
 
 



 
 



 
  

 

 
 
 
 

  
 
 
 

 
Nog steeds geen verandering. Hopelijk gaat 
het vaccineren wat sneller dan tot op heden. 
Als er eenmaal steeds meer mensen gevacci-
neerd zijn, komt het normale leven hopelijk 
snel weer terug, al zal het waarschijnlijk nog 
wel een poosje duren voordat alle regels weer 
zo zijn als we gewend waren voor de uitbraak 
van Covid-19. Maar hoop doet leven. 
 
Keurmeester Cees Diepstraten is door de 
NBvV geschorst voor al zijn activiteiten voor 
een periode van 3 jaar. Wij gaan hier niet ver-
der op in en geven ook geen tekst en uitleg 
over de redenen. Hij is al voldoende gestraft. 
 

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



 
 

                                                                                  

In de volière op Weizigt is er vorige week bij de Insectenetende vo-
gels een nieuwe vogel bij gekomen. Het is een Zomertangara die 
een kweker in Ridderkerk over had omdat hij geen popje kon be-
machtigen. Hij moet ruimte maken voor zijn kweek en wilde deze 
prachtige vogel en goede zanger niet in een kooi laten zitten in de 
hoop dat hij een popje nog ging vinden. 

Vandaar dacht hij aan onze volière en zo is het gekomen. 

Normaal betaal je voor zo’n vogel € 125,- en dat gaan wij niet doen 
natuurlijk, dus voor € 25,- heb ik  er een zacht prijsje voor betaald.  

In mei staat deze volière er al weer 7 jaar. Wij hebben een samen-
werking overeenkomst met Weizigt, dat wij voor 10 jaar het vogel 
bestand zouden beheren, vandaar deze aankoop. Dankzij deze sa-
menwerking hebben wij ons clubgebouw van Weizigt kunnen ko-
pen voor € 1,00. Volgende maand ontvangen wij gratis 100 kub 
schone grond, om bij ons de tuinen nog wat op te hogen. 



 
 

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

    52e jaargang nummer;  5 - 2021                                                     
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 2021:  Contant / Internet  / over-
schrijfkaart bank 
 Senior Leden met NBvV:€ 42,00.        
Jeugd/Gast leden: € 20.00   
Vriendelijk verzoek, maakt uw contributie in ja-
nuari over, via Internet bankieren of contant,  V.V. De Vo-
lière: NL23 ABNA 0513 3414 12.                   Beëindiging 
lidmaatschap; schriftelijk doorgeven voor 1 juni of 
1 december. 

 

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 
• Maandag 22 april start de nieuwe kappers oplei-

ding. 

• In Sliedrecht is mevrouw Stam begonnen 

met het opzetten van dode vogels. Dus 

heb u een vogel die een normale dood is 

gestorven en er nog goed uitziet, bel dan 

06-11193677 en ze komt de vogel bij u op-

halen. Dus beslist geen zieke vogels.   

• Van Arie Bakker Cd-Rom ontvangen met een 

aantal kweekverslagen er op, waarvoor dank. 

Moet alleen laten bewerken, zodat het geschikt 

wordt gemaakt om in het boekje te plaatsen.  

 De redactie. 



 
 

 



 
 

Ronde 4 is gesloten via Arie Boon. Om mis-
verstanden te voorkomen, bestel en betaal uw 
ringen alleen via onze ringencommissaris. 
Maak een afspraak met Arie via 06-82502930 
of  boonarie@live.nl of tijdens de vogelbeurs.  

Ledenbestand 01-04-2021: 84 leden, 27 gastleden. 

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

Jeugdlid De Voliere + NBvV   0 Contributie bedrag € 20,00 

Gastlid De Voliere    28 Contributie bedrag € 20,00 
Totaal aantal leden:       112 

Welkom als nieuw lid : Mevr. E. Groendijk-Grijseels uit Alphen 
A.D. Rijn met kweeknummer; 5UJG. Gaat Harzer kanaries kwe-
ken Afgevoerd als lid per 1 april; A.B. Vosselman, geen vogels 

Blauwvleugelparkiet 

Wildkleur Man & Pop: 

De Blauwvleugel parkiet moet een geblokt 
model tonen, smalle iele vogels dienen be-
straft te worden. Hoewel de Blauwvleugel 
wat grauw van kleur overkomt, moet de 
kleur wel helder en egaal zijn. Vooral in 
de borst zien we regelmatig dat de kleur 
vlekkerig is. Deze moet donkerolijfgroen 
zijn.. Veel voorkomende fouten zijn: te 
geel in de borst, een overheersende blau-
we waas, de afscheiding tussen borst en 
buik die niet strak is. Ook moet de Blauw-
vleugel man een oranje buikvlek tonen.  
Voor meer informatie kijk  3 en 4 pagina’s verder 



 
 

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.  



 
 

 

 De Voliere GOK 
   Trekking   1e prijs  2e prijs 3e prijs.    4e prijs
  Mei 2020   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    31   82   52    78 
December 2020  55   09   21    48 
Januari 2021   65   73   74    22 
Februari 2021   71   30   23    50 
Maart 2021    77   32   35    61 
April 2021 
Mei 2021 
Juni 2021 
Juli 2021 
Augustus 2021 
September 2021 
Oktober 2021 
November 2021 
December 2021 
Het spaarpotje 2020 voor de Voedselbank staat op: € 98,20. Wegens 
de onbeschoft grote geldelijke  bezittingen van de 
Voedselbank, hebben wij besloten de opbrengst van 
2020 te schenken aan dierenasiel Louterbloemen. 
Donatie vereniging maakt € 100,00. 
De keuze voor het goede doel 2021 is geworden;  
Vogelopvang World of Birds Foundation in Erica. 



 
 

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.  

Blauwvleugelparkiet - Neophema chrysostoma 
 

De blauwvleugel parkiet is bij de kwekers de laatste tijd weer 
in opkomst. Rond de jaren 2000 werd er minimaal mee ge-
kweekt Verspreiding: De blauwvleugel komt in een vrij groot 
gebied voor: South Australia,  Victoria, King Island en Tasma-
nië en in mindere maten New South Wales. Lengte 20- 21 cm 
maar in de nieuwe standaard  23 cm. 
Algemeen: 
De blauwvleugel zijn algemeen in hun leefgebied en worden 
waargenomen in valleien spaarzaam met hout begroeide gras-
landen en zandduinen aan de kust. (soms worden ze ook in ge-
zelschap gezien van  de Elegant ). Vooral in Tasmanië zijn het 
vrij algemeen voorkomende vogels ze verplaatsen zich langs 
de Brasstraat heen en weer. Afhankelijk van het broedseizoen 
ziet men deze vogels paarsgewijs of in kleine groepen. In het 
noorden van Tasmanië en in het zuiden van Victoria langs de  



 
 kust bij Geelong worden ook wel zwermen van meer dan 
honderd vogels waargenomen. De plaatselijke bevolking 
zegt dat ze dan de oversteek gaan maken van het vaste land, 
naar het eiland Tasmanië misschien rusten ze dan op een 
van de eilanden zoals koning eiland. Alhoewel er in de win-
ter op Tasmanië meer blauwvleugels worden waargenomen, 

kan dit wel juist zijn. In de ochtenduren en in de avond 
zijn ze meestal op de grond en voeden zich met zaden 
zoals bloesems, bessen, vruchten, kleine insecten en 
larven. In Tasmanië eten ze meer kangoeroe - gras, zilver-
haver en harige zonnedauw. 
Op het midden van de dag zitten ze rustig in een boom, met 
hun koppen tegen de heersende wind, want langs de kust en 
op een eiland staat bijna altijd wel wat wind. 
Geluid: 
In de vlucht een zacht melodieus tweelettergrepig geluid, 
hun alarmroep is scherper en harder. 
Nestelen: 
Het balts gedrag is een fraai schouwspel, de man vliegt 
richting de pop, gaat hoog op de poten staan, doet de vleu-
gelbochten van het lichaam, gaat dan met de schouders 
heen en weer, en blijft maar kwetterende geluiden maken, 
dit kan hij wel minuten volhouden. Maar de elegant doet dit 
met zijn iets slankere houding  nog iets eleganter. 
Het broedseizoen is van September tot Januari. Het nest is 
in een holle boomtak of een holte in de stam, men kan ook 
meerdere nesten in een boom waarnemen. Op vermolmd 
hout worden 4 tot 6 eieren gelegd die alleen door de pop 
bebroed worden, de broedtijd is tussen de18 tot 20 dagen. 
De jongen vliegen na  4 a 5 weken uit, waardoor ze nog een 
paar weken door de ouders worden gevoerd. Mannen en 
poppen zijn als jonge vogels zeer moeilijk te herkennen. 
Hun volwassen verenkleed krijgen ze na 6 of 7 maanden, 
maar het duurt nog wel een jaar voor ze volledig op kleur 
zijn. 



 
 

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



 
 

 

            REANIMATIE & AED 

 

Dit was een serieuze oproep, waar niemand op 
gereageerd heb. Doen we het nog een keertje 
over. Bedenk dat het u ook kan overkomen en 
dan nemen wij aan dat u zeer dankbaar zal 
zijn wanneer u door dit apparaat en een vrij-
williger gered gaat worden. U mag ook een 
ander helpen. Geef u op voor deze cursus om 
levens te redden. Ik ga mij opgeven! Cursus 
start na opheffen Lock-down. Wie volgt? REA-

GEREN VOOR 30 APRIL 2021. Namens het be-
stuur, Erik Buizer.  Tel. 06–36208353 



 
 

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


 
                            GUUS GROENLING. 

 

Twee weken geleden gingen Guus en Greta Groenling op bezoek 
bij een verre neef in Wallonië. We moesten eerst nog zonder een 
bewijs van een negatieve Coronatest de grens zien over te komen. 
Gelukkig lukte dat met de hulp van een wolk spreeuwen. Eenmaal 
op de aankomstplaats aangekomen hoorden we een lawaai van je-
welste. Nieuwsgierig gingen we op het geluid af en je raad het 
nooit.er was auditie voor de Waalse variant van "The Voice Kids". 
En.je kan het bijna al raden onze verre neef was ook uitverkoren 
om deel te nemen. Hoe zou hij het ervan afbrengen? We nestelden 
ons in een boom met riant uitzicht op het decor en wachten reikhal-
zend af. Om het publiek een voorproefje te geven was er een optre-
den van de meidengroep "Canard Trois" die tot ver over de Waalse 
landsgrenzen beroemd zijn. Daarna betrad Jeanne Pistolet het to-
neel en kwamen de deelnemers stuk voor stuk het toneel opgelopen 

of gefladderd. Numero treize was onze verre neef. Een voor 
een kwetterden de deelnemers er op los waaronder Nigel 
Nightingale, Beatrice Becasse met haar gesnater en Margari-
ta Merle met haar gekweel. Toen onze neef aan de beurt 
kwam was er ineens een heleboel heibel rond het toneel en 
renden en fladderden alle deelnemers in paniek weg. Robert 
Renard verscheen ten tonele en had wel trek in een lekker 
hapje. In zijn kielzog kwamen zijn partner Renate en de kin-
deren het toneel opstormen. Gelukkig was iedereen bijtijds 
weggevlucht en visten ze achter het net. Helaas hebben we 

dus niet het zangtalent van onze verre neef kunnen beluiste-
ren dus ging Guus Groenling maar uit eigen repertoire een 

paar deuntjes ten gehore brengen. Greta Groenling viel bijna 
van de tak toen zij het beluisterde en zei met omfloerste 
snavel en tranen in haar ogen" Doe jij volgend 
jaar mee met "IDOLS" ? Je zou geen gek figuur slaan met 
zo'n zangtalent. Daarna zijn we weer op goed geluk de grens 
overgestoken om thuis op adem te komen. 



 
 

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—

Maaltijden—Koud/warmbuffetten—Diner á la carte 



 
 

Abesijnse groene astrilde, Estrilda melanotis  
Deze wordt ook groene- of geelbuik astrilde ge-
noemd. Herkomst: Abessinië. Kenmerken: Man: 
kop en nek zijn blauwgrijs, rug en vleugels zijn 
olijfgroen, de staart is zwart, de stuit rood. Heeft een 
meer  grijze borstkleur en de buik is intensief oker-
geel, de ogen zijn zwart met daarrond een grijswitte 
oog ring, bovensnavel is zwart, de onder snavel is 
rood en ze hebben zwarte poten. De man zingt heel 
zachtjes als hij in conditie zit, lengte is 9 cm. Pop: 
vanaf de onder snavel tot de keel is een witte vlek te 
zien.  De borst is grijswit en de buik is minder oker-
geel dan bij de man. Verzorging: had 2 koppels aan-
gekocht Het is aangeraden de vogels in TT kooi te 
plaatsen zodat ze zich kunnen aanpassen. Voeding:  
exotenmengeling, alle dagen vers water, grit, gema-
len oesterschelpen, maagkiezel.  Sepia is constant 
aanwezig. De aanpassing duurt 3 à 4 weken. Daarna 
werden ze verplaatst naar een andere ruimte. Ze ho-
ren bij de kleinste en aardigste vinken en het zijn be-
trekkelijk rustig vogels. Vrij zelden zie je ze op ten-
toonstellingen. Kweek: Ze gaan vrij vlug over tot 
nestbouw, hun nest maken ze met coco nestmateri-
aal.  De binnenzijde werken ze af met veertjes. Het 
nestje werd gebouwd op een hoogte van 80 cm van 
de grond. De pop legde  4 witte eitjes die na 14 da-
gen uitkipten, ik bood volop insecten aan zoals  Buf-
falowormen en kleine miereneitjes om hun kroost 
groot te brengen.  



 
 

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



 
 

Het eivoer werd maar matig opgenomen. Op de vijf-

de dag werden de jongen met 2 mm geringd 

(afgeplakt met leukoplast) Door het ringen hebben ze 

de jongen niet verder opgebracht.  De jongen werden 

met volle krop in de steek gelaten. Bij de volgende 

ronde heb ik dan de eieren onder de meeuwen ge-

legd. Nestcontrole was bij het ene koppel makkelij-

ker te doen dan bij het andere. Na 14 dagen kipten 4 

jongen uit, er werd maar 1 jong opgebracht, de ande-

re waren platgedrukt, waarschijnlijk omdat ze zo 

klein zijn. Op de 5 dag werd het overblijvende jong 

geringd met 2 mm. Na 21 dagen vloog het jong uit, 

het ziet eruit als de pop, alleen de bek is volledig 

zwartgekleurd. De volgende dag bij het voederen 

stelde ik vast dat het jong dood lag, met de kop tus-

sen het front gekneld. 't Is om je haar uit te trekken, 

maar ik heb er al niet veel. Het volgende kweekjaar, 

stierven één voor één mijn Geelbuik astrildes, reden 

onbekend. Heel spijtig, ik heb geen kweekresultaten 

meer gehad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
   



 
 

Splendid parkiet, neophema splendida 
Deze parkieten heb ik onder verschillende mutaties 
gekweekt: zeegroen, pastel blauw, witbuik, lutino en 
wildkleur. Een Turquoisine pop vertoont meer 
blauw aan de kop dan een Splendid pop. Ze worden 
gekoppeld in een kweekbox van 2m30 lengte op 1m 
breedte en 2m hoogte. Ik plaatste twee nestbakken, 
voorzien van gedroogde tabaksplanten samen met 
houtkrullen. De tabak  die in de nestbak ligt is tegen 
de rode mijt. Ook kan men boerenwormkruid ge-
bruiken tegen insecten, geeft nogal een sterke geur. 
Voor ontsmetting gebruik ik een spuitbus voor dui-
ven. De grootte van de nestbak is H 25cm op B 
16cm op D 16cm en een gatopening van Æ 5cm. De 
pop legt tussen de 3 à 5 eieren die om de twee dagen 
afgelegd worden, de broed duurt ongeveer 19 dagen 
vanaf het 3de ei. Na 6 dagen worden de eerste jon-
gen geringd met een I Æ 3,9 mm en vliegen uit na 5 
weken. Er worden regelmatig wortelen gegeven om 
ontsteking aan de ogen te vermijden. Ze zijn nogal 
gevoelig voor tocht, indien ze toch nog een ontste-
king oplopen kan men zalf gebruiken voor de ogen 
zoals terra cortril, verkrijgbaar in de apotheek. Se-
pia, grit en jodium blokje wordt constant voorzien. 
Ontwormen gebeurt om de 6 maanden met vb. pi-
perazine 1 koffielepel op 1 liter flessenwater    
(spoelwormen & vederluizen) Bij deze vogels kun-
nen er 2 à 3 broedrondes zijn, afhankelijk van het 
weer in het voorjaar. Foto’s 3 pagina’s verder. 



 
 Vogelbeurs met voer afdeling 

Zaterdag 24 april; 09.00-12.30 uur. 
Zoals het er nu naar uitziet nog steeds 
geen vogels en broedblokken op deze 
beurs. Dus ook geen catering en maar 
hoogstens 4 bezoekers in de J. Piketzaal. 
Bestel tijdig uw balen zaad, eivoer, en bo-
dembedekkingen bij Erik. Hij geeft dit dan 
door aan Werner, zodat de kans op fouten 
steeds minder wordt. 
Hopelijk komt er nu met de vaccinaties 
snel verbetering in de situatie. Blijf gezond. 

Vogelbeurs met voer afdeling 
Zaterdag 22 mei; 09.00-12.30 uur. 

 

Zoals het er nu naar uitziet nog steeds 
geen vogels en broedblokken op deze 
beurs. Dus ook geen catering en maar 
hoogstens 4 bezoekers in de J. Piketzaal. 
Bestel tijdig uw balen zaad, eivoer, en bo-
dembedekkingen bij Erik. Hij geeft dit dan 
door aan Werner, zodat de kans op fouten 
steeds minder wordt. 
Hopelijk komt er nu met de vaccinaties 
snel verbetering in de situatie. Blijf gezond. 



 
 



 
 

 
 Pop links. 
 
Man onder. 
 
Dit zijn Australische 
parkieten. 
 
Van kop tot staart is de 
gevraagde lengte 23 
cm. 



 
 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   



 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
  

 

 
 
 

  



 
 


