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VOORWOORD VOORZITTER
Beste Vogelvrienden,
Het verenigingsleven komt er weer aan de vakantie zit
er weer op.
Na een lange tijd van corona moeten we allemaal even weer wakker geschud worden.
Maar ik zag in de whatsapp groep al wel mooie kweekresultaten voorbij
komen. Dit schept hoopvolle verwachtingen voor onze onderlinge show in
November.
Maar eerst moeten we het verenigingsjaar nog opstarten dit gaan we doen
met de afgelaste jaarvergadering van april. Maandag 20 september gaan
we dus starten met een jaarvergadering.
Ik zie de eerste uitnodigingen van tentoonstellingen weer voorbij komen
dus hopelijk wordt er verder versoepeld zodat de tentoonstellingen gewoon weer doorgang kunnen vinden.
Ik hoop u te verwelkomen op onze eerste vergadering in het nieuwe seizoen dus ik hoop u allen te zien gewoon om ook eens kennis te maken
met onze nieuwe leden en eens weer bij te praten.
Na een jaar van weinig activiteit moeten we samen de draad weer oppakken.
Voorzitter: Arnold Tempelman

====================================================
JAARPROGRAMMA 2021:
Vrijdag 15 januari: nieuwjaarsbijeenkomst vervallen ivm. corona.
Maandag 26 April: Jaarvergadering vervallen ivm corona
Mei/Juni: Uitje of BBQ niet doorgegaan ivm corona
Maandag 20 September: mogelijk jaarvergadering
Maandag 18 Oktober: ledenvergadering+ inschrijving+ lezing
15 – 20 November: onderlinge Show
Vrijdag 14 januari 2022: Nieuwjaarsbijeenkomst
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UITNODIGING tot het bijwonen van onze jaarvergadering, welke
wordt gehouden op maandag 20 september 2021 in gebouw “De
Schakel”, Lage Doelen nr. 5 in Hardenberg, tel. 0523-261554.
Aanvang 19.30 uur.
AGENDA:
1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Mededelingen en ingekomen stukken
4
Notulen van jaarvergadering 2020
5
Jaarverslag penningmeester
6
Evaluatie digitale Notenkraker
7
PAUZE met verloting
8
Bestuursverkiezing; aftredend Voorzitter en Ringencommissaris
beide stellen zich herkiesbaar
9
Bijpraten over de hobby kweek en eventuele vragen over
bijvoorbeeld inschrijven onderlinge TT en andere hobby zaken.
10 Vraag en aanbod
11 Rondvraag
12
Sluiting Bestuur “Vogelvrienden”

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

Ringenbestellen 2e ronde kan nog tot 20 september graag contant
betalen bij Henk Oldehinkel Ringencommissaris

Aanmelden onderlinge TT:
Mensen die willen mee doen aan onze onderlinge TT kunnen een e-mail
sturen naar de voorzitter vogelhokke@gmail.com met de melding ik doe
mee aan de onderlinge show.
Deze mensen krijgen dan de inschrijfformulieren toegestuurd via de e-mail
en hebben we gelijk een idee hoeveel mensen gaan inschrijven voor onze
onderlinge show..
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Inkopen doen? Adverteerders gaan voor!!!
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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
Adm.Helfrichstraat 1-b, 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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—————————————–
Welkom nieuw lid:

Deze keer geen nieuw lid.
Wie zal de volgende zijn?.
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======================================================
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Het suikerdiefje (Coereba flaveola)
Dit prachtige vogeltje komt uit een grooot verspreidingsgebied, o.a. uit Venezuela, Colombia,
Panama en veel eilanden uit de Caribische Zee,
zoals Jamaica, Haïti, Puerto Rico, Trinidad, Sint
Vincent, Martinique wen de Bahama's.
Ook op de Nederlandse Antillen Aruba, Bonaire
en vooral Curaçao komt dit kleine vogeltje heel
veel voor.
Op Curaçao draagt hij de naam Barika Hel, wat
je kunt vertalen als vogel met de fel gele borst.
Het voedsel bestaat in hoofdzaak uit nectar, o.a. van de op de eilanden veel
voorkomende Chinese roos. Omdat hij langs de normale weg niet bij de nectar kan komen pikt hij vakkundig een gaatje opzij in het kroonblad, waarna
hij zich tegoed doet aan de nectar. De naam suikerdiefje heeft het vogeltje
zich aangemeten gekregen omdat hij heel brutaal bij de mensen door de lamellen ramen naar binnen vliegt en gaat snoepen uit de suikerpot.
In tuinen en op terrassen wordt Barika Hel veel bijgevoerd met suiker. Zo
zag ik meerdere vogels zitten in een weckfles met suiker. Hoe massaal ze op
de voertafel met suiker afkomen laat onderstaande foto wel zien.
Ik kwam helemaal in de ban van dit prachtige vogeltje en vroeg mij af waarom we het in Nederland niet tegenkomen. Het antwoord van mijn gastheer
maakte dit duidelijk. Het suikerdiefje kan niet tegen opsluiting. Van stress
overleeft hij het verblijf in een kooitje niet. Mijn gastheer drukte zich in dit
verband als volgt uit: “Je krijgt ze niet levend op Schiphol”. Dus heb ik het
ook maar niet geprobeerd.
Er zijn van het suikerdiefje maar liefst 41 ondersoorten. De soort op Curaçao
is de ondersoort Coereba flaveola uropygiales. Deze wordt op de bovenste
foto afgebeeld. Zo heeft elk van de eilanden een eigen ondersoort, vaak met
kleine nuanceverschillen in kleur en tekening.
Wiebe Tolman.

Suikerdiefjes op de voertafel
(met suiker)

Adverteerders: bedankt!!!
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InIngang vogelpark

Een mooi Vogelpark dat Maria-Veen heet: maar waar dan?
Hier in de wijde regio kennen we Vogel- en pluimveepark De Lorkeershoeve in Lutten, een sfeervol en interessant park. Even verder,
Drenthe in, in Ruinen, kennen we vogel- en dierenpark Ruinen met
een unieke populatie Nederlandse weide -en waadvogels. De wulp,
tureluur, grutto, scholekster, kluut en kievit zijn allemaal te bezichtigen in een natuurlijke habitat. Maar wat vinden we dan onder andere
over de grens, in Duitsland?
In de plaats Reken, een uniek Vogelpark Maria-Veen. Goed, het ligt
niet naast de deur, via de A31, op zo’n 125 km, maar het is wel heel
bijzonder! Het wordt geleid door de plaatselijke Natur- und Vogelschutzverein. Bijzonder ook omdat ze op elke derde zondag van de
maand een vogel- en kleindiermarkt houden. Want in de parkachtige
omgeving bij het vogelpark verzamelen er zich dan in de open lucht
diverse kwekers en vogelhandelaren. Gewoon bij de auto, al of niet
met aanhanger, klappen ze hun tafels uit om de kooien op te zetten. Al
of niet onder hun eigen meegenomen afdakje/partytentje tegen zon of
tegen minder goed weer. Gewoon gezellig onder elkaar over vogels
praten en laten zien wat voor moois je hebt. En om te zien of je iets
kunt ‘delen’ met elkaar. Je treft er ook konijnen, grotere duivensoorten, hoenders en konijnen aan. Bezoekers kunnen er vrij in de buurt, in
de naastgelegen woonwijk parkeren en aan intree van vogelbeurs en
vogelpark zijn verder geen kosten verbonden.
Waar maak je dat nog mee?
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Terug naar Vogelpark Maria-Veen dat in 1971 van de grond kwam en dat er
zo supernetjes uit ziet. En dat alles onder leiding van voorzitter Werner Homoet die samen met de leden het beheer voert over alles wat er in dat leuke
stukje vogelwereld aan de rand van een bos te zien is. Met meer dan 400 vogels in zo’n 90 prachtige strakke volières. Met eigen ogen zien de bezoekers
dat er 24 uur per dag vers en druppelsgewijs drinkwater in de schone drinkschaaltjes valt. Vanaf de vogelmarkt loop je zo het vogelpark in. Er zijn koffie en andere dranken, natuurlijk ‘Bratwurst mit Brötchen’ en een keurige
sanitaire voorziening. Heb je vragen? Wil je wat weten? De bestuursleden
zijn makkelijk herkenbaar in hun witte overhemden met het borduursel Vogelpark Maria-Veen in de kraag. Maria-Veen is in de verre omgeving een
bekendheid binnen de vogelliefhebberij. Van Maart tot Oktober is het dagelijks open van 9.30 uur tot 17.30 uur. Van november tot en met februari alleen op zaterdag en zondag en op feestdagen. Het adres? Vogelpark MariaVeen, Drosselweg 11, 48734 Reken. Met vogels ook naar de beurs daar. Bel
dan voor de zekerheid eerst even met Werner Homoet, 0049 172 5888049.
In de buurt er van ligt ook Wild- en pretpark Frankenhof. Wil je de dag, ook
gezien de reisafstand, verder goed besteden, bezoek dan ook de verrassende
boerenwereld op de Prickings-hof, Niehuser Weg 14, 45721 Haltern am See.
Dat ligt er zo’n 20 km vandaan. Op die hele grote open boerderij van boer
Ewald (†) zijn de stallen wel wat minder bezet geworden en het doet er een
beetje vergane glorie aan. In coronatijd is het nog gesloten. Voor de kinderen
is er wel het gratis speelparadijs en je kunt er nog steeds wel ouderwets, niet
duur eten van bijv. een reuzengrote ‘Schweinehaxe’ of van een bord van 3
schnitzels voor de prijs van 1. Wat je over hebt, neem je mee.
Harry Kruiper.
Vogelmarkt
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Admiraal HelfrichstraatFischer
1C toekan
7772BV Hardenberg
T: 0253 260680
E: dierenwinkel.hardenberg@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/
dierenwinkel.hardenberg
=====================================================

Vissende zee arenden

Op onderstaand filmpje zijn twee Amerikaanse zee arenden aan het vissen.
Een spectaculair gezicht!

Andes condor

vissende zeearend.mp4
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Kijk ook eens op de site van de NBvV op facebook en tik in:

————————————————————————————

Vraag: hoe kan een papegaaiduiker zoveel visjes in z’n snavel houden?
Antwoord: hij zet elk gevangen visje vast met z’n tong.
Zo kan hij z’n snavel openen voor de volgende vangst.
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Mooi lelijk
Ik kruip, met mijn fototoestel in de aanslag, langs een muurtje van een stuw
in de wijk Baalderveld. Mijn doel is het fotografisch vastleggen van twee
jonge waterhoentjes, die er samen met hun ouders foerageren. Ze zijn zo druk
in de weer dat ze me niet in de gaten hebben. Ik schiet het ene na het andere
plaatje. Opeens hoor ik een kinderstem achter me: “Wat doet u meneer?”
Een jongetje van een jaar of negen is op de hurken naast me komen zitten.
“Ik fotografeer die vogels!” antwoord ik. “Is dat ook een vogel?” vraagt hij,
wijzend op een jong van het waterhoen. “Wat ziet die er raar uit. Het is net
een zwart balletje met hele grote poten. Gek hè! En hij heeft helemaal geen
vleugels. Hoe kan dat?”
Ik geef hem uitleg dat het vogeltje nog verder moet groeien en er dan net zo
uit gaat zien als zijn ouders.
“Hij lijkt wel op een Wuppie!”zegt hij lachend.
Nu heb ik uitleg nodig. “Wat is een Wuppie?”
Het jongetje kijkt me verbijsterd aan: “Weet u dat niet? Dat zijn speelgoedpopjes. Gekleurde harige balletjes! Maar deze vogels zien er veel gekker uit,
best lelijk!” Ik zeg dat ik het niet met hem eens ben.
“Kijk eens goed! Het jong heeft prachtig blauw aan de kop, met rood en een
gele snavelpunt. De stompjes van de vleugels zijn al zichtbaar en het heeft al
een paar stevige poten. Ik vind dat beslist niet lelijk, ik vind het zelfs mooi!”
Het jongetje kijkt me verbaasd aan en ik zie hem nadenken.
Zijn reactie is verrassend en zeer tactisch: “Dan is dat beest gewoon mooi
lelijk!” We lachen er beide om en genieten samen nog even van de wonderlijk uitziende jonge waterhoentjes.
Henk van Duuren,
gastschrijver.
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Vogels met vrijheid in gevangenschap.
Dat is heel normaal hoor!
Het contact van de liefhebber met zijn vogels zorgt er in feite voor dat de vogel zijn
schuwheid aan de kant zet. Iedere dag merk je bij je vogels of in de volière weer dat
de vogels hun levendigheid niet verloren hebben omdat ze niet meer vrij rond kunnen vliegen in de natuur. Ze verschuilen zich niet in een hoekje, ze zijn niet schrikachtig en ze zetten hun normale levensgedrag gewoon voort, vooral ook als je er zelf
bij bent. Dat komt door de goede verzorging! Want dat doén de vogelliefhebbers met
hun gevederde vrienden.
Afhankelijk van de soort verschilt het gedrag onderling wel een beetje. Bij de Europese vogels zijn bijv. de goudvink en de groenling minder schuw als ze met de mens
in contact komen als bijv. de huismus en de kneu. Schuwere soorten vragen daarom
meer geduld van de liefhebber. Het helpt dan ook als je de vogelruimte binnen gaat
en je jezelf aankondigt. Een klopje op de toegangsdeur helpt vaak. De vogels weten
dan dat de verzorger, de liefhebber, er aan komt. Ze leren hem kennen en weten dan
ook wat er gaat gebeuren.
Voeren werkt tamheid in de hand.
De liefhebber die heel dicht bij zijn hobbyvogels wil leven, zal altijd zoeken naar
iets lekkers dat zijn vogels graag lusten. Hij stelt daarmee de (misschien nieuwe)
vogel op de proef. Aan de ene kant zijn schuwheid tonen of proberen te gaan vluchten? Of … met wat geduld van de liefhebber … zijn baasje gaan accepteren om een
lekker hapje te kunnen nemen. Buiten in en om huis maken we dat ook wel mee. Of
het nou mussen, mezen of meeuwen zijn, zodra ze weten dat ze elke dag op zo ongeveer dezelfde tijd lekker eten krijgen waar ze niets voor hoeven te doen, dan kennen
ze weinig angst meer. Het is een simpel feit dat vogels heel snel hun verzorger leren
kennen. Dat merk je ook als andere mensen in je vogelhok komen. Ze moeten dan
echt eerst even ‘de kat uit de boom kijken’ en vragen zich af: ‘Kunnen we die wel
vertrouwen?’ Dus, vogels zijn zo dom nog niet.
Als je vogels in een nieuwe ruimte zet, zullen ze altijd eerst wat rondkijken, de boel
verkennen terwijl ze altijd de mogelijkheid open houden om eventueel weg te kunnen vliegen. Na een paar dagen hebben ze zich aangepast aan de ruimte, voelen ze
zich al meer veilig en gaan ze zingen, badderen en alles doen wat in het normale
vogelleven hoort. Voelt een vogel zich niet gewoon lekker thuis in zijn verblijf, dan
zal hij zich ongelukkig voelen en geen normaal gedrag laten zien. Op een tentoonstelling zal hij zich dan nooit goed presenteren en weigeren zich goed te tonen aan
de keurmeester. En daar heeft zijn baasje geen belang bij.
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De kweektijd breekt aan….
Zodra de broedperiode begint, wordt de vogel veel rustiger, kalmer en tammer. Vooral ook als de vogel (bijv. als jong al) in dezelfde omstandigheden opgegroeid verzorger in het hok komt, ze voelen dan nog meer vertrouwd. Komt er een vreemde in je
hok, dan zijn de vogels even van de rit. Zolang als je maar in gesprek bent en ze herkennen in het gesprek het silhouet en de stem van het baasje horen, dan komen ze na
enige tijd weer in hun normale doen. Dat ‘normale doen’ merk ik ook als ik zo nu en
dan al een paar jaar lang de vogels van iemand anders verzorg. Als ik van ver aankom, ‘weten’ de vogels dat al. Een grote parkietsoort begint dan te ‘zingen’ dan als
een teken: we gaan gevoerd worden. Dat wordt versterkt als ik even terugfluit. Dat
klinkt vertrouwd en houdt ook de pop rustig die op de eieren zit. Als ik nestcontrole
ga doen, tik ik eerst even op de nestkast en de man maakt een geluidje dat het vertrouwd is. De broedende pop krijgt dan tijd om er even af te gaan.
Een paar dagen voor de uitkomst had ik gemerkt dat er ‘wat stond te gebeuren’. Dat
zie je aan de voederaanname. Ze nemen dan wat minder, waarschijnlijk vanwege de
spannende, bijzondere situatie dat er jongen gaan uitkomen. Immers, de geluiden van
de jongen vernemen ze al als nog uit de dop moeten komen. Het zijn de details in het
gedrag die de liefhebber in de gaten heeft. Die details zie je ook als de jongen uitgekomen zijn. Het ouderkoppel is dan meer gefocust op de inhoud van het voerbakje
om zo snel mogelijk eerst de lekkerste zaden er uit te halen die het beste zijn voor de
nog kleine kuikentjes. Of om wat meer en vers eivoer te nemen. Bij sommigen vogelsoorten wordt dan ook levend, eiwitrijk voedsel aangeboden.
Op het moment dat er geringd moet gaan worden, is het ook gemakkelijk als er een
goed vertrouwen is met de verzorger. Natuurlijk merk je dan wel een zekere ongerustheid bij de pop als je een jong al wat piepend in de hand neemt. ‘Zo gauw mogelijk weer terug leggen’, is dan het motto. Ook de volgende dag, als ik controleer of de
ring er niet af gegaan is, is de pop dan al weer wat gewend.
En deze beleving gebeurt allemaal in hun eigen territorium. In hun broedkooi of
vlucht. Ze vinden er immers veiligheid, voldoende en aangepast voedsel en gezelschap! Ze gaan niet voor niets tot de kweek over!
Harry Kruiper.
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Uw partner op het gebied van verzekeringen, hypotheken, bankzaken, pensioenen, makelaardij en verzuimbeheer
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Vogelweetje 31: De Havik (Accipiter gentilis) is een grotere broer van de
sperwer en de gelijkenis in zowel kleur als
tekening tussen deze beide soorten is
groot. De lichamelijke proporties zijn bij
de havik echter gemiddeld 20 cm groter
dan bij de afmetingen van de sperwer.. Bij
beide soorten is het mannetje kleiner dan
het vrouwtje. Het kleinere formaat komt de
mannetjes bij de jacht goed uit, terwijl het
vrouwtje door het wat grotere lichaam haar
jongen beter kan beschermen en warm
houden.
De havik is een snelle stootvogel, die van grotere hoogte in de lucht neerploft op z’n prooi. Het zijn vooral duiven die op z’n menukaart staan. Niet
alleen houtduiven maar helaas ook postduiven. Als deze van een vlucht op
de terugweg zijn, dan blijkt dat de havik de eerste groepen laat gaan. Dat
zijn namelijk de snelle vliegers. De havik richt z’n vizier op een wat latere
groep. Zit daar dan ook nog een bonte vogel tussen dan is dit het beoogde
slachtoffer. Na een snelle duik zal de duif in negen van de tien gevallen het
loodje leggen. Die ene keer dat de duif weet te ontsnappen brengt hem in
veiligheid, want in de praktijk is de duif een snellere vlieger dan de havik.
Slaat de havik mis dan zal hij al gauw de achtervolging staken en zo komt
de duif in veiligheid.
Vroeger was het houden van een havik voorbehouden aan de adel. Hier
duidt de wetenschappelijk naam ook op: gentilis = edel. En was het niet de
gravin Jacoba van Beieren die rond het jaar 1420 met een stel edelen op
“valkenjacht” ging? Hiertoe gebruikte men twee snelle jagers, te weten de
slechtvalk en de havik.
De plaats van de jacht kreeg later een naam: Valkenswaard.
De havik jaagt meestal in het buitengebied en zal zich zelden ophouden in
de bebouwde kom. Zit er dus een roofvogel in uw tuin een ander vogeltje op
te peuzelen dan is dat tien tegen één een sperwer.
Wiebe Tolman

Havik met fazant als prooi
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