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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 



 

 
Hallo Vogelvrienden, 

Na een gezellige en ontspannen Nieuwjaars receptie - de 
opkomst had wat beter gekund - gaan we over tot de orde 
van de dag. De eerste maand van 2018 zit er al weer op en 
we hopen dat een ieder van ons deze goed is doorgekomen. 
En dat de vroege kwekers goede resultaten mogen boeken. 
Misschien zitten er al kampioenen tussen! 
Wij zijn natuurlijk trots als vereniging dat zich 5 nieuwe leden  hebben 
aangemeld. Hartelijk welkom! Hopende dat jullie zich weldra gebonden 
zullen voelen binnen onze club. Hebben jullie vragen kom er gerust mee. 
Er zit binnen onze club van Vogelvrienden enorm veel kennis en ervaring. 
En deze mensen willen hun ervaring graag met anderen delen.  
Bij deze wil ik onze leden oproepen om nog meer bekendheid te geven aan 
het bestaan van Vogelvrienden. 
Kijk om je heen, zie je ergens een volière ga er dan op af, maak kennis en 
vertel van  de Vogelvrienden. En nodig hem uit voor het bijwonen van een 
vergadering.  
Verder nodig ik jullie allen uit voor de bijeenkomst op 26  februari a.s.,   
waarop Jan Plaggenmarsch ons een powerpoint programma over de natuur 
zal laten zien. 
Met vriendelijke vogelgroet,  
Henk Nijeboer voorzitter. 

 

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

UITNODIGING tot het bijwonen van onze ledenbijeenkomst op maandag 

26 februari  2018 in “De Schakel”, Lage Doelen nr. 5 in Hardenberg, tel. 

0523-261554. Aanvang 19.30 uur. 

AGENDA:   1  Opening 

   2. Toevoeging agenda 

   3  Mededelingen en ingekomen stukken. 
   4  Lezing met dia’s door Jan Plaggenmarsch   
       PAUZE met verloting en afgifte ringen laatste bestelronde 
   5. Vervolg lezing 
   6.  Opgave deelneming uitstapje naar Walsrode 
   7.  Vraag en aanbod 
   8.  Rondvraag 
   9. Sluiting                                        Bestuur “Vogelvrienden” 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
JAARPROGRAMMA 2018:                                   
12 jan.: nieuwjaarswensen + bingo 10 sept.: jonge vogel avond  
26 feb.: lezing Jan Plaggenmarsch 22 okt.:  inschrijving club tentoonst. 
16 apr.: jaarverg.+lezing over bijen 12-17 nov.: onderlinge tentoonst. 
Mogelijk in mei naar Walsrode? 11 jan.2019: nieuwjaar + ??? 
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In deze eerste Notenkraker 

van het nieuwe jaar wensen 

het bestuur en de redactie 

onze leden, adverteerders 

en verdere relaties een in 

alle opzichten 

GELUKKIG 

NIEUWJAAR 



 

 

Vogelweetje 15: de hop 

De hop (Upupa epops) heeft z’n domicilie 
in Zuid-Europa, Noord Afrika en in delen 
van Azië. Tot 1925 kwam de vogel vrij 
veel voor in Oost– en Zuid Nederland, 
maar daarna verdwenen ze geleidelijk uit 
ons land. Toch kan hij bij ons nog wel eens  
voorkomen, zowel als broedvogel of als 
doortrekker. En met de klimaatverandering 
wordt de kans op een enkele waarneming 
steeds groter.   

Met z’n prachtige kuif en lange wat gebogen snavel is de herkenning niet 
te missen. Een prachtige vogel, die echter ook een negatieve bijwerking 
heeft. Door middel van een speciale vetklier op de stuit van het vrouwtje 
kan deze in tijd van nood een vreselijke stank verspreiden. En de jongen 
spuiten een eventuele belager onder de ontlasting en dat schijnt ook niet 
erg fris te ruiken. Ook het nest, meestal in een boomholte, kan die stank 
veroorzaken. Dit wordt namelijk nooit schoon gemaakt, ook niet als er 
jongen zijn. De verschillende namen in bepaalde streken van ons land zijn 
daar dan ook op gebaseerd. Wat te denken van schijthop, strontlijster, 
drekhop, vuilhop, schijtlijster en stinkhaan. En op Terschelling noemden 
ze hem vroeger stjonker (= stinkerd). 
Ook over het ontstaan van de naam hop zijn verschillende theorieën.  
Zo kan de naam afgeleid zijn van het “hoep-hoep” geluid dat ze maken om 
hun territorium af te bakenen. Of het kan zijn van de kleine hup-sprongen 
die ze op de grond maken, waarbij huphup is overgegaan naar hophop. 
Heel bijzonder is wel dat er met de hop ook in gevangenschap kan worden 
gekweekt. Zo zaten er drie jaar geleden eigen kweek hoppen op de grote 
bondsshow in Apeldoorn. De kweker/eigenaar werd terecht beloond met 
een certificaat “eerste eigen kweek”. 
De hop kan zo maar ook in onze omgeving worden waargenomen. Op de 
waarnemingen van dit jaar staat een fotoreportgage van de hop zoals die 
op 10 mei 2017 in het Zeeuwse Goederede werd waargenomen. Zelf kreeg 
ik al eens  een melding van ons lid Ard Mensink, dat hij de vogel in Oud-
Lutten had waargenomen. Ik ben zeer benieuwd wie de volgende melding 
doet. Tip: probeer zo’n zeldzame waarneming altijd met een paar foto’s te 
ondersteunen. Zet hem in dit geval niet op de site van “Waarneming”, 
want dan komt half Nederland naar onze streken 
om de vogel te spotten en daar zit niemand op te 
wachten. 
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: Paardenbloem (Taraxacum officinale) 

 

Het woord “officinale” uit de wetenschappelijke 
naam betekent letterlijk “uit de apotheek”. Dit wil 
zeggen dat er van de betreffende plant een genees-
krachtige werking uitgaat. 
De paardenbloem bevat een hoog percentage aan 
minerale zouten en deze werken bloedzuiverend. 

Er zijn meerdere soorten paardenbloem: gewone paardenbloem, haakpaar-
denbloem, schraalland paardenbloem, moeraspaardenbloem, gekroesde paar-
denbloem, zandpaardebloem en oranjegele paardenbloem. Het is heel moei-
lijk om deze soorten uit elkaar te houden, want ze lijken allemaal op elkaar. 
Maar de gewone paardenbloem is het bekendst en deze soort komt ook het 
meest voor. Daar gaat dit verhaaltje dus ook over. 
Het is een composiet en wat wij zien als één bloem zijn er in principe veel 
meer. Tussen de 250 en 300 om precies te zijn. Elk lipje 
heeft namelijk een stampertje en een meeldraad en daaruit 
komt één zaadje voort. In zo’n bloemhoofd kunnen dus wel 
300 zaadjes zitten.  
De bloeitijd is eind april. 
Als vogelvoer is de paardenbloem het meest geschikt als de 
bloem net is uitgebloeid, dus zoals op de foto hiernaast is 
afgebeeld. Bij het zoeken in de praktijk neem ik altijd een 
schaar mee en daarmee knip ik de bovenste helft van de uitgebloeide bloem 
af. Anders zou ik later een hok vol pluisjes krijgen. 
Om de vogels even te laten wennen breek ik het bloemhoofd met de onrijpe 
zaadjes open en deponeer ik deze in kooi of volière, De vogels hebben heel 
gauw door  hoe lekker de zaadjes zijn en ze zullen deze dan ook allemaal 
opeten. 
Andere dieren houden meer van het blad van de paardenbloem en zoals de 
naam van de plant al aangeeft behoren paarden daar ook bij. Maar ook de 
varkens en de konijnen zijn gek op paardenbloemen. In dit rijtje behoren nu 
ook de vogels te worden vermeld. Niet alleen onze wildzangvogels, maar 
ook de kanaries en zelfs de neophema’s zijn gek op vers paardenbloemzaad. 

De naam “molsla” heeft ook te maken 
met de paardenbloem. Het zijn de gele 
blaadjes van de paardenbloem die 
door een molshoop zijn bedekt en dus 
geen bladgroen kunnen vormen. Dit 
werd vroeger als een ware lekkernij 
als groente (sla) gegeten. 
Op de foto een weiland met extreem 
veel paardenbloemen bij Ureterp.  
Wiebe Tolman. 
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Onze kweker:  Henk Schepers 
Bij de familie Schepers is sprake van drie generaties vogel-
liefhebbers. Dat begon bij vader en opa, wijlen Jan Schepers 
uit Kloosterhaar, die ik persoonlijk nog goed heb gekend. 
Hij was een fervent kanarieliefhebber en mede oprichter 
van de Edelzanger uit Sibculo. Zoon Henk begon als kind al 
liefde voor de vogels te krijgen en met zijn vader kochten ze 
twee paartjes lutino grasparkieten in Almelo. Henk werd 
jeugdlid bij de afdeling Sibculo en met de nakweek uit zijn lutino’s werd hij 
gelijk jeugdkampioen bij de club. Henk is altijd parkietenliefhebber gebleven 
en zoon Dinand was dat ook. Door zijn werk in Engeland is Dinand niet meer 
in de gelegenheid om vogels te houden, maar in 1996 is hij als 10-jarige 
jeugdlid geworden van Vogelvrienden en tot op de dag van vandaag, dat wil 
zeggen 21 jaar later, is hij nog steeds lid van de vereniging. 
Nadat Henk in 1979 met Fennie trouwde ging het jonge paar wonen in een 
flat aan de Kruserbrink. Daar was geen gelegenheid om vogels te houden. 
Die gelegenheid deed zich wel voor toen in het jaar 1984 een woning werd 
betrokken een de  Ruysdaelstraat. Henk bouwde daar een volière met nacht-
hok en schafte zich een koppel turquoisineparkieten aan. In datzelfde jaar 
werd hij lid van de club Vogelvrienden in Hardenberg. Uit de nakweek van 
de turquoisines werd hij gelijk kampioen van de vereniging..  
Ook in de tuin van de latere woning aan de Van Speijkstraat werden weer 
een kweekhok en aangrenzende volières gebouwd. 

Vogels van Henk 
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Nestcontrole 



 

 

Uit de vele prijzen die Henk in de loop der jaren won, zou blijken dat hij de 
kunst als geen ander verstaat om zijn vogels op het juiste moment 100% in 

topconditie te brengen. 
Zo werd hij op de laatste tentoonstelling 
van Vogelvrienden winnaar van het fel 
begeerde bondskruis met een agapornis 
taranta, goed voor 93 punten.  
En dat was niet de eerste keer dat hij het 
bondskruis won. 
Dat Henk veel aandacht besteedt aan z’n 
vogels blijkt wel uit het feit dat het paar 
koningsparkieten zo tam is geworden 
dat deze vogels uit z’n hand komen eten. 
Op de foto gedemonstreerd door de pop 
van de koningsparkiet.   
Henk voert in z’n kweekafdeling een 
strenge selectie toe. Zo heeft hij de vier 
hier naast afgebeelde vogels inmiddels 
uitgesorteerd als niet meer passend in 
het kweekprogramma. De vier prima 
types zullen binnenkort via een adver-
tentie op Marktplaats wel een nieuwe 
eigenaar weten te vinden. 
Interessant is verder nog dat Henk ook 
moeilijk te kweken vogels niet uit de 
weg gaat. Met de kleurslag clearbody op 
de show scoorde hij al 89 punten..  
Op de onderste foto worden de eerste 
jongen van het nieuwe kweekseizoen 
2018 getoond. Deze jongen zaten nog in 
het nestblok. Aan het type en vooral aan 
de mooie kopvorm is nu al te zien dat 
Henk Schepers met deze vogels in het 
najaar ook weer hoge ogen zal gooien 
op de show. 
Tenslotte: de gehele familie Schepers is 

betrokken bij de vogelliefhebberij, want naast het lidmaatschap van Henk en 
zoon Dinand is echtgenote Fennie elk jaar in de weer om op de keuringsdag 
voor keurmeesters en helpers bij de koffie een heerlijke appeltaart te bakken. 
En de oudste zoon Martijn maakt zich elk jaar verdienstelijk om de show van 
Vogelvrienden bedrijfsmatig op te vrolijken met prachtige bloemstukken. 
Ik wens Henk en zijn familieleden nog veel plezier in de vogelliefhebberij. 
Wiebe Tolman. 
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Helpen op de bondsshow. 
Maandag 8 januari gingen vier leden 
van onze club, te weten Arnold 
Tempelman, Hendrikus Edelijn,  
Henk  Oldehinkel en  Wiebe Tolman  
naar de IJsselhallen in Zwolle, om 
daar mee te helpen met de keuring 
van de vogels op de Nederlandse 
kampioenschappen. Arnold, Henk 
en Wiebe hielpen als aandragers bij 
de zebravinken, terwijl Hendrikus 
werd ingezet bij de postuurkanaries. 
Wat bij binnenkomst direct opviel was de enorme ruimte die er voor deze 
vogeltentoonstelling in de IJsselhal beschikbaar was. 
Een ander positief punt was dat de vrijwilligers van de show in Apeldoorn 
praktisch allemaal waren meegekomen naar Zwolle. Dit heeft er zeker aan 
bijgedragen dat de hele organisatie van zo’n groot evenement perfect verliep. 
Over de verzorging van keurmeesters en helpers ook niets dan lof. De ruime  
indeling van het restaurant en de prima maaltijd werden ook als zeer positief 
ervaren. Er heerste een gezellige sfeer. 
De opening op donderdag 11 januari om 13.00 uur was ook een verademing. 
Geen lange toespraken, maar een kort begroetingswoord door Albert Zomer 
en een al even kort openingswoord van bondsvoorzitter Klaas Snijder.  

Het massaal toegestroomde publiek 
mocht niet verhinderen dat de vogels 
goed konden worden bekeken, want 
door de ruime opstelling bleef er veel 
ruimte tussen de stellingen. 
Al met al kunnen we het bestuur van 
de NBvV complimenteren met de 
keuze voor de IJsselhallen in Zwolle. 
Dat belooft wat voor de komende 
COM wereldtentoonstelling volgend 
jaar van 10-13 januari in deze hal. 
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Welkom nieuwe leden: 

1. Dhr. B.M.Herder, Meidoornstraat 54, Lutten 

2. Dhr J.Stoeten, Van der Brugghenstraat 7, Bergentheim 

Wij hopen dat zij zich gauw thuis zullen voelen bij de club  

van Vogelvrienden in Hardenberg en dat ze veel plezier  

mogen beleven aan hun lidmaatschap. 

 

 

Ruimte in de IJsselhal 

Hendrikus plaatst de kooien 



 

 

HET  SKELET  VAN  EEN  VOGEL 
Vliegen is een kunst! Dat geldt voor een Boeing 747 en alles wat zich verder 
in het luchtruim beweegt. Dus ook voor vogels! Het principe van vliegen is 
dat de druk aan de onderkant van de vleugel groter is dan de druk er boven. 
Voor de verplaatsing in het luchtruim en de snelheid waarmee gevlogen 
wordt is de vorm van de vleugel ook heel belangrijk. Deze is bij vliegtuigen 
afgekeken van de vogels. Een foefje bij vogels is verder het skelet. Om het 
gewicht zo klein mogelijk te maken zijn de belangrijkste botjes hol. 
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Het skelet van een vogel. 

Of het nu de kleine bijen kolibrie is of de grote struisvogel, voor alle vogels 
geldt dat zij een skelet hebben. Zo’n skelet geeft de nodige stevigheid aan het 
vogellichaam en het geeft ook gelegenheid om er spieren aan vast te hechten. 
De namen van de verschillende onderdelen van het skelet van een vogel wor-
den hiernaast en hieronder weergegeven. 

 

1. Schedel  

2. Halswervel 

3. Vorkbeen  

4. Ravenbeksleutelbeen 

5. Rib 

6. Borstbeenkam  

7. Knieschijf  

8. Voet (tarsus) 

9. Achterteen 

10. Scheenbeen 

11. Kuitbeen  

12. Dijbeen 

13. Schaambeen 

14. Zitbeen 

15. Darmbeen  

16. Staartwervel 

17. Stuit (einde staartwervelkolom) 

18. Heilgbeenwervels (vergroeiing) 

19. Schouderblad  

20. Borstwervels (vergroeiing) 

21. Opperarmbeen (humerus) 

22. Ellepijp (Ulna) 

23. Spaakbeen 

24. Handwortelbeen en middenhandbeen (vergroeiing) 

25. Kleine teen  

26. Grote teen  

27. Duimvleugel (aanhechting veren)). 
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Andes condor 

Fischer toekan 
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Spechtensmidse  
Vogels zijn soms zeer vernuftig om aan hun dagelijkse voedsel te komen.  
Een voorbeeld hiervan is de werkwijze van de grote bonte specht. In principe 
is dit een echte insecteneter. Hij eet bij voorkeur alles wat zich op of onder 
een boomschors aan levend materiaal bevindt. Denk aan spinnetjes, larfjes, 
torretjes, eitjes, en dergelijke. Maar in tijden van schaarste schakelt de specht  

over op het eten van zaden. Speciaal de zaden uit 
de dennenappel van de grove den hebben dan zijn 
voorkeur. Maar deze zitten in de regel verstopt in 
het stevige omhulsel van de dennenappel. Daarbij 
komt dat de dennenappel normaal strak gesloten is. 
Hoe kan de specht nu bij deze zaden komen? Daar 
heeft de vogel het volgende foefje op gevonden. 
Hij wacht tot de dennenappel bij droog weer iets 
open gaat staan. Met zo’n dennenappel zoekt hij 
een plekje waar bij deze klem kan zetten. Dit is 

meestal een gaffel tussen twee boomtakken. Of een rottende noest van een 
boom. Lukt het de specht om zo’n plek te vinden dan zet hij de dennenappel 
daar schrap in. Dan gaat hij met zijn snavel inhakken op de dennenappel. 
Deze zal daardoor nog meer open gaan staan en zo wordt het voor de specht 
mogelijk om de zaadjes te bemachtigen.  
 

In het bos zijn de bewerkte 
dennenappels gemakkelijk 
te herkennen. De appels 
lijken verschrompeld en het 
is duidelijk dat deze op de 
een of andere manier zijn 
bewerkt. Vaak liggen ze 
onder een dennenboom, 
maar dat hoeft niet altijd. 
Zo kreeg ik eens een mel-
ding van een inwoner uit 
Collendoorn dat daar langs de Luggersweg onder een 
eikenboom allemaal dennenappels lagen. Ik ben met de 
melder ter plaatse geweest en hier was duidelijk sprake 

van een spechtensmidse. Ik kon vanaf de grond niet de plek vinden waar de 
specht de dennenappels had klemgezet. Op mijn vraag aan de melder of hij 
daar in de buurt wel eens een bonte specht had waargenomen antwoordde hij 
bevestigend. En daarmee was dus het bewijs geleverd: hier was sprake van 
een spechtensmidse. 
Wiebe Tolman. 

Dennenappel   

vastgeklemd 

 

 

 

 

 

Bewerkte dennenappels 

 

 

 

 

 

Specht met dennenappel 



 

 

————————————————————————————————————  

Bellen: (0523) 282726        mailen: mail@vrieling.nl            Internet: vrieling.nl 
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Uw partner op het gebied van verzeke-

ringen, hypotheken, bankzaken, pensi-

oenen, makelaardij en verzuimbeheer 



 

 

 

——————————————————————————————- 
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Onze adverteerders steunen ons.  Houdt U daar rekening mee? 
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Een waar Kunstwerk!                        
 
Van alle vogelnesten uit de 
vrije natuur vind ik die van de 
staartmees het mooist.  
U zult zich afvragen: wat is er 
dan wel zo mooi aan? 
Dat zit hem in de materialen 
die de vogel gebruikt en de 
vorm die aan het nestje wordt 
gegeven. Zoals op de foto is te 

zien is het nestje een ovaal bolletje met schuin aan de bovenkant een klein 
gaatje. Dit gaatje dient niet alleen als invlieg gat, maar tijdens het broeden 
zal de lange staart van het vrouwtje daar door naar buiten steken. 

 Voor de bouw van het nest worden de    
volgende vier materialen gebruikt: 
1. Mos 
2. Spinrag 
3. Berkenschors 
4. Veertjes  
Het mos wordt met het spinrag aan 
elkaar gevlochten. Met de schilfertjes 
van de berkenschors wordt de buiten-
kant van het nestje bekleed. Dit geeft 
aan het nestje een perfecte schutkleur. 

De bekleding aan de binnenkant kan wel bestaan uit 2000 kleine veertjes. 
De vogels zijn gedurende 20 dagen bezig met de ingewikkelde nestbouw. 
Ik vind het eindresultaat een waar kunstwerk! 
In het nestje worden gemiddeld 6 eitjes gelegd. Deze worden door het 
vrouwtje bebroed. Na 12 dagen komen de eitjes uit. De - gemiddeld - zes 
jonkies worden door de beide ouders grootgebracht. Weldra zal blijken dat 
er in het kleine nestje geen genoeg ruimte is voor de 6 jongen. Nu zal het 
belang van het spinrag blijken. Dit gaat namelijk uitrekken en zo groeit het 
nestje als het ware met de jongen mee. 
Als de jongen zijn uitgevlogen blijven ze in familieverband bijeen. Jongen 
van de 1e ronde helpen daarna met het grootbrengen van de jongen uit de 
2e ronde. De hele familie staartmees blijft gedurende de wintermaanden 
bijeen. Je ziet dus nooit een enkeling in het bos of op de voertafel. Het zijn 
de ouders met de broertjes en zusjes. In totaal een stuk of 10. 
In de winter trekken de staartmezen met de vorstgrens mee en dan komen 
er uit het hoge noorden ook wel exemplaren in onze contreien. Deze vallen 
op door hun witte kopjes. Ze worden daarom wel “ijsbeertjes” genoemd. 
Wiebe Tolman. 
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Secretariaat: Pinksterbloem 25, 7772 NK Hardenberg 


