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Leden  van verdienste: H.J.Edelijn, H.Oldehinkel, H.Kleinlugtenbeld           

Redactie De Notenkraker:                                                                                    

Wiebe Tolman, Beatrixstraat 14, 7772 CR Hardenberg, tel.0523-261005, 

mobiel 06-20009596; e-mail: wiebetolman@ziggo.nl  

Voorz. tt.commissie: H.J.Schepers, J.C.J.van Speykstraat 20, Hardenberg 

Materiaal opslag: Rolleman, Dedemsvaartseweg Zuid 63, Lutten 

Beheer materiaal: H.Oldehinkel en H.Schepers 

Jeugd coördinator:  A.Tempelman, tel. 0523-267817 
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onder vermelding: “Vogelvrienden” Hardenberg. 
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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, 
We zitten helaas in de tweede golf van corona, met een 
gedeeltelijke lockdown en we zien om ons heen de be-
smettingen in rap tempo toenemen. 
Dit heeft ook grote gevolgen voor onze vogelsport. 
Veel evenementen worden afgelast. 
Wij als Vogelvrienden zijn helaas genoodzaakt om onze 
ledenvergadering van maandag 26 oktober af te gelasten. 
De tafelkeuring op 28 november zetten we vooralsnog door. 
Dus we hopen dat we de vogels alsnog gekeurd kunnen zien worden. 
De inschrijvingen kunnen t/m maandag 26 oktober ingeleverd worden via 
de mail bij Arnold Tempelman vogelhokke@gmail.com of thuis bij Henk 
Schepers, van Speijkstraat 20 te Hardenberg. 
De inschrijfformulieren kunt u downloaden vanaf  
www.vogelvriendenhardenberg.nl 
Wij hopen op een mooi aantal inschrijvingen. Nieuwe leden, als je hulp 
nodig hebt, trek dan op tijd aan de bel en neem contact op met één van de 
bestuursleden. 
Deelnemers: ik hoop u te zien op zaterdag 28 november a.s. 
Tenslotte hoop ik dat u allemaal gezond blijft en weer kunt beginnen aan 
een nieuw kweekseizoen. 
 
Voorzitter Arnold tempelman. 
 
===================================================== 
 

De ledenvergadering van maandag 26 oktober  
gaat niet door in verband met corona 

 

JAARPROGRAMMA 2020:   
Vrijdag 17 januari: nieuwjaarswensen +  prijsuitreiking..  
Maandag 2 maart: ledenvergadering + lezing.  
Maandag 20 april: jaarvergadering. Ging niet door vanwege corona crisis. 
Mei BBQ bij Fokko Rademaker; Ging ook niet door. 
Maandag 20 september Jaarvergadering. 
Zaterdag 28 november Tafelkeuring in De Schakel. 
Vrijdag 15 januari: nieuwjaarsbijeenkomst 2021.  
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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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—————————————– 
 

Welkom nieuwe leden: 

 

Hans Beverdam, Nieuwlande 

Henk Snel, Hardenberg 

 

 

 

Wij hopen dat jullie je gauw thuis zult voelen in de club van 

“Vogelvrienden” en dat je veel plezier mag beleven van je 

lidmaatschap. 
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Met dank aan onze adverteerders 

Vogelweetje 27:  de scholekster (Haematopus ostralegus) 

Vrij vertaald betekent de  Latijnse  naam: 
roodpotige oesterverzamelaar. 
Ook de Duitse aanduiding austernfischer 
(oerstervisser) en  de Engelse titel  oyster 
catcher (oesterkraker) geven aan dat deze 
vogel het voorzien heeft op oesters. Dit is 
echter een hardnekkig misverstand. 
De scholekster voedt zich niet met oesters, 
maar met mosselen, vooral de zogenaamde 
kokkels. Deze weet hij met z’n snavel heel 

vakkundig open te breken.. De helft van een opengebroken kokkel werd 
vroeger “schol” genoemd. Het zijn de bekende kleine schelpen die massaal 
aan het strand liggen. En het bonte verenkleed van deze vogel doet aan het 
uiterlijk van een ekster denken. Daarmee is de naam scholekster verklaard.  
De scholekster wordt gerekend tot de weidevogels, maar in principe is dat 
niet juist. Het is een echte kustbewoner. Toch zien we hem veelvuldig in het 
binnenland. En daar maakt hij als broedplaats dankbaar gebruik van daken 
waarop grind ligt. Ook in Hardenberg. De oudste bekende broedplaats die 
mij bekend is dateert van 25 jaar geleden en is de voormalige meubelhal van 
Freddy Pullen op het industrieterrein. Andere bekende daklocaties vond de 
scholekster o.a. op de kantoren van de Wavin, het voormalige gemeentehuis, 
het voormalige politiebureau en de flat aan de Lage Gaardenstraat.  
Maar er zullen in onze woonplaats wel meerdere locaties zijn.   
Op de flat aan de Lage Gaardenstraat zaten ze dit seizoen ook weer, want 
vanaf de flat vlogen de vogels geregeld over mijn achtertuin, daarbij telkens 
het bekende geluid roepend: ke-piep ke-piep… 
Dat de vogels voor deze hoge daklocaties kiezen is niet zo’n gek idee, want 
de zitten daar betrekkelijk veilig ten opzichte van eventuele predatoren. En 
daar komt bij dat de oudervogels het voedsel voor de jongen ophalen uit de 
omgeving. Speciaal regenwormen en emelten staan op de menulijst. 
De scholekster heeft een bijzonderheid met betrekking tot het verkrijgen van 
voedsel. Hij kan de vorm van z’n snavel aanpassen. Gebruikt hij die in 
hoofdzaak om de harde kokkels open te breken dan is de snavel beitelvor-
mig. En de snavel wordt aan het uiteinde dun en spits als er in hoofdzaak 
regenwormen uit de grond worden getrokken. 
Tenslotte: scholeksters overwinteren in grote getale op de Wadden. Maar bij 
extreme kou trekken ze naar Zuid-West Europa. 
Wiebe Tolman. 
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Welke vogels worden hier bedoeld? 
Veel vogels hebben bijnamen of streeknamen. Hieronder een opsomming. 
 
1. Blauwspecht 
2. Bleshoen 
3. Bloedvink 
4. Bonte Piet 
5. Distelvink 
6. Doddegatje 
7. Donsgans 
8. Doodsroeper 
9. Eiber 
10. Fluiteend 
11. Geitenmelker 
12. Gieteling 
13. Griet 
14. Kernbijter 
15. Klein Jantje 
16. Korenvink 
17. Kraagman 
18. Krombek 
19. Lepelbek 
20. Markol 
21. Mok 
22. Muizenvalk 
23. Oranjevink 
24. Pauwgans 
25. Prutter 
26. Roestgans   
27. Satijnduiker 
28. Schollevaar 
29. Sieske 
30. Steltzwaan 
31. Straatjongen 
32. Torenkraai 
33. Trompetgans 
34. Tukker 
35. Tutering 
36. Weerlam 
37. Wiekel 
38. Wipsteert 
39. Wringnek 
40. Zwartrok 

      Streek– en bijnamen van vogels 

           PRIJSVRAAG 
Plaats achter het cijfer welke Nederlandse 
vogelnaam wordt bedoeld.  
Stuur uw oplossing uiterlijk 15 november 
2020 naar: 
redactie@vogelvriendenhardenberg.nl 
De winnaar ontvangt een cadeaubon ter 
waarde van € 15,00 , geschonken door en  
te besteden bij dierenspeciaalzaak Road 
Force, Sallandsestraat 27, Hardenberg. 
Oplossing in volgende Notenkraker 

Straatjongen Straatjongen 

Korenvink 

mailto:redactie@vogelvriendenhardenberg.nl
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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 

===================================================== 
 
Onsympathieke naam! 

Naar de menselijke maatstaven heeft deze vo-

gel inderdaad een wat minder fraaie naam: 

                  Scharrelaar 

 

We denken dan aan een sjacheraar, maar dat is deze vogel allerminst. 

De naam doet echter niets af aan de fraaie kleur van deze vogel.  

Van oorsprong komend uit Zuid-Europa. Vakantiegangers in landen als 

Spanje, Italië en Griekenland hebben grote kans op waarneming van deze 

fraaie vogel, die ongeveer het formaat heeft van een (Vlaamse) gaai. 

De scharrelaar is in ons land enkele tientallen keren waargenomen. Het is 

een beschermde soort en daarom is het extra pijnlijk en zelfs schandalig dat 

deze mooie vogels in Italië worden afgeschoten voor consumptie. 

      

 

mailto:dierenwinkel.hardenberg@gmail.com
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Uw partner op het gebied van verzeke-

ringen, hypotheken, bankzaken, pensi-

oenen, makelaardij en verzuimbeheer 
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  RUI  ! 
 
 
 
 

Een woordje van maar drie letters, maar elke vogelliefhebber kent het ver-
schijnsel en weet wat het betekent. 
Vogels dragen veren en veren zijn aan slijtage onderhevig. Dus moeten die 
veren om de zoveel tijd worden vervangen door nieuwe exemplaren. En dat 
gaat bij vogelgroepen op heel verschillende manieren. 
Bij onze kooi– en volièrevogels krijgen we allereerst te maken met de zoge-
naamde jeugdrui. De eerste maanden zitten jonge vogels in het zogenaamde 
jeugdkleed. Nog datzelfde jaar wordt dit jeugdkleed geleidelijk vervangen 
door het kleed dat eigen is voor de soort. Bij de ene soort gaat dit sneller dan 
bij de andere soort. Grote parkieten doen er meestal langer over. 
Zo is er ook bij de vogels in het wild verschil in de manier van ruien. Eenden 
en ganzen ruien in het najaar binnen een paar weken. Ze kunnen dan niet 
goed vliegen en zoeken vaak een plekje in de dekking, bijvoorbeeld in het 
riet. Futen trekken zich massaal terug op een met riet en boompjes begroeide 
Mokkebank in het IJsselmeer. Vanuit de kijkhut bij het dorpje Mirns zijn er 
in de ruitijd waarnemingen geweest van wel 10.000 futen! Uit heel Friesland 
waren de futen daar in de ruitijd samen gekomen. 
Roofvogels kunnen niet zonder een compleet verenpak, want dan zouden ze 
niet meer kunnen jagen op hun prooi. Het vervangen van veren gaat bij de 
roofvogels  dan ook heel geleidelijk en strekt zich uit over het gehele jaar. 
Ook de slagpennen worden dan één voor één vervangen. 
Tenslotte: het is een kunst om vogels voor de tentoonstelling in te zenden die 
niet meer in de rui zijn. Enige weken voor de show de vogels licht besproei-
en met water wil de gefreesde ruipuntjes nog wel eens doen verdwijnen. Dat 
is maar goed ook, want er gaat niets boven een t.t. vogel die mooi glad en 
strak in de veren zit. 
Wiebe Tolman. 



 

 

 
 
         

Inkopen doen? Denk aan onze adverteerders! 
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De binsenastrilde  

(Neochmia ruficauda) 
 
Een geliefde Australische soort, met 
een duidelijk geslachtsonderscheid. 
Het mannetje heeft namelijk een gro-
ter rood masker en de buikkleur is 
meer helder geel. Maar pas op: jonge 
mannen zien er uit als poppen. Het 
kan dus gebeuren dat u denkt een 

paartje binsen te hebben aangeschaft, terwijl u later tot de ontdekking komt 
dat u in het bezit bent gekomen van twee mannetjes. Uw aanschaf was dus 
een oudere man en een jonge man die bij de aanschaf nog in het jeugdkleed 
zat. Hier zijn liefhebbers vaak mee op de koffie gekomen. 
Een fout die liefhebbers ook nog wel eens maken is dat er met  vogels wordt 
geprobeerd te kweken die nog te jong zijn. Dit vraagt om moeilijkheden. Het 
gevolg kan zijn dat het complete legsel en soms zelfs de jongen in de steek 
worden gelaten. Kweek daarom het liefst met overjarige vogels. Houvast 
biedt een zwart streepje op de snavel van de pop wanneer deze broedrijp is. 
Binsenastrildes nestelen ook wel in een volière, maar wil men afstamming en  
kweek goed in de gaten houden dan is het beter de vogels in een broedkooi 
onder te brengen.  
De vogels nestelen het liefst in een gesloten nestkastje waarin wat droge 
grashalmen en wat draadjes van het sisaltouw zijn aangebracht. Ze verblijven 
ook ‘s nachts graag in het nest. Als opfokvoer voor de jongen kan men het 
beste een beetje universeelvoer door het eivoer mengen. Geknipte meelwor-
men is ook een uitstekend opfokvoer, mits men deze met mate toedient. 
De binsenastrilde is ook een geschikte tentoonstellingsvogel. De keurmeester 
zal daarbij vooral letten op het rode masker. Dit moet tot achter het oog door 
lopen en behoorlijk strak zijn afgetekend. De gele buik moet zo egaal moge-
lijk diep geel zijn doorgekleurd. Speciaal zal op de keurtafel worden gelet op 
de stuittekening. Deze ontbreekt nog wel eens bij deze vogels, maar de 
streepjestekening moet op de stuit wel degelijk aanwezig zijn. 
Binsenastrildes zijn in een gezelschapsvlucht zeer verdraagzame vogels. Ook 
wennen ze gauw aan hun verzorger.  
Al met al zou ik de binsenastrilde willen betitelen als een lief vogeltje waar 
de kweker veel plezier aan kan beleven. 
Wiebe Tolman. 
 
 
 

 



 

 

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

 

Digitale Tuinvogelgids 
 

Nature2U. nl 

 

Hiermee download  je de Tuinvogelgids op 

je smartphone. Met meer dan 100 soorten 

vogels uit je naaste omgeving.  

Naast een kleine beschrijving en een mooie 

kleurenfoto bij de meeste soorten ook nog 

het geluid. 

En deze app is geheel gratis! 


