Maart
2022

De Voliere Harzer Federatie

Maandag 7 maart mogen we eindelijk weer
clubavond houden. Zo goed als alle regelgeving omtrent Covid-19 is van de baan. Vanaf
25 februari zijn sluitingstijden vervallen en 1,5
meter is ook foetsie. Mondkapjes en handen
ontsmetten is niet meer verplicht, maar als u
zich daar veiliger door voelt, gebruik ze dan.
Uitgenodigd zijn Jan Chris en Ria van Dam
uit Pijnacker en vertonen voor de pauze hun
film In de Tropentuin en na de pauze Parkietenpraat (deel 2) en hierin worden voornamelijk de grotere soorten behandeld, maar op
hun reizen door Australië hebben ze groot
scala aan Parkieten voor de lens gehad, dus
wie weet wat we te zien krijgen. Maar dit
soort avonden is altijd breedschalig, zodat
kwekers van andere vogelsoorten er ook altijd
wat van opsteken. Welkom leden en bezoekers

Clubgebouw De Voliere,

Adj. H.P. Kosterstraat 5 in Dordrecht.
Open vanaf 19.30, aanvang 20.00 uur.

Te Koop; 4 TT kooien voorzien van blauwe afdekhoes.
Prijs € 20,00
per 4 stuks.
Inlichtingen
Erik Buizer
0634609337

In & verkoop van;

Postzegels & Munten

Oud & antiek speelgoed
‘s HeerBooeijenstraat 1

3311 BN in Dordrecht.

Tel. 078-6136438

www.dordtsekil.nl

Colofon

Vogelvereniging De Volière Lid van de N.B.v.V.
53e jaargang nummer; 3 - 2022
lid Kamer van Koophandel onder NR: 24367740.
Voorzitter:

Bestuurssamenstelling:

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. mari52nus@gmail.com
2e penningmeester & P.R. man: H.J. Buizer. Tel. 06– 36208353
1e Ringencommissaris:A.Boon. Tel. 06-82502930 boonarie@live.nl
Lid: A. Middendorp. Tel. 06-51721693
2e secretaris: Vacant
Telefoon:
Materiaalcommissaris: John Visser geen bestuurder:0651999236

Contributie 2022: Contant / Internet / 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.

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

Wedstrijd Harzer Federatie
PRIJS

Prijswinnaars 2021
naam

punten

Pp

Kampioen twee stammen KV
met de bondsmedaille

A. Bakker

698

145

Meesterzanger, kooi- en ringnr.
met het bondskruis

T. van Loon

97

17

Hoogst Aantal Pnt. met 1 stam

H.W.M. de Loos

Hoogst Aantal Pnt. met 2 stammen

A.Bakker

Hoogst aantal pnt holrollen

H.W.M. de Loos

Hoogst aantal pnt knorren

A.Bakker

93

Hoogst aantal pnt kloeken

A.Bakker

15

Hoogst aantal pnt holklingels

A.Bakker

66

Hoogst aantal pnt fluiten

H.W.M. de Loos

Hoogst aantal pnt schokkels

T.v.Loon

k.nr.

r.nr.

60

3

77
145
94

66
13

kloek vrije vogels
355

77

A. Bakker

353

76

3e prijs

T.v.Loon

351

66

4e prijs

M.J.Gerhards

339

66

5e prijs

C.P.J. Simons

337

64

6e prijs

A.Halberstadt

333

60

332

49

1e prijs

H.W.M. de Loos

2e prijs

kloek vogels
1e prijs

A.Bakker

Dit bedrijf sponsort onze vereniging met een
bedrag van € 500,- aan verf om de buitenkant
van het gebouw van een nieuwe laag en kleur te
voor zien. Ook de Bijenclub wordt met dit bedrag gesponsord voor het schilderen van hun opstal. Wij zijn hier uiteraard heel dankbaar voor.

Ronde 4 is nu bezig. Om misverstanden te
voorkomen, bestel en betaal uw ringen alleen
via onze ringencommissaris. Maak een afspraak met Arie via 06-82502930 of
boonarie@live.nl of tijdens de vogelbeurs.
Ronde 3 wordt na 1 april uitgeleverd.
Ledenbestand 01-03-2022: 89 leden, 27 gastleden.
Lid De Voliere + NBvV lid
89 Contributie bedrag € 42,00
Jeugdlid De Voliere + NBvV 1 Contributie bedrag € 20,00
Gastlid De Voliere
28 Contributie bedrag € 20,00
Totaal aantal leden:
118
Welkom als nieuw lid : Opzegging gastlid C. Simons van federatie. Overleden; Ad Wepster

Veranderingen/wijzigingen/aanpassingen

Let op; er zijn wat wijzigingen:

Adverteerder Cartridge Service is verhuist naar Heysterbachstraat 25. (zie advertentie)

De vogelbeurs gaat in maart naar andere tijd; 10.00-13.30 u

Prijzen van het voer/zaad zijn schrikbarend verhoogd, wij
moeten ons natuurlijk aanpassen, jammer genoeg.

Wij zoeken na de opening van de nieuwe tuin, mannen,
vrouwen, kinderen, die ons willen helpen bij het onderhoud.

Penningmeester Marinus de Grip heeft nieuw E-mailadres;
mari52nus@gmail.com

Woensdag open van 09.00-14.00 uur

Alle activiteiten weer toegestaan zonder verplichtingen.

U mag altijd uw beschermingsmiddelen dragen natuurlijk.

Vanaf 1 april zelf uw ringen digitaal bestellen. Er zijn geen
bestel rondes meer. Arie Boon helpt u zo nodig. Zie boven.

Bloembinderij Bussem
Kromme Zandweg 2

3319 GH DORDRECHT

Tel./Fax 078-6160320

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.

Open Ma t/m Vr. 08.00 –
18.00 en Za. 08.00-17.00
uur.
Oudenhovenstraat 30-36
Vertrouwd adres voor,
verf, behang, materiaal

3311 GK Dordrecht. Tel.
078-6134500.

E-mail: info@vanreesverf.nl

Jaaroverzicht 2021
Januari
e

In deze maand is het heel stil, tot de 19 mag er niets dus onze nieuwjaarsreceptie ging niet door. Imker vereniging VBBD neemt hun bijenstal voor de lesvolkeren in gebruik. Woensdagochtenden blijven door
gaan en de 4e zaterdag is er vogelbeurs. Guus Groenling heeft het
moeilijk in deze koude periode.

Februari

Februari brengt niet veel bijzonders, er mag bijna niets. Groei & Bloei
komt op bezoek om te vragen of ze hun 140-jarige vereniging activiteiten bij ons mogen voortzetten omdat het bij de Gravin hommeles is. Wij
stellen een overeenkomst voor en zij gaan hier mee akkoord. Woensdagochtenden blijven door gaan en de 4e zaterdag is er vogelbeurs. Oproep voor deelname AED-cursus, levert geen reacties op. De GOK
draait zijn nummers iedere vogelbeurs. Zo af en toe valt er prijs en deelnemers worden via groepsapp hiervan op de hoogte gebracht.

Maart

Maart roert zijn staart, maar dat valt ook reuze mee. Op de oproep van
redactie clubblad om een kweekverslag in te sturen, 0 reacties. Veel
thuiswerkende en gepensioneerde kunnen hiervoor toch geen tijd vrijmaken. Jammer, had best leuk kunnen worden. De 27e was er weer de
Zuurkool wandeltocht met Koffie To Go en zelfs een bakkie snert kon
buiten genuttigd worden. Woensdagochtenden blijven door gaan en de
4e zaterdag is er vogelbeurs. Guus krijgt het wat warmer.

April

Wat een alarmerend bericht was dat over markten met wilde dieren en
de papagaaienziekte. De ringen van de NBvV zijn duurder geworden,
verzenden wordt ook duurder. Woensdagochtenden blijven door gaan
en de 4e zaterdag is er vogelbeurs. Keurmeester C. Diepstraten geschorst voor alle activiteiten vanuit de NBvV. Er is een Zomertangara
aangeschaft voor de volière Weizigt en wij krijgen 100m3 grond van
hun. Parkieten zijn met 3 onderwerpen goed vertegenwoordigd in het
clubblad. Guus is met Idols bezig en de klusclub heeft kozijn van halletje omgedraaid en rolluik gerenoveerd.

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. Ongelofelijk assortiment KWALITEITS producten, voor een eerlijke prijs.

Mei

Gelukkig hebben we 2 kappersopleidingen in huis, zodat er nog wat
binnenkomt om de vaste lasten te kunnen betalen. Ook de contributie is
bijna binnen, ondanks dat de leden hiervoor niet veel terugkrijgen, maar
wij kunnen deze ondersteuning goed gebruiken, dank hiervoor, net als
de advertenties in het boekje, ondanks dat sommige zaken het best
moeilijk hebben. Zaterdag 8 mei Kofferbak verkoop van stekkies en
plantjes op de parkeerplaats van Groei & Bloei. Alleen buiten cursussen
VBBD mogen doorgaan. Groot kweekverslag van Zwartkopgroenling
in het boekje. De 4e zaterdag weer vogelbeurs.

Juni

ALV gaat niet door en verder niets in de avond. Keurverlichting krijgt
ander ophang systeem en rolluik van zijraam wordt gerenoveerd. Kassa
met pin voor bij de bar en voerstand aangeschaft. Oprijlaan verbreed en
fietsenstalling verplaatst naar zijkant bij de baniervlag. De zittingen van
rode stoelen worden verstevigd met metalenplaat. 4e zaterdag weer vogelbeurs.

Juli

Zomer op de staart en Erik loopt de alternatieve vierdaagse, met verslag
in het boekje. Guus gaat naar Schotland. 4e zaterdag weer vogelbeurs.

Augustus

Zomer op de Staart, maar niet echt lekker weer. Water uit de tanks halen
is niet nodig, dus dat zegt voldoende. Alle woensdagen open en op de 4e
zaterdag weer vogelbeurs. De VBBD heeft de unit waar de slingerruimte in komt helemaal gestript en opnieuw opgebouwd en Epoxievloer laten gieten.
e

September

Op de 6 september gaat dan eindelijk de ALV door met een vervelende
mededeling van penningmeester dat hij gaat stoppen omdat het kassa
systeem hem te moeilijk blijkt te zijn, maar er wordt beloofd dat hij ondersteuning gaat krijgen bij computerwerk.
De buurt BBQ wordt gehouden op de 11e en daar wordt dankbaar gebruik van gemaakt door buren en leden. Bakplaten stonden onder nieuwe overkapping en dat werkte prima. Alleen Harry de timmerman werd
steeds geprikt door de bijen tijdens de montage, vandaar ook dat we de
noordkant hebben dicht gemaakt met doek, want de koks mogen

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

natuurlijk niet gestoken worden. Wel wat meer loopwerk maar dat is goed
voor de verbranding van het naar binnen geslokte.
Op de 4e zaterdag weer vogelbeurs.

Oktober

Onze contactavond mag dan eindelijk weer gehouden worden zonder al
die regelgeving en direct een topavond met spreker Laurens Broos, vogelverzorger uit de ZOO Antwerpen. Uit de regio was er ook veel animo, wat
de gezelligheid zeker ten goede kwam. Reanimatiecursus gaat van start
met 6 deelnemers, zodat de 3 verenigingen minimaal 2 bestuurders hebben
die actie kunnen ondernemen, als er iemand een hartstilstand krijgt. De 2e
zaterdag was het Technische Jong Vogeldag en omdat de groep niet zo
groot was, kregen ze allemaal voldoende aandacht. 4e zaterdag weer vogelbeurs.

November

Contactavond met Jan Chris en Ria van Dam met vogelfilm in Australië.
Tentoonstelling maand en dat kon nog net doorgaan. Er waren 2 jubilarissen t.w. Co Sneep 50 jaar lid en Wim Hennekes 40 jaar lid. Co was het al
in 2020 maar kon toen niet gehuldigd worden. Door Rayon en waarnemend District voorzitter Lex Kaptein werden ze voorzien van de NBvV
speld en van de vereniging een Oorkonde, VVV-bon en bloemen voor de
vrouw. De show van 5 t/m 6 november was met 156 vogels van 16 deelnemers klein maar fijn. Bondskruis werd gewonnen door Piet Smit met een
Engelse grasparkiet. Een mooie show en 2 weken daarna ging alles weer
op slot. Tuinplan voorzichtig gestart.

December

Delta variant gooit alles weer op slot daar word je niet vrolijk van. Rayon
en District wedstrijden gaan niet door. Via NBvV bericht ontvangen dat
Hugo Noordzij is overleden. Omdat de 4e zaterdag op de kerstdag valt,
wordt het deze keer op de 3e zaterdag middag de vogelbeurs gehouden.
Guus vliegt nog steeds in Schotland. Laatste trekking van de Gok en met
speciale trekking gingen alle prijzen eruit, de club werd er ook niet slechter van en naar vogelopvang World of Birds in Erica ging het bedrag van €
174,00. De Harzer Federatie houdt wedstrijd en Ton van Loon wint het
Bondskruis. Jeroen v.d. Molen wordt voor de 2e keer vader van een dochter. Mooi slot van een bizar jaar. We begonnen dit jaar met 108 leden en
sloten af met 118 leden. Waar andere verenigingen stopte ging het bij ons
crescendo.
Opgemaakt door secretaris van D05.

FIETS SPECIALIST

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

Kweekverslag van de Grauwe Klauwier
(Lanius c.collurio)

Soortbeschrijving

De grauwe klauwier Is een vogelsoort die een wijd verspreidingsgebied heeft dat
bijna wel geheel Europa beslaat. Het is een soort die net als veel andere soorten
door verschillende factoren overal minder in aantallen voorkomt dan vroeger_ Zo is
hij in Nederland en België een vrij schaarse broedvogel aan het worden, maar op
plekken die voldoen aan hun eisen, zijn ze nog met meerdere paren te vinden. Zo is
er bijvoorbeeld het Bargerveen, een natuurgebied dat voldoet aan hun eisen, en daar
is de grootste populatie van Nederland dan ook te vinden. De habitat van de Afrikaganger moet voldoen aan gebieden die halfopen zijn met de nodige struiken of
bomen voor uitkijkposten, schuilmogelijkheden en om te nestelen De soort is in
hoofdzaak een insecteneter, maar een muisje of een klein of tong vogeltje laten zij
ook niet aan hun snavel voorbijgaan. In de natuur kan men aan het volgende zien of
de soort aanwezig. De grauwe klauwier heeft de gewoonte zijn voedsel te spietsen
aan doornen of aan prikkeldraad. Men kijkt dus naar de afrastering van het gebied
en als dan op het prikkeldraad diverse hommels, kevers te zien zijn, kan men ervan
uitgaan dat er een paartje zit. Het is een vrij schuwe soort en men krijgt hem in de
natuur niet zo snel te zien. Horen kan men haar wel goed, de alarmroep is als een
tikgeluid en in het broedseizoen kan men hem zachtjes horen zingen. Dat zingen is
een beetje zacht alsof hij zich daarvoor schaamt, maar m.i. brengt deze vogelsoort
een aardig in het gehoor liggende zang voort en zich ervoor schamen hoeft al helemaal niet.

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

. De uiterlijke verschijningsvorm van de man is als volgt. De kop is blauwgrijs, zijn
snavel is zwart en haakvormig en bij de neusgaten zijn haarveertjes te zien, vanuit
de snavel loopt een zwarte oogstreep en in die oogstreep ligt het grote ronde zwarte
oog. Het rugdek is roodbruin evenals de vleugels, in de vleugels zijn ook zwarte
pennen te vinden en in die zwarte pennen zit soms een witachtige vleugelvlek.
Stuitkleur is blauwgrijzig, bovenkant staartpennen zijn aan de basis wit en lopen uit
in zwart, onderkant staartpennen is gelijk aan de buik en borstkleur en dat is licht
bruingrijsachtig wit te noemen. De pootkleur is donkerbruin tot zwart en de nagels
zijn geheel zwart.
De uiterlijke verschijningsvorm van de pop is als volgt. De kop is in hoofdzaak
roestbruin, haar snavel is lichter en niet volledig doorgekleurd als bij de man. Ook
zij heeft haarveertjes bij de neusgaten, maar ook hiervoor geldt weer donkerbruin
I.p.v. zwart Vanuit de snavel heeft zij een roestbruine oogstreep, het grote ronde
oog is ook bij haar zwart. Het rugdek is donkerbruin met in de vleugels donker omrande pennen en de kleur neigt naar zwart. De staartpennen zijn gelijk aan het rugdek met als uitzondering dat op de inplant van de staart de stuit al schubtekening
laat zien. Borst, bulk en flanken laten een schitterende schubtekening zien, poten en
nagels zijn gelijk gekleurd als bij de man. Beide vogels zijn ongeveer 18cm groot.
Ook nu geldt weer dat voor mij het volledig omschrijven van de vogels In hun verschijningsvorm nooit helemaal afdoende is erg daarom verwijs ik u graag naar de
bijgeleverde foto's. Als de mannen zijn aangekomen vanuit zonnig Afrika om hier
te gaan zorgen voor nageslacht, nemen zij een territorium in bezit. Dit territorium is
maar al te vaak hetzelfde als het jaar daarvoor. Niet veel later arriveren de poppen
en als er een koppeling heeft plaatsgevonden, gaan beide vogels over tot het maken
van een nest. Dit gebeurt omstreeks juni. Het nest kan men vinden in doornachtige
struiken of loofbomen. Het is vrij solide van structuur en wordt gemaakt van allerlei voorradig plantaardig materiaal, dierlijke haren zorgen vaak voor de afwerking.
Als het nest gereed Is, worden daarin gemiddeld 5 eieren gelegd. Deze vijf eitjes
kunnen verschillen van kleur, de vrij vale eitjes zijn voorzien van diverse bruingekleurde spatjes en deze zijn het meest te vinden aan de stompe kant van het ei en
vormen als het ware een ring om het ei. De pop neemt het broeden voor het leeuwendeel op zich en de man voedert haar op het nest Als de pop zich eventjes moet
ontlasten, neemt de man de honneurs waar. Het broeden duurt ongeveer 15 dagen
en als de jongen zijn uitgekomen, zorgt de man de eerste dagen voor het voedsel
voor de pop en de jongen. Rond de vijfde a zesde dag gaat de pop mee jagen op
voedsel voor de jongen, gewoon omdat de man het allemaal niet meer kan bolwerken. Als voedsel voor de jongen komen bijen, hommels, sprinkhanen, torren, vliegen etc. etc. in aanmerking. Zijn de jongen wat groter en een van de ouders heeft
een muisje gespietst op een doorn o.i.d., dan krijgen de jongen stukjes daarvan.
Men vermoedt dat de oudervogels bewust de prooi spietsen en even laten rotten.
Op die manier zou die gemakkelijker tilt elkaar te trekken zijn en te verteren voor
de jongen. Ongeveer 16 dagen oud vliegen de jongen uit. Ze zijn gelijk gekleurd
als de pop. Na het uitvliegen zorgen de ouders nog geruime tijd voor de jongen.
Om deze reden komt ten paartje grauwe klauwieren vaak maar tot 1 nest per jaar,
omdat de tijd om te gaan trekken alweer aanstaande is. De vogels verblijven, als u
het goed bekijkt, maar een paar maanden In ons landje.

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

Aanschaf
Ik had het geluk een wettelijk goed geringd koppeltje te kopen voor een redelijke
prijs. De verkoper had meer aanbiedingen lopen, maar koos voor mij, omdat hij
dacht dat ik er misschien succesvol mee zou kunnen zijn, een gegeven dat tegenwoordig aardig zwaar meetelt bij de wat serieuzere kwekers/ verkopers. De vogelsoort heeft altijd al tot mijn verbeelding gesproken en toen ik bij de verkoper
aankwam en de vogels zag, was ik wederom verliefd geworden op de soort. Ik
schrijf wederom verliefd, want er staan meer soorten op het verlanglijstje die ik
nog graag zou willen kweken, maar ja, daar is dan vaak niet aan te komen en na
soms jaren loop je er zomaar weer tegenaan en sta je oog in oog met een soms
lang gekoesterde wens.
De vogels waren goed gezond en na enige informatie van de verkoper te hebben
gekregen bleek dat ze nog niet voor nakomelingen hadden gezorgd bij hem, het
maakte mij allemaal niks uit. Ze gingen mee naar Dordrecht met de gedachte; we
zullen wei weer zien of net mogelijk weer zou lukken.
De vogels kwamen naar mijn mening goed over, mar hadden duidelijk aanpassingsproblemen, want eten deden zij niet veel, hoewel ik hun eigen voertje van de
verkoper had meegekregen voor een bepaalde tijd. Ze moesten er niks van hebben. Eventjes de wenkbrauwen gefronst en op naar de reptielenwinkel, ik heb van
alles aangeschaft in kleine porties om te kijken wat ze wilden opnemen.
De man ging uiteindelijk over tot het nemen van meelwormen, de pop wilde In
eerste instantie echter alleen wasmotten. Op zich een smalle basis, maar na vele
malen aanbieden van verschillend voedsel begonnen zij steeds beter verschillend
voedsel tot zich te nemen. Wat zij nu wel aten en zelf uitgekozen hebben, bestaat
uit; eendaags muisjes, eendagskuikens (snippers), meel/morio- en buffalowormen, wasmotten, wasmotlarven, krekels nr. 6, 7 en 8, sprinkhanen van klein naar
groot, eivoer met daarin diepvries pinky's (mades), wandelende takken en wat zij
verder zelf nog vangen in hun volière zoals libelle, hommels, vlinders, vliegen
etc. etc. etc. Omdat we met een vrij solitair en dominant ingestelde vogelsoort te
maken hebben, werden zij bij mij apart gehuisvest, maar wel zo dat zij elkaar
konden zien. Dat ik het juist had (want er is werkelijk nik beschreven over grauwe klauwieren in gevangenschap of de kweek ervan), bleek wel, want met regelmaat werd er een uitval gedaan naar de ander toe, zowel de pop als de man doet
dit. De winter viel in Nederland in met s nachts waarden tot min 4 graden. . Ik
keek het aan en de vogels leken er geen last van te hebben en omdat in Nederland
de winterse temperaturen altijd maar van korte duur zijn, dacht ik dat ze maar
moesten blijven zitten, maar het vriezen 's nachts hield aan en ik was er toch niet
geheel gerust op. Ik heli ze naar binnen gehaald in een verblijf dat vorstvrij wordt
gehouden en op 11 uur licht staat. In dit verblijf kregen zij beide een eigen kooi
van125cm lang x 60cm hoog x 60cm diep, dat enigszins bekleed was met coniferentakken. Ook met deze actie haaide ik mijn gelijk, want de vogels werden actiever en beweeglijker en namen meer voedsel op. De vogels werden enkel maar
voller en mooier, Leuk waren de braakballen of pellets. Veel mensen weten dit
niet, maar menig insecteneter produceert braakballen om de niet verteerbare delen
toch kwijt te raken uit hun systeem. Ook nu weer bleek een dergelijke braakbal of

pellets voor 90% te bestaan uit de onverteerbare velletjes/delen van meel of
morioworm.
Kweek
Het voorjaar brak weer aan en het was tijd om de vogels naar buiten te verhuizen, De volière die ik voor hen in orde had gemaakt met beplanting om in te
schuilen of te gaan nestelen, had ik opgedeeld in twee gedeeltes. Ik heb aluminium volières die ik kan indelen met losse tussenwanden en zo kan splitsen of
zo groot of zo klein kan maken als nodig Is. Zo kan ik soms een volière splitsen als er daadwerkelijk een nest is gebouwd door beide ouden en op deze manier kan ik dan weer een ander koppel een eigen volière geven. In dit geval
was het gewoon om de vogels eventjes uit elkaar te houden en te wachten op
tekenen van broedsheid bij de vogels.
Op 1 mei de vogels aan elkaar gekoppeld hoewel ik geen enkele toenaderingspoging zag bij een van belde. Het ging er hard aan toe, moet ik u zeggen, maar
na wat "gevechten" werd het stiller en beide vogels wisten hun plek in de volière. Uit voorzorg wel een extra voerplek ingericht, want anders zou het wel
eons tot voedselnijd kunnen komen bij beide vogels.
Heel langzaamaan accepteerden zij elkaar en begonnen op elkaars roep te reageren. Inmiddels was het 14 mei geworden en ik zag dat de pop onrustig was.
Alle nesten die ik had aangeboden, werden bezocht en bekeken, maar konden
geen goedkeuring krijgen van de pop, ofschoon er alle types maten waren,
keel of bekleed met groen; niks was goed. Ik had dat zo een poosje aangekeken en zag haar naar een bepaalde plek trekken. Zelf was ik het totaal Net
eens met de gekozen plek, want het was in de vlinderstruik, een stuik dus met
zeer slappe takken/uitlopers. Toen maar een voorgevormd kokosvezelnest erin
gebonden met tyreraps ik was de volière nog niet uit of de pop deponeerde
nestmateriaal in het nieuwe aangeboden nest. Zo is eens te meer weer bewezen dat observatie een van de sleutels is tot succes in de kweek. Een andere is
natuurlijk de observatiegegevens omzetten in handelen ofwel de vogels "lezen
en begrijpen en daarop inspringen”. Het aangeboden nestmateriaal bestond uit
lange halmen grassoorten, door mijzelf gedroogd), hooi, moe, berkentakjes,
kokosvezel, sharpi, dierlijke haren, dunne takjes was zeer nest-vast en maar
zelden van het nest te vinden. Op zaterdag 31 mei was ik een beetje in de tuin
aan het rommelen en had mijn fototoestel klaarliggen voor als ik wat moois
zag bij de vogels of andere dingen. Terwijl ik daar zo bezig was, zag ik dat de
pop van het nest kwam en ik heb een razendsnel een foto genomen. Dit nest
was door de weelderige groei van de vlinderstruik een plek geworden waar ik
niet zo goed bij ken, maar een van de foto's was toch aardig gelukt. Op de foto's zag ik dat er 6 eieren in totaal gelegd waren, Vrijdag 6 juni was er ruzie in
de tent. De pop was zeer agressief tegen de man en kwam voortdurend van
haar nest af. Toen ze beide aan de andere kant van de volière ruzieden, nam ik
eventjes ten kijkje in het nest en daar zag ik twee jongen liggen. Meteen een
foto gemaakt want wellicht kreeg ik deze kans nooit meer. De jongen waren
echt zeer lichtroze en wat direct opviel waren de donkerblauwe oogdoppen en
het feit dat de vogels totaal geen dons vertoonden. Vervolg boekje April.

Vogelbeurs met voer afdeling
Zaterdag 26 februari; 09.00-12.30 uur.

Het wordt weer spannend met de oplopende besmettingen, maar we hopen het beste ervan. Nu met QR code of recent negatief test uitslag. Ook het mondkapje moet
weer op als u door de zalen loopt en bij
binnenkomst, ontsmet uw handen en geen
handen schudden maar box of ellenboog.
Breng ons niet in de problemen. We zijn

overgeschakeld naar nieuwe af levering
dag. Voortaan komt Werner dinsdag of
woensdagochtend bezorgen. Bestel voortaan uiterlijk op de maandag voor de beurs
uw balen zaad, eivoer, en bodembedekkingen bij Erik. Hij geeft dit dan door aan Wer-

ner, zodat de kans op fouten steeds minder wordt.
Vanaf maart gaan we met de beurs naar
andere tijden, t.w. van 10.00—13.30 uur.
We proberen hiermee te bereiken dat bezoekers hun beschikbare tijd wat beter
kunnen indelen. Houdt hier rekening mee.

Vogelbeurs met voer afdeling
Zaterdag 26 maart; 10.00-14.00 uur.

Guus Groenling

Op wat plaatselijke vlokjes na was een witte kerst afgelopen jaar wederom een fiasco.
Ook de voorspelde strenge winter heeft zich nog niet
aangekondigd zodat Greta Groenling de snavelwarmers en pootbeschermers maar heeft opgeruimd. Door
het zachte weer hebben de mezen, mussen en merels
reeds vroeg de kolder in de kop en is het vroeg in de
morgen een groot fluitconcert waar het Rotterdams
Philharmonisch Orkest jaloers op zou kunnen worden.
Guus Groenling kreeg van Mijnheer de Uil afgelopen
week te horen dat er een aangepast "Bosbesluit" aangenomen is door de gemeente.
De woonruimte en tevens vliegruimte van de neven en
nichten van Guus en Greta Groenling moeten per direct gedeeld gaan worden met andere vogels daar de
beschikbare ruimte in het bos niet voldoet aan het aantal daar verblijvende vogelsoorten. Ze moeten per 1
maart hun verblijf gaan delen met allochtone gevleugelde vrienden, die op doorreis in ons bos zijn geland.
Aangepast voer en behuizing moet op korte termijn
geregeld worden. Mijnheer de Uil zegt dat bezwaar
maken niet zal helpen en dat het een voldongen feit is.
Hoe dit verder zal aflopen ????????
Tot volgende maand
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