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VOORWOORD VOORZITTER
Geachte leden van Vogelvrienden Hardenberg e.o.
December is door elkaar genomen een trieste maand met
regen, storm en vroeg donker. Maar laten we met z’n
allen positief denken en doen. Er zijn al zoveel misverstanden in deze wereld.
De Vogelvrienden hebben dit jaar niks te klagen gehad.
De club is denk ik door elkaar positief ingesteld, met een
goede onderlinge saamhorigheid. Ook de onderlinge tentoonstelling heeft goed gedraaid. De vogels waren van goede kwaliteit.
Meer dan vijftig procent van de vogels viel in de prijzen.
Dit geeft een stimulans voor de komst. Een warme omgang met elkaar
maakt de wereld waarin wij leven behaaglijker, verdraagzamer en een stuk
gezelliger. Een wereld waarin we prettig kunnen verblijven en bewegen.
Ook als Vogelvrienden kunnen we hieraan een steentje bijdragen.
Het bestuur van Vogelvrienden wenst U allen goede en gezonde Kerstdagen en Nieuwjaars wisseling toe.
Wij nodigen u allen uit voor de Nieuwjaars receptie op 11 januari 2019.
In de Schakel, aanvang 1930 uur.
Met vriendelijke groet,
Henk Nijeboer, voorzitter.
=====================================================
UITNODIGING tot het bijwonen van onze nieuwjaarsbijeenkomst, welke
wordt gehouden op vrijdag 11 januari 2019 in gebouw “De Schakel”, Lage
Doelen nr. 5 in Hardenberg, tel. 0523-261554. Aanvang 19.30 uur.
AGENDA: 1 Opening
2 Uitwisselen nieuwjaarswensen
3 Terugblik op tentoonstelling
4 Prijsuitreiking tentoonstelling
5 Bingo deel I
Pauze
6 Bingo deel II
7 Rondvraag
8 Sluiting
Bestuur “Vogelvrienden”
------------------------------------------------------------------------------------------CONSEPT JAARPROGRAMMA 2019:
(Het definitieve jaarprogramma wordt in de vergadering vastgesteld)
11 jan.: nieuwjaarswensen + bingo
9 sept.: jonge vogel avond
25 feb.: lezing
21okt.: inschrijving club tentoonst.
15 apr. Jaarverg. +lezing
+ lezing
11-16 nov.: onderlinge tentoonst.
10 jan.2020: nieuwjaar + ???
Bestuur en redactie wensen alle lezers een goed en gezond 2019 toe
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Vogelweetje 19: de rode wouw (Milvus milvus)
Met zijn sierlijke vluchten toont de rode
wouw zich een ware luchtacrobaat. Hij heeft
daarmee veel gelijkenis met de bruine kiekendief en ook de bruine kleur met grijze kop
komen overeen tussen de beide soorten. Maar
in de lucht is er een opvallend verschil. De
rode wouw heeft namelijk een diep gevorkte
Rode wouw
staart en deze V-vorm springt direct in het oog
als je hem ziet vliegen. De vlucht van deze
wouw heeft iets ”koninklijks” en de Franse naam “Milan royal” doet daar
ook aan denken.
De vleugel spanwijdte van de rode wouw is 165 cm. Daarmee is deze vogel
in Europa na de zee-arend (ruim 200 cm) de tweede in grootte.
In Engeland had de rode wouw vroeger een beschermde status. Het is een
aaseter die het vooral gemunt heeft op pas overleden dieren. Maar ook was
het een opruimer van visafval. Daardoor was deze vogel bij de bevolking in
de kustplaatsen erg geliefd. Maar omdat de vogel zich ongehinderd voort
kon planten kwamen er op den duur te veel wouwen. Toen er een periode
met minder kadavers aanbrak richtten de wouwen zich op levende dieren,
zoals kippen en lammetjes. En dat vonden de Engelsen niet leuk. De jacht
op wouwen werd toen geopend, Ze werden letterlijk en figuurlijk vogelvrij
verklaard en binnen de kortste keren was de rode wouw in Engeland bijna
geheel uitgeroeid. Maar de Engelsen hebben ingezien dat deze prachtige
roofvogel niet uit hun land mocht verdwijnen. Daarom werd de soort uit
Europa terug gezet in de Engelse natuur. De beschermde status kwam ook
weer terug en momenteel is er in Engeland weer een behoorlijke populatie
rode wouwen. In Nederland is de rode wouw niet algemeen. Tot genoegen
van jagers en jachtopzichters, want die hebben een hekel aan al wat roofvogel is, dus ook aan de rode wouw. Het vergiftigen van wouwen komt ook
voor. Vaak via prooidieren zoals dode ratten en muizen die door rattengif
zijn gestorven en waarva het gif op de vogel wordt overgebracht.
Op nog geen 100 kilometer over de grens met Duitsland komt de rode wouw
veel voor. In de omgeving van Lingen (60 km) zag ik ze wel eens vliegen.
Ook in Hardenberg heb ik een paar keer een rode wouw gezien, o.a. boven
het Vechtdalpark aan de Kruserbrink.
Er is ook nog een zwarte wouw, maar deze is veel zeldzamer en leeft veel
verder over de grens in Oost-Duitsland. Zoals de naam al aangeeft is deze
bijna zwart. En de staart is minder gevorkt
dan die van de rode wouw. Ik heb de
zwarte wouw wel eens op vakantie waargenomen.in het Ertsgebergte nabij de
Tsjechische grens.
Wiebe Tolman.
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Gevorkte staart

AVIA SERVICE STATION

……………………………….

DE GROOT
BRUCHTERWEG 99
7772 BK HARDENBERG
TEL. 0523-261588

Oliecontrole geeft zekerheid
Extra zekerheid schenkt

AVIA

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

RADEMAKERS POELIERSBEDRIJF
De Spinde 5, 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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Voor de vogels: Gestreepte witbol (Holcus lanatus)

Vroeger heette deze grassoort
“meelrai” en daarvoor had het nog
een andere naam, “wollig zorggras”.
Een verwante soort is de gladde of
zachte witbol (Holcus Mollis), maar
deze komt minder vaak voor en staat
vaak aan de rand van bospercelen.
De gestreepte witbol is zeer algemeen
en komt voor op alle grondsoorten.
Van arme zandgronden tot voedzame
kleigronden. Ook in de omgeving van Hardenberg is deze soort witbol
ruimschoots voorhanden. Meestal staat dit gras in pollen bij elkaar.
Hoewel de aartjes lichtbruin van kleur zijn stralen ze oppervlakkig een
witte gloed uit als ze massaal bij elkaar staan. Vandaar de naam witbol. Een kenmerk van deze soort zijn de paars/rode fijne streepjes,
aangebracht aan de voet van de bloeistengel. We zeggen dan dat deze
grassoort z’n pyjama nog aan heeft. De verwante gladde witbol of
zachte witbol heeft deze streepjes niet.
Het gras en de aartjes van de gestreepte witbol voelen heel zacht aan.
In deze aartjes zitten de zaadjes, maar deze zijn voor het menselijk
oog haast niet zichtbaar. Toch weten onze vogels deze zaadjes wel te
vinden en ook te waarderen. Ze pluizen de aartjes helemaal uit. Het
hun dus veel afleiding. Ook gaan sommige soorten, met name zebravinken en gouldamadines er graag mee nestelen. En dat is ook weer
mooi meegenomen. Kortom, de gestreepte witbol is geliefd bij onze
vogels en mede daardoor een zeer nuttige bijvoedering.
Wiebe Tolman.

Koop bij onze adverteerders, want zij steunen ons!
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Onze kweker: Henk Oldehinkel
Henk werd in 1944 geboren in de buurtschap Radewijk.
Zijn ouderlijk huis stond op de grens van de gemeenten
Hardenberg en Gramsbergen. Zijn eerste vogels op die
plek waren kanaries en Lady Amherst fazanten.
Henk trouwde in 1970 met Sini en ze gingen wonen in
de flat aan de Lage Gaardenstraat.
Van zijn collega Jan Nijeboer - broer van onze voorzitter
Henk Nijeboer - schafte hij zich wederom kanaries aan.
Henk kwam er al gauw achter dat de kelder in het flatgebouw niet de ideale
plek was om daar vogels te houden. Dat veranderde toen Henk en Sini de
huidige woning aan de Trompstraat gingen betrekken. De vorige bewoner
had daar in de tuin een hok gebouwd en daar maakte Henk handig gebruik
van om dit als onderkomen voor zijn vogels in te richten.
In de buurt kreeg hij kennis aan twee andere vogelliefhebbers, te weten
Woelders en Willem Boeve en op 1 januari 1975 werden zijn gedrieën lid
van Vogelvrienden Hardenberg. De beide vogelmaten kwamen te overlijden,
waarbij vooral de plotselinge dood van Willem Boeve Henk enorm heeft
aangegrepen. Vanaf dat moment ging Henk zich meer toeleggen op de vereniging en zo trad hij toe tot het bestuur. Inmiddels is hij in de club al jaren
de ringencommissaris.
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Het vogelbestand kreeg ook een ingrijpende verandering. Van de kanaries
stapte Henk over op tropische vogels. En met succes, want hij werd gelijk
kampioen met de vrij zeldzame dybowsky astrilde. Ook de binzenastrilde,
aauroraastrilde, driekleur en roodkop papegaaiamadines, alsmede tijgervinken, elfenastrildes en blauwfazantjes behoorden tot de favoriete soorten.
De laatste jaren is Henk echter helemaal in de ban van de gouldamadines en
ook met deze soort behaalt hij uitstekende resultaten. Zo werd hij niet alleen
bij de eigen vereniging kampioen, maar ook bij de regio van de speciaalclub
in Beilen. Samen met Jan Ploeg heeft hij zich bij die regio aangesloten.
Puntje van zorg vindt Henk het steeds meer beknotten van onze liefhebberij
inzake het zogenaamde dierenwelzijn. Ik deel met hem die zorg. Maar zolang het nog kan wens ik Henk nog veel plezier met zijn mooie vogelhobby.
Wiebe Tolman.
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TT 2018
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De Vechtdalshow.

De vereniging Pels en Pluim uit Hardenberg organiseert al enige jaren een
show samen met omliggende verenigingen onder de naam Vechtdalshow.
Ik was er op zaterdag 13 oktober 2018. In de manege Gulden Spoor op de
Boshoek was een bonte verzameling kippen, konijnen, duiven en cavia’s
samengebracht. Mijn belangstelling ging in het bijzonder uit naar de duiven,
want als jochie had ik vroeger meeuwtjes en dat vind ik nog altijd hele lieve
en mooie duifjes. Officieel heten ze Oud Duitse meeuwtjes. Ik kwam in de
manege goed aan mijn trekken, want er zaten meerdere
prachtige exemplaren van deze duifjes. Jammer dat ik er
geen goede ruimte voor heb, want dan ik zou ze zo weer
willen hebben.
Een sterk onderdeel op de Vechtdalshow is de afdeling
kippen. Van kleine krieltjes tot de grote Wyandottes.
Oud Duitse meeuw

Wyandotte
Spaanse witwang

Buff

Manege Gulden Spoor

Wat mij opviel was de naam
Buff die aan een kippenras is
gegeven. Bij onze grasparkieten
komt deze naam ook voor,
maar dan slaat het op het type
bevedering. Er zit dan een laag
dons in de onderbevedering.
Daar kon ik bij deze kippen
niets van zien.

Al met al een mooie Vechtdalshow. En gezellig met
het voortdurende hanengekraai op de achtergrond.
Mijn favoriete duifjes waren dus de meeuwtjes en ik
had ook een favoriete kip. Dat was de rechts onder
afgebeelde Wyandotte kriel. Prachtig die hele fijne
koekoekstekening over het hele lichaam.
Tekst en foto’s Wiebe Tolman.
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Brahma

Wyandotte kriel

Fischer toekan

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

Andes condor
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SPECHTEN

Door Wiebe Tolman.

In ons land kennen we de volgende soorten spechten
Kleine bonte specht ( Dendrocopos minor)
Valt door 2 zaken duidelijk op. 1e zijn geringe formaat,
2e. Het rode “petje”op z’n kop.
Deze vogel kruipt bij onraad altijd weg achter de stam.
Als we ons verdekt opstellen in de naaste omgeving dan
komt hij wel weer tevoorschijn en krijg je hem te zien.
Het invlieggat is een klein rond gaatje.
De kleine bonte komt praktisch nooit op de grond. Hij
zoekt z’n voedsel (spinnetjes, kevers, rupsen) in de
schors van de boom.
Grote bonte specht (Dendrocopos major)
Deze is dus beduidend groter dan de kleine bonte.
Pas op: als de jongen uitvliegen hebben die ook een rood
petje, maar na enige tijd verdwijnt het rood. De man
houdt dan een klein rood streepje over aan het achterhoofd, maar het vrouwtje is geheel zwart op de kop.
De grote bonte heeft ook een rond invlieggat.
Ook deze vogel komt praktisch nooit op de grond.
In aantal komt de grote bonte meer voor dan de kleine.
Er is ook een middelste bonte, maar die komt in onze
contreien niet voor. Echter wel in Twente.
Groene specht (Picus viridis)
In tegenstelling tot de beide bonte spechten komt de
groene specht wel veel op de grond. Hij weet daar feilloos de nesten met mierenlarfjes te vinden. Ook zoekt hij
vaak naar ander levend materiaal op de grond.
De roep van de groene specht klinkt al vroeg in het voorjaar. Het lachende geluid wordt zowel door het mannetje
als het vrouwtje voortgebracht.
De groene specht heeft een ovaal invlieggat.
Zwarte specht (Dryocopus martius)
Deze zoekt z’n voedsel ook op de grond. Bij voorkeur in
oude rottende boomstronken. Daaruit eet hij rupsen, larven, eitjes, spinnen en pissebedden. Aan de grootte van
de uitgehakte splinters kun je zien of dit het werk was
van de groene of de zwarte specht. Deze laatste heeft een
veel groter en krachtiger snavel en maakt daarmee ook
grotere haksplinters.
De zwarte specht maakt ook een enigszins lachend geluid, maar dit klinkt veel luider dan dat van de groene.
Het invlieggat is groot en ook ovaal.
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Uw partner op het gebied van verzekeringen, hypotheken, bankzaken, pensioenen, makelaardij en verzuimbeheer

Bellen: (0523) 282726

mailen: mail@vrieling.nl
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Internet: vrieling.nl

DE GALAPAGOS EILANDEN
Deze eilandengroep ligt gedeeltelijk onder de evenaar, op een afstand van
1000 kilometer vanaf het vasteland van Zuid-Amerika (Equador). Elk eiland
heeft zowel een Engelse als een Spaanse naam. Het gebied kreeg bekendheid
doordat Charles Darwin hier in 1835 de grondslag legde voor zijn latere evolutie theorie. Als een apart onderdeel hiervan ontdekte hij, dat dezelfde soort
vinken op het ene eiland een veel dikkere snavel hadden dan exact dezelfde
soort vinken op de andere eilanden. Als mogelijke oorzaak hiervan ontdekte
Darwin dat de vinken met de dikkere snavel op het eiland waar ze woonden
hardere vruchten moesten kraken dan de vruchten op de andere eilanden.
Maar Darwin ontdekte nog veel meer. Zo kwamen er op de Galapagos maar
twee soorten zoogdieren voor, namelijk de rijst-rat en de vleermuis. Andere
soorten hadden de afstand vanaf het vasteland niet kunnen overbruggen.
Het aantal vogels op de Galapagos eilanden is gigantisch. Duizenden reigers
en pelikanen hebben zich hier gevestigd. Bij gebrek aan predatoren gedijen
de vogels daar prima. Darwin beschreef aan boomvinken en grondvinken 15
verschillende soorten. Deze worden Darwinvinken genoemd.
Er zijn echter meer soorten. Zoals de spechtvink, die er om bekend staat dat
hij een stuk “gereedschap” gebruikt om aan voedsel te komen. Hij peutert
met een spriet van een cactus in boomholtes en spleten om zo aan larven of
insecten te komen. Ook bijzonder is een ander soort Darwinvink, die leeft
van het bloed van de masker rotspelikaan. Deze vink pikt daarbij een klein
gaatje in het onderlichaam van de pelikaan en zuigt zo het bloed er uit. Ook
de bloedpennen in de vleugels worden door deze vink leeggezogen.
Het moge duidelijk zijn dat er op vogelgebied op de Galapagos eilanden heel
veel valt te beleven. Jammer dat ze zo ver weg liggen.
Wiebe Tolman.
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Onze adverteerders steunen ons. Houdt U daar rekening mee?
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KOEKOEKSGEDRAG NIET ALLEEN BIJ DE KOEKOEK

(Overgenomen uit het Kontaktblad van de Vogelkring Steenwijk)
Uit onderstaand artikel mag duidelijk worden dat het niet
alleen koekoeken zijn die hun eieren in andermans nest
leggen en hun jongen groot laten brengen. Dit gebeurt
ook bij andere vogelsoorten. Binnen het vraagprogramma van de NBvV vallen ze in de groep wevers, staalvinken en wida’s. Deze groepen vogels kennen een eigen
groep van liefhebbers. Binnen deze groepen zijn eigenlijk twee uitersten te onderscheiden, te weten de groep
Koekoek
van liefhebbers die wevers en wida’s houden omdat deze
vogels zulke mooie en prachtige kleuren hebben. En dan vooral de mannelijke exemplaren. De liefhebbers houden deze vogels doorgaans in grote
gezelschapvolières vanwege hun kleurenpracht.
Slechts zelden proberen deze liefhebbers met deze vogelsoorten te kweken.
Ze kweken namelijk niet zo eenvoudig als sommige soorten andere vogels.
Om met deze soorten toch broedresultaten te krijgen zijn er liefhebbers
(dus het andere uiterste) die zich hierin specialiseren en die we gerust specialisten mogen noemen. Binnen het Nederlandse taalgebied worden met
wevers die vogels bedoeld die zelfstandig een nest bouwen en hun jongen
zelf ook groot brengen. Wanneer de naam wida gebruikt wordt, is dit niet
zo duidelijk. We noemen ze vaak in één adem, maar er is een wezenlijk
verschil. Een groep wida’s met de wetenschappelijke naam Euplectus
wordt ook wel widavogel genoemd en deze brengen, net als de wevers,
zelfstandig hun jongen groot. De vogels met de wetenschappelijke namen
Vidua en Steganura brengen de jongen niet zelfstandig groot. Deze vogels
hebben ieder hun eigen soort waardvogel, welke als pleegouder dient voor
deze wida’s. Deze waardvogels behoren tot de prachtvinken.
De dominicaner wida is samen met zijn waardvogels, het sint helenafazantje en het napoleonnetje, af en toe te zien op de tentoonstelling. In de vrije
natuur neemt de dominicaner wida man plaats op een boomtak, welke voor
de omgeving goed zichtbaar is. Vanaf deze plaats zal hij steeds weer opfladderen, met de staart en de vleugels uitgespreid om maar voldoende indruk op de vrouwtjes te maken. Deze balts gebeurt juist dan wanneer de
waardvogels aan hun nest begonnen zijn.
Wanneer de dominicaner wida man succes heeft en een popje is ingegaan
op zijn avances, dan zal het popje in een onbewaakt ogenblik haar eitje
leggen in het nest van het sint helenafazantje of het napoleonnetje. Meestal
legt het dominicaner wida popje haar volgende eitje in een ander nest.
Prachtig is het om te zien hoe het nestkleed van de jonge wida is aangepast
aan dat van de waardvogel. De waardvogel zal dan ook niets merken en de
gast samen met de eigen jongen grootbrengen. De wida’s kijken daar niet
meer naar om.
Een overzicht van de wida’s, staalvinken en hun waardvogels:
Staalvinken (Vidua chalebeata)
Vuurvink
Koningswida (Vidua regis)
Granaatastrilde en blauwfazantje
Dominicaner wida (Vidua macrouira) St helenafazantje en napoleonnetje
Fischer wida (Vidua fisheri)
Purper granaat, melba-, aurora- en
wiener astrilde
Cor van Elven.
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Secretariaat: Pinksterbloem 25, 7772 NK Hardenberg

