
 
 



 
 



 
  

 

 

 

 

 

 Maandag: 7 december 2020. 
Geen lezing door corona perikelen. Het is zo-

wel kommer en kwel, maar de gezondheid van 

onze leden en belangstellende gaat voor alle 

andere dingen. Gelukkig hebben wij nog 

steeds geen bericht ontvangen dat één van on-

ze leden met het virus besmet is. Oeps Nu zijn 

de eerste bekend, maar is niemand mee in con-

tact geweest, zover we weten. Beterschap ! 

Hopelijk blijft dit zo en komt er snel een da-

ling van het aantal besmettingen. 

Tijdens de beurs die wij met toestemming van 

politie onder huidige regelgeving mogen hou-

den is het handhaven van de regels goed uit te 

voeren, vooral met uw medewerking. 

Vogelbeurs zaterdag 28 november 

Clubgebouw De Voliere,                      
Adj. H.P. Kosterstraat 5 in Dordrecht. 

Aanvang 9.00 uur, einde 12.00 uur. Niet meer dan 30 personen. 



 
 



 
 

     Colofon 

        Vogelvereniging De Volière     Lid van de N.B.v.V.   

    52e jaargang nummer;  12 - 2020                                                     
lid Kamer van Koophandel onder NR: 24367740.  

                                        Bestuursamenstelling:  

Voorzitter:   Andries van Batenburg. Tel. 06-24561964  

Secretaris:  D. van Noort,   Willy Martensstraat 11, 3314 XV                                   

Dordrecht. Tel: 06-39779880, e-mail: d.vannoort002@gmail.com   

1e Penningmeester:  M.L. de Grip. Tel. 078-6227697 

2e penningmeester & P.R. man: H.J. Buizer.   Tel. 06– 36208353 

1e Ringencommissaris: A. Boon. Tel. 06-82502930  boonarie@live.nl  
Lid: A. Middendorp. Tel. 06-51721693 

2e secretaris: Vakant  Telefoon: 

Materiaalcommissaris: John Visser zonder bestuur functie: 06-51999236 

   

 Contributie 2020:  Contant / Internet  / overschrijfkaart bank 

 Senior Leden :   € 42,00    Jeugd/Gast leden:  € 20.00   
  

Vriendelijk verzoek, maakt uw contributie in januari over, via 

Internet bankieren of contant,  V.V. De Volière: NL23 ABNA 0513 3414 12.                   

Beëindiging lidmaatschap; doorgeven voor 1 juni of 1 december. 

Let op; de automatische incasso is vervallen, zelf doen a.u.b.  

 

Ere Voorzitter: en drager van de  speld van      

Bijzondere waardering NBvV;  Chris Vigelius  

 Lid van verdienste;   M.L. de Grip.                     

mailto:boonarie@live.nl


 
 

RoDo Auto’s.nl

Einsteinstraat 8, 3316 GG Dordrecht

Tel. 078 6163980. Fax. 078 6165765

info@rodoautos.nl

In & verkoop gebruikte auto’s 

APK keuringen

Onderhoud & reparatie



 
 

 

Van de redactie 
Het is een rot tijd met dat corona. Nu is het ook in Dor-

drecht behoorlijk bezig. Geen tentoonstelling, op de 

woensdag is het nu ook 2 weken gesloten geweest, al-

leen de erkende school opleidingen mogen door gaan. 

Daar hebben we als vereniging geluk bij en zijn al onze 

financiële uitgaven gedekt. Normaal gesproken hadden 

we toch op een behoorlijk tekort af gestevend. 

Maar het gemis van de TT is toch het meest pijnlijke. 

Hopelijk kunnen we dit volgend jaar goed maken en 

staan er een mooi aantal vogels op de stellingen. 

Ook de buurt BBQ staat voor volgend jaar op de rol en 

gaan we met de Bijen vereniging en Groei & Bloei een 

mooi vereniging jaar te gemoed. Fijne feestdagen ! 

De redactie. 



 
 



 
 

Ronde 2, uitlevering rond 15 december. Ronde 3 be-
stellen tot 25 januari 2021 via Arie Boon. Om misver-
standen te voorkomen, bestel en betaal uw ringen al-
leen via onze ringencommissaris. Maak een afspraak 
met Arie via 06-82502930 of  boonarie@live.nl of tij-
dens de vogelbeurs.  

Ledenbestand 01-12-2020: 86 leden, 28 gastleden. 

Lid De Voliere + NBvV lid  84. Contributie bedrag € 42,00 

Jeugdlid De Voliere + NBvV   2. Contributie bedrag € 20,00 

Gastlid De Voliere    28. Contributie bedrag € 20,00 

Totaal aantal leden:       114 

De Voliere GOK 

   Trekking   1e prijs  2e prijs 3e prijs.    4e prijs

  Mei     41   72   53    76 

 Juni     72   48   16    15 

 Juli     75   79   47    01 

Augustus    13   51   14    08 

September    19   64   55    18 

Oktober      23   55   32    51  

November 

December  

Het spaarpotje voor de Voedselbank staat op: € 61,70 



 
 

Bloembinderij Bussem  
Kromme Zandweg 2      
3319 GH DORDRECHT  
               

Tel./Fax 078-6160320  

Open Ma t/m Vr. 08.00 – 

18.00 en Za. 08.00-17.00 

uur. 

Oudenhovenstraat 30-36  
3311 GK Dordrecht. Tel. 

078-6134500. 
E-mail: info@vanreesverf.nl Vertrouwd adres voor, 

verf,behang, materiaal 

Eetcafé “De Ster”  

              W.C. Sterrenburg (1e etage)        

                 P.A. de Kokplein 165    3318 JW Dordrecht.            

Tel. 078-6172805                                                                      

Voor Lunch en diner, verse koffie en gebak.  
Open van: Maandag:12.00—20.00 uur.                           

Dinsdag tot en met zaterdag van 11.00—21.00 uur.  



 
 



 
 

Waar ooit De Voliere is opgericht zit nu 

weer een slagerij, en wel  Van Nugteren  
Reeweg Oost 45  Openingstijden:  

3312 CK Dordrecht         Ma-Vr.08.00-18.00  

Tel. 078-6134395         Za.       08.00-16.00  
slagerijvannugteren@gmail.com  

Kom en proef de zelfgemaakte Ham. On-

gelofelijk assortiment KWALITEITS pro-

ducten, voor een eerlijke prijs.  



 
 

Putter, Distelvink, Carduelis 

Al verschillende jaren kweek ik putters, het ene jaar meer dan het an-
dere. 
Kweek:  de koppels werden samen in één vlucht gelaten, heb ik al een 
paar keer uitgeprobeerd. 
Er werd geen ander soort wildzang bijgezet. 
De vlucht had een grootte van 2m hoogte,  2,4m lengte en 1m breedte. 
3 a 4 maanden voor de kweek gaan ze uitsluitend op kanariemenge-
ling. 
Half maart werd er nestgelegenheid gegeven en werden veel knoppen 
van paardenbloem aangeboden om de drift op te wekken. Daar zijn ze 
verzot op. 
De meeste putters begonnen te kweken tussen begin en half mei, er 
werd nestmateriaal aangeboden zoals: jutte, grote lisdodde, sisal, coco, 
mos en paardenhaar. 
Op 11-05 gingen ze tot nestbouw over en het duurde 2 dagen om het af 
te werken, hoofdzakelijk met de grote lisdodde. 
Ze legde haar eerste ei op 15-05 met een totaal legsel van 5 eieren, ze 
begon te broeden vanaf het 3de ei en dit gedurende 12 dagen. 
Op 29-05 kipten de eerste jongen uit, er werd eivoer aangeboden met 
gekiemde zaden. 
In totaal had ze 5 jongen waarvan het jongste onder de ander jongen 
terecht kwam en stierf. 
Er werden 3 jongen op 03-06 geringd met een C- ring van 2,5 mm, de-
ze werden afgeplakt met leukoplast. 
Zorg ervoor dat je je handen goed inwrijft met vlier- of klimopbladeren, 
zodat de jongen niet uit het nest gesmeten worden. 
Het 4de jong werd een dag later geringd. 
Op 14-06 vlogen de eerste putters uit, nogal onstuimig.  Na enkele da-
gen werden ze rustiger. 
Na 14 dagen waren ze bijna zelfstandig, als je ze niet meer hoort bede-
len, dan kunnen ze verhuisd worden naar een andere vlucht, daar krij-
gen ze nog regelmatig eivoer aangeboden. 
Als ze begonnen te ruien werd er constant een kuur gegeven met ap-
pelazijn die een zuurtegraad had van 5,3ph en dit tot ze volledig op 
kleur waren. 
Ook werd er melganzevoet, teunisbloem,moerasspirea en kattenstaart 
aangeboden om de rui sneller te doen verlopen. 
Indien je geen van deze onkruiden kan aanbieden kan je ook Sedochol 
gebruiken: 2 koffielepels/ liter water. 
Dit werd gedurende 1 week aangeboden.  Het ruien gaat dan sneller. 



 
 

Damplein 5 3319 HC     Dordrecht.

Homepage:  http://bloemisterijhetkroontje.nl

Bestel gemakkelijk online via onze homepage. 
De bezorgkosten voor Dordrecht zijn € 4,95 en buiten Dordrecht zijn de bezorgkosten € 6,95.

Open; Maandag t/m vrijdag:  08:30-17:30 Zaterdag: 08:00-17:00. Zondag: gesloten.

Telefoon: 078-6169529 E-mail: info@bloemisterijhetkroontje.nl



 
 

Dit kweekjaar had mijn eerste pop  3 rondes gedaan en 10 jongen groot-
gebracht, de tweede pop had 2 rondes gedaan en had 7 jongen op stok. 
Tip: bij pas uitgevlogen putters kan je al onderscheid maken tussen man 
en pop 
De poppen hebben meer donkere stippen op de kop en bij de mannen zijn 
die meer naar de lichtbruine kant. Dit is waarschijnlijk naargelang de on-
dersoort. 

 
Verspreidingsgebied ligt in Europa, West-Centraal Azië en Noord-Afrika. 
Er zijn heel wat ondersoorten in omloop. De grootte ligt tussen 12 en 17 
cm. 
Als voeding geef ik kanariemengeling tijdens de kweek en in de winterperi-
ode krijgen ze wat extra zaden van sijzen en distelvinken. 
Putters zijn nogal verdraagzaam met ander volièrevogels, alleen aan de 
voederbak zijn ze nogal dominant. 
Onderscheid tussen man en pop: 
Bij de man is het rood masker tot aan de buitenkant van het ooglid. 
Aan de vleugelbocht is die meer diepzwart gekleurd en de snorharen zijn 
zwart. 
Bij de pop is het rood masker half op het oog, maar dit is niet altijd zo, de 
snorharen hebben een meer grijze schijn en op de vleugelbocht heeft ze 
een bruine waas. 
Persoonlijk kijk ik altijd naar de snorharen voor geslachtsbepaling. 
Het is al dikwijls gebeurd dat ze deze jonge vogels aanbieden als pop-
pen,  nog niet volledig uitgeruid, het blijken na enkele maanden dan man-
nen te zijn. 
Jonge putters beginnen te zingen als ze 2 maand oud zijn, dat is het mo-
ment om een kleurring aan te brengen. 
Op 4 maanden zijn ze uitgeruid, in die periode sterven heel wat jonge put-
ters, dus wees waakzaam. 



 
 

F I E T S   S P E C I A L I S T   

GOOS STAM  
   Anthony Vermeij  

    Damstraat 92 * 3319 BE Dordrecht * tel, 078 6160460  

  Autogarage Bovag Lid 
Groot of kleine beurt & APK keuring 

Stevensweg 79a. 3319 AJ Dordrecht 

Open Ma./vrijdag 08.00-12.30/13.30-17.30 uur 

www.bussem.nl  Telefoon 078-6163365  info@bussem.nl  

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


 
 

Aankoop van vogels: waar moet je op letten. 
De aangekochte vogel wordt direct apart gezet in tentoonstellingskooi ge-
durende 14 dagen om daarna in  de kweekbak of volière geplaatst te wor-
den. 
Volledig afgezonderd van al je andere vogels, zodat ze geen virussen kun-
nen overbrengen. 
 
Er zijn bepaalde punten waar je moet op letten bij de aankoop: 
- zelf de vogel in de hand nemen en controleren ( indien mogelijk ) 
- kijk naar de ogen, klare kijk (er mag geen witte nevel te zien zijn, blind-
heid ) 
- darmen die gezond zijn ( geen opgezette, dikke rode darmen) 
- borstkas moet voldoende spiermassa hebben ( geen scherp borstbeen te 
zien ) 
- de ring geeft de ouderdom van de vogel 
- de tenen moeten intact zijn ( geen lange nagels, geeft ook de ouderdom 
aan ) 
- vitaliteit van de vogel ( het springen van de ene naar de andere zitstok ) 
 
Een goede observatie van de vogel kan veel problemen vermijden, maar 
toch kan het nog gebeuren dat de vogel na een week ziek wordt of zelfs 
sterft. 
De oorzaak ligt dikwijls bij de nieuwe eigenaar: 
- vogel wordt direct in de vlucht geplaatst en kan zich tegen de draad te 
pletter vliegen. 
- vogel kan eten of drinken niet vinden 
- andere samenstelling van het voer en overdaad 
 
De ene geeft kanarie mengeling de andere geeft wildzang zaad, de ene 
geeft veel onkruiden de andere geen. 
Ook wij kunnen problemen krijgen in het buitenland , zoals Turkije bijvoor-
beeld, drinkwater en andere voedingsgewoonte. 
Hetzelfde gebeurt hier ook met de vogels, daarom is de samenstelling van 
het voedsel heel belangrijk. 
De vogel moet geleidelijk aan zulke andere omstandigheden wennen. 
Ook het water is van streek tot streek anders ( Ph gehalte ) te hoog of te 
laag. 
Indien de vogel niet goed zit, direct uitvangen, niet wachten tot het te laat 
is. 
Ook de temperatuur speelt een grote rol, zodat ze meer vocht opnemen. 
( Temperatuur ongeveer 35 graden ) Dus best in een verwarmde ziekte-
kooi plaatsen.  



 
 

Info: Plein 1940-1945, NR 5 Dor-

drecht 

Tel. 078-6133529 of 06-51088490 
E-mail : info@nanningscatering.nl 

www.nanningscatering.nl 
 Diverse Luncharrangementen—Receptieverzorging—



 
 

 
Krijtachtige ontlasting : afkomstig van de nieren, te veel eiwitten 
Indien groenachtige brij:  darmontsteking 
Bruingele ontlasting : coxiose 
 
Wanneer kuren? 
De meesten kuren hun vogels als ze ziek zijn of constant om sterfte te ver-
mijden. 
 
Er zijn twee mogelijkheden die ik gebruik voor het kuren van de vogels. 
De eerste methode 
Er wordt een kuur gegeven met ESB 3: een dosering van 2gr op 1liter wa-
ter ( flessenwater, tegen het afbreken van ESB 3 ) 
Deze wordt gedurende 4 dagen gegeven, samen met een muitvitamine. 
(  tegen coxiose ) Daarna 3 dagen stoppen met de kuur, alleen vitaminek-
uur blijven geven. Na de vitaminekuur geeft men nog een kuur van 1gr op 1 
liter flessenwater gedurende 5 dagen en dan stoppen. 
 
Een tweede methode 
Met een oplossing van appelazijn: 1 kleine koffielepel op 1/2 liter water, dit 
wordt bewaard in de koelkast en zou ongeveer een 5,6 Ph waarde hebben. 
Dit hangt dikwijls van streek tot streek, in de ene streek kan Ph gehalte 
6,5  of  8,7zijn. 
Hier moet je minder of meer zuur toevoegen. 
Opgepast zeer laag ph-gehalte kan de krop aantasten. 
Bij controle van het leidingwater water met een Ph meter gaf deze 8,2 Ph 
en de andere dagen een 7,3 pH-waarde. 
 
Mag constant gans het jaar door gegeven worden. ( verbeterde kuur met 
appelazijn zeergoed resultaat ) 
Voor vogel met coxiose en mega bacterie werd een kuur gegeven met een 
Ph van 5,2 gedurende 1 dag, hierna 1 dag vitaminen kuur, daarna 4 dagen 
met een Ph 5,3 en daarna 2 dagen vitaminen kuur,  2 dagen stoppen en 
nog een kuur van 3 dagen met een Ph van 5,3 terug vitaminen kuur van 2 
dagen 
Vogels in de volière die een beetje met opgezette veren of onder stres zit-
ten kan je een kuur geven met een Ph van 5;3 gedurende 3 dagen en hier-
na 2 dagen vitaminen kuur ( oplosbare vitaminen in water ) 
Voor gezonde vogels 2 maal per week een Ph van 5,3 
Voor gans het jaar zou hun drink water een ideale zuurtegraad moeten heb-
ben met een waarde dat tussen 6 a 6,2 Ph gehalte. 



 
 



 
 

Vogels die ruien kan je gans deze periode een kuur geven met een 5,3 Ph 
waarde 
 
Door een goede zuurtegraad te geven aan de vogels, wordt hun bloed ook 
zuurder en is er minder aantrekking van de muggen. 
Dat heb ik al ondervonden bij mijn wildzang & exoten. De moeite om ook te 
proberen bij kanaries (hapziekte) 
Een digitale Ph meter kan je kopen in een aquarium zaak en kost ongeveer 
40 Euro, daar zit soms de eikvloeistof inbegrepen. 
 

Ziektes  Hoe herkennen & genezen 
 

 
Vercauteren Jan 

Schimmel infectie 
Op gepast voor de gene die gebruik maken van klein gekapte beuken hout 
die in de handel werd aangeboden, ook kan dit bij lemen voorkomen, 
door  constant aanraking van vocht waardoor schimmel ontstaat. 
Dit zijn heel kleine muscule paddelstoelen, is te zien op de vochtige plek-
ken en geeft een zwarte gespikkelde kleur. 
Deze paddenstoelen springen open in de kweek ruimte en worden door de 
vogel opgenomen of  werden aangepikt 
Deze schimmel die kunnen heel wat schade veroorzaken aan de vogels, 
waardoor de sterft zeer hoog kan oplopen. 
Voor in kweekbaken is best,  gebrand zand, gegolft karton, papier of zware 
loopdraad als ondergrond te gebruiken. 
Zolang er maar geen aanraking met water is. 
Opgepast gebruik nooit rijn of scheldezand, heel wat katten doen hun be-
hoeften erin. 
Hoe ziet me of ze besmet zijn met deze schimmel, bij de onderbuik ziet me 
een zeer uitgezette lever, kan ook van overdaad zijn, zeer donker gekleur-
de onder buik of  te wel zitten ze constant met de bek open. 
Dit kan je niet met zekerheid vast stellen, alleen onder microscoop, raad-
pleeg je dierenarts. 
 
Genezen, is nogal delegaat,  je kan dit product gebruiken voor de schimmel 
tegen te werken: nystatine. 
2 druppels op 100ml water, voor kooivogels gedurende 14 dagen. 
 
Er zijn een paar interessante boekje te verkrijgen onder ander: 
Ziekte van kooi en volierevogels / J.P. Holsheimer.-Zutphen:Thieme 
Vogelziekten  Heinz-Siggurd Raethel 



 
 

metaalhandelzondervan@hotmail.com
Tel. 06 23 90 05 65 of 06 41 84 45 49 

Nijverheidsstraat 87, 3316 AP Dordrecht.
Open; Ma.- Vr. van 8.00—17.00 uur. 

Za. 8.00 -12.00 uur



 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 
  

PIM’S POFFERTJES 

EN              PANNE-

KOEKENHUIS 

Nieuwstraat 19/21 - Dordrecht  

RESERVEREN alleen telefo-

nisch: (078) 631 27 09 

Wegens het niet doorgaan van de TT verschijnt er ook geen catalo-

gus. Vandaar dat er nu een aantal adverteerders in dit boekje ver-

schijnt, als compensatie. En bij gebrek aan kopij! 



 
 

WWW.CARTRIDGESERVICE.NL  
Hervullen printer cartridge en Nieuwe cartridges  
Gerecyclede cartridges  Gerecyclede toners Nieuwe toners      

Verkoop nieuwe printers  Printer reparaties   
 Papier, Fotopapier, Labels, Etc. Goedkoper dan Internet 
Bagijnhof 60a, 3311 KE Dordrecht (1e verdieping) 

Telefoon: 078 6309182    
E-mail: mail@CartridgeService.nl  

Amalia van Solmsstraat 35  
3314 LD (Paulusplein) Dordrecht  

Diverse soorten aardappelen, 

eieren, erwten, uien en altijd 

speciale aanbiedingen.    

Maandag gesloten. Dinsdag t/m 

vrijdag:  open van 07.30 tot 

17.30 uur.      

Zaterdag van 07.30—15.00 uur.  

 Zakelijk en privé drukwerk 
 Kopiëren: zwart/wit en kleur 

 Huwelijks en geboortekaartjes 

 Cd's bedrukken en dupliceren 

 Digitaal printen 

Voorstraat 348  3311 CW          Dordrecht 
Tel. 078-6132475 Fax 078-6311876         

E Info@drukkerijjonkheer.nl           www.drukkerijjonkheer.nl        

   Ervaring en denkwerk geven de doorslag 

 

HAKKY Schoenreparaties.   
Sleutels en Accessoires.     Schoenverzorging.            
Vakmanschap. 
Voorstraat 309  
3311 EP Dordrecht                
Tel 078 6145612   



 
 

                           GUUS GROENLING. 
Guus Groenling ontving laatst een uitnodiging om met zijn 

Greta een bezoek te brengen aan de Bovenwindse Eilan-

den. Waar zouden die dan wel liggen en is het daar veilig? 

Eerst maar weer eens contact opnemen met Mijnheer den 

Uil. Deze schraapte eerst eens zijn keel, poetste omstandig 

zijn veren, keek ons aan en zei toen met omfloerste stem ;" 

Het kan maar is niet aan te bevelen". 

"Waarom dan niet " was de reactie van Guus en Greta 

Groenling. Mijnheer den Uil zei daarop dat Covid -19 een 

wereldwijde pandemie is en nog zeker tot in 2021 overal 

op deze aardbol huis zou houden. Maar....zei Mijnheer den 

Uil......er doemt een nog groter gevaar momenteel op. Wist 

je dat er lokaal overvloedig veel trekvogels dood uit de 

lucht vallen. De vogelgriep grijpt weer razendsnel om zich 

heen. Guus en Greta Groenling gaan in beraad en besluiten 

maar thuis te blijven en te luisteren naar de vele zangkana-

ries bij hun in de buurt. Die geven het ene na het andere 

concert en trekken veel bekijks. Zelfs Richard Roodborst 

komt er op af en valt zo nu en dan in vanuit de Eucalyptus-

boom. Ook Willem Winterkoning, de Pimpelmeesfamily, 

Zacherias Zanglijster en het Koolmeescombo komen luis-

teren en geven op hun beurt een concert. Het is dan on-

danks de Coronacrisis van zonsopgang tot zonsondergang 

een groot galaconcert dat hooguit verstoord wordt door het 

voorbij komen van de vele katten en tweebenige kakelende 

individuen. Guus en Greta Groenling genieten ervan en kij-

ken elkaar eens aan en roepen in koor "Wat hebben wij het 

hier in deze omgeving naar ons zin". 

Wordt vervolgd.......... 



 
 

Paardenbloem 
De voornaamste onderdelen van de paardenbloem zijn de bittere de-
len, die gebruikt worden bij het verhelpen van leverklachten en andere 
spijsverteringsproblemen. 
Deze onderdelen, eerder taraxacin genoemd, zijn de sesquiterpene 
lactogene van het eudesmanolide en germacranolide type en komen 
uitsluitend voor in paardenbloem. 
Paardenbloem is ook een rijke bron van vitamine A, D, C, en diverse B
-vitaminen, ijzer, silicium, magnesium, zink en mangaan. 
De bladeren bevatten veel kalium, hetgeen de diuretische werking kan 
verklaren. 
Van de plant kunnen onze vogels als voedsel gebruiken, de grondpen 
en de bladeren, de stengels en de halfrijpe zaden. 
De bladeren en de holle stengels bevatten een melksap dat bitter 
smaakt. 
De beste tijd om het zaad te oogsten is de tweede helft van april. 
We kunnen de zaadknoppen rechtstreeks aan de vogels geven maar 
we kunnen ze ook in plastic zakken invriezen en het in de winter aan 
onze vogels te eten geven, nadat wij het hebben laten ontdooien. 
Welke vogels eten deze zaden? 
In de natuur wordt de paardenbloem door vele in het wild levende vo-
gels gebruikt om er hun jongen mee groot te brengen, zoals de groen-
vink, de putter, de sijs en de goudvink. 
Maar ook fazanten en kwartels. 
In onze volières eten de kanaries, Agaporniden, tropen, grasparkieten, 
neophema's, valken en alle rosellasoorten, zelfs de Rosékakatoe en 
de Inca deze za-
den graag. 
Kortom alle krom-
snavels voeren 
het bij voorkeur 
aan hun jongen. 
Ze zullen er alle 
andere voedsel 
voor laten staan. 
Het liefste wordt 
het zaad gegeten 
als het net bruin 
begint te wor-
den.     



 
 



 
 


