
 
 

Januari/Februari 

Het bestuur wenst u een gezond en fijn 2022 



 
 



 
  

 

 
 

 

 
Maandag 3 januari; Geen Nieuwjaarsreceptie 
Ook alle andere activiteiten kunnen door deze 
regelgeving GEEN doorgang vinden. Vandaar 
ook geen boekje in januari. Spijtig maar is niet 
anders. De vogelbeurs is een essentiële diervoe-
der winkel en mag gewoon worden gehouden. 
Ook Theo kan weer gewoon handelen in vogels 
en John met broedblokken mag weer  zijn han-
del aanbieden We moeten ons zoveel mogelijk 
houden aan de regels die ook in de winkels gel-
den, dus handen ontsmetten en mondkapje op als 
u door de zalen loopt. QR code  tonen op verzoek 
en blijf thuis, als u gezondheidsklachten hebt! Er 
is wel koffie to Go dus geen catering, omdat ho-
reca nog niet is toegestaan, maar ????                  
Zaterdag 22 januari van 09.00 – 12.00 uur.                                             
Als de regelgeving kabinet dit na 25 januari toe-
staat, willen wij op Maandag 7 februari onze 

Algemene Ledenvergadering houden  
Voor agenda, zie volgende bladzijde.         

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



 
 

Kalenders 2022 

Laat ons niet met het restant zitten en maakt ons los. 
Zijn nu te koop voor € 2,50 per stuk. Zo nodig bezor-
gen wij deze prachtige vogel kalender bij u thuis. Wij 
hebben er moeite voor moeten doen, dus kom op !

In & verkoop van; 
Postzegels & Munten 
Oud & antiek speelgoed 

 
‘s Heer Boeijenstraat 1 

3311 BN in Dordrecht. 

Tel. 078-6136438 
www.dordtsekil.nl 
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     Colofon 
        Vogelvereniging De Volière     Lid van de N.B.v.V.   

    53e jaargang nummer;  1 & 2 - 2022                                                     
lid Kamer van Koophandel onder NR: 24367740.  

                                  Bestuurssamenstelling:  
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 tot 1-1-2022 
2e penningmeester/voerstand: H.J. Buizer.   Tel. 06– 36208353 
1e Ringencommissaris:A. Boon. Tel. 06-82502930 boonarie@live.nl  
Lid:voerstand A. Middendorp. Tel. 06-51721693 
2e secretaris: Vacant  Telefoon: 
Materiaalcommissaris: John Visser geen bestuurder:0651999236 
Contributie 2022:  Contant / Internetbankieren      
overschrijfkaart bank. 
Senior Leden met NBvV:€ 42,00.          
Jeugd & Gast leden: € 20.00   
Vriendelijk verzoek, maakt uw contributie voor 
eind januari 2022 over, via Internet bankieren of con-
tant,   v.v. De Volière: NL23 ABNA 0513 3414 12. vermeld 
altijd uw kweeknummer a.u.b.                                           
Beëindiging lidmaatschap; schriftelijk doorgeven 
voor 1 juni of 1 december. 
 

 

Ere Voorzitter: en drager van de  speld van      
Bijzondere waardering NBvV;  Chris Vigelius  

 Lid van verdienste;   M.L. de Grip.                   
 

mailto:boonarie@live.nl


 
 

RoDo Auto’s.nl

Einsteinstraat 8, 3316 GG Dordrecht

Tel. 078 6163980. Fax. 078 6165765

info@rodoautos.nl

In & verkoop gebruikte auto’s 

APK keuringen

Onderhoud & reparatie

  



 
 

Ledenbestand 01-02-2022: 90 leden, 28 gastleden. 

Lid De Voliere + NBvV lid  90 Contributie bedrag € 42,00 

Jeugdlid De Voliere + NBvV   1 Contributie bedrag € 20,00 

Gastlid De Voliere    28 Contributie bedrag € 20,00 
Totaal aantal leden:       119 

Welkom als nieuw lid : M.J. Gerharts uit Boskoop, was ver-
spreidt lid. Hans Kooistra uit ‘s-Gravendeel/Puttershoek. 

Via NBvV vernomen dat Hugo Noordzij is overleden. Was 
één van onze oudste leden, wij hebben de familie gecondo-
leerd.  

Laatste nieuws Federatie De Voliere 
In week 49 hebben ze hun Harzer zangwedstrijd gehouden 
en de titel Meesterzanger ging dit jaar naar Ton van Loon. 
Een totaal verslag komt in het boekje van februari, omdat 
de prijsuitreiking in januari is tijdens de LSH wedstrijd 

Geen nieuws Groei & Bloei maar VBBD  bezit 
nu ook een rolluik bij de deur van de slinger ruimte en dit 
is niet alleen een stuk veiliger, maar geeft ook een mooi 

egaal beeld met ons gebouw. De jaarplanning voor 2022 is  
naar ons verstuurd, en ingepland met heel wat activiteiten 

Potjes Honing te koop in hal. € 5,50 

Vogelbeurs met voer afdeling 
Zaterdag 22 januari; 09.00-12.00 uur. 

Geeft uw bestelling voor dinsdag 18 januari door 
aan Erik 06-36208353, mail; e-buizer@hotmail.com 
Hij geeft dit dan door aan Werner, zodat de kans op 
fouten steeds minder wordt. Woensdag van 9.00-
13.00 uur zijn wij ook altijd open voor afhalen. 

  



 
 



 
 

Uitnodiging 
Namens het bestuur nodigen wij u uit tot het bijwonen van de 
Algemene Leden Vergadering. Deze zal gehouden worden op 
maandag 7 februari 2022 in ons clubgebouw De Voliere,     
Adj. H.P. Kosterstraat 5, 3313 AM in Dordrecht. 
De aanvang is om 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur 

AGENDA. 
  Opening. 
  Vaststellen agenda. 
  Notulen A.L. vergadering 2021. (zie boekje oktober) 
  Ingekomen stukken betreffende de jaarvergadering. 
  Jaarverslag secretaris. 
  Jaarverslag penningmeester. 
  Verslag kascommissie(Jeroen v.d. Molen ). 
 Verkiezing kascommissie voor het jaar 2022.                      

Aftredend/herkiesbaar Jeroen v.d. Molen. Reserve:   
  

PAUZE. 
  Bestuursverkiezing.  

Aftredend/herkiesbaar: Marinus de Grip. Vacant; Lid   

    Vaststellen contributie 2023. 
  T.T. Reglement(en) 2022. 
  Bestuursbeleid 2021/2022. 
  Rondvraag. 
  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 jaarvergadering. Hij/Zij moet hierin wor-
den  gesteund, door tenminste 3 leden.  
Doorgaan hangt af van  geldende regelgeving RIVM/ kabinet 



 
 

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.  



 
 

 

 Zaterdag 18 december was de laatste trekking van de 
GOK. De nummers die corresponderen met de 18 
deelnemers werden dichtgevouwen en in een plastic 
hoesje dicht geseald. Er worden 4 hoesjes getrokken 
door Mary onafhankelijk persoon. Het eerste hoesje 
wordt open geknipt en het getal geeft de prijswinnaar 
van eerste prijs. Vervolgens zo ook de 2e, 3e en 4e prijs  

De Voliere GOK 
   Trekking   1e prijs  2e prijs 3e prijs.    4e prijs 
Januari 2021   65   73   74    22 
Februari 2021   71   30   23    50 
Maart 2021    77   32   35    61 
April 2021    08   75   29    19 
Mei 2021    78   69   42    15 
Juni 2021    41   66   39    08 
Juli 2021    89   59   25    75 
Augustus 2021  09   29   63    73 
September 2021  16   44   14    67 
Oktober 2021   29   20   02    15 
November 2021  31   10   03    53 
December 2021  11   17   76    36 

Groen/ cursief  zijn winnende getallen in 2021. 
De keuze voor het goede doel 2021;  Vogelopvang World of 
Birds Foundation in Erica. Bedrag is geworden € 174,00. 
Laatste trekking: 1e prijs nummer 11, bedrag € 162,00 winnaar 
Arie Boon. 2e prijs nummer 17, bedrag € 253,00 winnaar Willy 
van Noort. 3e prijs nummer 76, bedrag € 18,00 winnaar Fiona 
Vogel. 4e prijs nummer 36, bedrag € 9,00 winnaar Janus Kayim 
De verschillen in de bedragen zijn ontstaan omdat de 1e prijs 
voor het laatst in juni is gevallen, de 2e prijs heel het jaar niet 
en de 3e en 4e prijs er de vorige maand nog zijn uit gegaan. 
Winnaars gefeliciteerd. Deelnemers bedankt voor hun steun. 



 
 

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.  



 
             Kweekverslag van de Europese Pestvogel 

(Bombycilla garrulus) 
Vervolg uit boekje van November 2021 

De basiskleur is grijsachtig blauw; ze zijn bedekt met vele roodbruine 
of zwarte stippen of vlekjes. Broeden doen ze ongeveer 14 dagen en als 
de jongen zijn uitgekomen worden deze vooral in de eerste dagen ge-
voerd worden met insecten. Als alles goed verloopt dan kunnen de jon-
gen op een leeftijd van ongeveer 15 dagen oud zich opmaken voor de 
grote sprong uit het nest.  
Er kunnen meerdere nesten grootgebracht worden als de omstandighe-
den dit toelaten en dan moet u vooral denken aan de winter die vroeg al 
laat zijn inval doet en of het eerste broedsel ook daadwerkelijk groot is 
gekomen. Deze vogelsoort stond, toen ik eraan begon, lang geleden te 
boek als zijnde niet of moeilijk te kweken. Laat dat dan precies een 
prikkeling waarvan ik ga denken; 'laat ik het eens proberen".  
Zogezegd zo gedaan, op zoek naar een koppeltje en ja hoor; al vrij snel 
was het raak en kwam ik in het bezit van een koppel vanuit België en 
eentje uit Nederland bij een kweker die woonde in Huissen.  
Bij aankoop van het Belgische koppel kreeg ik van die kweker het ad-
vies om de pestvogels preventief te kuren met Baycox en hen een anti-
wormmiddel te geven en ze zo steriel als mogelijk te huisvesten vanuit 
het hygiëne oogpunt. Want zoals u waarschijnlijk wel weet hebben ze 
een vrij dunne en snelle ontlasting. Dus geen bomen of planten die be-
vuild konden worden, geen volle grond. Nee een makkelijk schoon te 
maken verblijf met een kale betonvloer en kale wanden.  
Ik heb al zijn adviezen in de wind geslagen en het anders gedaan. Ik 
wilde u alleen dit meegegeven, niet onthouden. Het is aan uzelf ons te 
handelen waarvan a denkt dat goed is.  
De kweker had jaarlijks succes met de kweek 
 van pestvogels dus onzin was het niet wat  
hij vertelde. Het is alleen zo dat ik niet van 
steriele kooien houd en dacht 'misschien  
kan het ook anders en heb dit gewoon  
uitgeprobeerd.! 
Omdat ik altijd van mening ben dat er  
meerdere wegen naar Rome leiden. Ik zal u  
berichten over het koppel uit België want  
dat koppel kwam tot actie. Het Nederlandse 
 koppel heeft nooit aanstalten gemaakt in al  
die jaren dat ze bij mij gezeten hebben.  



 
 

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



 
 

 

Het waren overjarige vogels en ik kan duidelijk zien dat het een man en 
een pop betrof. De man was intensiever van kleur op alle kleuronderde-
len van het bevederde lichaam en hij had overduidelijk grotere kuifve-
ren, Man en pop tegelijk in de volière gedaan welke een afmeting had 
van 2,5m x 2,5m hoog. Deze volière was aangeplant met lage struiken 
en in beide hoeken een conifeer om de nodige schuilmogelijkheid te bie-
den en de nodige insecten aan te trekken. De beplanting was niet over-
dreven aanwezig en er was veel ruimte voor de vogels om te vliegen. 
Dus beplant maar wel open. De vogels waren al vrij snel vertrouwelijk 
naar mij toe en het werden rustige vogels die weinig actief waren over 
dag maar in de schemer volop actief met insecten vangen zoals muggen 

en motten of gewoon een stukje vliegen In 
de volière.  
Ik wist van deze soort dat het "late" vogels 
zijn en had dus eind mei pas nestmateriaal 
aangeboden en nestgelegenheid aange-
bracht in de volière zoals een goudvinkka-
pelletje en tenenmandjes. Die bevestigde ik 
in de coniferen en ook een groot model te-
nen korf. 
Het nestmateriaal bestond uit kokosvezel 
en een gedeelte uit de zak Sisalfibre met 
daarin een mix van dierlijke haren etc. Ver-

der gaf ik nog dunne twijgjes van berk en dennenboom en plantendelen 
zoals gedroogde grashalmen. Vrijwel meteen ging de pop aan de slag 
met het sisal en de andere materialen; de man was nog niet in goede 
broedconditie, Hij oogde lui en toen Ik de vogel uitving om te kijken 
wat er mankeerde voelde ik al aan de vogel wat het probleem was. Hij 
was veel te vet. Deze man was dus precies geworden waarvoor ze mij 
gewaarschuwd hadden. Ben je er te goed voor dan worden ze te vet en 
komt er niks van kweken terecht, zo luidde de waarschuwing. Ik had ge-
lijk de man in een aangrenzende volière gezet en op rantsoen, verder 
deed Ik extra mijn best de vogel in beweging te krijgen door vaker in 

zijn kooi te komen zodat hij op de vleugels ging. door vaker in zijn 
kooi te komen zodat hij op de vleugels ging. 

Het rantsoen wat hij kreeg was wat universeelvoer, wat hij wel at 
maar niet echt graag en water. Dus geen meelwormen, buffa-
lowormen, eivoer met daarin diepvries pinky's, wasmotten (zeer 
vet), krekels of sprinkhanen, gevangen weideplankton, bessen 
fruit of beo-korrels etc, etc. meer.  



 
 

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


 
   Na een paar dagen zag ik de verandering al bij de man doorzetten, 

hij was actiever geworden overdag en omdat “honger" had ging hij 
achter elk vliegend insect aan wat er In zijn kooi kwam. Wat hem 
ook vooral activeerde was dat hij niet bij zijn vrouwtje kon en die 
maar wat graag haar contactgroep liet gelden en riep dat ze "er" 
klaar voor was. Aan het gedrag van de man kon ik zien dat hij 
broedrijp aan het worden was. Hij blies zijn veren op en leek wel 
een Michelin-mannetje, maar dan op de juiste manier maakte balts-
geluidjes en deed daar bewegingen bij. Ik zag bij de pop dat zij in 
een goudvinkkapelletje een mooi nestje gedraaid had, ik vreesde 
dat zij heel snel gereed zou zijn met het bouwen en tot eieren leg-
gen over zou gaan, wat doe je dan? Juist de man erbij. Wat een 
feest omdat dan te zien zeg, van schuwheid of schaamtegevoel was 
geen sprake, Beide vogels baltsten er flink oplos waar ik bij stond. 
Het baltsen bestond er uit dat beide vogels de veren uitzetten en 
zich groot maakten, geluidjes maakten, elkaar voerden en ze draai-
den in combinatie met buigbewegingen om elkaar heen. Je zag een 
honderd procent paring en het viel mij op dat ze voor de daadwer-
kelijke daad ook de tijd namen. Ik had er een goed gevoel over, 
Maar dit bleek ongegrond te zijn want toen er eieren werden ge-
legd in deze eerste ronde en ik deze controleerde bleek dat alle 5 in 
totaal gelegde eieren onbevrucht waren. Op zich niet leuk maar het 
was ergens wel te verwachten. Het was hopen dat er nog een twee-
de ronde zou komen. Voor de tweede ronde zag het er eerst ook 
niet zo best uit. Man en pop leken wel niet meer in elkaar geïnte-
resseerd te zijn. Er moest iets gedaan worden en er moest een nieu-
we impuls komen. Met voer kon dit niet meer want dit was af op 
zijn top. Wat ik wel deed - en ik denk dat dit uiteindelijk ook mee 
heeft geholpen aan de totstandkoming van de tweede ronde  was 
het volgende: ik had het gemaakte nest uit het tenen mandje ver-
wijderd en nestmateriaal zo aangeboden dat ze er niet omheen kon. 
Ik legde het nestmateriaal half op de voerbak. Dit moesten ze dan 
beroeren om bij het eten te komen. Mijn trucje lukte. Als de pop 
ging eten dan bewoog het nestmateriaal en dat gaf een stimulans 
aan de man die gewoon dacht van, hè mijn vrouwtje wil wel weer 
beginnen en zijn reactie was dus baltsgedrag zowel in beweging 
als in geluid.  



 
 

Adres: Plein 1940-1945, NR. 5         

Dordrecht 

Tel. 078-6133529 of 06-51088490 
E-mail : info@nanningscatering.nl 

www.nanningscatering.nl 
• Diverse Luncharrangementen—Receptieverzorging—

Maaltijden—Koud/warmbuffetten—Diner á la carte 
Thuisdiner—Afternoom tea party—Barbecue       



 
 

Waarop vervolgens de pop weer reageerde van hé mijn man-
netje Is er klaar voor. Soms zijn ze best wel handig die kwe-
kerstrucjes. Ronde twee werd ook weer gestart met nestbouw 
van de vogels in het eerder verkozen goudvinkkapelletje. Ook 
nu weer was de pop de daadwerkelijke bouwer en deed de 
man vooral nestmateriaal aandragen in zijn bek om het vervol-
gens naast het nest te deponeren. Of dit gedrag bij de man on-
kunde was of gewoon zo hoorde bij de taakverdeling, hij aan-
drager en zij aandrager en bouwer, dat kan ik u niet vertellen. 
Wat ik u wel kan vertellen is dat zij zeker van een nest maken 
een serieuze aangelegenheid maakte. Met andere woorden er 
wordt geen half werk afgeleverd. In ronde twee werden nu 6 
vrij grote groen blauwgrijsachtige, met daarop stipjes die vari-
eerden van lichtbeun tot zwarte kleur gelegd. Eieren had ik 
niet geraapt on 7 dagen en het laatst gelegde ei controleerde ik 
de eieren. Jawel hoor, Ik zag bevruchte eieren. De vogels wa-
ren trouwens In het geheel niet in paniek als Ik de volière bin-
nenstapte en nestcontrole deed, iets wat ikzelf toch altijd weer 
een geruststellende gedachte vind voor als geringd dient te 
worden, wat de pop wel deed was het nest beschermen door 
middel van in mijn vingers pikken en zo mij duidelijk te wil-
len maken dat het haar jongen waren. Wat ik u ook dien te ver-
melden Is dat ik opdat moment zeer gelukkig was met een oer 

Hollandse zomer; te koud, te 
winderig en te nat voor de 
tijd van het jaar. Ik heb nog 
nooit zo genoten van dat 
slechte zomerweer dan toen. 
Van pestvogels Is het alge-
meen bekend dat zij zeer 
slecht tegen warmte kunnen. 
En dat juist om die reden 
vaak de jongen die in de vo-
lières gekweekt worden op 
een wat jongere leeftijd het 
loodje leggen.  



 
 

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



 
 

 

De pop heeft het dan te warm en gaat van het nest af. Juist dan 
krijgen de jongen het weer koud en kunnen sterven. Ook met dat 
gegeven In het achterhoofd had ik hun een volière gegeven die 
vrij donker en beschut was en omringd met hoge coniferen aan 
de achterkant en zijkanten van de vollere. Op de dag van uitko-
men van de, jongen zag ik eierschalen leggen zowel in de voer-
bak als in de waterbak. Even gekeken en geteld en ik kwam uit 
op vier jongen. Geheel kaal en wat opvalt, is de grootte van de 
snavel ten opzichte van het lichaam. De binnenkant van de sna-
vel Is mooi felrood van kleur. Nu werd het pas echt spannend 
want de pop zat nog vaster op het nest. Als dat ze al deed en ze 
kwam er de eerste 5 dagen alleen echt vanaf om zich te ontlasten. 
Alles viel of stand dus bij dit koppel met het verantwoordelijk-
heidsgevoel van de pestvogelman. Ik kijken en observeren en 
nog eens kijken, de man deed zijn plicht maar om nu te zeggen 
hij gaat ervoor nee, dat vond ik op dat moment niet. Wat ik ook 
zag Is dat de man alleen eigenlijk de pop voerde met diepvries 
pinky's en ik was er allerminst gerust op, dat de jongen op basis 
van pinky's alleen groot zouden komen. Diezelfde avond nog 
eens gekeken en ik zag de man actief zijn als nooit tevoren. Hij 
was druk bezig met langpootmuggen vangen die schijnbaar toen 
hun hoogtepunt hadden in de vrije natuur en daarom veelvuldig 
aanwezig waren en afkwamen op de verlichting die in de kooi 
hing.  
Dit wetende de volgende dag mijn schepnet gepakt en op jacht 
naar langpootmuggen. Op zich was dat een klusje van niks want 
ik weet een plek vlak bij mij in de buurt met een aangeplant loof-
bos en tussen die bomen staat alleen hoog gras. In dat hoge gras 
schuilen de langpootmuggen overdag (althans op die plek wel). 
Het enige nadeel was dat ik vrij veel moeite had om er in droge 
vorm te vangen dit i.v.m. het slechte zomer weer. Als je de mug-
gen vangt is het een vrij grote natte kluwen en onaantrekkelijk voor de 
pestvogels, maar ook daar had ik weer wat op gevonden.  Ik had een 
emmer gemaakt met daarin een lampje van 40 watt. Deze liet ik branden 
met het deksel erop en op het deksel de kluwen met langpootmuggen. 
Door die lamp werden de langpootmuggen droog en begonnen flink te 
krioelen, maar omdat zij beschadigde onderdelen hadden zoals vleugels, 
lijfjes en pootjes was wegvliegen er niet bij.  



 
 De enkeling die daadwerkelijk nog wel opvloog werd nog aantrekkelij-

ker gevonden en deze werd gelijk door de man verschalkt. De man kon 
deze actie goed waarderen en voerde de pop af en aan met langpoot-
muggen. Doordat hij de 'slag' van voeren te pakken had en de langpoot-
muggen soms op waren, ging hij gewoon verder met voeren van de luid 
bedelende jongen en bracht hen diepvries pinky's, hele kleine krekeltjes 
en buffalowormen. De jongen groeiden als kool. Op de vijfde dag heb 
ik de jongen geringd. De wettelijke 3,8mm ring was omkleed met een 
ventielslangetje. Rond deze tijd kwam de pop ook meer en meer van het 
nest af en ging ik ook groter voer aanbieden in de vorm van krekels nr. 
5, sprinkhanen, wasmotten en volop weideplankton waar zij het nodige 
nog konden uithalen. Alle jongen waagden de sprong van het uitvliegen 
optie dag dat zij ongeveer 15 dagen oud waren. Man en pop waren zeer 
bezorgde ouders en leefden de jongen echt alles en hoewel de jongen af 
zelfstandig waren werden zij toch nog doorgevoerd door de ouders. Dit 
kwam waarschijnlijk omdat ik geen enkele aanleiding had gezien om de 
jongen af te vangen. Omdat het kweekseizoen toch al op zijn eind liep 
besloot ik om de jongen lekker in dezelfde vlucht te laten. Deze kweek 
was en is misschien toch nog wel een hoogstandje want voor veel men-
sen blijkt het een te moeilijk te bereiken of te kweken vogel. Gelukkig 
zijn er op regelmatige basis kweekresultaten met de Europese pestvogel 
door diverse mensen behaald. Ik hoop dat de soort op zich een kans 
krijgt In onze tak van hobby want het is een fantastische vogel om te 
kweken en alles wat daar omheen hangt. Voor mijzelf was het een punt 
van triomf toen de vogels, jong en oud verwisselden van eigenaar, Weer 
ééntje gelukt die op mijn verlanglijstje stond en vervolgens maar weer 
opzoek te gaan naar een vogelsoort die mij aanstaat en uitdaging biedt. 
Nawoord  Omdat ik een "klein" drama te verwerken kreeg op pc-
gebied zijn er ook van dit kweekverslag sommige toto's voor eeuwig 

verloren gegaan. Ik had u dit al eens 
eerder verteld bij een ander kweekver-
slag. Gelukkig vond ik Dhr. Rene Scho-
newille, wellicht bij u bekend als ver-
dienstelijk tentoonsteller, keurmeester, 
voorzitter en lid technische commissie 
van de SEC, bereid ons mij enkele fo-
to's toe te sturen van jonge pestvogels 
in het nest om dit kweekverslag zo 
compleet mogelijk te krijgen.  
 A. Bakker 



 
 

Wat voor ziekten kunnen vogels veroorzaken? 

Vogels kunnen verschillende ziektes veroorzaken bij mensen. De 
meest voorkomende zijn de vogelhouderslong en de papegaaienziekte. 

Vogelhouderslong 
Een vogelhouderslong wordt ook wel duivenmelkerslong genoemd. Het 
is een allergische reactie die ontstaat in de longen. De oorzaak is te 
vinden in eiwitten, afkomstig van de veren en ingedroogde ontlasting 
van vogels. Als ze worden ingeademd kunnen ze leiden tot een ontste-
kingsreactie in de longen. Vogels die een vogelhouderslong kunnen 
veroorzaken zijn duiven, kanaries, papegaaien en parkieten, maar ook 
andere vogels in een volière. De ziekte staat los van de gezondheid 
van de vogels. 

De meest voorkomende klachten bij een vogelhouderslong zijn: 

Benauwdheid; Kortademigheid; Hoesten; Vermoeid-
heid; Gewichtsverlies. 

Het kan zijn dat de klachten zich acuut voordoen. In die situatie ver-
schijnen de eerste symptomen binnen vier tot acht uur na de allergi-
sche reactie. Je voelt je dan grieperig met koorts, soms pijn op de 
borst, droge hoest en kortademigheid. Daarnaast kunnen sympto-
men als hoofdpijn en vermoeidheid verschijnen. In de meest ernsti-
ge gevallen is sprake van levensbedreigende symptomen, zoals 
ademnood in rust en hoge koorts. 

Maar het kan ook dat de klachten geleidelijk komen. In dat geval ont-
staan klachten als hoesten en benauwdheid over een langere periode, 
variërend van enkele maanden tot jaren. 



 
 



 
 

                     GUUS GROENLING. 
 

Op een kille regenachtige decemberdag zaten Guus en Gre-
ta Groenling, bibberend als bolletjes poetskatoen, vanaf een 
kale tak te staren naar de drukte in een aangrenzende tuin. 
Je vraagt je nu af waar zij naar zaten te kijken. In ieder ge-
val niet naar Sinterklaas die nog op zoek was naar O Zo 
Snel en ook niet naar roetveegpieten, maar........een heuse 
GELE kerstboom. 
Maar gele kerstbomen bestaan toch niet??? Dus wel.  
Guus ging eens naderbij kijken en zag dat de naalden van 
de kerstboom lichtgroen, zeg maar bijna geel waren zodat 
op afstand de boom geel leek. Toen de lichtjes erin zaten en 
aangingen was het een overweldigende helle boom. Greta 
was er beduusd van en vroeg zich af of er meer excentrieke 
bomen te vinden waren. Na een uitgebreide lunch van za-
den, pinkies, gepelde pinda's en walnoten gingen ze op pad. 
Ze gluurden in de rondte en zagen een scala aan verlichte 
bomen met en zonder ballen en met flitsende kleurrijke 
lampjes. Soms leken kamers en tuinen omgetoverd te zijn 
tot evenementenlocaties. Het enigste wat dan nog  ontbrak 
was de muziek van bandjes of deejees. 
Guus en Greta vroegen zich af hoe het er 's-avonds uit zou 
zien als ze vanaf een hoog punt zouden rondkijken. 
Mijnheer den Uil vertelde hen waar volgens hem dan het 
uitzicht magistraal zou zijn en opgewekt fladderden ze naar 
het aangegeven punt. Vanaf deze hoge positie ontwaarden 
ze onder zich een adembenemend schouwspel en konden ze 
mijnheer den Uil alleen maar groot gelijk geven. Na een 
uurtje werd het al snel kouder en voelden ze dat "Koning 
Winter" in aantocht was. 
Misschien toch witte kerstdagen en ijsvrij in de 
lucht ??????????? 



 
 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 
Bagijnhof 60a, 3311 KE Dordrecht (1e verdieping) 

Telefoon: 078 6309182    

E-mail: michel@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   



 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
  

 

 
 
 

  



 
 


