
 
 



 
 



 
  

 

 

 

 

 
  

Vogelmorgen 
 

  Toegang gratis 
 

Clubgebouw De Voliere,                      
Adj. H.P. Kosterstraat 5 in Dordrecht. 

 Mits het coronavirus dit toelaat! 

Zaterdag: 11 april;  
open vanaf 09.30 uur, aanvang 10.00 uur. 

Deze morgen staan de Parkieten centraal en 

worden van beeld en commentaar voorzien 

door keurmeester Piet Ooijen uit Zevenber-

gen. Dus laat alles even in de steek en kom 

gezellig naar deze vogelmorgen en neem ge-

rust iemand mee!   



 
 



 
 

     Colofon 

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

    52e jaargang nummer;  04 - 2020                                                     
lid Kamer van Koophandel onder NR: 24367740.  

                                        Bestuursamenstelling:  

Voorzitter:   Andries van Batenburg. Tel. 06-24561964  

Secretaris:  D. van Noort,   Willy Martensstraat 11, 3314 XV                                   

Dordrecht. Tel: 06-39779880, e-mail: d.vannoort002@gmail.com   

1e Penningmeester:  M.L. de Grip. Tel. 078-6227697 

2e penningmeester & P.R. man: H.J. Buizer.   Tel. 06– 36208353 

1e Ringencommissaris: A. Boon. Tel. 06-82502930  boonarie@live.nl  
Lid: (nieuw) Aad Middendorp  Telefoon: 06-51721693 

Materiaalcommissaris: John Visser zonder bestuur functie: 06-51999236 

   

 Contributie 2020:  Contant / Internet  / overschrijfkaart bank 

 Senior Leden :   € 42,00    Jeugd/Gast leden:  € 20.00   

 Donateurs komen te vervallen met ingang van 2020      

Vriendelijk verzoek, maakt uw contributie in januari over, via 

Internet bankieren of contant,  V.V. De Volière: NL23 ABNA 0513 3414 12.                   

Beëindiging lidmaatschap; doorgeven voor 1 juni of 1 december. 

Let op; de automatische incasso is vervallen, zelf doen a.u.b.  

 

Ere Voorzitter: en drager van de  speld van      

Bijzondere waardering NBvV;  Chris Vigelius  

 Lid van verdienste;   M.L. de Grip.                     

mailto:boonarie@live.nl


 
 



 
 

 

Van de redactie 
Namens bestuur en leden van de Bijenvereniging Dordrecht en 

omstreken, hebben wij bericht gehad dat ze met blijdschap aan 

ons doorgeven, dat deze vereniging met een kleine 140 leden 

hun clubgebeuren bij ons gaan voort zetten. Het is nooit leuk als 

de gemeente even langs komt met de mededeling, dat ze van 

plan zijn dure woningen te gaan bouwen, precies op de plaats 

waar je club is gesitueerd. En dan niet even enthousiast mee 

zoeken naar een vervangende ruimte, dat mag je zelf uitzoeken. 

En dan kom je er al snel achter dat een locatie niet zomaar voor 

het opscheppen ligt, vandaar dat ze dolblij waren, toen bleek dat 

wij nog wel een mooi plekje over hadden. Waar vorig jaar de 

pluktuin met bloemen eindigde komt nu een Unit te staan, waar-

in ze honing gaan slingeren. Dan een kleine tussen ruimte van 

1.50 m breed voor gezamenlijk gebruik en dan een stalen opslag 

container voor hun materiaal. Vergaderen en les geven gebeurd 

in onze ruimte. Wij hopen op een fijne en langdurige samenwer-

king.  Het bestuur. 



 
 



 
 

Nieuws uit de voliere bij Weizigt 
Na een hoop wikken en wegen werd er dan toch eindelijk een 

datum geprikt voor het ophalen van een koppel Roodkuif Kardina-

len. Een paar prachtige vogels, zeker een aanwinst voor de bezoe-

kers. En dan zie ik u denken er zitten toch enkel mannen in beide 

rennen, dat klopt, maar voor dit stel maak ik graag een uitzonde-

ring. Ze zijn inmiddels 11 jaar oud en sinds vorig jaar is er van 

broeden dan ook niets meer gekomen. Zodoende ben ik dan ook 

niet zo bang dat het mannetje zich vervelend gaat gedragen tegen-

over zijn mede bewoners. Deze vogels kunnen makkelijk 20 jaar 

worden en daar hopen we dan ook op, zodat de bezoekers nog vele 

jaren zich kunnen vergapen aan deze prachtige vogels, geschonken 

door een kweker uit Schiedam, die mijn oproep op VogelMarkt-

net.nl had gelezen, om vogels met een schoonheidsfoutje te schen-

ken aan onze voliere. 

Op dinsdag 25 februari kwam Radio Rijnmond opnames maken 

bij Weizigt en heb ik ook nog even opgeschept over onze mooie 

voliere en de vogels en hoe één en ander is ontstaan. 



 
 

Bloembinderij Bussem  
Kromme Zandweg 2      
3319 GH DORDRECHT  
               

Tel./Fax 078-6160320  

Open Ma t/m Vr. 08.00 – 

18.00 en Za. 08.00-17.00 

uur. 

Oudenhovenstraat 30-36  
3311 GK Dordrecht. Tel. 

078-6134500. 
E-mail: info@vanreesverf.nl Vertrouwd adres voor, 

verf,behang, materiaal 

Eetcafé “De Ster”  

              W.C. Sterrenburg (1e etage)        

                 P.A. de Kokplein 165    3318 JW Dordrecht.            

Tel. 078-6172805                                                                      

Voor Lunch en diner, verse koffie en gebak.  
Open van: Maandag:12.00—20.00 uur.                           

Dinsdag tot en met zaterdag van 11.00—21.00 uur.  



 
 

 
Ook op woensdag zijn ze misschien op de club aanwe-
zig. levering ronde 3 na 1 april 2020 
Vergeet niet op tijd uw ringen te bestellen! We zijn in-
middels aangeland in ronde 4 en u heb de tijd tot en 
met 28 maart om uw bestelling aan Arie Boon door te 
geven. Om misverstanden te vermijden, bestel en be-
taal uw ringen alleen via onze ringencommissaris. 
Maak een afspraak met Arie via 06-82502930 of   
boonarie@live.nl of tijdens de vogelbeurs. 

Ledenbestand 01-04-2020: 87 leden, 26 gastleden. 

De verdeling ziet er als volgt uit: 

Lid De Voliere + NBvV lid  85. Contributie bedrag € 42,00 

Jeugdlid De Voliere + NBvV   2. Contributie bedrag € 20,00 

Gastlid De Voliere    26. Contributie bedrag € 20,00 

Totaal aantal leden:       113 

We heten de heer A. Bakker uit Urk welkom als gastlid. 

Is een Harzer kweker en dus automatisch ook lid van de Fe-

deratie. Het is zeker geen familie van onze Arie Bakker, onze 

import Dubbeldammer. 

Toch leuk dat zowel de Federatie als onze vereniging er weer 

een nieuw lid bij heeft. Wij wensen u veel plezier met uw 

hobby. 



 
 

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.  



 
 Top 10 Meest voorkomende vogels in Nederland 

10. Wilde eend: Minder dan 500.000 

Ongetwijfeld de bekendste watervogel. Wie heeft er 
niet als kind deze eendjes gevoerd? Het mannetje 
herken je aan de mooi groen gekleurde kop, de witte 
‘halsband’ en de kastanjebruine borst. Het vrouwtje 
heeft een sobere bruine schutkleur 
9. Houtduif: Minder dan 500.000 

De houtduif is de grootste in Nederland voorkomende 
duif. Je herkent hem aan de witte vlek op zijn hals. Je 
vindt ze bijna overal: tuinen, parken en ook steeds 
meer in steden. Het ‘roekoe’-geluid van de houtduif is 
één van de meest herkenbare vogelgeluiden 
8. Fitis: Ongeveer 500.000 

De fitis lijkt erg op de tjiftjaf, maar zijn poten hebben 
een andere kleur en zijn zang klinkt anders. De zang 
van de fitis bestaat uit een serie aflopende tonen. Een 
stukje muzikaler dan zijn tweelingbroer! 
7. Winterkoning: Ruim 500.000 

Winterkoninkjes zijn klein met een parmantig rechtop-
staand staartje. Ze zijn roodbruin van kleur en zit 
graag in lage struiken. Maar als hij vliegt, doet hij dat 
bijzonder snel! 
6. Koolmees: Ruim 500.000 

De koolmees is één van de bekendste vogels van 
Nederland. Dat komt omdat hij met zijn geel-groen-
zwarte verenkleed en bekende fluitgeluidje hartstikke 
herkenbaar is. Daarnaast is dit vogeltje allesbehalve 
schuw. 
5. Tjiftjaf: ruim 500.000 



 
 

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



 
 De tjiftjaf is een kleine, onopvallende vogel die zich 

meestal in boomkruinen bevindt. De naam ontlenen 
ze aan hun zang, die klinkt als tjif-tjaf. 
4. Vink: 600.000 tot 700.000 

Door de opvallende kleuren is de mannetjesvink goed 
herkenbaar. Zijn kop is blauwgrijs met bruine wangen; 
niet te missen. Het vrouwtje is wat onopvallender. Vin-
ken zijn heftige zangers, hun geluid is te horen van fe-
bruari tot in september. Het liedje duurt maximaal 5 
seconden en wordt makkelijk 10 keer per minuut her-
haald. 
3. Spreeuw: Ruim 500.000 

Spreeuwen zijn goed in imiteren: ze kunnen geluiden 
uit hun omgeving nadoen, zoals mensenstemmen of 
toeterende auto’s. Het verenkleed is glanzend zwart 
met, vooral in de zon, een weerschijn van bronsgroen 
2. Huismus: 500.000 tot 1.000.000 

De huismus; wie kent hem niet? Helaas is het aantal 
huismussen in de afgelopen jaren flink gedaald; een 
precieze oorzaak valt niet aan te wijzen. Gelukkig 
heeft het zich nu ietwat gestabiliseerd en staat de 
huismus nog steeds op een mooie tweede plek in de-
ze lijst. 
1. Merel: Meer dan 1.000.000 

Merel is niet alleen een populaire meisjesnaam, maar 
ook de meest voorkomende vogel in Nederland. Dit 
familielid van de lijsters staat bekend bekend om zijn 
zangkwaliteiten; en zingen doet-ie! Vooral ’s ochtend 
en ’s avonds kan je hem vaak horen, meestal vanaf 
een hoog punt 



 
 

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


 
 

Coronavirus 
Beste leden en klanten, 

In navolging van het kabinetbesluit en richtlijn RIVM zijn al 

onze activiteiten tot nader orde uitgesteld. 

Wij willen echter een uitzondering maken met de vogelbeurs. 

De beurs op zichzelf mag geen doorgang vinden, dus geen vo-

gelverkoop en catering. Maar omdat onze en uw vogels moeten 

kunnen blijven eten, is verkoop toegestaan onder strenge voor-

waarden. Om de verkoop verantwoord te laten verlopen, zijn de 

volgende regels van kracht. 

1. Geen handen schudden en bij verdenking dat u ziek bent, 

omdat u staat te hoesten/niezen/snuiten, wordt u verzocht 

de ruimte te verlaten. 

2. Bij binnenkomst in het gebouw, bent u verplicht om eerst 

uw handen te wassen en deze af te drogen met papieren 

handdoekjes.(streng toezicht) 

3. Er mogen nooit meer dan 3 klanten, zich gelijktijdig in de 

verkoopruimte begeven en dan verplicht met gepaste tus-

sen ruimte. 

4. Met uitzondering van eigen personeel is het niemand toe-

gestaan om zonder toestemming van personeel, de ver-

koopruimte te betreden. 

5. Wanneer u uw bestelling heeft geplaatst, wordt deze door 

één van onze medewerkers gehaald en deze op de tafel in 

het halletje gedeponeerd. 
 

6.  De rekening ligt op het tafeltje en u voldoet deze. 



 
 



 
 

7.  Als de rekening is voldaan kunt u de producten mee-

nemen. Doe een stapje extra terug bij verrekenen.  

8. Heeft u meerdere producten nodig, zoals nestmateriaal, 

mag u met een medewerker de zaal betreden en pakt u 

uw producten en plaatst deze op de verkoop tafel. Onze 

medewerker blijft al deze tijd op gepaste afstand van u.  

9.  Tijdens het afrekenen vragen wij u minstens 2 meter 

achter de tafel plaats te nemen. 

10. Wilt u balen zaad bestellen, dan moet u dit doen via 

Dirk en voor vrijdag 27 maart voor 12.00 uur. 

11. Wanneer u buiten moet wachten op uw beurt, houdt dan 

voldoende afstand van elkaar, dus niet net als bij de 

Coffeeshop. 

12. Bij een Lockdown, komen bovenstaande regels te ver-

vallen en is alles volledig gesloten. 

Wanneer wij met z’n allen ons houden aan deze regels, 

dan hebben wij het volste vertrouwen erin, dat wij vol-

doen aan de oproep van Mijnheer Rutte om verstandig 

met elkaar om te gaan en niemand bewust in gevaar te 

brengen. 

Mochten er zich na het uitbrengen van deze berichtge-

ving, extreme verslechtering met de uitbraak van het co-

ronavirus zich voordoen, dan staat het ons vrij, om 

alsnog te besluiten de deuren van ons clubgebouw te 

sluiten. 

 

Namens al onze vogels en het bestuur van vogelvereni-

ging De Voliere, wil ik u vriendelijk 

groeten en wens iedereen veel ge-

zondheid toe, 

Dirk van Noort (secretaris)            

Foto rechts; Het Winterkoninkje! 



 
 



 
 Winterkoninkje 
 Een klein, eenvoudig vogeltje dat vooral bekend is door zijn ui-

termate luide gezang, een echt “kwettergezang”. Hij is rood-
bruin van kleur en heeft een opgewipt stomp staartje. 

 De flanken van het winterkoninkje zijn wit gestreept. 
 Van alle zangvogels is deze vogel toch wel de grootste lawaai-

maker. Waarschuwen doet hij bijzonder veel en erg luid. Dit laat 
hij in alle openheid horen. Het broeden echter vindt op verbor-
gen plekjes in de half-schaduw plaats, in heggen of b.v. achter 
een gordijn van klimop. 

 Het mannetje bouwt gewoonlijk meerdere nesten. Dan beslist 
het vrouwtje, de “winterkoningin”, welk nest haar het beste lijkt, 
om er vervolgens vijf tot acht buitengewoon kleine eitjes in te 
leggen. Vanwege deze broedbiologie is het beslist aan te raden 
meerdere broedhulpmiddelen op te hangen. 

 Het hoofdvoedsel van de winterkoning bestaat uit insecten
(larven), spinnen, motten, vliegen en ook slakken, die in de win-
ter moeilijk bereikbaar zijn. Waarschijnlijk zullen zij bij schaarste 
daarvan slechts uit nood overgaan op het nuttigen van zaden en 
bessen en die gebruiken als bijvoedsel. Door zijn spitse snavel 
komt de vogel gericht in spleten en voegen. Daardoor is het win-
terkoninkje een grote hulp bij de biologische ongediertenbestrij-
ding”. 

 Het mannetje bouwt een aantal bolvormige nesten van blade-
ren, droog gras en mos, met een ingang opzij bovenaan, in 
heggen, klimop boomstronken, schuurtjes of zelfs in oude nes-
ten van andere vogels. . Het wijfje kiest er één uit en voert dit 
van binnen met veertjes. Gewoonlijk bestaat het legsel uit 5 à 
8 witte eieren. Het wijfje broedt de eieren in 2 weken uit. Het 
mannetje helpt het wijfje met het voeren der jongen. Vaak komt 
het voor dat een mannetje meerdere vrouwtjes heeft welke te-
gelijkertijd zitten te broeden. 

Dit fenomeen is echter afhankelijk van het aanbod aan insecten 
welke zich in het territorium van het mannetje bevinden. 

 Het winterkoninkje is het tweedekleinste vogeltje van Nederland. 
Als hij begint te fluiten, draait het hele lichaampje mee; van 
links, naar rechts op te zien of er een wijfje opduikt, die hij kan 
verleiden. Het geratel, dat de vogel kan verspreiden is een vorm 
van contact zoeken of leggen. De winterkoning is een geboren 
verleider. 



 
 

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 
Zolang het Coronavirus rondwaard door Nederland, is 

er geen vogelbeurs en Vogelmorgen. Bestellen van ba-

len zaad gaat vanaf nu alleen via Dirk. Het liefst per E-

mail;  

d.vannoort002@gmail.com of per WhatsApp. 

 

We proberen wel onder speciale regels de verkoop van 

alle producten die normaal gesproken voorradig zijn te 

blijven verkopen. 

 

Wilt u precies weten welk voer of ander producr u wilt 

bestellen, kijk dan op de site van 

www.123vogelproducten.nl noteer productnaam en 

eventueel code en stuur uw bestelling door naar Dirk. 

 

Voor kleine zakken voer/zaad en alle vogelbenodigd-

heden kunt u natuurlijk gewoon de 4e zaterdagochtend 

langs komen, maar ook op iedere woensdag tussen 

09.00—15.00 uur. Komt u later dan kunnen wij wel 

eens weg zijn.  

 

Diepvries Pinkies en Buffalo wormen zijn voorlopig 

niet verkrijgbaar! Misschien eind  

april, maar dat is geen zekerheid. 

Wij vragen uw begrip voor deze maat-

regelen. 

mailto:d.vannoort002@gmail.com


 
 

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. 
 

Guus Groenling zit in zak en as. Hij wilde op reis naar zijn ne-

ven en nichten die beneden 

de rivieren in ons kikkerlandje leven. Het nieuws vliegt in de 

rondte dat Cor Ona daar uitgebreid rondspookt en dat vliegen 

not done is. Mijnheer den Uil werd om raad gevraagd maar die 

wist ook geen panklare oplossing. Het enigste wat volgens 

hem van belang is dat je je energie op peil moet houden. 

Peter Postduif was onlangs op reis geweest en was wit om zijn 

snavel thuis gekomen. Half vleugellam was hij dat hele eind 

vanuit Spanje naar huis gefladderd en meer dood dan levend 

op zijn hok geland. De vlucht had hem door Cor Ona veel 

meer energie gekost dan voorheen en nu moet hij van zijn ma-

ten apart in een boom gaan zitten. Bang dat zij zijn dat ze door 

hem besmet worden. Ondertussen was Otto Ortolaan, onder-

weg vanuit de Sahara, met een fikse omweg weer neergestre-

ken in Limburg en wacht op zijn eega die pardoes in Noord 

Italië was gestrand door slecht weer. Ook daar heerst Cor Ona 

en mag zij niet verder vliegen. 

Moet je eens proberen de grenzen over te steken. De "kraaien" 

zijn in grote aantallen paraat om je de weg te versperren. Moet 

je eerst een snaveltest en rondhuppen op een poot verrichten 

voordat ze je verder laten vliegen. Als de snot uit je neusgaten 

en de vlammen uit je snavel vliegen mag je niet verder. Hoe 

lang al deze malaise gaat duren weet zelfs Mijnheer den Uil 

niet. Niemand die het zeker weet. Zelfs Marco 

Mandarijneend hult zich in stilzwijgen daar hij met de nek aan-

gekeken wordt als oorzaak van alle ellende. Ondertussen rilt en 

huivert iedereen en hoopt dat het snel weer goed komt. 

Wordt vervolgd.............. 



 
 



 
 

AGENDA 
2020 

Za. 28 maart   Vogelbeurs Niet zoals gewend 

Za. 11 april   Piet Ooijen  Parkieten. 

Za. 25 april   Vogelbeurs 

Za. 09 mei    Tino Simons  Kleur/Postuur kan. 

Za. 23 mei    Vogelbeurs 

Za. 13 juni   Aloïs van Mingeroet Tropen/Eurp 

Za. 27 juni   Vogelbeurs 

Za.  25 juli    Vogelbeurs 

Za. 22 augustus  Vogelbeurs 

Za. 26 september Vogelbeurs 

Za.     10 oktober  Technische Jongvogeldag De Voliere 

Za. 24 oktober  Vogelbeurs 

Za. 31 oktober  Technischedag Federatie/De Voliere 

Wo. 04 november  Vogels inbrengen bijz.TT 14.00-19.30 u. 

Vr.  06 november  Opening Bijz.TT 19.30—22.00 uur. 

Za. 07 november  Bijz.TT van 10.00—16.00 uur. 

Za. 24 november  Vogelbeurs 

Vr.  11 dec. Inbrengen Federatie. Za 12 dec. Keurdag 

Zo. 13 dec. Afluisteren Lunch  uitkooien Harzer/federatie. 

 

 LSH wedstrijd verplaatst naar 6 t/m 9 januari 2021 



 
 


