
 
 



 
 



 
  

 

 

 

 

 

 Deze maand gaan we van start met onze Nieuwjaars re-

ceptie op maandag 9 januari.  

Bewust gekozen voor een weekje later, dan kunnen we 

nog even bij komen van alle festiviteiten van de voor-

gaande weken.  

Tijdens deze receptie besteden we ook aandacht aan de 2 

jubilarissen t.w. Chris Vigelius(40) en Peter de Koning

(25) jaar lid van de NBvV en ook van onze club, al is Pe-

ter eerst lid geweest van Papendrecht, maar dat nemen wij 

als vereniging gewoon over.  

De 3e jubilaris van 2016 was Dubbelmonde, maar dat 

hebben wij op dinsdag 1 november in het woonzorgcen-

trum reeds gehouden. Met bijna 50 personen hebben we 

de speld laten overhandigen door Rayon 5 voorzitter Lex 

Kaptein en onze voorzitter gaf de manager de Oorkonde 

en een envelop voor de handwerkclub. 

 

Deze avond en volgende maand tijdens de ALV is de kof-

fie/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;  1 - 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.  

Het is inmiddels wel voor de leden van de Welstandcommissie ge-

weest en deze konden geen aanwijsbare redenen vinden, om plaatsing 

aan de Adj. H.P. Kosterstraat te verbieden. 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 be-

wonersavond is belegt en de behoefte van de bewoners is gepeild. 

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. 



 
 



 
 

De Grote Clubactie  



 
 



 
 

 



 
 

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


 
 

  



 
 

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.  



 
  



 
 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  



 
 

Leden bestand; 

 

Per 1 januari zijn de volgende leden bedankt als NBvV lid. 

Peter Beije, H. Gooshouwer,T. Hartog, J.J. Hitzert, T. Loomeijer, A. 

de Man, A.C. Roza, L.F.A. Slee, A.A.J. Stam. Wij bedanken hun voor  

het lidmaatschap. Altijd weer jammer dat mensen hun lidmaatschap 

op zeggen, maar extra jammer is dat ze geen Gastlid of donateur wor-

den. Jan Hitzert en Arie Roza hebben dit gelukkig wel gedaan. 

Als gastlid betaald u niet meer de Bondscontributie en ontvangt dan 

geen Onze Vogels meer. 

 

In 2016 hebben 13 personen zich aangemeld als nieuw lid. 

 

Er zijn 2 leden overleden t.w. H.D. van Franquemont en Joop Piket 

 

 

Gastlid zijn geworden: 

Jan Hitzert, A.C. Roza, 

 

Co Sneep heeft te kennen gegeven dat hij het rondbrengen van het 

boekje een te zware belasting is gaan vinden en dat mag ook wel ge-

zien zijn leeftijd. Voor alle jaren dat hij dit heeft gedaan willen wij 

hem vriendelijk bedanken en we zijn trots op hem, dat hij dit voor on-

ze club heeft willen doen. Voor het bezorgen van de boekjes heeft on-

ze voorzitter zich op gegeven, dus dat is mooi opgelost. 

 

Co is ook nog steeds in Dubbelmonde iedere dag even de vogeltjes 

aan het verzorgen en donderdagochtend tussen 09.00-10.00 uur is hij 

samen met Jan de Koning en Dirk de Bruijn de volière aan het 

schoonmaken. 

Een lid om trots op te zijn en denk er eens over na om zijn opvolger 

te worden, wanneer  hij het niet meer op kan brengen. 

 

Ledenbestand 1-1-2017: 83 leden, 4 gastleden en 8 donateurs. 

 



 
 



 
 

Parelhals amadine, Lonchura griseicapilla  
Vercauteren Jan 

Ze komen voor in Zuidelijk-Soedan, West-Ethiopië, het noord-oosten van Oegan-
da en Kenia tot in het binnenland van Tanzania.  Ze leven in doornige struiken 
van de savannen en steppen en voeden zich hoofdzakelijk met zaden en kleine 
insekten. 
In het regenseizoen gaan ze over tot nestbouw. 
Het nest is vrij slordig met allerlei grashalmen  en veren. 
Ze leggen  4 à 6 eieren die bebroed worden gedurende 13 dagen. 
Beschrijving: 
Ongeveer 10 cm groot. 
Kop, voorhoofd en kin zijn grijs, de kin en wangen zijn met witte stippen bedekt. 
Hebben bruine ogen, de snavel is grijsachtig tot zwart en de ondersnavel is zilver-
grijs. 
De rug, borst en buik zijn reebruin, de anaalstreek is witachtig bruin. 
De vleugels zijn donkerbruin, stuit en bovenstaartdekveren zijn wit.  De staart is 
donkerbruin. 
De poten zijn donkergrijs. 
De man zingt regelmatig, de pop niet.  Verschil tussen beide geslachten is moei-
lijk te zien. 
Klein verschil is dat de kop van de pop iets ronder en wat kleiner is.  De grijze 
kleuring is ook iets lichter, evenals de borst die wat  bleker blijkt te zijn, maar het 
onderscheid maken blijft moeilijk. 
Bij een dominant mannetje is de kans groot dat de ander niet zingt, waardoor je 
kan veronderstellen dat je een koppel hebt. 
Dus apart in een tentoonstellingskooi plaatsen en afwachten en observeren. 
Eind 2007 had ik enkele parelhals amadinen aangekocht op een beurs, geslacht 
niet gekend. 
Zag een verschil tussen beide: de ene had meer heldere witte stippen op de kop 
tegenover de andere. 
Na de winter werden ze in de kweek gezet, maar maakten geen aanstalten. 
De man was constant aan het zingen, de andere niet. 
Dit duurde zeker een half jaar zo voort, tot ik ze in een aparte volière plaatste. 
Beide vogels zongen. 
Heb dan een nieuw, jong koppel aangekocht bij een liefhebber, geringd ' 08. 
In 2009 werden ze samen met nog andere exoten in een binnenvlucht gelaten die 
een grootte had van 2,20 m L,  0,70 m B en 1,90 m H. 
Ze gingen vrij spoedig over tot nestbouw en het duurde ook niet lang tot eileg. 
Ze legde 3 witte eitjes die ik onder japanse meeuwen legde. 
Er kipten 2 jongen uit die goed werden opgebracht.  Ze werden geringd met een 
B-ring van 2,3 mm. 
Ondertussen was ze terug aan het leggen, ze broedde heel vast en heb ze maar 
laten doen. 
Na 8 dagen zat ze niet meer op het nest en stelde ik vast dat dat leeg was.  
Waarschijnlijk had de man ze aangepikt. 



 
 

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 !  



 
 

 

Na 14 dagen later legde ze terug 4 eieren, 6 dagen later lagen er terug maar 2 
eieren die ik onder japanse meeuwen plaatste.  
Terug 2 jongen kipten uit en werden goed opgebracht. Na 6 weken waren ze 
zelfstandig. 
Liet ze nog één ronde doen en kwam aan een totaal van 7 jongen (wel onder ja-
panse meeuwen) 
Hoop volgend jaar onverwante koppels samen te stellen die op natuurlijke wijze 
zelf hun jongen grootbrengen. 

TIP: 
Er is nog een onderscheid 
te zien tussen man en pop, 
daar bij de pop, een licht 
bruine kleur op het rugdek 
te zien is. 
Ook bij het open trekken 
van de vleugels kan je zien 
dat deze bleker is en de 
zwarte vlek aan de snavel 
is minder intensief. 



 
 

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 is het mogelijk om met de nieuw aan-

geschafte touringcar van Arie Bijker naar dit grote vogel 

evenement te reizen. 

We vertrekken om 09.00 uur vanaf de parkeerplaats van de 

Gravensingel bij zwembad De Dubbel. Komt u met de 

fiets of brommer dan kunt u deze in onze loods parkeren.  

De prijs voor deze busreis bedraagt € 25,00 per persoon, 

maar daar krijgt u op de heenreis tijdens een stop koffie 

met gebak voor en op de terugreis kunt u gratis gebruik 

maken van de aanwezige drankjes. 

Opgave zo snel mogelijk en betalen doet u aan de chauf-

feur. 

Zijn er te weinig inschrijvingen voor de grote bus dan is 

het huren van 1 of 2 kleine busjes een optie. Of auto’s. 



 
 

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   



 
 

Zilverbek, Lonchura cantans 
 

Het zilverbekje is afkomstig uit het noorden en zuiden van Afrika. 
Ze zijn ongeveer 11cm groot, zij worden vrij goedkoop aangeboden, echt 
een vogel voor beginners. 
In 2004 kocht ik op een vogelbeurs 2 koppels zilverbekjes ( kweekjaar 
2004), 2 wildkleur en 2 bruine. 
Het onderscheid tussen de twee geslachten zie je aan de grootte van de 
kop, maar met zekerheid kan je het niet zeggen. Het is dus altijd goed om 
aan de verkoper omruiling te vragen als later blijkt dat het geen koppel is. 
Al spoedig zette ik mijn nieuwe aankoop in een tentoonstellingskooi. 
Na een paar dagen begonnen de mannen te zingen en stelde ik vast dat ik 
inderdaad twee koppels had. 
Het volgende jaar werden ze op een zonnige dag in een aparte buitenvolière 
gelaten. 
Het zijn vrij sterke en kweeklustige vogels die zilverbekjes, Je kan ze ook 
samen hokken met nog andere exoten, ze zijn niet territorium gebonden . 
Het duurde ongeveer 4 weken voor ze tot nestbouw overgingen, misschien 
waren ze nog wat te jong. 
Ze bouwden een bolvormig nestje dat hoofdzakelijk vervaardigd was uit co-
conestmateriaal en langs de binnenkant afgewerkt met pluimpjes. De pop 
legde tussen de 4 à 7 eieren. 
Vanaf het 4de ei begonnen pop & man te broeden en dat duurde ongeveer 
12 dagen. 
Nestcontrole laten ze vrij  gemakkelijk toe. 
Ze kipten allen uit en werden geringd met een diameter van 2,3 mm, dit 
werd afgeplakt met leukoplast. 
Toch duurde het niet lang of de ringen waren allen verwijderd en sommige 
nestjongen lagen de volgende dag dood op de grond. 
Oorzaak: De ouders 
hielden het nest zeer 
proper, vreemde 
voorwerpen werden 
verwijderd (in dit ge-
val, de ringen) dit ge-
beurde ook bij het 
2de koppel. 
Na een 2-tal weken 
vlogen er enkele uit, 
met open getrokken 
poten.(door het ver-
wijderen van de rin-
gen) 



 
 



 
 

Door deze omstandigheden was ik verplicht ze niet meer te ringen. 
Na de 2de ronde heb ik ze gewoon hun gang laten gaan. 
De pop legde maar liefst  7 eieren, deze kwamen allen uit en werden goed 
opgebracht. 
Na 14 dagen was de nestopening zo klein geworden door de stoelgang van 
de jongen, dat de ouder gewoon langs de buitkant haar jongen  moest voe-
ren. 
Hierdoor konden ze niet uitvliegen, ik heb dan maar zelf de opening ver-
groot. 
Direct vlogen ze allen uit, het laatste jong was reeds gestorven in het nest, 
wegens te kleine ruimte. 
Hierna werden ze nog 2 weken door de ouders verder opgebracht. Dan heb 
ik ze van de ouders verwijderd. 
Er werd nog een 3de ronde gedaan, ook deze zijn allen groot opgebracht. 
Als voeding gewoon exotenmengeling, grit en sepia werden constant voor-
zien. 
Ook het eivoer werd gretig opgenomen. 
Op de tentoonstelling kan je zien dat veel zilverbekken gekruist worden met 
andere exoten.  vb: zilverbek x vuurvink, binzen x zilverbek, zilverbek x ze-
bravink, zilverbek x padda 
Er zijn al verschillendZilverbek, Lonchura cantanse mutaties in omloop; Ino, 
donkerbuik, lichtbruin . 

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


 
 

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. 



 
 



 
 



 
 

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. Omdat er 

nog steeds uitbraken voorkomen is de regel ter voorkoming van 

uitbraak nog steeds van kracht. Zodoende moeten bezoekers over 

de speciaal daarvoor geplaatste matten lopen en is het vogelei-

land afgesloten voor publiek. Onze eerste vogel, de Roodrugpar-

kiet is overleden en dat is natuurlijk altijd jammer. Dit staat op 

zich los van de vogelgriep natuurlijk. 



 
 

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



 
 

Gezocht materiaalcommissaris. 
Rinus Philippo gaat het bestuur verlaten. Als op-

volger van Piet v.d. Gracht heeft deze klusjes-

man onze club bij veel evenementen geholpen. 

Maar na de Algemene jaarlijkse ledenvergade-

ring van februari stopt hij ermee. Dus zijn wij op 

zoek naar een opvolger. Alvast bedankt Rinus! 

 

Ook Arie Roza is al een tijdje gestopt met zijn 

bestuurfunctie, mede door zijn drukke baan als 

kok en hij dan vaak moet werken als wij juist vrij 

zijn. 

Arie was de 2e ringencommissaris en dat is nu 

allemaal digitaal te doen en als de 1e man niet 

ziek of door iets anders verhindert is, heb je als 

2e man niet veel te doen. Maar ook meedenken 

als bestuurder en helpen bij activiteiten is vaak 

belangrijker en noodzakelijk. Alvast bedankt Arie! 

Daarom zouden wij het fijn vinden als er 2 leden 

zich aanmelden voor bestuurder van ons mooie 

clubje. 

Geen zin om in het bestuur te zitten, maar wel 

bereid om iets extra te doen, meldt je aan a.u.b. 

Het bestuur. 



 
 


