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Bestuur “Vogelvrienden”: 

Voorzitter:  A.Tempelman, Floralaan 154, 7772 NV Hardenberg

Tel. 0523-267817 

E-mail: vogelhokke@gmail.com

Ad-interim vz.: H.Nijeboer, Meeuwenstraat 10, 7771 AB Hardenberg

Tel. 0523-26407

Secretaris:  H.Brokelman, Pinksterbloem 25, 7772 NK Hardenberg
Tel. 0523-260842
E-mail: hbrokelman@gmail.com

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

Bestuurslid: H.Schepers, van Speijkstraat 20, 7772 ZC Hardenberg
Tel.0523-264880



VOORWOORD  VOORZITTER 
Beste Vogelvrienden, 
De dagen worden al weer wat langer en de meesten van 
jullie zullen al vast zijn begonnen met kweken. Hier bij 
mij komt de kweek ook langzaam op gang en de eerste 
30 jonge zebravinken zitten al weer op stok. 
Het nieuwe vraagprogramma van de NBvV staat online. 
Raadpleeg ook regelmatig de website van de bond voor 
het laatste nieuws en de voorlichtingsbulletins. Deze worden ook geplaatst 
op onze eigen website: www.vogelvriendenhardenberg.nl.  
Voor 2 maart heb ik Ron Goosselink kunnen vastleggen, een oud klasge-
noot van me. Hij gaat ons vast weer een mooie interessante lezing voor-
schotelen, zoals hij al eerder bij ons deed. 
De eerste nieuwe sponsoren voor de Regioshow zijn al binnen, maar we 
zijn er nog niet en we kunnen nog wel extra hulp gebruiken. Dit gaan we 2 
maart ook verder bespreken. We weten dan hoe ver we zijn en waar we 
nog extra mensen nodig hebben. Ik hoop jullie dus op deze avond te zien. 
Arnold Tempelman, voorzitter Vogelvrienden.  

===================================================== 
UITNODIGING tot het bijwonen van onze eerstvolgende bijeenkomst,    
welke wordt gehouden op maandagavond 2 maart 2020 in gebouw “De 
Schakel” ,Lage Doelen 5 in Hardenberg, tel 0523-261554.   
Aanvang 19.30 uur. 
AGENDA:   1  Opening 

 2   Mededelingen 
 3   Ingekomen stukken  
 4   Regioshow 2020 
 5  Lezing Ron Goosselink 
     Pauze 
 6  Vervolg lezing    
 7  Vraag en aanbod 
 8  Rondvraag   
 9  Sluiting   

Bestuur “Vogelvrienden” 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
JAARPROGRAMMA 2020:   
Vrijdag 17 januari: nieuwjaarswensen +  prijsuitreiking  
Maandag 2 maart: ledenvergadering + lezing  
Maandag 20 april: jaarvergadering  
Mei BBQ bij Fokko Rademaker; datum volgt nog  
Maandag 20 september jonge vogel avond  
Maandag 16 november ledenvergadering + sluiting inschrijving regioshow. 
Regioshow 30 november t/m 5 december 
Vrijdag 15 januari: nieuwjaarsbijeenkomst 2021.  

3 



 

 

4 

 

 

 

 

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



 

 

                                                    
 
 

 

 

 

5 

 

     REGIOSHOW  2020 
 
 
Voor deze show hebben we al heel wat geregeld. Maar het bestuur kan niet 
alles alleen. Van de afdeling Wierden mogen we stellingen en lichtbakken 
lenen. Maar we zoeken nog mensen die ons kunnen helpen met het vervoer 
en de vervoersmiddelen, zoals een grote aanhanger of een bus.  
Ook zoeken we nog een 2 tal vrijwilligers die ons willen helpen met een 
rondgang langs nieuwe sponsoren voor een advertentie in de catalogus. 
Denk er eens over na en laat ons dat 2 maart weten. 
Eerder mag ook. 
 
Het bestuur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lezing Goosselink 

 
Deze lezing heeft als titel: “De snavel” 

Neem een vriend of kennis mee die dit ook wel interessant vindt. 
Zij zijn ook van harte welkom om deze avond bij te wonen. 



 

 

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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Onze  adverteerders  steunen ons! 

Vogelweetje 22:  Zwarte roodstaart ( Phoenicurus ochruros) 
 
Net als alle andere in ons land voor-
komende vogels is ook de  zwarte 
roodstaart beschermd ingevolge de 
Europese Richtlijn. 
Hoewel aanvankelijk voorkomend in 
de  Ardennen, heeft deze soort zich 
in de vorige eeuw over ons hele land 
verspreid. Typisch dat de vogel meer 
voorkomt in West Nederland dan 

hier in het oosten. Toch kunnen we 
hem hier ook regelmatig tegen komen. Hoewel zijn voorkeur uitgaat 
naar gebieden buiten de bebouwde kom, is hij ook wel in het centrum 
van Hardenberg waar te nemen. Er zat al eens een zwarte roodstaart 
bij ons op de schutting. 
Tussen mannetje en vrouwtje zit een groot verschil. Het vrouwtje is 
meer bruin gekleurd en het mannetje is grotendeels zwart. De staart bij  
zowel het mannetje als het vrouwtje is roestbruin en niet echt rood zo 
als de naam van de vogel doet vermoeden. 
Bovenstaande foto maakte ik bij het IVN clubgebouw De Steenuil. De 
vogel broedde daar in een tropen nestkastje aan de buitenkant van  het 
gebouw. Naast dit nestkastje hing een oude klomp. De vijf jongen van 
de eerste ronde waren nog niet eens uitgevlogen of het vrouwtje zat al 
weer te broeden en nu in die oude klomp naast het nestkastje. Hierin 
werden nog zes jongen grootgebracht. 
Naast de zwarte roodstaart is er ook nog een gekraagde roodstaart. Die 
komt vaker voor en het mannetje daarvan is duidelijk herkenbaar aan 
een oranje bost en buik en de bovenschedel daarvan is lichtgrijs. 

 
 
 
 
Jonge zwarte roodstaarten in klomp 
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Heet van de naald. 
Vanavond 17 januari in het buurthuis op 
de Norden naar de nieuwjaarsbijeenkomst 
van de vereniging geweest. 
Petje af voor de organisatie! 
Om half acht een bakje koffie met cake. 
Voor degene die er niet waren: toen ging 
het los! 
Eerst een ronde bingo spelen en toen een 
volle ronde sjoelen, ja dat spel met een 
bak en schijven. Wie de meeste punten 

weet te scoren na 5 ronden en dan bekijken wie totaal de meeste punten 
heeft. Eén winnaar bij de dames en één bij de heren. Herman Brokelman 
deed buiten mededinging mee omdat hij een geoefend sjoeler is. Maar als lid 
van de sjoelvereniging haalde hij deze keer niet de meeste punten. 
Het was best wel moeilijk om punten te scoren want in elk vak moeten even-
veel schijven komen en dan haal je veel punten. 
Het ging deze avond niet helemaal volgens de de officiële regels, maar het 
was wel een fanatieke bedoening. Iedereen wilde winnen. 
Met de drankjes en de hapjes was ook niets mis. 
Een gezellige avond, de vereniging waardig. 
Organisatie bedankt! 
Tekst Frans André. 
Foto’s Fenny Schepers. 
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Wie koopt er nou niet bij onze adverteerders! 

Sjoelbakken klaar? Sjoelen maar! Ha fijn,  Edelijn is kastelein 

Bingo!!! 
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Onze kweker: Flip de Bruijn 

Flip is geboren en getogen in Bergen op Zoom. 
Nota bene de plaats waar de Nederlandse Bond van 
Vogelliefhebbers is gevestigd. Vroeger ten huize 
van administrateur L.Flipsen(!), tegenwoordig in 
een modern kantoor aan de Aletta Jacobsstraat.  
Geen wonder dat Flip daar met het vogelvirus werd 
besmet. Hij kreeg daarbij veel steun van een wat 
oudere kweker. 
Toen Flip Marian had leren kennen betrok het jonge 
paar een woning in Putte, een plaats nagenoeg op de 

Belgische grens. De vogels verhuisden mee. Naast kanaries en tropen kreeg 
Flip ook belangstelling voor sierduiven. 
Ongeveer 20 jaar geleden kwamen Flip en Marian met vakantie op een cam-
ping in Beerze. Ze betrokken daar tijdelijk een zomerhuisje. Maar het werd een 
wat langer verblijf dan oorspronkelijk de bedoeling was en Flip ging daar in 
een schuurtje ook vogels houden. Toen Marian een baan kreeg bij de Hema in 
Hardenberg betrokken zij een woning aan de Zwaluwstraat. Daar hebben ze 3 
jaar gewoond. Flip hield daar vooral sierduiven, in het bijzonder van het ras  de 
Oud-Hollandse Capucijners. Hij had met deze soort  veel succes en had zelfs 
de mooiste duif op een grote tentoonstelling in de toen nog bestaande Bernard-
hoeve in Zuidlaren. Vol trots laat hij mij een grote beker zien. 
 

 

Flip voor het kweekhok 



 

 

Na 3 jaar Zwaluwstraat verhuisde het gezin naar Lutten. Achter de woning aan 
de Meidoornstraat bouwde Flip een klein vogelhok. Via Hendrikus Edelijn 
schakelde hij toen over op kanaries. Hij werd lid van de club in Gramsbergen. 
Met de satinetten van Edelijn behaalde hij zijn eerste succes met de kanaries. 
Omdat hij toch wat meer uitdaging zocht bij een grotere club werd hij lid van 
“Vogelvrienden” Hardenberg. Ondertussen had Flip ook rode kanaries aange-
schaft en ook daarmee kreeg hij goede resultaten. Op de laatste tentoonstelling 
was hij meerdere keren kampioen en behaalde hij zelfs het bondskruis. 
Momenteel bezit Flip ook neophema’s en diverse kleurslagen van de kanaries. 
Flip, bedankt voor het bezoek en ik wens je nog veel succes met je vogels. 
Wiebe Tolman. 

 
 

           Satinetten    > 

 

 

   <  rood  intensief 
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Broedkooien 
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Vogelweetje  23: Ringmus (Passer montanus) 

Het wetenschappelijke woord montanus 
betekent: in bergstreken voorkomend. 
Dit slaat echter nergens op, want de 
ringmus is algemeen voorkomend en 
zeker niet alleen in de bergstreken. Ook 
de Engelse benaming “tree sparrow” in 
de betekenis van boom mus is niet juist, 
want de ringmus houdt zich niet alleen 
in streken met veel bomen op.   
De wetenschappelijke naam montanus 
geeft vermoedelijk verwarring met de 

niet in ons land voorkomende, maar uit Spanje afkomstige rotsmus (Petronia 
petronia). Die vogel leeft namelijk wel in bergachtige streken. 
De ringmus is wel rechtstreek familie van onze huismus (Passer domesticus), 
maar hij heeft daarmee wel opmerkelijke verschillen. Het meest in het oog 
springende verschil is het zwarte vlekje op de wang van de ringmus. Dit is 
bij de huismus namelijk niet aanwezig. 
Verder is er bij de huismus duidelijk verschil tussen het mannetje en het 
vrouwtje, maar bij de ringmus zijn de beide geslachten gelijk van  kleur en 
tekening. De kleur van de eitjes van de ringmus 
is gelijk aan die van de huismus.  In de manier 
van nestelen zit ook verschil. De huismus broedt  
vaak in gezelschap van soortgenoten onder de 
dakpannen van onze huizen, terwijl de ringmus 
buitenaf paarsgewijs een plekje zoekt in boom-
holtes en nestkastjes. Opvallend daarbij is dat in 
het nest van de ringmus altijd veertjes van andere 
vogels aanwezig zijn. Vaak zijn het ook veren 
van kippen. Midden in onze Staatsbossen heb ik 
wel kippenveren in de nestkast van een ringmus 
aangetroffen. 
Ringmussen houden zich buiten de broedtijd graag op in gezelschap van 
huismussen. Bij een oppervlakkige waarneming zal dit niet zo gauw opval-
len, maar bij nader inzien valt het zwarte vlekje op de wang van de ringmus 
zeker op en kan men het verschil tussen beide soorten goed onderkennen.  
Wiebe Tolman.  
 

 

 

 

   Eitjes van een ringmus 
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Andes condor 

Fischer toekan 

 

Admiraal Helfrichstraat 1C                                                                                                   

7772BV Hardenberg                                                                                                            

T: 0253 260680                                                                                                               

E: dierenwinkel.hardenberg@gmail.com                                                                                                            

Facebook:   www.facebook.com/

dierenwinkel.hardenberg 

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

De IJsvogel (Alcedo atthis) 
Dit is zeker één van de mooiste vogels 
die we in de natuur rond Hardenberg 
kunnen aantreffen. Zo niet de mooiste. 
De vogel dankt z’n naam aan het feit dat 
hij in de winter vaak wordt waargeno-
men bij een wak in het ijs.  
Hij is namelijk erg afhankelijk van kleine 
visjes, zoals onder andere stekelbaarsjes. 

Je zult hem dan ook altijd aantreffen op een tak die boven het water hangt. 
Vanaf die plaats kan hij plotseling in het water duiken om even later met 
een klein visje naar boven te komen. In een strenge winter kan de ijsvogel 
geen water vinden, waardoor ze vaak ten dode zijn opgeschreven. Er blijft 
dan ongeveer 10% van de hele populatie over. 
De ijsvogel nestelt bij voorkeur in een holletje in de opstaande walkant. 
Tot op een diepte van ongeveer 50 cm heeft hij die zelf gegraven. In de 
omgeving van het nest hangt een onaangename geur van al of niet bedor-
ven vis. Je kunt de ijsvogel altijd aantreffen bij de Oude Radewijkerbeek, 
achter het gebouw van de schietvereniging. 

 

mailto:dierenwinkel.hardenberg@gmail.com
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In een Notenkraker van 30 jaar geleden heeft Henk 
Kleinlugtenbeld een interessant artikel geschreven 
over de rode kanaries. In overleg met de schrijver 
plaatsen we dit artikel onverkort weer, met dien 
verstande dat de toen nog als “zalm” aangeduide 
kanaries zijn vervangen door de nieuwe benaming 
“schimmel”.  

 
Rood intensief en schimmel kanaries. 
 
Teneinde deze kleurslagen wat nader te behandelen zal ik hieronder eerst een 
paar kweekadviezen geven en daar vervolgens wat nader op ingaan. 
 
KWEEKADVIES  MAN    POP 
 
Paring 1:   licht schimmel  x matig schimmel 
Paring 2:   schimmel  x rood intensief 
Paring 3:   rood intensief x licht schimmel 
 
Bij de paringen 2 en 3 heeft men de meeste kans op goede tentoonstellings-
vogels. Vooral de oranjerood en schimmel mannen zijn goede t.t. vogels. 
De intensieve en schimmel poppen zijn meestal niet zo geschikt voor de ten-
toonstelling. De schimmel poppen laten meestal geen goede schimmelverde-
ling zien. Vooral in de nek en op de rug hebben ze vaak te veel schimmel. 
De intensieve pop laat ook bijna altijd nog wat schimmel zien in de nek en in 
de rug (melig in de rug). Hieraan herkent men vaak de pop. 
De schimmel man met een goede schimmelverdeling over het gehele lichaam 
en met diep oranjerood bezit, wat zuiver en egaal is, voldoet aan de standaard 
en is vaak een prachtvogel. Vaak zijn dit ook nog forse vogels. Bijzonder 
mooi om te zien! 
De intensieve oranjerode man: deze vogel moet in de bevedering een diepe, 
zuivere en egaal verdeelde oranjerode kleur bezitten. Ook in de vleugel- en 
staartpennen moet de kleur vol intensief zijn. 
Al deze vogels mogen geen bont in de bevedering, snavel, pootjes en teentjes 
laten zien. Bij aanschaf daar dus goed op letten!!! 
Bij het insturen van deze vogels naar de t.t. goed kijken of er nog bont in de 
bevedering zit, ook in de donsbevedering. Als het om een paar veertjes gaat, 
dan gewoon even voorzichtig verwijderen. 
Verder hoop ik als kanarieliefhebber dat er in de toekomst weer veel oranje-
rood-  en rood schimmel kanaries onze tentoonstelling zullen sieren. 
 
Henk Kleinlugtenbeld. 
 

 



 

 

————————————————————————————————————   
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Uw partner op het gebied van verzeke-

ringen, hypotheken, bankzaken, pensi-

oenen, makelaardij en verzuimbeheer 
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Roodoor vuurstaart amadine  
(Emblema oculata) 
Als u de Notenkraker in kleur kunt ontvan-
gen dan zult u het met mij eens zijn dat dit 
een prachtig vogeltje is. Toch wordt hij bij 
de liefhebbers niet aangetroffen. Hoe kan 
dat? Dit heeft meerdere oorzaken. 
1e. Ze komen in Australië maar weinig 
voor in een klein gebied aan de zuid-west 
punt van het continent nabij de stad Perth. 

2e. Ze voeden zich met de zaden van het Guineagras (Panicum maximum), 
een vrij zeldzame en erg fijne grassoort met in de aartjes hele fijne zaadjes. 
Deze kleine graszaadjes zijn hun hoofdvoedsel, maar daarnaast leven ze ook 
van kleinere soorten insecten. 
3e.  Ze zijn erg stressgevoelig en kunnen moeilijk tegen eenzame opsluiting. 
4e. Tijdens de broedtijd zijn ze erg agressief en verdragen ze geen andere 
vogels in hun naaste omgeving. 
Ondanks deze negatieve eigenschappen probeert men in Australië in grote 
volières toch met deze soort te kweken. Hopelijk slaagt men er in om deze 
prachtige vogeltjes zodanig te domesticeren dat het ook voor ons in de toe-
komst mogelijk wordt om met deze soort te kweken. Ik denk hierbij aan het 
domesticatieproces dat de gouldamadine heeft ondergaan. Die mochten 50 
jaar geleden niet onder de 18 graden Celsius worden gehouden, maar zijn in 
de loop der jaren praktisch aan ons koudere klimaat gewend geraakt.    
Tenslotte: aan de wetenschappelijk naam van een andere soort is af te leiden 
dat de vuurstaart amadine familie is van de geschilderde amadine, namelijk 
de Emblema picta. En die soort komt bij de liefhebbers wel geregeld voor. 
Laten we hopen dat dit met de Emblema oculata ook mogelijk wordt. 
Wiebe Tolman. 

 

DE  NOTENKRAKER  IN  KLEUR? 

 

 Wilt U naast het groene boekje met grijze inhoud in het vervolg de 

 Notenkraker ook per mail en in kleur ontvangen?  

Of heeft U nog  andere adressen?  

 Zo ja, stuur een mailtje naar de redactie en het wordt geregeld. 

 



 

 

 
 
         

Inkopen doen? Denk aan onze adverteerders! 
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PYTILIA  SOORTEN 

Vogels van het geslacht Pytilia zijn kleurrijke Afrikaanse soorten. Het zijn 
over het algemeen vredelievende vogels, die goed met andere prachtvinken 
in een volière kunnen worden gehouden. Een voordeel van de Pytilia’s is dat 
er duidelijke geslachtskenmerken zijn tussen man en pop. De man is vaak 
wat feller van kleur, terwijl het rood wat uitgebreider en dieper van kleur is. 
Ook op het gebied van de voeding zijn de Pytilia’s niet veeleisend. Een nor-
maal tropisch mengsel, af en toe aangevuld met een stukje fruit en groenvoer. 
Zijn er jongen dan kan men naast het eivoer ook wat levend materiaal in de 
vorn van meelwormen of pinky’s geven.   
We onderscheiden de volgende soorten: 

 

 

Aurora astrilde (Pytiliaphoenicoptera) 

 

 

 

 

  Roodmasker aurora  (Pytilia hypogrammica) 

 

 

 

 

     

     Wiener astrilde (Pytilia afra) 

 

 

 

 

      Melba astrilde (Pytilia melba melba) 

 

 

 

 

 



 

 

——————————————————————————————- 
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Secretariaat: Pinksterbloem 25, 7772 NK Hardenberg 


