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VOORWOORD VOORZITTER 

Beste Vogelvrienden, de vakantie zit er weer op en de eerste bestuursver-

gadering heeft al weer plaats gevonden. Ik hoop dat jullie een fijne vakan-

tie hebben gehad. Ook  hoop ik dat er weer veel moois is gekweekt. 

Laat dat al vast maar zien op onze jonge vogelavond 19 september. 

Ik zag in de whatsapp groep al veel leuke dingen voorbij komen en het en-

thousiasme is er, laten we dat ook laten zien het komende seizoen. 

Een nieuw seizoen met veranderingen, de Notenkraker in een nieuw jasje 

en met een nieuwe redacteur, Wiebe Tolman, mooi dat ons ere lid dit weer 

oppakt. Laten we er samen weer een mooi seizoen van maken, bezoek zo-

veel mogelijk onze vergaderingen, en stuur natuurlijk ook uw vogels in 

tijdens onze onderlinge show. En denk met het bestuur mee dat houdt onze 

club levendig.                                          Voorzitter,  Arnold Tempelman. 

—————————————————————————————— 

UITNODIGING tot het bijwonen van de eerstvolgende verenigingsavond   

op maandag 19 september 2016 in het gebouw “De Schakel”, Lage Doelen 

nr. 5 in Hardenberg, tel. 0523-261554. Aanvang  19.30 uur. 

AGENDA: 

1. Welkom en opening 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
3. Verslag van de bijeenkomst op 11 april 2016 (jaarvergadering)  
4. Beoordeling meegebrachte vogels door keurmeester Cor van Elven 
 PAUZE met verloting 
5. Vervolg beoordeling jonge vogels  
6. Rondvraag / Vraag en aanbod 
7. Sluiting 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Resterend programma voor 2016: 

Maandag 19 september Jonge vogel avond  

Maandag 17 oktober  Inschrijving onderlinge t.t. + lezing 

Maandag 14 t/m 19 nov. Onderlinge vogelshow in De Schakel 

Vrijdag  6 januari 2017 Nieuwjaarsbijeenkomst 
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Kooien ophalen: 

Op zaterdag 24 september en zaterdag 8 oktober 

stellen we de leden in de gelegenheid om kooien 

op te halen bij de materiaal opslag, fam.Rolleman, 

Dedemsvaartseweg Zuid 65 Lutten. 

 



 

 

————————————————————————————————- 
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VOGELWEETJE nr. 6: de aalscholver.                              Wiebe Tolman. 

In tegenstelling tot watervogels als eenden en ganzen hebben aalscholvers 
geen vetklier om hun veren er mee in te wrijven. Ze zouden  dan namelijk 
moeilijk kunnen duiken vanwege de lucht tussen hun veren. Een nadeel is dat 
ze na elke duik hun verenpak moeten laten drogen. Ze zitten dan ook vaak 
met de vleugels wijd uiteen. Dit heeft overigens nog een functie: de gevangen 
vis glijdt daardoor makkelijker vanuit de krop naar de spiermaag. En aal-
scholvers eten uitsluitend vis. Daar hebben de beroepsvissers een enorme 
hekel aan, maar in de praktijk blijkt dat de aalscholver vooral vis eet waar de 
beroepsvisser minder belang bij heeft, zoals schele pos, baars, voorn en blei. 
Aalscholvers zijn echte kolonievogels. Zij broeden in bomen en maken daar-
in een nest van takken. Dit wordt van binnen bekleed met plantendelen. Door 
de scherpe werking van hun uitwerpselen sterven de boomtakken na verloop 
van tijd af, zodat er geen houvast meer is voor een nest. Ze zoeken dan een 
naburige boom om daarin een nest te bouwen. Zo verplaatst de kolonie zich 
na verloop van enige jaren in hun broedgebied. 
Ze kunnen ook heel goed in kolonieverband vissen. Ze plonzen dan als groep 
voortdurend in het water en jagen zo de vis op naar een ondieper deel van de 
vaart of plas. Daar kunnen ze de opgejaagde vissen gemakkelijk vangen en 
verorberen. Ik heb het vissen in kolonieverband wel eens waargenomen op de 
Belterwijde bij Giethoorn. Daar joegen ze de vis massaal naar een ondieper 
gedeelte aan de kant van Dwarsgracht. Het is een fascinerend gezicht om dit 
schouwspel van dichtbij gade te slaan. 
Waren deze vogels ongeveer 50 jaar geleden zeer zeldzaam in de omgeving 
van Hardenberg, thans komen ze hier veelvuldig voor. De onderstaande foto 
heb ik gemaakt aan de Vechtoever, tegenover het voormalige zwembad. 
De aalscholver heeft in ons land meerdere streeknamen, zoals: schollevaar, 
kormoraan, zwartjan, palingdief, kluiver, waterraaf, stinker en bakenschijter.      

Aalscholvers langs de Vecht  bij 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 
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Kort verslag jaarvergadering. 

Op maandag 11 april hielden we onze jaarvergadering. Er waren 16 leden 
aanwezig. De belangrijkste punten waren als volgt. Er werd verslag gedaan 
van zowel de regiovergadering als de vergadering van het district Overijssel. 
Mogelijk komt het op de landelijke vergadering op 21 mei van zowel de 
NBvV als de ANBvV tot een samengaan van deze beide bonden. De leden 
zullen daar uitvoerig over worden geïnformeerd.  
Bestuursverkiezing Secretaris Herman Brokelman en 2e penningmeester 
Henk Kleinlugtenbeld waren periodiek aftredend en beide herkiesbaar. Met 
algemene stemmen werden beiden voor de komende 3 jaren herkozen. De 
kascontrolecommissie liet een positief geluid horen waarna het financiële 
beleid door de vergadering werd goedgekeurd. Ook het bestuursbeleid werd 
goedgekeurd. Het aantal leden blijft met rond de 70 leden vrij constant. 
Ons clubblad De Notenkraker was een punt van discussie. Er gingen stem-
men op om deze in het vervolg digitaal op te maken en te versturen. Maar na 
afweging van de voors en tegens werd hier toch van afgezien. Wel zal het 
blad een meer plaatselijk karakter krijgen. Wiebe Tolman was bereid om 
hierin een aandeel te leveren. Zo zal er in elke uitgave aandacht worden be-
steed aan een kweker uit onze club. 
De rondvraag leverde geen belangrijke punten op. 

-----------------------------------------------------------------------------------------— 

. 
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Is uw e-mail adres bij de redactie bekend dan ontvangt u de Notenkraker 

ongeveer een week later ook nog eens digitaal in kleur. Is dit nog niet het 

geval? Meld uw e-mailadres dan aan bij wiebetolman@ziggo.nl.  

Via onze website kunt u het blad eveneens in kleur ontvangen. 

Overleden  

Er zijn in de vakantie periode twee leden van onze vereniging overleden,  

P.Diks uit Baalder en B.Rikkerink uit Gramsbergen. 

We wensen beide families heel veel sterkte toe met dit verlies. 

Vogelvereniging “Vogelvrienden”, Hardenberg & omstreken. 

Concept TT en Inschrijfformulier zijn te downloaden en 

uit te printen bij www.vogelvriendenhardenberg.nl Ook 

zijn er geprinte exemplaren aanwezig bij onze jonge   

vogelavond op 19 september  

  

http://www.vogelvriendenhardenberg.nl


 

 

Onze kweker:  

Henk Nijeboer 

In de club van “Vogelvrienden” neemt Henk Nijeboer 

een prominente plaats in. 

Henk werd geboren in de Schans, een buurtschap tussen 

Ane en Oud-Lutten. Hij was de oudste in een gezin met 7 kinderen.  

Na de lagere school volgde Henk een opleiding aan de Landbouwschool in 

Coevorden. Hij koos echter niet voor een beroep in de agrarische sector, 

maar kwam in een leidinggevende functie in de schoonmaakbranche terecht. 

Henk trouwde met Manny en in 1961 gingen ze wonen in een bungalow in 

de Rheezerbelten en daar hebben ze drie jaar gewoond. Daarna kregen ze een 

woning aan de Kruserbrink. In 1968 werd de huidige woning aan de Meeu-

wenstraat betrokken. Een woning met een betrekkelijk grote achtertuin, maar 

daar wist Henk wel raad mee. Mogelijk kwam zijn landbouwopleiding hier 

goed van pas, want de tuin werd fraai ingericht. 

In 1982 kreeg Henk een paartje grasparkietjes. Toen hij bezig was daar een 

kleine volière voor te bouwen kreeg hij van een buurman-vogelhouder de 

raad: “Bouw hem maar flink groot, want dat heb je straks wel nodig”.  

Een goede tip, want weldra werden rosella’s en valkparkieten aangeschaft! 

In 1983 heeft Gerrit (Gait) Hakkers Henk overgehaald om lid te worden van 

“Vogelvrienden”. Nog datzelfde jaar kwam Henk in het bestuur en werd hij 

zelfs voorzitter  van de club. Ook in 1983 zond hij een fraaie vogel in op de 

tentoonstelling, de nu zeldzaam geworden regenboogvink. Het werd de kam-

pioen van de open klasse. In de jaren daarna wisselde het vogelbestand en 

kwam de nadruk te leggen op de kweek van natuurbroed gouldamadines.  

De kweek daarmee was zeer succesvol want Henk werd meerdere malen 

kampioen met deze fraaie vogels. Maar het huidige vogelbestand is beslist 

niet eenzijdig. Naast de goulds zag ik in de volière bichenows, spitsstaart– 

amadines, mozambiquesijzen, zwartkopsijzen en zelfs vier eigen kweek Chi-

 

 

Vogels van Henk 
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nese dwergkwartels. De vogels zijn nu gehuisvest in een ruime buitenvolière, 

maar in het kweekseizoen zit een deel binnen in broedkooien.  

De bestuurlijke kwaliteiten van Henk bleven ook buiten onze vereniging niet 

onopgemerkt en zo werd hij voorzitter van de Regio Regge– en Vechtstreek, 

een organisatie van 14 aangesloten verenigingen. Henk bleef 8 jaar lang 

voorzitter van deze regio. 

Bij zijn aftreden als voorzitter van de Hardenbergse club werd Henk terecht 

benoemd tot Lid van Verdienste. 

Zolang ik Henk Nijeboer ken is hij altijd opvallend optimistisch. Toch kende 

hij in z’n leven grote tegenslagen. Zijn vrouw Manny kwam te overlijden, 

evenals vier van z’n broers. Daarbij ook z’n jongere broer Johan, eveneens 

geen onbekende in de vogelwereld. Befaamd kweker van Engelse graspar-

kieten  en ook op het bestuurlijke vlak actief als voorzitter van onze club. 

Inmiddels heeft Henk nieuw levensgeluk gevonden bij partner Lammie en 

samen hebben ze het goed op hun stekkie aan de Meeuwenstraat. 

Compleet met de vogeltjes….. 

Wiebe Tolman. 

. 

9 



 

 

Risicospreiding bij de pimpelmees                              Wiebe Tolman 

Het is bekend dat pimpelmezen grote legsels met eieren en later dus ook 
veel jongen hebben. Dit gebeurt niet zonder reden. Jonge mezen zijn in 
principe namelijk een gemakkelijke prooi voor allerlei rovers die het op hun 
gemunt hebben. Sperwer en havik zijn op dit punt gevreesde tegenstanders, 
maar de grootste bedreiging gaat uit van de (Vlaamse) gaai!  
Die pakt de jonge meesjes vooral vlak na het uitvliegen als ze nog wat on-
wennig op een boomtak zitten te schommelen. De gaai eet zelf praktisch 
niet van de jonge meesjes, maar hij gebruikt deze als opfokvoer voor z’n 

eigen jonge gaaien. Buiten 
het broedseizoen zal de 
gaai de mezen in de regel 
met rust laten. 
Er is nog een reden waar-
om de  mezen grote legsels 
hebben: risicospreiding.   

Mezen voelen automatisch aan dat ze in de 
natuur kwetsbaar zijn. Zo kan er één van de 
ouders verongelukken of ten prooi vallen van één de genoemde rovers. Om 
dan toch verzekerd te zijn van nakomelingen legt moeder pimpelmees wel 
eens enige eitjes bij een buurvrouw in het nest. Zo kunnen er  extreem grote 
legsels ontstaan, zoals 18 eitjes in een nestkastje in het bos op De Klimberg. 
Ook extreem waren de 16 jonge pimpelmezen die op het punt van uitvlie-
gen stonden vanuit een nestkast in de singel rond het ziekenhuis en waarvan 
Peter Fleurke bijgaande foto maakte.  
De naam pimpelmees stamt vanuit de middeleeuwen komt van het woord 
“pimpeln”, waarmee wordt aangegeven dat de vogel een “zwakke gezond-
heid” heeft. Toen was men er waarschijnlijk ook al achter dat het een erg 
kwetsbaar vogeltje is. 
Pimpelmezen gedragen zich erg moedig tijdens het broedproces. Bij nest-
controle springen ze al fladderend omhoog en daarbij maken ze een sissend 

geluid. Daarbij spreiden ze 
ook nog eens hun staart wijd 
uiteen. Op die manier lijken 
ze veel groter en dus ook veel 
gevaarlijker …... 
 
  
16 jonge pimpelmezen op 
 het punt van uitvliegen  
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Verslag boerengolf. 

Jammer, jammer, jammer…. 
Vrijdag 20 mei was er het jaarlijkse 
uitje van  Vogelvrienden Hardenberg. 
Jammer dat er zo weinig deelnemers 
waren. Een vereniging met 70 leden 
en maar 9 deelnemers. Maar goed, 
deze 9 gingen met de fiets verzamelen 
bij de Zwieseborg. Hier vandaan om 
19.00 uur vertrokken we naar de boe-
rengolfbaan bij camping Grenszicht 
achterin Radewijk bij de familie Schrotenboer. Daar aangekomen was er eerst 
koffie met cake. We speelden met 2 ploegen; één van vier en één van vijf 
spelers. Boerengolf wordt gespeeld met een bal en een klompje aan een steel. 
Het is de bedoeling met zo min mogelijk slagen de bal in een emmertje te 
krijgen door soms hoog gras. Er zijn 10 emmers op afstand van elkaar in een 
weiland, waar de koeien nog lopen of gelopen hebben, ingegraven. Het is 
geen gevaarlijk spel. Alleen moet je niet in de baan van de bal gaan staan of 
lopen. De ene ploeg bestond uit Hendrikus, Sini, Wiebe en Frans. Zij hadden 
93 slagen nodig om 10 keer de bal in een emmertje te krijgen. De andere 
ploeg met Henk, Arnold, Marietje, Herman en Milita deden dit in 92 slagen 
en dus wonnen zij. 
We hebben na afloop een drankje genuttigd, geserveerd door dhr. Schroten-
boer. Met z’n allen de fiets weer op en richting Hardenberg alwaar we half elf 
waren. Het was een gezellige avond met een leuk tijdverdrijf. 
En door het wedstrijdelement toch een spel waar je het zweet van los krijgt. 
Mijn advies: Ga de volgende keer gewoon mee! 

 
 
 
 
   
 
  Tekst: Frans André 
 
   Foto’s: Wiebe Tolman 

Onze adverteerders steunen ons.  Steunt U onze adverteerders? 
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Secretariaat: Pinksterbloem 25, 7772 NK Hardenberg 


