
 
 



 
 



 
  

 

 

 

 

 

 Maandag 1 oktober komt Simon van de Luit ons la-

ten zien hoe en waarmee hij werkt in het vogelpark 

Avifauna in Alphen aan de Rijn. Velen zijn daar al 

eens geweest, maar de bezetting van de vogels be-

weegt net zo snel als het water in de Rijn. Maar ook 

de aanpassingen in het vogelpark gaan maar door. 

Ook de verzorging van de vogels past zich steeds aan 

de nieuwe ontwikkelingen in de markt. 

Het is voor de verzorgers steeds maar weer een uitda-

ging om de zowel de oudere vogels als de nieuwe 

aanwinsten in leven te houden en vooral de jonge vo-

gels die met de hand moeten worden gevoederd of bij 

gevoederd zijn een uitdaging van jewelste. Maar 

door de kunde van Simon kan hij ook onze kwekers 

van goede tips voorzien. Kom daarom ook. 
Aanvang 20.00 uur en de zaal is open vanaf 19.30 uur. 

 

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

zellig even langs, in de; Adjudant H.P. Kosterstraat 5 in 

Dordrecht. 

 

Het bestuur 



 
 



 
 

     Colofon 

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

    50e jaargang nummer;  10 - 2018                                                     
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  

Materiaalcommissaris: John Visser zonder bestuur functie: 06-51999236 

Lid van bestuur:   Vacant   

 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.   

 

Ere Voorzitter: C.Vigelius  
  

 Speld van Bijzondere waardering NBvV;                        

Chris Vigelius  

 Leden van verdienste;                                           

C.A.van Heeren & M.L. de Grip.    

mailto:boonarie@live.nl


 
 

Er zijn 2 adverteerders gestopt, als u nog een  

kennis hebt met een winkel of  bedrijf die onze 

vereniging wilt sponsoren, geef dan een seintje. 



 
 

 

Bestellen ringen voor het kweekjaar 2019.  
Ronde 2 voor ringen 2019 is nu gesloten. Er zijn 

825 ringen besteld. Ronde 3 is nu open. 
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 ) 



 
 



 
 

Leden bestand; PER 1 oktober 2018 

Per 1 oktober is lid geworden; Dennis Bussum. Dennis heeft 

een binnen Voliere en houdt daar met veel plezier vogels in. 

Welkom bij de onze club en wij wensen hem veel plezier aan 

de hobby. 

Ledenbestand 1-10-2018: 101 leden, 20 gastleden en 8 dona-

teurs.  

Zoals u weet zijn we iedere woensdag open vanaf 9.00—

16.00 uur. U kunt niet alleen aardappelen, uien, eieren, 

chips aanschaffen maar ook kunt u contact opnemen met 

de Happy Family Coach of u laat een pijnlijke plek in 

uw lichaam masseren. Zij zijn er alleen in de middag. 

Er is ook tijd voor een praatje of een lekker bakkie leut 

of een tosti tussen de middag. U bent gewoon van harte 

welkom. 



 
 

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 

Informatie over de 11 Rayon 5 verenigingen vindt u 

op: www.vogelverenigingenrayon5.nl 



 
 

Zaterdag 15 september zijn een aantal leden 

naar de vogelopvang World of Birds in Erica 

geweest. Deze organisatie heeft na wat om-

zwervingen een kassencomplex gekocht waar 

een groot aantal volières  in gebouwd zijn en 

nog steeds uitbreidt. Er is niet veel plaats 

meer over vandaar dat het aantal vogels rond 

de 1800 exemplaren blijft. De grote parkieten 

en Kaketoes zijn in de meerderheid 



 
 

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.  



 
 

Geschiedenis van de Volière deel 10 
We zijn aangekomen in het jaar 2015 waar we gingen van start met 

89 leden ( waarvan 1 jeugd ) 2 gastleden en 10 donateurs. Omdat ik 

in het vorige artikel eindigde met Vogel 2014 in december, nu maar 

officieel in de goede volgorde starten met in januari Vogel 2015 

waar 13.500 vogels voor waren ingeschreven. Dat waren er minder 

dan in 2014 maar dat had ongetwijfeld te maken met de wereldten-

toonstelling COM 2015 in Rosmalen. Daar waren van 22 tot 25 ja-

nuari 22.500 vogels ingeschreven, de Volière had een autorit georga-

niseerd waar redelijk belangstelling voor was. Het was 22 jaar gele-

den dat in Nederland een dergelijk evenement gehouden werd de 

laatste was in 1993 in Breda. Voordat we naar Rosmalen gingen was 

er eerst op 5 januari in de Luchtbode de nieuwjaarsreceptie en had-

den we met vijf jubilarissen best iets te vieren. Ruim 40 belangstel-

lenden waaronder meer vrouwen dan voorheen zorgden voor een ge-

zellige bijeenkomst. Daan Cense was met 50 jaar lidmaatschap de 

oudste van het kwintet. Joop Piket, Henk Hillebrink jr. en Gert 

Scheurwater waren 40 jaar lid en Ton Hierck 25 jaar. Allen kregen 

de bijbehorende speld, oorkonde, cadeaubon en een bloemetje. Het 

jaar 2015 begon op 7 januari met een aanslag in Parijs, bij het sati-

risch weekblad Charlie Hebdo vielen 12 doden en bij een joodse su-

permarkt 4 doden. Op 29 januari valt een gewapende man bij het 

20.00 uur journaal van de NOS binnen. Hij eist zendtijd maar wordt 

na lange tijd simpel overmeesterd door de politie. Op 3 augustus val-

len twee bouwkranen met een brugdeel vanaf een ponton bij de Juli-

ana brug in Alphen aan de Rijn. De kranen komen op winkels en 

woningen wonder boven wonder geen doden of gewonden. De be-

kende Amerikaans bluesgitarist en singer-songwriter B.B.King over-

lijdt op 89 jarige leeftijd. Andere bekende personen zijn Omar Sharif 

(83) Drs. P (Heinz Polzer 95) bekend in de jaren 1970 / 1980 met 

liedjes als de dodenrit, veerpont ( heen en weer, heen en weer) en het 

trapportaal. Verder Judoka Wim Ruska (74)  bekend van vele titels 

op de judomat maar vooral met twee gouden medailles tijdens de 

Olympische Spelen in 1972. Bij ons overleed Aad Blanker eind ja-

nuari 2015 ik meen 78 jaar oud. Sinds hij lid was geworden van de 

Volière was hij vaak behulpzaam tijdens de tentoonstellingen  



 
 

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.  



 
 of bij andere klussen.  

In september 2015 is ook ons lid Alex de Raad (62) overleden ik 

heb Alex nog meegemaakt als secretaris en penningmeester in de 

jaren negentig. Tijdens de algemene jaarvergadering in februari 

2015 ging de contributie voor 2016 omhoog naar € 38,-  De vacan-

te plaats bij de functie voorzitter  werd helaas niet ingevuld en 2e 

voorzitter Jan Hitzert was aftredend en niet herkiesbaar. Gelukkig 

zag Jan er de noodzaak van in om dan toch nog maar een jaar te 

blijven en zo geschiede. De overige bestuursleden bleven aan zo-

dat men met een zes mans bestuur verder ging. D. van Noort    se-

cretaris,  H.J. Buizer penningmeester M.J. Philippo materialen 

commissaris J.C.Piket bleef onze ringencommissaris en in april 

kwam A.C. Roza voor de P.R. functie en ringen digitaal.  

De kosten bij de bank voor automatische incasso ging voor de ver-

eniging door het invoeren van het Iban nummer zoveel meer kos-

ten dat men daar vanaf zag. Dus moest iedereen vanaf mei weer zelf 

overmaken, iets waar daarna (zoals voorheen) regelmatig door de 

penningmeester aan herinnert moest worden. De hoofdbesturen 

van de N.B.v.V. en de A.N.B.v.V. hebben wederzijds de intentie 

uitgesproken om samen verder te gaan het moet allemaal zijn be-

slag nog krijgen. Met Huub Vervest ( tropen en eur.cult ) Hans To-

lenaar ( keurmeester grote parkieten ) Tino Simons ( COM keur-

meester) en Aloïs van Mingeroet ( keurm. tropen ) hadden we 

weer gerenommeerde sprekers op de contactavonden. Ook Guus 

Groenling kreeg in het clubblad veel aandacht en een sponsoractie 

van Plus ’t Lam leverde € 155,- op. De Grote Clubactie zelfs € 

665,- Een filmmiddag in woonzorgcentrum Vreedonk trok 40 be-

zoekers. De Barbecue op 12 september was met 32 bezoekers ook 

geslaagd, alleen de leverancier liet het bestuur peentjes zweten 

door veel te laat met de spullen te komen.  

Op 17 oktober 2015 was er een technische dag in de Waterjuffer 

van Duurzaamheidscentrum Weizigt 19 inzenders zorgden voor 

125 vogels 



 
 

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  



 
 

Hans Tolenaar, Kees Verstraten en Aloïs van Mingeroet waren de 

keurmeesters. De Volière was ook de organisator van de Drecht-

steden Cup 2015. Deze werd van 3 t/m 5 december gehouden in 

Halte Patersweg een nieuwe locatie maar wel prima om daar zo-

iets te organiseren. Met 356 vogels een mooie opkomst en ook 

weer twee leerlingen van het Wellant College. Lisanne van Balle-

gooijen en Naomi van Halen waren diegene die de gehele show 

mede georganiseerd hebben en hiermee slaagden voor hun school 

opdracht. Mooie resultaten voor T.Loomeijer met 94 p. 

P.Jongeneel, A.Bakker, M.J. Philippo,P.Smit en G.v.d.Linden alle-

maal 93 p. De Volière won het verenigingsklassement met 922 p. 

voor Ons Genoegen Zwijndrecht 920 p. en De Vogelvriend Slied-

recht met917 punten. A.Bakker werd kampioen stammen met 

kleine barmsijzen 374 p. maar er was ook goud voor D. de Bruijn 

bij de stammen kanaries geel intensief en J.C. Piket met een en-

keling bij de agaat rood kanaries. Bij de postuurkanaries was J.C. 

Hameete succesvol met 2 keer goud en 3 keer brons.  Verder nog 

veel leden van onze vereniging die in de prijzen vielen maar te-

veel om ze allemaal te noemen. Op dezelfde locatie vond op 19 

december 2015 de Nationale Zangwedstrijd plaats Erik Buizer en 

Dirk van Noort hadden zich hiervoor sterk gemaakt. En met hulp 

van diverse anderen werd het een groot succes 27 inzenders en 

272 vogels. Bij dit soort wedstrijden wordt de winnaar, meester 

zanger genoemd. Dit waren bij de Harzers Max Gerhards uit Bos-

koop bij de Waterslagers Henk Doward uit Leerdam en bij de 

Timbrado’s Erik Wielders uit Den Haag. De District Tentoonstel-

ling 2015 werd georganiseerd door de Nachtegaal uit Heerjans-

dam. Van 17 t/m 19 december waren 1518 vogels te bewonderen 

in Sporthal Den Dam. Vier deelnemers van de Volière waarvan 

Dirk de Bruijn goud won met een stam kanaries geel intensief en 

zilver met een enkeling. Ook Joop Piket won goud met een kana-

rie agaat rood schimmel en zilver met een agaat rood intensief. 

Chris Vigelius 



 
 



 
 



 
 



 
 

     GUUS GROENLING  
 

Heeft een huwelijk moeten regelen en is er nu nog 

even tussen uit. Stuur wel een foto van zijn kinderen. 
 



 
 

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 



 
 

H79 Bijz. v.v. De Nachtegaal, Heerjansdam. Sporthal Den Dam, Sportlaan 

8, 2995 VN  Heerjansdam. Open: 25-10-2018 t/m 27-10-2018. Openingstij-

den: Donderdag 19:30 - 22:00 uur -- Vrijdag 10:00 - 22:00 uur -- Zaterdag 

10:00 - 16:00 uur. Entree gratis.           

S05 Afd. De Vogelvriend, SLIEDRECHT. Activiteitencentrum "De Ha-

vik", Thorbeckelaan 110, 3362 BV SLIEDRECHT. Openingstijden vrij-

dag 2 november 19.30 uur tot 22.00 uur. Zaterdag 3 november 10.00 uur 

tot 16.30 uur. Rad van Avontuur Gratis entree.        

D05 Bijz. De Voliere, Dordrecht. De Voliere, Adj. H.P. Koster-

straat 5, 3313 AM Dordrecht. Open; 8-11 van 19.30-22.00. 9-11 

van 10.00-22.00. 10-11 van 10.00-16.00 uur. Toegang gratis.       

Bereikbaar met buslijn 4 richting De Staart.         

H18 Bijz. VV Vogelvreugd, Hardinxveld-Giessendam. De Parel (v/h Her-

vormd Centrum), Talmastraat 9 , 3371 VG Hardinxveld-GIessendam. 

Open: 15-11-2018 t/m 17-11-2018 . Openingstijden: donderdag 19.30 uur 

t/m 22.00 uur; vrijdag 10.00 uur t/m 22.00 uur; zaterdag 10.00 uur t/m 

17.00 uur, Entree gratis.              

A20 Afd. Ons Genoegen, Ameide. Camping de Koekoek, Lekdijk 47, 4235 

VM Tienhoven. Openingstijden: vrijdag 16 nov. 14:00 - 22:00 en zaterdag 

17 nov. 11:00 -16:00. Toegang gratis en rolstoel vriendelijk. Rad van Avontuur.  

N15 Bijz. vv de Leeuwerik, Nieuw-Lekkerland. de Bark, Veerweg 

4, 2957CJ Nieuw-Lekkerland . Open: 15-11-2018 t/m 17-11-2018 . Open 

do; 20.00-2200 uur, vrij; 19.00-22.00 uur en zaterdag van 10.00-17.00. 

R40 Bijz. v.v. Witroka, RIDDERKERK. v.v Witroka, Westmolendijk 

99, 2985XK RIDDERKERK Open: 29-11-2018 t/m 1-12-2018. . open van 

donderdag 20:00 tot 22:00 uur, vrijdag van 10:00 tot 22:00 uur en zater-

dag 10:00 tot 15:00 uur.               

Z04 Bijz. ons genoegen,  uilenvliet 37a, 3333BS Zwijndrecht. Vrijdag 2 

nov. open van 19:30 tot 22:00 uur zaterdag3 nov. open van 10:00 tot 16:00 

uur, met aansluitend de prijsuitreiking gratis entree.       
 

Tentoonstelling agenda  



 
 

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   



 
 

 

AGENDA 
 Ma.  1 oktober  Contactavond S.v.d. Luit over Avifauna 

 Za.  6 oktober  Technische Jongvogeldag. 

 Za. 27 oktober  Vogelbeurs De Voliere 09.00-12.30 uur. 

 Za.  3 november  Technischedag Voliere/Harzer federatie. 

 Ma.  5 november Contactavond Filmavond. 

 Di.    6 november Opbouw Bijz. TT. Inkooien 15.00-19.30 

 Wo.  7 november Keurdag. 

 Do.   8 november Opening Bijzondere TT 19.30-22.00 uur. 

 Vr.    9 november Open Bijzondere TT      10.00-22.00 uur. 

 Za.  10 november Open 10.00. Prijsuitreiking 15.0016.00 u 

 Za. 24 november Vogelbeurs De Voliere 09.00-12.30 uur. 

 Do.  6 december  Opb. Rayon5 TT Inkooien 15.00-19.30 

 Vr.   7 december  Keurdag RIVIERENCUP  open 19.30 u 

 Za.  8 december  Open RIVIERENCUP 10.00. Uitk.16.30 

 Wo. 12 december Inbrengen Voliere/Harzer federatie 16.00 

 Do.  13 december Keurdag.  Vr. 14 dec. Admin.dag. 

 Za.  15 december Afluisteren/prijsuitreiking/uitkooien.  

 Za. 22 december Vogelbeurs De Voliere 09.00-12.30 uur. 

 

Vervolg Tentoonstelling agenda. 
G16 Bijz. De edelzanger, Groot-Ammers. tuincentrum Proviia, Nieuwpoortseweg 

5, 2964 EA Groot - Ammers. Geopend vrijdag 30 nov. van 10.00 tot 22.00 uur en 

zaterdag 1 dec.van 10.00 tot 15.30.            

D05 Reg. De Voliere, Dordrecht. Adj. H.P. Kosterstraat 5, 3313 AM Dordrecht. 

Rayon 5 RIVIERENCUP 2018. Open voor publiek; 7-12-2018 van 19.30-22.00.    

8-12-2018 van 10.00- 16.00 uur.             

D05 Bijz. De Voliere, Dordrecht. Adj. H.P. Kosterstraat 5, 3313 AM Dordrecht.     

Harzer Federatie/De Voliere. Za. 15-12-2018 open voor publiek van 12.00-15.00 

uur. 



 
 

Kweekverslag 

Bali spreeuw 

Leucopsar roth-

schildi 

Deze vogel is af-
komstig van Bali in 
Indonesië en is met 
uitsterven bedreigd. 
Voor een beschrij-
ving van de vogels 
verwijs ik naar de 

foto’s. Het verschil tussen man en pop is als je het weet wel 
te zien. De man is over het algemeen wat forser en de kuif is 
langer. Maar door een geslachtsbepaling te laten doen is 
pas met zekerheid vast te stellen wat het geslacht is. De Bali 
spreeuw is een beschermde vogel en staat in Bijlage A van 
Cités. Dit betekent dat de vogel geringd moet worden met 
ringen voor beschermde vogels en dat er een officiële Cités 
verklaring moet worden opgesteld. Dit is als het ware een 
soort paspoort wat altijd bij de vogel blijft. Alleen met deze 
verklaring mag de vogel verhandeld worden. Het was altijd al 
een van die vogels die ik graag nog eens wilde houden. Na 
een aantal andere soorten spreeuwen gekweekt te hebben 
wilde ik het eens met de deze vogels proberen.  
Ik heb het jonge koppel gekocht in het najaar van 2016. Bei-
de vogels zijn van ook in dat jaar geboren. 
Ze werden gehuisvest in een volière van 3x1x2 mtr. Vanwe-
ge ruimtegebrek heb ik geen echt binnenhok. Mocht het echt 
koud worden dan scherm ik de volière af met bubbeltjes 
plastic. De volière is voor 2/3 overdekt. Deze volière is be-
plant met laurier en klimop. De vogels laten over het alge-
meen de beplanting met rust maar zo nu en dan lijken ze wel 
wat plantaardige stoffen nodig te hebben. Dan worden de bla-

deren van de laurier voorzichtig afgebeten. Na een enkel hapje 
van het blad wordt het blad losgelaten.  



 
 

Zodoende komt het wel eens voor dat de laurier helemaal 
kaal is. Maar vervolgens laten ze de boom gewoon weer 
groen worden.  
De vogels krijgen Orlux premium universeel voer als basis. 
Daarnaast krijgen ze Uni-Komplet korrels, Remiline korrels 
en F16 pellets. Vooral de Remiline korrels worden door dit 
koppel goed gegeten. Maar mijn ervaring is dat dit verschilt 
per koppel. Het ene koppel spreeuwen eet liever Uni-
Complet korrels i.p.v. de Remiline. Verder uiteraard iedere 
dag vers drink en badwater.  
Het koppel is goed de winter doorgekomen. Aangezien ze 
nog geen jaar oud waren had ik niet zo veel verwachting 
v.w.b. de kweek voor 2017. De vogels waren nog niet eens 
vol op kleur. Het eerste jaar hebben de Bali spreeuwen nog 
een grijze rugvlek. Maar ik heb toch maar een nestblok op-
gehangen half maart want je weet maar nooit. Na een aan-
tal weken werd er begonnen met het maken van een slor-
dig nest. Er werd van alles gebruikt als nestmateriaal. Ko-
kos, gras, hooi, stro, bladeren, etc. Op 6 mei werd het eer-
ste ei gelegd. Het totaal zou komen op 4 eieren. Ik zag de 
vogels eigenlijk niet of nauwelijks op het nest dus ik had er 
niet zo veel vertrouwen in. In een aangrenzende vlucht zat 
een eenzame mandarijn spreeuw pop die in haar eentje 
een nest gemaakt had en een aantal eieren had gelegd. Ik 
heb toen als probeersel 2 mandarijn spreeuw eieren ver-
vangen voor 2 Bali spreeuw eieren. Dit heb ik gedaan op 
23 mei. Op 3 juni werd er een jong geboren bij de manda-
rijn spreeuw. Mijn eerste Bali spreeuw jong. Het andere ei 
was onbevrucht. De pop mandarijn spreeuw deed goed 
haar best en voerde het jong voortreffelijk. Ik heb het ge-
ringd op 9 juni met een 6 mm ring voor beschermde vogels. 
Dit jong groeide voorspoedig op en op 30 juni is het uitge-
vlogen. Leuk gezicht om de veel kleinere mandarijn 
spreeuw het jong van de Bali spreeuw te zien voeren. 



 
 



 
 

Ondertussen waren de Bali spreeuwen zelf ook aan het broe-
den gegaan op de resterende eieren. En hier werden twee 
jongen geboren. Het eerste jong op 3 juni en het tweede op 5 
juni. Dus nu had ik in twee nesten jongen van de Bali spreeu-
wen. Helaas ging dit nest niet zo voorspoedig als bij de mandarijn 

spreeuw. Na een paar dagen was al gauw te zien dat er 1 jong 
achter bleef in de groei. Het leek wel of de ouder vogels zich 
vooral concentreerde op het oudste jong. Het oudste jong heb 
ik op 10 juni geringd. Dit jong is op 25 juni uit het nest ge-
sprongen en heeft dit niet overleefd. Ondanks dat het oudste 
jong nu weg was werd er niet meer goed gevoerd en ook het 
jongste jong heeft het niet gehaald. Onervarenheid van het 
koppel? 

Het koppel liet zich echter niet ontmoedigen en op de dag dat we op 
vakantie gingen lagen er weer eieren in het nest. Ik kon de mandarijn 
spreeuw nu niet meer gebruiken want die had zelf geen eieren meer 
liggen. Dus ze moesten het zelf doen. Ik ging 14 dagen op vakantie. 
Bij thuiskomst nest controle uitgevoerd en er lagen twee jongen in het 
nest van een dag op twee oud schat ik. Dat was een mooie thuis-
komst. Dit keer ging het eigenlijk precies hetzelfde. Het jongste jong 
ging duidelijk achterlopen na een kleine week en heeft het niet gered. 
Maar 1 jong is goed groot gekomen. Dus van een koppel van krap 
een jaar oud toch twee jongen op stok. Ik was er zeer tevreden mee. 
Na DNA-analyse bleek het een man en een pop te zijn. 
Als er jongen zijn krijgen de spreeuwen bij mij de eerste dagen diep-
vries pinkies, diepvries buffalo en levende buffalo wormen. Deze wor-
den goed gevoerd. Na een aantal dagen worden er witte meelwormen 
aan toegevoegd en na een dag of 10 worden gewone meelwormen 
erbij verstrekt. Diepvries was motten worden gegeven maar niet echt 
gegeten. De verstrekte insecten worden bestrooid met Gistocal voor 
de nodige kalk en mineralen. Universeel voer en pellets worden tij-
dens deze periode niet of nauwelijks gegeten. 
Het kweekkoppel heeft de winter van 2017 goed overleefd en ik was 

positief over 2018. Half maart weer het nestblok erin gehangen en al 

snel werd er een slordig nest gemaakt. Op 2 april werd het eerste ei 

gelegd. In totaal werden er drie eieren gelegd. Op 17 april werd het 

eerste jong geboren. De volgende dag gevolgd door nog eens twee. 

Ik heb aan de voeding niet zo veel veranderd.  



 
 



 
 
Enkel heb ik de vogels wat meer keuze gegeven in insecten.  

Toegevoegd werden zijderupsen en krekels. Allebei diepvries. De-
ze werden echter niet zo heel veel gevoerd in het begin. Pas bij 
het tweede nest werden ze iets meer gevoerd. Na een week is het 
eerste jong geringd door een goede vriend omdat ik op vakantie 
was eind april. Het andere jong is een dag later geringd. Weer 
bleef er een jong achter in de groei en deze heeft het ook niet ge-
red. De overige twee jongen zijn goed groot geworden en op 8 mei 
uitgevlogen.  
Het nest werd weer wat opgeknapt door het kweekkoppel en op 19 
mei lagen er weer drie eieren in het nest. In de nacht gingen de 
eerste twee jongen steeds terug in de nestkast en om te voorko-
men dat ze de eieren kapot zouden maken heb ik deze uitgevan-
gen en in een naastgelegen vlucht gezet. Op 1 juni kwamen alle 
drie de eieren uit. Hetzelfde scenario speelde zich weer af. Weer 
bleef er 1 jong achter.  
Omdat ik hier al bang voor was heb ik voor het uitkomen van de ei-
eren een pot Nutribird A19 gekocht. Dit is een hand opfok voer 
voor de eerste dagen. Toen ik zag dat het jong achter ging lopen 
heb ik dit ‘s morgens en ’s avonds hiermee bijgevoerd. Ik het begin 
pakte het jong niet veel maar na een paar dagen kregen we het 
samen door.  
Ik had nog nooit een jong zo gevoerd dus voor mij was het ook 
nieuw. Door dit bijvoeren bleef het jong in de pas lopen qua groei 
met de andere twee jongen. Na een dag of 8 bijvoeren wilde het 
jong niet meer uit de spuit eten en ben ik er mee gestopt. Ik denk 
dat het gewoon geen honger had en nu wel weer goed werd ge-
voerd door de ouder vogels. Op 26 juni zijn de twee grootste jon-
gen uitgevlogen en de kleinste een dag later. In de avond gaan ze 
nog wel het nestblok in.  
Na een week lagen er weer eieren in het blok maar die heb ik weg-
gegooid. Ik vind twee rondes per seizoen genoeg voor de vogels.  
Tevens kwam de zomervakantie alweer in zicht en dan is het mak-
kelijker voor de verzorger als er geen jongen zijn. 
Het tweede jaar dus 5 jongen op stok. 3 mannen en 2 poppen. 
De Bali spreeuw, een hele mooie en leuke vogel voor in de volière.  
 

Groet 
Arie Boon 
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