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VERENIGDE VOGELVRIENDEN WOMMELGEM 
 

Secretariaat V.V.W. 

Nijverheidsstraat 32  

2160 Wommelgem 

Blog: http://www.bloggen.be/vvw/    

 

Mobiel: +32(0)473-87 05 09 
Mail: v.v.w.secretariaat@skynet.be 

 

 
 

Aanbevolen activiteiten. 
Waarop we iedereen vriendelijk uitnodigen!  

 

 

Pietjes Praatcafé 
 

Zondag 06 november, van 9.30 u. tot 12.00 u. 
 

Zondag 04 december, van 9.30 u. tot 12.00 u. 
 

V.V.W.-lokaal 107, 1ste verdiep Fort 2 
 

 

NIEUWJAAR RECEPTIE 

Met worstenbrood of appelbol 

Maandag 09 januari, vanaf 19.00 uur, 

V.V.W.-lokaal 107, 1ste verdiep Fort 2 

 

 

(Alle aankondigingen, zie in rubriek ACTIVITEITEN voor meer informatie.) 

 

http://www.bloggen.be/vvw/
mailto:v.v.w.secretariaat@skynet.be
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LIDGELD 2023, 

Tijd om te hernieuwen. 

 
Een aantal leden heeft samen met zijn ringbestelling ook de bijdrage voor 

2023 betaald. Bedankt voor het vertrouwen!  

 

Echter niet iedereen is voor volgend jaar al in orde. Daarom verzoeken we 

leden die zonder onderbreking wensen lid te blijven van V.V.W. en de federa-

tie(s) waarbij ze aangesloten zijn, vriendelijk hun contributie te hernieuwen 

VOOR 10 december 2022. 

 

Wie gevolg geeft aan dit verzoek, kunnen we de ononderbroken ontvangst van 

de maandbladen uitgegeven door de federaties garanderen. Trouwens moe-

ten we jammer genoeg diegenen die NA datum betalen, 1,00 € extra aan re-

kenen.  

In het verleden nam onze club deze bijkomende kosten op zich en betaalde 

die administratieve boete zelf aan de bonden. Maar omdat dit niet fair is ten 

opzichte van onze leden die wel tijdig hun bijdrage regelen, gaan we dat niet 

meer doen.  

 

Let dus op en werk a.u.b. een beetje mee. Alvast bedankt daarvoor. 

 

Onze leden blijven sparen!  

                  Versele-Laga Fidelity Club 

V.V.W. leden sparen de Fidelity Club-punten die op de 

grootverpakkingen Prestige, Prestige Premium, Nu-

triBird en Orlux voorkomen.  

Stand NIEUW boekje, puntenaantal: 75 pnt. (Streefdoel 

tegen T.T. = 300 pnt.) 

Dank aan IEDEREEN die ons steunt met deze spaaractie! 
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Ring bestellingen.  

Kweekseizoen – 2023! 

 
We verzoeken onze leden om ringen kweekseizoen 2023, te bestellen bij on-
ze secretaris en dit tijdens een van onze activiteiten. Gebruik van de voorzie-

ne bestelformulieren wordt zeer geapprecieerd. 
Ringen voor het kweekseizoen 2023, kunnen vanaf nu worden besteld. On-
derstaande groepsbestellingen zijn voor V.V.W. leden zonder kosten. 

 
 
 
 
 
Graag betalingen voor ringen en bijhorend lidgeld storten op onze zichtrek. 
K.B.C. nr.: BE08 7331 4215 1813. Met vermelding van uw stamnummer(s) 
 
Let op! Bij individuele bestellingen en spoedbestellingen worden verzendkos-
ten aangerekend. (KBOF, 7,35 € en AOB, 11,00 €) 
Bestelformulieren zijn te bekomen: Het lokaal, tijdens alle activiteiten en ook 
op ons blog, http://www.bloggen.be/vvw/.  
 

WEETJES         

Allerlei. 

Programma. NOFON 16, 17 & 18/12/2022 

Dag Datum Uur Activiteit 

Vrijdag 16/12/2022 10.30 - 11.30  Opening      

  11.30 - 18.00 Open voor publiek 

Zaterdag 17/12/2022 09.00 - 18.00 Open voor publiek 

Zondag 18/12/2022 09.00 - 16.00 Open voor publiek 

  14.30 - Prijsuitreiking  

  17.00 - Uitkorving      

1ste groepsbestelling Voor 15-07-2022 

2de groepsbestelling Voor 15-09-2022 

3de groepsbestelling Voor 15-11-2022 

Individuele bestelling NA 14-11-2022 

http://www.bloggen.be/vvw/
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✓ Wij zoeken kandidaat bestuurders om de continuïteit van onze 

vereniging op de korte termijn te blijven garanderen. Wie meldt 

zich aan? 
✓ Goed nieuws, voor de rubriek “Wie kweekt wat?” kunnen jullie altijd 

gegevens doorgeven. V.V.W. leden doen dit schriftelijk aan de clubse-

cretaris. Ook tussentijdse wijzigingen kunnen steeds kenbaar ge-

maakt worden. Kijk de lijst even na A.U.B. 

✓ Lokaal open: ELKE EERSTE ZONDAG v/d MAAND, behalve jan-jul-aug . 

✓ CéDé spaarkaarten, nog steeds geldig tot er geen meer in omloop zijn. 

✓ Nieuw! Veilingsite voor kanaries, agaporniden en grasparkieten 

“BIRDS4AUCTION” https://www.birds4auction.com/user/login 

 

SPECIALE DANK!  

Medewerkers, deelnemers en sponsoren 41ste T.T. 

 
 

Laten we even terugblikken op ons evenement. We zijn van mening dat de 

organisatie een stuk beter verlopen is dan vorig jaar. Tijdens deze 41ste T.T., 

bijvoorbeeld, was de inzet van onze medewerkers formidabel. Iedereen HAR-

TELIJK DANK voor deze prachtige prestatie! We hopen in de toekomst ook nog 

op jullie te mogen rekenen. 

Wat vooral opviel tijdens de inkorving was de rust die in de zaal heerste. Door 

het niet aanvaarden van nieuwe inschrijvingen verliep alles duidelijk veel vlot-

ter en aangenamer voor iedereen.  

 

We danken alle deelnemers voor de discipline die zij in acht hebben genomen 

om, zoals gevraagd, vooraf in te schrijven. We zijn ons ervan bewust dat dit 

niet altijd even evident is zo vroeg op het T.T. seizoen. De verandering van het 

systeem, wat de halvering van het aantal ingeschreven deelnemers en vogels 

met zich meebracht, was daarvan de oorzaak. Maar hiervoor neemt het be-

stuur graag de verantwoordelijkheid op zich. 

 

Iedereen BEDANKT voor alle bereidwillige medewerking 

https://www.birds4auction.com/user/login
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Pietjes praatcafé, zondag 06 november en zondag 4 december 2022, 

In onze lokalen nrs. 107 en 108, vanaf 9.30 uur tot 12.00 u.. 

 
Tijdens deze zondag voormiddagen is veel mogelijk. Wat onder meer de be-

doeling is van deze bijeenkomsten: 

✓ Lidgelden betalen. 

✓ Ringen afhalen en bestellen. 

✓ Uitwisselen van informatie, raad vragen en meningen delen. 

✓ Aanschaffen voor een prikje van de in ons lokaal aanwezige twee-

dehands spullen. Die ons o.m. geschonken zijn door (oud-)leden. 

✓ Eventueel overdragen van vogels, altijd in overeenstemming met 

de wettelijke reglementeringen dienaangaande. 

✓ Kennismaken met andere vogelliefhebbers enz…… 

 

Dit alles in een gemoedelijke sfeer. En niet vergeten, ons lokaal is publiek 

toegankelijk voor iedereen. Breng gerust je vrienden of kennissen mee! 
 

IEDEREEN is WELKOM! 

 

NIEUWJAARSRECEPTIE - maandag 09 januari 2023, 

Met GRATIS worstenbrood of appelbol, vanaf 19.00 uur. 

 
We nodigen ALLE leden en sponsoren met hun partner 

graag uit om te komen klinken op het Nieuwe Jaar.  

Bovendien trakteren we tijdens deze bijenkomst op een 

worstenbrood of appelbol per persoon. En dit ter gelegen-

heid van Verloren Maandag een oud Antwerps volksgebruik. 

We verwachten jullie in ons clublokaal nr. 107, 1Sste verdiep, Recreatiedomein 

Fort II, te Wommelgem – Laar vanaf 19.00 uur. 

OPGELET! Inschrijven is nodig! Neem contact met iemand van ons bestuur ten 

laatste op, donderdag 5-01-2023. Deel mee wat je voorkeur geniet, WOR-

STENBROOD of APPELBOL. 
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ALL AIR SYSTEMS bvba 
 

Invoerder – Verdeler Benelux 

 

Volledig HVAC gamma 
Air conditioning, ontvochtiging, stralingsverwarming, badkamerverwar-

ming, ventilatie, luchtreiniging, condenspompen, montage-toebehoren. 

 

 

NIEUW !!!!! 
Ontdek onze heerlijke EILLES THEE op: 

 www.allairsystems-webshop.be 

Geniet van de natuurlijke smaak en de essentie van thee. 

Ook Ice Tea verkrijgbaar zoals u hem nog nooit dronk. 

 
Gegevens:  

 
H. MEEUSSTRAAT  42-44 

2110   WIJNEGEM 
BELGIE 

TEL.: +32 3 353 68 49 
GSM: +32 475 50 12 29 
FAX: +32 3 353 68 71 

MAIL: all.air.systems@skynet.be 
WEBSITE: www.allairsystems.be 

 

http://www.allairsystems-webshop.be/
mailto:all.air.systems@skynet.be
http://www.allairsystems.be/
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 “Verenigde Vogelvrienden Wommelgem“ 

 

ACTIVITEITENKALENDER - 2022 

 

Activiteit Dag Datum Tijd Plaats 

Pietjes Praatcafé (leden-

vergadering) 
Zon. 06 feb. 09.30 u. – 12.00 u. Lokaal 107-108 

Pietjes Praatcafé Zon. 06 mrt. 09.30 u. – 12.00 u. Lokaal 107-108 

Gez-Sam-Zijn (Teerfeest) Zat. 26 mrt. 19.00 u. Boechout 

Pietjes Praatcafé Zon. 03 apr. 09.30 u. – 12.00 u. Lokaal 107-108 

Pietjes Praatcafé Zon. 01 mei 09.30 u. – 12.00 u. Lokaal 107-108 

Pietjes Praatcafé Zon. 05 jun. 09.30 u. – 12.00 u. Lokaal 107-108 

Pietjes Praatcafé Zon. 04 sep. 09.30 u. – 12.00 u. Lokaal 107-108 

T.T. Medewerkers verg. Zon.. 04 sep. 09.30 u. – 12.00 u. Lokaal 107-108 

41ste Vogeltentoonstelling  Zat. 1 okt. 19.00 u.     ……. Zaal - Fort 2 

41ste Vogeltentoonstelling  Zon. 2 okt. 10.00 u. -  16.30 u. Zaal - Fort 2 

Pietjes Praatcafé Zon. 06 nov. 09.30 u. – 12.00 u. Lokaal 107-108 

Pietjes Praatcafé Zon. 04 dec. 09.30 u. – 12.00 u. Lokaal 107-108 

Nieuwjaar receptie 2023 Ma. 
09 jan. - 

23 
19.00 u. Lokaal 107-108 

* Alle gegevens onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen. 

 

 

 

 

 

“Verenigde Vogelvrienden Wommelgem“ 

 

Rekening nr.: K.B.C. rek. nr.: BE08 7331 4215 1813 

Clublokaal: Recreatiedomein Fort 2 – Wommelgem – 1ste verdiep lokaal nr. 107 

Blogadres: Alle club informatie steeds op: http://www.bloggen.be/vvw/ 

Facebook: https://www.facebook.com/Verenigde.Vogelvrienden.Wommelgem/ 

 

 

http://www.bloggen.be/vvw/
https://www.facebook.com/Verenigde.Vogelvrienden.Wommelgem/
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Verswijvel Werenfried (WO 095 - AD847) - Voorzitter a.i., Schatbewaarder 

Van Hallestraat 25 - 2100 Deurne 

Tel: 03-354 58 66  E-mail:  werenfriedv@hotmail.com 

 

 

Secretariaat A.O.B + K.B.O.F. Ringendienst & ledenadministratie 

Verswijvel Guido (WO 100 - AT963) – Secretaris  

Nijverheidsstraat 32 - 2160 Wommelgem 

Tel: +32(0)473-87 05 09 E-mail: v.v.w.secretariaat@skynet.be 

  

 

 
Brands Cor (WO 125 – AN145) – Raadslid, Aankoper 

Zandvlietsedorpstraat 95/2 - 2040 Zandvliet – Antwerpen 

Tel: 03-568 96 65  E-mail: cor.brands@telenet.be 

 

 

 

Meeus frank (WO 113) – Materiaalbeheer 

Bossenstraat 40 - 2547 Lint 

Tel: 0498-57 20 03  E-mail: frapezoolint@telenet.be 

 

 

 

Van Gool Eddy (WO 173) – PR communicatie & sponsoring 

Jozef Reusenslei 165 - 2150 Borsbeek  

Tel: (0)3-322 82 16 – Gsm: (0)497-20 28 82 

E-mail: edvago@gmail.com 

 
 

. 
 

 

 
 

mailto:werenfriedv@hotmail.com
mailto:v.v.w.secretariaat@skynet.be
mailto:cor.brands@telenet.be
mailto:frapezoolint@telenet.be
file:///C:/Users/vvwse/Documents/V.V.W.%20-%202020/Nieuws%20Magazine%20-%202020/N.%20M.%20-%20Archief%20-%202020/edvago@gmail.com
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Hoor je graag bij," Verenigde Vogelvrienden Wommelgem”?? 
Dat kan als lid aangesloten bij, 

A.O.B.  EN/OF  K.B.O.F. 

A) A.O.B. Met maandblad “De Vogelwereld“    31,00 € Euro/jaar 

B) A.O.B. Zonder maandblad     18,00 € Euro/jaar 

C) K.B.O.F. Met maandblad “De Witte Spreeuwen“   29,00 € Euro/jaar 

D) K.B.O.F. JEUGDLID (-18 j.) met maandblad    24,00 € Euro/jaar 

E) V.V.W. Steunend lid (met V.V.W. Nieuws Magazine)  15,00 € Euro/jaar 

F) A.O.B. + K.B.O.F. met maandbladen    52,00 € Euro/jaar 

G) A.O.B. + K.B.O.F. JEUGDLID (-18 j.) met maandbladen   47,00 € Euro/jaar 

H) A.O.B. zonder maandblad + K.B.O.F.    39,00 € Euro/jaar 

I) A.O.B. zonder maandblad + JEUGDLID K.B.O.F. (-18 j.)  34,00 € Euro/jaar 

Buitenlandse leden E.E.G.: 

J) A.O.B. Met maandblad “De Vogelwereld “   43,00 € Euro/jaar 

K) A.O.B. ZONDER maandblad “De Vogelwereld “   20,00 €· Euro/jaar 

L) A.O.B. zonder maandblad + K.B.O.F. (altijd met maandblad) 47,00 €· Euro/jaar 

M) K.B.O.F. Met maandblad “De Witte Spreeuwen “  37,00 € Euro/jaar 

N) V.V.W. Steunend lid (met V.V.W. Nieuws Magazine)  20,00 € Euro/jaar 

O) A.O.B. + K.B.O.F. met maandbladen    70,00 € Euro/jaar 

Alle mogelijke V.V.W. contributies vanaf lidmaatschap  2018 

Vul om lid te worden het formulier in en zend het aan: 

V.V.W.-secretariaat, Nijverheidsstraat 32 – 2160 Wommelgem 

E-mail: v.v.w.secretariaat@skynet.be 

Gelieve uw storting uit te voeren op V.V.W. Rek.nr.: BE 08 7331 4215 1813 

Met mededeling: Uw naam, lidgeld 2022 of 2023 en de gepaste letter (A, B, C, D enz.) 

Uw lidmaatschap wordt pas effectief na betaling. 

 

Naam 

Straat en nr. 

Gemeente 

Postcode 

Telefoon 

E-mail 

Geboortedatum 

Rijksregisternummer 

Ik wens lid te worden van V.V.W. maak uw keuze, A, B, C, D, E, 

F, G, H, I, J, K, L, M, N, O en bevestig hiernaast: 

 

 

mailto:v.v.w.secretariaat@skynet.be
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Een buitenvoliére plaatsen. 

Aangeboden door; Van Gool Eddy. 

 

EEN BUITENVOLIÈRE PLAATSEN. 
   
Natuurlijk houdt U er rekening mee dat, wanneer U een buitenvolière gaat plaat-
sen, U de vogels  
(Indien mogelijk), kunt observeren vanuit de woonkamer of wanneer U op het 
terras zit. De volière moet ook goed in uw tuin passen, zodat het een plezier is 
om naar te kijken. 
Bij voorkeur wordt een volière geplaatst op het zuidoosten of zuidwesten. 
Wanneer U alleen plaats heeft op het noordwesten of noordoosten, denk dan 
nog even na of U aan een buitenvolière wil beginnen. 
De vogels krijgen dan te weinig of helemaal geen zon, en vaak komt er van deze 
windrichtingen een koude wind. 
 
Een houten volière heeft een natuurlijke uitstraling, en voldoet prima om kana-
ries, wildzang en tropen in te huisvesten, maar vraagt wel enig onderhoud. Het 
hout kan door weersinvloeden gaan “werken”, zodat er naden en kieren kunnen 
ontstaan. Ook klimplanten kunnen schade veroorzaken, doordat zij de kieren 
waar zij doorheen kunnen, uit elkaar drukken bij het groeien. 
Het hout kan op den duur gaan rotten.  
  
Er zijn ook kant en klare aluminium volières te koop.  
Of U kunt zelf aluminium of gegalvaniseerde panelen, al voorzien van gaas, 
waarvan het formaat geschikt is voor Uw vogels, aan elkaar monteren. Dit mate-
riaal is onderhoud- vrij en ook het meest geschikt om kromsnavels in te huisves-
ten, hout wordt door dit soort vogels vaak beschadigd door het knagen hieraan.  
 
Gaas is verzinkt te koop met 6 hoekige en vierkante mazen van verschillend for-
maat, en geplastificeerd in de kleuren zwart en groen, met vierkante mazen. 
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Door zwart gaas zijn de vogels beter te zien, het schittert niet zoals verzink gaas, 
het geheel ziet er rustiger uit.  
Kunststof gaas is mooi, je moet dan wel ongedierte en roofdieren voldoende 
kunnen weren. Voor binnen volières is het ideaal. 
Geplastificeerd en kunststof gaas is niet geschikt voor volières met kromsnavels. 
 
Vergeet niet een sluis te maken om in de volière te komen. Of een ingang naar 
de volière vanuit het binnen verblijf. U krijgt er spijt van wanneer U dit vergeet, 
of niet nodig vindt. Vogels zijn vaak sneller dan U verwacht. 
 
Belangrijk is om ongedierte zoals muizen en ratten te weren. In de bodem van de 
volière kan klein mazig gaas worden ingegraven. De naden moeten goed sluiten. 
Eventueel kunnen op de naden tegels gelegd worden, dan aarde erover, wan-
neer de volière beplant wordt. 
Een goed beplantte volière is natuurlijk erg mooi om te zien. Een nadeel is, dat 
het moeilijk is om alles goed schoon te houden.  
Vaak wordt er gekozen een cementen vloer over een, geheel met tegels bedekte 
ondergrond te leggen, om naden en kieren goed af te dichten, zodat muizen e.d. 
daar niet doorheen kunnen.  
U kunt kiezen om geen bodembedekking te gebruiken, zodat de volière eenvou-
dig schoongespoten kan worden. Denk dan aan een goede afwatering. 
De meeste vogels scharrelen echter graag op de grond. Veel vogelliefhebbers 
kiezen er daarom voor om o.a. zand als bodembedekking te gebruiken. Bijvoor-
beeld vogelzand wat in dierenwinkels wordt verkocht of metselzand (het zgn. 
maaszand). Het zand moet wel geregeld worden vervangen.  
Het zand niet zeven en aanvullen, dan kunnen de bacteriën die eventueel in de 
ontlasting voorkomen, in het zand aanwezig blijven. Op die manier worden ook 
de andere vogels besmet.  
In plaats van aarde, wordt er ook wel gebruik gemaakt van Biggencompost. Dat 
is schoon, maar ik heb de ervaring, dat dit in een buitenvolière snel gaat schim-
melen.   
Zoals u weet, worden vogels ziek door schimmel. Voor een binnenvolière is dit 
wel geschikt. Veel kwekers geven een bakje Biggencompost (te koop bij Wel-
koop/Boerenbond) aan hun vogels om ze bezig te houden. Vogels prefereren 
echter gewone aarde, omdat zij hier meer insecten e.d. in vinden.  
In alle gevallen kunnen struiken en planten in potten de volière aankleden.  
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De struiken/planten in pot kunnen buiten de volière grondig worden gereinigd, 
(wanneer er niet in gebroed wordt) wat een voordeel is.  
Om te weten welke planten giftig zijn, er zijn veel sites op het net te vinden die 
je kan raadplegen. 
 
Er wordt ook wel aangeraden om een volière niet te beplanten, maar alleen van 
het liefst, natuurlijke stokken te voorzien. Dit om de volière zo hygiënisch moge-
lijk te kunnen houden, om besmettelijke ziektes te kunnen voorkomen. 
 
Muizen kunnen zelfs door kleinmazig gaas kruipen, en zich vol eten aan het voer 
voor de vogels.  
Het plaatsen van een gladde, ongeveer 40 cm. hoge rand van glad materiaal zo-
als Trespa of kunststof langs de buitenkant van de volière, kan dat voorkomen. 
 

 
 
Het beste is de volière geheel te overdekken, bijvoorbeeld met transparante 
golfplaten of Policarbonaat platen in verschillende diktes, (ook in wit verkrijg-
baar, om de zon te temperen). Dit om te voorkomen dat, wanneer wilde vogels 



14 

 

 

op de volière gaan zitten, zij door hun uitwerpselen ziekten over kunnen bren-
gen. Het beschut de vogels ook tegen roofdieren die op de volière gaan zitten.  
In de volière mag het ook niet te vochtig worden. Laat het dak schuin aflopen 
zodat, wanneer het regent, het water niet in de kooi loopt. Vocht is slecht voor 
de vogels. 
Voordat de dakplaten gelegd worden, kan het beste eerst gaas op de volière 
worden bevestigd. 
Dit voorkomt dat, wanneer er door storm platen afwaaien, of er iets opvalt 
waardoor de platen beschadigen, u uw vogels kwijt bent.  
 
Het is belangrijk dat vogels zon krijgen, dat is goed voor de opbouw van vitamine 
D, zorgt dat de rui vlotter verloopt, en heeft een gunstige invloed op het broe-
den. Ze moeten echter ook beschutting en schaduw op kunnen zoeken. Daar 
zorgen bomen en struiken voor. 
Vogels warmen zich in de zon graag op, maar zoeken wanneer het te warm 
wordt al snel de schaduw op. 
Wanneer de dakplaten transparant zijn, kan het in de zomer erg warm worden in 
de volière. 
U kunt zich misschien voorstellen hoe warm het dan zal zijn in een nestkastje, 
waar de jongen dicht op elkaar liggen. Er is al menig nestje met jongen mislukt 
door de warmte. Zij kunnen hierdoor o.a. hersenoedeem (uilenkop) krijgen.  
De nestkastjes moeten altijd tegen zon en regen worden afgedekt. 
De kastjes mogen nooit aan de zonkant aan het gaas worden gehangen.  
Bij voorkeur hangt U de nestkastjes met de opening naar het oosten. Dan krijgen 
ze alleen de ochtendzon.  
Wanneer het ondanks voorzorgen te heet wordt in de nestkastjes kunt U met 
een knijper o.i.d. het deksel van het kastje wat oplichten, voor wat meer ventila-
tie. 
Er zijn vogelhouders die om deze reden ook wat gaatjes in de bodem van het 
kastje boren. 
  
Transparante dakplaten kunnen eventueel geverfd worden met Temperzon, (te 
koop bij Welkoop / Boerenbond). 
Er is ook schaduwdoek te koop wat U over de platen kunt bevestigen. 
Het alleen afdekken van de volière met schaduwdoek is niet aan te raden, wan-
neer het regent is het goed voor de beplanting, maar voor de vogels is vocht 
slecht.  
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Het verdient aanbeveling om een nachtlamp in of aan de volière te bevestigen, 
zodat de vogels, wanneer zij ergens van schrikken, de slaapplaats weer kunnen 
vinden. 
Om te voorkomen dat er roofvogels op de volière af komen, kunt u een 
kunst/roofvogel op het dak plaatsen. Ook(mislukte) Cd’s/Dvd’s met een touwtje 
gebonden aan een stok schrikken roofvogels af, doordat zij zichzelf door de spie-
geling hierin als rivaal zien. 
Tegen het ongenode bezoek van katten werken kattenverjagers met hoog ultra-
soon geluid goed. 
Echter, het geluid wordt ook waargenomen door jonge mensen en andere dieren 
zoals honden. 
Oudere mensen horen deze hoge tonen meestal niet (meer). Het geluid kan dus 
voor anderen overlast veroorzaken! 
Een tip is; neem een stuk gaas en knip op verschillende plaatsen de pennetjes 
van het gaas en buig deze naar boven. Bevestig dit op verschillende plaatsen aan 
de buitenkant van de volière. Wanneer de kat van de buren hier een keer in ge-
hangen heeft, en zich heeft geprikt, is hij het gelijk afgeleerd. 
 
Wanneer U trots bent op Uw (buiten)volière, plaats deze dan op onze FB groep 
"Voliere Vogelhouders, of stuur  een foto hiervan naar info@kvvv.nl Dan plaat-
sen wij hem op onze site. Ook wanneer U tips heeft over het bouwen e.d. , 
horen wij die graag, zodat anderen daar hun voordeel mee kunnen doen.  
 
 

Het binnenverblijf 

Aangeboden door; Van Gool Eddy 

 
HET BINNENVERBLIJF  

Om tropische vogels, welke het gehele jaar in een buitenvolière worden gehou-
den, in goede conditie te houden is een goed geïsoleerd, geventileerd, verlicht, 
en in de winter licht verwarmd binnenverblijf, zeer aan te bevelen. (In sommige 
gevallen zelfs noodzakelijk). 
 
We moeten er rekening mee houden waar onze vogels oorspronkelijk vandaan 
komen.  

mailto:info@kvvv.nl
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In Afrika en Australië kan het overdag erg heet zijn, maar in de nacht kan het 
afkoelen tot rond het vriespunt. Er zijn dus grote temperatuur verschillen. 
Tropische vogels kunnen vrij lage temperaturen verdragen, maar moeten zich 
wel weer op kunnen warmen. Wanneer wij ze dat onthouden zullen ze zeker in 
conditie achteruitgaan, en meer vatbaar worden voor ziekten. Vooral in onze 
vaak koude en vochtige herfst en wintermaanden. 
Het is dus niet nodig de vogels uitsluitend binnen te laten overwinteren om zo 
temperatuur- schommelingen voor de vogels te voorkomen. Het is juist goed 
wanneer ze naar buiten kunnen voor frisse lucht en kunnen profiteren van direct 
zonlicht. Dat betreft dan wel vogels die aan deze omstandigheden zijn gewend. 
 Vogels, welke bij een constante temperatuur van bijvoorbeeld 15 graden of 
hoger zijn gehouden, moeten eerst acclimatiseren voordat zij in een buitenvoliè-
re worden geplaatst.  
Het verdient daarom aanbeveling, deze vogels in het voorjaar eerst in het bin-
nenverblijf te laten wennen. Ze leren dan waar ze het voedsel kunnen vinden en 
kunnen wennen aan een temperatuur, die waarschijnlijk lager is dan zij gewend 
zijn. Wanneer het niet meer zal gaan vriezen, (meestal na de ijsheiligen, rond 18 
mei) kunnen we ze de mogelijkheid geven om naar de buitenvolière te gaan.  
 
Waaraan gedacht moet worden bij het bouwen en inrichten van een binnen-
verblijf. 
 
Het binnenverblijf moet groot genoeg zijn om de vogels te kunnen verzorgen, en 
alle vogels een slaapplaats te kunnen laten kiezen. Hiervoor moeten voldoende 
zitstokken, het liefst van verschillende dikten aanwezig zijn.  Deze kunnen even-
tueel trapsgewijs (nooit onder elkaar) worden bevestigd aan de wanden. Vogels 
kiezen graag hun eigen plekje om te slapen, de meesten het liefst zo hoog moge-
lijk. (Ze proberen zelfs op de snoeren die naar de verlichting lopen te komen.   
Deze moeten dan ook goed bevestigd worden, zodat dit niet mogelijk is.)  
Er zijn in de handel korte zitstokjes te koop met een schuin aflopend kapje eron-
der.  
Ook zijn er zgn. schottenstokken, dat zijn stokken met om de ong. 10 cm. een 
schotje, zodat de vogels elkaar niet kunnen zien en/of kunnen pikken.  
Na de broedtijd en in de ruiperiode hebben vogels behoefte aan rust. 
Plaats ook wat stokken op een hoogte van ongeveer 20 cm. van de bodem (niet 
onder de andere stokken). Hierdoor vliegen ze makkelijker naar boven. 
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Denk eraan dat de stokken goed bereikbaar zijn voor de vogels. Onze vogels zijn 
geen Helikopters! 
(Ik heb een tijdje geleden bij een vogelliefhebber een binnenhok(je) gezien van 1 
m. Hoog, 30 cm. breed en diep. De stokken hoog geplaatst. Het werd gek gevon-
den dat de vogels er niet in gingen!). 
De breedte van het verblijf is voor de vogels belangrijker dan de hoogte. 
Voor het in- en uitvlieggat van het binnenverblijf moet een aanvliegplankje of 
stok worden bevestigd, en binnen en buiten voorzien we een schuif/klep om het 
binnenverblijf af te sluiten. 
Om vogels te laten wennen waar ze naar binnen en buiten kunnen, leg je in het 
begin een trosgierst in de doorgang. De vogels leren snel, wanneer er 1 vogel 
door het gat gaat, volgen er meer. 
 
Als bodembedekking is vogel- of gedroogd metselzand goed te gebruiken. In de 
winter gebruik ik zelf Aubiose (hennepvezel). Dit houdt het verblijf droger dan 
zand, is geschoond en vrijwel stofvrij. Ik leg een laag van ongeveer 2 cm. in het 
verblijf en druk dit aan met een plankje, dan waait het door het vliegen van de 
vogels niet weg. De ontlasting onder de stokken is elke dag eenvoudig te verwij-
deren. 
(In houtsnippers kan mijt voorkomen en ontwikkelen zich dikwijls schimmels.) 
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Het voedsel mag nooit onder de zitstokken worden geplaatst, om het bevuilen 
met uitwerpselen tegen te gaan. Plaats meerdere voerbakken en drinkflessen, 
de meeste door ons gehouden volière- vogels leven in kolonieverband, en eten, 
drinken en baden vaak tegelijkertijd.  
Gebruik bij voorkeur een zaadautomaat, deze moet wel dagelijks worden gecon-
troleerd of het voer goed doorloopt. Druk het voer niet aan, maar maak het juist 
wat los met bijv. een mesje. 
Lange smalle ophangbakjes voldoen ook goed, hierbij wordt het voer niet snel 
bevuild. 
Bij gebruik van bakken, kan je deze het beste op een verhoogd plateau plaatsen, 
zodat de bodembedekking niet in het voer terecht komt. Dit geldt ook voor de 
flessen drinkwater. 
Geef badwater bij voorkeur in de buitenvolière, in het binnenverblijf kan dit een 
natte bodem veroorzaken, waardoor schimmelvorming kan optreden. 
Probeer verveling bij de vogels te voorkomen, door af en toe wat trosgierst en 
dagelijks wat fruit en groenten zoals groen lof (ik snij het "kontje"er af, en laat de 
blaadjes in een klein laagje water eerst wat groen worden) te verstrekken en 
zodra dit voorhanden is, grassen en voor vogels geschikte onkruiden aan te bie-
den. (Geef groenten en fruit niet te veel, dit bevat veel vocht) 
Het is niet mogelijk de vogels gedoseerd te voeren in een gezelschapsvolière. De 
brutaalste heeft dan de meeste keus.   
 
De daglengte in de landen van herkomst varieert van rond de 12 tot 14 uur per 
etmaal. 
Wanneer we een gemiddelde hiervan aanhouden van 13 uur, kunnen de vogels 
voldoende eten opnemen. Deze daglengte kunnen we o.a. verkrijgen met na-
tuurlijke verlichting d.m.v. ramen. 
Het verdient aanbeveling, (dubbele) ramen te plaatsen, of lichtkoepels in het 
dak, zodat de vogels kunnen profiteren van daglicht. Hiervoor wordt minimaal 
een raamoppervlak van 1/6 van de vloeroppervlakte van het binnenverblijf aan-
geraden. 
Daarnaast maken we gebruik van kunstmatige verlichting.  
Omdat onze vogels het gehele jaar door naar buiten kunnen, en kunnen profite-
ren van zonlicht, wat belangrijk is voor de aanmaak van vitamine D en goed is 
voor de stofwisseling, is tl-verlichting met UVA/UVB straling niet beslist noodza-
kelijk. 
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Het is aan te raden hoogfrequente armaturen te gebruiken. Deze veroorzaken 
geen waarneembare trillingen in de lichtbron, dat is rustig voor de vogels. De tl-
buis gaat ook langer mee. 
Zelf heb ik een binnenverblijf voor de vogels van 3 meter breed, 1 meter hoog en 
1 meter diep. 
Op elke meter is een daglicht tl van 60 cm. aan het plafond bevestigd. Deze ver-
lichting vult het binnenverblijf zonder schaduwen. 
 
Het beste is de verlichting langzaam, in ongeveer 20 /30 minuten te laten dim-
men naar nachtverlichting. In deze tijd zoeken de vogels hun vaste slaapplaats 
op. De volgende ochtend in omgekeerde volgorde.  
Hiervoor zijn speciale dimmers in de handel. In het binnenverblijf voor mijn vo-
gels gaat op een zelf in te stellen tijd een gloeilamp aan en de tl-verlichting uit. 
Daarna dimt de gloeilamp in 30 minuten naar nachtverlichting. De volgende och-
tend verloopt dit in omgekeerde volgorde. 
Er is tegenwoordig ook tl-verlichting in de handel wat dimbaar is. 



21 

 

 

Ledverlichting is in opkomst, maar nu nog vrij prijzig. Het geeft ook wat 
"koud"licht, maar dat zal door alle technische ontwikkelingen waarschijnlijk snel 
veranderen.  
 
Bij het bouwen van een binnenverblijf raden we aan om dit te isoleren. De bin-
nenzijde van het verblijf kan daarna het beste zo glad mogelijk worden afge-
werkt met bijvoorbeeld MDF platen. Deze worden verkocht in het formaat 244 x 
122 cm. De naden kunnen geplamuurd worden, en het geheel zo licht mogelijk 
geverfd. Zo wordt voorkomen dat bloedluis tussen de naden kan kruipen.  
Er moet rekening worden gehouden dat er een goede ventilatie in het binnen-
verblijf is.  
Dit wordt bereikt door af- en toevoer openingen aan te brengen, naast de na-
tuurlijke ventilatie die er altijd wel aanwezig is door kieren en geopende ramen. 
Het beste is de toevoeropeningen voor verse lucht, zo laag mogelijk in één wand, 
aan te brengen.  
De ontluchting openingen, zo hoog mogelijk in de wand er tegenover. Eventueel 
kan er een inlaatventilator en afvoerventilator in de betreffende openingen 
worden geplaatst. De lucht blijft hierdoor in beweging. Let er wel op, dat het niet 
mag tochten. 
Om te voorkomen dat er door de openingen ongedierte binnenkomt, kunnen 
roosters worden geplaatst. 
Wanneer aan de binnenzijde de ramen (meestal) beslagen zijn, of wanneer er 
ondanks goed schoonmaken een nare lucht hangt, is dit het bewijs dat de venti-
latie in het verblijf niet goed is. 
 
Het binnenverblijf kunnen we verwarmen door o.a. 

1. Een verwarmingspaneel welke is aangesloten op de centrale verwar-
ming. (de meest ideale oplossing). 

2. Een zgn. vorstbegrenzer. Dat is een elektrisch kacheltje wat verschillende 
standen heeft. Beginnend met de vriesstand, zodra de temperatuur on-
der 0 graden komt, slaat het kacheltje aan. Bij sommige kacheltjes kan je 
de temperatuur instellen, maar er zijn er ook met alleen standen. Een 
externe thermostaat (apart aan te schaffen), waar dit kacheltje op aan-
gesloten kan worden, regelt de temperatuur nauwkeuriger. 

3. Een elektrische oliegevulde radiator. (Vrij duur in gebruik, 2000 watt of 
meer). 
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4.  Vaak wordt een ventilatorkacheltje gebruikt. Dat is echter niet aan te 
raden, dit maakt dat de vogels steeds een warme luchtstroom krijgen. 
Dat is niet goed voor de vogels. 

5. Zibro oliegevulde kachels, deze kachels hebben geen afvoer en kunnen 
nogal ruiken.  

6. Elstein donker-stralers. Dat zijn lampen die geen licht geven, maar 
warmte, en worden gebruikt in zgn. ziekenkooien. Ze zijn te koop in 60-
100-150-250 watt. Ze moeten in een keramische fitting worden ge-
plaatst, omdat deze lampen erg heet worden. Een plastic fitting zou ver-
branden. Contact met de huid kan tot verbranding leiden. Deze lampen 
worden o.a. gebruikt bij het fokken van kippen en honden. 
Zij geven alleen plaatselijke warmte. Voor het gebruik bij onze vogels, 
moet er worden gezorgd dat de vogels er niet te dicht bij kunnen komen. 
Er zijn ook thermostaten voor deze lampen in de handel. 
 
Het vochtgehalte wat wordt aangeraden voor het vogelverblijf ligt tus-
sen de 60 en 70 %. 
Hier moet met de soort verwarming rekening worden gehouden. Centra-
le verwarming geeft droge lucht. Gasverwarming geeft vaak meer vocht. 
 
Hierbij een foto van een binnenverblijf van 3 meter breed, 1 meter hoog 
en 1 meter diep. 
De bodem van het verblijf is 1 meter vanaf de vloer van het tuinhuis. Dit 
maakt het erg gemakkelijk om de vogels te verzorgen en het verblijf 
schoon te houden.  
D.m.v. schuiven voorzien van gaas kan het in 3en worden gedeeld, wat 
prettig is om de vogels uit te kunnen vangen of eventueel soorten apart 
te houden. Aansluitend zijn er buiten 3 volières van 1 meter breed, 2 
meter lang en 2 meter hoog. Deze zijn voorzien van deuren. De deuren 
staan open wanneer er geen vogels apart gehouden worden. Zo kunnen 
zij van de gehele volière gebruik maken, die totaal 10 meter lang is. 
In het tuinhuis is een keukenblok geplaatst voor het dagelijks reinigen 
van voerbakken en drinkflessen. De ruimte onder het binnenverblijf 
wordt als opslagruimte voor o.a. voer en bodembedekking gebruikt. 
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Nifra - Van Camp 

 

KROONSTRAAT 173   -   2530 BOECHOUT   -   TEL. +32(0)3-455 21 99 

DAG     &      NACHT     BEREIKBAAR     PER      FAX  +32(0)3-455 21 99 

 

 

GRANEN – ZADEN – PEULVRUCHTEN - RIJST 

 

       

       

 

 
 
Openingsuren: 

 
WERKDAGEN:   van   8.00 tot  17.00 uur 
ZATERDAG:   van   8.00 tot  12.00 uur 
‘S MIDDAGS GESLOTEN van 12.00 tot  13.00 uur 

 
 
 

GESLOTEN op ZON- en FEESTDAGEN 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Grote en omvangrijke bestellingen 

MINSTENS 3 dagen op voorhand verwittigen ! 
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V.V.W. LEDEN: WIE KWEEKT WAT? 

 
Brands Cor – Mobiel: +32(0)471-39 80 06 – Mail: cor.brands@telenet.be 

Europese: Noordse Goudvink wildkleur – Bruin putters mutatie – Barmsijs cabaret wild-

kleur – Barmsijs cabaret D.F ook in bruin barmsijs cabaret bont. 

De Greef Koen – Mobiel: + 32(0)495-50 93 84 
Kleurkanaries: Rood - Rood Phaeo + split vogels 

 
Meeus Frank – Mobiel: +32(0)498-57 20 03 – Mail: frapezoolint@telenet.be 
Parkieten: Engelse grasparkiet, diverse kleuren – Kleurgrasparkieten, div. kleuren – 
Groen Geel Voorhoofd Kakariki – Rode Lori’s – Lori’s v.d. Blauwe Bergen – Violet Lori’s – 
Jardines – Rose Kakatoe  

 

Peeters Johan – Mobiel: +32(0)479-34 98 18 – Mail: peeters.johan@proximus.be 

Europese: Sijs wildkleur – Kleine Putter wildkleur – Kleine Europese Goudvink wildkleur 

Exoten: Chinese groenvink wildkleur 

Van Berendonck Lode – Mobiel: +32(0)475-30 55 76 
Exoten: Gordelgrasvinken in wildkleur, Bruin en SL Ino - Maskeramadines en Goldamadi-
ne in wildkleur – Padda’s wildkleur en Wit.  

 
Van Der Schoot Bruno – Mobiel:+32(0)476-72 20 68-Mail: bruno.vanderschoot@gmail.com 
Exoten: Gouldamadine wildkleur, Blauw, Pastel 

 
Van Gool Eddy – Mobiel: +32(0)497-20 28 82 
Kleurkanaries: Lipochroom Geel Intensief & Schimmel – Zwart Geel en Zwart Wit, Int. & 
Schim. – Agaat Geel, Int. & Schim. 

 
Van Steen Jan – Mobiel: +32(0)498-53 27 25 - Mail:janvansteen99@gmail.com 
Postuurkanaries: Noordse Frisé 

 

Verswijvel Guido – Mail: verswijvel_guido@skynet.be  

Kleurkanaries: Agaat Wit Dominant 
 

 
Verswijvel Werenfried – Mail: werenfriedv@hotmail.com 
Kleurkanaries: Geel lipochroom - Bruin Mogno Wit, Dominant & Rec. - Bruin Mogno Geel, 
Int. & Sch. – Bruin Opaal Wit Rec. – Agaat Opaal Wit Rec. – Isabel Opaal Wit Rec. - Ook 
splitvogels. 
 

Vos François – Tel.: +32 03-353 23 31 
Kleurkanaries: Bruin Geel - Bruin Kobalt Geel Int. & Sch. – Ook splitvogels. 
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