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Bestuur “Vogelvrienden”: 

Voorzitter:  H.Nijeboer, Meeuwenstraat 10, 7771 AB Hardenberg 
   Tel. 0523-264107,  
   E-mail: lammie.en.henk.nijeboer@hetnet.nl 
 
Secretaris:  H.Brokelman, Pinksterbloem 25, 7772 NK Hardenberg 
   Tel. 0523-260842  
   E-mail: herman.brokelman@kpnplanet.nl 
 
Penningmeester: H.Edelijn, Lage Gaardenstraat 96, 7772 CN Hardenberg 
   Tel, 0523-265451 
   E-mail: hjedelijn@hotmail.com 
 
Ringencommissaris: H.Oldehinkel, Trompstraat 1,  7772 ZE Hardenberg 
   Tel: 0523-264959 
   E-mail: henk.sini@outlook.com 
 
Bestuurslid:  H.Kleinlugtenbeld, Loorlaan 1, 7773 AL Hardenberg 
   Tel. 0523-271840 
   E-mail: kleinbeld@hotmail.com 



 

 
VOORWOORD VOORZITTER 

Beste leden van vogelvereniging Hardenberg e.o. 

Het jaar 2017 nadert zijn einde, Wanneer wij terug kijken 

zal dat voor een ieder anders zijn, de een heeft alles mee, 

en bij de ander zit alles tegen, Het kan zijn dat de kweek 

tegen valt, of er zijn wat gezondheidsproblemen, gemis van 

een dierbare, allemaal factoren waar je geen grip op hebt. 

Terug kijkend op onze onderlinge tentoonstelling, ook hier kan het mee of 

tegen zitten. Een vogel. of ook de keurmeester kan een slechte dag hebben, 

maar zo te horen in de wandelgangen waren de meeste inzenders wel erg 

content met de beoordelingen. Lees goed de keurbriefjes en doe er je voor-

deel mee. 

Verder wil ik U ook namens het bestuur van “Vogelvrienden”  een goede 

en voorspoedige jaarwisseling toe wensen.  

Hopende dat wij U allen mogen begroeten op 12 Januari 2018 voor onze 

Nieuwjaarsreceptie. Met bingo! 

Met vriendelijke groet. 

Henk Nijeboer voorzitter 

 

UITNODIGING tot het bijwonen van onze ledenbijeenkomst op vrijdag 12 

januari  2018 in gebouw “De Schakel”, Lage Doelen nr. 5 in Hardenberg, 

tel. 0523-261554. Aanvang 19.30 uur. 

AGENDA:   1  Opening 

   2  Nieuwjaarswensen uitwisselen 
   3  Prijsuitreiking onderlinge temtoonstelling 
   4  Bingo deel I   
       PAUZE 
   5. Bingo deel II 
   6. Rondvraag 
   7. Sluiting                                        Bestuur “Vogelvrienden” 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Het  JAARPROGRAMMA voor het resterende deel van 2018 krijgt U in 

de volgende Notenkraker door het bestuur aangeboden. 
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Het bestuur van “Vogelvrienden” en de redactie van 

“De Notenkraker” wensen onze leden, adverteerders 

en al onze lezers prettige feestdagen en verder een in 

alle opzichten gelukkig nieuwjaar. 
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Vogelweetje 14: de boerenzwaluw (Hirundo rustica) 

In Nederland komen vier soorten zwaluwen voor: 
boerenzwaluw, huiszwaluw, oeverzwaluw en de 
gierzwaluw. Zwaluwen zijn snelle vliegers, maar 
de boerenzwaluw is de snelst van allemaal. Hij is 
ook het meest wendbaar en hij beschikt over een 
zeer scherp gezichtsvermogen. Een verschil met 
de andere zwaluwen is ook z’n manier van jagen. 

Dit doet hij zeer laag boven de grond en boven het water. Hij zoekt dan de 
plekken op waar veel insecten vliegen. Voor het menselijk oog praktisch 
niet te zien, maar tijdens de vlucht vangt hij met z’n snavel voortdurend 
kleine insecten.  Dit komt het meest tot uiting boven een weiland waarin 
koeien lopen. Vooral boven de verse “koeienvlaaien” hangen veel insecten 
en de boerenzwaluw weet daarvan dankbaar 
te profiteren. Zijn jacht in een weiland met 
koeien levert een prachtig schouwspel op.  
Zijn naam dankt hij aan het feit dat hij zich 
veel ophoudt in en  bij boerderijen. Vooral als 
er nog vee op stal staat wemelt het daar van 
de vliegen. De boeren stellen het zeer op prijs 
dat de zwaluwen veel van deze vliegen oprui-
men. Op de meeste boerderijen is deze zwaluw dan ook een welkome gast. 
Ik was eens bij een boer die elk voorjaar expres een raampje uit de koeien-
stal verwijdert om daarmee de zwaluwen in de gelegenheid te stellen om 
in de stal te komen, daar te nestelen en vliegen te vangen.  
Boerenzwaluwen broeden niet alleen in stallen en schuren, maar ook vaak 
onder bruggen. Ook als deze brug meerdere keren per dag open gaat: geen 
probleem. Eitjes en jongen vallen dan niet uit het nest. Het nest bestaat uit 
modder, vermengd met grasjes. Dit is met spuug aan elkaar gemetseld en 
aan een balk of andere achtergrond vastgekleefd. 
Heel typisch is het verschijnsel dat boerenzwaluwen vaak in hele groepen 
rusten op hoge elektriciteitsdraden. Ook op de draden van een hoogspan-
ningsnet. De hoge stroomconcentratie daarin schijnt hen op geen enkele 
wijze te deren. 
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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:  Melganzenvoet (Chenopodium album).  

De officiële naam van deze plant wordt weinig gebruikt. De plant dankt deze 
naam aan de bladvorm, die op de pootafdruk van een gans lijkt. De Latijnse 
naam wijst daar ook op: chen = gans, podium = voet. En album slaat op wit 

Soms lijken de bladeren aan de bovenzijde met wit 
meel bestoven. 
In de praktijk wordt in het algemeen de naam melde  
gebruikt. Als de zaadjes rijp zijn komen ze zwart 
aan de oppervlakte te liggen. Vandaar de streek-
naam roetzaad. En omdat de zaadjes veel op (blad)
luizen lijken, noemt men de plant in Hardenberg en 
omgeving “luuzemel”. In Duitsland heet de plant 
trouwens ook luusmell. 
Het zaad van de meldesoorten is een uitstekend voer 
voor vogels en in het wild zien we vooral vinken en 

duiven van deze zaden snoepen. In vroeger jaren werd het meldezaad tot 
meel vermalen en werd daaruit brood gebakken. Ook werden de blaadjes 
vroeger veel als groente genuttigd. In sommige delen van de wereld gebeurt 
dit nog steeds. De latere gekweekte spinazie is een rechtstreeks familielid en 
zelfs afstammeling van de melganzevoet. Melde en spinazie behoren tot de 
familie van de amaranten en ze bevatten het zogenaamde oxaalzuur. 
De zaadjes van de melde zijn eiwitrijk en bevatten naast het sporenelement 
ijzer ook caroteen, calcium, fosfor, kalium en de vita-
mines A, B en C. Ook zijn deze zaadjes een weinig 
oliehoudend en daardoor blijft hun kiemkracht over 
een lange tijd bestaan. 
Melganzevoet is een veel voorkomend onkruid en het 
groeit vooral op een stikstofhoudende ondergrond. 
Vooral op plaatsen waar het laatste jaar in de grond is 
gewoeld zal deze meldesoort talrijk voorkomen. 
Zelf haalde ik hele planten vanaf de grondhopen bij 
de nieuw in aanleg zijnde sportboulevard aan de Jan 
Weitkamplaan. De ongeveer 150 cm hoge planten hang ik horizontaal op in 
de buitenvolière en het is een vermakelijk gezicht hoe de vogels daar direct 
op reageren. 
Een nauw verwante soort is de spiesmelde (Atriplex prostrata). Deze dankt 
z’n naam aan de spiesvormige bladeren. Voor een leek zijn de spiesmelde en 

de melganzevoet nauwelijks uit elkaar te houden. Voor 
de vogelliefhebber is dat geen probleem, want beide 
soorten leveren soortgelijke zaadjes voor de vogels. 
Spiesmelde komt trouwens veel minder vaak voor dan 
de melganzevoet, maar de vogels lusten de zaden even-
goed. 
 
 

Wiebe Tolman. 
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Zaadjes van de melde 

Veldje melganzenvoet 



 

 

Onze kweker:  Harm Dalhuisen 
Voor het interview van deze kweker moest ik op zaterdag 
16 december naar Vroomshoop.  Daar woont op het adres 
Kwartelhoek 14 ons lid Harm Dalhuisen. Bij het lezen 
van de straatnaam verwachtte ik bij deze kweker zeker 
kwartels in de volière aan te treffen en dat bleek ook het 
geval, Ik zag één klein Chinees dwergkwartel haantje!  
Harm heeft de vogelhobby van huis uit meegekregen, 
want z’n vader had postduiven en kanaries. Als jochie hielp hij deze mee ver-
zorgen en zo is zijn liefde voor de vogels begonnen. 
De hobby kreeg pas gestalte in het jaar 2007, want toen ging Harm met zijn 
werk van ongeregelde diensten naar dagdienst en toen vond hij het verant-
woord om vogels te gaan houden. 
In 2011 werd Harm lid van Vogelvrienden Hardenberg. Hij werd lid via een 
collega, te weten onze secretaris Herman Brokelman. Beiden werken bij het 
transportbedrijf Oegema in Dedemsvaart en zo is het gekomen.  
Hoewel er in zijn woonplaats ook wel een vogelvereniging bestaat gaf Harm 
er de voorkeur aan om met Herman mee te gaan naar de club in Hardenberg. 
Dit gaf voordelen ten aanzien van de ringenbestelling en het ontvangen van 
het clubblaadje de Notenkraker. In beide gevallen is collega Herman een 
dankbare tussenschakel. 
Harm Dalhuisen kweekt vogeltjes waar Nico de Haan en Hans Dorrestijn 
jaloers op zouden zijn: baardmannetjes! Gewoon in een broedkooi van 
80x50x50. En met succes, want op onze laatste tentoonstelling scoorden de 
vier ingezonden vogels hoog  met 90-91-91-92 punten. Deze laatste werd de 
Derbykampioen van de vereniging. 
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In de ruime volières zijn naast 
de baardmannetjes ook goudvin-
ken en kanaries ondergebracht. 
Speciaal legt Harm zich toe op 
een kanarieras met de moeilijke 
naam Alequim Portugais, in 
goed Nederlands beter bekend 
als Harlekijnkanaries. Deze zijn 
er met en zonder kuif. 
Op de laatste  tentoonstelling in 
Hardenberg kwam Harm er via 
het keurbriefje achter aan welke 

eisen dit ras moet voldoen en nu heeft hij ter verbetering al enige mozaïek 
kanaries aangeschaft. 
In de goed beschutte tuin biedt Harm ook aan de vogels uit de natuur een 
goed onderkomen, getuige de nestkastjes die daar zijn aangebracht. Op één 
vogel uit de wildbaan heeft Harm het niet voorzien. De laatste tijd wordt zijn 
volière namelijk belaagd door een sperwer. De pop goudvink heeft daardoor 
een beschadigde bevedering opgelopen. Door het aanbrengen van dubbel 
gaas in de frontlinie hoopt Harm verder onheil te voorkomen. Ook hoopt hij 
met de goudvinken  het volgend kweekseizoen een goed resultaat te behalen. 
Een handicap in de verzorging kan daarbij zijn dat hij soms moet overwer-
ken. Maar hij mag zich gelukkig prijzen met de hulp van z’n vrouw Anneke, 
want zij leeft mee met de hobby en vaak verzorgt zij de vogels en maakt ze 
de kooien schoon. Zo is zij een onmisbare schakel in zijn liefhebberij. 
Ik dank Harm en Anneke  voor de gastvrije ontvangst en ik wens beiden nog 
veel plezier met hun prachtige vogelliefhebberij. 
Wiebe Tolman. 
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Harlekijn kanarie Baardmannetje 
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Bijzondere vogel. 

Op de vogeltentoonstelling in Uelsen die ik op 
zondag 15 oktober 2017 bezocht, zag ik een heel 
bijzondere vogel. Nooit eerder gezien! 
In de catalogus stond deze vermeld als Blaukehl 
Hüttensänger, eigen kweek van Walter Oppel en 
goed voor een kampioenschap met 93 punten. 
In Nederland heet deze vogel Blauwkeel Sialia. 
De wetenschappelijke naam is Sialia Mexicana. 

Dit geeft meteen het land van herkomst aan. 
De Blauwkeel behoort tot de familie van de lijsterachtigen. In hun gedrag doen 
ze echter veel aan vliegenvangers denken. Ze kunnen namelijk ook in de 
vlucht vliegen uit de lucht vangen. Meer gegevens ontbreken. 

 
 
 
 
  De kampioensvogel van Walter Oppel. 
 
 
 
 

============================================== 
Nog een bijzondere vogel 

 
 
 
Henk Schepers met z’n  Agapornis Taranta.  
Winnaar bondskruis 2017 met  93 punten. 
 
 
 
 
 

======================================================= 
 
Welkom nieuwe leden: 
 
1. Herman  Nijenkamp, Schuineslootweg 142, 7777 ST Schuinesloot 
2. André Godeke, Rembrandtstraat 3 7771 XE Hardenberg (was ooit jeugdlid) 
3. Flip de Bruyn, Meiddoornstraat 65, 7775 BD Lutten 
4..Gerard Reins, Paasberg 32, 7772 DH Hardenberg 
Wij hopen dat zij zich spoedig thuis zullen voelen bij onze vereniging.en dat 
ze veel plezier mogen beleven van hun lidmaatschap. 
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VOGELVRIENDEN  VANAF  HET  EERSTE  UUR 

In 1962 namen enige vogelliefhebbers uit Hardenberg het initiatief om te 
komen tot de oprichting van een plaatselijke vogelvereniging. Via de media 
werden toekomstige leden opgeroepen om op 31 januari 1962 te komen naar 
het toenmalige hotel Brouwer in de Voorstraat (nu de Vier Seizoenen) om 
daar te komen tot de oprichting van een vogelclub. Met slechts 8 aanwezigen 
leek de animo voor een vereniging niet erg groot. Het bleek echter dat er bij 
de aanwezigen toezeggingen waren om ook lid te worden mocht de club een 
feit worden. Zo durfden bovenstaande 8 personen het aan om de vogelclub 
nader gestalte te geven. Aan de mannen op de foto’s dus de eer om onze ver-
eniging destijds in het leven te roepen. 
Bovenste rij van links naar rechts: 
Ab Altena uit Baalder 
Andries Breukelman uit Hardenberg 
Roelof Hazelhof uit Hardenberg 
Jongeman Hultink uit Hardenberg 
Onderste rij van links naar rechts: 
Henk Luisman uit Brucht 
Bertus Nijhuis uit Lutten 
Wiebe Tolman uit Hardenberg 
Gerrit Veltink uit Lutten 
Door de gedane toezeggingen en het lobbyen van de nieuwe leden kon de 
vereniging op 1 maart 1962 met 30 leden worden aangemeld bij de NBvV, 
de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. 
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Op de eerste vergadering kozen de leden voor de naam: “Vogelvrienden”. Er 
werd besloten om dat eerste jaar nog geen tentoonstelling te houden. Dat 
vond plaats in het laatste weekend van november 1963. In hotel Brouwer 
waren 86 vogels ingezonden. De tropenkeurmeester uit Groningen stelde als 
voorwaarde dat hij bij avond de vogels ging keuren en dat hij op onze kosten 
zou overnachten in hotel Brouwer. Aldus geschiedde. 
Op 22 november 1963 was de tentoonstelling nog maar net geopend toen 
iemand kwam melden dat even daarvoor president Kennedy in Amerika was 
vermoord. De zaal stroomde toen onmiddellijk leeg en men ging kijken bij 
de weinige mensen die toen al een televisie bezaten. Deze gebeurtenis is ons 
als leden van de club altijd bijgebleven. 
Maar we moesten verder en zo is de club in de loop der jaren uitgegroeid tot 
een hecht gezelschap van vogelliefhebbers. Een fijne club, terecht onder de 
naam “Vogelvrienden”. 
 
 

Bestuur Vogelvrienden in 1988: 
Staande van links naar rechts: Henk Nijeboer, Hendrikus Edelijn, Wiebe Tol-
man, Egbert Pullen(†) en Willem Boeve(†). 
Gehurkt van links naar rechts: Henk Kleinlugtenbeld en Derkjan Altena. 
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Andes condor 
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Hoe blind is een blinde vink?                                          Wiebe Tolman 

Dit onderwerp kent meerdere betekenissen.  
Om geen verwarring te krijgen: een blinde vink bij 
slager Hoff is een rolletje kalfsgehakt, opgerold in 
een dun plakje rundvlees. De tweede betekenis slaat 
op het vogeltje. Bij de meesten van ons zal de vink 
(Fringilla coelebs) wel een bekende verschijning 
zijn. Niet alleen vanuit onze volières, maar zeker 
ook vanuit de natuur. Daarin is de vink een vogel 
die het langst zijn territoriumzang laat horen. Er zijn 
soorten vogels die maar 14 dagen per jaar hun ge-
zang laten horen. Een voorbeeld daarvan is de 
braamsluiper. Die heeft aan 14 dagen genoeg om 
zoveel indruk te maken op het vrouwtje dat zij in-

gaat op de avances van het braamsluiper mannetje. Bij de vink ligt dat wat 
anders. Beginnend in het vroege voorjaar, kan hij zijn gezang volhouden tot 
in de maand juli. In de bosgebieden rond Hardenberg kunnen we dit vaak 
horen. Daarbij komt dat de vink een liedje heeft dat vrij gemakkelijk in het 
gehoor ligt. Mensen die meer vogelgeluiden uit de vrije natuur willen leren 
kennen raad ik dan ook aan: begin met de vink! De zang van de vink en dan 
vooral de bekende “slag” heeft vroeger al veel indruk gemaakt op de mens. 
Vinken werden  al eeuwen geleden in een kooitje gehouden om hun zang te 
beluisteren. Er werden toen zelfs speciaalclubs voor vinkenliefhebbers  opge-
richt en er werden op zondagmorgen zangwedstrijden met vinken gehouden. 
Bij de Vogelwet van 1936 werden deze 
wedstrijden verboden. In sommige delen 
van ons land gingen deze wedstrijden op 
illegale wijze door. Vooral in Brabant en 
Limburg speelde dat. 
Zoals op de Belgische foto hiernaast is te 
zien werden de kooitjes om de 2½ meter 
uit elkaar gezet. Op een stok werd met een 
krijtje aangegeven hoeveel slagen de vink 
in een uur produceerde. En wie na een uur 
de meeste streepjes op de stok had won de wedstrijd. Zo simpel was het! Bij 
de voorafgaande training werden de vinken “blind” gemaakt. Dit betekende 
niets anders dan dat er een doek over de kooi werd aangebracht. In het don-
ker deed de vink namelijk nog beter zijn best om zijn lied te laten horen.  
Er wordt wel eens beweerd dat men ooit de oogjes van de vink uitbrandde 
om ze nog beter te laten zingen. Mogelijk hebben voorouders van de dichter 
Simon Vinkenoog daar nog hun naam aan te danken. Maar bewijs voor het 
uitbranden van de ogen is nooit gevonden. Met de blindheid van de vink valt 
het dus over het algemeen nog wel mee. 
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Onze adverteerders steunen ons.  Houdt U daar rekening mee? 
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2017 

Foto’s: Arnold  Tempelman 
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Secretariaat: Pinksterbloem 25, 7772 NK Hardenberg 


