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Bestuur “Vogelvrienden”: 
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   Tel. 0523-260842  
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   Tel, 0523-265451 
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Bestuurslid:  H.Kleinlugtenbeld, Loorlaan 1, 7773 AL Hardenberg 
   Tel. 0523-271840 
   E-mail: kleinbeld@hotmail.com 



 

 
VOORWOORD VOORZITTER 

Beste vogelvrienden,  

De vakantie zit er op voor de meesten van ons.  

Het winterseizoen staat ons weer op te wachten.  

De voorbereiding voor de tentoonstelling is nu al  

weer als volgt aan de orde:  

 • het binnenhalen van de artikelen voor de verloting;  

 • het selecteren van de vogels;  

 • het in conditie brengen van de vogels. 

Laten wij als vogelvrienden nu eens laten zien aan het publiek hoe wij met 

zorg en toewijding onze vogels met passie en liefde verzorgen.  

Verder spreek ik de wens uit dat de vergaderingen goed worden bezocht en 

dat er goede en positieve voorstellen worden aangedragen. 

  

Met vriendelijke groeten, 

Voorzitter Henk Nijeboer 

 

  

——————————————————————————————- 

UITNODIGING tot het bijwonen van onze bijeenkomst op maandag 11 

september 2017 in gebouw “De Schakel”, Lage Doelen nr. 5 in Hardenberg, 

tel. 0523-261554. aanvang 19.30 uur. 

AGENDA:   1.   Welkom en opening 

   2.   Toevoeging agendapunten  

   3.   Mededelingen en ingekomen stukken 
   4.   Verslag van de bijeenkomst op 4 april 2017 
              PAUZE (Ringen bestellen 2e ronde) 
   5.   Bespreking meegebrachte jonge vogels  (Zie blz. 4)  
   6.   Vraag en aanbod 
    7.   Rondvraag 
   8.   Sluiting                                        Bestuur “Vogelvrienden” 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
REST JAARPROGRAMMA 2017:                                                                     
11 september: jonge vogelavond     

23 oktober: lezing met dia’s door Jan Plaggenmarsch     

13-18 november: onderlinge tentoonstelling in “De Schakel” 

12 januari 2018: nieuwjaarsreceptie met bingo 
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JONGE  VOGELAVOND 

o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o 

 

De opzet van deze avond is dat leden hun jonge vogels van het kweekjaar 

2017 meenemen om deze te laten bespreken door Pieter van den Hooven 

uit Zwolle, keurmeester bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. 

Hij bespreekt van iedere vogel  zowel de positieve als de negatieve kanten. Ook 

krijgen we hierdoor inzicht in de werkwijze van de keurmeester. Dit is dus voor 

de eigenaar/liefhebber, maar ook voor ons allemaal erg leerzaam. 

Het slagen van deze avond is uiteraard erg afhankelijk van het aantal vogels dat 

door de leden wordt meegebracht. Vandaar deze oproep: 

Kom met jonge vogels naar de jonge vogelavond 

 

————————————————————————————————-- 
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VOGELWEETJE nr. 12: de flamingo .(Phoenicopterus roseus) 

De gewone flamingo  valt op door z’n extreem 
lange nek en z’n eveneens extreem lange poten. 
Rusten en slapen doet hij op slechts 1 poot. Zijn 
wankele evenwicht weet hij perfect te regelen 
met z’n lange nek. Deze krult hij namelijk zoda-
nig over het lichaam dat het zwaartepunt precies 
boven de staande poot komt te liggen.  
Deze vogel heeft ook een bijzondere manier om 
voedsel te zoeken. Hij schraapt namelijk met de 

bovenkant van z’n snavel over de bodem en woelt deze om. Alle deeltjes die 
daarbij vrijkomen worden in de snavel opgezogen en daar direct gefilterd. De 
niet bruikbare delen gaan onmiddellijk terug, maar de eetbare delen, zoals 
slakjes, kreeftjes, wormpjes en ander voedzame zaken, worden direct in de 
keelholte opgezogen.  
De Europese flamingo broedt in principe in Frankrijk en Spanje, maar op de 
grens met Duitsland bij Zwillbrock ter hoogte van Eibergen broeden elk 
voorjaar ongeveer 30 paren van deze prachtige vogels. Wij hebben dit 5 jaar 
geleden waar kunnen nemen op een IVN-excursie naar die locatie. Op 30 
april 2017 werd er in het Vechtpark bij Hardenberg een flamingo gespot. Dit 
betrof een vogel die volgens de ring behoorde tot de kolonie uit het Zwill-
brocker Venn en kennelijk vanaf de route uit Zuid-Frankrijk was afgedwaald. 
======================================================= 
 Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers nieuwe stijl. 

Per 1 januari 2017 heeft de Algemene Nederlandse 
Bond van Vogelhouders (ANBvV of Algemene Bond)  
zich aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogel-
lief hebbers (NBvV of Nederlandse Bond). 
Wat betekent dit in de praktijk? Dat er na heel veel 

vergaderen een fusie tot stand is gekomen waarbij beide vogelbonden als het 
ware in elkaar werden geschoven. In de praktijk zou blijken dat de Algemene 
Bond zich in principe heeft aangesloten bij de Nederlandse Bond. Zo werd 
het NBvV hoofdbestuur uitgebreid met 2 leden uit het hoofdbestuur van de 
ANBvV. Ook kwamen er relatief veel keurmeesters uit de Algemene Bond 
mee over naar het keurmeesterscorps van de NBvV. En er kwam een nieuw 
logo, waarbij het zo vertrouwde paar goudvinken uit het logo van de NBvV 
voorgoed verdween. Weggevlogen! 
Maar het belangrijkste winstpunt voor de NBvV zou de uitbreiding van het 
ledental moeten zijn na de fusie. En dat laatste viel toch een beetje tegen.    
De Algemene Bond kende in Nederland nog maar 92 afdelingen, waarvan de 
meeste (42) in Limburg. Het aantal leden van de Algemene Bond dat mee 
overkwam naar de Nederlandse Bond bedroeg 2216. Natuurlijk kunnen we 
verheugd zijn over de uitbreiding met dit ledental, maar van de eens zo 
krachtige Algemene Bond is dit aantal toch wel een beetje een tegenvaller.    
Bron: Jaarverslag NBvV 2016.                                                  Wiebe Tolman. 
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AVIA SERVICE STATION………………………………. 

                   

                           

                      DE GROOT 
                             BRUCHTERWEG 99 

                             7772 BK HARDENBERG  

                                TEL. 0523-261588 
 
 

  Oliecontrole geeft zekerheid  
Extra zekerheid schenkt                                                                               

                         AVIA 
 

 

 

—————————————————————————————————- 

RADEMAKERS  POELIERSBEDRIJF 

 De Spinde 5, Hardenberg, tel. 0523-264987 

   

  ELKE  DAG  KIP  VAN  HET  SPIT 

  GEGRILDE  BOUTEN 

  SPARE  RIBS 

  KANT & KLARE  NASI  EN  BAMI 

 

Emmen,  Hardenberg, Hoogeveen en Nijverdal 
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Voor de vogels:  

Perzikkruid (Polygonum persicaria). Dit is een uitstekend vogelvoer.  
De plant behoort tot de duizendknoopfamilie. Andere bekende soorten 
uit deze familie zijn o.a. zwaluwtong, varkensgras, veenwortel en alle 

zuringsoorten. Het perzikkruid groeit bij voorkeur op 
plaatsen waar recent de grond is gewoeld. De foto’s heb 
ik gemaakt op de zandhopen bij de sportboulevard in 
wording aan de Jan Weitkamplaan.  
Er zijn twee varianten, in een roze en een geelgroene 
uitvoering. De laatste heet in feite knopige duizend-
knoop, maar voor het gemak noem ik ze allebeide per-
zikkruid. En de vogels zal het een worst wezen, als het 
maar lekker is. En dat is het. 
De zaadjes die stevig ingekap-

seld zijn bevatten relatief veel olie. De plant 
beoogt hiermee dat het zaad gedurende lange 
tijd bewaard kan blijven voor het de kans 
krijgt om te ontkiemen. Zo stond er ooit aan 
de Stationsstraat in Hardenberg het gebouw 
van de landbouwcoöperatie. Dit gebouw 
werd op een leeftijd van 100 jaar gesloopt en toen bleek dat er in de 
grond onder het gebouw allerlei zaadjes hadden gezeten. Al na een 
paar weken kwamen er veel plantjes van het perzikkruid op de plek 
waar het gebouw had gestaan. We mogen aannemen dat er voor de 
bouw van dit pand grond is opgebracht waarin veel zaadjes van het 
perzikkruid aanwezig waren. Deze zaadjes kregen na 100 jaar de kans 
om te ontkiemen en zo kregen we in Hardenberg aan de Stationsstraat 
een veldje perzikkruid! 
Men kan het perzikkruid zo van het land aan de vogels voeren. Als de 
zaadjes opgedroogd zijn dan hebben kanaries en tropen er moeite mee, 
maar parkieten weten ook dan het harde omhulsel te doorbreken en 
het zaadje te bemachtigen. Een extra lekkernij in kooi en volière!  

 
    
 
 
 
 
Veldje perzikkruid aan Weitkamplaan 
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Roze  variant 

Geelgroene variant 



 

 

Onze kweker:  Fokko Rademaker 
 
Vandaag ben ik op bezoek bij een echte specialist binnen 
onze vereniging. Fokko Rademaker kweekt namelijk met een 
bijzonder soort vogels: lori’s! 
Deze avond hoef ik niet zo’n verre reis te maken. Ik ben dan 
ook met de benenwagen, want Fokko woont bij mij “om de 
hoek” in de Stationsstraat. Daar woont hij sinds vorig jaar 
met zijn geliefde vrouw Francina. 
Fokko is een vogelliefhebber uit de derde generatie. Z’n opa in Groningen 
had allerlei soorten vogels, tropen, parkieten en zelfs watervogels. En vader 
Ton (lid sinds 1988) is ook een liefhebber pur sang. Samen met z’n vader 
hield Fokko een eigen kweekafdeling bij de ouderlijke woning aan de 
Hoogenweg. Vroeger was Fokko jeugdlid tot z’n 17e jaar. Het duurde enige 
jaren voor hij een eigen kweekafdeling opzette en zo werd bij op 1 juni 2014 
weer lid van onze vereniging, maar dan als senior. 

Bij de woning aan de Stationsstraat werd een bestaande 
schuur helemaal omgebouwd tot prachtige vogelverblijven. 
Aan soorten geen gebrek. Momenteel worden de volgende 
koppels gehouden: Duskylori, Stellalori, Oranjestreeplori, 
Zwarte lori, Muskuslori, Roodneklori, Lori van de Blauwe 
Bergen, Groennek lori, Irislori, Viooltjeslori, Geelkoplori, 
Roodflanklori, Ornaat lori en Blauwkroontjes, Deze laatste 

soort hoort eigenlijk niet bij de familie van de lori’s maar de verwantschap en 
de voeding stemmen daarmee overeen. Fokko mengt de voeding zelf. Van 
een speciaal mengsel wordt een soort papje gemaakt. Aan sommige mengsels 

voegt hij nog wat 
nectar toe. Ook krij-
gen de vogels allerlei 
soorten vruchten. 
Verder geeft hij elke  
week in alle vluchten 
verse wilgentakken. 
Alle lori’s waren dan 
ook in een uitsteken-
de conditie. 
Op de begane grond 
beschikken de vogels 
per koppel over een 
ruime volière met 
zowel een buiten– 
als een binnenvlucht. 
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Fokko bij z’n buitenvolière  

Dusky lori’s 



 

 

 

Een gedeelte van de lori’s zit in ruime vluchten op de bovenverdieping van  
de schuur. Daarbij ook de zeer zeldzame zwarte lori. 
Naast de goede verzorging van de vogels blijkt deze jonge kweker ook over 
een uitstekende kennis van de soorten te beschikken. Deze kennis haalt hij 
niet alleen van internet, maar ook uit de contacten met lori kwekers in zowel 
binnen- als buitenland. Zo was hij pas nog op een internationale lori meeting 
in het vogelpark Walsrode. En veel contacten maakt hij ook op de vogel 
markt in Zwolle, waar hij vaak op bestelling overtollige vogels verkoopt.  
En soms maakt hij zelf verre reizen. Zo gaat hij binnenkort nog een koppel 
kardinaal lori’s halen in Oost-Duitsland, in een plaats nabij de Tsjechische 
grens. Al met al is Fokko dus goed bezig met zijn prachtige lori’s. 
Fokko bedankt dat ik dit alles mocht aanschouwen.  
En veel succes met je mooie hobby. 
 
Wiebe Tolman. 
 

                                             Zwarte lori van Fokko 
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Fokko bij de vluchten op de bovenverdieping 
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Lezing over Lori’s  

Op de jaarvergadering van 4 april gaf Wiebe Tolman een korte lezing over 

Lori’s. Hij begon met te vertellen dat hij in het verleden eens een geelmantel 

lori had gehad. Wist toen nog niet hoe ermee om te gaan. Lori’s zijn nectar 

eters. Ze eten  bloemen, stuifmeel, kleine insecten en vooral nectar. Voor dit 

laatste hebben ze een speciale tong die het voedsel geschikt maakt om in te 

slikken en waarmee ze de nectar uit bloemen kunnen halen.  

De lori is een klein soort papagaai en is er in vele, bijna altijd, felle kleuren. 

De vogel komt het meest voor in Noord Australië, Nieuw Guinea en op en-

kele Indonesische eilanden. Het is een actieve vogel. Wiebe liet er veel dia’s 

van zien met echt de mooiste kleuren.  

Wiebe vroeg zo nu en dan aan de aanwezige lori 

kwekers of de naam wel hoorde bij de getoonde 

vogel. Er waren meningsverschillen die kwamen 

door de kleine verschillen in kleur en tekening bij 

deze vogels. Als je deze vogels wilt houden moet 

je je realiseren dat de ontlasting van deze vogels dun is en in het rond wordt 

gespoten. Dit komt omdat ze vloeibaar voedsel moeten hebben.  

Het was een leerzame uiteenzetting van een soort vogel die je niet bij iedere 

kweker ziet. Wiebe bedankt.  

Frans André 

====================================================== 

Trainen = belangrijk! 
Jonge vogels kun je al heel vroeg 
wennen aan de tentoonstellingskooi. 
Zodra mijn jonge grasparkieten zich 
zelf kunnen redden haal ik ze bij de 
oudervogels vandaan en breng ik ze 
over in een tentoonstellingskooi. 
De 3 jonge vogels op bijgaande foto 
zaten binnen een paar minuten alle 
drie mooi naast elkaar op stok. Als 
ze na een dag al goed gewend zijn 

aan dit nieuwe verblijf begint de eigenlijke training. Dit houdt in dat ik ze 
met een (keur)stokje laat overspringen van de ene naar de andere zitstok. Na 
3 dagen vind ik het genoeg en breng ik de jongen over naar de grote vlucht. 
Enige dagen voor de tentoonstelling ga ik deze vogels weer opkooien. Ze 
kennen het verblijf eerder in de t.t.kooi, gaan direct op stok zitten en nemen 
een goede houding aan. En dat is heel belangrijk, want let wel: een getrainde 
vogel streelt het oog van de keurmeester!                                Wiebe Tolman. 
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Kraanvogeltrek in Oost-Duitsland  
Van 16 tot 21 oktober 2007 was ik met 3 andere 
vogelliefhebbers in Oost-Duitsland om daar de 
kraanvogeltrek waar te nemen.  
Hoewel de omgeving er armoedig uitzag, met 
leegstand in fabrieken en boerderijen betrokken 
we een nieuw vakantiehuisje in een centrum dat 
was opgezet met geld uit Brussel.  
Harry Kruiper had dit onderkomen via internet 
voor ons geregeld in het dorpje Duvendiek. Een 

naam die volgens mij iets “Hardenbergs” aandoet.  
Maar goed, we kwamen voor de kraanvogels! 
En dat hebben we geweten. Broedparen uit Zweden met hun jongen rustten 
uit op de akkers in de dorpjes in Vorpommeren. Volgens kenners zaten er op 
dat moment 60.000 “Kraniche” in die omgeving. Uitrusten en foerageren op 
de reeds geoogste maisvelden. En de boeren werken daar graag aan mee. Ze 
gaan het bouwland pas weer bewerken als alle kraanvogels zijn vertrokken. 
Niet voor niets worden de kraanvogels daar “Vogels des Glücks” genoemd. 
Toen we de eerste kraanvogels op een bouwland zagen en daar foto’s van 
wilden maken, werden we gelijk betrapt en werd ons uitgelegd, dat het luk-
raak fotograferen ten strengste verboden is, maar dat er bij ieder dorpje wel 
een uitzichtpunt was ingericht waar men de vogels van heel dichtbij kon fo-
tograferen. Zoals bij het plaatsje Hohendorf, waar men 
zelfs een oude schuur had ingericht om de vogels van 
dichtbij te kunnen waarnemen en fotograferen. Boven-
dien was er in Hohendorf zelfs een klein museum in het 
teken van de kraanvogeltrek. 
Nog een bijzonderheid: voor het toezicht op de hele gang van zaken is er een 
legertje vrijwilligers is touw. Zij dragen een bodywarmer met de afdruk van 
twee grote kraanvogels aan de voorzijde en het woord “Ranger” op de rug. 
Wij troffen een echtpaar uit München dat elk jaar op eigen kosten gedurende 
6 weken daar verblijft om de kraanvogels toch vooral rust te gunnen.  
En een echtpaar uit Darmstadt was helemaal in de wolken, want zij hadden in 
Zweden op hun kosten een jonge vogel van een zender voorzien en laten ze 
uitgerekend deze vogel in de kijker krijgen. Vogels die een zender hebben  
krijgen namelijk een unieke combinatie van kleurringen, aan elke poot drie 
verschillende kleuren. Mevrouw Schulze kwam ons tegemoet lopen met de 
verheugende mededeling ”Mijn man hat sein Pflegekind gesehen”. 
Wij zouden later ook zo’n gezenderde vogel met kleurringen te zien krijgen. 
We hebben de verschillende kleuren opgenomen en deze doorgegeven aan 

het kraanvogelmuseum. Waren ze blij 
mee. 
De foto hiernaast heb ik gemaakt van-
uit schuur in Hohendorf. Er zaten op 
dat moment naar schatting 4000 vogels 
op dat bouwland. Opvallend dat in die 
massa de jonge vogels (bruine kop) 
steeds bij het ouderpaar blijven.  

Duivendijk? 
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In het museum kregen we de tip om ’s avonds naar het dorpje Bisdorf te 
gaan. Daar zou in de avonduren een massale trek zijn waar te nemen van de 
kraanvogels naar de overnachtingsplaats, in dat geval het ondiepe water van 
de Boddensee (Waddenzee). De vogels slapen daar staande in het water. De 
trek daarheen was inderdaad indrukwekkend. In groepen die in V-vorm over 
ons heen vlogen kwamen enige duizenden vogels naar de roestplaats. 

Vanuit Duvendiek maakten we 
ook een uitstapje naar het eiland 
Rügen. Ons was beloofd dat we 
daar bij de Nonnensee vier paar 
zeearenden te zien zouden krijgen, 
maar helaas, dat mislukte. Geen 
zeearend te zien. Het was die dag 
trouwens heel slecht weer. Regen 
en harde wind en verschrikkelijk 
koud. Dus toen maar ons heil ge-
zocht in de luwte van het natuur-
park Jassmund. Ook daar hebben 

we genoten van de natuur, maar de vogelstand viel er een beetje tegen. 
De aanwezigheid van de kraanvogels in Oost-Duitsland betekent in feite dat 
ze aldaar een tussenstation aandoen vanuit het broedgebied in Zweden naar 
de warmere streken in zuid Europa en noord Afrika. Een tweede streek om 
even op krachten te komen ligt wat dichter bij Hardenberg. Het is namelijk 
het veengebied rond Diepholz. Met een overnachting in Leccum hebben we 
ook daar nog kunnen genieten van veel kraanvogels. 
Tenslotte nog dit. De kraanvogeltrek heeft veel indruk op mij gemaakt. 
Vooral de overvliegende groepen en de voortdurende roep naar elkaar vond 
ik erg indrukwekkend. En dan de landing! Ze komen met vrij grote snelheid 
aanvliegen, maken dan een “break” en gooien het “landingsgestel” uit. Dit 
doet sterk denken aan de landing van een Boeing 747!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met speciale dank aan ons lid Harry Kruiper voor de perfecte organisatie en 
de onvergetelijke dagen in Duvendiek! 
Wiebe Tolman. 
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In de break voor 

     de landing 

Als een Boeing 747 

Naar de slaapplaats 



 

 

Jeu de boules   
Vrijdag 26 mei was het zover:  ons jaarlijkse uitje stond op het programma. 
Om 19:30 kwamen we na een zonovergoten dag als vogelvrienden bij elkaar op de 
Boshoek bij de Jeu de boules vereniging, om het seizoen 2016/2017 af te sluiten. 
We werden verwelkomd met een heerlijk bakje koffie en cake, De opkomst was 
goed, er waren 22 personen aanwezig. De whats app groep heeft zijn dienst dus 
bewezen na verschillende reminders, al waren er wel wat late vogels die zich pas 
op de avond zelf opgaven. (Geintje natuurlijk) 
Toen we de koffie op hadden werden we naar binnen geroepen om allemaal een 
setje jeu de boules ballen op te halen. Vervolgens gingen we naar de baan waar we 
uitleg kregen over de regels en de punten telling. 
We werden in groepjes verdeeld en toen kon iedereen zijn kunsten laten zien; het 
ging er soms fanatiek aan toe. Na meerdere potjes te hebben gespeeld hebben we  
het terras weer opgezocht waar je heerlijk kon zitten. Er werden om en om rondjes 
in gedaan en het was super gezellig. 
Er werden kaarsjes bij aangestoken en het bleef nog lang gezellig op de Boshoek. 
De gastheer en -vrouw werden bedankt voor de goede zorgen, zodat we konden 
terugzien op een geslaagde afsluiting. 
Tekst en foto’s Arnold Tempelman. 
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Onze adverteerders steunen ons.  Houdt U daar rekening mee? 
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Hoe kwamen onze kanaries de oorlogsjaren door? 
In de oorlog was er krapte op allerlei gebied en voor de toen al gehouden 
kanaries en grasparkieten werden geen zaden meer ingevoerd. Toch wisten 
de weinige kwekers met hun vogels deze moeilijke tijd door te komen door 
zelf zaden te zoeken in de natuur. En een leverancier van onkruidzaden 
was in die tijd …….de dorsmachine.     

De werking van deze machine was perfect, maar wel vrij ingewikkeld. En 
het kostte veel manuren! Dit systeem werd later dan ook vervangen door 
de combine, waarbij één persoon alles regelt en het graan al op de akker 
wordt gedorst. Op de foto van de ouderwetse dorsmachine is te zien hoe de 
korenschoven vanaf de graanmijt boven op de machine worden gebracht. 
Daar worden de schoven als het ware naar binnen gezogen. Hierna worden 
zowel het stro als de graankorrels van elkaar gescheiden. Omdat er toen 
nog niet met bestrijdingsmiddelen werd gewerkt bevatte het koren veel 
soorten onkruid. De zaden hiervan werden door de windstroom van een 
schoepenrad en door speciale zeefinstallaties van het graan gescheiden en 
onder de dorsmachine op een hoop geblazen. Met o.a. veel zaden van de 
meldesoorten, het perzikkruid, het knopkruid, het herderstasje, de koren-
bloem en de klaproos (blauwmaanzaad) een ideaal vogelvoer.  
En daarmee kwamen de kanaries en parkieten dus de oorlogsjaren door. 
Wiebe Tolman. 
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