
 

 

 
Jaargang 34, no. 1 

Officieel orgaan van vogelliefhebbers vereniging 

“VOGELVRIENDEN” 

HARDENBERG & Omstr. 

Aangesloten bij: 

Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers 

 

 



 

 

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

Ereleden:   H.Nijeboer, W.A.Tolman                                                                                                       

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: R.Rolleman, Dedemsvaartseweg Zuid 63, Lutten 

Beheer materiaal: H.Oldehinkel en H.Schepers 

Jeugd coördinator:  A.Tempelman, tel. 0523-267817 

Contributie:   € 38,00 per jaar 

Voor 2012 65 jaar:  € 33,00 per jaar 

Jeugdleden t/m 17 jaar: € 19,50 per jaar 

Betalingen: rekeningnummer NL58RABO0166870439 bij de Rabobank. 

onder vermelding: “Vogelvrienden” Hardenberg. 

2 

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 
Hallo Vogelvrienden, 
We staan weer aan het begin van een nieuw seizoen, 
maar we zijn altijd nog in de ban van het coronavirus. 
Helaas hebben we als bestuur ook de Regioshow moe-
ten afgelasten i.v.m. Covid 19. Maar we zien gelukkig 
ook positieve dingen zoals nieuwe enthousiaste leden. 
En de whatsapp groep die ook goed functioneert, waar 
ik ook mooie dingen langs zag komen. Ik heb zelf ook 
een volière gebouwd maar zag ook dat anderen er mee 
bezig waren om hun vogelverblijf te verbouwen. 
Ook het bestuur wil het enthousiasme er in houden en daarom proberen we 
ook voor de leden nog een tafelkeuring te organiseren in deze lastige tijd. 
We proberen er weer een goed seizoen van te maken al zullen er wel wat 
dingen veranderd moeten worden of omgezet naar iets anders. 
Dit zal ik toelichten in de mededelingen van het bestuur. 
Dus zetten we samen de schouders er onder. We leven  in een tijdperk dat 
we nog goed met elkaar kunnen communiceren, laten we dan ook gebruik 
maken van deze middelen. 
Zo hoop ik jullie maandag 21 september gezond zonder verkoudheid 
klachten te zien op gepaste afstand in de Schakel op onze verplaatste jaar-
vergadering. De jongevogeldag komt hier mee dit jaar te vervallen. 
Arnold Tempelman, voorzitter “Vogelvrienden”. 
===================================================== 

UITNODIGING tot het bijwonen van onze eerstvolgende bijeenkomst,    
welke wordt gehouden op maandagavond 21 september 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   Notulen vergadering oktober 2019 
   5   Jaarverslag secretaris 
   6   Jaarverslag penningmeester 
   7   Verslag kascontrolecommissie  
   8    Pauze met verloting     
   9    Bestuursverkiezing; zie blz. 5  
   10  Bestuursbeleid   
   11  Hobbypraat; voorlichting en vragen over de hobby. 
   12  Rondvraag; vraag en aanbod 
                                                             Bestuur “Vogelvrienden” 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
JAARPROGRAMMA 2020:   
Vrijdag 17 januari: nieuwjaarswensen +  prijsuitreiking  
Maandag 2 maart: ledenvergadering + lezing  
Maandag 20 april: jaarvergadering. Ging niet door vanwege corona crisis 
Barbecue avond in mei moest eveneens vervallen door de crisis 
Maandag 21 september uitgestelde Jaarvergadering  
Maandag 26 oktober ledenvergadering +  inschrijving tafelkeuring 
Vrijdag 15 januari: nieuwjaarsbijeenkomst 2021.  
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Bestuursverkiezing.  Penningmeester Hendrikus Edelijn is aftredend, maar 
stelt zich herkiesbaar. Bestuurslid Henk Kleinlugtenbeld is ook aftredend, 
maar stelt zich niet herkiesbaar. Het bestuur stelt Rick Edelijn voor om de 
vacature op te vullen. Tegenkandidaten kunnen zich melden tot de aanvang 
van de vergadering, mits aanmelding ondertekend door 10 leden. 
Bestuursmededelingen.  
* We hebben het bestuur van de regio in kennis gesteld van het afgelasten 
van de Regioshow. Ook onze leden  zijn via een nieuwsbrief of whatsapp in 
kennis gesteld. 
* Een nieuw besluit van het bestuur is het clubblad de Notenkraker over te 
zetten in een digitale vorm. Reden hiervoor zijn de hoge drukkosten en ook 
de portokosten zijn flink gestegen. Dit is dus de laatste Notenkraker in de 
bekende drukvorm. Het blad zal voortaan alleen in Pdf beschikbaar zijn. 
* We zullen onze adverteerders hierover in kennis stellen en ze proberen te 
behouden voor de digitale vorm om zo ook de kosten van de website dek-
kend te houden. 
* Wilt u dus voortaan het clubblad de Notenkraker blijven ontvangen dan 
zal er een actueel e-mail adres bij ons bekend moeten zijn. U kunt die sturen 
naar vogelhokke@gmail.com onder vermelding van: Ik wil graag het club-
blad digitaal ontvangen. 
*  Ook zal het clubblad een paar weken voor de ledenvergadering op de 
website verschijnen. Daar zal ook reclame worden gemaakt en ook zullen er 
advertentielinken worden geplaatst van onze adverteerders. 
 
Tafelkeuring. 
Hiervoor is gelukkig voldoende animo.  Maar we zullen wel keurmeesters 
bereid moeten vinden om deze keuring voor ons te verrichten. Mochten we 
dat rond krijgen dan worden de inzenders verder geïnformeerd via de e-mail 
en dan zal er een whatsapp groep aangemaakt worden. 
We zullen bij de keuring alles moeten doen via de Covid 19 richtlijnen en 
we zullen nog veel zaken moeten uitwerken hoe we het gaan doen en hoe 
we de prijzenverdeling gaan regelen, enz. 
Het belangrijkste is dat ieder lid die dat wil zijn vogels kan laten keuren. 
Het zal financieel wel een duur dagje worden omdat er geen inkomsten zijn 
door sponsoring. 
 
Bijeenkomst 16 november. Deze vervalt en wordt verplaatst naar maandag 
28 oktober in verband met de inschrijving voor de tafelkeuring. 
 
Helaas zijn er nog veel onzekerheden door de crisis Covid 19, maar we 
moeten roeien met de riemen die we hebben. 
 
Het bestuur van Vogelvrienden Hardenberg. 
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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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Geen Notenkraker zonder adverteerders 

Vogelweetje 25:  de fitis (Phylloscopus trochilus)  

Met 550.000 broedparen een algemeen 
voorkomend vogeltje. Toch krijg je hem 
niet zo gauw te zien. Dat komt vooral door 
z’n leefwijze en ook door z’n schutkleur. 
Deze is grijsgroen. 

De fitis behoort tot de groep kleine zan-
gers. Een moeilijke groep, met de fitis, de 
tjiftjaf, de fluiter en de tuinfluiter.  

Van deze vier zijn de fitis en de tjiftjaf op kleur en tekening het moeilijkst 
uit elkaar te houden. De pootjes van de tjiftjaf zijn bijna zwart en die van de 
fitis grijsbruin. En het oogstreepje is wat duidelijker. Maar in de praktijk is 
dit allemaal moeilijk uit elkaar te houden. 

Gelukkig is er in de zang een groot verschil. De tjiftjaf roept immers zijn 
eigen naam met tjiftjaf-tjiftjaf-tjiftjaf, terwijl de fitis het moet doen met een 
aflopend liedje tsjie-tsjie-tsjieiiiiii….. Typerend bij het liedje van de fitis is 
de vrij hoge en luide toon waarmee hij het riedeltje inzet, maar dat naar  het 
einde al zwakker afloopt. We zeggen dan dat hij aan het eind van z’n lied 
niet helemaal meer fit-is. 

Eveneens typerend voor de fitis is dat hij als zo’n klein zangvogeltje op de 
grond nestelt. Meestal doet hij dit verborgen onder een struik. 

Favoriete plekjes om te nestelen zijn struiken op de heide, in de duinen en in 
parken en plantsoenen.. Het nest bestaat uit in elkaar gevlochten grasjes en 
het heeft een soort insluip opening. Hierdoor zijn de eitjes niet zichtbaar en 
is nestcontrole praktisch onmogelijk.  

In de buurt van het nest kan men vaak nog meer nesten van de fitis vinden 
want het mannetje houdt er in de regel meerdere vrouwtjes op na. 

Na het broedseizoen trekt de fitis groepsgewijs naar Afrika. Ze vliegen dan 
op 4 kilometer hoogte met een snelheid van 30 km per uur. Na 10 vlieguren 
moeten ze eerst even rusten.  Voor de lange reis hebben ze extra vetreserve 
gekweekt en is het gewicht per vogel toegenomen van 8 naar 14 gram. In de 
maand april is de fitis terug in Nederland. Bij zowel de heen-  als de terug-
reis vliegen ze over de straat van Gibraltar. 

De tjiftjaf durft de lange reis over de Middellandse zee waarschijnlijk niet 
aan, want die blijft overwinteren in Zuid Europa. 

Wiebe Tolman. 
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Vliegen in V-formatie 
Het is altijd weer een fascinerend gezicht als je een groep ganzen over of 
langs Hardenberg in V-vorm ziet vliegen. Je kunt je dan afvragen: hoe doen 
ze dat en waarom doen ze dat. Het antwoord hierop kun je het beste aan een 
wielrenner vragen. Die hebben ervaring met dit verschijnsel. 
De eerste vogel baant zich een weg door het luchtruim en daarbij ondervindt 
hij de nodige luchtweerstand. De tweede vogel profiteert er van dat de eerste 
de luchtweerstand doorbreekt en vliegt in de zogenaamde slipstream. Zo ook 
de derde, vierde en volgende vogels. 
Wielrenners maken ook vaak gebruik van dit verschijnsel. Zij rijden dan in 
“waaiervorm”, zoals dat heet. Vaak heeft de organisatie dat verboden, want 
zij beslaan dan soms de gehele breedte van de weg. 
De kopman heeft het zwaar te verduren, zowel bij de vogels als bij de wiel-
renners. We zien dan ook dat zij zich geregeld af laten lossen. De renner op 
kop sluit na de wisseling keurig aan bij de laatste van de groep en laat zich 
dan als het ware meezuigen. Ik weet niet of deze wijze van kop af wisselen 
ook bij vogels gebeurt. Ik heb dat zelf nog nooit waargenomen. 
Vogels die veel in formatie vliegen zijn kraanvogels en ganzen. De foto heb 
ik gemaakt tijdens de kraanvogeltrek in Oost Duitsland. 
Overtrekkende ganzen in V-formatie zien we als de vogels zich begeven van 
en naar de overnachtingsplaats op de vloeivelden in De Krim. Ze komen dan 
vaak van de plek waar ze voedsel hebben gevonden, de landbouwgebieden 
tussen de driehoek Bergentheim-Kloosterhaar-Sibculo. Op het vlakke land 
aan de  Rauwbloksweg zijn dan vaak duizenden ganzen waar te nemen. 
Wiebe Tolman. 
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Onze kweker: Ton Rademaker 
 
Ton Rademaker is wat je noemt een duizendpoot. 
Ga er maar aan staan. Naast zijn drukke zakenleven 
weet hij nog tijd te vinden voor zelfs twee hobby’s. 
Zo sleutelt hij graag aan antieke auto’s. Hiertoe 
heeft hij een ruime garage met zelfs een hefbrug en 
een opslag van heel veel onderdelen. 
Maar ik kwam voor zijn andere hobby: de vogels! 
En ook daar laat deze kweker geen gras over groei-
en. Zo beschikt hij over een ruime binnenruimte met diverse vluchten en 
broedkooien. En in de tuin beschikt hij over twee afzonderlijke volières.  
Broedkooien en volières zijn allemaal zelf gebouwd van metalen buiswerk. 
Hoe is dit allemaal begonnen? Vanuit zijn geboorteplaats Slochteren trouwde 
Ton met Femmie en zo kwamen ze in 1987 terecht in Hardenberg. Ze gingen 
wonen aan de Bree in Baalder en daar hield Ton gouldamadines op zolder.  
Hij werd op 1 november 1988 lid van Vogelvrienden Hardenberg. 
Na vijf jaar verkaste de familie naar de Brink in Heemse en daar kwam al 
wat meer ruimte voor wat grotere vogels. Ze bleven daar 11jaar wonen. 
In 2003 werd in de buurtschap Hoogenweg de huidige woning met grote tuin 
betrokken. Nu de vraag: welke vogels worden er gehouden? 

 

Volière met lori’s  
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In de binnenruimte broedt Ton met maar liefst 9 koppels caiques, zowel in de 
natuurkleur geelkop als in mutanten. Verder zitten daar paartjes groennek 
lori’s, rode lori’s en pyrrhura’s. En in een buitenvolières wordt gebroed met 
oranjestreep lori’s, zwartkap lori’s, duski lori’s en blauw voorhoofd amazone 
papegaaien. Deze laatste soort had dit jaar twee jongen grootgebracht, maar 
die waren inmiddels van de hand gedaan.  
De duski lori’s zijn nagenoeg handtam en ze eten zelfs uit de hand. 
In de andere buitenvolière zaten meerdere paartjes diamantduifjes en ook een 
paartje francolijn kwartels. Ton noemt deze voortdurend bij de Engelse naam 
jungle bush quails. Naast deze vlucht staat een grote kooi met een mooie 
grijze roodstaart papegaai, luisterend naar de naam Rico. Als een trouwe 
schildwacht waakt hij over de grote achtertuin. En hij wisselt graag de laatste 
nieuwtjes uit met Femmie. 
Tenslotte ontdekte ik nog een hok met…. postduiven. Hoe veelzijdig kan een 
vogelkeker zijn! Ton verontschuldigt zich: ik doe daar niet mee aan vluchten. 
Al met al heb ik genoten bij deze vogelkweker aan de Hoogenweg. 
Ton en Femmie, hartelijk dank voor de ontvangst en nog veel plezier met 
jullie hobby.   
Wiebe Tolman.         

Caiques        Rode lori     

Tamme duski lori’s Zwartkap lori 
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GEWICHTIGE  VOGELS 

Het moge duidelijk zijn dat verschillende soorten vogels ook verschillend in 
gewicht zullen zijn. Een kleine bloemlezing: 
 
Bijenkolibrie   2 gram 
Goudhaantje   5 gram 
Winterkoninkje  8 gram 
Fitis    10 gram 
Zebravink   12 gram 
Pimpelmees   15 gram 
Putter    16 gram 
Kleurkanarie  20 gram 
Gierzwaluw   45 gram  
Grote bonte specht  100 gram 
Kievit    210 gram 
Maleise Serama Krielkip 300 gram 
Houtduif   480 gram 
Bosuil   520 gram 
Zwarte kraai   620 gram 
Wilde eend   1 kilogram 
Buizerd   1,25 kilogram 
Leghorn kip   2,25 kilogram 
Oehoe   3,5 kilogram 
Steenarend   4,5 kilogram 
Ooievaar   4,7 kilogram 
Jersey Giant kip  5,5 kilogram 
Stellers zeearend  8 kilogram 
Aseel kip   10 kilogram 
Grote albatros  10 kilogram 
Knobbelzwaan  13 kilogram 
Kalkoen   13,5 kilogram 
Keizer pinguïn  31,5 kilogram  
Kasuaris   60 kilogram 
Emoe    60 kilogram 
Struisvogel   110 kilogram 
 
Bij sommige soorten worden verschillende gewichten vermeld. In dit over-
zicht ben ik dan uitgegaan van een gemiddelde. 
Bij roofvogels en uilen is het gewicht van het vrouwtje vermeld. Die zijn bij 
deze beide soorten iets zwaarder dan het mannetje. Bij kippenrassen is dat 
juist andersom. In dat geval is het gewicht van de haan vermeld. 
Wiebe Tolman. 

 

Bijenkolibrie  

Gerard Joling op struisvogel 
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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 

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

Welkom 7 nieuwe leden: 
 
Theun de Jong, Hardenberg  
 

Daphne Mulder, Ane 
 
Stefan Scholten, Hardenberg 
 
Sander Pullen, Heemserveen 
 
Gerrit Hakkers, Hardenberg 
 
Hendrik Potgieter,  Bergentheim 
 
Nick Kosse, Slagharen 
 
 

Wij hopen dat deze nieuwe leden het naar de zin zullen hebben  
bij Vogelvrienden Hardenberg en dat ze veel plezier mogen  

beleven van hun lidmaatschap 

mailto:dierenwinkel.hardenberg@gmail.com
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Vogelweetje 26: De draaihals (Jynx torquilla) 
De waarneming van deze vogel is heel 
bijzonder. De soort is vrij zeldzaam en 
leeft een teruggetrokken bestaan. Daar 
komt bij dat de vogel een perfecte 
schutkleur heeft. Met zijn donkere 
zwart/bruine bestreping lijkt deze op 
de kleur en tekening van boomschors. 
Bij dreigend gevaar drukt de vogel zich 
tegen de boomstam, waardoor het extra 
moeilijk is om hem te ontdekken. 

Toch kreeg ik ooit meldingen van waarnemingen aan de Prügelweg in de 
buurtschap Brucht en de Reigerstraat in Heemse.  Deze exemplaren waren 
daar op doortocht, want de soort broedt hier niet meer. Vroeger hebben ze 
gebroed op de Veluwe en ook op sommige plaatsen in Drenthe.  
Het zijn echte holenbroeders, die graag gebruik maken van spechtenholen of 
andere holtes in oude bomen. Vaak zijn dat berken. De draaihals maakt dus 
zelf geen holtes in die bomen. Dit laat hij aan de spechten over. 
Vreemd genoeg is de draaihals wel ingedeeld bij de familie van de spechten. 
Hij heeft hier echter weinig overeenkomsten mee. Geen sterke “haksnavel”en 
evenmin een sterke “steunstaart”. Een punt van overeenkomst met de echte 
spechten is de golvende vlucht, waarbij de vleugels telkens even strak tegen 
het lichaam worden gehouden, zodat een vallende beweging wordt ingezet. 
Ook de pootjes van de draaihals zijn gelijk aan die van de specht met twee 
teentjes naar voren en twee naar achteren. En met de groene specht heeft de 
draaihals gemeen dat hij z’n voedsel zoekt in (dode) boomstammen, maar 
ook in de grond. 
De draaihals is een liefhebber van mieren en miereneieren. Hij durft het zelfs 
aan om in een mierenhoop te duiken en daar vervolgens de miereneitjes of  
poppen uit te halen. Dit durft de groene specht trouwens ook. 
De draaihals overwintert in het Middellandse zeegebied en in Afrika ten zui-
den van de Sahara. Hij broedt in delen van Scandinavië en in Oost Europa.  
Nu is de vogel bij ons slechts op doortocht te zien in de maanden april/mei 
en september/oktober. 
Zijn naam dankt de vogel aan het feit dat hij z’n kop praktisch geheel rond 
kan draaien. Bij dreigend gevaar draait hij z’n kop met korte rukken van 
links naar rechts, op een manier zoals bijvoorbeeld een cobraslang dat ook 
doet. Hij probeert hiermee zijn belager op afstand te houden. 
Door de sterke achteruitgang is de draaihals op de rode lijst geplaatst. Hij 
staat daar in de kolom “ernstig bedreigde soorten”. 
Al met al is de waarneming van een draaihals dus een bijzondere belevenis. 
 
Wiebe Tolman. 

 



 

 

—————— ———————

—————— ———————

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

ringen, hypotheken, bankzaken, pensi-

oenen, makelaardij en verzuimbeheer 
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Zwanen 
 

Knobbelzwaan 
Een echte inlandse zwanensoort.  
Algemeen voorkomend. 
Mannetje heeft in broedtijd knobbel op de snavel. 
 
 
 
 
Wilde zwaan 
Wintergast uit hoge noorden en Rusland. 
Is slanker dan de knobbelzwaan en groter dan de 
kleine zwaan. Behoorlijk veel geel aan snavel. 
 
 
 
 
Kleine zwaan 
Eveneens wintergast uit Scandinavië en Rusland. 
Is iets kleiner en slanker dan de wilde zwaan.  
Heeft duidelijk minder geel aan de snavel. 
Onthoud: de kleine zwaan heeft klein beetje geel 
aan snavel. 
 
 

 
Zwarte zwaan 
Komt uit Australië. Wordt in ons land gehouden in 
dierentuinen, vogelparken en bij particulieren. 
Is door ontsnapping aan de Nederlandse fauna toe-
gevoegd. 
 
 
 
 
Trompetzwaan 
Komt van oorsprong uit het westen van Noord-
Amerika, met name uit Alaska.  
Heeft zwarte snavel en zwarte poten. 
Wordt gehouden in dierentuinen en vogelparken. 
Is aldaar op grote afstand te horen door het trom-
petterende geluid dat ze voortbrengen. 

 

 

 

  

  



 

 

 

Inkopen doen? Denk aan onze adverteerders! 
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De maskeramadine  

Deze vogel hoort in het volgende rijtje van 

drie familieleden thuis: 

Maskeramadine    = Poephila personata 

Spisstaartamadine = Poephila acuticauda 

Gordelgrasvink     = Poephila cincta  

 
Bij de liefhebbers is de maskeramadine het minst in trek om te houden.  

Ik heb mij wel eens afgevraagd wat daar de oorzaak van is. Daarbij kom ik 
tot de conclusie dat de aard van het beestje de liefhebbers niet zo aanspreekt. 
Het zijn namelijk onrustige en vrij beweeglijke vogels. Ook de prijs kan in 
het nadeel van de maskeramadine meespelen. En het broedsucces laat ook 
nog wel eens te wensen over. Over dit laatste heb ik niet te klagen gehad. In 
reeds lang vervlogen jaren werd ik ooit clubkampioen bij Vogelvrienden en 
won ik een grote beker op een nationale tentoonstelling in Emmen. Eigen 
kweek en door de ouders zelf grootgebracht. 

Om met deze soort tot broeden te komen moet je rekening houden met de 
volgende typische eigenschappen van de maskeramadine. 

a. In tegenstelling tot de meeste vogels die graag zo hoog mogelijk nestelen, 
zit de maskeramadine liever zo laag mogelijk. Dus in de onderste broedkooi. 

b. strooi in de kooi een weinig houtskool. Als dit kleine stukjes zijn dan zal 
de vogel deze in het nest aanbrengen. Ik kan niet aangeven wat het nut daar 
van is, maar mogelijk heeft dit met het vochtgehalte in het nest te maken. Het 
broedgebied ligt namelijk in Noord-Australië, vooral in het noorden van de 
de staten Northern Territory en Queensland. Door de moerasachtige streken 
heerst hier een vochtig klimaat en het zou kunnen zijn dat de maskeramadine 
met de houtskool de vochtigheidsgraad in het nest wil reguleren. Maar dat is 
gissen. 

Het samenstellen van een koppel kan eventueel een probleem opleveren, 
want het verschil tussen man en pop is minimaal. Over het algemeen is de 
man iets forser en heeft deze een wat langere staart. De vogels apart in een 
tentoonstellingskooitje zetten en de mannetjes op deze wijze afluisteren geeft 
het beste resultaat. Door bij de nestjongen naast de bondsring verschillende 
kleurringetjes aan te brengen kan men later de zingende mannetjes aan de 
hand van de kleurring registreren. Ook bij andere soorten vogels is dit een 
makkelijke manier om koppeltjes samen te stellen. Als kleurringetjes bij de 
tropen heb ik altijd plastic kraaltjes van de Hema gebruikt. 

Wiebe Tolman.  
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Voor een aangename werkplek 
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GROEN IN BEDRIJF 

Interieurbeplanting van een kleine  kan-
tooromgeving tot een mooie binnen-
tuin in een wooncomplex.  
Met Groen in Bedrijf zorgt Harold Meij-
er uit Hardenberg voor aanleg en on-
derhoud van diverse interieurbeplan-
ting. 

 
           

Groen in Bedrijf 
 J.C.J. van Speykstraat 18 
 7772 ZC HARDENBERG 
  M : 06 5879 5562 
 www.Groen-in-bedrijf.nl 
 E  : info@Groen-in-bedrijf.nl 

http://www.groen-in-bedrijf.nl/
mailto:info@Groen-in-bedrijf.nl

