
 
 



 
 



 
  

 

 

 

 

 

 Maandag: 2 november 2020. 
Geen lezing door corona perikelen en had 

toch niet door gegaan als de Bijzondere TT een 

paar dagen later van start was gegaan, maar 

ook die is van de baan wegens Covid-19. 

Het is zowel kommer en kwel, maar de ge-

zondheid van onze leden en belangstellende 

gaat voor alle andere dingen. Gelukkig hebben 

wij nog steeds geen bericht ontvangen dat één 

van onze leden met het virus besmet is. 

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. 



 
 



 
 

     Colofon 

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

    52e jaargang nummer;  11 - 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


 
 



 
 

 

Van de redactie 
Wat een toestand met dat Corona virus zeg, dat is geen 

kattenpies. Op moment van schrijven meer dan 10.000 

personen per dag en dat terwijl een gedeeltelijk Lock-

Down is afgekondigd. We hopen snel op een vaccin wat 

goed getest is en waar geen rare uitwerkingen van komen. 

Voor de redactie is ook maar magertjes met de kopij, al zal 

je verwachten dat mensen meer tijd over hebben, omdat ze 

van uit huis werken, of erg genoeg geen werk meer hebben 

Nu is ook nog de vogelgriep in de zwaarste uitvoering be-

zig, dus nu kunnen we helemaal ons hart vast houden. 

Maar heeft u nieuws uit uw Voliere of kweekboxen, laat 

ons mee genieten, met uw en onze hobby. 

 

De redactie. 



 
 



 
 Technische Jong Vogeldag 
Zaterdag 10 oktober Technische Jongvogeldag ge-

heel in corona stijl. 

Met 6 inzenders en 45 vogels is het toch nog een 

leuke en leerzame dag geworden. Bijkomend voor-

deel als er minder zijn, dan is er wel veel meer aan-

dacht voor uw vogels en is de uitleg meestal ook veel 

uitgebreider. Maar het was toch heel anders dan vori-

ge jaren. Tussen de keurmeester en kweker stond een 

kuchscherm opgesteld en alleen de kweker van de vo-

gels mocht achter de tafel naast de keurmeester plaats 

nemen. Er was 1 keurmeester bedankt zodat Cees 

Verstraten uit Oud-Gastel de kanaries ging behande-

len en schreef de resultaten op de speciaal voor deze 

dag gemaakte keurbrief. Er waren alleen Postuur ka-

naries en de beker voor de mooiste ging naar Harry 

Groeneweg die ook nog de bronzen prijs won. Zilver 

was er voor Stevan Augestijn. De overige vogels wer-

den gekeurd door Jac Balemans uit Roosendaal en die 

heeft zoveel extra bijscholing gevold, dat hij specia-

list is geworden. Bij de Tropische vogels was er goud 

voor Jeroen v.d. Molen en Erik Buizer had de mooiste 

Europese Cultuurvogel. De mooiste Parkiet was van 

Aad Middendorp. Tussen de middag werden de aan-

wezige personen van een heerlijke lunch voorzien, 

verzorgd door Barbara en Willy, waarvoor onze dank. 

De boel werd gezamenlijk opgeruimd, waarna de 

prijs uitreiking volgde en ieder tevreden naar huis kon 



 
 

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.  



 
 

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 01-11-2020: 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 

Welkom 2 nieuwe Gastleden: Vader & zoon A. van Berkel 

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  

Bedrag    €104   € 52,50    € 19,00   € 17,50  
Prijzen voor oktober bij 20 deelnemers In totaal is er voor € 92,80 aan 

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



 
 

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.  



 
 

Marius Hulsbosch heeft wegens gezondheid klachten zijn vo-

gels moeten weg doen. Hij bezit nog een binnen voliere die hij 

te koop aanbiedt. Bij interesse kunt u hem bellen; 06-48563144 

Kleine cubavink, Tiaris canora  

Ze zijn ongeveer 10 cm groot en komen voor in Cuba en de na-
burige eilanden. 
Het is een prachtvogel, ook op tentoonstellingen scoort hij zeer 
goed. De zang is meer een roeptoon die een beetje scherp in 
de oren klinkt. 
In 1998 schafte ik mijn eerste kleine cubavinken aan, deze wer-
den samen in een binnenvlucht gelaten bij mijn andere soorten 
exoten. 
Ze kwamen niet altijd overeen met de andere bewoners, hier-
door was ik verplicht ze te verhuizen in een kweekbak. 
Deze ruimte was licht verwarmd, rond een 16 graden 
Na de winter heb ik ze op een zonnige dag rond half april terug 
in de buitenvlucht gelaten samen met nog andere exoten . 
Deze heeft een grootte van 2,40M Lengte op 1 M breed en 2 M 
hoogte 
Regelmatig wordt er eivoer voorzien. 
Er werd op verschillende hoogtes nestgelegenheid voorzien. 

http://users.telenet.be/exotenjan.be/Voeding.html


 
 

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



 
 

Na vijf dagen heb ik ze met een gesloten voetring van 2 mm ge-
ringd, bij het ringen liet ik al de bewoners in mijn doorgang vlie-
gen, ook werden mijn handen goed ingewreven met vlier, dit om 
mijn handen geurvrij te maken. 
Dus minder kans dat ze uit het nest geworpen worden. 
Het mannetje bewaakte het nest en viel de andere vogels aan die 
te dicht bij het nest kwamen. 
Na 14 dagen vlogen de jongen uit, er was nog geen onderscheid 
te zien tussen man en pop. 
Als de jongen ongeveer drie weken uitgevlogen waren, werden ze 
van de ouders verwijderd.  Juiste tijdstip is als ze niet meer bede-
len. 
Kort daarop begonnen de cuba's aan hun tweede nest te bouwen. 
Dit keer was het een zeer slordig nest, er zat blijkbaar spoed ach-
ter. 
Bij de tweede ronde waren er vier eieren waarvan er maar één is 
uitgekomen. 
Ook dit jong werd voorbeeldig opgebracht, na achttien dagen, bij 
uitvliegen, zat het mannetje regelmatig achter het jong aan. 
Het jong werd nog twee dagen verder door de pop opgebracht, la-
ter na de rui stelde ik vast dat het een man was. 
Er werd nog een derde ronde voorzien, deze keer vier eieren en 
allen kwamen uit. 
Deze werden alle vier voorbeeldig grootgebracht, na veertien da-
gen, als de jongen uitgevlogen waren, heb ik de man moeten 
scheiden van de pop omdat deze veelvuldig achter de jongen zat. 
De jonge cubavinken werden allen in een kweekbak geplaatst of 
een vlucht en er werd nog 2 maal per dag gedurende twee weken 
eivoer voorzien. 
De rui verliep zonder probleem, in totaal had ik 7 jongen op stok, 
de eerste ronde 2 poppen, tweede ronde één man, derde ronde 3 
mannen en 1 pop. 
Als voeding goede exotenmengeling, grit en sepia was constant 
aanwezig, regelmatig muur wordt graag opgenomen en baden 
doen ze heel graag. 
 
Vercauteren Jan (België) 



 
 

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


 
 Boerenwormkruid,Tanacetum vulgare  

 
Komt veel voor op droge zandige grond en langs we-
gen. Mieren houden niet van boerenwormkruid. Daar-
om werd het kruid vroeger bij keukendeuren geplant. 
De etherische oliën uit de plant, zoals triticine, irisine 
en graminine, worden gebruikt in de receptuur voor in-
sectenverdrijvende middelen. 
Uitwendig kan het gebruikt worden als lotion bij 
schurft. 
In de homeopathie wordt het gebruikt tegen onder an-
dere artritis en verkoudheid. 
In de plant komt het giftige thujon voor dat wormafdrij-
vend werkt, vooral van spoel- en lintwormen. 
Een extract van de hele plant zou een insectendoden-
de werking hebben en wordt soms gebruikt om hok-
ken van dieren vlovrij te houden. 
Om het huis, vlo- en motvrij te houden werd het veel 
in huis gestrooid. 
De solitaire bijen: grasbij, halictus quadricinus, kool-
zwarte zandbij, pluimvoetbij en tronkenbij vliegen op 
deze plant. 

Volksnamen: reinvaren, wormkruid ,wormzaad.  
 
Voor de vogels kan men 
de plant in rijpe toestand 
gewoon in de volière 
hangen, zodat ze de za-
den kunnen verorberen. 



 
 

Foto links de man        Foto rechts 2 jongen 
 

Roodkop papegaaiamadine, Erythrura psittacea 
De roodkop papegaaiamadine komt voor op het eiland Nieuw-
Caledonië, ten oosten van Australië. 
Heeft prachtige rode kop en donkergroen verenkleed. 
Onderscheid tussen man en pop is niet altijd zo direct te zien, kan 
vastgesteld worden door de zang. 
Poppen hebben nooit rode aarsveertjes, mannen hebben ook rode 
veertjes aan de binnenste vleugelrand. 
Ze leven hoofdzakelijk van graszaden en leggen tussen 4-6 witte 
eitjes. Ze beginnen te broeden vanaf het 3de ei gedurende 12 da-
gen. Voeding:  exotenmengeling, grit, gemalen oesterschelp, sepia 
en regelmatig een trosje gierst. 
Baden doen ze heel graag, hoe meer badgelegenheid je geeft, hoe 
beter ze in conditie komen. 
Opgepast: sommigen hebben aanleg om vet op te stapelen. 
In 2007 heb ik 2 koppels aangekocht. 
Ze werden in een tentoonstellingskooi geplaatst gedurende 14 da-
gen, hierna gingen ze naar de vlucht. 
De rode bavet van de man was groter en intensiever  tegenover die 
van de pop. Bij het andere koppel was dit minimaal. 
Na 4 maanden was er nog geen verandering te zien. 
Ze werden per koppel in een kweekbak gezet, er werd een nestbak 
voorzien en het nodige nestmateriaal zoals:  jute, coco, witte sisal. 
Regelmatig eivoer werd gretig opgenomen 

http://users.telenet.be/exotenjan.be/Voeding.html


 
 

Ongeveer 2 weken later werd het nestbakje verder afge-
werkt, het was nogal slordig, ofwel zat er spoed achter. 
2 dagen later lag het eerste ei er, dit tot een legsel van 4 ei-
eren op 17 - 02 - ' 08 
Ze maakten geen aanstalten tot broeden. Ik legde de eieren 
onder de meeuwen. 
Deze kipten uit op  04 - 03 -' 08 en op 08-04  werden er 3 
jongen geringd met een C ring van 2.2 mm. 
Tussendoor had het andere koppel nog geen aanstalten ge-
daan tot nestbouw, beide vogels waren mannen. 
Het eerste koppel deed een tweede ronde, op  01 - 03 - ' 08 
terug 4 eieren, weer geen aanstalten tot broeden. 
Ze werden terug onder de meeuwen gelegd, op 20 - 03 - ' 
08, kipten ze allen uit. 
Werden goed opgebracht en op de 24 april werden ze ge-
ringd. 
Na een maand waren ze zelfstandig, op 20 - 04 -' 08 kon ik 
al man en pop onderscheiden. 
De man had een meer rood intensief masker tegenover de 
poppen, er werd een kleurring voorzien voor later onder-
scheid. 
Er werd nog een 3de ronde gedaan, terug 4 eieren en terug 
geen aanstalten tot broeden. 
2 jongen kipten uit onder de meeuwen op 10 - 04 - ' 08, ze 
werden geringd op 14 april en op 10 mei waren ze zelfstan-
dig. 
Bij het uitkippen van de jongen werd er telkens een kuur van 
10 dagen lang met appelazijn gegeven:  waarde van 5,3 ph. 
In totaal had ik van één koppel 9 jongen, waarvan 2 mannen 
en de rest waren poppen.  Na 5 maanden waren ze allen op 
kleur. 
 
Vercauteren Jan 

 



 
 



 
 Roodrug parkiet, psephotus haematonotus  

 
Roodrug parkieten zijn geen schuwe vogels en maken veel  
aangename geluiden. 
Ze worden veel gebruik voor pleegouders, zoals: prinses van 
wales, rosella's en nog andere parkieten. 
Hun verblijf is ongeveer 2.4m L op 1m B en 2m H. 
Het zijn zeer sterke vogels waar ik nog geen problemen mee ge-
had heb. 
Ze zijn in het voorjaar al reeds in broedstemming, leggen soms 
zelfs hun eieren op de grond als geen nestbak voorzien is. 
Hun nestbak heeft een grote van 60cm x 25cm x 25cm en een 
opening van 7cm groot. 
In de nestbak worden houtkrullen gelegd. 
Ze leggen tussen de 6 à 9 eieren die om de twee dagen afgelegd 
worden en vanaf het 3de ei worden  bebroed gedurende 19 dagen. 
De jongen kippen uit en de ouders brengen ze voorbeeldig 
groot,  als ze ongeveer 3 weken oud zijn kan me  verschil zien tus-
sen man en pop aan de rode stuit, als ze 5 weken oud zijn vliegen 
ze uit. 
Ze zijn nogal speels en zitten dikwijls achter elkander zonder dat 
ze elkaar kwetsen, lijkt een nest jonge katjes. 
Als voeding krijgen ze een zaadmengeling van roseicolli dat ik al 
enkele jaren gebruik met goed resultaat. 
Ook worden er sepa, jodiumblok, grit en oesterschelpen voorzien . 
Regelmatig wortelen en een stukje appel worden graag aangeno-
men. 
Elke 6 maanden worden ze ontwormd. 
 

Links is fallow-roodugparkiet-pop     

 

 

       rechts is lichtgroen pastel pop  

 
 Vercauteren Jan  



 
 

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



 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koppel roodrug parkiet   Lutino man 

Lichtgroen pastel man   Fallow roodrug man 



 
 

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 is me wat met dat Covid-19 verhaal. Gelukkig staat ons 

kroost al een paar weken op eigen benen. Wat Guus en Greta 

Groenling wel veel zorgen baart is dat het "nageslacht" bij elkaar 

klit zonder de afgesproken 1,5m vliegruimte te respecteren. Als 

ze dan in de buurt van een nertsenfarm komen is het niet denk-

beeldig dat ze een tikje krijgen. Laatst zat mijn achterneef Gerrit 

Groenling in Oost-Brabant voor een vakantievluchtje van een 

week en kwam piepend en snotterend op de rug van Peter Post-

duif vroeger naar huis. Gelukkig heeft Peter Postduif de beschik-

king over snavelkapjes met ventilatie en tevens over flexibele 

teenhulpstukken anders kon hij niet de retourvlucht van Gerrit 

Groenling uitvoeren. Gelukkig is Gerrit Groenling, na 10 dagen 

boomholcarantaine, weer opgeknapt dankzij alle goede zorgen. 

Gisteren kwam Mijnheer de Uil op respectabele afstand langs en 

landde in een nabij gelegen boom. Guus riep hij schor. Heb je het 

laatste nieuws al gehoord. Guus keek verbaasd op en wachtte tot-

dat Mijnheer de Uil van wal zou steken. Deze schraapte eerst uit-

voerig zijn keel, liet zijn snavelkapje verder zakken en stak van 

wal. Al die trekgasten komen zonder beschermingsmiddelen 

overvliegen en hebben zonder dat zij dit weten een tweede begin-

nende pandemie veroorzaakt. Die Russen gebruiken van alles. 

Van Novitjok tot H5N8. Dus alle kippen met onmiddellijke in-

gang op stal en geen frisse lucht. De watervogels vallen bij bos-

jes om en alle kippen zitten te beven en te bibberen en vooral te 

hopen dat het hun stal voorbij gaat. Maar ja nu zitten ze op een 

kluitje zonder 1,5m afstand, zonder beschermmiddelen en slechte 

isolatie zodat ze dubbel vatbaar zijn. Gelukkig gloort er hoop aan 

de horizon en komen er misschien ook vaccins voor dieren op de 

markt. Mijnheer de Uil hijst zich weer in al zijn beschermmidde-

len en vliegt terug naar de oude eik waar hij in stilte gehuld om 

zich heen kijkt in een wereld van twee grote uitbraken ( Corona 

en Vogelgriep). Waar gaat dit eindigen?????? De toekomst is on-

gewis. Pas op jezelf en blijf gezond. Guus en Greta Groenling.  



 
 



 
 



 
 


