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Kontaktblad van Vogelliefhebbersvereniging 
"Vogelvrienden" Hardenberg e.o. 

Bestuur                           " Vogelvrienden "                            telefoon 
  
Voorzitter  : A. Tempelman    Floralaan 154       267817 

  7772 NV Hardenberg   
 vogelhokke@gmail.com    

 Secretaris  : H Brokelman  Pinksterbloem 25                      260842 
   7772NK      Hardenberg                    
herman.brokelman@kpnplanet.nl   
 

 Penningmeester : H.J. Edelijn      Lage Gaardenstraat 96                  265451 
                            7772 CN   Hardenberg 
 
 Ringencommis-: H.Oldehinkel      M.H.Trompstraat 1        264959 
   saris      7772 ZE   Hardenberg 
   
 Lid  :            H. Kleinlugtenbeld Ded.vaartseweg  Z. 53             681031 
                      7775AC Lutten 
 Erelid   : W.A.Tolman.                 261005 
 Leden van verdienste : H. Nijeboer, H.J. Edelijn, H. Kleinlugtenbeld. 
 
 Redaktie  Notenkraker : 
 A.Tempelman vogelhokke@gmail.com                                               267817 
 F.Rademaker fokkorademaker@hotmail.com                              0620347362 
 Voorzitter tt commissie:      H.J. Schepers   

       J.C.J. van Speykstraat  20            264880
       

 Materiaalopslag :   Rolleman   Dedemsvaartseweg 65  Lutten 
  Beheer materiaal :   H. Oldehinkel            264959 
  Jeugdcoórdinator :   A. Tempelman                         267817 
  Contributie :     € 35,00 per jaar            

  Leden voor 2012 65 jaar :  € 30,00 per jaar            

  Jeugdleden t/m 17 jaar :  € 17,50 per jaar 
  Betalingen : Rekeningnummer  NL58RABO0166870439 Rabobank   
  t.n.v. "Vogelvrienden" Hardenberg.  
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Het bestuur van Vogelvrienden Hardenberg e.o. nodigt u hierbij van 
harte uit tot het bijwonen van een de Jaarvergadering op 
Maandag 12 Oktober 2015 om 19:30 uur in 
Gebouw “De Schakel” Lage Doelen 5 in Hardenberg 
Telefoon 0523-261554 
AGENDA: 

1. Welkom en opening. 

2. Mededelingen en ingekomen stukken. 

3. Notulen van de bijeenkomst op maandag 14 September 2015. 

4. Verslag van district en regio vergadering  

5. Opgeven vrijwilligers voor werkzaamheden bij de onderlinge TT 

6. Deel 1 lezing Kromsnavels Wiebe Tolman 

7.  Pauze met verloting/inleveren inschrijfformulieren TT 

8. Deel 2 Lezing kromsnavels Wiebe Tolman 

9. Rondvraag vraag/aanbod 

10. Sluiting 

 
Hallo leden ook voor Maandag 12 oktober staat er weer iets leuks op het 
programma ons erelid Wiebe Tolman heeft een nieuwe lezing over 
kromsnavels en wil dat graag met ons delen. 

Wij stellen u aanwezigheid zeer op prijs !!!!!!! 
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AVIA SERVICE STATION………………………………. 

                   
                           
                      DE GROOT 
                             BRUCHTERWEG 99 
                             7772 BK HARDENBERG  
                                TEL. 0523-261588 
 
 
  Oliecontrole geeft zekerheid  
Extra zekerheid schenkt                                                                               
                              AVIA 
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De ringen van de 1e bestelronde kunnen maandag 12 
oktober weer in ontvangst worden genomen. 
 

De Voliere bij de Zwieseborg is ook ingericht en is gevuld met vogels 
afkomstig van onze Leden, dat is natuurlijk een leuk visite kaartje voor ons als 
vereniging, dus vrijwilligers en schenkers weer bedankt. 
 

 
 
 

Op zaterdag 19 september mocht ik 
weer mee doen in Wachtum aan de 
jaarlijkse tafelkeuring van de NZC-regio 
Drenthe. 
Ik had 18 zebravinken ingeschreven 
maar moest er 3 absent melden. 

Omdat de persoon die de TT-administratie ziek was werd mij ook gevraagd de 
administratie daar te doen, en heb maar weer ja gezegd, was een fijn 
programma waar ik mee mocht werken TT-win en de vogels zaten er ook al 
vlot in. 
Toen de keurmeesters de algemeen kampioen aan het bepalen waren zaten 
alle vogels er al in met prijs toekenning op 1 prijs na dan, ik mocht die dag 
flinke hoge punten intikken 4 vogels met maar liefst 94 punten. 
Zelf had ik niet de ideale voorbereiding van de vogels, maar mocht ik toch nog 
2 prijsjes in de wacht slepen  
Goud met een getekende man die ik ook op de jonge vogelavond bij me had 
en Zilver met een masker grijze pop. 
In het algemeen klassement eindigde ik in het midden 7e van de 14 
deelnemers. 
Geschreven door Arnold Tempelman 
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Helaas is er soms geen andere mogelijkheid dan de jongen te 
scheiden van de ouders,Bij bijvoorbeeld sterfte van een van de 
oudervogels,het niet goed voeren of ernstig plukken van de 
jongen. 

 

Let op: Het weghalen en handopfok van de jonge vogels om 
ze tam te maken is bij de wet verboden sinds 2014,ook 
mogen de jonge vogels niet eerder worden verkocht op de 
leeftijd dat ze normaal uitgevlogen en geheel zelfstandig 
zouden zijn.  

Wat ben je nodig voor handopfok: Ziekenkooi/warmtekooi, 

Handopfokvoer(bijvoorbeeld  
Versele-laga nutribird A21), 

Kartonnen bekertje of een 
voederspuitje,Thermometer. 

 

De warmtekooi: 

Temperatuur bij erg jonge vogels op circa 37 graden,bij oudere 
vogels is de regel wanneer de vogels naar lucht gaan happen 
temperatuur verlagen,bij trillen dus koud krijgen de temperatuur 
verhogen. 
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Het voeren van de jonge vogels: 

Gebruik gekookt water en voeg hier de voeding aan toe tot een 
papje die niet te dik is,Zelf gebruik ik altijd een kartonnen bekertje 
welke ik samenknijp zodat er een soort snaveltje ontstaat,Laat de 
voeding afkoelen tot circa 38 graden. 

Zet het jong op een doekje en pak hem voorzichtig vast bij zijn 
kopje,druk het samengeknepen gedeelte rustig tussen zijn 
ondersnavel en zodra die wat van de voeding proeft zal die al 
spoedig de voeding opnemen. 

Wanneer hij voldoende voeding heeft gehad zie je dit aan een 
bolle krop, vol is ook echt vol probeer ze dus dan ook niet meer 
voeding te geven. 

Meestal is na +/- 3 uur de krop leeg en zal het bovenstaande 
ritueel weer moeten worden herhaald. De eerste 14 dagen geef 
ik ze ook nog 1 maal snachts een voeding. 

Zorg wel dat tussen elke voeding in de krop ook echt leeg is 
anders kunnen de jongen overlijden aan kropverzuring.  

Maak alle benodigde materialen goed schoon tussen elke 
voeding,bekertjes spoel ik vaak met kokend 
heet water om en gebruik ik maar 1 dag. 

 

Dit is een beetje de basis van het handopfok 
toepassen bij kromsnavels, mocht je ermee 
te maken krijgen en je hebt vragen neem 
gerust contact met mij op, M.v.g Fokko 
Rademaker 
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Voordeelbon Rademaker’s Poeliersbedrijf 

Gegrilde Rollade’s  Met goud bekroond op 
de   slagersvakwedstrijden 

Keuze uit: Kip-filet,kip dij,boeren 
borrel,mosterd-dille of ham-kaas 
rolladeNormaal p.st €5,95 

Bij inlevering van deze bon 2 voor € 8,95! 
Geldig t/m 30-11-2015. 

                           
                             De spinde 5 7772 ha Hardenberg Tel:0523-264987 
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VOGELWEETJE nr. 2                                                                         
Door Wiebe Tolman. 
De Vlaamse gaai (Garrulus 
glandarius) is een 
superintelligente vogel! Toch 
heeft hij geen  beste naam. Hij 
eet namelijk veel (jonge) 
vogeltjes, vooral mezen. Dit 
doet hij echter alleen wanneer 
hij zelf ook jongen heeft. 
Buiten de broedtijd eet de gaai 
geen andere vogels, maar in 
hoofdzaak insecten, bessen en vooral eikels. In de herfst legt deze vogel 
wintervoorraden van eikels aan op de meest uiteenlopende plaatsen. Deze 
plaatsen markeert hij vaak met een stokje of een steentje. Toch kan hij 
een deel van zulke plaatsen niet weer kan terugvinden. Dan krijgen de 
eikels kans om te ontkiemen en tot bomen op te groeien. De gaai draagt 
op deze wijze onbewust bij aan verjonging van het bos. 
De intelligentie van deze vogel blijkt uit het volgende. In de broedtijd 
bootst het vrouwtje vanaf het nest van tijd tot tijd het miauwende geluid 
van de buizerd na. Natuurlijke vijanden blijven dan op gepaste afstand en 
het vrouwtje van de gaai kan ongestoord verder broeden. 
Als de vogel last heeft van vlooien, luizen of ander ongedierte dan zoekt 
hij op een grote hoop van de rode bosmier op. Boven op zo’n hoop maakt 
hij trippelende bewegingen, waarna de mieren alarm slaan en massaal 
hun verdedigingsmiddel, het mierenzuur, in de richting van de indringer 
spuiten. De gaai vangt dit op door z’n vleugels uit te spreiden. Door de 
sterke penetrante geur van het mierenzuur maakt het ongedierte zich snel 
uit de voeten en is de gaai verlost van deze ellende. 
De naam Vlaamse gaai is overigens 15 jaar geleden veranderd in Gaai. 
De vogel heeft 100 verschillende streeknamen. Enige voorbeelden: 
Markol, Maaiklover, Meerkörf, Eikelpotter, Krijtekster, Boontekster, 
Spaanse ekster, Jakster, Wouter, Hannewuyt, Hannebroek, Roeter, 
Brakhan en Kwaadvogel. In Friesland noemen ze hem Houtakster en in 
Hardenberg is het Schreeuwekster 
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DRIEKLEURIGE GLANSSPREEUW (Lamprotornis superbus) (Rüppell, 1845) 
VERSPREIDING 
Oost-Afrika. 
GROOTTE  
Ongeveer 19 tot 21 centimeter. 
GESLACHTSONDERSCHEID  
 De geslachten zijn op het oog niet van elkaar te onderscheiden. 
 
SOCIALE EIGENSCHAPPEN 
Ten opzichte van soortgenoten zijn 
deze kleurrijke vogels erg 
verdraagzaam. Ze  
houde van gezelschap en worden 
in een buitenvolière het beste met 
een aantal  
soortgenoten samen gehouden. Ze 
zijn redelijk verdraagzaam ten 
opzichte van  
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andere vogels, maar het is beter om ze niet bij kwetsbare en kleine vogelsoorten  
te huisvesten. Tijdens de broed- periode slaat de verdraagzaamheid om en kunnen  
deze vogels nogal agressief reageren op andere. Hoe ruimer de behuizing en hoe  
meer ruimte er is per koppel, hoe minder kans hierop is. 
 
 
GESCHIKTE BEHUIZING 
 Deze spreeuwensoort is het beste op zijn plaats in een ruime buitenvolière,  
maar kan na gewenning ook in een ruime kamervolière binnenshuis gehouden worden.  
Beplanting is een vereiste. 
 
 
OMGEVINGSTEMPERATUUR 
De driekleurige glansspreeuw is een vrij geharde vogel die zowel ‘s zomers als  
‘s winters in een buitenvolière gehouden kan worden. Een verwarmd nachthok is in  
tijden van aanhoudende vorst of erg guur weer wel een vereiste. 
 
 
VOEDSEL 
Driekleurglansspreeuwen eten als basisvoer een goed universeelvoer, maar hebben  
daarnaast ook levend voer nodig. Geschikte insecten zijn onder meer meelwormen,  
pinkymaden en krekeltjes. Ook vruchten, maar zeer zeker allerlei soorten besjes  
eten ze erg graag. 
 
 
ACTIVITEITEN 
Deze spreeuw is een actieve, intelligente en nieuwsgierige vogel, die graag en  
veel baadt. Een grote schaal water op de bodem van de volière, waarvan de inhoud  
iedere dag ververst wordt, zal hij graag benutten. Driekleurglansspreeuwen  
kunnen gemakkelijk tam worden. Ook in een volière wint hun nieuwsierigheid het  
vaak van hun angst, zodat ze voedsel uit de hand komen opeten. 
 
 
KWEEK 
De kweek van deze vogels is doorgaans niet moeilijk. Hiervoor is een nestkast  
nodig met een bodemoppervlak van minstens 20 centimeter doorsnee. De nestkast  
wordt bekleed met diverse materialen. Het aantal te verwachten eitjes ligt  
tussen de 2 en 4 stuks, die na ongeveer 12 tot 14 dagen broeden uitkomen. De  
schaal van de eitjes heeft een blauwgroene kleur. Beide ouders bemoeien zich met  
het voederen van de jongen en als u meerdere driekleurglansspreeuwen hebt, is  
het ook mogelijk dat deze vogels hun collega’s hierbij assisteren. Ouderdieren  
brengen hun jongen vrijwel uitsluitend groot op insecten en hun larven en  
poppen. Het is dan ook erg belangrijk dat u deze meerdere keren per dag in  
voldoende mate verstrekt. Wanneer de jonge glansspreeuwen ongeveer drie weken  
oud zijn, vliegen ze uit. De borststreep hebben ze dan nog niet en de iris is  
nog zwart. Op een leeftijd van vijf tot zes weken kunnen jonge  
driekleurglansspreeuwen helemaal voor zichzelf zorgen en kunt u ze van de ouders  
scheiden. 
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Vogelvrienden Hardenberg e.o 
 

Sinds 1962 
 
                                

 
                 http://www.vogelvriendenhardenberg.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”Vogelvrienden” 
Hardenberg 
Pinksterbloem25 
7772NK Hardenberg 
herman.brokelman@kpnplanet.nl 


