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   E-mail: henk.sini@outlook.com 
Bestuurslid:  H.Kleinlugtenbeld, Loorlaan 1, 7773 AL Hardenberg 
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VOORWOORD  VOORZITTER 
Hallo Vogelvrienden, de volgende ledenvergadering 
komt er al weer aan. En dat niet alleen, ook onze onder-
linge show is weer in aantocht. We mogen daar onze 
mooie vogels laten zien. En na de geweldige avond met 
jonge vogels verwacht ik daar heel wat van. 
Dus leden, kijk eens goed rond in jullie vogelverblijven 
en stuur massaal in. Laten we Vogelvrienden Harden-
berg levendig houden door onze mooie hobby uit te laten 
stralen naar de buitenwereld. 
Maandag 21 oktober kan men de inschrijfformulieren inleveren. Ook zien 
we graag hulp bij het opbouwen en afbreken van de show. Vele handen 
maken licht werd. Dus geef je op als vrijwilliger. 
Samen zullen we er iets moois van maken. Ik reken op jullie! 
Gert Kremer zal onze clubavond een mooie invulling geven. Hij gaat ons 
iets laten zien en er bij vertellen over libelles en vlinders. 
 Dat wilt u niet missen! 
Arnold Tempelman, voorzitter Vogelvrienden.  
 

===================================================== 
UITNODIGING tot het bijwonen van onze jaarvergadering, welke wordt 
gehouden op maandag 21 oktober 2019 in gebouw “De Schakel”, Lage 
Doelen nr. 5 in Hardenberg, tel. 0523-261554. Aanvang 19.30 uur. 
AGENDA:   1  Opening 
   2   Vaststellen agenda 
   3   Eventuele mededelingen 
    4   Notulen van 16 sept. 2019    
   5   Verslag van de Regiovergadering 
   6   Verslag van de Districtsvergadering 
   7    1e deel lezing Gert Kremer 
   8    PAUZE met verloting, inleveren inschrijfformulieren en 
         uitgifte ringen 1e bestelronde 
   9    2e deel lezing 
   10  Opgave vrijwilligers opbouw en afbreken show 
   11  Vraag en aanbod 
   12   Rondvraag 
   13   Sluiting                                 Bestuur “Vogelvrienden” 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
JAARPROGRAMMA 2019:   
 
17 jan.: nieuwjaarswensen + bingo 16 sept.: jonge vogel avond  
25 feb.: lezing     21okt.:  inschrijving club tentoonst. 
15 apr. Jaarverg. +lezing                     + lezing  
      11-16 nov.: onderlinge tentoonst. 
                                                     17 jan.2020: nieuwjaar + sjoelen 
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Mooie resultaten! 
Onze leden Hendrikus Edelijn en Arnold Tempelman behaalden op de 
shows van speciaalclubs mooie resultaten. 
Hendrikus Edelijn deed in Nieuw-Heeten op zaterdag 5 oktober mee aan de 
Kleur– en Postuurdag. Hij werd daar met zijn kanaries 3 x 1e en 3 x 2e  met 
onder andere Agaat geel intensief, Agaat opaal wit en een Gloster consort 
intensief. 
Arnold Tempelman behaalde op zaterdag 14 september op de show van de 
Nederlandse Zevravinken Club (NZC) in Wachtum 2 x zilver met 93 punten 
met een Bleekrug grijze man en een Witte zebravink. Ook scoorde hij goed 
met zijn overige witte zebravinken en werd 4e in het algemeen klassement 
van de NZC regio Drenthe. 
Beide kwekers kijken tevreden terug op hun behaalde resultaten. 
====================================================== 

Rectificatie prijzen systeem! 
In het vorige nummer van de Notenkraker  schreef ik dat men dit jaar nog 
voor eremetaal kon kiezen. Dit was een misverstand van mijn kant. Men kan 
dit jaar kiezen voor geld of voor een oorkonde. 
Eremetaal vervalt hiermee. 
Arnold Tempelman. 
====================================================== 

Ringenbestelling 3e ronde. 
Dit kan t/m 31 januari 2020 bij onze ringencommissaris Henk Oldehinkel. 
Het bestelformulier kunt u downloaden vanaf de tab Bestelformulier voor 
gewone ringen 2020 Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. 
LET OP: u moet de ringen contant betalen bij Oldehinkel, dus geen geld 
overmaken naar het bondsbureau. 
====================================================== 

Nieuwe leden welkom: 
H.R.Lamberink uit Oud-Lutten. 
G.van Dijk, hij gaat wonen in de Marslanden. 
Wij hopen dat beiden het naar de zin zullen hebben bij onze vereniging. 
====================================================== 
 



 

 

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! 

Voor de vogels:  grote weegbree (Plantago major )  
Van de weegbreefamilie zijn 5 soorten bekend. 
1. Grote weegbree  
2. Smalle weegbree 
3. Ruige weegbree 
4. Zeeweegbree 
5. Hertshoornweegbree 
De beide eerstgenoemde soorten komen in de 
omgeving van Hardenberg veelvuldig voor. De 
naam grote weegbree is enigszins verwarrend, 
want in tegenstelling tot de smalle weegbree 
heeft de grote een veel breder blad, zodat de 
naam brede weegbree toch logischer zou zijn 
geweest. 
 
Bij de afgebeelde soorten gaat het in hoofdzaak 
om de zaden. Deze zijn uiterst klein, doch de 
vogels weten de zaden van beide soorten wel te 
waarderen en op te peuzelen. 
Persoonlijk geef ik de voorkeur aan de zaden 
van de grote weegbree. Deze staan in aren aan 
een lange stengel en zijn dus gemakkelijk  af te 
snijden. Het duurt tot in de nazomer eer de aren 
rijp zijn om te oogsten. Hetzelfde geldt in feite  
voor de smalle weegbree, maar deze voer ik het 
liefst als plant in het geheel, compleet met de 
ovale aartjes met zaaddoosjes. 
De zaaddoosjes van de grote weegbree staan 
langs de stengel en deze worden in z’n geheel 
opgegeten. 
Beide soorten  weegbree staan vooral in de 

bermen. De grote weegbree is een echte tredplant, dat wil zeggen dat hij het 
betreden van mensen, maar ook  van  dieren gemakkelijk kan verdragen.  
Een andere bijkomstigheid is dat het blad van de grote weegbree kan worden 
fijngewreven, waarna er jeukende plekken als gevolg van aanraking met  de  
brandnetel mee kan worden bestreden. Al met al kunnen we beide soorten 
weegbree beschouwen als nuttige planten voor onze vogels. 
Wiebe Tolman. 

  

     Grote weegbree                                                               

 

    Smalle weegbree 
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    DE VRAAGBAAK 

Wat heeft de hoeveelheid licht voor invloed op de vogels en waarom is dat 
niet bij iedere vogel hetzelfde? 

Antwoord: er zijn veel factoren die invloed hebben op de conditie van onze 
vogels. Voorbeeld: gouldamadines komen uit een gebied in Australië met een 
hoge vochtigheidsgraad. In de kweek zullen we daar ook rekening mee moe-
ten houden, willen we voorkomen dat de eieren uitdrogen. Het kan echter 
ook te licht zijn in de kweekafdeling. Dit zien we o.a. bij grasparkieten. Bij 
felle zonneschijn zullen zij zich niet in de buiten volière tonen als daar geen 
schaduwplekjes in zijn. 

Als ik grit geef, moet ik dan ook apart mineralen geven? 

Antwoord:  er zijn 2 soorten mengsels: gemalen kiezel en gemalen schelpen, 
De kleine stukjes kiezel dienen er voor om het voer in de spiermaag fijn te 
malen. De gemalen schelpen bevatten o.a. kalk en fosfor en dat zijn belang-
rijke elementen bij de opbouw van het skelet. Soms zijn de beide soorten grit 
apart in zakjes verkrijgbaar, maar meestal zitten ze gemengd in één zakje. 
De fabrikant hoort op de zakjes de samenstelling weer te geven. 

Kun je jonge vogels ook te veel eivoer geven? 

Antwoord: de oudervogels weten exact hoe ver ze kunnen gaan met het toe-
dienen van eivoer aan hun jongen. 

Wat is de oorzaak als de ouders hun jongen uit het nest gooien? 

Antwoord: Dit kunnen meerdere oorzaken zijn. Soms is het een agressieve 
man die het rijk voor zich alleen opeist. Het kan ook zijn dat de jongen te 
zwak uit het ei komen en dan niet gaan sperren. De pop denkt dan dat het 
legsel is mislukt en verwijdert de jongen uit het nest om aan een nieuw legsel 
te beginnen. Het voeren van te veel eiwit aan de oudervogels (meelwormen, 
pinkys en buffalows) kan de vogels ook aanzetten om aan een volgende ronde 
te beginnen. Dan zijn er nog de roodkop amadines en bandvinken die vaak 
de onhebbelijke gewoonte hebben om hun jongen enige dagen na uitkomst 
uit het nest te gooien. Wat hier van de oorzaak is blijft een raadsel. Bij het 
terug leggen van de jongen is dit euvel vaak opgelost en worden de jongen 
zonder verdere problemen grootgebracht. 
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Jonge vogelavond:   

De jonge vogelavond op maandag 16 september was zeer geslaagd.  
Dat kwam vooral door het grote aantal jonge vogels dat de liefhebbers 
hadden meegenomen. Het deed keurmeester Cor van Elven uit Steenwijk 
bij binnenkomst verzuchten: “Het lijkt hier wel een echte tentoonstelling”. 
Niet minder dan 52 vogels prijkten op de stelling. De volgende aantallen 
werden genoteerd.       
   2  binsenastrildes; opmerking keurmeester: fraaie borsttekening, goede 
 maskers, staarttekening is er nog niet helemaal. 
   13  zebravinken, te weten: 
 4 witborsten, goede typen en goede “schone” borstkleur 
 2 bleekruggen, grijs en bruin; de grijze is een prima type 
 2 bonte, grijs en bruin, de grijze is goed type en 50/50 getekend 
 2 witte, het wit kan nog meer helder wit 
 1 grijze pop, goede kleur, mooi type, prima oogstreep 
 1 eumo, goed type, goede kleur 
 1 oranjeborst zwartborst bruin, koptekening loopt goed door 
   3 loodbekjes, te weten: 
 1 wildkleur 
 1 pastel 
 1 opaal, alle 3 hele jonge vogels, kleur en type kan nog verbeterd 
   14 gouldamadines, te weten: 
 5 witborst, waarvan 2 pastel, 2 overgoten 1 geel, laatste te iel 
 6 zwartkop, goede types 
 2 roodkop, zwarte aftekening van het rood moet duidelijker 
 1 oranjekop, model is te slank 
   3  oogring forpus, goede types, maar nog te jong voor de t.t.  
   3   bourksparkieten, ook jong, formaat en kleur moeten nog verbeterd 
   2  kleine kleurgrasparkieten, lichaam moet nog kleiner 
   8  standaard grasparkieten in diverse kleurslagen, er zaten enige  
  goede types bij, kopvorm kan nog beter, maskers eveneens 
   4   kleurkanaries, te weten: 
  1 agaat geel intensief 
  1 agaat geel schimmel 
  1 agaat opaal 
  1 topaas 
Keurmeester Cor van Elven heeft alle vogels stuk voor stuk van deskundig 
commentaar voorzien. Ook liet hij verschillende vogels in de groep rond 
gaan. De kanaries werden besproken door Hendrikus Edelijn. Hij deed dit 
op kundige wijze als een volleerd keurmeester. 
Cor en Hendrikus bedankt! 
Wiebe Tolman. 

  

In de pauze werd een verloting gehouden waarvoor de prijzen beschikbaar 
waren gesteld door de fa. Road Force uit de Sallandsestraat.              

Waarvoor onze hartelijke dank! 
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Cor van Elven 
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Onverstoorbare zanglijster                                     Wiebe Tolman. 

Bij het werken in de vrijwilligersgroep Landschapsonderhoud van het IVN 

hebben wij de beschikking over het clublokaal De Steenuil in het Gemeente-

bos. Hier zagen en kloven we de ingebrachte stammen die bij ons werk in 

het bos zijn vrijgekomen.  De blokken hout verkopen we voor houtkachel en 

open haard en van de opbrengst bekostigen we ons gereedschap en ook de 

benzine voor de kettingzagen. Ook gaan we er een dagje van uit. 

Vrijdag 21 juni moesten we 2 m³ houtblokken voor een klant uit het houtstek 

halen. Maar onze weg werd bijna versperd door een broedende zanglijster. 

Deze vogel zat te broeden op een oude zaagbok, ongeveer een meter boven 

de grond. We zouden de vogel op ongeveer 1 meter moeten passeren met 

een kruiwagen vol hout. Het zat er dus dik in 

dat de vogel het nest zou verlaten tijdens onze 

werkzaamheden. De eerste kruiwagen hebben 

we heel voorzichtig langs de broedende vogel 

gemanoeuvreerd. De vogel bleef rustig zitten, 

maar hield ons wel degelijk in de gaten. Toen 

er ongeveer drie kruiwagens met hout waren 

gepasseerd, konden we de resterende vrachten 

op normale wijze langs de broedende vogel   

loodsen. We hebben de vogel rustig laten zitten 

en dus hebben we ook niet geweten hoeveel eieren of jongen er waren. 

Dat moeten er waarschijnlijk 5 zijn geweest want een week later, op vrijdag 

28 juni zaten en vijf dikke jongen in het nest. Deze konden we met rust laten 

want we hadden die dag geen houtklanten. 

En een week later waren de jonge lijsters al 

uitgevlogen. Eind goed al goed. 

Wat leert ons dit verhaal? Als je in de natuur 

heel rustig optreedt kun je het vertrouwen van 

dieren en in dit geval dus een vogel winnen.  

Zo kun je ze op vrij korte afstand benaderen. 

Nog even iets over de nestbouw van de zang-

lijster. De binnenkant van het nest voelt aan 

als karton. De vogel zoekt rotte plantendelen 

en “spuugt” deze aan elkaar, waardoor een harde laag ontstaat.. Hierop legt 

de vogel 5 a 6 eieren. Deze zijn helder blauw van kleur met enige zwarte 

stipjes aan de stompe kant van het ei. Het is opmerkelijk dat de zanglijster in 

het nest geen zacht materiaal gebruikt. De eieren liggen dus onbeschermd op 

de vrij harde binnenkant van het nest. 
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Andes condor 

Fischer toekan 

VOGELVOEDERS. 
 

Zaadetende vogels hebben binnen hun gelederen  

verschillende soorten, zoals  vinken, parkieten, kwar-

tels en duiven. En elke soort heeft zijn eigen specifie-

ke voedselmenu. De term "Zachtsnaveligen" omvat 

een verbazingwekkende groep vogels, vanaf de vlie-

genvanger tot de toekan en van de ijsvogel tot de 

spreeuw, die samen een buitengewoon ingewikkelde reeks voedselsoorten 

nuttigen. Om de zaak nog  ingewikkelder te maken, er zijn talrijke vogels 

die volkomen afwijken van deze categorieën en die er bijna in slagen deze 

hele  indeling  te  maken tot een aanfluiting. Sommige van de  papegaaien 

zijn honingeters en allemaal  eten ze grote hoeveelheden fruit. Zo zijn er 

ook  veel vinken die  uitgebreide hoeveelheden insecten opeten. En er zijn 

duiven die uitsluitend leven van fruit, zachtsnaveligen die zaden eten en 

kolibries  die beschouwd kunnen worden  als insecteneters. De indeling in 

groepen  echter is en blijft zowel noodzakelijk  voor ons begrip  van kooi-

vogels  als  een wezenlijke  eerste  stap of  passende startblokken voor de 

beginner. Maar onthult altijd dat de meeste vogels opportunisten zijn, daar 

ligt  juist hun kracht, fundamenteel kunnen zij het beste  beschouwd wor-

den als omnivoren (alleseter). Het is onmogelijk het voedsel  van de vogels 

in het wild te evenaren, omdat het gewoonlijk een mengsel  is van kleine 

bestanddelen, bijeengegaard over een groot gebied en gedurende de loop 

van de  hele dag. Kunstmatig voedsel is altijd  een kwestie  van vervangen 

en compromissen aangaan. De zaden  waarmee  zij zich voeden in gevan-

genschap worden nogmaals  verdeeld in drie groepen, te weten vinken, 

kwartels en duiven en kleine papegaaien als grasparkieten en agapornissen. 

Bron: Elsevier. 

Henk Nijeboer. 

 

 

Zonder adverteerders geen Notenkraker! 
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Waarom vogels ouder worden dan zoogdieren. 
In de dierenwereld zijn veel verschillen in leeftijdsverwachting.  
Zo kan een papegaai makkelijk de 50 aantikken, leeft 
een vlieg slechts een paar maanden en kan een reuzen-
schildpad de respectabele leeftijd van 150 bereiken. 
In het algemeen blijkt dat vogels ouder worden dan 
zoogdieren. Ze worden vaak 80 jaar; veel ouder dan 
een hond of een kat. Maar, waarom? 
Op zoek naar een antwoord hebben onderzoekers het 
cellulair metabolisme bij vogels en zoogdieren bestu-
deerd. Vanwege het verschil in energieverbruik zou 
deze namelijk bij beide soorten moeten verschillen. 
Ook is gekeken naar het niveau van oxidatieve stress 
en of dit verandert met de lichaamsgrootte. 
Oxidatieve stress ontstaat bij mensen bijvoorbeeld 
door alcoholgebruik, roken en gebruik van bepaalde 
medicijnen. Ook helpt oxidatieve stress mee aan het 
verouderingsproces bij mensen. 
Vogels blijken minder last te hebben van oxidatieve 
stress. Dit zou wel eens kunnen samenhangen met hun 
relatief lange leeftijdsduur. De onderzoekers willen in 
een vervolgstudie oxidatieve stress bij verschillende vogelsoorten nader 
bestuderen. 
Bron: IVN, tijdschrift Mens en Natuur 
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Uw partner op het gebied van verzeke-

ringen, hypotheken, bankzaken, pensi-

oenen, makelaardij en verzuimbeheer 
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   Awak had witte duifjes 
   Het waren er vier 
   Ze vlogen vrij rond in de tuin  
   En hadden veel plezier 
 
   Maar pas op, er dreigde gevaar van boven 
   Want hoog in de lucht  
   Daar kwam een sperwer aangevlogen 
   Die pakte een duifje in de vlucht 
 
   Hij dook er mee naar de grond 
   En maakte het duifje dood 
   Het eindresultaat was pover 
   Awak hield maar drie witte duifjes over 

Eigenaar duif:  Awak Nisan 

Foto: buurman Wiebe Tolman 



 

 

 

Inkopen doen? Denk aan onze adverteerders! 
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De Kakapo (Strigops habroptila)                                Wiebe Tolman 

De vogel met deze grappige naam komt in het 
wild nog voor op het zuidelijke eiland van Nieuw 
Zeeland.  Het bijzondere aan deze vogel is dat hij 
zich wel ophoudt in bomen, maar dat hij niet kan 
vliegen. Een foutje in de evolutie. 
Evenals de dodo en de kiwi is het dus een loop-
vogel. Daarbij is de kakapo ook een nachtvogel. 
Het niet kunnen vliegen is mogelijk ook te wijten 

aan het zware gewicht van de vogel, want het is een hele toer om 3,5 
tot 4 kg omhoog te krijgen. 
De kakapo is niet alleen de zwaarste papegaai, met ruim 90 jaar is het 
ook de langst levende. Geleerden hebben zich er over verbaasd dat er 
van deze soort verhoudingsgewijs meer mannetjes voorkomen. Tot zij 
er achter kwamen dat het vrouwtje beschikt over het vermogen om de 
uitkomsten van de eieren in man/vrouw te kunnen manipuleren. Zij 
geeft de voorkeur aan mannetjes omdat die zich later uitsloven om 
vrouwtjes het hof te maken. Kwestie van emancipatie dus. 
Aanvankelijk kwamen ze in grote aantallen voor in de wildbaan, maar 
door invoer vanuit Europa van natuurlijke vijanden als honden, katten, 
ratten, maar vooral hermelijnen, is het aantal drastisch teruggelopen.  
Momenteel zijn er in het wild nog ongeveer 145 exemplaren. 
De kakapo is een echte vegetariër.  Hij moet het vooral hebben van de 
vruchten van de Rimu, een soort conifeer uit Nieuw-Zeeland.  
En ook hier geldt: hoe meer vruchten, hoe meer jongen. 
Naast de naam  “kakapo” is deze soort dus ook in andere opzichten 
een heel bijzondere vogel. 

 



 

 

——————————————————————————————- 
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