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VOORWOORD VOORZITTER 

Beste Vogelvrienden, de eerste ledenvergadering zit er op. 

Het was een mooie leerzame avond met een leuk aantal 

vogels; alleen had de opkomst nog wel wat beter gekund. 

Ik heb deze avond helaas moeten meedelen te gaan stoppen 

als voorzitter na dit seizoen om persoonlijke redenen. 

Er staat weer een hoop werk voor ons voor de onderlinge show en dat kan alleen 

een succes worden als we er met z’n allen de schouders onder zetten. Dan denk ik 

aan vrijwilligers die ons willen helpen met de opbouw, rondgaan met advertenties, 

spullen voor de verloting ophalen bij de middenstand,  enz…. om alles betaalbaar 

te houden. Daarom doe ik een beroep op jullie: help het bestuur! 

Vogelvrienden Hardenberg e.o. zijn we met elkaar, dan kunnen we er samen een 

succes van maken. 

En zien we jullie graag op de komende ledenvergadering 17 oktober met natuurlijk 

veel inschrijvingen voor de onderlinge show.                        Arnold Tempelman 

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

UITNODIGING tot het bijwonen van de eerstvolgende verenigingsavond   

op maandag 17 oktober 2016 in 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 19 september 2016 (jonge vogels)  

4. Lezing met powerpoint over tropische vogels 
5. PAUZE met verloting; inleveren t.t. inschrijfformulieren en afhalen 

ringen van 1e bestelronde bij Henk Oldehinkel 

6. Vervolg lezing  

7. Rondvraag / Vraag en aanbod 

8. Sluiting 

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

Resterend programma voor 2016: 

Maandag 17 oktober  Lezing + inschrijving onderlinge t.t.  

Maandag 17 t/m 19 nov. Onderlinge vogelshow in De Schakel 

Vrijdag  6 januari 2017 Nieuwjaarsbijeenkomst 
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Maak er een mooie vogelshow van in De Schakel op 17, 18 en 19 november 



 

 

————————————————————————————————- 
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Teken                                                                           Door Wiebe Tolman. 

Vogelliefhebbers zijn vaak in de natuur of bezig in de eigen tuin. Niks mis 
mee, maar pas op! Er kan een gevaar op de loer liggen. Kleine beestjes die 
veel onheil kunnen aanrichten. Het gaat in dit geval om teken. Zij kunnen de 
ziekte van Lyme naar de mens overbrengen. Heeft u een teek opgelopen dan 

dient deze zo gauw mogelijk uit de huid te 
worden verwijderd. Er zijn veel soorten en 
modellen teken verwijderaars, maar het afge-
beelde model bevalt mij het best. Het is van 
het merk Enetorpet en in setjes van drie ver-
krijgbaar via internet. Kost € 11.85 per setje. 
Het gebruik is als volgt: Omsluit de teek in de 
puntige hoek en druk het plaatje strak tegen 
het vel rond de teek. Deze kunt u nu gemak-
kelijk in z’n geheel uit de huid wegtrekken. 
Houdt het wondje nog wel een tijdje in de 
gaten. Als dit rood blijft en gaat jeuken, raad-
pleeg dan uw huisarts. 

——————————————————————————————— 

Enchytreeën       Door Wiebe Tolman 

Dit zijn kleine witte wormpjes die vooral 
bij aquariumliefhebbers in trek zijn om er 
hun vissen mee te voeren. Bij vogellief-
hebbers zijn ze minder bekend, maar ook 
heel nuttig. Prachtvinken zijn er gek op. 
Vroeger had ik in mijn tropenvolière een 
kweekbed met enchytreeën aangelegd.  
In een gat van ongeveer 60 x 40 x 40 cm had ik veel oud blad en wat humus 
aangebracht en dit vermengd met wat havermout. Aan de Jan Weitkamplaan 
wist ik bij een oud boerderijtje nog een ouderwetse mestvaalt te vinden. Toen 
ik aan de zonzijde iets ging graven kwamen er al “wolken” van de witte 
wormpjes tevoorschijn. Deze heb ik overgebracht naar het kweekbed in mijn 
volière. Het enige wat ik daarna heb gedaan is het kweekbed geregeld nat 
houden en er wat havermout in strooien. Toen ik na enige weken het kweek-
bed met een riek ging omwoelen bleken de enchytreeën zich enorm te hebben 
vermenigvuldigd. Weldra bleken ook mijn vogels deze lekkernij te hebben 
ontdekt. Op een gegeven moment kwamen mijn binzenastrildes praktisch op 
de riek zitten als ik het kweekbed om woelde. Zo’n kweekbed daar moet je 
wel wat moeite voor doen, maar dan heb je ook wat! En de vogels dus ook! 
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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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VOGELWEETJE nr. 7:   De  kauw                                     Wiebe Tolman. 

De kauw of het kauwtje behoort tot de fa-
milie van de kraaiachtigen. Vreemd genoeg 
behoort deze familie tot de orde van de 
“zangvogels”.  
De kauw wordt vaak verward met de roek 
en de zwarte kraai. Maar er zijn wel enige  
opvallende verschillen. De kauw is duide-
lijk  de kleinste van dit drietal. Bovendien 
is hij niet helemaal zwart zoals de andere 
twee, maar is er grijs aan de achterzijde van 
de kop en aan de borst. 

Kauwtjes kennen een hechte huwelijkstrouw. Een paartje blijft jaren lang als 
man en vrouw bij elkaar. Zij verzorgen ook samen hun jongen. 
In principe is de kauw een holenbroeder. Bij de nestbouw gebruikt hij vaak 
kleine takjes, maar ook andere zaken zijn hem lief. Ik heb vaak plasticzakjes 
en zelfs wel eens een zakdoek in een kauwennest aangetroffen.  Na verloop 
van jaren kan zo’n nest een behoorlijke omvang  krijgen. Zo werd er jaren 
geleden in een bijgebouw van huize “De Eik”  in Slagharen een nest aange-
troffen van ruim 2 meter hoogte. 
Vroeger werd de kauw ook wel torenkraai genoemd. Ze nestelden namelijk 
graag in oude kerktorens, waarin ze binnenkwamen door de zogenaamde 
galmgaten. In de moderne kerken zijn deze gaten niet aanwezig, dus moet de 
kauw op zoek naar alternatieven. En in Hardenberg hebben ze die gevonden 
aan de onderkant van de Willem Alexanderbrug. Tussen de beton elementen 
door kun je daar de nesten zien zitten. Het zijn er in totaal ongeveer 20.    
Het boven langs rijdende verkeer maakt veel herrie, maar daar trekken de 
broedende vogels zich niks van aan. Kwestie van gewenning. Het hele jaar 
door blijven er vogels in de buurt van hun nesten. Let er maar eens op als u 
de brug passeert, er zullen daar altijd wel enige kauwtjes de wacht houden 
op een lichtmast of op de leuning van de brug. 

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

Americahal. 

Volgens een bericht in De Stentor wordt deze hal in 
2017 gesloopt om plaats te maken voor een Duitse 
bouwmarkt. Het concern Hornbach gaat daar een 
nieuw pand vestigen.  

Vogel 2017 zal dus het laatste grote vogelevenement in deze prachtige hal 
zijn. Er zal moeten worden omgezien naar een andere geschikte locatie. 
Maar waar vind je die? Wij wensen het bondsbestuur in deze veel sterkte. 
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Onze kweker: Jeugdlid Wilco Heres 

De meeste jeugdleden in de vogelliefhebberij hebben 
hun liefde voor de vogels overgeërfd van hun vader of 
soms zelfs van hun grootvader! 
Bij Wilco Heres uit Bergentheim is dat even anders. 
We hebben hier te maken met een 100% “selfmade” 
vogelliefhebber! Dat wil zeggen dat Wilco zichzelf de 
hobby heeft eigen gemaakt. Het begon op 10-jarige leeftijd toen hij meeging 
op familiebezoek naar een oom in Heetveld. Die oom had volières met prach-
tige vogels. Wilco weet nog dat vooral de rosella’s indruk op hem maakten. 
Thuisgekomen kreeg hij het met z’n ouders voor elkaar dat hij één vogel 
mocht  aanschaffen. Dat werd een groene agapornis personata, die in een 
ronde kooi in de huiskamer belandde. Niet lang daarna werd er een toch maar  
vrouwtje aangeschaft en daarna verhuisden de vogels naar een kleine volière 

op wieltjes. Toen ze daarin ook een nestkast kregen 
gingen ze weldra tot broeden over. Maar er kwam 
slechts één jong. Dit was echter wel de eerste “eigen 
kweek” van Wilco.  
Daarna werd er een grotere buitenvlucht aangeschaft. 
Hierin werden eerst zebravinken gehouden, maar op 
verzoek van Wilco’s moeder werden deze vervangen 
door kanaries. Omdat die zo mooi konden fluiten! 
In 2012 bezocht de jonge kweker de tentoonstelling 

van “Vogelvrienden” in Hardenberg. Hier kwam hij in gesprek met een ou-
dere kweker die hem aanraadde lid te worden van de vogelclub.  Wilco volg-
de deze raad op en zo kreeg hij kennis aan andere clubleden. Hij kon van één 
van die leden enige broedkooien overnemen en daarin werd de kweek van 
kleur grasparkieten gestart. Op de jonge vogeldag van 2015 bleken deze 
grasparkieten niet aan de goede eisen te voldoen en daarom werden ze van de 
hand gedaan. In de pas aangeschafte broedkooien werd ook een paartje groe-
ne fischeries ondergebracht en daarmee 
had de jonge kweker meer succes. Met 2 
x 89, 2 x 90 en 1 x 91 een prestatie van 
formaat. De vogel van 91 punten werd 
tevens kampioen van de jeugd en be-
haalde daarmee ook een bondsmedaille. 
Dit was het eerste succes van Wilco met 
z’n vogels. En hopelijk volgen er nog 
meer. Op de jonge vogelavond heeft hij 
al laten zien dat er ook in 2016 weer een 
paar leuke fischeries zijn gekweekt. 

 

 

Vogels van Henk 
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Personata van Wilco 

Wilco lokt z’n jonge dwergkwarteltjes 



 

 

De voorzitter heeft Wilco in 2015 geholpen om 
samen vogels in te zenden op de provinciale ten-
toonstelling in Wierden. Ook op die show haalde 
hij hoge punten, maar z’n vogels  vielen daar niet 
in de prijzen.  
Toen ik op 8 september j.l. een bezoek bracht aan 
Wilco zag ik in z’n buitenvolière zowaar een paar 
Chinese dwergkwartels met acht jongen. Laat in 
het seizoen, maar de jongen waren al halfwas, 
dus die zullen het wel redden. Wilco had in het 
kweekhok trouwens ook nog dwergkwartels die hij in een broedmachientje 
had laten uitbroeden. Zo kwam hij op een totaal van maar liefst 36 kwartels! 
Daarbij was een fraai bont exemplaar. Wilco was er mee op de hoogte dat je 
met kwartels alleen onder bepaalde voorwaarden aan een show mag deelne-
men. De kwartels zullen dan o.a. moeten zijn ingeënt door een dierenarts.  

Wilco volgt in het dagelijks leven een technische opleiding aan het Deltion 

College in Zwolle en volgens hem kan hij z’n studie goed combineren met 

z’n vogelhobby. 

Tot slot bedank ik Wilco voor de ontvangst en wens ik hem nog veel succes, 

zowel met z’n studie als met z’n vogels.                                  Wiebe Tolman. 
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Jonge vogelavond   19 september 2016 
Keurmeester Cor van Elven was deze avond naar Hardenberg gekomen om 

de door de leden meegenomen vogels te beoordelen. Hij begon met uitleg te 

geven van de opwaardering waarbij het mogelijk is dat een vogel 95 punten 

krijgt bij de keuring. Of het allemaal zin heeft weet ik niet, maar het zal wel 

ergens voor zijn. 

Er was 1 Chinese dwergkwartel mutant 

opaal lichtgrijs. “Mag wel iets groter 

zijn”, was zijn oordeel, maar voor de 

rest een goede vogel. Daarna passeer-

den er 1 binsenastrilde, diverse kleuren 

gouldamadines, agapornissen, graspar-

kieten en diverse kleuren zebravinken. 

Alle vogels werden op kleur, houding 

en conditie uitvoerig besproken. De 

agapornissen hadden te weinig body, 

de binsenastrilde ruipuntjes en de 

goulds zijn moeilijker op kleur te kweken, want er zitten veel meer kleuren in 

die niet goed kunnen zijn, en de snavel moet ook nog egaal van kleur zijn. 

Noem maar op, allemaal dingen die goed moeten zijn om een kampioensvo-

gel te kweken. Om mooie vogels te laten keuren op een show verzinnen kwe-

kers van alles om de vogel er mooi uit te laten zien. Van wassen van witte 

vogels tot het bespuiten met een of andere vloeistof om de vogel maar mooi-

er te laten lijken. Leerzaam om een keurmeester daarover te horen vertellen. 

Zelfs fraude komt voor, volgens de heer van Elven. Het was een leuke avond.  

Leuk, omdat je ook over andere vogels dan je zelf kweekt wat te horen krijgt.  

Tekst Frans André  

Foto’s Wiebe Tolman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Bruine zebravink (iets vlekkerig)                     Gezelligheid kent geen tijd 

 Keurmeester Cor  van Elven 
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POSTDUIVENLEED 

 
Op een hoog gebouw op enige afstand van Har-
denberg hadden dit jaar twee slechtvalken hun 
nest gebouwd. Er kwamen 2 jongen uit en die 
moesten natuurlijk wel gevoerd worden. Nu is 
het van slechtvalken bekend dat die een voor-
liefde hebben voor duiven en met name voor 
postduiven. Bij de duivenmelkers hebben niet 
alleen de slechtvalken, maar ook de haviken en 

de sperwers een slechte reputatie. Voor de slechtvalk is het slaan van een 
postduif een makkie. Met een snelheid van ruim 300 km per uur is er voor de 
postduif haast geen ontsnappen mogelijk. Op het dak van dat hoge gebouw 
lagen de restanten van 10 postduiven. Via de ringnummers en soms via de 
telefoonnummers op de ring heb ik contact opgenomen met de eigenaars.  
Zodoende kwam ik er achter dat de duiven o.a. afkomstig waren uit Ulft en 
Weiteveen en uit de Duitse plaatsen Twist, Leer, Wilhelmshafen en Husum. 
Deze laatste plaats ligt tegen de Deense grens in Sleeswijk-Holstein. De eige-
naars waren zeer tevreden over mijn berichtgeving, 
maar over het resultaat waren ze minder blij…. 
Over de slechtvalk nog het volgende. Om te voor-
komen dat er tijdens de hoge snelheid lucht zou 
binnendringen in de neusholte, zijn in de neusgaten 
kleine spoilertjes aanwezig. Deze voorkomen dat de 
schedel bij de extreem hoge snelheid zou worden 
opgeblazen! 
Een andere typische eigenschap van slechtvalken is 
de nestelplaats. Zij kiezen het liefst voor hele hoge gebouwen die ook nog in 
de buurt van water staan, zoals bij een haven.                           Wiebe Tolman.  

 

 

 

 

     

     Restanten van postduiven                                Ringen van postduiven 

 

Kom met uw vogels naar De Schakel op 17-18-19 november 
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Secretariaat: Pinksterbloem  25, 7772 NK Hardenberg 


