
 
 



 
 



 
  

 

 

 

 

 

 Maandag 4 december komt Huub Vervest uit Etten-

Leur ons onderwijzen in het houden en kweken van 

Tropische vogels en in het bijzonder over de Europe-

se Cultuurvogels en de Vruchten en Insectenetende 

vogels. 

Huub is een oude rot in het vak van Keurmeester van 

de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. 

Hij is nog langer kweker van dit soort vogels, dat is 

ook een vereiste als je keurmeester wilt worden en 

blijven. 

We maken ook nu weer gebruik van ons wandscherm 

en Beamer die aan het plafond is gemonteerd. Dat is 

voor het publiek fijner kijken, dan vanaf tafel in het 

midden van de zaal en tegen de rug van de spreker. 

 
Aanvang 20.00 uur en de zaal is open vanaf 19.30 uur. 

 

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;  12 - 2017                                                     
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:  Vacant   

Lid van bestuur:   Vacant   

 Contributie 2017:  Contant / Internet  / overschrijfkaart  

 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, C.A.van Heeren, M.L. de Grip.    

mailto:boonarie@live.nl


 
 



 
 

 

Bestellen ringen voor het kweekjaar 2018.  
 

Bestellen ronde 3 is van 1-10-2017 t/m 25 –1-2018.  
Uitlevering na 1-4-2018 

U kunt nu alleen nog als spoedbestelling ringen voor 2017 bestel-

len, maar dan komt er per ring € 1,00 spoedkosten bij de ring-

prijs.  

Nieuwe leden krijgen 90 dagen de tijd onder speciale voorwaar-

den en binnen 14 dagen ringen te bestellen. 
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.  U kunt nu ook Kunststofringen bestellen! 
Wij hopen op uw begrip voor deze maatregel.                                                

Bij verhoging van Post.nl voor een postzegel, passen wij dit bedrag aan. 

Namens het bestuur, uw ringencommissaris Arie Boon. 



 
 

Bloembinderij Bussem  
Kromme Zandweg 2      
3319 GH DORDRECHT  
               

Tel./Fax 078-6160320  



 
 



 
 



 
 

Leden bestand 
Per 1 december is lid geworden; J. Loomeijer Sr. Is nog aan 

zijn volière aan het bouwen. Stephan Pijn, kweekt kleurkana-

ries. Thijs van Hulst en Davy van Hulst, postuurkanaries. 

Henk Verroen een ex lid, geen vogels meer maar wilde zich 

toch weer aansluiten. Arie Roza wordt ook weer volledig lid, 

is nu gastlid. Fred Duinkerken van gast naar lid en ex jeugdlid 

Jeroen van der Molen gaat ook weer vogels houden Welkom 

en succes met de vogelhobby. Ledenbestand per  1-12-2017: 

97 leden, 21 gastleden en 8 donateurs. 15 nieuwe leden dit jaar 

Onze Bijzondere tentoonstelling 

is gewoon door gegaan ondanks 

dat er nog geen vaste stroom en 

gas aansluiting is gemaakt. 

De Harzer Federatie durft 

dit niet aan en heeft hun 

wedstrijd verplaatst naar de 

vorige locatie op het sport-

park van Barendrecht.  

Volgend jaar bij ons, succes. 



 
 

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.  



 
 

Vogelbeurs 
Voortaan wordt iedere laatste zaterdag van de maand onze vo-

gelbeurs gehouden. Tijdens deze beurs zijn er vogels te koop 

van leden en minstens 1 handelaar. Onze vereniging verkoopt 

diverse vogelzaden van Beyers, Wieriks, Witte Molen en Van 

Himbergen. Voor balen moet u wel de week voor de beurs uw 

bestelling doorgeven aan Dirk. Voor alle overige producten zie 

de bestellijst op een volgende pagina. Deze producten worden 

geleverd door Kranendonk Diervoeding uit Ridderkerk. Wij 

verkopen zakjes van 1 & 2 & 5 kilo, maar balen van 20 kilo-

gram is ook mogelijk. De donderdag voor de beurs wordt de 

bestelling geleverd, graag u bestelling doorgeven de zaterdag 

voor de beurs. 

Er zijn onderhandelingen met zaken die vogelbenodigdheden 

kunnen leveren, maar daar moeten nog wat kreukels worden 

weg gestreken. 

Wanneer wij beschikken over stroom en een diepvriezer is het 

mogelijk Meel/Buffalo wormen en pinkies te bestellen. Ook le-

vende meel & buffalo wormen. Deze zitten in plastic doosjes 

van 450 liter en gaan dan € 6,00 per doos kosten. Tevens komt 

Dirk Verbeek uit Veen met speciale broed kooien en blokken. 

Maar ook het praatje met elkaar geeft vaak meer lesstof over 

de hobby dan tijdens een lezing. 

Het was zaterdag 28 oktober gezellig druk, de verkoop ging 

best redelijk voor een eerste keer en de bardames hoefde zich 

niet te vervelen en 2 nieuwe leden. 



 
 

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.  



 
 

Vogelbeurs 
vogelvereniging 

De Voliere 
09.00-12.30 uur 

Adj. H.P. Kosterstraat 5 

Dordrecht 

Impressiefoto van onze eerste vogelbeurs. Gezellig druk 

zelfs cameraman Fokko v.d. Straaten van RTV Dordt was 

aanwezig om opnames te maken. Op onze homepage kan u 

de film zien. Altijd mooie reclame. Hopelijk is tijdens de 

beurs van 25 november de stroom en het gas aangesloten. 

Stedin is met bodemonderzoek bezig omdat er asbest deel-

tjes zijn aangetroffen in de grond om ons gebouw. De 

monteurs mogen niet in gevaar worden gebracht, daarom 

duurt het allemaal zolang. 



 
 

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  



 
 

Bijzondere TT 
 

Maandag 6 November eerst nog contactavond, gezellig en 

dan ziet je direct de voordelen van een eigen clubgebouw. 

Hopelijk wordt het steeds een beetje drukker en blijf de 

loop erin. 

Over van alles en nog wat met elkaar gesproken en toen 

moest de film beginnen, maar dat ging mis. Geluid bleef 

op onverklaarbare redenen zacht en brommerig. Eerst maar 

even pauzeren met een verloting, dan zal het wel goed ko-

men. Maar dat kwam het niet en de alternatieve DVD was 

niet veel beter. Onze geluidstechnici is in opleiding, dus 

wij kunnen hem niets kwalijk nemen. Al heel fijn dat hij 

ons regelmatig met hand en span diensten terwillen is. 

 

De volgende dag ging de opbouw van start van onze eerste 

TT in een eigen clubgebouw. Eindelijk geen gesleep meer 

van loods naar TT zaal, gewoon even een stelling kar naar 

binnen rijden en gaan met die banaan. Maar alles is nieuw, 

hoe kan het allemaal het beste staan. Maar met zoveel er-

varing deskundigen om je heen komt overal al vrij snel een 

goede oplossing. En voor de volgende keer wordt het dan 

een stuk eenvoudiger. Van de bardames lag Willy in het 

ziekenhuis en Carry een probleempje met het bestuur, van-

daar dat Atie nu opeens er alleen voorstond. Maar daar was 

plots onze vorige bardame An Vigelius die een perfecte 

stand-in bleek te zijn, beide heel veel dank. De opbouw 

ging voorspoedig en konden om 15.00 uur de vogels 



 
 



 
 

Ingebracht. Van het Wellant college hadden wij ondersteu-

ning van 2 studentes, Charon en Rosita en daar hebben wij 

heel veel plezier aan beleeft, die gaan dan wat ons betreft 

met een dikke voldoende op hun proeve Evenement naar 

school terug. In totaal 189 vogels, wat een beetje tegen 

viel, maar met 4 nieuwe leden tijdens de TT en 2 tijdens de 

beurs erbij en al 8 in de loop van het jaar, verwachten we 

volgend jaar minstens 40% toename. Ook kwekers die op 

bezoek kwamen en zagen dat het er allemaal piekfijn bij 

stond, konden volgend jaar weleens mee gaan spelen. Het 

is tenslotte niet voor niets een Bijzondere TT wat inhoud 

dat kwekers uit de omgeving, zonder lid hoeven te zijn 

toch mee mogen spelen. 

Het was alleen jammer dat we nog steeds niet kunnen be-

schikken over stroom en gas. Met nog een extra zwaar ag-

gregaat erbij konden we de zaal zeker van licht voorzien 

en dankzij een groot aantal leden die hun elektrische ka-

chels aanboden, kregen we heet zeker warm, we moestens 

zelf regelmatig gaan temperen. Maar het is een hoop gere-

gel en aan brandstof zijn we behoorlijk wat geld kwijt. 

Maar beter dan alles aflassen. 

Vooral donderdagavond tijdens de opening was het gezel-

lig druk en met 4 rondes van het Rad van Fortuin is er toch 

weer wat terug verdient. Vrijdag was een beetje naargeesti-

ge dag, heel de dag en avond wel wat aanloop, maar niet 

om over naar huis te schrijven. Zaterdag middag was het 

weer lekker druk, ook weer 4 rondes rad, gedraaid door 

onze Ere voorzitter, dus dat viel mee. Alleen tijdens de 

prijsuitreiking viel het aggregaat uit en dat is dan weer 

minder. Rinus Philippo won met zijn gele kanarie het 

Bondskruis en de wisselbekers gingen naar Rinus

(kanaries),  



 
 



 
 
Frits v.d. Schaaf bij de Tropen, Marinus v.d. Net bij de Eu-

ropese Cultuur Vogels en Friedi v.d. Beemt bij de Parkie-

ten. Damian Vaartmans was het enige jeugdlid en dan win 

je al snel de jeugdbokaal. 

Ook de verkoophoek draaide leuk en menig kweker of be-

zoeker ging met een vogel naar huis. De kraam bij binnen-

komst deed ook goede zaken met vogelzaden, voer en vo-

gelhuisjes, kalenders en al het gratis promotie materiaal. 

De bar had het soms best druk en tussen de middag ver-

zorgde ze ook nog de inwendige mens, die daar de hele 

dag liepen te werken. Al met al mogen we terug kijken op 

een geslaagde tentoonstelling en als we eindelijk stroom 

en gas krijgen, dan wordt het helemaal fantastisch. Na-

mens het bestuur willen wij allen die op wat voor manier 

dan ook geholpen hebben, heel hartelijk bedanken. 

Rayon 5 RIVIERENCUP 2017 
 

Zaterdag 9 december gaan we deze wedstrijd organiseren 

in samenwerking met de 12 aangesloten verenigingen. Tus-

sen Gorinchem en Ridderkerk liggen de deelnemende ver-

enigingen. Deze hebben ook allemaal een eigen TT en dan 

doen tot slot een aantal kwekers mee met hun beste vogels. 

Dit is dan voor sommige nog een test om met welke vogels 

ze naar het District van de provincie Zuid-Holland gaan 

eind december en of naar de  Nederlandse kampioenschap-

pen van Vogel 2018 in Zwolle. Vrijdag middag/avond 

15.00 tot 19.30 uur is het vogels inbrengen en zaterdagoch-

tend is het dan keuren en moet alles snel worden af gehan-

deld. Om 13.30 gaat dan de show open voor het publiek en 

de inbrengers en dan blijven de keurmeesters nog tot 15.00 

uur om vragen te beantwoorden. Kom wel vroeg, het wordt 

zeker druk aan het eind van de middag. Sluiting 16.30 uur. 



 
 

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 van de 12 Rayon 5 verenigingen vindt u op: 

www.vogelverenigingenrayon5.nl 



 
 

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   



 
 

Meer zekerheid doorgaan vogelshows tijdens Vogelgriep. 

Het woord alleen al jaagt menig vogelliefhebber de stuipen op 

het lijf en zeker de meeste bestuurders in vogelland. Immers de 

risicofactor bij het doorgaan van vogelshows is tot nu toe onver-

mijdelijk gekoppeld aan vogelgriep. De laatste jaren is menige 

tentoonstelling niet doorgegaan vanwege deze dierziekte en dat 

heeft tot heel wat frustratie geleid. Maar het goede nieuws is dat 

daarin verandering lijkt te gaan komen. 

Het was voorzitter Klaas Snijder, die bij de laatste bestuursverga-

dering in november, zorgde voor een positieve insteek door bij de 

mededelingen al gewag te maken van het feit dat de inzet van de 

gezamenlijke vogelbonden een eerste succes had opgeleverd bij 

het ministerie.  

Het opgestelde vogelprotocol werd welwillend bezien en leidde 

tot de opstelling dat ook in het Haagse men overtuigd begint te 

raken van het feit dat er nauwelijks een risicofactor is tussen vo-

gelgriep en het houden van vogels. Daarmee is ook de weg geo-

pend voor het laten doorgaan van de vogelshows, ook al is er 

sprake van vogelgriep. Daarbij zullen natuurlijk wel de afgespro-

ken regels in acht moeten worden genomen (zie de site van de 

NBVV), maar van een slot op de deur is geen sprake meer. Ui-

teraard moet een en ander nog definitief op papier komen maar 

alle betrokkenen zijn daarover positief gestemd. Opluchting ener-

zijds en ook overtuiging dat een vasthoudende aanpak met dege-

lijke argumentatie steunend op (wetenschappelijke) feiten uitein-

delijk loont. Dat vraagt vaak wel veel tijd maar het resultaat is er 

dan ook naar. Echter; mocht er binnenkort vogelgriep uitbreken, 

dan is het voor afdelingen binnen een beschermingsgebied ver-

standig om bij het bondsbureau of de website van de  

NBvV te informeren naar de juiste regelgeving. Jan de Bruine, 

lid van de commissie Dierenwelzijn en wetgeving zal dan ter-

stond in overleg treden met het ministerie welke maatregelen dan 

exact gelden. 

 

Bron; nieuwsbrief NBvV 



 
 

Voliere Weizigt 
Ja die is er een beetje bij ingeschoten. Met al dat gedoe 

met een nieuw clubgebouw blijven deze werkjes achterwe-

gen. Nu zijn er ook nog de tentoonstellingen. Maar met de 

vogels gaat het nog steeds goed. Sinds ik het speciale De 

Voliere eivoer daar geïntroduceerd hebt, is er geen vogel 

meer dood gegaan bij de vruchten en insecten eters. Ik 

moet nog met de octrooi aanvrager overleggen om dit pro-

duct bekend te gaan maken aan onze leden, zodat wij dit in 

eerste instantie in eigen beheer gaan ontwikkelen.  

Nieuwsgierig geworden, spreek mij er over aan. 

 Groet, Dirk 



 
 

Zoals gebruikelijk gaan we met de vereniging zaterdag 13 januari 

hier collectief naar toe. Bij voldoende animo wordt de bus van 

Arie Bijker weer gehuurd. Ik moet dan wel tijdig weten hoeveel 

er mee gaan. Laat uiterlijk 30 december  weten of u hiervan ge-

bruik wilt maken. En u weet koffie met gebak op de heenreis, bier 

en limonade  terug. Kosten incl. drank € 25,00 p.p. 



 
 



 
 

                           GUUS GROENLING. 
 

Nu Gretha Groenling aan het herstellen is, is er weer meer tijd 

om de vleugels uit te slaan. 

Van neven en nichten had ik al gehoord dat het tentoonstelling 

seizoen weer begonnen was en dat al weer tot veel herrie in   

kwekersland heeft geleid. 

Zoals Zacharias Zebravink en Piet Postuurkanarie reeds gezegd 

hadden:" We poetsen ons de gehele dag het apezuur en dan vallen 

die lui, die naar je zitten te loeren op een afstandje, nog over een 

teentje, veertje of vlekje op je rug. Je kan beter onderin gaan zit-

ten dan zien ze het niet. En dan begint eindelijk het showgedeel-

te. Zitten we heel de dag in de kijker, opgedoft en voorzien van 

water en voer, te wachten op al die mensen die met hun neus te-

gen de tralies gedrukt commentaar op ons leveren. Wat hebben 

we toch eigenlijk een slecht leven en het verdient noppes. Moet 

je al die mannequins heden 

ten dage zien. Lopen op zo'n verhoginkje en verdienen een ver-

mogen. Toch heeft het zijn bekoring. Normaal kijkt alleen onze 

baas naar ons en nu kunnen anderen ons ook zien. Wij kun-

nen ,als het ons niet zint, ons verstoppen onderin de kooi, doen 

alsof we slapen en in het uiterste geval tegen de tralies gaan han-

gen en onze poeperd in stelling  brengen. Ha...ha..ha... dat is dan 

humor om te zien hoe ze zo'n klodder van hun kleding staan te 

poetsen en de vlek erger maken. 

Na een aantal dagen mogen we weer met ons baasje naar huis om 

in de volière rond te vliegen tot de volgende show en dan begint 

het gehele circus weer opnieuw. 

Toch zijn we steeds weer bereid om ons beste pootje en veertje te 

showen. Tenslotte zijn wij ook van nature ijdel en zorgen wij 

voor spektakel. Onze bazen wrijven dan weer vergenoegd in hun 

handen als menig prijsje hun ten deel valt. 

Ook Guus Groenling volgt overal het wel en wee van zijn neven 

en nichten en denkt vol weemoed terug aan de tijd dat hij op de 

vele vogelshows stond en prijzen verdiende voor zijn baas. 



 
 



 
 



 
 

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


