
 
 



 
 



 
  

 

 

 

 

 

 Maandag 3 september is de eerste avond na de zo-

merstop en dan beginnen we altijd met de kweek re-

sultaten van de afgelopen maanden. 

En dan krijg je wat te horen, bij de ene ging het fan-

tastisch en bij de andere is het nog nooit zo slecht ge-

gaan als dit seizoen. Komt dat nu door de koude 

voorjaarsweken, de windrichting, de luchtdruk of het 

aantal lichturen wat gegeven is. Het is altijd weer an-

ders dan voorgaande jaren en er wordt dan bij verteld 

dat men het net zo heeft gedaan als vorig jaar. 

Maar gelukkig zit er dan een brok ervaring in de zaal 

en met elkaar komen wij vaak tot mooie oplossingen. 

Daarom zijn deze avonden zo leerzaam en van be-

lang voor de beginnende kweker. Kom daarom ook. 
Aanvang 20.00 uur en de zaal is open vanaf 19.30 uur. 

Zijn we vroeg klaar, dan wordt er een nieuwe film ver-

toond en dat is altijd weer spannend waar het over gaat. 

 

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;  09 - 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 2018:  Contant / Internet  / overschrijfkaart bank 

 Senior Leden :   € 38,00    Jeugd/Gast leden:  € 19.00   

 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;                                           

D.Cense(overleden), C.A.van Heeren, M.L. de Grip.    

mailto:boonarie@live.nl


 
 



 
 

 

Bestellen ringen voor het kweekjaar 2018.  

Alleen mogelijk als spoedbestelling, dus 1 eu-

ro per ring extra. Ook kunststof ringen. 
Ronde 1 voor ringen 2019 is nu gesloten. Er zijn 875 rin-

gen besteld. Ronde 2 is nu open tot eind september. 
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.  

U kunt nu ook Kunststofringen bestellen! En dit is gebeurd ! Benieuwd.                                                
Bij verhoging van Post.nl voor een postzegel, passen wij dit bedrag aan. 

Namens het bestuur, uw ringencommissaris  

Arie Boon.(Tel. 06-10549672, E-mail boonarie@live.nl ) 



 
 



 
 

Overleden; Daan Cense Lid van Verdienste, bijna 85 jaar oud. 

Overleden: Maarten van Breugel op 82 jarige leeftijd. 

Overleden: Harry Roestenberg op 78 jarige leeftijd. 

Dat ze mogen rusten in vrede. 

PUNT interieurbouw.  
Sponsor van onze bar panelen. 

Knap stukje vakwerk en laat 

daarmee zien hoe mooi je alles 

kan maken met de nieuwe Ho-

mag Venture machine.  

Veerplaat 79 

3313 LJ  

Dordrecht  Tel. 

078-6164190 

Per 1 juni is lid geworden; V.C.M Verwaart met Rijstvogels en 

Ank Hol, oud lid en wordt nu gastlid.   

Per 1-9-2018: (jeugd)Lid geworden Rens van Middelkoop ge-

zelschap voliere. Simon Harinck Gouldamedines en rijstvo-

gels. C. Deynold A kweekt zebravinken en grote Parkieten.  

En als Gastlid; J.J. Donkervoort gezelschap voliere. 

Ledenbestand 1-9-2018: 99 leden, 20 gastleden en 8 dona-
teurs.  



 
 



 
 

Zaterdag 15 september 

willen wij onze leden 

in de gelegenheid stel-

len om collectief naar 

de provincie Drenthe 

te reizen om een be-

zoek af te leggen aan 

het grote vogelpark 

World of Birds foun-

dation. Vertrek om 

7.45 uur na bakkie 

koffie/thee. Kosten € 20,00 inclusief entree 

en vervoer. In dit mega vogelpark zitten heel 

veel vogels in opvang die om diverse redenen 

daar gehuisvest zijn. Het personeel en vooral 

een grote groep vrijwilligers is dagelijks be-

zig deze vogels van eten en drinken te voor-

zien. Daarom is het van groot belang dat dit 

park in stand blijft en dat is alleen mogelijk 

uit financiële ondersteuning van particulie-

re. Met ons bezoek steunen wij indirect hun 

kas. Wij willen wel zo snel mogelijk weten of 

u mee wilt gaan op deze interessante excur-

sie. Opgeven aan Dirk of een ander bestuur-

lid.  Namens het bestuur, 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.  



 
 vogelvereniging 

De Voliere 
              Adj. H.P. Kosterstraat 5 

        Dordrecht 
Vanaf heden wordt de vogelbeurs voortaan altijd op de 

VIERDE zaterdag van de maand gehouden. De handela-

ren zijn hier ook blij mee, omdat ze anders nog een ex-

tra zaterdag in de weer zijn en nu lekker 4 X vrij zijn. 

De zonnebloemen die u links ziet staan stonden in juli 

volop in bloei. Een prachtig gezicht en de Bijen, Hom-

mels en Libellen waren er wat blij mee. De fietsenstal-

ling wordt ook druk bezocht met het mooie weer en het 

hek bij de inrit is door de klusploeg vakkundig geplaatst 



 
 

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.  



 
 

BBQ 
Zaterdag 16 juni is de BBQ gehouden en met 53 inschrijvers 

was dit best een succes te noemen. Met 20 buurtbewoners was 

er 100% meer animo dan vorig jaar. Het was vrijdag eerst de 

bak & braadunit monteren, zodat de 3 gasbarbecues en de Fri-

tesgasbrander er  prima verzorgd bij stonden. Met behoorlijk 

wat openingen voor de walm was het toch snel behoorlijk 

warm in het kot, zodat we volgend jaar wat meer openingen 

moeten maken, als de buiten temperaturen wat hoger oplopen 

dan gemiddeld. Maar Cees, Wessel en Andries bakte toch zwe-

tend door. Achter de bar hadden Atie en Willy het ook prima 

onder controle en de overige bestuurleden gingen door de zaal 

met de gebakken producten in een tempo van een ervaren piz-

zakoerier. 

De deelnemers konden aan de afhaal balie de prima verzorgde 

rouwkost en de heerlijke salades hun borden volladen. Ook de 

warmhoudpan van de Federatie deed het prima, de satésaus 

bleef lekker warm en we hadden geen last van velvorming.  

De complimenten vlogen door de zaal, voor de prima kwaliteit 

van vlees en vis en de patat was lekker droog en knapperig, 

dus de 3 koks kregen veren van ongekende lengte toebedeeld. 

De bardames lieten niemand op een droogje zitten en na afloop 

brachten velen de vuile troep naar voren en waren er voldoen-

de keukenhulpen om de vaat te doen en de vaatwasser werk te 

bezorgen. Namens het bestuur bedanken wij die ons op wat 

voor manier dan ook hebben geholpen en mogen we dankzij 

jullie terug kijken op een geslaagde BBQ avond. 

Ook de vos kwam nog even langs, maar weinigen hebben hem 

of haar gezien. 

Door de geur van al het lekkers, zal het water wel uit de bek 

zijn gelopen. 

Dirk.  



 
 

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  



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

                                              GUUS GROENLING  

Er breken drukke tijden aan voor Guus en Gretha Groenling. Op 16 

juni proberen ze om kruimels te vinden tijdens de buurtbarbecue.   

Hopelijk wordt er veel gemorst.  

Ook nog eens opletten dar we niet gestoord worden door zo'n bruin 

beest met dikke staart op De Staart. Volgens "De Lokalen" is een ont-

moeting met dit creaturen extreem uniek maar wij voelen er niets voor 

om hapje van de dag te worden. 

En dan die oprukkende boommarters. Aalvlug en vooral woningkra-

kers. Bas en Bea Bonte Specht weten er alles van.  

Die hebben tot hun verdriet al twee keer moeten verhuizen. De eerste 

keer vanwege een koppel eekhoorns en de tweede keer vanwege een 

chagrijnige boommarter. 

En dan breekt de vakantietijd aan. Op bezoek bij neven en nichten. 

Onlangs kwam Peter Postduif een berichtje brengen vanuit het        

Pajottenland.  

Neef Gradius heeft een nieuw domicilie betrokken op de transen van 

de Onze Lieve Vrouwenkerk aan de boorden van de Schelde.  

Hij raad ons wel aan om een cursus te volgen zodat wij ons verstaan-

baar kunnen maken. Het schijnt wel iets anders te zijn dan dat verrek-

te platte Dordts met al die "tie" en "gie" uitgangen en die zachte Lim-

burgse "gggggggggg"-s. Ze hebben het daar vooral over "De baan 

dwarse", "goesting hebben" , " een pint vatten", "een terrasje pikken", 

"De Leien" etcetera...etcetera...etcetera.......... 

Maar voordat wij daar een bezoek gaan afleggen heeft zich een ander 

groot probleem gemeld vlak bij onze slaapplaats.  

Het is wit met enige zwarte tekening, kan zijn kop vrijwel 180 graden 

draaien, jaagt de eksters ,kraaien, raven en kauwen de grootste 

schrik aan en heet..............Stef Sneeuwuil!!!!! 

Een volwassen exemplaar en een spanwijdte om als klein vogeltje een 

hartverlamming van te krijgen.  

Gelukkig is er momenteel een stilzwijgend convenant afgesloten zo-

dat wij onze slaapplaats niet hoeven te verlaten. 

 

Tot volgende maand. 



 
 

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 



 
 

Informatie over de 11 Rayon 5 verenigingen vindt u op: 

www.vogelverenigingenrayon5.nl 

Sinds woensdag 1 augustus is het parkeerterrein afgesloten met een 

hek. Dit terrein was in gebruik genomen door Mac Donald bezoekers 

die na het eten de rommel aan ons schonken om op te ruimen. Velen 

reden even het terrein op voor een sanitaire stop en een vrouwtje van 

lichte zeden vond het ook een handig plekje voor een snelle wip in de 

auto. Ook hun rommel mochten wij opruimen. De honden en hun 

baasjes kunnen er langs lopen om naar hun uitlaatplek te gaan. 



 
 

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   



 
 

Vogelverkoop……..hobby of bedrijf? 
Op verzoek van het hoofdbestuur heeft Henk van der Wal een poging gedaan om de ve-
le misverstanden rondom het al dan niet bedrijfsmatig handelen van hobbyisten aan de 
hand van de huidige regelgeving weg te nemen.  
De NBvV is er voor liefhebbers van kooi- en volièrevogels en is van mening dat          
diegenen die zich aan de voorschriften van de NBvV houdt, zoals het ringen van  

AGENDA 
 

 Za. 25 augustus  Vogelbeurs De Voliere 09.00-12.30 uur. 
 Ma.  3 september Contactavond(kweekpraat & Film) 

 Za. 15 september World of Birds in Erica. Vertrek 7.45 u. 

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

 Ma.  1 oktober  Contactavond Avifauna 

 Vr.  5 oktober  Receptie 65 jarig bestaan 15.00-21.30 u. 

 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  Rayon 5  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. 



 
 

Adres: Voorburgstraat 215, 3037 ER. Rotterdam 
 

Telefoon+31(0)6 4137 2789.  OPENINGSTIJDEN: 

Vrijdag:15:00 - 21:00 & Zaterdag10:00 - 17:00 uur.   

Bloembinderij Bussem  
Kromme Zandweg 2      
3319 GH DORDRECHT  
               

Tel./Fax 078-6160320  

Met ingang van 25 mei treedt de wet AGV in werking. U 

kunt zelf aangeven wat wel en niet mag met uw persoonlijke 

gegevens. Een voorbeeld, u speelt mee met een tentoonstel-

ling en u wilt niet met uw naam,adres vermeld worden in de 

catalogus. Dan bestaat de mogelijkheid dat alleen uw 

kweeknummer geplaatst wordt. Dat is volgens het bestuur 

geen gezicht, dus uw adres wordt zeker  niet vermeld, maar 

dat deden wij de laatste jaren toch al niet meer. U kunt er 

ook op staan dat na het beëindigen van uw lidmaatschap er 

nergens meer gegevens van u blijven rondzwerven. Uw pri-

vacy wordt wel beschermd op deze manier, maar komt dan 

ook nooit meer terug in het archief van de club. Het is een 

heel gedoe en er zal nog veel onregelmatigheden blijven. 

http://www.curio-bicudo.com/index.php


 
 

jonge vogels, het bijhouden van een kweekadministratie, het 
gericht zijn op een hobbymatige beleving, dit alles binnen de wettelijke ka-
ders, geen bedrijfsmatige handelingen verricht en dan ook niet in de proble-
men dient te komen bij verkoop op een vogelbeurs van de overtollige vogels 
uit eigen fokbestand. Echter, de regelgeving laat zich niet makkelijk lezen, 
vandaar deze uitleg hieronder. Het hoofdbestuur 

Vogelverkoop……..hobby of bedrijf? 
Tekst: Commissie Dierenwelzijn en Wetgeving NBvV. Februari en maart zijn 
van die maanden waarin veel vogelliefhebbers hun vogelbestand klaar ma-
ken voor het komende broedseizoen. Diverse fokprogramma’s worden op-
gesteld en vaak blijkt dan toch dat een aantal vogels niet in deze prog-
ramma’s passen en overgedragen kunnen worden aan andere fokkers. Dat 
er veel belangstelling is voor deze vogels, blijkt wel uit het feit dat juist in de 
genoemde maanden vele vogelmarkten worden georganiseerd. 
Diverse vogelsoorten verwisselen van fokker en worden daarna ingezet voor 
het fokken van nakomelingen. 
Op deze wijze wordt respectvol omgegaan met de vogels waar door bijvoor-
beeld het loslaten in de natuur of het vaak illegaal doden wordt voorkomen. 
En dan gaat het mis! 
Fokkers, die hun niet inzetbaar vogelbestand ten verkoop aanbieden op een 
vogelmarkt, kunnen in aanraking komen met de Nederlandse wetgeving en 
dan vooral ook met handhavers van deze wetgeving in de vorm van inspec-
teurs van diverse (overheid) diensten. Deze inspecteurs richten zich vooral 
op het begrip “bedrijfsmatig verkopen” van in ons geval de diverse vogel-
soorten. Feitelijk wordt iedereen in de vorm van een “waarschuwing” er van 
beschuldigd thuis een verkoopinrichting voor vogels te hebben. 
Men krijgt ter plaatse niet eens de mogelijkheid aannemelijk te maken dat 
men een hobbymatige fokker is. Het beleid van de NBvV is gericht op het 
uitgangspunt dat haar leden hobbymatig en duurzaam vogels houden en of 
hiermee fokken. Met in acht neming van de daarvoor geldende wetgeving 
en het door de NBvV opgestelde “Reglement ten aanzien van het hobbyma-
tig fokken met kooi- en volièrevogels”. 
In dit reglement worden drie fokrichtingen omschreven die alle als basis het 
welzijn van de nakomelingen hebben. De leden van de NBvV richten hun 
fokrichtingen en fokprogramma’s niet op het fokken van vogelsoorten op de 
verkoop. Iets dat bijvoorbeeld honden- en kattenfokkers vaak wel doen. 
De wetgeving. 
Rond het verkopen van vogels (gezelschapsdieren) speelt de “Wet Dieren” 
een belangrijke rol en dan vooral de daarbij behorende wijziging van 17 juni 
2014 op het “Besluit houders van dieren”. Hoofdstuk 3, paragraaf 2 handelt  
over het bedrijfsmatig verkopen, afleveren, houden ten behoeve van opvang 
of fokken met gezelschapsdieren. 
Verboden. 
Basis van deze paragraaf is het verbod om gezelschapsdieren: 
- te verkopen; - ten verkoop in voorraad te houden; - af te leveren; - te hou-
den ten behoeve van opvang;  (Vervolg in blad van Oktober) 



 
 



 
 

Geschiedenis van de Volière deel 9  
(vervolg op eerdere artikelen t/m 2013)  

 
Het jaar 2014 begon met de nieuwjaarsreceptie in de Luchtbode en had 

een leuke opkomst, maar nog wat meer vrouwen die meekomen met de 

mannen zou wel leuk zijn. Dit keer geen jubilarissen daar de enige die 

daarvoor in aanmerking kwam H. van Franquemont geen huldiging wil-

de. We begonnen het jaar met 96 leden 2 gastleden en 12 donateurs. Erik 

Buizer was geslaagd als keurmeester Harzer zangkanaries waarmee de 

vereniging na vele jaren weer een keurmeester heeft. Op de algemene le-

denvergadering in februari nam ondergetekende afscheid als voorzitter 

van de Volière. Als opvolger kwam Wijnand Westerman in het bestuur 

maar enkele maanden later stopte hij er alweer mee. Tweede voorzitter 

Jan Hitzert nam de honneurs waar zodat er toch een voorzitter zij het ad 

interim aan het roer stond. Op 13 maart in dat jaar werd gestart met de 

door de vereniging geschonken buiten volière bij Duurzaamheids Cen-

trum Weizigt. Een grote klus die dankzij diverse vrijwilligers en profes-

sionele krachten een prachtige voliere opleverde. Toen ook het kosten-

plaatje door sponsoren en de subsidie via de Wijkwens goed uitpakte 

werd op15 mei de boel feestelijk geopend. Voor grote animator Dirk van 

Noort was op een bankje een plaquette aangebracht met dank aan Dirk 

voor zijn initiatief. In 2014 werd Michael van Gerwen voor het eerst we-

reldkampioen Darten en op het WK Voetbal in Brazilië won Duitsland 

goud en Nederland brons. Ook in dat jaar twee vliegtuig ongelukken op 

8 maart verdween de MH 370 van Malaysia Airlines  met 239 mensen 

van de radar na 3 jaar zoeken is men gestopt zonder resultaat. Ook de 

MH 17 verongelukte op 17 juli boven Oekraïne met 298 mensen aan 

boord waaronder 196 Nederlanders, men is er nog steeds niet over uit 

wie het toestel uit de lucht schoot. Ze vlogen over oorlogsgebied zonder 

dat ze vooraf een andere koers door hadden gekregen. Er overleden in 

2014 ook bekende personen Alfredo Di Stefano ( 88 ) van Real Madrid 

en Eusébio ( 71 ) de Portugees van Benfica. Verder cabaretier Seth Gaai-

kema (75) en de bekende Oostenrijkse zanger Udo Jürgens (80) Terug 

naar de Volière op de contactavonden kwamen gerenommeerde sprekers 

zoals Kees Diepstraten en Henk Dries. Met de fam. Van Dam genoten 

we van een mooie film en uit Utrecht kwam iemand van de vogelwacht.    



 
 



 
 

Zelfs uit Urk en Ede kwamen sprekers naar Dordrecht zodat alle con-

tactavonden goed voorzien waren. Op 12 mei kreeg ondergetekende 

tijdens de contactavond tot zijn verrassing uit handen van Sjoerd 

Munniksma          ( commissaris N.B.v.V. ) de speld voor waardering 

van de N.B.v.V. Namens rayon 5 was Lex Kaptein aanwezig om de fe-

licitaties over te brengen. In september van dat jaar kwam men op het 

idee om een vogelsoos in Duurzaamheids Centrum Weizigt te gaan 

houden. Op een middag gezellig met elkaar onder het genot van een 

bak koffie bijpraten over van alles en nog wat. De start op 16 septem-

ber ging nog wel maar in oktober was het alweer over wegens gebrek 

aan belangstelling. Andere pogingen om de leden in beweging te krij-

gen waren excursies met wandelingen van de Oosthaven naar de 

Zuidhaven in de Biesbosch. Ook een bezoek aan de pluimvee en vo-

gelbeurs in Barneveld stond op het programma. Op 1 oktober 2014 

ging in Rotterdam de markthal open een imposant architectonisch ge-

bouw waar veel bezoekers op af zouden gaan komen, wel veel meer 

kijkers dan kopers. De Engelse blues zanger Joe Cocker overlijdt op 

70 jarige leeftijd en in Hekendorp breekt op 15 november vogelgriep 

uit. Hierdoor ging bij ons de rayonwedstrijd met daarin de onderlinge 

niet door. De wedstrijd zou voor het eerst in Duurzaamheids Centrum 

Weizigt worden gehouden. Gezien de matige inschrijving was men er 

niet rouwig om. Wel jammer voor de leerlingen van het Wellant Colle-

ge, 4 leerlingen waren vooraf bezig geweest met de organisatie maar 

helaas voor niets. Ook de District T.T. in Heerjansdam ging om die re-

den niet door net als bij veel verenigingen in 2014. Op de rayonverga-

dering van 12-9-2014 werd Lex Kaptein de nieuwe voorzitter van ray-

on 5. Hij volgde Henk de Bruin op die het voor een korte periode op 

zich had genomen daar er geen kandidaten waren destijds. Dirk van 

Noort ging vanaf 12-9-2014 de notulen verzorgen van het rayon. In 

december van dat jaar overleden twee bekende leden  Rien Jansen ons 

oudste lid op 94 jarige leeftijd en Wim Siebes die de laatste jaren do-

nateur was op 84 jarige leeftijd. Tot slot nog de vermelding dat Vogel 

2014 wel doorging en met 16.500 vogels niet mocht klagen. Het is 

wel zo dat deze tentoonstelling al in januari is gehouden dus aan het 

begin van het jaar toen was er geen vogelgriep. 

                                                                                                                         

Chris Vigelius 
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