
 
 



 
 



 
  

 

 

 

 

 

 Na de zomerstop gaan we weer met frisse moed beginnen 

aan het laatste gedeelte van 2019. Juli en Augustus was er 

alleen de vogelbeurs maar nu gaan we weer van keet. 

Maandag 2 september gaan we altijd rustig van start 

met vooral veel aandacht voor de kweek resultaten 

van de aanwezige leden. Kunt u voor deze avond 

geen tijd vrijmaken stuur dan een berichtje aan de se-

cretaris doe wat foto’s op een stickie plaatsen of stuur 

het via e-mail, dan kunnen wij die op het scherm ver-

tonen. Toon u beleving van uw hobby aan de club dat 

komt het verenigingsleven zeker ten goede. Er zijn 2 

nieuwe films aangeschaft en deze kunnen na de pau-

ze vertoont worden. 

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 en je vogels tekort, dus komt daarom voortaan. 

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.   

    51e jaargang nummer;  9 - 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 1 voor 2020 is nu gesloten, uitlevering in 

oktober. Ronde 2 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 01-09-2019:  

97 leden, 23 gastleden en 6 donateurs.  

Met ingang van 1 juli zijn de volgende le-

den wegens wanbetaling uit het ledenbe-

stand verwijdert: L. de Bruijn, A. 

Echakch, P. Kierchyunger. 

Als nieuw lid heten wij welkom; Paul Ka-

merman met kweeknummer: 7VCX 

Kweekt Tropen en Omar Al Monaqel met 

kweeknummer; 0VDB, kweekt naast 

Valkparkieten ook nog wat andere vogels. 

Welkom beide en veel plezier aan de    

hobby.  

Putter of Distelvink 
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 winterperiode krijgen ze wat extra zaden van sijzen en dis-

telvinken. Putters zijn nogal verdraagzaam met ander volière-

vogels, alleen aan de voederbak zijn ze nogal dominant. 

Onderscheid tussen man en pop: Aan de vleugelbocht is die 

meer diepzwart gekleurd en de snorharen zijn zwart.Bij de 

man is het rood masker tot aan de buitenkant van het ooglid. 



 
 

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 

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 



 
 

Imker vereniging Dordrecht. 
Voor velen zal het al bekend zijn, de media is er behoor-

lijk op gesprongen, maar deze club die nu nog gevestigd 

is op de Reeweg-Zuid, moet aan het eind van dit jaar 

vertrekken. Er moeten dure woningen komen, maar de 

gemeente is nog niet zo scheutig met een vergoeding, 

zodat deze club behoorlijk met de handen in het haar 

zit. Waar moet je naar toe en zeker als je verder geen 

medewerking krijgt in de vorm van een vervangende lo-

catie. Zodoende heeft het bestuur van deze club een vis-

je uit gegooid bij ons bestuur, mocht er geen goede 

huisvesting worden aangeboden, of dat het dan mogelijk 

is om bij onze club onderdak te kunnen krijgen. Na 

overleg binnen het bestuur is er een toezegging gedaan, 

om van onze accommodatie gebruik te mogen maken 

voor hun vereniging activiteiten. Onze seizoenen lopen 

niet synchroon dus er blijft voldoende tijd en ruimte be-

schikbaar. Alleen het honing slingeren is een vieze kled-

derboel, dus die willen wij niet in ons gebouw laten 

plaats vinden. Om dit waar te kunnen maken heeft de 

imker vereniging de gemeente om hulp gevraagd en het 

mooist zal zijn om toestemming te krijgen om aan de 

zijkant van ons gebouw er nog een Unit bij te plaatsen. 

Het woord en actie ligt nu bij het gemeente bestuur, dus 

dat wordt afwachten geblazen. Imker vereniging heeft 

inmiddels een buiten gewone ledenvergadering in ons 

gebouw belegd, en de uitslag van de leden was een po-

sitief  besluit op de samenwerking. Afwachten dan maar 



 
 

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 

 
Na een uitstapje gemaakt te hebben naar Schotland, het was tot onze ver-

bazing hoog zomers daar met temperaturen boven de 30°C, zijn we nu 

weer terug op ons nest. 

Gelukkig hadden we de mazzel dat we clandestien op de heenweg mee 

konden aan boord van een ferry naar Hull en we daar op de kade opge-

wacht werden door de Duke of Lochness die ons in sneltreinvaart naar 

Edinburgh bracht. Daar hebben we twee weken overnacht bij onze bro-

thers and sisters in de tower van de locale Castle. 

Het was one great happening iedere avond en dan al die festivals. The 

Fringe Festival met theater,zang en dans. Circusacts in the valley, pipes 

and drums in elke uithoek van de stad, Music en cabaret in the pubs en 

ter afsluiting The Military Tattoo on the Castle. 

Muziekkorpsen, dans, spektakel uit heel de wereld en eindigend met 

vuurwerk en de massaal meegezongen hymne "Auld Lang Syne". Onze 

oren staan nog te resoneren na onze thuiskomst. Ook dat was een verhaal 

apart. We dachten bij het afscheid van onze vrienden slim mee te liften 

met een camion naar de luchthaven. Na een drietal uren landde het vlieg-

tuig en hoorden we nog steeds de bagpipes. Stonden we dus in Glas- 

gow. Mister Owl bekeek ons eens en riep boven the pipes uit....."jullie 

hebben de verkeerde vlucht gepakt. Morgenmiddag kan je met de Maoris 

naar Nieuw-Zeeland. Die landen tussentijds in Amsterdam voor een cup 

of tea. Zo gezegd ....zo gedaan. 

Staan we eindelijk in Amsterdam en moeten we nog naar huis. Het weer 

was duidelijk weer echt Nederlands met storm en wind.Daar kunnen we 

niet tegenin vliegen.  

We hebben in het Vondelpark gewacht tot het beter weer werd en deden 

onze familieleden uit de doeken wat we de afgelopen weken beleefd had-

den. Toen het weer opklaarde heeft Otto Ooievaar ons naar huis gebracht 

alwaar onze oortjes nog steeds klapperen 

van de massiv sound on the castlesquare. 

Nu schijnt momenteel de zon weer en zitten we te soezen in onze boom 

en na te genieten van onze avonturen. 

Tot een volgende aflevering! 



 
 

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.  



 
 

Vervolg Putter of Distelvink 

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 geslachts-

bepaling. Het is al dikwijls gebeurd dat ze deze jonge vo-

gels aanbieden als poppen,  nog niet volledig uitgeruit, het 

blijken na enkele maanden dan mannen te zijn. 

Jonge putters beginnen te zingen als ze 2 maand oud zijn, 

dat is het moment om een kleurring aan te brengen. 

Op 4 maanden zijn ze uitgeruit, in die periode sterven heel 

wat jonge putters, dus wees waakzaam. 

Al verschillende jaren kweek ik putters, het ene jaar meer 

dan het andere. 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 kana-

riemengeling. 

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 da-

gen om het af te werken, hoofdzakelijk met de grote lis-

dodde. 

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 gedu-

rende 12 dagen. 



 
 

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


 
 

In totaal had ze 5 jongen waarvan het jongste onder de an-

der jongen terecht kwam en stierf. 

Er werden 3 jongen op 03-06 geringd met een C- ring van 

2,5 mm, deze 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 dagen werden ze rustiger. 

Na 14 dagen waren ze bijna zelfstandig, als je ze niet meer 

hoort bedelen, dan kunnen ze verhuisd worden naar een 

andere vlucht, daar krijgen ze nog regelmatig eivoer aan-

geboden.  

Als ze begonnen te ruien werd er constant een kuur gege-

ven met appelazijn die een zuurtegraad had van 5,3ph en 

dit tot ze volledig op kleur waren. Ook werd er melganze-

voet, 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. 

Dit kweekjaar had mijn eerste pop  3 rondes gedaan en 10 

jongen grootgebracht, de tweede pop had 2 rondes gedaan 

en had 7 jongen op stok. 

Tip: bij pas uitgevlogen putters kan je al onderscheid ma-

ken 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 ondersoort. 

Jan Vercauteren (België) Putters in tuin clubgebouw! 



 
 



 
 

Van de Redactie 
Het bestuur wilt onderzoeken of wij de contact-

avond die gehouden wordt op de eerste maan-

dagavond van de maand, kunnen verplaatsen 

naar de 2e zaterdagochtend tussen 10.00—12.00 

uur. Bestuur wilt dit onderzoeken omdat de in-

druk bestaat dat leden die nu werken, deze avond 

lastig vinden om te bezoeken omdat ze blij zijn 

dat ze thuis zijn en of de andere morgen weer 

vroeg op moeten. 

Wij willen daarom graag van vooral deze doel-

groep weten wat ze van dit voorstel vinden. 

Bestuur vindt ook dat de Donateur niet meer van 

deze tijd is en dat we alleen nog maar leden met 

NBvV lidmaatschap en Jeugd/Gastleden. Er zijn 

nu nog maar 2 donateurs omdat andere hun do-

nateurschap hebben opgezegd. Het wordt finan-

cieel ook simpeler; € 40,00 of € 20,00 per jaar. 



 
 



 
 

Nieuws uit de volière Weizigt. 
Tijdens de zomer vakantie zijn Gert Scheurwater 

en Dirk in het plaatsje Geel in België 2 vogels 

met een schoonheidsfoutje op wezen halen. Een 

Grijskap lijster en een Kastanjerug lijster zitten 

nu heerlijk op de Krispijnseweg op het vogelei-

land van de bezoekers en het weer te genieten. 

Beide vogels markeren wat aan hun poot, van-

daar dat de Belgische kweker ze gratis schonk. 

http://www.weizigt.nl/
http://www.weizigt.nl/dordt?waxtrapp=bievdaBsHaKlPtBiB


 
 

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 Dordrecht op te ha-

len of mee te brengen. 

Werner Brabers is gestopt om zelf of Davy naar onze 

beurs te komen. Hij brengt voortaan de bestelling op 

vrijdagavond naar ons toe en wij beheren op zaterdag-

ochtend zijn toko, waar wij een aandeel in de omzet van 

ontvangen. Op deze manier kunnen wij onze leden en 

bezoekers toch de service blijven verlenen die een vo-

gelbeurs moet bezitten. 

Er zijn nog diepvries Pinkies verkrijgbaar. De prijs is     

€ 7,00 per bak. Een koopje vergeleken bij de dieren spe-

ciaalzaken. De meeste hebben deze producten niet voor-

radig en wel dan is de prijs een stuk hoger dan bij ons. 

Voor de vogelverkoop gaat nu weer aantrekken, de 

meeste zijn gereed met kweken en zijn nu volop aan het 

ruien. Verder is er Nutribird F16 en nog een eigen kleine 

partij Maagkiezel en grit. Wij bouwen dit 

af omdat wij nu constant beschikken over 

een groot assortiment voeders, benodigd-

heden en grondbedekkingen. 



 
 

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. 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


