
 
 



 
 



 
  

 

 

 

 

 

  

Maandag 2 december komen vanuit Maassluis en 

Rotterdam onze spreker, Cees Diepstraten en assis-

tent/Beamer deskundige Henk Dries. Beide keur-

meester van zowel de kleur als Postuur kanarie. Deze 

soort komt op verzoek natuurlijk aanbod, dus laat ze 

niet voor Jan met de korte achternaam komen. Maar 

ze zijn ook in de voedingsleer tot grote hoogte geste-

gen. Ook advies hoe je met een vogel naar de TT 

moet gaan en met de juiste afstelling van het licht en 

alles wat maar met de kweek te maken heeft kan op 

verzoek behandeld worden. Dus blijf niet thuis, maar 

kom je kennis verbreden in de vogel hobby. Maar 

ook onderling is er altijd van alles te leren, ervaring 

voldoende om je heen en je mag daarom dit soort 

avonden gewoon niet missen, je doet gewoon je ei-

gen en je vogels tekort, dus komt daarom voortaan. 

Aanvang 20.00 uur en de zaal is open vanaf 19.30 

uur. Dus zoekt u naar wat vertier op deze avond, kom 

gezellig langs, in de; Adjudant H.P. Kosterstraat 5 in 

Dordrecht. Een tip, wanneer het luchtalarm tussen de 

middag heeft geklonken is het ‘s avonds clubavond. 



 
 



 
 

     Colofon 

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

    51e jaargang nummer;  12 - 2019                                                     
lid Kamer van Koophandel onder NR: 24367740.  

                                        Bestuursamenstelling:  

Voorzitter:   Andries van Batenburg. Tel. 06-24561964  

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

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

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

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

1e Ringencommissaris: A. Boon. Tel. 06-82502930  boonarie@live.nl  
2e voorzitter: Fred Duinkerken. Telefoon 06-81889418 

2e secretaris: Simon Harinck.  Telefoon 06-20450962 

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


 
 



 
  

Bijzondere tentoonstelling 

Dinsdag 5 november gingen om 09.00 uur de rolluiken van ons clubge-

bouw open en werd de koffiepot gestart. Na een heerlijk bakkie koffie 

ging de opbouw ploeg  aan de gang. De Joop Piket zaal moest worden 

ingericht voor de stellingen en verkoophoek vogels en tevens moest aan 

de zijkant onze voershop worden ingericht. In het halletje de tafels voor 

het innemen van de vogels en de aardappelenshop. In de grote zaal 

moesten de tafels aan de kant en moesten er drie plaatsen voor de keur-

meesters worden gerealiseerd. En dan is het met nog een rondje koffie 

en een lunch zo 15.00 uur en werden de eerste vogels binnen gebracht. 

In totaal 149 vogels kregen een plaatsje op de stelling en kon om 09.00 

uur het licht worden gedimd en tenslotte helemaal uit. De vogels moes-

ten lekker gaan slapen, want de andere dag moesten ze hun beste veer-

tje tonen. 

Woensdag om 8.00 uur ging het licht weer aan en konden ze lekker nog 

wat eten en drinken. Om kwart voor negen waren de keurmeester Cees 

Verstraten, Huub Vervest en Jack Balemans gereed met de koffie en 

gingen ze hun tassen uitpakken en kon de keuring van start. De speciale 

keurverlichting moest toch aan ondanks dat het best een zonnige dag 

was. De voordragers gingen aan de slag met het halen van de kooien en 

dat ging een stuk eenvoudiger, omdat de stellingen waren uitgevuld met 

hout, zodat het pakken en terug zetten van de kooitjes een stuk relaxter 

werkte. Met af en toe een bakkie leut tussendoor ging de keuring voor-

spoedig en kregen we om 12.30 uur bericht van Atie en Willy dat er ge-

lucht moest worden. Dat was weer prima verzorgd met soep vooraf, di-

verse soorten brood en beleg en een lekker kroketje uit onze aange-

schafte friteuse was het prima verzorgd. Daarna ging de keuring nog 

even door en typte Arie Boon zijn vingers blauw op zijn Laptop en zo 

voerde hij alle punten in op het TT programma van Lex Kaptein. Om 



 
 



 
 Ledenbestand 01-12-2019: 98 leden, 25 gastleden en 2 donateurs. 

Een uurtje of drie was het aardig gepiept en konden Arie en Dirk 

met de catalogus beginnen. Dat is altijd een hoop werk en ook ie-

der jaar is er hier of daar wel een probleem met de realisatie. De 

keurmeesters werden bedankt en betaalt en gingen naar Brabant. 

De voordragers werden nu plotseling zaal inrichters en dat hadden 

ze om vijf uur mooi voor elkaar. Met hulp van Lex op afstand, had 

Arie de catalogus gereed en kon om een uur of vijf, met een druk 

op de knop de boel verzonden worden naar onze privé drukker 

Pleun van het Wellant College en kon hij donderdag ze maken. 

Marinus woont lekker dichtbij dus die kon  om negen uur de ver-

lichting mooi gaan regelen,dat is een mooi voordeel dat hij zo 

dicht bij het gebouw woont. 

Donderdag waren we mooi op tijd bij de vogels om het licht weer 

aan te doen en werd water verschoont en voer bij gevuld. Het TT 

werd bevestigd toen het in de middag droog werd en nog heel veel 

andere dingen werden geregeld. Er moest nog het één en ander 

worden opgehaald en kwam 19.00 uur steeds dichterbij en om half 

acht kon onze voorzitter Andries de TT openen. Dirk liep plotse-

ling met een BONDSKRUIS van de NBvV door de zaal en deelde 

mede dat Harry Groeneweg met één van zijn Postuur kanaries met 

94 punten de winnaar was geworden. Hij speelde voor het eerst 

mee en flikte gewoon dit kunstje. De felicitaties waren meer dan 

terecht. Hierna werden de catalogussen aan de deelnemers ver-

strekt en werden de vogels bewonderd. Chris had zijn Rad van 

avontuur weer van het stof ontdaan en draaide weer als vanouds 

zijn ronde. 

Vrijdag waren we er heel de dag en over die uren van 10.00-22.00 

uur was het kalmpjes aan met de bezoekers, maar ging het toch 

wel gestaag door. Het is best een lange dag voor pensionado’s 

maar ze sloegen zich er moedig door heen. 



 
 

Bloembinderij Bussem  
Kromme Zandweg 2      
3319 GH DORDRECHT  
               

Tel./Fax 078-6160320  

    PUNT interieurbouw.                                               
 Sponsor van onze bar.    
 Knap stukje vakwerk met de 

 Homag Venture machine.  

               

Veerplaat 79   3313 LJ  

  Dordrecht   

 Tel. 078 - 6164190 

Open Ma t/m Vr. 08.00 – 

18.00 en Za. 08.00-17.00 

uur. 

Oudenhovenstraat 30-36  
3311 GK Dordrecht. Tel. 

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

verf,behang, materiaal 



 
 

En dan is het zo weer zaterdag en na een rustige ochtend was 

het in de middag toch gezellig druk en knalde Chris er weer een 

paar rondjes uit met zijn Rad. 

Om kwart voor Vier ging Dirk met de prijsuitreiking beginnen 

en nadat iedereen zijn certificaat, bekertje en klassementprijs 

had gekregen was het om 16.00 uur tijd voor het uitkooien. Da-

mian Vaartmans had voor de 4e keer op rij het jeugdklassement 

gewonnen en daar hoort de Chris Vigelius Jeugdbokaal bij en in 

het reglement staat dat als je 3 X achtereen of 5 X in totaal deze 

beker wint, dan mag je hem houden. Toen we er op keken stond 

Jeroen v.d. Molen er ook 4 keer op elkaar volgend vermeld, 

maar dat is toen niet gebeurd en Jeroen  maakte er ook geen 

punt van. De beker blijft wel altijd eigendom van de vereniging, 

dus als Damian stopt als lid, dan moet hij de beker weer inleve-

ren. 

Er zijn nog een aantal van dit soort grote bekers, maar niemand 

van de laatste jaren nam de beker mee naar huis en heeft het 

nog weinig zin om hiermee verder te gaan. Maar net als nu met 

een nieuwe speler als Harry, die dit wel zal willen, dan moet hij 

dit even aangeven en maken we dit alsnog in orde. 

De rozetten is ook zo iets, velen hebben er één of meerdere ge-

wonnen en hoeven er geen meer. Maar heeft u er één gewonnen 

er nog geen in uw bezit, meld dit dan even dan ontvangt u of jij 

deze alsnog. 

Om vijf uur waren de deelnemers weg geholpen met hun kooien 

en werd de zaal zaad vrij gemaakt en was het tijd voor een 

drankje. 

Zo dit was dan onze show van 2019 en wij hopen dat er vol-

gend jaar meer vogels op de show zitten en er meer leden hun 

belangstelling tonen voor al het werk wat de vrijwilligers van 

onze club er voor over hebben. Iedereen die geholpen heeft wil 

ik namens het bestuur hartelijk bedanken voor hun inzet. 

Dirk 



 
 

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.  



 
 

                         

 

 
 



 
 

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.  



 
 

Winnaar van het Bondskruis kooi 17 van Harry Groenweg met een 

Mehringer lichtbond postuurkanarie, 94 put. zie vorige bladzijde 

De Keep van Arie Boon (zie boven) 

Het Zilverbekje van Damian Vaartmans viel in de prijzen. 



 
 

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


 
 

Nelleke op weg naar Rad draaier Chris om haar prijs in bezit te nemen 

En dan is het zaterdagmiddag vier uur en begint het uitkooien. De TT 

van 2019 is voorbij. Hopelijk komen er volgend jaar weer ouderwets 

minstens 300 vogels op onze show. We zien er naar uit en bedanken al-

le deelnemers, bardames en alle vrijwilligers die op wat voor manier 

dan ook hebben mee geholpen. Tot ziens op de volgende vogelbeurs en 

contactavond. Kijk voor meer foto’s op de homepage 



 
 



 
 



 
 



 
 Tentoonstelling overzicht 
G29 - Kleurvogelver. G en O Gorinchem  Week: 47 Afdeling  

N15 - De Leeuwerik Nieuw-Lekkerland  Week: 47 Bijzondere 

R40 - Witroka   Ridderkerk   Week: 48 Bijzondere 

G16 - De Edelzanger  Groot-Ammers  Week: 48 Bijzondere  

Z04 - Ons Genoegen  Zwijndrecht           Week: 49 

Rivierencup Rayon 5  

Adres; Uilenvliet 37A 3333 BS  Zwijndrecht 

 Opening:  

vrijdag 6 december van 19.30 –22.00 uur. 

Zaterdag 7 december van 10.00—16.00 uur. 

District tentoonstelling Zuid—Holland 

De Vogelvriend, Schelpenpad 8 Hellevoetsluis 

Openingstijden: 

Vrijdag 20 december van 19.30—22.00 uur 

Zaterdag 21 december van 10.00—16.00 uur. 

Zie voor de juiste openingstijden op de homepage van de 

betreffende vereniging of ga naar: 

www.vogelverenigingenrayon5.nl  

Welkom als nieuw lid; Henny Kuijpers met kweeknummer 

0UBT met gezelschap volière, maar gaat gericht kweken. Per 31 

december verlaten de volgende leden de club: Deynold, Hamee-

te, Harinck, Hierck, T. de Koning, Spiekhout, Stekelenburg, 

Voogd, Zelst 



 
 

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 
Omdat de meeste kwekers nu gereed zijn met de kweek 

schakelen wij over op het nieuwe vette eivoer van Next 

Generation van Witte Molen. Zoals uit de lezing van 

Kees Diepstraten bleek, hebben de toevoegingen aan dit 

product het enorm verbeterd. Bestellen van levende 

Meel/Buffalowormen is mogelijk via de site van 

www.123vogelproducten.nl of mobiel 06-53639104 of 

via onze eigen homepage; www.vogelverenigingdevoliere.nl 

kunt u eenvoudig grote balen zaad of eivoer bestellen, 

maar ook als u een aantal verschillende kleine zakken 

van 5—2,5—1 kilogram wilt bestellen is dat mogelijk en 

doet Werner dat direct in een doos met uw naam erop. 

Voor kleine zakken voer/zaad en alle vogelbenodigdhe-

den kunt u natuurlijk gewoon de 4e zaterdagochtend 

langs komen.  

Diepvries Pinkies in prijs verlaagd € 6,00 worden al-

leen op bestelling nu nog geleverd. 

Er worden nu steeds meer vogels aan geboden voor de 

verkoop en Theo zijn voorraad vogels wordt natuurlijk 

ook steeds ruimer. Ook onze ringencommissaris Arie 

Boon is aanwezig om ronde 3 voor u te bestellen. 

Vergeet niet om in te schrijven voor de RIVIERENCUP 

en voor de District tentoonstelling in    

Hellevoetsluis. Bezit u goede vogels, speel 

dan mee en houdt D05 hoog. 



 
 

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. 
Op een van zijn vluchten door het "Grote Dierenbos" werd 

Guus Groenling vanuit de oudste eik aangesproken door Mijn-

heer de Uil. Met een fraaie zweefduik landde ik naast hem op 

een brede tak. "Heb je het al vernomen" zei Mijnheer de Uil. ik 

had geen idee wat hij bedoelde. Mijnheer de Uil schrapte zijn 

schorre snavel en kraste uit volle borst "Waar moet ik 

heen !!!". Guus Groenling snapte er niets van. Op monotoon 

vervolgde Mijnheer de Uil zijn relaas. Mijn bos gaat verdwij-

nen in de houtkachels, de bewoners worden op straat gezet en 

moeten een goed heenkomen zien te vinden en last but no least 

moeten Peter Postduif en zijn makkers zich onderweg inhou-

den als zij meedoen aan wedstrijden omdat zij niet meer zo 

snel naar huis mogen vliegen. Op de grote fondvluchten moe-

ten ze trouwens vanwege de vliegtijd rustpauzes van minimaal 

een kwartier per twee uur vliegen inlassen. En dan Mario Mol. 

Hij mag geen gangen meer graven vanwege alle vuiligheid in 

de bodem. Hij moet nu eerst allerlei procedures volgen voordat 

hij zijn graafsnuit en graafpoten gebruikt. En wie zal de uitge-

graven aarde verwijderen. Ik heb al van Wammes het Wilde 

Zwijn vernomen dat hij dit vertikt en dat hij gaat verkassen 

omdat hij geen eikels en andere noten mag opgraven. Waar 

gaat dit heen? Blijven er nog dieren in bossen bestaan of moe-

ten we die gaan bezoeken in dierentuinen of op onbewoonde 

begroeide eilanden? Mijnheer de Uil kijkt ,meewarig met zijn 

oude hoofd schuddend, Guus Groenling aan en zegt met om-

floerste snavel:" Waar gaat dit eindigen ?????". 

Ook Guus Groenling weet het niet en vliegt in matig tempo al 

nadenkend naar huis om verslag te doen aan de bewoners in 

zijn omgeving. 

 

wordt vervolgd............ 



 
 

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

AGENDA 
 Zaterdag 23 november Vogelbeurs 

 Ma. 2 dec. Clubavond Fam. Diepstraten & H. Dries 

 13 t/m 15 dec. Harzer Federatie De Voliere wedstrijd.  

 Zaterdag 28 december Vogelbeurs  

2020 

 Maandag 6 januari  Nieuwjaar receptie.  

8 t/m 11 jan. 2020  Landelijke Speciaalclub Harzers 



 
 



 
 


