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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 :     € 38,00 per jaar            

  Leden voor 2012 65 jaar :  € 33,00 per jaar            

  Jeugdleden t/m 17 jaar :  € 19,50 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 de Jaarvergadering op 
Maandag 11 April 2016 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 29 Februari 2016. 
4.   Jaarverslag secretaris. 
5.   Jaarverslag penningmeester. 
6.   Verslag kascontrole commissie/ en benoeming nieuw lid. 
7.   Pauze met verloting/opgave fietstocht, boerengolf. 
8.   Bestuursverkiezing zie: pagina 9 
9.   Beleid bestuur/vacatures binnen de vereniging. 
10.   Rondje hoe gaat de kweek. 
11. Rondvraag vraag/aanbod. 
12. Sluiting. 
 
 
 Onze laatste activiteit dit jaar, het leek ons leuk een fietstocht te houden 
en dit te combineren met boerengolf, wanneer 20 mei 19:30 vertrek van 
af de koppel dan via een route richting camping Grenszicht waar we 
boerengolf kunnen spelen en als afsluiting een drankje met elkaar 
drinken consumpties zijn voor eigen rekening kosten boerengolf zijn €6,- 
p.p. 
Het gaat alleen door als er voldoende deelname is minimaal 12 personen 
opgeven tijdens de jaarvergadering of vogelhokke@gmail.com 
Bij slecht weer word het afgelast, u word op de hoogte gehouden. 
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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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Kritisch over voeding 
 De laatste wilde zebravinken zijn rond 1960 geïmporteerd en sindsdien heeft de 
zebravink zich sterk ontwikkelt. In bijna niets lijkt deze meer op de wilde Australische 
vogel. Het gevolg is dat onze huidige zebravink andere voedingsbehoeften en 
bouwstoffen nodig heeft dan zijn wilde soortgenoot. 

Velen onder ons gebruiken wel een of ander 
preparaat om de conditie / kweek van de vogels 
te verbeteren en er wordt veelvuldig over 
gesproken op Facebook en de verschillende 
vogelfora. Op diverse vogelbeurzen en markten 
zie je dan ook liefhebbers die met tassen vol van 
deze middeltjes rondlopen. Er zijn enorm veel 
middelen commercieel verkrijgbaar en ik kan hier 
met gemak een lijst van 15 verschillende merken 
plaatsen. Toch klagen ook deze kwekers 

regelmatig over tegenvallende kweekresultaten…Hoe kan dat? Deze middelen beloven 
ons toch vogels die letterlijk gezondheid uitstralen en uitpuilende nesten vol met jongen 
leveren? We kunnen natuurlijk gaan stellen dat ze niet werken….maar dat is niet 
helemaal waar. Ze hebben vaak wel degelijk een positief effect. Het probleem is dus 
wat minder voor de hand liggend. 

In het verleden gaven vogelliefhebbers een 
goed zaadmengsel, vers water, grit en wat 
groenvoer. Tijdens de kweek kwam daar wat 
eivoer bij en dat was het dan. Omdat alles 
beter kan en omdat de kennis over vogels en 
hun voeding steeds beter werd, kwamen er 
verschillende middelen op de markt waarmee 
we de vogels nog beter konden verzorgen. 
Op zich een prima ontwikkeling. Veel 

liefhebbers hebben namelijk de goede gewoonte om hun vogels serieus te verzorgen. 
Ze doen er alles aan om de vogels in een goede conditie te krijgen en natuurlijk willen 
ze ook goede kweekresultaten. Dus doen ze van alles door de voeding en het 
drinkwater om dat doel te bereiken. Het zijn immers middeltjes welke alleen maar 
goede dingen voor de vogels doen dus het kan nooit verkeerd zijn…toch? of toch niet? 

Dat we willen dat het onze vogels aan niets ontbreekt, is een nobel streven. Toch is er 
ook een nadeel: We geven de vogels regelmatig TE VEEL van het goede. Overvoeren 
heet dat. Overvoeding is net zo slecht als ondervoeding. Wat vaak gebeurt, is het 
mengen van een commercieel preparaat door het eivoer met daarbovenop nog eens 
wat extra’s zoals bijvoorbeeld tarwekiemolie, Pinkies etc. etc. Vaak een scala aan 
toevoegingen. We stapelen preparaat op preparaat. 
Dit mengsel wordt dan min of meer het hele jaar door gegeven. Vaak in wisselende 
samenstellingen en tijdens de rustperiode wordt er meestal geschakeld naar een 
lagere docering. En dan toch geen goede kweekresultaten en/of vogels die gewoon 
niet in conditie komen en, nog minder wenselijk, uitval onder de vogels / relatief veel  
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Vervolg pagina 5 
dode vogels zonder een echt duidelijke aanwijsbare oorzaak. Dat is toch vreemd 
nietwaar? 
Het vervelende is dat je dan niet kunt stellen dat één of meerdere van de gebruikte 
preparaten DE veroorzaker is/zijn van het ‘probleem’. Zo simpel is het niet. We moeten 
dan eerder denken aan overvoeding. We hebben door de vele toevoegingen de vogels 
min of meer overbelast waardoor het interne systeem volledig is ontregeld. Wat kun je 
in zo’n geval doen? 
Reset – terug naar de basis 
 Bij het vermoeden van overvoeding gaan we als eerste controleren of we niet te 
maken hebben met een vogelziekte. Dit kan door een bezoek aan een kundig 
vogelarts. Als deze geen echte veroorzakers kan vinden kunnen we het volgende 
proberen : 
We gaan de vogels resetten – terug naar de basis door de voeding te minimaliseren. 
We stoppen met alle toevoegingen aan de voeding en het drinkwater. Voer de vogels 
een goed zaadmengsel, liefst niet te ‘rijk‘. Meng bijvoorbeeld 10% onkruidzaden door 
het voer en geef voorlopig GEEN ei-voer. Elke dag vers drinkwater waaraan niets is 
toegevoegd. Het enige wat je mag toevoegen is een Probiotica om daarmee de 
spijsvertering positief te stimuleren. Ook vergeten we het grit en maagkiezel niet! Op 
deze manier gaan we het voedingspatroon resetten – helemaal terug naar de basis. Dit 
houden we minimaal een maand vol. 
In veel gevallen zul je al na een week wat veranderingen bemerken. De ontlasting zal 
er wat anders uit gaan zien en de vogels zitten veelal stukken levendiger op de stok. 
Nog wat later zullen de snaveltjes mooier opkleuren en beginnen de vogels een veel 
gezondere uitstraling te krijgen. 
Gedurende deze maand gaan we eens op een rijtje zetten wat we nou eigenlijk 
allemaal voeren. Het hoef niet zo te zijn dat bijna alles weg moet. Een aanpassing van 
de dosering kan al een oplossing betekenen. Wel moeten we ons realiseren dat een 
vogel buiten de kweektijd en het tt-seizoen hele andere voedingsbehoeftes heeft. In de 
rust kun je een zebravink het beste schraal voeren en beslist niet vaker dan 1 tot 
maximaal 2 x per week een half theelepeltje eivoer per vogel. Tijdens deze rustperiode 
geven we dus geen extra supplementen. 
Tot slot 
 Er zijn diverse prima zaad- en eivoermengsels in de handel speciaal voor 
zebravinken. Daarnaast kunnen bepaalde supplementen beslist nuttig zijn. Denk 
echter wel goed na bij wat je wilt 
gebruiken. Laat je informeren door 
ervaren kwekers en desnoods neem 
je contact op met de producent van 
het supplement. Ga beslist niet 
lukraak allerlei supplementen 
combineren / stapelen. Dat is beter 
voor je beurs en zeker beter voor je 
vogels. Bedenk dat selecteren op 
vitaliteit meer resultaten zal 
opleveren dan het toevoegen van 
allerlei middeltjes.                           Van het internet geplukt Arnold Tempelman                                 
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Ringenbestellen!!!!!!!!! 
 
U kunt ook nog ringenbestellen voor de 1e 
bestelronde 2017dit kan tot 5 Mei uitlevering is na 
1oktober 2016 
Dit kan bij onze ringencommissaris H.Oldehinkel 

                     @:     henk.sini@outlook.com 
                     Tel.0523-264959 
Voor meer informatie raadpleeg: 
www.vogelvriendenhardenberg.nl 
http://www.nbvv.nl/ringen/index.asp 
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Vogelweetje 5: de steenuil 
 

De steenuil gebruikt z’n nestkast niet 
alleen als broedplaats, maar ook als …. 
woning! Het gehele jaar door verblijft hij 
in die nestkast. Het dier voelt zich 
daarin veilig. Dit verklaart ook, dat je de 
vogel zonder problemen kunt aanraken. 
De nestkast is zijn terrein en hierin kan 
hem niets gebeuren! 
 

De foto werd door mij gemaakt in Brucht in een  nestkast bij de 
Helenahoeve.  
De steenuil heeft het tegenwoordig moeilijk door het ontbreken van een goede 
nestgelegenheid. In principe is het een holenbroeder, die vooral graag in de 
holtes van knotwilgen nestelt. Ook kroop hij graag weg op de zolders van 
rommelige boerenschuurtjes. En zowel de knotwilgens als de rommelige 
schuurtjes zijn er haast niet meer. Daarom maakt de steenuil graag gebruik 
van de ongeveer 100 speciale nestkasten die in Hardenberg en omgeving zijn 
opgehangen.                                                                           Wiebe Tolman. 
 
Bestuursverkiezing 
Volgens het reglement zouden onze secretaris Herman Brokelman en onze 
2e penningmeester Henk Kleinlugtenbeld mogen aftreden echter beide heren 
stellen zich herkiesbaar, echter tegen kandidaten mogen zich schriftelijk 
aanmelden voorafgaande aan de vergadering mits ondertekend door 10 
leden. 
Dit kan ook via de mail vogelhokke@gmail.com 

Leden werven: wij als vereniging 
kunnen nog best wel wat nieuwe 
en enthousiaste leden gebruiken, 
ken je iemand die vogels houd 
maar nog geen lid is probeer 
hem of haar in contact te 
brengen met onze vereniging. 
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Probiotica 
Waarom probiotica gebruiken? Het 
antwoord is heel simpel : het is veel veiliger 
en effectiever dan het geven van een 
‘preventief kuurtje’. Probiotica kan aan de 
voeding en zelfs de omgeving van vogels 
worden toegevoegd om zo een gezonde darmflora te creëren. Probiotica bij 
volièrevogels is er voor bedoeld om competitieve exclusie te bewerkstelligen. 
Dit houdt in dat probiotica bij volièrevogels er voor zorgt dat ongewenste 
bacteriën etc. worden uitgesloten door goede bacteriën. 

Door 1x per week een klein beetje probiotica door het voer of drinkwater te 
geven hebben ‘slechte’ bacteriën veel minder kans om zich te nestelen. Omdat 
wat in de vogel gaat er ook weer uit gaat, zullen deze goede bacteriën zich ook 
nestelen in de omgeving van de vogels. Uw vogelverblijf zal dus na verloop van 
tijd ook een betere bacteriële balans hebben. 

Probiotica worden aangeboden door verschillende fabrikanten waar 
Avesproducten, Avian en Oropharma gespecialiseerd zijn in vogels. Het gebruik 
van producten als Yakult is af te raden. Dit middel is afgestemd op de 
menselijke darmflora en heeft weinig tot geen toegevoegde waarde voor vogels. 

Voordelen probiotica bij volièrevogels: 

 Verlaging infectiedruk \ minder slechte bacteriën 
 Concurrentie tegen ongewenste bacteriën 
 Vermindering \ voorkomen antibioticagebruik 
 Gezonde darmflora en daardoor optimale weerstand 
 Vitale vogels en betere resultaten 
 Verbetert microflora 
 Voordeliger dan medicijnen en/of een bezoek aan de dierenarts 

Van het internet geplukt Arnold Tempelman 
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Leuke foto’s uit de whatsApp groep van Vogelvrienden Hardenberg e.o. 
Hier en daar toch al leuke kweek resultaten 
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Vogelvrienden Hardenberg e.o 
 

Sinds 1962 
 
                                

 
                 http://www.vogelvriendenhardenberg.nl 
 

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


