
 
 



 
 



 
  

 

 

 

 

 

  

Maandag 3 februari is de  jaarlijkse Algemene       

Ledenvergadering. 

Tijdens deze avond komen vooral de secretaris en 

penningmeester in beeld  met de verslagen van het 

afgelopen jaar. Vooral financieel is het altijd weer 

spannend hoe de vlag er bij hangt. Als de kascontrole 

langs is geweest dan komen de cijfertjes op papier en 

zijn we benieuwd of de criticasters gelijk krijgen, dat 

het bezitten van een eigen clubgebouw, roofbouw op 

de inhoud van de kas betekend. 

Ook het bestuur is daarvoor aansprakelijk en dan is 

het toch altijd weer even billen knijpen voor deze 6. 

Simon Harinck is gedwongen door zijn privé omstan-

digheden op non-actief geplaatst, zodat er 1 plaats in-

gevuld moet worden. Gezocht 1 kandidaat. 

 

Aanvang 20.00 uur en de zaal is open vanaf 19.30 

uur. Dus zoekt u naar wat vertier op deze avond, kom 

gezellig langs, in de; Adjudant H.P. Kosterstraat 5 in 

Dordrecht. Een tip, wanneer het luchtalarm tussen de 

middag heeft geklonken is het ‘s avonds clubavond. 



 
 



 
 

     Colofon 

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

    52e jaargang nummer;  02 - 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  
2e voorzitter: Fred Duinkerken. Telefoon 06-81889418 

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   

 Donateurs komen te vervallen met ingang van 2020      

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


 
 



 
 

 

Van de redactie 
De NBvV heeft de contributie van onze leden alweer automa-

tisch geïncasseerd en daarom verzoekt de penningmeester als u 

dit soms bent vergeten na alle hectiek van de jaarwisseling aan 

ons over te maken, dit alsnog even te willen doen. Al vast vrien-

delijk dank. 

Zaterdag 8 februari wordt onze eerste contactochtend gehouden, 

om vooral de werkende en wat oudere leden het makkelijker te 

maken deze clubactiviteit te bezoeken. Aanvang 10.00 uur 

Uit Dronten komt Hans Wagenaar van WORLD OF BIRDS  Productions,  
deze ochtend het spits afbijten. Met zijn magiestralende digita-

len beelden komen heel veel verschillende vogelsoorten over het 

wandscherm vliegen, met daarbij de nodige toelichting. Wij zijn 

benieuwd of de moeite die het bestuur neemt, wordt beloont met 

uw aanwezigheid. Dit betreft een proefperiode tot de zomerstop. 

Het bestuur. 



 
 



 
 

Uitnodiging 
Namens het bestuur nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Al-

gemene jaarvergadering. Deze zal gehouden worden op maandag 3 

februari 2020 in ons clubgebouw De Voliere, Adj. H.P. Koster-

straat 5, 3313 AM in Dordrecht 

De aanvang is om 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur 

AGENDA. 
  Opening. 

  Vaststellen agenda. 

  Notulen A.L. vergadering 2019. 

  Ingekomen stukken betreffende de jaarvergadering. 

  Jaarverslag secretaris. 

  Jaarverslag penningmeester. 

  Verslag kascommissie(Gert Scheurwater & Piet Smit). 

 Verkiezing kascommissie voor het jaar 2020. Aftredend: Piet 

Smit. Herkiesbaar Gert Scheurwater,. Reserve: Aad Midden-

dorp.  

  

PAUZE. 
  Bestuursverkiezing.  Aftredend / herkiesbaar: Arie Boon. Af-

tredend niet herkiesbaar; Simon Harinck.    

    Vaststellen contributie 2021. 

  T.T. Reglement(en) 2020. 

  Bestuursbeleid 2020/2021. 

  Rondvraag. 

  Sluiting 

  
Het bestuur. 

Toelichting op de agenda; Leden kunnen zich kandidaat stellen voor 

een bestuursfunctie. Hij/Zij moet dit schriftelijk doen, tenminste 8 dagen 

voor de Algemene jaarvergadering. Hij/Zij moet hierin worden  gesteund, 

door tenminste 3 leden. 



 
 

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.  



 
 

 
Ringen welke u  besteld heb in ronde 2 zijn vanaf 15 
december binnen. U kunt deze afhalen op de vogel-
beurs . Ook op woensdag zijn ze misschien op de club 
aanwezig. levering ronde 3 na 1 april 2020 
Vergeet niet op tijd uw ringen te bestellen! We zijn in-
middels aangeland in ronde 4 en u heb de tijd tot en 
met 28 maart om uw bestelling aan Arie Boon door te 
geven. Om misverstanden te vermijden, bestel en be-
taal uw ringen alleen via onze ringencommissaris. 
Maak een afspraak met Arie via 06-82502930 of   
boonarie@live.nl of tijdens de vogelbeurs. 

Ledenbestand 01-02-2020: 88 leden, 24 gastleden. 

Arie van Leeuwen is na de laatst gehouden LSH wedstrijd 

gestopt met het houden/kweken van Harzers. Heeft al zijn 

vogels en kooien verkocht en gaat nu samen met zijn vrouw 

Bep genieten van de vrije tijd. Is van lid nu gastlid gewor-

den. Lis Reigcheld is door gezondheid problemen nood ge-

dwongen gestopt met de Harzer kwekerij en ook als gastlid. 

De verdeling ziet er als volgt uit: 

Lid De Voliere + NBvV lid  86. Contributie bedrag € 42,00 

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

Gastlid De Voliere    24. Contributie bedrag € 20,00 

Totaal aantal leden:       112 



 
 

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.  



 
 

  Uitslagen van vogelshows 
Na onze eigen bijzondere TT hebben leden van D05 

diverse shows bezocht en een klein aantal heeft onze 

club vertegenwoordigt hier of daar. Maar ook de wed-

strijden in ons eigen gebouw, van de zangkanaries met 

vooral onze gastleden,  passeren de revue. 

We trappen af met de RIVIERENCUP van de Rayon 5 

wedstrijd in Zwijndrecht. 

Gerard van Zijtveld, bijgenaamd Tinus de ijzervreter 

deed mee met zijn kanaries Melanine Zwartkobalt 

Rood int. 2x89 & 2x 88 en schim. 2x89 & 2x90 pnt. 

Harry Groeneweg met zijn Postuurkanaries; Mehrin-

ger donkerbont;91,90,92Goud Fiorino glad-

kop;89,91Goud,90. Gekuifd;91,90,93Goud.  

Jan van Oosten met Gloster Consort .91Goud,89 en 

Corona;89,88. 

Jan Loomeijer met Zilverbek donkerbuik Agaat 

bruin;92Goud,90. Rijstvogel Wildkleur;91Goud. Pas-

tel;91,90. Pastel Opaal; 91Goud. 

Piet Smit Standaard Grasparkiet Spangle groen; 89. 

Spangle grijs; 90,89. Dubbelfactorig Wit;91Goud,89 

Dominant bont Hemelsblauw; 88,88. 

Vereniging klassement D05 op 4e plaats met 914 pnt 

Klassement; 9e Jan Loomeijer; 10 vogels 457 pnt. 10e 

Harry Groeneweg; 9vogels 457 pnt. 

19e Piet Smit; 8 vogels 450 pnt. 

28e Tinus van Zijtveld; 8 vogels 447 pnt. 

35e Jan van Oosten; 4 vogels 357 pnt.          



 
 

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



 
 

District Zuid-Holland in Hellevoetsluis 
Oei oei oei 1 deelnemer van onze vereniging en nog 

wel met een bus waar wel 200 vogels in kunnen. Wat 

zijn we met de shows aan het wegzakken naar een wel 

heel erg bedenkelijk niveau. Hopelijk komt er dit jaar 

weer wat meer belangstelling en gaan onze leden met 

mooie en grote aantallen vogels elkaar wat meer inspi-

reren om de naam van jullie club D05 hoog te houden. 

Met elkaar is het heel wat gezelliger dan in je eendje. 

Harry Groeneweg speelde heel verdienstelijk mee met 

zijn Postuurkanarie Mehringer donkerbont met 90, 

91Zilver & 92 Kampioen. Fiorino gladkop lichtbond; 

89,91Zilver,92 Kampioen. Fiorino gekuifd melanine; 

90pnt. Fiorino gekuifd donkerbont; 90, 91 Zilver & 92 

Kampioen. Klassement Postuur werd hij 5e met 10 

vogels en 458 punten. In het verenigingklassement 

werd D05 dank zei Harry 22e met 908 punten. 

Nederlands Kampioenschap in Zwolle 
Jan Loomeijer ging alleen heen en weer dit pokken 

eind maar ook hij speelde heel verdienstelijk mee met 

Zilverbek donkerbuik 90 & 1 abs. Zilverbek donker-

buik agaat bruin; 89, 90 pnt. Rijstvogel Pastel abs. 

Rijstvogel agaat 89, 92 brons. Rijstvogel Pastel 

Opaal 91 Kampioen. 

Bestuur bedankt de deelnemers voor hun inzet en feli-

citeert hen met de behaalde resultaten. Allen leden een 

goede kweek gewenst. 



 
 

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


 
 Harzer Federatie De Voliere 

Zaterdag 14 en zondag 15 december is deze wedstrijd ge-

speeld, nadat ze vrijdag waren ingebracht. De leden van de 

Federatie, die allemaal gastlid zijn bij onze vereniging, 

hebben voor deze dagen gekozen om de filedruk te vermin-

deren. MEESTERZANGER is geworden; Arie van Leeu-

wen. Als je zo kan eindigen, dan stop je toch echt op je 

hoogtepunt. Zijn vogel werd beloont met 92 punten en 23 

predicaatpunten. Een toppertje mag je wel zeggen. Werd 

ook nog kampioen 2 stammen Kloekvrij met 716 punten en 

het hoogst aantal punten bij de holrollen 97 punten. Gefeli-

citeerd Arie. Bondskruis & Bondsmedaille(BM) 

Kampioen 2 stammen bij de kloekvogels met 693 punten; 

Guus Eggen en 2e prijs een stam met 349 punten. (BM) 

H.A.PP.  1 stam T. van Loon 81 punten 

H.A.PP.  2 stammen; A. van Leeuwen 158 punten. 

Hoogst aantal punten knorren; A.C. Geluk 93 punten. 

Hoogst aantal punten kloeken; C. Slinger 21 punten. 

Hoogst aantal punten Holklingels; T. van Loon 67 punten 

Hoogst aantal punten fluiten; A. de Bruin 66 punten. 

Kloek vrije vogels 

1e prijs T. van Loon   361 punten. 81 predicaat pnt. 

2e prijs A. van Leeuwen 360 punten. 81 predicaat pnt. 

3e prijs A. de Bruijn   352 punten. 77 predicaat pnt. 

4e prijs A.C. Geluk   341 punten. 66 predicaat pnt. 

5e prijs A. Halberstadt  340 punten. 66 predicaat pnt. 

Kloek vogels 

1e prijs J. Bakhuizen  351 punten. 70 predicaat pnt. 

2e prijs G.H. Eggen   349 punten. 62 predicaat pnt. 

3e prijs C. Slinger   342 punten. 50 predicaat pnt. 



 
 



 
 

 Timbrado Festival 
Dit is de Spaanse zangkanarie, die vaak gehouden 

wordt om zijn mooie en goed hoorbare zang. 

Zaterdag 21 december was het in ons clubgebouw De 

Voice of Dordrecht van deze zangkanarie soort. 

Van allen deelnemers kan er maar 1 er met de titel 

Meesterzanger van door gaan en deze wordt dan be-

loont met het Bondskruis van de NBvV omdat alle 

deelnemers hiervan lid zijn. In 2019 was dat Gerda Ver-

schueren uit België, maar zij is ook lid van een Neder-

landse vereniging. Haar vogel uit kooi 80 was de enige 

met 91 punten. Dit is een vogel uit de groep Floreado. 

Verder waren de prijzen in deze groep; 1e & 2e prijs: 

Leo Raven en 3e prijs Gerda Verschueren allemaal met 

90 punten, maar via een speciaal systeem komt deze 

uitslag eruit. Dit waren de enkelingen, bij de stammen 

won Matthew Sprangers de 1e prijs met 356 punten en 

verdiende daarmee ook de BM. De 2e prijs was voor; 

Gerda Verschueren met 354 punten. 

Bij de enkelingen in de groep Orginal was de Meester-

zanger Matthew Sprangers wat hem een speciale prijs 

op leverde. De 1e & 2e prijs gingen naar Henk Korte-

rink en de 3e prijs naar Joop Fransz, allemaal 88 punten 

maar ook nu weer besliste de hoofdtoeren de stand. Bij 

de stammen was de 1e prijs voor Henk Korterink 351 

punten(BM). 2e prijs Thijs van Straalen 349 punten en 

3e prijs  S. Nuri met 347 punten.  

Allemaal gefeliciteerd. 



 
 



 
 

L.S.H. wedstrijd 
L.S.H. staat voor Landelijk Speciaalclub Harzers. In 

Dordrecht speelt in de 2e week van 2020 de zuidelij-

ke afdeling van deze speciaalclub hun wedstrijd. Kort 

na de NK van Zwolle komen deze kwekers met hun 

vogels te voorschijn en gaan in een onderlinge wed-

strijd met weinig show element elkaar proberen de 

loef af te steken.  

De prijzen werden als volgt verdeelt: 

MEESTERZANGER; J. BAKHUIZEN    91 Pnt. 

Kamp. Hoofdtoeren; A. Halberstadt  191 Pnt. 

Kamp. 7 vogels;  J. Bakhuizen  622 pnt. 

Kamp. 2 stammen:  J. Bakhuizen  714 pnt. 

Toerprijzen:  

Holrollen;    A. Halberstadt   97 pnt. 

Knorren:     J. Bakhuizen   94 pnt. 

Kloeken:     C. Slinger    15 pnt. 

Holklingels:    J. Bakhuizen   67 pnt. 

Fluiten:     J. Bakhuizen   66 pnt. 

Meeste predicaat pnt. J. Bakhuizen   82 pnt. 



 
 

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



 
 

Vogelbeurs 
Bestellen van levende Meel/Buffalowormen is mogelijk 

via de site van www.123vogelproducten.nl of mobiel 06-

53639104 of via onze eigen homepage; 

www.vogelverenigingdevoliere.nl kunt u eenvoudig gro-

te balen zaad of eivoer bestellen, maar ook als u een aan-

tal verschillende kleine zakken van 5—2,5—1 kilogram 

wilt bestellen is dat mogelijk en doet Werner dat direct 

in een doos met uw naam erop. Voor kleine zakken voer/

zaad en alle vogelbenodigdheden kunt u natuurlijk ge-

woon de 4e zaterdagochtend langs komen.  

Diepvries Pinkies in prijs verlaagd € 6,00 worden al-

leen op bestelling nu nog geleverd. 

Er worden nu steeds meer vogels aan geboden voor de 

verkoop en Theo zijn voorraad vogels wordt natuurlijk 

ook steeds ruimer. Ook onze ringencommissaris Arie 

Boon is aanwezig om de bestelde ringen van ronde 2 aan 

u uit te reiken en om ronde 3 voor u te bestellen. 

Ook de broedblokken van John gaan soms als warme 

broodjes over de toonbank en nu ook voor de liefhebber 

zijn er 2 Vinkenkooien te koop. Deze hingen vroeger 

vooral in de Zuidelijke tuinen aan de muren of hoge hek-

ken om de vinken naar de tuin van de bewoners te lok-

ken, maar natuurlijk ook om de mooie zang 

van deze vogels te bewonderen. De dames 

van de bar zijn steeds bezig om hun pro-

ducten te verbeteren, dus welkom. 



 
 

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 

Vrieseweg 26, 3311 NX Dordrecht  
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 heeft weer een paar enerverende weken 

achter de rug. Hele wereldreizen heeft hij gemaakt en nu 

zit hij samen met zijn wijfie nog steeds bij te komen van 

de vermoeienissen. Je vraagt je natuurlijk af wat zij al die 

tijd gedaan hebben. Eerst en vooral op bezoek bij neven 

en nichten in de polders. Ook nog eens naar een paar 

shows wezen kijken en toen eindelijk weer op honk. Die 

shows..........wat een massaliteit en dan al die figuren die 

daar dan ook nog eens een oordeel gaan vellen over hun 

uiterlijk en of ze wel strak in het pak zitten. Nee....dan kan 

die beter naar al die concerten in den lande gaan. Luiste-

ren naar aria's, klassiek, pop,reggae, house en wat er niet 

meer aan muziekstromingen bestaat. Gordon, Amy Wi-

nehouse en John Denver en andere zangers en zangeressen 

kunnen er het nodige van opsteken. Het Songfestival zou 

er gelijk gelikter uitzien. Maar of het "Grote Publiek" dit 

kan waarderen, ik betwijfel het. Het zit niet in de mens om 

rustig te luisteren. Als het aantal decibels te laag is horen 

ze tegenwoordig niets meer. Zo slecht is het gesteld met 

het gehoor van vooral veel jeugdigen. Nu zitten we braaf 

in onze tuin rond te kijken en genieten we van geur en 

kleur om ons heen. Helaas zijn er momenteel 

"halsbandparkieten" op strooptocht die alle bessen op(vr)

eten en niets voor ons overhouden. Zelfs Karel Kraai en 

Evert Ekster zijn er niet tegen opgewassen. Wij bekijken 

het op een afstandje en denken al weer vooruit om een 

plekje te zoeken voor ons toekomstig nestje waar ons 

nieuwe kroost in alle rust kan opgroeien. Wordt vervolgd. 



 
 



 
 

AGENDA 
   

2020 

 Maandag 6 januari  Nieuwjaar receptie.  

8 t/m 11 jan. 2020  Landelijke Speciaalclub Harzers 

Za.  25 januari Vogelbeurs 

Ma.  3 februari Algemene Ledenvergadering. 

Za. 8 februari World of Birds vogelsensatie 

Za. 22 februari Vogelbeurs 

Za. 14 maart  Lou Megens  vogelpresentatie 

Za. 28 maart  Vogelbeurs 

 



 
 


