
 
 



 
 



 
  

 

 

 

 

 

  

Vogelmorgen 
De Koekoek en 

zijn slimmigheid 
  Toegang gratis 

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

Zaterdag: 14 maart;  
open vanaf 09.30 uur. 

  Lezing door Insectenetergoeroe Lou 

Megens uit Waalre met humoristische 

beelden en van deskundig commentaar 

voorzien door deze natuurwetenschapper .   



 
 



 
 

     Colofon 

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

    52e jaargang nummer;  03 - 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  
2e voorzitter: Fred Duinkerken. Telefoon 06-81889418 

2e secretaris: Vakant  Telefoon: 

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 
De NBvV heeft het nieuwe vraagprogramma eindelijk gereed en 

hopelijk voor velen jaren. 

Rond de parkeerplaats zijn 3 lantaarnpalen geplaatst, zodat we 

in de donkere uurtjes, wat meer kunnen licht hebben bij het par-

keren. 

Op de groenstrook staat een Unit, welke bestemd is voor de Bij-

envereniging met als doel honingslinger ruimte. Deze Unit komt 

aan de westzijde naast ons clubgebouw te staan. Er komt ook 

nog een stalen 20 foot opslagcontainer bij. 

Er wordt onderzocht of we de parkeerplaats aan de westzijde 

met een aantal meters kunnen verbreden, zodat er 2 auto’s achter 

elkaar kunnen staan, bij b.v. de Vogelbeurs of andere activitei-

ten, zodat meer dan 20 auto’s op onze parking kunnen staan. 

Het bestuur. 



 
 



 
 

Teurlings 
Gaat verdwijnen uit het assortiment Nederlandse vogelvoeders. 

Vanuit België is in 2019 een nieuwe firma ontstaan genaamd 

Group Depre Petfood en hebben een nieuwe handelsnaam aange-

nomen n.l. Deli Nature. Deze naam moet wereldwijd een be-

grip worden in de vogelvoeder industrie. In Belgie was Beyers al-

tijd een naam van top kwaliteit en in Nederland was Teurlings één 

van de top merken. Nu zijn deze bedrijven met nog een paar klei-

nere dus de nieuwe Deli Nature. Onze leverancier 123 vo-

gelproducten.nl gaat dus zijn laatste voorraad Teurlings verkopen 

en schakelt aan het eind van het jaar over naar het nieuwe product. 

Voor Nederland komt het product uit de fabriek van Holland Dier-

voeders bij ons op de Staart en zitten wij dus lekker vooraan het 

lijntje van de verse en super gedroogde balen vogelvoer. Een top 

product voor een schappelijke prijs en dit blijft zeker de komende 

jaren onze vogels verwennen.  

Voor meer inlichtingen over de producten van Deli Nature lig-

gen er tijdens de beurs de nieuwe reclamefolders gereed voor u. 

Het bestuur. 



 
 

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 01-02-2020: 88 leden, 24 gastleden. 

Arie van Leeuwen is na de laatst gehouden LSH wedstrijd 

gestopt met het houden/kweken van Harzers. Heeft al zijn 

vogels en kooien verkocht en gaat nu samen met zijn vrouw 

Bep genieten van de vrije tijd. Is van lid nu gastlid gewor-

den. Lis Reigcheld is door gezondheid problemen nood ge-

dwongen gestopt met de Harzer kwekerij en ook als gastlid. 

De verdeling ziet er als volgt uit: 

Lid De Voliere + NBvV lid  86. Contributie bedrag € 42,00 

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

Gastlid De Voliere    24. Contributie bedrag € 20,00 

Totaal aantal leden:       112 



 
 

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.  



 
 Is het echt zo? 

Ik heb een stukje voor het clubblad geschreven waarvan ik dacht dat het interes-

sant zou zijn voor de vogelliefhebber. Ik heb al heel wat jaren vogels waarvan het 

merendeel kleurkanaries. Ik ben een persoon die zoveel mogelijk wil weten van 

de hobby waar ik mee bezig ben. Daarom besloot ik zo’n dertig jaar geleden mij 

te verdiepen in de vererving. Daar was goede leerstof over te vinden. 

Een autoriteit op dat gebied was de heer Veerkamp. Hij was keurmeester van de 

NBvV. Ik heb de bond aangeschreven en gevraagd om het hele lesprogramma. Ik 

heb het wel drie maal helemaal bestudeerd en het was pittige stof. Maar tot op de 

dag van vandaag ben ik blij dat ik het heb gedaan. Ik heb er veel van geleerd en er 

goede resultaten mee geboekt. Toch kom je nooit in de vogelwereld uitgeleerd en 

kom je steeds weer voor verrassingen te staan en worden zelfs vaststaande dingen 

teruggefloten. Zo wordt aangenomen dat vroege kanariekwekers in Januari de vo-

gels direct 13 uur kunstlicht moeten geven en na 10 dagen nog een uur erbij zodat 

er totaal 14 lichturen zijn. Dit moet dan 4 volle weken worden gedaan. Dan pas 

kunnen de vogels worden gekoppeld. Zou je dit niet doen dan zou je teleurgesteld 

worden met onbevruchte eieren. 

Ik zeg niet dat dit geen goede manier is want je vaart op zeker! 

Ik heb zelf altijd mijn twijfels gehad of dit als vast evangelie aangenomen moest 

worden. 

Dit jaar heb ik de bevestiging gekregen dat mijn twijfels gegrond waren. De na-

tuur spot met onze vaste regels en kennis. Onze kennis is beperkt.  

Ik wil nu overgaan tot de kern! 

Ik heb op mijn balkon een grote kooi waarin 2 kooien (merk Heesakkers) in 

staan. Daar houd ik geelintensief en geelschimmel kanaries in. Op 18 januari 

2020 ging in mijn vogels verzorgen en ik zag tot mijn stomme verbazing een ka-

pot eitje op de bodem liggen. Hoe is dit mogelijk dacht ik.  ’s-Morgens om half 9 

licht en ’s-avonds om half 5 donker, dat zijn 8 lichturen! De dag daarop lag het 

tweede eitjes stuk op de grond. Ik besloot een nestkorfje op te hangen. De daarop 

volgende dagen geen eitje maar wel een keurig nestje gemaakt. 

Een paar dagen erna op 22 januari lag er een eitje en de daarop volgende dagen 

nog 3. Bij elkaar dus 4 eitjes. Na het vierde eitje heb ik de pop op de 4 eitjes ge-

zet. Ik verwachtte er niet veel van maar ik weet hoe wonderlijk de natuur is. Na 6 

dagen schouwde ik de eitjes en alle 4 bevrucht! De man en pop nota bene 8 licht-

uren! Mijn vrouw en ik besloten de vogels binnen te halen. Ik heb de Heesakkers 

kooi in zijn geheel binnen gezet. En op vrijdag 27 januari zijn alle 4 de eitjes uit-

gekomen! 

Op dit moment zijn de jongen een dag oud en worden door de pop en de man ge-

voerd! 

Hoe het verder ook afloopt, we leren hieruit dat we altijd voorzichtig moeten zijn 

met “zo is het”, laten we maar zeggen “ik denk dat het zo is”! 

Jaap de Wit  



 
 

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



 
 

Nieuws van de Bijenvereniging Dordrecht E.O.  

Woensdag 29 januari heeft deze vereniging zijn 1e 

lezing voor hun leden gehouden in ons clubge-

bouw en met 26 leden best een leuk clubje dames 

en heren. En tijdens deze lezing die werd gepre-

senteerd door Dhr. Leo van der Heijden, versterkt 

met Beamer beelden en ook nog een kweeksche-

ma op papier, bleek al snel dat er heel wat kennis 

om de hoek komt kijken om 

dit voor el- kaar te krijgen. 

Met ook nog een tafel vol 

materiaal, was deze lezing 

van hoog ni- veau. Volgende 

maand hou- den ze hun Al-

gemene Le- denvergadering 

ook bij ons en dan mogen 

de leden  hun voorkeur uit 

spreken, waar ze uit eindelijk hun vereniging acti-

viteiten voort gaan zetten nu ze definitief aan het 

eind van dit jaar moeten vertrekken van hun huidi-

ge locatie aan de Reeweg Zuid. Het bestuur heeft 

een duidelijke voorkeur om bij ons op de Staart 

Oost te komen, maar de vergadering gaat uitsluit-

sel geven. Wij zijn er klaar voor en zien de samen-

werking met het volste vertrouwen te gemoed. 



 
 

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


 
 

Notulen 
Notulen Algemene Ledenvergadering: 03-02-2020. Locatie: Clubge-

bouw. Aanwezig: 25 leden incl. bestuur  

1. Welkom en opening 
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. 

De voorzitter vraagt een moment van stilte om de overleden leden 

van het afgelopen jaar te herdenken. 

2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 

3. Notulen Algemene Leden Vergadering 2018 

De notulen van de vergadering van 2019 worden aangenomen. 

4. Ingekomen stukken betreffende de jaarvergadering 
Er zijn geen ingekomen stukken aangaande de vergadering. 

5. Jaarverslag secretaris 
De secretaris Dirk van Noort leest geconcentreerd het jaarverslag 

door van het afgelopen jaar. 

6. Jaarverslag penningmeester 
De penningmeester geeft toelichting op het uitgedeelde financiële 

verslag over het jaar 2019. 

Er zijn de komende tijd wat verwachte uitgaven zoals bijvoorbeeld de 

vergroting van het parkeer terrein. Ook al hebben we een goed batig 

saldo over 2019 is het bestuur van mening dat er de komende jaren 

wat geld gespaard moet worden. Dit vanwege een mogelijke verhui-

zing van ons clubgebouw over 7 jaar. De vereniging heeft een ver-

gunning voor de huidige locatie van in totaal 10 jaar. Hiervan zijn er 

al drie verstreken. Het ligt niet in de lijn der verwachting dat we moe-

ten verhuizen maar dit is nooit met zekerheid te zeggen. Als we naar 

een andere locatie moeten verhuizen dan moeten we rekenen op grote 

uitgaven. 

Philippe Benoit merkt op dat het voor sommige leden allemaal wel 

erg duur wordt. De contributie is verhoogd. En in vergelijking met 

andere verenigingen vind hij de catering aan de dure kant. De verga-

dering stemt over het verlagen van de catering prijzen. 3 leden zijn 

voor verlaging, de rest is tegen. 



 
 



 
 

De heer Scheurwater merkt op dat mensen die moeite hebben 

met de betaling zich altijd kunnen melden bij het bestuur. 

Chris Vigelius vraagt aan de penningmeester waarom de zangka-

naries shows zo veel geld kosten. Na een uitvoerige uiteenzetting 

van de penningmeester hoe een en ander in elkaar zit wordt dui-

delijk dat dit toch wel mee valt. 

De secretaris deelt mede dat de Timbrado club geen gebruik meer 

wil maken van ons clubgebouw vanwege de naar hun mening te 

hoge kosten. 

Er worden wat vragen gesteld over de bijenvereniging die naar 

alle waarschijnlijkheid bij ons gaat intrekken. Wat zijn de kosten 

hier van. De penningmeester legt uit dat dit in principe kosten 

neutraal gebeurd. Alle kosten zijn voor de bijenvereniging. 

De penningmeester bedankt de kascommissie voor de controle 

die ze hebben uitgevoerd. 

7. Verslag kas commissie 
Piet Smit geeft uitleg over de gehouden kascontrole die hij samen 

met de heer Scheurwater heeft uitgevoerd. 

Complimenten voor de penningmeester. De boekhouding zag er 

goed verzorgd uit, duidelijke administratie. Er zijn veel dingen 

bekeken. 

Na de uiteenzetting wordt de penningmeester decharge verleent. 

8. Verkiezing kascommissie. 
De kascommissie voor het jaar 2020 bestaat uit Piet Smit en Je-

roen van der Molen. 

Reserve is de heer Scheurwater. 

9. Bestuur verkiezing 
Arie Boon is aftredend en herkiesbaar. Hij wordt opnieuw geko-

zen. 

Simon Harinck heeft vanwege privé omstandigheden zijn be-

stuursfunctie moeten neerleggen. Aad Middendorp stelt zich 

beschikbaar voor een bestuursfunctie. Niemand van de aanwe-

zige leden is hierop tegen waardoor Aad zitting neemt in het 

bestuur. 

10. Vaststellen contributie 
Er is geen reden tot een verhoging van de contributie. 



 
 



 
 11. TT Reglement 2020 

Een grote verandering t.o.v. voorgaande jaren is dat de TT in 

2020 een dag korter zal duren. Dit betekent woensdag vogels 

inbrengen, donderdag keuren, vrijdag avond opening en zater-

dag de hele dag open en aan het einde van de dag uitkooien. 

De vergadering gaat hiermee akkoord. 

Vraag uit de vergadering: is het mogelijk om op de avond na 

de keuring zijn en/of haar vogels te komen verzorgen. Dit is 

mogelijk mits het van te voren even wordt aangegeven bij de 

organisatie. 

Philippe Benoit beklaagd zich over de gang van zaken die gebeurd 

zijn tijdens de jongvogeldag. Het verzoek is om te zorgen voor keur-

meesters die verstand van zaken hebben. Het bestuur zal hier goed 

naar kijken. 

12.  Bestuursbeleid 
Het bestuursbeleid zal in grote lijnen gelijk blijven. 

Bij wijze van proef zal tot aan de zomervakantie de contactavond van 

de maandag avond verplaatst worden naar de tweede zaterdagochtend 

van de maand. 

Dit met als doel om meer mensen de gelegenheid te geven om de con-

tact momenten van de vereniging te bezoeken. 

Vogelbeurs: deze zal doorgaan ook al heeft 123vogelproducten aange-

geven niet meer fysiek aanwezig te zijn tijdens de beurs. Dit is al 

reeds enkele maanden zo en de vereniging regelt zelf de verkoop van 

deze producten. Er wordt een opmerking gemaakt over de kwaliteit 

van de producten van 123vogelproducten. Het bestuur zal dit goed in 

de gaten houden maar verwacht wel van de leden dat als er onregel-

matigheden worden geconstateerd, dit wordt gemeld aan het bestuur. 

Zodoende kan het bestuur gepaste actie ondernemen indien nodig. 

13.  Rondvraag 
Philippe Benoit merkt op dat het belangrijk is dat leden netjes met el-

kaar om gaan als het gaat om bijvoorbeeld vogels verkopen aan elkaar. 

Chris Vigelius merkt op dat gezien de grote van onze vereniging er 

toch maar relatief weinig vogels op onze TT zitten. Hij vraagt het be-

stuur om een aantal weken voor de TT te gaan lobbyen bij de leden 

om toch maar vooral mee te doen met de TT. 

Verder bedankt hij het bestuur voor het afgelopen jaar. 

14.  Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.55 uur en bedankt iedereen 

voor zijn aanwezigheid. 



 
 

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 
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 gro-

te balen zaad of eivoer bestellen, maar ook als u een aan-

tal 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 vogelbenodigdheden kunt u natuurlijk ge-

woon 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 de bestelde ringen van ronde 2 aan 

u uit te reiken en om ronde 3 voor u te bestellen. 

Ook de broedblokken van John gaan soms als warme 

broodjes over de toonbank en nu ook voor de liefhebber 

zijn er 2 Vinkenkooien te koop. Deze hingen vroeger 

vooral in de Zuidelijke tuinen aan de muren of hoge hek-

ken om de vinken naar de tuin van de bewoners te lok-

ken, maar natuurlijk ook om de mooie zang 

van deze vogels te bewonderen. De dames 

van de bar zijn steeds bezig om hun pro-

ducten te verbeteren, dus welkom. 



 
 

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 en Greta Groenling hebben het met het aan-

staande voorjaar in zicht druk met het zoeken naar 

geschikte huisvesting. Hun huidige verblijf staat op 

de gemeentelijke nominatie om gesloopt te worden. 

Helaas malen de gemeentelijke molens zeer traag en 

is er geen zicht op korte termijn op nieuwe huisves-

ting. Guus en Greta hebben daarom maar besloten 

om zich aan te sluiten bij een plaatselijk krakers col-

lectief. Die hebben een scala aan te kraken ruimtes 

en de keuze van Guus en Greta Groenling is geval-

len op 

een op te knappen nest in de conifeer van de buren. 

Katproof en weinig invloed van de weersomstandig-

heden. Mijnheer de Uil is op inspectie geweest en 

heeft zijn fiat gegeven aan hun nieuwe plekje. Hoe-

wel; Mabel Merel had bezwaar. Zij vond dat de plek 

haar toebehoorde vanwege haar leeftijd. Haar be-

zwaar werd verworpen door het bestuur van het kra-

kers collectief onder voorzitterschap van Karel 

Kraai.  

Nu zijn Guus en Greta Groenling alvast begonnen 

met de aankleding van hun nieuwe pandje en kijken 

ze al vol verwachting uit naar hun gezinsuitbreiding 

die in mei wordt verwacht. 

Wordt vervolgt. 



 
 



 
 

AGENDA 
   

2020 

 Maandag 6 januari  Nieuwjaar receptie.  

8 t/m 11 jan. 2020  Landelijke Speciaalclub Harzers 

Za.  25 januari Vogelbeurs 

Ma.  3 februari Algemene Ledenvergadering. 

Za. 8 februari World of Birds vogelsensatie 

Za. 22 februari Vogelbeurs 

Za. 14 maart  Lou Megens  vogelpresentatie 

Za. 28 maart  Vogelbeurs 

 



 
 


