel gratis ook als uw met vogels komt. 

De beurs wordt gehouden van 11:00 uur tot 15:00 uur zo heeft ieder 

voldoende tijd om van alles in te slaan en eventueel nog wat vogels 

aan te schaffen. 

Komen er meer bezoekers op deze dag ?? dat ligt aan uw want vooral 

mond tot mond reclame bij vogelliefhebbers is de beste reclame voor 

deze beurs. Natuurlijk worden secretarissen van het rayon 

aangeschreven en zullen we wat flyers of posters maken. 

Dik van der Aart maakt ook reclame bij zijn klanten e.d. 

Mocht het een succes worden doen we het na evaluatie in oktober 

misschien nog een keer, dan meer gericht op de tentoonstellingen en 

zo niet laten we het verder voor wat het is niet geschoten is altijd mis 

zeg je in zo een geval. 

 



 

 

Dus zegt het voort en kom in ieder geval op14 Maart naar de 

vogelbeurs XXL  van v.v. “De Diamantvink” in samenwerking met 

van der Aart diervoeders.  

Locatie weteringlaan 16 in Oude wetering . 

Namens de beurscommissie graag tot ziens. 

p.s voor info: bel of app 06-17767740 of mail 

jtmvanegmond@telfort.nl 

Voorzitter beurscommissie: 

Hans van Egmond. 

 

 

  Verslag contactavond 20 december. 

  Deze avond zo vlak voor de feestdagen werd verzorgd door Pieter 

  van den Hooven keurmeester van de N.B.v.V. waar hij ook nog al  

  eens voor fotografeert. 

Buiten verwachting kwamen er allerlei buiten vogels voorbij waar 

Pieter ook een enorme interesse voor heeft hij zit immers ook bij een 

vogelringgroep. 

Dat er in de natuur ook mutanten voor komen bleek ook deze avond 

nogal eens vast gelegen te worden op foto een bonte kraai en zelfs 

een bijna zwarte reiger kwamen voorbij. 

Het waren natuurlijk teveel vogels om allemaal te onthouden maar 

toch al met al een mooie avond helaas wat minder leden dan normaal 

aanwezig volgende contactavond maar weer beter dan en waar die 

over gaat leest uw natuurlijk hier  in het clubblad. 

Tot volgende contactavond   . 

kort samengevat door uw voorzitter : 

Hans van Egmond. 

 

 

 

mailto:jtmvanegmond@telfort.nl


 
 

Kaartuitslag 10 januari 
Aanwezig 40 kaartliefhebbers 
 

7. Jannie Hoogenboom  6.068 punten 

8. Ton Olijerhoek   5.345 punten 

9. Rina Gorter   5.283 punten 

10. Frans Kraan   5.222 punten 

11. Wim Opdam   5.165 punten 

12. Ronald van der Luit  5.056 punten 

13. Wil van Diemen   5.054 punten 

14. Peter Klerks   5.040 punten 

15. Leo Kramer   5.014 punten 

Poedelprijs voor William Wolvers met 3.908 punten 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze volgende kaartavond is op vrijdag 7 februari om 20.00 uur. 

 

Op 25 februari is het weer “laatste dinsdag”. Zoals altijd is er ook dit 

jaar weer klaverjassen bij De Diamantvink. U kunt zich hier al voor 

opgeven. Achter de bar ligt een lijst. 

 

Verder is er op vrijdag 6 maart weer de jaarlijkse klaverjasavond 

tegen onze buren P.V. de Witkop. Wilt u namens onze vereniging 

meedoen geef u dan op bij Jan Hoogenboom. 

 

     

 

 



 





 


