
 
 



 
 



 
  

 

 

 

 

 

 Maandag 6 mei komt Peer van der Zanden uit Prin-

senbeek in Brabant onze avond verzorgen.  

Peer is zelf een gedreven Kanariekweker en bezit een 

groot aantal mutatie op zijn hok en dat is niet zomaar 

een hokje. Tevens Keurmeester en dat geeft nog wat 

meer lading aan zijn praatje. 

Maar is ook van heel veel randzaken op de hoogte en 

ga vaak dieper in op de voorwaarden rond om de 

kweek.  

Juist daarom is het vooral voor de nog niet zo erva-

ren kweker een avond waar veel te leren valt. 

En vergeet vooral niet te vragen, daar zijn juist deze 

avonden voor. 

Maar ook onderling is er altijd van alles te leren, er-

varing voldoende om je heen en je mag daarom dit 

soort avonden gewoon niet missen, je doet gewoon je 

eigen tekort, dus kom daarom ook. 

Aanvang 20.00 uur en de zaal is open vanaf 19.30 

uur. 

Dus zoekt u naar wat vertier op deze avond, kom ge-

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

Dordrecht.  Het bestuur 



 
 



 
 

     Colofon 

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

    51e jaargang nummer;  5 - 2019                                                     
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. 06-10549672  boonarie@live.nl  
2e voorzitter: Fred Duinkerken. Telefoon 06-81889418 

2e secretaris: Simon Harinck.  Telefoon06-20450962 

Materiaalcommissaris: John Visser zonder bestuur functie: 06-51999236 

   

 Contributie 2019:  Contant / Internet  / overschrijfkaart bank 

 Senior Leden :   € 40,00    Jeugd/Gast leden:  € 20.00   

 Donateurs: € 15,00      

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


 
 



 
 

 

Bestellen ringen voor het kweekjaar 2019/20  

Ronde 4 is gesloten, uitleveren uiterlijk 15 mei. 

Ronde 1 voor 2020 is nu open, bestel op tijd! 
Nieuwe leden krijgen 90 dagen de tijd ringen te bestellen, onder 

speciale voorwaarden, met korting en binnen 14 dagen levertijd. 
Ringprijzen zijn € 0,21voor normale ringen en € 0,36 voor geanodiseerde rin-

gen. Dit betekend dat ook de binnenzijde is mee gespoten over het aluminium. 

 

Voor de Europese Cultuurvogels is een ring met een breukzone ontwikkelt en 

deze kosten normaal € 0,31 en volledig geanodiseerd € 0,46 per ring. Het spe-

ciale formulier wat u bij bestellen van deze ringen gebruikt, moet voorzien 

zijn van uw handtekening en uw Burgersofinummer, kortweg BSN. Bij bestel-

len voor Cytes vogels moet u altijd het aantal kweekparen opgeven. 

 

Wij moeten als vereniging deze formulieren aan het eind van elke ronde direct 

opsturen naar de NBvV in Bergen op Zoom. Doen wij dit niet dan worden de 

bestelde ringen voor EC vogels niet in behandeling genomen. 

Voorheen konden wij aan het eind van het jaar deze formulieren af geven en 

dat ging dan vaak niet per post. Omdat wij hier nu niet meer onderuit kunnen 

komen, kost het ons als vereniging porto kosten. Daarom heeft het bestuur 

besloten om voortaan per formulier van de beschermde EC vogels  de 

portokosten van € 0,75 in rekening te brengen met de kosten van de be-

stelling.  Wij hopen op uw begrip voor deze maatregel.  

Bij verhoging van Post.nl voor een postzegel, passen wij dit bedrag aan. 

U kunt nu ook Kunststofringen bestellen!  
Namens het bestuur, uw ringencommissaris  

Arie Boon.(Tel. 06-10549672, E-mail boonarie@live.nl ) 



 
 



 
 

Ledenbestand 1-04-2019: 98 leden, 23 gastle-

den en 6 donateurs.  

BBQ 
Zaterdag 15 juni organiseren wij weer deze 

BBQ in samenwerking met bewoners rond om 

ons clubgebouw. De animo vanuit de flats 

neemt per jaar toe, dus zorg dat u bijtijds gere-

serveerd heb. Maak per persoon € 5,00 over 

naar de rekening van de vereniging, met ver-

melding BBQ. Geef u keuze door A = vlees.     

B is vis. C is combi 3xvlees & 2xvis.  Voor € 

5,00 krijgt u uw keuze, 2 consumpties, salades, 

stokbrood,friet, rouwkost en diverse sausen. Koffie/

thee bij binnenkomst gratis. 

Inloop van 17.30—18.00 uur. Aanvang BBQ 18.00 

uur. 

Opgeven via Dirk, zodat hij weet hoeveel en wat er 

bestelt moet worden. Betalen via de rekening, voor 

het nummer zie colofon. Opgave via E-mail, tele-

foon of WatsApp, de keuze is reuze. 

Betaal vooruit dan bent u verzekerd van uw keuze. 

Wij wensen u een smakelijke en gezellige BBQ. 

Het bestuur. 



 
 

Bloembinderij Bussem  
Kromme Zandweg 2      
3319 GH DORDRECHT  
               

Tel./Fax 078-6160320  

    PUNT interieurbouw.                                               
 Sponsor van onze bar.    
 Knap stukje vakwerk met de 

 Homag Venture machine.  

               

Veerplaat 79   3313 LJ  

  Dordrecht   

 Tel. 078 - 6164190 

Vertrouwd adres voor al uw 

verf,behang en materiaal.     

Open Ma t/m Vr. 08.00 – 18.00, 

Za. 08.00-17.00 uur. 

Oudenhovenstraat 30-36  
3311 GK Dordrecht. Tel. 078-

6134500. 

E-mail: info@vanreesverf.nl 



 
 

Ons gastlid Laureen Bakker is Preparateur van 

vooral vogels. Zij is nu door oefening zich aan het 

ontwikkelen tot volwaardig Preparateur. Maar daar 

zijn natuurlijk oefen projecten voor nodig. Dus 

heeft u een dood vogeltje, doe deze dan in de vrie-

zer en bewaar het dan voor Laureen. Bel haar voor 

een afspraak; 0636124176. 

Grijze Roodstaart. 
Jan van Vuuren heeft boven genoemde vogel te 

koop. Zijn dochter waar de vogel nu is gaat emi-

greren naar Canada en Jan woont een groot ge-

deelte van het jaar in Indonesië. Vandaar de ver-

koop. Vogel bezit een vaste voetring en is 14 

jaar oud. Verder prima gezond en praat geen rare 

dingen. De prijs is echt een koopje € 75,00. 
Heeft u interesse  neem dan contact op met Jan: 

06-28216752 

Excursie 
Jaarlijks gaat onze vereniging op excursie, maar dit jaar staat 

dit uitje nog steeds niet gepland. Daarvoor deze oproep; 

Wie heeft de gouden tip voor dit jaar, of zegt u ge-

woon niet doen. Laat u suggestie horen of lezen ! 



 
 

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.  



 
 Guus Groenling, nieuwsgierig als hij is, vloog onlangs op 

een zwoele maandagavond in zijn buurtje rond totdat hij 

plotseling een rode gloed zag. Hij piekerde zich suf want in 

die richting gaat de zon niet onder. Dan maar op de wieken 

om te zien wat er loos was. In de buurt van de rode gloed 

aangekomen bleek er een grote brand te zijn met veel rook en 

was de lucht vergeven van verbrande snippertjes papier. Pie-

pend en kuchend landde Guus in het groen bij "De Voliere". 

Daar was het een drukte van belang. Een zaal vol kerels en 

een paar verdwaalde dames werden bijgepraat over voeding. 

Ze hingen aan de lippen van een magere storyteller terwijl 

zijn maat, waar hij twee keer in past, plaatjes stond te schij-

nen op een uit de kluiten gewassen scherm. Er was de nodige 

interactie tussen publiek en spreker. Maar ging het nu over 

vogels of over de mens!!! Ook bij de mens is voeding mo-

menteel weer bezig met de volgende hype. Guus zag het alle-

maal maar eens aan en toog toen naar Mijnheer de Uil om te 

vragen of dat voedingsverhaal wel klopte. Deze keek hoogst 

verbaasd naar Guus en mompelde na enige tijd: "Gij moet 

Uwen eigen plan trekken". Daar moest Guus het maar mee 

doen. Een dag later zag hij zijn baasje spoorslags afreizen 

richting dat gebouwtje. Guus ging er samen met Greta 

Groenling een kijkje nemen. Ja hoor.....daar zat ie. Een pot 

koffie voor zijn neus en wachten op ? Uiteindelijk kwamen 

er een paar dames en 1 heer en leek het wel een kakelend 

peuterklasje. Daarna gingen Guus en Greta snel op huis aan 

waar een paar hongerige maagjes zaten te wachten op een 

lekker laatste avondmaal. Ook Karel Kwartel was bezig om 

zijn harem te voorzien van lekkere hapjes. Klaartje en Karin 

Kwartel zitten parmantig te broeden en verwachten binnen-

kort gezinsuitbreiding. Misschien dus de volgende keer veel 

babynieuws. 



 
 

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.  



 
 Kleurstoffen in de voeding voor zaadeters.  

 

De vraag was of wij de kleuruiting van onze kanaries 

kunnen beïnvloeden. 

Het antwoord hierop is een volmondig JA! En niet alleen 

het geel of rood bij lipochroom factorige kanaries maar 

ook bij vogels in het bezit van pigment is dit van toepas-

sing, immers de kleuruiting van kanaries is een combina-

tie van erfelijke aanleg, zowel de pigment melaninen als 

de lipochroom kleur wit geel of rood welke samen de 

kleuruiting in de bevedering vormen. 

Tijdens de gehouden lezing in Geel heb ik uitgelegd dat 

eerst erfelijke aanleg nodig is om zowel de pigmentkleur 

als lipochroom kleur optimaal in de bevedering tot uiting 

te laten komen. 

Daarnaast is een gezond vogellichaam en in het bijzonder 

een gezonde lever zeer belangrijk. 

Als laatste de beschikbare kleur dan wel kleurstimuleren-

de stoffen in de voeding  zullen van invloed zijn op de uit-

eindelijke kleuruiting. 

Overdracht van kleur in de bevedering is verweven met 

de voedingsstof eiwit , welke de “drager” is van kleur die 

in de pigmentcellen van de bevedering wordt afgezet. 

Veel zal afhangen van een combinatie van factoren die in 

de erfelijke aanleg aanwezig is. 

Ik noemde naast alle mutaties de factoren intensief, blauw 

of optische of citroenfactor . 

Daarnaast speelt de selectie factor w.o. monomelnine een 

zeer belangrijke rol en recent is daar nog de Azul factor 

bij gekomen 



 
 

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


 
 

Allemaal invloeden die het uiterlijk, de bevedering van 

de betreffende vogel zullen gaan bepalen. 

We hebben gesproken over het belang van organische 

stoffen zoals mineralen en sporenelementen, welke in za-

den maar ook in groenten en fruit voorkomen en dus de 

uiting van melanine en kleur beïnvloeden. 

Voor de gezondheid zijn ook de antioxidanten welke 

vooral in diep gekleurde groenten en fruit voorkomen be-

langrijk. Zij vormen een balans tussen negatieve en posi-

tieve stoffen welke in zowel de lucht als de voeding voor-

komen. 

Er zijn veel voeding supplementen die we de kanaries 

kunnen geven welke waardevolle stoffen bevatten en dus 

bijdragen aan de uiteindelijke kleuruiting van de bevede-

ring. 

Dan noemde we enkele voorbeelden van kleurgevende 

zaden ; kool-/raapzaad, onkruidzaadmengelingen, maria-

distel (tevens goed voor de lever) dennenzaad en teunis-

bloemzaad en cacao voor bruine melanine uiting, pirelli 

zaad, fenegriekzaad, niggela- of zwart komijnzaad . 

Voor glanzende bevedering zijn de volgende zaden on-

dersteunend ; lijnzaad, fenegriekzaad, niggela of zwart 

komijn, noten. ( in het bijzonder pinda’s) . 

Voor diep gekleurde hoorndelen is bekend dat bruidsluier 

ondersteund werkt. 

Voor een hoog organisch gehalte aan minerale stoffen 

welke de melanine positief kunnen ondersteunen is het 

onderstaande schema een mogelijke bijdrage. 



 
 



 
 

Soort     Rood Beta Rood    Geel  Geel 

voedingsmiddel  caroteen   Provitamine Luteïne Zeaxan 

Andijvie     1000   6    1769  7 

Broccoli     982   1    1879  0 

Doperwten-blik  440   16    1933  0 

Komkommer   200   0    463  0 

Bloemkool    7    0    20   0 

Boerenkool-gek.  5066   0    8982  233 

Boerenkool-rauw  3957   0    8319  193 

Paprika rood   664   22    56   65 

Paprika groen   127   6    727  38  

Postelein    1426   0    3908  18 

Selderij bleek   2900   0    7200  0 

Sla krop     916   16    1093  28 

Sla ijsberg    264   3    201  0 

Sla veld-paardesla 3980   80    9650  0 

Spinazie     1426   0    3908  18 

Spruitjes     145   0    122  28 

Taugé     20    20    0   0 

Tomaat     505   0    119  0 

Uien      5    0    12   0 

Witlof     8    0    0   0 

Wortelen rauw   6988   3199   236  24 

Wortelen gek.   7802   3507   338  48 

 

Appel     25    0    43   9 

Banaan     32    30    12   2 

Bramen     130   20    650  0 

Citroen     2    0    4   1 

*=Zeaxantine 



 
 



 
 Aan de hand van bovenstaande tabel kunnen we de-

ze welkome extra’s gebruiken om of wel de gewens-

te kleur te stimuleren, dan wel te voorkomen om tot 

uiting te komen in de bevedering. 

 

Tot slot mogen we niet vergeten dat onze gevederde 

vrienden de kanaries zaadeters zijn die naast een uit-

gebalanceerde zaadmengeling best wat extra’s mo-

gen krijgen. 

We moeten er echter voor waken dat we niet over-

drijven. 

Richtlijn in de hoeveelheden per vogel is niet meer 

dan een vierkante centimeter groenten en fruit per 

dag te geven en deze moeten dan binnen een uur zijn 

opgegeten. 

Blijft er dan nog over dan passen we de hoeveelheid 

naar beneden aan. 

Ook voor wilde onkruidzaden is er een ezelsbrugge-

tje dat deze ‘extra’s’ nooit meer dan 5% van de tota-

le voeding aan zaden mag bedragen. 

 

Mocht u nog specifieke vragen hebben, mail gerust 

en ik zal proberen u antwoord te geven. 

Met vriendelijke groet, Kees Diepstraten, keurmees-

ter kleur-postuurkanaries NBvV Nederland,            

COM keurmeester kleurkanaries. 

Mail-adres: cbdiepstraten@gmail.com  

mailto:cbdiepstraten@gmail.com


 
 

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 
Let op; De firma Sluis is nu helemaal gestopt met de 

productie van eivoer. Wij bezitten nog een kleine hoe-

veelheid, dus wees er snel bij, want op is op. 

Producten van Teurlings blijven bestaan, die kan u dan 

ook gewoon blijven bestellen via handelaar Brabers van 

123vogelproducten.nl. Doet u dit wel liefst voor vrijdag, 

zodat hij ook de tijd krijgt om het in Dor-

drecht op te halen of mee te brengen. 

De vogelbeurs van 25 mei is gewoon 

weer open van 09.00-12.30 uur.  



 
 

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 
Het was me het maandje wel. Het ene moment genieten van het 

zonnetje,een dag later met windkracht 9 uit mijn huisje geblazen 

en een paar dagen later met muts en sjaal klappertandend aan de 

rand van de bevroren vijver. En dan onze baas....opgedirkt naar 

een of ander feest met zijne voiture, zijne madam in een appetijte-

lijk feestelijk pakje en dan uren later sjouwend als een pakezel, 

met de nodige hulp ,twee camions uitladen. Het mot niet gekker 

worden. Het is wel verheugend dat hij nu meer tijd voor ons heeft 

op papier maar de realiteit is toch weer dat ie verzuipt in het ver-

rek. De Noordzee is daarbij vergeleken maar ondiep. Laatst kwam 

Govert Goudhaantje even voorbij en bekeek het allemaal van een 

afstandje en riep uit volle borst voor zo'n klein vogel-

tje............"wordt vervolgd". 

AGENDA 
         

 Za. 27 april Vogelbeurs 
 Vr. 3 mei  Distr. Vergadering Witroka Ridderkerk 
 Ma. 6 mei Clubavond Peer v.d. Zanden Kanaries 
 Za. 25 mei Vogelbeurs 
 Ma. 3 juni Clubavond Piet OnderdelindenTroop/Park. 
 Za. 25 mei Vogelbeurs 
 Za. 15 juni Buurt BBQ Bijtijds opgeven wordt steeds 
     populairder. Inschrijfgeld € 5,00 per pers. 

 Za. 22 juni Vogelbeurs 

 Za. 27 juli Vogelbeurs 
 Za. 24 aug. Vogelbeurs 
 Ma.2 sept. Clubavond  Kweekresultaten & Film 
 Vr. 13 sept. Rayon vergadering Witroka Ridderkerk  
 Vr. 27 sept.  Distr. Vergadering Witroka Ridderkerk 
 Za. 28 sept. Vogelbeurs 
 Ma. 7 okt. Clubavond A. van Mingeroet TT voorber. 
 Za. 12 okt. Technische jongvogel & Jeugddistrictdag 
 Za. 26 okt.  Vogelbeurs. 
 Za. 2 nov. Technischedag Harzer Federatie De Voliere 
 Ma. 4 nov. Clubavond. Peter Bredenbeek vogels&voer 
 5 t/m 9 nov. Bijzondere TT de Voliere 
 Za. 23 nov. Vogelbeurs 
 Ma. 2 dec. Clubavond Fam. Diepstraten & H. Dries 
 13 t/m 15 dec. Harzer Federatie De Voliere wedstrijd.  
 Za. 28 dec. Vogelbeurs. 

2020 
 6 januari Nieuwjaar receptie. 
 8 t/m 11 jan. 2020  Landelijke Speciaalclub Harzers 



 
 



 
 



 
 

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


