
 
 



 
 



 
  

 

 

 

 

 

 Maandag 1 mei, komt Aloïs van Mingeroet uit Fijnaart 

onze avond verzorgen. Keurmeester van de Nederlandse 

Bond van Vogelliefhebbers en gepassioneerd fotograaf 

van vooral vogels in de natuur en in zijn perfect hiervoor 

gecreëerde tuin met vogel kijkhut.  

Maar zijn kennis van vooral de Tropische vogels is groot 

en de Europese Cultuurvogels kennis neemt nog steeds 

toe.  

Een gepassioneerd verteller over vogels en zijn uitspraken 

in de Belgische dialect worden steeds beter Nederlands. 

Deze avond komt dus iedere vogelkweker aan zijn trek-

ken en wordt het weer een boeiende avond. 

Maar ook zijn kennis van planten en onkruiden is van een 

hoog niveau en daar kunnen velen kwekers nog veel van 

leren. 

Met een beetje geluk is er deze avond ook nieuws over de 

Waterjuffer. 

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, aan het Van Baerleplantsoen 30 in Dor-

drecht. 

Snacksponsor deze avond: ????????????? 

Het bestuur 



 
 



 
 

     Colofon 

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

    50e jaargang nummer;  5 - 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 is geopend.  
Bestelronde 1 van 1 april t/m 11 mei. Uitlevering: 1-10-2017 

De uitlevering van de ringen van ronde 4 is in de 3e week 

van mei.  
 

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. 
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 vogels EC de 

portokosten van € 0,75 in rekening te brengen met de kosten van de be-

stelling.  
 
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. 



 
 



 
 

 

Van de Waterjuffer is weinig nieuws te melden.  

Op 23 maart is er via de stichting Durf te nemen een avond geweest 

op de voormalige Duwboot Siegfried in de Maasstraat 15 leuke 

avond gehad met veel aandacht voor ons clubgebouw. Met medewer-

king van 2 dames van het Stadskantoor en medewerkers van dit initi-

atief moet het mogelijk zijn om een overzicht te krijgen waar er be-

hoefte aan is in de wijk Staart-Oost op het gebied van Maatschappe-

lijk draagvlak. Ook het bestuur heeft wat ideeën gelanceerd om van 

ons clubgebouw een doelmatig gebruik te kunnen realiseren. Maar 

het goede nieuws is dat per 31 maart de aanvraag van de Omgevings-

vergunning in gang is gezet. Direct ook water, gas en licht en media 

aangevraagd en dat is maar goed ook, in week 29 zijn we aan de 

beurt. Als alles verder loopt zoals wij verwachten dan wordt de ver-

plaatsing zaterdag 8 juli een feit. Om 06.30 uur worden de units 1 & 

2 op geladen en naar de Staart gebracht. Meer info volgt ! 

Bestuur vogelvereniging De Voliere Dordrecht. 



 
 



 
 

Leden bestand; 

Per 1 mei nieuw lid; A.B. Vosselman, roepnaam Toony.  Be-

zit een gezelschapvolière en broedkooien. Kweeknummer: 

8UPS. 

Ledenbestand 1-5-2017: 83 leden, 23 gastleden en 8 dona-

teurs. 

In de volière van Het Parkhuis zijn de eerste jonge kanaries uit 

het ei gekropen. In een boompje hebben ze een stevig nestje 

gemaakt. Met een Agaat Rode schimmel pop en Geel intensief 

is het voor de bewoners even afwachten wat voor kleur er te-

voorschijn gaat komen. Op 12-4-2017 zijn 3 van de 4 geringd, 

dus kunnen ze altijd naar de Technischedag in oktober. Maar 

ook de Zebravinken hebben jongen in een perfect en diep hol 

in een kastje aan de buitenwand. De rijstvogels, Gouldamedi-

nes en Barmsijzen zijn nog wat aan het oefenen. De Graspar-

kieten zitten wel te keuvelen, maar hebben nog geen plannen 

zo te zien.  

Zeker nu het wat beter weer wordt is het vaak gezellig druk en 

beleven de bewoners en hun familie veel plezier aan de vo-

gels. Vooral de draaimolen tovert vaak een glimlach op de ge-

zichten. Het is ook komisch om te zien hoe ze met elkaar 

rondjes draaien, zonder hun evenwicht te verliezen. 

U mag gerust een bezoekje brengen aan de volière en de 

mooie tuin waarin hij is geplaatst. Via de receptie even melden 

en als u terug wilt moet u even vragen of ze de deur voor u 

opendoen of druk code 3319 in en dan op het sleutelembleem. 

Tussen de middag kunt u zelfs een warme maaltijd nemen 

voor een leuk prijsje in het restaurant, maar betalen kan alleen 

met uw pinpas. De Lachduif is naar het Wellant college ver-

huist. Hij verstoorde teveel en maakte ook bewoners vroeg 

wakker met zijn gekoer om 05.30 uur. 



 
 



 
 

Guus Groenling 
 

laatst zat ik 's-avonds met een paar ooms en tantes te genieten 

van de zonsondergang 

toen wij gestoord werden door een regiment voetgangers die 

op platte zolen en hoge hakken een loopplank opliepen. Het 

leek wel een film met een kudde olifanten,die tege- 

lijkertijd door een deur heen wilden. 

Nieuwsgierig als we waren namen we een kijkje door een pa-

trijspoort en .....ja hoor..... een volle zaal met mensen en de 

wildste ideeen. 

De volgende dag maar eens aan Joop den Uil gevraagd wat dat 

nou allemaal was. 

Deze wist te vertellen dat ene secretaris van een vogelclubje 

het woord had gedaan en dat nu ineens alles in een stroom-

versnelling was geraakt. Met weemoed in het hart ging daarna 

verslag uitbrengen aan mijn eega, die me verliefd aankeek en 

wel 6 eieren aan het warm houden was. Gut o gut.... zei zij. 

Moeten we dan ons nestje verlaten?   "Ach " zei Guus...." we 

hebben nog zeker tot 8 juli de tijd om ons nieuwe kroost op te 

voeden en anders gaan we actie voeren zoals Harry en Hennie 

Huismus in Stadspolders hebben gedaan. Daar mogen alle 

werkzaamheden aan het plantsoen pas hervat worden als hun 

kinderen uitgevlogen zijn.  

Met een zucht van opluchting ging Greta Groenling verder 

met broeden. Onderwijl bracht Guus Groenling alle andere 

belanghebbenden op de hoogte. Als alles goed gaat dan zijn 

alle jonge vogels eind juni uitgevlogen en staat niets de ver-

huizing van de units van "De Voliere" in de weg. 

 

Tot volgende maand. 



 
 

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.  

Een Kruisbek, prachtige vogel 

met aparte snavel om bij zijn 

voedsel te kunnen komen. 

Advertentie van “De Breicara-

van” wordt gratis geplaatst bij 

gebrek aan. Tijdens de TT vult 

deze zaak al 2 jaar gratis een 

Themakooi voor de verloting. 

Vandaar dit goed makertje.  

http://vara.dmd.omroep.nl/x/c/?JclLDsIgEADQq.QEHRmH_knmMIgjJfwMUBIT744L3.ZZVjgTo6YbzciEhHpWvqrztum58977_w4wahEnoziJbR2mmjVHsCWlI.v_gVfppcG.IdTDt4cEwAudSM0n2_htyCbJ8l18Mk5_A64


 
 

                            

Wellant college. 
U weet wel, die grote school aan de Groenzoom/Noordendijk/

Chico Mendesring 825. 

In deze school mochten wij in 2008, 2011 en 2013 de District 

tentoonstelling voor kwekers uit Zuid Holland organiseren. 

 

In deze school is bij de afdelingen van VMBO en MBO een 

afdeling dier verzorging en dit is in de breedste zin des woord. 

Er is ook een afdeling vogels en deze bestaat uit een grote ver-

scheidenheid aan vogels. Het is voor de leerlingen van groot 

belang dat ze leren omgaan met vogels, dus niet alleen voer en 

water geven, maar ook selecteren voor de kweek en uitvangen 

van de vogels. 

Maar wij weten ook allemaal dat het kopen van vogels soms 

niet eenvoudig is en zeker niet voor een schappelijke prijs en 

dat verkopen, soms nog moeilijker is en dat je dan het liefst 

wordt afgescheept met minimum prijs. 

Het Wellant college is lid van onze vereniging met hun eigen 

kweeknummer 8LYB en zoekt dus regelmatig nieuwe vogels 

en moet ook van de gekweekte vogels af. 

Vandaar mijn oproep aan onze leden, denk ook eens aan het 

Wellant College als je vogels wilt gaan verkopen. Aan en ver-

koop moeten ze ook leren en als we elkaar op deze manier 

kunnen helpen is het lid zijn van De Voliere voor beide partij-

en een doel op zich. Ook als u vogels zoekt voor uw gezel-

schap volière, kan het zomaar zijn, dat u hier wat leuks vindt. 

Naam van docent afdeling vogels is mevrouw De Vries. 

Dirk 



 
 

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.  



 
 

Meer Cetti’s zangers in ons land. 
Ieder nadeel heeft zijn voordeel: door de opwarming van het kli-

maat horen we steeds vaker Cetti's zangers in ons land. De afge-

lopen jaren is deze rietbewoner met name in de Biesbosch vrij al-

gemeen geworden. Inmiddels is de noordgrens van zijn versprei-

dingsgebied ook tot boven de grote rivieren opgekropen. 

RIETBEWONER 

De Cetti's zanger (vernoemd naar de achttiende eeuwse monnik 

en natuuronderzoeker Francesco Cetti) is een rietbewoner. An-

ders dan bijvoorbeeld de karekieten, de rietzangers of de blauw-

borst, trekt de Cetti's zanger in de winter niet naar het zuiden. 

Dankzij de steeds zachtere winters, kan hij zich nu dus ook in ons 

land handhaven. 

KORTERE VLEUGEL 

Ton Eggenhuizen, stadsecoloog in Almere, is in zijn vrije tijd vo-

gelringer, en heeft dus vaak vogels in de hand. Hij heeft een bij-

zondere aanwijzing voor het feit dat de Cetti's zanger een stand-

vogel is. 'Waar alle andere rietbewoners lange, puntte vleugels 

hebben om flinke afstanden mee te kunnen vliegen, heeft de 

Cetti's zanger veel kortere, ronde vleugels. Want waarom zou je 

als soort, evolutionair gesproken, in gespecialiseerde vleugels in-

vesteren, als je toch geen grote afstanden hoeft af te leggen?   

HERKENBARE ZANG 

De Cetti's zanger zie je eigenlijk nooit (tenzij je, zoals Ton Eg-

genhuizen, meedoet aan ringprojecten). Zijn zang is wel heel 

kenmerkend. Als het dier niet naar een monnik zou zijn ver-

noemd, zou je denken dat 'ie zijn eigen naam roept: ze-tie, ze-tie 

…. zetie zetie zetie! En dan met een bak energie die het concurre-

rende mannetjes duidelijk moet maken dat ze beter niet in dit riet-

veldje moeten komen.   Foto op pagina 19. 



 
 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  



 
 

Foto boven; een Cetti’s zanger 

Zondag 28 mei bestaat Duurzaamheidscentrum Weizigt 40 

jaar. Daarom willen ze deze dag wat speciale activiteiten or-

ganiseren op deze dag. Zo is er Bas Perdijk een bekende 

preparateur die demonstraties geeft hoe hij dode dieren op-

zet tot ware pronkstukjes. Maar er komen nog meer acties. 

Met de vogelvereniging laten wij in de Waterjuffer, zoals het 

gebouw dan nog heet de gehele dag films draaien over voor-

al vogels. 

Wanneer de regels van de Vogelgriep hopelijk weg zijn of 

zo versoepeld dat bezoekers weer langs de volière mogen 

lopen geven leden van onze vereniging informatie over de 

vogels in de volière in het bijzonder en over onze vereniging 

in het algemeen. Daarom nu al het verzoek om uw mede-

werking te geven voor deze speciale actiedag. 

Onze stand komt bij de volière te staan, daarvoor zoeken wij 

een aantal leden die ons bij de promotiestand willen assiste-

ren. Meld u aan bij een bestuurslid. 

https://vara.dmd.omroep.nl/x/c/?VcpdDoMgDADgq3gBJOL.kh6m0QaJCEupmCy7e.e87.nboHN6gRvXddYIQ__GWRmWrp_mUQ84RN4vaytn8lSzp1jaioxtijYFup9iNxIJxXwweWIjTKeYlDPvDyJL0R3_RvNtwoWefgA95


 
 



 
 

   Contactavond juni   

 

De contactavond van 5 juni zal volledig in het teken staan 

van de verplaatsing van ons eigen clubgebouw. 

Zoals het er nu naar uit ziet gaan we zaterdag 8 juli om 

06.30 uur de 1e unit opladen en direct ook de 2e en deze 

wagen, een combinatie van de Firma Van Oorschot uit 

Rotterdam, gaat dan richting de Adj. H.P. Kosterstraat. In 

de week vooraf gaand zijn de 36 funderingsplaten van be-

ton met afmeting van 2 X 2 meter en ongeveer 20 cm dik 

geplaatst door een graafmachine van de firma Allgroen. 

Deze vlakt ook het terrein uit en er wordt ook nog een laag 

zand over het huidige terrein gebracht. De puinverharding 

die al door de gemeente is aangeschaft wordt later tot par-

keerplaats gemaakt. Daar tussen komt nog een terras met 

moestuinbakken en een bloementuin. Tegen die tijd weten 

we ook hoe het financieel allemaal geregeld is. Komt daar-

om 5 juni naar deze avond, zodat we met de leden het plan 

van aanpak met u door kunnen nemen en als er nog goede 

tips komen deze is het plan kunnen verwerken. Wij reke-

nen op uw aanwezigheid. Het bestuur. 

Foto onder; kleine Barmsijs 

https://vara.dmd.omroep.nl/x/c/?NclLDsIgEADQq3ABO.KrrckcButIUT4NIEmT3h0XjW.7FuSiBxR6krp7VPLKVc84cTmOuq_41rrdAVpOZKklS74MzWQzRA9LCuEbXd3hlWoqcDZ8PLlIl4fJobh3AXGbxaz6E89g.2AHc8FY_gEA04


 
 

Vogelparadijs in Poortvliet is gesloten. De eige-

naar heeft zich voor de trein geworpen is de uit-

leg. Vandaar dat deze advertentie met onmiddel-

lijke ingang is verwijderd. 

 

Graag zien we deze plaats zo snel mogelijk 

weer ingevuld. 

 

Weet u een zakenrelatie, geeft dit dan door aan 

een bestuurslid, dan gaan die ervoor u op af. 

 

Alvast bedankt voor uw moeite! 



 
 

 

 Materiaal commissie.  
Na de ALV van februari is er geen materiaalcommissaris 

meer. Bestuur stelt voor een materiaal commissie op te 

richten. Jan de Koning en Andries Batenburg geven zich 

hiervoor op. Het zal fijn zijn als er nog 1 of 2 leden zich 

hiervoor op geven. De voorkomende werkzaamheden lig-

gen verspreid over heel het jaar, met de piek rond de ten-

toonstellingen. 

 

TT commissie. 
Veel verenigingen werken met een TT commissie. Voor-

deel voor de leden van deze commissie is, dat u niet in het 

bestuur zitting hoeft te nemen. 

Maar het bestuur en vooral de secretaris wordt rond de TT 

wel een hoop werk uit de handen gehaald. De secretaris 

blijft al het papieren werk doen, maar deze commissie le-

den, assisteren hem dan bij zoeken adverteerders, aan-

schaffen prijzen en dit soort klusjes. Geeft u op voor deze 

commissie(s) bij Dirk. 

 

Catering commissie. 
Nog een commissie hoor ik u denken. Ja dat zal mooi zijn 

als we eenmaal op de Staart ons eigen clubgebouw bezit-

ten. 

Vooral de Catering is dan een belangrijk onderdeel voor 

het slagen van dit nieuwe onderdeel van onze vereniging. 

We hebben nu 3 dames voor achter de bar en zo nodig 

helpen de mannen ook een handje mee. Maar vakantie of 

ziek worden hoort bij het leven, vandaar dat wij hopen dat 

er nog enkele personen, ons komen steunen. 



 
 

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 

Contributie 
Nu de penningmeester dan eindelijk zijn bankzaken kan 

gaan regelen en hij de eerste uitdraaien ging maken en 

controleren, kwam hij tot een schokkende ontdekking. Een 

aantal leden had de contributie voor 2016 nog niet vol-

daan. En dan is het ook niet verwonderlijk dat deze zelfde 

mensen dit voor 2017 ook nog niet hebben voldaan. Daar-

om vragen wij u vriendelijk dit even na te kijken en zo no-

dig over te maken of contant met de penningmeester te 

verrekenen. 

Voor alle duidelijkheid nog een keer het rekening nummer 

van de vereniging: NL23 ABNA 0513 3414 12 t.n.v. De 

Voliere Dordrecht en vermeld dan uw kweeknummer erbij. 

Wij rekenen op uw medewerking! 



 
 

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  

 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 

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.  

 

HAKKY Schoenreparaties.   
Sleutels en Accessoires.     Schoenverzorging.            
Vakmanschap. 
Voorstraat 309  
3311 EP Dordrecht                
Tel 078 6145612   



 
 

   Buurt BBQ 
Deze stond gepland op zaterdag 24 juni, maar dit was 

een truckje om de boel een beetje onder druk te zet-

ten op het stadskantoor. Dirk heeft bij de Wijkwens 

een verzoek geplaatst voor het houden van deze buurt 

BBQ en deze is geaccepteerd en beloont met een be-

drag van € 400,00.  

Maar de datum is nu verplaatst naar zaterdag 19 au-

gustus, omdat dan ons clubgebouw er staat en zo 

goed als gereed is, maar zeker geschikt is voor dit 

evenement. Buurt bewoners kunnen tegen voor in-

schrijving en betaling van € 5,00 per persoon deel ne-

men aan deze BBQ. Voor deze prijs krijgt men dan 

p.p. 5 stukken vlees en of vis en 2 consumpties. Dit is 

volgens ons een mooi aanbod en gaan we er als vere-

niging zeker geen geld op toe leggen. 

We weten ook wel dat er op deze datum nog mensen 

met vakantie zullen zijn, maar die hebben dan zelf 

een BBQ, het gaat juist om de mensen die dit niet 

hebben. Ook voor onze leden geld dit verhaal, maar 

dat is nu eenmaal zo. Doen we het later dan zijn er 

vaak ook nog weg en wordt het steeds vroeger don-

ker. Het bestuur. 



 
 



 
 

Senegal Vuurvink, Lagonosticta Senegal 
Verspreidingsgebied ten zuiden van de Sahara tot de oostkust van Zuid-Afrika. 

Ze zijn ongeveer 10 cm groot. Beide geslachten zijn duidelijk van elkaar te onder-

scheiden. November ' 06 heb ik in de handel nog 1 koppel en 1 pop als reserve kun-

nen bemachtigen. Ze waren klaar voor de kweek.  Ik heb ze gedurende 4 weken laten 

wennen voor ik ze in de vlucht liet. 

Na deze periode heb ik ze samen met nog andere exoten zoals: geelbuik, bischenow, 

purper granaat en wiener astrilde in een vlucht gelaten. 

De binnenvlucht had een grootte van 2,4 m op 2 m en 0,8 m breedte.  Temperatuur: 

20°C. Zeker rekening houden dat je geen vogels van dezelfde soort samen zet. 

Een paar weken later bouwden ze een nestje. 

Op 20 december legde de pop haar eerste ei, totaal 4 eieren. 

Na een week, bij nestcontrole, zag ik mijn wiener man vast op de eieren te broeden. 

De eieren werden dus in beslag genomen door mijn koppel Wienerastrildes. 

Voor alle zekerheid heb ik de eieren toen onder een koppel Japanse meeuwen gelegd. 

Er waren maar 2 bevruchte en deze kipten uit op 3 januari  

De nestjongen zijn nogal donkerrood van kleur en ze werden goed gevoederd door de 

meeuwen.  

10 januari werden ze geringd met een gesloten voetring van 2 mm. 

Tussendoor hadden de vuurvinken een nieuw bolvormig nestje vervaardigd. 

Al spoedig lagen er al enkele eieren in het nestje. 

In totaal 4 eieren. De pop werd regelmatig afgelost door de man. 

Nestcontrole doen kon niet, want ze broedden zeer vast. Ik keek zelfs voor de ope-

ning van haar nest. Op 11 januari zouden de jongen moeten uitkippen. 

De vuurvinken zaten constant te zoeken op de grond naar insecten, dus veronderstel-

de ik dat ze met jongen lagen. 

Op 14 januari lagen er enkele dood op de grond en eentje heb ik nog kunnen redden. 

De jongen hadden een goed gevulde krop, de dader was de purper granaat man, die 

de jongen uit de nest wierp. 

Ik heb het koppel purper granaat uit de vlucht verwijderd. 

Er werd een 3de ronde gedaan, deze keer 5 eieren. 

Deze werden vast bebroed door de pop en man, na 12 dagen broeden kipten ze allen 

uit. Voeding: exotenmengeling en regelmatig samengesteld eivoer extra buffalowor-

men. Ze werden op de 6de dag geringd met een gesloten voetring van 2mm, en dit 

gebeurde als volgt: er werd op de onderkant van de nestkom of nestbakje een krab-

bend geluid gemaakt met mijn nagels. 

Hierdoor vloog de pop uit haar nest, ik doe dit al jaren bij mijn parkieten voor nest-

controle. Na 21 dagen vlogen ze uit, de jongen trekken goed op de pop, maar missen 

de witte stippen. Toch is er een verschil te zien, mannen zijn in het algemeen nog 

donkerder van kleur dan de poppen.  

Na 3 weken begonnen hier en daar de rode vlekken door te komen, dit zijn dan man-

nen.  Na 3 maanden waren ze volledig op kleur. In totaal had ik 3 jonge vuurvinken 

die grootgebracht zijn door Japanse meeuwen en 5 natuurbroed.  Jan Vercauteren(B) 

http://users.telenet.be/exotenjan.be/Voeding.html


 
 

Bloembinderij Bussem  
Kromme Zandweg 2      
3319 GH DORDRECHT  
               

Tel./Fax 078-6160320  

Gezocht adverteerders voor in ons boekje en 

eventueel voor op de Homepage. 

Er is plaats voor 1 hele of 2 halve en 1 kwart. 

 

Weet u een zaken relatie die bij ons wilt ad-

verteren, laat het ons weten. 



 
 

Collectief bezoek aanmelden bij Dirk(06-39779880). Zaterdag 26 

augustus. Vertrek vanaf ons clubgebouw. 8.30—8.55 koffie/thee 

om 09.00 vertrek met auto’s of bij voldoende belangstelling de 

bus van Arie Bijker. Introducés en leden omliggende verenigin-

gen welkom om mee te gaan. Hoe meer zielen hoe meer vreugd. 

http://www.vogelmarkt.net/add_detail.asp?ber_id=843854


 
 



 
 Harzer Federatie. 

Guus Eggen was tijdens de Rayon vergadering als afgevaar-

digde van de Harzer Federatie aanwezig en Wim Oostra was 

namens de Harzer vereniging Feyenoord aanwezig. Het is wel 

even heel anders dan wat ze gewend waren bij de ANBvV. Er 

had ook wel wat meer op papier gecommuniceerd mogen 

worden door het Bondsbestuur van de NBvV. Maar die heb-

ben in alle provincies een avond gehouden en als je daar dan 

niet bij aanwezig bent geweest heb je pech gehad. Dat is wel 

een tekortkoming, maar wat kan je hier nog aan veranderen. 

Hopelijk kan ons bestuur nog wat voor ze betekenen. 

Bericht van Min. Economische Zaken. 

Eindelijk goed nieuws van Staatssecretaris Martijn van Dam. 

De verscherpte maatregelen voor onder andere beheerders 

van kinderboerderijen is per 15-04-2017 versoepeld. Dit 

houdt in dat het publiek weer langs de volière mag lopen, dat 

eenden en kalkoenen weer naar buiten mogen. Alleen de Kip-

pen moeten nog onder een dak verblijven. Ook de matten met 

ontsmetting materiaal zijn niet meer nodig.  

Dit is net voor de Paasdagen een verademing voor het perso-

neel van de kinderboerderij, het was iedere keer weer ver-

plichting om een speciaal pak aan te trekken en laarzen en 

handschoenen dragen. Dit is al vanaf november bezig en was 

knap vervelend voor de personen die het vogeleiland op 

moesten voor de verzorging. Maar ook voor de dieren was het 

geen pretje. De regels die aan de wet Dieren Welzijn waren 

gekoppeld, werden door al deze maatregelen feitelijk met 

voeten getreden. Maar ja, als je regels maakt en je gaat dan 

weer regels bedenken voor/tegen de Vogelgriep dan is het 

eenvoudig, je moet zelf handhaven en tegen je eigen doe je 

dat niet. Dat na het weghalen van de folie de 2 Buul Buuls 

dood zijn gegaan, geeft ook te denken. 



 
 

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



 
 

Voliere Weizigt 
Folie is in de laatste week van maart verwijderd omdat de 

temperatuur tijdens de mooie dagen wel wat hoog ging 

worden. Ze zijn nu in overtreding omdat er diezelfde week 

weer uitbraken waren. De week er op volgend waren wel 

de 2 Buul Buul vogels dood. Of dit komt door het verwij-

deren van de Folie, zal wel nooit echt duidelijk worden. 

Maar het is wel jammer. Ik zal weer een advertentie plaat-

sen op vogelmarktnet.nl Vogels met een schoonheidsfoutje 

mogen altijd in deze volière en dat scheelt behoorlijk in de 

aanschaf prijs. Groet, Dirk 



 
 


