
 
 



 
 



 
  

 

 

 

 

 

 Deze maand gaan we van start met onze ALV wat staat 

voor Algemene Leden Vergadering die jaarlijks gehouden 

wordt in de 2e maand van het jaar. 

Tijdens deze avond wordt het wel en wee belicht van onze 

vereniging en komen vaste punten aan bod. 

Op een volgende bladzijde staan de Agenda en Notulen 

van vorig jaar vermeld, zodat u weet wat er komen gaat. 

Zeker de plaatsing van ons nieuwe clubgebouw De Volie-

re komt nu steeds dichterbij. 

Jammer dat Arie Roza, tussentijds reeds gestopt, en Rinus 

Philippo het bestuur gaan verlaten. Hier worden opvolgers 

voor gezocht. 

Maar ook de penningmeester gaat ons vertellen hoe het 

met de centen ervoor staat en of dat de secretaris nog wat 

leuks gepland heeft staan voor het komende jaar. 

Maar je kan ook voor de gezelligheid komen en het be-

stuur aan spreken op hun beleid. 

Deze avond tijdens de ALV is de koffie/thee gratis, maar 

dan stoppen wij hiermee, omdat er wat verdiend moet 

worden voor het nieuwe clubgebouw.  

 

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

zellig even langs, aan het Van Baerleplantsoen 30. 

Het bestuur 



 
 



 
 

     Colofon 

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

    50e jaargang nummer;  2 - 2017                                                     
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 

Materiaalcommissaris: M.J Philippo   Tel. 06-16347176  (aftredend) 

1e Ringencommissaris: A. Boon. Tel. 06-10549672  boonarie@live.nl  

2e Ringencommissaris: Vakant   

 Contributie 2017:  Contant / Internet  / overschrijfkaart  

 Senior Leden :   € 38,00    Jeugd/Gast leden:  € 19.00   

 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.   

 

Ere Voorzitter: C.Vigelius  
  

 Speld van Bijzondere waardering NBvV;                        

Chris Vigelius  

 Leden van verdienste;                                           

D.Cense, C.A.van Heeren, M.L. de Grip.    

mailto:boonarie@live.nl


 
 



 
 

 

We zijn alweer aangeland in de bestel periode 3 voor ringen 2017. Deze rin-

gen krijgen de kleur blauw.  

 

We zijn nu bezig in ronde 3 van 1 oktober 2016 tot 28 januari 2017. Formulie-

ren moeten uiterlijk 25 januari 2017 bij de ringencommissaris binnen zijn, 

want deze ronde sluit eind januari. 

De uitlevering van de ringen is in de 1e week van april.  

 

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 vogels EC 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 in het daar op volgend jaar aan. 

 

Namens het bestuur, uw ringencommissaris Arie Boon. 



 
 



 
 

 

Van de Waterjuffer is weinig nieuws te melden.  

Inmiddels zijn er personen op het Stadskantoor aan het onderzoeken, 

waar de buurt behoefte aan heeft op het punt van Maatschappelijk 

draagvlak. Aan dit punt stelt het gemeente bestuur hoge prioriteit, om 

hun goedkeuring te geven voor het plaatsen van een gebouw. Het is 

dus afwachten tot een bewonersavond is belegt en de behoefte van de 

bewoners is gepeild. 

Eind februari staat een bijkomst gepland op de Staart. 

Als dan ook nog het Juridisch loket geen bezwaar kan maken, wordt 

de aanvraag van de Omgevingsvergunning wederom in werking ge-

zet. 

We hopen dat in april er meer duidelijkheid is en we langzaam aan 

het verplaatsen kunnen gaan denken. Dan zijn we inmiddels 1 jaar 

verder. 

Bestuur vogelvereniging De Voliere Dordrecht. 



 
 



 
 

Leden bestand; 

 

Per 1 februari nieuw lid T. de Koning. Zijn kweeknummer: 0UBC. 

Teus is de jongere broer van Piet, dus zit het met de voorlichting wel 

goed. Ook Teus gaat Parkieten kweken, waar wij hem alle succes mee 

wensen en zeker een fijn lidmaatschap van de vereniging. 

 

Gastlid zijn geworden: 

Bakhuizen  J.—Beer de J.P.A.— Bruijn de A.— Deursen van Th.— 

Eggen G.H.— Geluk A.C.— Gerhards M.J.— Gerritsen T.—        

Halberstadt A.— Leeuwen van A.— Loon van T.— Loos de H.W.M..

— Oostra W.J. — Popal R.A..— Reichelt C.J..— Schppers J.C.—. 

Schrama A..— Simons S.P.J.J.J..— Slinger C. 

Dit zijn Harzer zangkanariekwekers die lid zijn van een eigen vereni-

ging of Verspreidlid via de NBvV. 

Om hun Federatie wedstrijd te houden hebben zij hun oog laten val-

len op onze vereniging, nadat ze vernomen hadden dat wij een eigen 

clubgebouw gingen beheren. Hier spelen alleen Stammen. 

Door het wegvallen van de ANBvV en het samengaan met de NBvV 

was na het bezichtigen van het gebouw hun keuze snel gemaakt. 

Ze spelen met deze leden, waarvan Erik Buizer ook lid is, jaarlijks 

een 4 daagse wedstrijd in december en een Technische dag in No-

vember en dat is mooi planbaar in ons wedstrijdschema. 

Een mooie versterking van onze vereniging en hopelijk een fijne en 

langdurige samenwerking. 

Als bestuur hebben wij ze welkom geheten en hopen dat onze leden 

dit ook gaan doen. 

 

Ledenbestand 1-2-2017: 82 leden, 23 gastleden en 8 donateurs. 



 
 



 
 

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

Algemene jaarvergadering. Deze zal gehouden worden op 

maandag 6 februari 2017 in de Waterjuffer, Van Baerleplantsoen 

30 in Dordrecht 

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

AGENDA. 
 1  Opening. 

 2  Vaststellen agenda. 

 3  Notulen A.L. vergadering 2016. 

 4  Ingekomen stukken betreffende de jaarvergadering. 

 5  Jaarverslag secretaris. 

 6  Jaarverslag penningmeester. 

 7  Verslag kascommissie. 

 8   Verkiezing kascommissie voor het jaar 2017. Aftredend: T. 

 Hartog.      Leon de Bruin en Richard Blanker zijn en blij-

ven, gezocht 1 reserve. 

 

PAUZE. 
 9 Bestuursverkiezing.  Aftredend niet herkiesbaar: A.C. Roza 

en M.J. Philippo. Gezocht; Materiaalcommissaris en lid 

voor het bestuur.   

 10   Vaststellen contributie 2018. 

 11  T.T. Reglement(en) 2017. 

 12  Bestuursbeleid 2017. 

 13  Rondvraag. 

 14  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 jaarvergade 

   ring.    Hij/Zij moet hierin worden gesteund, door tenminste 3 leden.  



 
 

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.  

Een Kruisbek, prachtige vogel met aparte snavel om bij 

zijn voedsel te kunnen komen. 

http://vara.dmd.omroep.nl/x/c/?JclLDsIgEADQq.QEHRmH_knmMIgjJfwMUBIT744L3.ZZVjgTo6YbzciEhHpWvqrztum58977_w4wahEnoziJbR2mmjVHsCWlI.v_gVfppcG.IdTDt4cEwAudSM0n2_htyCbJ8l18Mk5_A64


 
 

 Notulen Algemene jaarlijkse Ledenvergadering 2016. 
  

Na een welkom door 2e voorzitter Jan Hitzert en een ogen-

blik van stilte voor ons overleden lid Alex de Raad begon-

nen wij met het vaststellen van de agenda. Er waren geen in-

gekomen stukken en las de secretaris het jaarverslag van 

2015. Alle maanden kwamen voorbij met hun wel en wee. 

De penningmeester was op vakantie vandaar dat 2e voorzit-

ter het werk voorlas en was de uitkomst een positief bedrag 

en dan is de vergadering snel tevreden en was er maar wei-

nig op of aanmerkingen. Alleen de Nationale zangwedstrijd 

had een negatief saldo en overgroot gedeelte van de verga-

dering vond dan ook dat deze niet meer gehouden mag wor-

den als er geen positief saldo gehaald wordt. De kascontrole 

commissie had geen opmerkelijke resultaten waar genomen 

en zodoende kreeg bestuur en  penningmeester in het bijzon-

der decharge van de vergadering. Marinus de Grip verlaat de 

kascontrole commissie en Leon de Bruin neemt zijn plaats 

in en reserve Teus Hartog schuift in de commissie en Ri-

chard Blanker neemt de taak van reserve op zich. 

Bestuur verkiezing; Jan Hitzert en Joop Piket hadden zich 

niet meer herkiesbaar gesteld. Andries van Batenburg werd 

gekozen tot nieuwe voorzitter, Marinus de Grip werd 1e 

penningmeester en Arie Boon werd de nieuwe ringencom-

missaris. Met Erik Buizer is er een 2e penningmeester en PR 

man, Arie Roza wordt 2e ringencommissaris, Rinus Philippo 

blijft van het materiaal en Dirk van Noort voor de lettertjes. 

Eindelijk weer een compleet bestuur. Joop werd bedankt 

voor al zijn jaren als bestuurder met fles lekker spul en Jan 

wilde geen cadeau en aandacht aan zijn vertrek. 

 



 
 

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.  



 
 

Met het vaststellen contributie 2017 waren we snel klaar, 

blijft zo het is. 

T.T. reglement 2016 was aangepast naar datum in week 45 

en dat het een bijzondere TT is geworden waar inschrij-

ving open staat voor alle NBvV leden uit de verre omtrek. 

Klassement was gelijk aan 2015 met zelfde prijzenschema 

zodat we niet onderdoen voor verenigingen met ook een 

bijzondere TT. Het inschrijfgeld is € 1,50 per vogel met 

een maximaal aan 10 betalende vogels, ook weer om con-

currerend te blijven voor omliggende TT. De National 

zangwedstrijd mag alleen doorgaan als we geen negatief 

saldo daar aan over houden.  

Bestuursbeleid; met 2 excursies en alle contactavonden 

met een goed programma, BBQ in juni en de medewerking 

met vogels wegbrengen voor onze leden naar de Rayon5 in 

Nieuwpoort en District TT in Roelofarendsveen, hopen wij 

een goed beleid neer te zetten voor onze actieve leden.  

Rondvraag; Piet Smit bedankt het bestuur voor hun inzet. 

Richard Blanker vindt het idee van de Partybus heel leuk 

en hoop dat dit nog een vervolg krijgt bij naar Apeldoorn 

bv. Peter Jongeneel merkt op dat er voldoende wordt geor-

ganiseerd maar de animo van leden minimaal is. Co Sneep 

vraagt hoe het zit met de volière in Parkhuis, uitleg ze zijn 

lid geworden van onze vereniging maar verder doen wij er 

niets aan dan wat adviseren bij hun plan en eventueel bij 

aanschaf vogels. Chris Vigelius, sluit zich aan bij de woor-

den van Piet Smit en hoopt dat Jan Hitzert zich aan sluit 

als lid van het Senioren convent. Jan vraagt of de vergade-

ring hier geen bezwaar tegen hebt en dat is niet het geval, 

dus dat is mooi geregeld. 
  

Opgemaakt door uw secretaris, in aanwezigheid van 26 personen. 



 
 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  



 
 

Nieuwjaars receptie 
Maandag 9 januari hebben wij onze traditionele nieuwjaars 

receptie gehouden in gebouw De Waterjuffer op het Weizigt 

terrein. Beetje guur weer maar gelukkig droog en een rede-

lijke opkomst van de leden. Maar de Griep heeste in Neder-

land, dus wie weet hoeveel er op deze avond geveld waren 

of daardoor net geen zin hadden om er door te gaan. 

Maar Rayon voorzitter Lex Kaptein kwam namens het Dis-

trict bestuur Chris Vigelius de speld voor 40 jaar lidmaat-

schap op spelden. En omdat hij er toch was deed hij dit ook 

direct bij Peter de Koning die 25 jaar lid van de NBvV is. 

 

Onze voorzitter die steeds beter zijn rol gaat uitvoeren stond 

ook gereed met de Oorkonde, envelop en Bloemen. 

 

De koffie en thee was weer gratis en dan moeten Atie, Car-

ry, Willy altijd net een potje meer produceren en ze hadden 

er ook nog wat lekkers bij gemaakt om de avond echt tot 

een feestje uit te laten groeien. Bedankt Dames het was weer 

lekker en prima verzorgd. 

 

Verder was het gezellig met elkaar van gedachte wisselen, al 

heb ik het idee dat er steeds minder sterke verhalen de ronde 

doen. Vroeger waren er altijd leden die heel aparte ervarin-

gen hadden meegemaakt en dit dan nog wat smeuiger brach-

ten dan nodig was. Maar dit verhoogde wel de amusement 

waarde op dergelijke avonden. En die het wisten van een 

persoon trapte daar niet meer zo snel in, maar nieuwe kon-

den hun ogen en oren vaak niet geloven. 

Maar het begin van deze avond was ook apart, sla gauw om. 



 
 



 
 

Tijdens of feitelijk direct bij het begin kwam plotse-

ling Burgemeester Arno Brok de zaal binnen en ver-

klapte direct dat hij voor mij kwam. Ging een hele 

waslijst ophangen met gebeurtenissen waar ik mij de 

laatste jaren mee bezig had gehouden. Dat kwam wel 

even verrassend bij mij over en ik was dan ook zeer 

verbaast dat hij dit allemaal wist. Maar toen Chris Vi-

gelius er ook nog wat bij ging vertellen, wist ik na-

tuurlijk direct wie zich hiervoor had ingespannen. 

Ik had dit vorig jaar voor hem gedaan en nu hij voor 

mij. Kunnen we in April met 4 man van onze vereni-

ging naar het feest van de lintjes voor dragers in de 

Orde van Oranje Nassau als Lid of Ridder. Bedankt 

Chris en allen die deze verkiezing ondersteunde. 



 
 

HET VOGELPARADIJS  
       GROOTSTE VOGELSPECIAALZAAK VAN ZEELAND E.O.  

  

IN EN VERKOOP VAN VELEN SOORTEN VOGELS  

Een kleine greep uit onze collectie zijn Kromsnavels - Tropen - Kanaries 

en diverse cultuurvogels die wij leveren uit meer dan 150 binnen kooien 

en 40 buiten vluchten.  

Wij hebben een zeer uitgebreid assortiment aan voeders en alle denkbare 

vogelbenodigdheden.  

Voor meer info houd u onze website www.het-vogelparadijs.nl in de gaten 

voor o.a. de speciale acties.  

HET VOGELPARADIJS  
Bram Groenewegeweg 10  

4693 PW Poortvliet  

0166-654880 of 06-55153491  
  

Openingstijden: ma-wo-do-vrijdagmiddag van 13.30 t/m 18.00 uur  

zaterdagmiddag van 13.00 t/m 17.00 uur. Dinsdag gesloten !  



 
 

 
Vorig jaar kon ik een koppel Wienerastrilden bemachtigen in de 

handel.  

Als liefhebber van natuurbroed weet ik dat dit geen gemakkelijke vo-

gels zijn om mee te kweken. 

Daarom besloot ik maar eens te proberen jongen op de stok te krij-

gen. Ze werden in een binnenvlucht geplaatst samen met andere exo-

ten zoals: maskeramadine, driekleuren papegaai amadine en kleine 

cubavink. Het zijn heel rustige vogels die geen herrie veroorzaken 

met deze bewoners.Begin mei bracht ik nestbakjes aan, na enkele da-

gen nestelden ze reeds. 

De pop legde 4 eieren die vast bebroed werden gedurende 12 dagen 

vanaf het 3 de ei. 

De jongen kipten uit, maar het duurde niet zo lang of ze lagen op de 

grond, dood gepikt. 

Het eivoer werd nochtans gretig opgenomen en ook was er levend 

voer voorzien (buffalo wormen). 

Na een week hadden ze terug een nest gemaakt, heel dicht bij de voe-

dertafel. 

Hierin legde de pop weer 4 eieren en ook deze nest jongen kwamen 

op de grond terecht. 

Ik ben hier en daar informatie gaan zoeken waaruit bleek dat deze vo-

gels in bosrijke gebieden wonen en hun voedsel op de grond gaan 

zoeken.   

Ik plaatste hun eivoer en levend voer ook op de grond.  

Na 2 weken werd terug een nest gemaakt, deze keer waren er 5 eie-

ren, er kipten 4 jongen uit. 

Deze keer werden ze voorbeeldig groot 

gebracht, 1 jong stierf na 3 dagen en 

was een stuk kleiner dan de andere nest-

jongen. Na 3 weken vlogen ze uit en 

werden nog 2 weken verder opgebracht 

door de ouders. 

De jongen hebben hetzelfde verenkleed 

als de pop en kwamen op kleur na ± 3 

maanden Door deze kleine aanpassing is 

het mij toch nog gelukt 3 jonge wiene-

rastrilden op de stok te krijgen 



 
 

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 

(Beverwijcksplein) 
3311 GK Dordrecht.  

Tel. 078-6134500. 

E-mail: info@vanreesverf.nl 



 
 

Informatie van de 12 Rayon 5 verenigingen vindt u op: 

www.vogelverenigingenrayon5.nl 

Busreis naar Vogel 2017 in Apeldoorn. 
 

Zaterdag 14 januari om 9.00 uur stond de groep van 14 

personen gereed. Willy van Noort was net donderdag er-

voor opgenomen in het ziekenhuis en moest verstek laten 

gaan. En ze had er zo naar uit gekeken om met de andere 

dames lekker te gaan shoppen in Apeldoorn. Arie Bijker 

van de Partybus stond op de Krispijnseweg bij bakker 

Brokking in de rij voor het befaamde Hazelnoot gebak en 

kwam dus wat te laat. Voortaan moet hij dat maar aan mij 

vragen om op te halen, ik woon lekker dichtbij. De nieuwe 

bus was niet verzekerd, dus gingen we met de Amerikaan-

se schoolbus op reis. En Arie had er zin in, want we reden 

vrachtwagens voorbij of ze stil stonden. Ik heb maar niet 

verteld aan hem dat er 4 ervaren beroepchauffeurs in de 

bus zaten, want dan leg je toch wat extra druk op zo’n 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  

 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 

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.  

 

HAKKY Schoenreparaties.   
Sleutels en Accessoires.     Schoenverzorging.            
Vakmanschap. 
Voorstraat 307   
3311 EP Dordrecht                
Tel 078 6145612   



 
 

We waren al een behoorlijk stukje onderweg, toen we 

merkte dat hij afsloeg en de parkeerplaats van een tanksta-

tion op draaide. Even de deur open voor de rokers en wer-

den de bardames voor Arie zijn karretje gespannen voor 

inschenken koffie/thee en voor het uitdelen van het gebak. 

De radio had hij ter verhoging van de gezelligheid ook aan 

gezet en leek het wel Koffietijd met Tineke van Veronica 

uit vroeger jaren. Na dat de boel was opgemaakt en op ge-

ruimd ging de vlam weer uit de pijp en ging het van hela 

hola hopfalderie. In de buurt van Apeldoorn kreeg Dirk 

een idee, afslag Apeldoorn Noord kom je toch langs het 

Centrum om de dames af te zetten. Want Arie is natuurlijk 

een leuke vent om te zien, die laat je niet alleen met 3 da-

mes. Dat was mooi opgelost en op naar de Americahal die 

aan één van zijn laatste evenementen was begonnen. De 

boel gaat helemaal plat en komt nooit meer terug. Volgend 

jaar moeten we dan nog een eind verder naar de IJsselhal 

in Zwolle. 

Na binnenkomst gingen de meeste hun eigen weg en ver-

gaapte zich aan de 12.000 vogels van de show en in de 

verkoopklasse zaten er niet meer zoveel, dus daar was 

goed zaken gedaan. 

Maar ook de commerciële handelaren waren weer goed 

vertegenwoordigd en dan is het altijd weer leuk om te zien 

hoe vooral nieuwe leden hun ogen uit kijken. 

Ik was zelf meer zakelijk voor de club bezig geweest, dat 

als we ons eigen clubgebouw gaan betrekken dat daar ook 

wat te verhandelen is. Ik had zelf 1 kleine Barmsijs inge-

schreven en die was beloont met 90 punten, daar kan je 

mee thuis komen toch. Ook Arie Bakker had 4 Barmsijzen 

in geschreven en die zijn dan beter dan die van mij en met  



 
 



 
 

Won hij zelfs een prijs, Brons. Hij had ook een vogel inge-

schreven die nog nooit op de show gebracht was, maar een 

infectieziekte bij deze vogel liet dit niet gebeuren. Jan 

Loomeijer had 6 Zilverbekjes ingeschreven en met 88 tot 91 

punten geen slecht resultaat behaald. Jan is nog niet zo lang 

bezig, maar heeft inmiddels goede vogels gekweekt en velen 

prijzen hier en daar weg gesleept. Maar nu dus even niet 

maar geloof maar als hij zo doorgaat wij nog veel van zijn 

vogels gaan horen. 

Om 13.30 uur hadden wij boven met elkaar afgesproken om 

gezamenlijk met elkaar te eten en ondanks dat we in 2 

ploegjes zaten was het toch even gezellig. En als je een bord 

op het randje van de tafel zet, heb je kans dat die valt en 

vlieg de mayo en frikandel via je broek op de grond en dat is 

zonde. Na de lunch gingen we allemaal nog een ronde ma-

ken en kwamen we elkaar regelmatig tegen. De zakken 

kwamen bij sommige steeds voller te zitten en dan merk je 

dat een paar uur ronddolen je armen wat langer maakt. Er 

was inmiddels contact gezocht met de dames en deze waren 

met de stadsbus onderweg. Achteraf hadden ze beter het 

treintje richting Zutphen kunnen nemen maar dat is koffie-

dik kijken. Wij waren allemaal weer bij de Partybus en wer-

den verwent met een biertje of iets anders. Met de dames zat 

het een beetje tegen maar uiteindelijk hadden ze de bus ge-

vonden met behulp van het mobieltje en konden we aan de 

terugweg beginnen. Het weer zat mee geen sneeuw of mist, 

dus Arie kon hem van katoen geven en waren we voor 18.00 

aan de Gravensingel. Een geslaagde dag was teneinde en in 

de bus is het toch altijd gezelliger dan in de auto. En dat je 

dan nog lekker wat te drinken krijgt, is mooi mee genomen. 

Hopelijk volgend jaar bus vol. 



 
 

Bloembinderij Bussem  
Kromme Zandweg 2      
3319 GH DORDRECHT  
               

Tel./Fax 078-6160320  

Gezocht adverteerders voor in ons boekje en 

eventueel voor op de Homepage. 

Er is plaats voor 1 hele of 2 halve en 1 kwart. 

 

Weet u een zaken relatie die bij ons wilt ad-

verteren, laat het ons weten. 



 
 

Vercauteren Jan  Putter, Distelvink, Carduelis  
Al verschillende jaren kweek ik putters, het ene jaar meer dan het andere. 

Kweek 2008:  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 kanariemengeling. 

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 dagen om het af te 

werken, hoofdzakelijk met de grote lisdodde. 

Ze legde haar eerste ei op 15-05 met een totaal legsel van 5 eieren, ze be-

gon te broeden vanaf het 3de ei en dit gedurende 12 dagen. 

Op 29-05 kipten de eerste jongen uit, er werd eivoer aangeboden met ge-

kiemde zaden. 

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

recht 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 omstuimig.  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 aangeboden.  

Als ze begonnen te ruien werd er constant een kuur gegeven met appela-

zijn die een zuurtegraad had van 5,3ph en dit tot ze volledig op kleur wa-

ren. 

Ook werd er melganzevoet, teunisbloem,moerasspirea en kattestaart aan-

geboden om de rui sneller te doen verlopen. 

Indien je geen van deze onkruiden kan aanbieden kan je ook Sedochol ge-

bruiken: 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 grootge-

bracht, de tweede pop had 2 rondes gedaan en had 7 jongen op stok. 

Tip: bij pas uitgevlogen putters kan je al onderscheid maken 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. 

 

Verspeidingsgebied 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 winterperio-

de krijgen ze wat extra zaden van sijsen en distelvinken. 

Putters zijn nogal verdraagzaam met ander volièrevogels, alleen aan de voe-

derbak zijn ze nogal dominant. 

Onderscheid tussen man en pop: 

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

Aan de vleugelbocht is die meer diepzwart gekleurd en de snorharen zijn 

zwart. 

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 geslachtsbepaling. 

Het is al dikwijls gebeurd dat ze deze jonge vogels aanbieden als pop-

pen,  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. 
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Voliere Weizigt 
Zit nog steeds in het plastic. Sinds de uitbraak van de vogelgriep 

worden kinderboerderijen aan strenge overheidsmaatregelen ge-

houden waaronder het binnen houden van al het pluimvee en het 

afdekken van de hokken en rennen, zodat uitwerpselen van over-

trekkende vogels niet in het hok of ren kunnen komen. Er zijn nu 

geen uitbraken meer geweest, dus hopelijk mag de boel snel weer 

open. Ik heb wel geadviseerd om de boel niet in één keer hele-

maal weer open te doen, dat kan voor de vogels wel eens een te 

grote overgang zijn. Het is alweer de 2e keer van de aanschaf van 

de diepvries pinkies en meelwormen, dus dat gaat goed. Ook krij-

gen ze nu wat extra bessen en Walnoten en een vetbolletje. 



 
 


