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Voorwoord 
Het 3e clubblad van dit jaar staat bomvol. Een aantal 
hebben leuke stukjes geschreven met foto’s, die het 
clubblad lekker vullen. Zo was het dit keer wel passen 
en meten om alles in het blad te krijgen. De redactie 
ziet natuurlijk graag en hoopt ook dat andere leden 
een stukje willen aanleveren bij de redactie voor het 
volgende clubblad in december. 

Zo heeft Henri Schonewille geschreven over slapende 
leden en Fedor Vermeulen heeft een nieuwe voliere 
gebouwd en doet zijn eerste verslag hierover. 
Volgend clubblad zal hij een vervolg gaan schrijven. 

Ook staan er weer leuke evenementen in de planning. 
Zo organiseren we de jongvogelavonden in 
september, een lezing in oktober die verzorgt gaat 
worden door onze eigen voorzitter G. Spelt en 
natuurlijk de vogeltentoonstelling in november en 
met een afsluiting van het jaar, de kerstbingo. 

De redactie. 
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Wat een mooi weer hadden we deze dag. Al 
voor 9 uur werden de meeste fietsen op de 
aanhanger van Jan van Zuilen geladen. Even 
na 9 uur reden we vanaf het clubgebouw 
met 13 personen (waarvan 5 vrouwen en 8 
mannen) naar Elspeet op de Veluwe.  
Gertjan Spelt wist een mooie parkeerplaats 
om voor de hele dag de auto’s neer te 
zetten. 
Even een bakkie koffie of thee en daarna 
stoven we op onze fietsen door het bos. 
Enkele speelde vals werd gezegd, ze 
hadden ondersteuning op hun fiets. We 
reden met enkele (plas) pauzes 
ertussen een prachtige route richting 
Vaassen.  

Gertjan kent daar de omgeving op z’n 
duimpje omdat hij er in zijn jonge jaren 
veel op vakantie is geweest. Onderweg 
zagen sommigen herten en ook zwijnen, al 
was het op afstand. Ook een enkele 
roofvogel werd gespot. In de ochtend was 
het lekker koel in het bos, maar lopende de 

dag werd het wel wat warmer.  
De route was zeer afwisselend alhoewel we 
meer genoten van de heuvel af dan heuvel 
op. Rond het middaguur belande we in 
Vaassen. Daar  had Fedor een prima high 
tea geregeld, een soort lunch met 
zoetigheid en broodjes met van alles en nog 
wat.  
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Daarna weer op de fiets via een andere route 
naar de parkeerplaats bij Elspeet. Op deze 
terugrit speelde voor sommigen de conditie wel 
een rol maar uiteindelijk belandde we in het late 

middaguur moe maar 
voldaan weer op de 
paarkeerplaats. Nog even 
naar een dichtbij gelegen 
terras voor een koud 
biertje of ijsje en dan naar 
huis! 
 
Dank aan de 
organisatoren voor deze 
geweldige dag. 
 
Jaap Verhoog 
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Vogeltentoonstelling  
De tentoonstellingen komen er weer aan. Ook Avicultura is al 
bezig met de voorbereiding, Alle leden die afgelopen jaar hebben 
meegedaan met de tentoonstelling, ontvangen een reglement en 
inschrijfformulier bij dit clubblad. Ook zal er per mail bij de 
volgende nieuwsbrief een reglement en inschrijfformulier 
toegevoegd worden.  
 
 

 
 

3 september -
Jongvogelavond Kanaries 

Inkooien 19:30 uur 
 

  
10 september - 

Jongvogelavond Tropen 
Inkooien 19:30 uur 

 

17 september -
Jongvogelavond Parkieten 

Inkooien 19:30 uur 
 

  
 

8 september- Vogelmarkt 
van 10:00 – 13:00 uur 

 

13 oktober - Vogelmarkt 
van 10:00 – 13:00 uur 

 

 
29 oktober - Lezing 

Reisverslag Voorzitter 
vanaf 20:00 uur 

 

15 – 17 november -  
Vogeltentoonstelling 

Donderdag  
van 20:00 - 22:00 uur 

Vrijdag 
van 13:00 – 22:00 uur 

Zaterdag 
van 10:00 – 16:00 uur 

 

8 dcember - Vogelmarkt 
van 10:00 – 13:00 uur 
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Nieuwe volière (deel 1) 
Door: Fedor Vermeulen. 
 

Na het verhuizen naar onze huidige woning 
zo’n 6 jaar geleden moesten ook mijn vogels 
een nieuw onderkomen krijgen. Tijdens en 
vlak na de verhuizing had ik nog geen tijd om 
een nieuwe volière te bouwen dus de vogels 
kregen, in broedkooien, een plekje op zolder. 
Dit was niet de ideale oplossing. De vogels  
zaten met te veel in een broedkooi en het gaf 
ook een hoop stof en rommel.  
 
Ik ben toen gaan nadenken over een tijdelijke 
oplossing in de achtertuin. Met vloerdelen en 
wat dakleer heb ik een volière gebouwd waar 
ik een poosje mee vooruit kon. Het was geen 
grote volière, afmetingen waren 2,5 bij 1,5 
meter. Ik had een gangpad van 70 centimeter 
met aan weerskante in totaal 15 broedkooien. 
Achterin was een vlucht met een doorgang  

 

naar de buitenvolière. Ik heb deze volière 
toch 6 jaar gebruikt tot ik ging nadenken  
over een nieuwe volière. Maar wat ga je 
bouwen? De meeste vogelhouders willen  
een zo groot mogelijke volière, wat ook  
mijn eerste gedachte was.  
Maar uiteindelijk ben ik van de gedachte 
uitgegaan om een volière te bouwen die 
voldoet aan de ruimte die ik nodig heb.  
Maar hoe bepaal je de ruimte die je nodig 
hebt? Ik heb eerst me zelf afgevraagd wat  
ik de komende jaren met mijn hobby wil 
 doen, wil ik rijstvogels blijven kweken en 
tentoonstellen? Of wil ik over op een ander 
soort? En welke ruimte gaat dit innemen?  

Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik, de 
komende jaren, rijstvogels wil blijven  
houden en kweken met daarbij ruimte voor 
wat andere soorten in een gezelschapsvolière.  
 
Dus wetende wat ik wil, ben ik gaan kijken 
wat ik daar voor nodig denk te hebben. Er 
moeten in ieder geval broedkooien komen, 
zo’n 12 stuks, ook wil ik 4 uitvliegkooien; 1 
voor de jonge vogels, 1 voor de 
kweekmannen, 1 voor de kweekpoppen en 
ook een uitvliegkooi voor de overige vogels en 
de bejaarde rijstvogels. Deze laatste 
uitvliegkooi moet ook in verbinding staan met 
de buitenvolière.  
 

De oude (tijdelijke) volière 

De oude volière is verwijderd 

De fundering 

De fundering 

8



Daarnaast wil ik een plek hebben waar ik 
permanent mijn TT-kooitjes kan neerzetten. 
Verder wil ik een handige oplossing voor de 
opslag van het voer.  
Ook wil ik in de nieuwe volière een plekje 
waar ik een laptopje kan neerzetten voor het 
gebruik van het kweekprogramma.  
 
Na het bepalen van wat ik nodig heb ben ik 
vele plattegrondjes gaan tekenen totdat ik in 
mijn ogen, voor mij, de ideale volière had 
bedacht. Het wordt een volière met de totale 
afmeting van 4,20 bij 2,70 meter. Hierin 
komen de hiervoor genoemde wensen en 
daarbij ook nog een ruimte waar ik wat opslag 
heb voor de tuinmeubelen en 
tuingereedschap. Nu alles uitgetekend was 
kon ik de materialen gaan bestellen. Toen 
deze geleverd waren ben ik begonnen met het 
bouwen. Ik heb eerst de vogels verplaatst 
naar de stenen schuur die in de voortuin staat. 
Vervolgens kon het slopen van de oude 
volière beginnen. 
 

Ik heb dit zorgvuldig gedaan want ik was van 
plan om zoveel mogelijk (goed) materialen 
opnieuw te gaan gebruiken. Nu kon de 
werkelijke nieuwbouw beginnen.  
 
Ik ben gestart met en fundering die ik op 
palen heb geplaatst, hierop heb ik de 
vloerdelen (waarvan de oude volière was 
gemaakt) vastgeschroefd, vervolgens heb ik 
het geraamte geplaatst en deze betimmerd 
met Geïmpregneerde rabatdelen. Het dak is 
gemaakt van golfplaten.  
Hierna de afwerklijsten geplaatst langs het 
dak en de ramen.  
 

Al met al ben ik zeer tevreden met het 
resultaat. Nu alles staat kan ik beginnen met 
de inrichting van de volière. Dit en het 
bouwen van de buitenvolière zal ik in één van 
de volgende uitgaven van het clubblad gaan 
beschrijven. 
 

De nieuwe vloer van gebruikte vloerdelen 

 

Het geraamte staat! 
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Slapende Leden 
Elk kwartaal krijg ik netjes, al heel vroeg het 
clubblad in de bus. Ik lees het met plezier, en 
vind het interessant wat andere leden zoal in 
hun volière houden. Zelf ben ik, zoals ze 
volgens mij noemen, een van de slapende 
leden. Door het zorgen voor mijn gezin, 
ouders, en een baan met lange dagen, kom ik 
bijna nooit in het clubhuis. Ik pak weleens een 
vogelmarkt of tentoonstelling mee, maar dat 
is dan ook alles.  

Tijd om eens een verslagje van een “slapend 
lid” in het clubblad te zetten.  

Ook bij mij is het vogels houden vroeg 
begonnen, met een volière vol met van alles 
en nog wat. Kanaries, zebra’s, diamantduifjes 
en Chinese dwergkwartels. Al snel kwam voor 
mij de fascinatie voor wildzangvogels. Het 
zoeken naar een putter op zaad was in die tijd 
nogal een stiekem klusje, en na goed zoeken, 
een koppeltje (ongeringd) op de kop getikt. 
Nooit wat geworden natuurlijk, en toen mijn 
ouders verhuisde moest de volière opgeruimd 
worden. Daarna wat vogels in kooitjes 
gehouden, maar dat was het niet echt. Zo’n 15 
jaar geleden ben ik van Bodegraven naar 
Nieuwerbrug verhuisd, en van het ‘t Vinkie 
naar Avicultura. In Nieuwerbrug heb ik in die 

tijd een leuke volière gebouwd, met nachthok 
in de aansluitende schuur. Dat is hier in het 
open land wel nodig, want menig sperwer is al 
op de volière gevallen, en heeft zelfs tot in de 
schuur toe, het vogelbestand lelijk 
toegetakeld. En dan laten we de katten even 
buiten beschouwing. Dus in de nacht naar 
binnen met de vogels. In de tijd die volgde zijn 
er van alle soorten vogels in de volière 
gehouden, van goulds, tropen, en edelzangers 
tot citroensijsen aan toe. Maar de putter bleef 

toch mijn gewenste favoriet. Toen het wat 
makkelijk werd om een koppel te pakken te 
krijgen, tegen een nog schappelijke prijs, alle 
andere vogels weggedaan en 2 koppels ( 
geringde) putters aangeschaft. Ook dat viel 
niet mee om te kweken, totdat ik een goed 
koppel tot beschikking kreeg en zo’n 3 nestjes 
natuurbroed op stok kon krijgen. Apetrots 
natuurlijk om na zoveel jaar toch je eigen 
putters in de volière te zien vliegen. Totdat je 
langzaam in de gaten krijgt dat dat vogeltje 
niet zo makkelijk gezond te houden is. Ik was 
weleens een putter kwijtgeraakt, maar nu 
kwam ik erachter dat mijn volière niet goed 
op mijn werft stond. Een te natte hoek en te 
weinig zon, bleek funest en ik verloor al mijn 
vogels, ook met inzet van antibiotica, aan 
coccidiose. Flink de pest er in natuurlijk en 
om nou weer helemaal opnieuw te beginnen 
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en met de prijzen van nu, die de pan uit rijzen 
voor een koppeltje putters, toch maar de 
handdoek in de ring gegooid wat putters 
betreft. De enige putter die ik nu nog hebt, is 

een schitterende kopie van Carel Fabritius, 
gemaakt door Harmen Kooistra. 

Maar het roer omgegooid. De volière kleiner 
gemaakt, en een 3 koppels Raza Espagnola 
kanaries gekocht. Kanaries vind ik toch 
sterker dan putters en de Raza is een mooi 
klein vogeltje. Weinig zorgen qua gezondheid 
en de volière kan blijven staan. Deze winter 
uit de losse pols nog zo’n 6 jongen op stok 
gekregen, zodat het nu een mooie bonte 
verzameling is. Ik ben dus dik tevreden met 
de volière nu. Ik ben geen tentoonstelling 
man, dus ik doe verder niet veel meer met de 
vogels dan verzorgen en van genieten op een 
mooie zomerdag. En als het clubblad op de 
mat valt, lees ik met plezier wat er in staat, en 
wanneer de volgende vogelmarkt is.  

Met vriendelijke groet, 

 

Henri Schonewille. 

 

Jongvogelavonden 
Zoals u weet, gaat de jongvogelavond 
opgesplitst worden op 3 clubavonden die op 
de maandagavond gehouden gaan worden. Zo 
krijgt elke vogelliefhebber ruim de tijd zijn 
vogels beoordeeld te worden en zo nodig de 
keurmeester te bekogelen met al uw vragen.  

We beginnen op maandag 3 september met de 
kanaries. Als kanariekeurmeester  hebben we 
Theo Schalkwijk uitgenodigd. Maandag 10 
september is het de beurt aan de tropen met 
de tropenkeurmeester Louis Polane. 

Tot slot maandag 17 september komen 
parkieten aan bod. Onze eigen lid, tevens 
keurmeester voor parkieten, Marco van der 
Bij zal deze avond vullen. 

We zouden het op prijs stellen als de vogels er 
voor 20:00 uur staan, zodat we op tijd kunnen 
beginnen. Uiteraard mogen er 
tentoonstellingskooien gebruikt worden van 
de vereniging. 
 
Dus kom op tijd en neem een aantal vogels 
mee en/of geniet van deze 3 interessante en 
gezellige jongvogelavonden. 
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