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VOORWOORD VOORZITTER
Beste Vogelvrienden,
Van mijn kant allereerst de beste wensen voor 2020.
Een uitdagend jaar voor onze vereniging met de regionale show in het verschiet een druk verenigingsjaar, dus
de schouders er onder met elkaar.
Ons bestuurslid Henk Schepers en zijn vrouw Fenny
waren 16 november 40 jaar getrouwd. Wij hebben dat
als bestuur samen met hen mogen vieren. Wij wensen
hen nog veel geluk voor de toekomst.
Onze eerste uitdaging is het binnenhalen van sponsoren. Daar gaan we in
januari gelijk mee van start. Mocht iemand van jullie een sponsor weten
neem dan even contact op het Hendrikus Edelijn, zodat we dubbele benadering voorkomen. Ik zal kwitantie informatie en de kosten op de website
zetten, zodat het voor een ieder mogelijk is deze uit te printen. Als bestuur
gaan we sponsoren werven op het industrieterrein Haardijk.
We kunnen terugkijken op een mooi jaar 2019. Er wordt veel gedeeld in
de whatsapp groep. Mooie maar ook lastige ervaringen in onze hobby en
dat vind ik zeer positief. Leerzaam, saamhorigheid, enz.
We hebben er een aantal nieuwe leden bij. Welkom bij Vogelvrienden. Ik
hoop dat jullie je snel thuis zullen voelen bij onze prachtige vereniging.
Leden van onze vereniging behaalden goede resultaten op de Regioshow
in Westerhaar. Gefeliciteerd!
Laten we het nieuwe jaar positief ingaan en er een prachtig verenigingsjaar
van maken. Nieuwe ideeën om zaken te verbeteren zijn altijd welkom.
Arnold Tempelman, voorzitter Vogelvrienden.
=====================================================
UITNODIGING tot het bijwonen van onze nieuwjaarsbijeenkomst, welke
wordt gehouden op vrijdag 17 januari 2020. Niet in De Schakel, maar om
19.30 uur in het wijkgebouw “t Sumpelhuus”, Jan Steenstraat 18, achter
snackbar Rembrandt in Hardenberg. Daar zal onder meer de prijsuitreiking
plaatsvinden van de afgelopen onderlinge show. Verder wordt het een gezellige avond, die ter plekke wordt ingedeeld.
Bestuur “Vogelvrienden”
------------------------------------------------------------------------------------------JAARPROGRAMMA 2020:
Vrijdag 17 januari: nieuwjaarswensen + prijsuitreiking
Maandag 2 maart: ledenvergadering + lezing
Maandag 20 april: jaarvergadering
Mei BBQ bij Fokko Rademaker; datum volgt nog
Maandag 20 september jonge vogel avond
Maandag 16 november ledenvergadering + sluiting inschrijving regioshow.
30 november t/m 5 december regioshow
Vrijdag 15 januari: nieuwjaarsbijeenkomst 2021.
Kooien inleveren zaterdag 11 januari tussen 11
en 12 uur bij Rolleman in Lutten.
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======================================================
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GELUKKIG NIEUWJAAR
Bestuur en redactie wensen onze
leden, adverteerders en alle lezers
van de Notenkraker een heel
gelukkig

2020
======================================================

WELKOM NIEUWE LEDEN
Wij mochten onderstaande nieuwe leden bij
onze vereniging welkom heten:
B.Brinks, woont nu nog in Waddinxveen,
maar komt naar Hardenberg
L.Tautz te Balkbrug
J.Reinders te Gramsbergen
Wij hopen dat zij zich gauw thuis zullen voelen bij Vogelvrienden Hardenberg en dat ze veel plezier aan hun lidmaatschap mogen beleven.
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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
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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ZWARTE MEES
Deze vogel heeft een foutieve naam!
Hij is namelijk helemaal niet zwart.
Hoe ziet hij er dan wel uit?
Qua kleur en tekening komt hij nog
het meest overeen met de koolmees.
Alleen het felle geel van de koolmees
ontbreekt en vooral de borstkleur is
meer grijs dan geel. De zwarte mees
valt door twee dingen op: het is een bijzonder klein meesje en hij heeft een
witte vlek op het achterhoofd.
Hoewel het in principe een bosvogel is kunt u hem in de wintermaanden ook
wel op de voertafel in de bebouwde kom aantreffen.
Een andere bijzonderheid is zijn manier van nestelen. Dat kan zijn in holtes
in bomen, in nestkasten, maar ook gewoon in een holletje in de grond. In de
boswachterij Hardenberg zagen we de zwarte mees in– en uitvliegen in een
klein muizenholletje in een opstaande rand langs de Landsweg. Ze hadden
daarin kennelijk een nest met jongen.
In Engeland heet de zwarte mees coal tit, in Twente tieterken en in België
wordt hij keut genoemd. Shakespeare zei het al: What’s in a name!
======================================================

GEKKE PIMPELMEES
Het was een vermakelijk gezicht.
Een pimpelmees die in de wintermaanden bij
ons in de tuin dagelijks het gevecht aanging
met …...zichzelf !!
In de spiegel aan de schuur probeerde hij die
“vreemde indringer” uit onze tuin weg te
jagen. Onvoorstelbaar, wat had dat vogeltje
een uithoudingsvermogen.
Hij verdedigde zijn voedselterritorium, want
het universeelvoer en de meelwormen op de
voertafel achter in de tuin waren voor hem alleen en voor niemand anders.
En zeker niet voor die vogel in de spiegel. Dus dan maar proberen die
vreemdeling weg te jagen door voor de spiegel te fladderen en naar die vogel
te pikken. Dagen achtereen trakteerde hij ons daarmee op een vermakelijk
schouwspel.
Wiebe Tolman.

Onze adverteerders steunen ons!
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FAZANT (Phasianus colchicus)
Aan de wetenschappelijke naam kunnen
we afleiden waar de fazant van oorsprong
vandaan komt. Phasis is namelijk de naam
van een rivier die stroomt in de landstreek
Kolchis in Georgië. De fazant is dus een
zogenaamde invasieve soort. Dit zijn over
het algemeen soorten die zich hier hebben
gevestigd, maar hier van oorsprong niet
voorkomen. Ze zijn na een invasie in ons
land terecht gekomen.
Bij vogels in onze natuur kennen we meer van deze “vreemdelingen”. Voorbeelden hiervan zijn o.a. de nijlgans uit Egypte, de Indische gans uit India,
de casarca uit Afrika en China, de Canadese gans uit Canada en zo zijn er
nog wel enige soorten. De muisparkiet en de halsbandparkiet mogen we tegenwoordig ook tot de invasieve soorten rekenen op plaatsen waar ze zich in
parken en plantsoenen hebben gevestigd (Den Haag, Amsterdam, Enschede).
Terug naar onze “eigen” fazant. Hier ingevoerd als vogel voor de jacht en
daarom vroeger ook wel aangeduid als bosfazant en jachtfazant. Het zijn de
Romeinen geweest die er voor hebben gezorgd dat fazanten over heel Europa
als jachtvogels werden verspreid. Jammer genoeg behoren deze prachtige
vogels nog altijd tot de bejaagbare 5 soorten wild (haas, konijn, wilde eend,
houtduif en fazant). Voor stropers is de fazant ‘s nacht een gemakkelijk te
bemachtigen prooi, want ze zoeken tegen de avond een roestplek in een
boom. Vooral in het maanlicht is de vogel dan goed waar te nemen, met alle
gevolgen van dien.
In jagerskringen worden veel Franse woorden en uitdrukkingen gebruikt. De
fazantenhaan wordt door jagers aangeduid als “cock” (in het Frans le coq).
Ook het geluid van de haan komt daarmee overeen: kok-kok-kok.
De haan is een prachtige vogel met fel rood aan z’n kop en rode oorlellen.
Het vrouwtje moet het doen met een eenvoudig bruin toilet. Dit komt door
het aannemen van een goede schutkleur, want zij mag tijdens de broed niet te
veel opvallen. Het aantal eieren kan oplopen tot meer dan 10.
Opzienbarend is verder dat jonge fazantjes als na een dag of drie een eindje
kunnen vliegen.. Zij kunnen zich op deze wijze onttrekken aan de greep van
eventuele belagers.
Fazanten houden niet van dichte bossen, Rond Hardenberg kunnen we ze
vooral aantreffen in de natuurgebieden Collendoorn en de Rheezermaten. In
dit laatste gebied heb ik vanaf de Oude Rheezerweg bijgaande foto gemaakt.
Wiebe Tolman.

Wie koopt er nou niet bij onze adverteerders!
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OP BEZOEK BIJ ORNAMENTAL WATERFOWL MEINEN
28 September hebben we met een groepje leden een bezoek gebracht aan de
familie Meinen in Lutten. Henk Meinen heeft naast zijn melkkoeien ook nog
watervogels. Of zoals hij het zelf noemt: een uit de hand gelopen hobby. De
zorg hiervoor wordt voornamelijk gedaan door Henk en zijn schoonzus Sonja.
Het is begonnen met wat kippen, maar er kwamen steeds meer soorten bij.
Ze hebben op dit moment 130 soorten vogels zitten. In totaal zitten er 1800
vogels op een perceel van 1 hectare. Er zijn ook nog wat verblijven in een
schuur. Henk Meinen handelt in vogels, maar hij kweekt er ook mee. Het zijn
wel andere soorten dan die wij houden, maar toch ook wel leuk om daar eens
naar te kijken. We zijn eerst de schuur in gegaan waar de hokko’s, kraanvogels
en duiven zaten. Daar kregen we uitleg over de verschillende soorten.
Buiten waren enige vluchten met fazanten, hokko’s en bananeneters. Vanuit
hier gingen we verder over het terrein waar de eenden, ganzen, zwanen en
kraanvogels zaten. We konden tussendoor vragen stellen over de soorten, wat
ze eten, over de kweek en of deze dieren gemakkelijk te houden zijn.
Het was erg interessant om het verhaal te horen van een kweker die heel andere
soorten vogels kweekt dan wij.
Toen we door het hele park waren gelopen zijn we naar het gedeelte gegaan
waar de jonge vogels worden opgefokt. Hier worden de jongen uitgebroed en
groeien ze de eerste weken op. Tot slot kregen we nog koffie met cake.
De familie Meinen kreeg als dank een leuk presentje.
Tekst en foto’s Samantha van der Weide.

Watergang op het terrein

Kweekgedeelte met jongen
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Mandarijn en Carolina eend

Hawaaiganzen

Helmhokko

Goudspiegels

Knobbelpronkeend

Binnenruimte

Harlekijn eenden

Hoenderganzen

Jonge sproeteneendjes

Zwarthals zwanen

Vogels van Meinen
Foto’s: Samantha van der Weide en Arnold Tempelman

11

Vogelweetje 21:

WINTERKONING
(Troglodytus troglodytus)
Dit grappig kleine vogeltje wordt vaak
winterkoninkje genoemd omdat hij zo
klein is. Officieel staat de vogel echter
te boek als winterkoning. Deze naam
dankt hij aan het feit dat hij zelfs in de
wintermaanden in het bos nog z’n
mooie liedje ten gehore brengt. En voor zo’n klein vogeltje doet hij dit op
zeer luide toon. Dan ben je toch echt wel de koning van het bos.
Daar staat tegenover dat de winterkoning, ondanks z’n naam helemaal niet
tegen strenge winters kan. Er sneuvelen dan heel wat.
Het vogeltje weet zich razend snel in de onderbegroeiing te verplaatsen. Zie
je hem bijvoorbeeld wegduiken in een takkenrichel dan komt hij seconden
later een heel eind verder weer tevoorschijn. Zijn gedrag lijkt op een muis.
De vogel nestelt bij voorkeur in dichte onderbegroeiing, maar er zijn ook wel
andere plekken, zoals in takkenhopen, in coniferen en soms zelfs binnen in
schuren. De man winterkoning slooft zich ontzettend uit bij de nestbouw.
Soms maakt hij wel 6 à 7 nesten, waaruit het vrouwtje dan haar keuze mag
maken. Uiteindelijk zal zij kiezen uit een nestje dat hoofdzakelijk uit mos en
grassprietjes bestaat. Van binnen bekleed met kleine veertjes. De broedtijd
ligt in de maand april, maar soms worden er twee legsels grootgebracht en
dan loopt de broedtijd door tot in juli. De 5 tot 7 eitjes worden ongeveer 13
dagen bebroed en de jongen vliegen na 18 dagen uit.
Door z’n aparte verschijning met opstaand staartje heeft dit vogeltje altijd bij
de mensen tot de verbeelding gesproken. Als gevolg hiervan heeft de vogel
in ons land en daarbuiten diverse streeknamen gekregen. Enige voorbeelden:
Klein Jantje in Noord-Holland en Zuid-Holland
Klein duimpje (lyts tomke) in Friesland
Duumpje in Zeeuws-Vlaanderen
Poverke in België
Ekkelkönneke in Enschede/Twente
Neddelkeunke in delen van Groningen
Wegkroeperke in andere delen van Groningen
Wipstattje ook in provincie Groningen
Meelwormen bijvoeren
Krakkenüt op Schiermonnikoog
in een strenge winter.
Tuutemerke in Noord-Limburg
Wientipperken in de Achterhoek
En om de rij te sluiten is de bijnaam in Rijssen en delen van Twente haast
onuitspreekbaar: Njötnkwannik. Afgeleid van notenkoning.
Wiebe Tolman.
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Admiraal HelfrichstraatFischer
1C toekan
7772BV Hardenberg
T: 0253 260680
E: dierenwinkel.hardenberg@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/
dierenwinkel.hardenberg
===================================================================

SNELLE REIGER
Bijgaande foto maakte ik bij een poel
tegenover de Koppel. De blauwe reiger
wachtte daar met eindeloos geduld of er
mogelijk nog een prooi langs kwam.
Met bijna net zoveel geduld heb ik mij
ter plekke verdekt opgesteld en zowaar,
het geduld van mij en de reiger werd becondor
loond.Andes
Plotseling
schoot de lange hals
van de reiger als een soort katapult het
water in. Hij liet mij nog even zijn buit zien, een klein visje, vermoedelijk
een voorntje. Direct daarna was het visje met een hap/slok verdwenen in de
krop van de reiger.
De blauwe reiger is in principe een standvogel. Dat wil zeggen dat hij zich in
de buurt van z’n geboortestreek blijft ophouden. Toch raakt hij ook wel eens
uit de koers, want de pootring van een dode reiger langs de Vecht liet zien
dat deze vogel 2 jaar oud was en was geringd in het natuurgebied Matsalu in
Estland, een afstand van ruim 2000 kilometer!.

13

TAMME PIMPELMEES

Ik schreef al eerder, dat je vogels heel
dicht kunt benaderen als je jezelf rustig
gedraagt.
Op de foto bewijst de heer Gerard Ruig
uit Heemserveen dat je een pimpelmees zo tam kunt krijgen dat deze zelfs
op je hand komt zitten.
Hoe bereik je zoiets? De heer Ruig zei
mij dat hij elke morgen op ongeveer
hetzelfde tijdstip, op dezelfde plaats en
met nagenoeg dezelfde kleren aan met
een handje vol universeelvoer het vertrouwen van dat vogeltje kon winnen,
waarna deze op zijn hand kwam zitten. Een mooi staaltje van dierenliefde!
=======================================================

EENDEN IN VOORTUIN
Wij hebben in onze voortuin een heel
klein vijvertje. Niks bijzonder zult u
zeggen. Klopt. Maar je staat wel even
vreemd te kijken als er op een vroege
morgen in het voorjaar twee wilde eenden in dat vijvertje zwemmen.
En dat midden in de Beatrixstraat.
Ik moest mijn ogen dan ook even flink
uitwrijven voor ik deze foto nam.
De eenden waren kennelijk op zoek
naar voedsel. En dat was ruimschoots
voorhanden. Uit veiligheidsoverwegingen hebben we in het vijvertje veel
keitjes aangebracht. En daar zaten heel veel kleine poelslakjes op, een echte
lekkernij voor watervogels. Mogelijk heeft een beeldje van twee loopeenden
naast de vijver de wilde eenden naar de vijver gelokt. Maar dat is gissen.
=======================================================
KOLIBRI OP CURACAO
Een foto waar ik altijd nog een beetje
trots op ben ziet u hiernaast. Het is de
groene kolibri die ik fotografeerde in de
tuin van mijn gastgezin, familie Daal.
Het lijkt er op dat dit vogeltje alle tijd
neemt om de nectar uit de bloem te zuigen, maar dat is niet zo. Hij werkt alle
bloemen in razend snel tempo af.
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Uw partner op het gebied van verzekeringen, hypotheken, bankzaken, pensioenen, makelaardij en verzuimbeheer

15

DRAAIHALS (Jynx torquilla)

Een enkele keer wordt deze vogel in
Hardenberg waargenomen. Ik kreeg
meldingen uit de Reigerstraat in Hardenberg en de Prügelweg in Brucht.
Het waarnemen van de draaihals is
om meerdere reden bijzonder, want
de vogel is vrij zeldzaam en heeft
bovendien een enorme schutkleur, te
vergelijken met die van boomschors.
In de natuur zie je hem daardoor

gemakkelijk over het hoofd.
Vreemd genoeg is de draaihals ingedeeld bij de familie van de spechten. Hij
heeft hier echter weinig overeenkomsten mee. Geen sterke “haksnavel” en
evenmin een sterke “steunstaart”. Het is wel een holenbroeder, maar in tegenstelling tot de echte spechten maakt hij de nestholten niet zelf, maar
maakt hij gebruik van al bestaande holtes in bomen.
Wel een punt van overeenkomst met de specht is de golvende vlucht, waarbij
de vleugels telkens even strak tegen het lichaam worden gehouden, waarna
een vallende beweging wordt ingezet. En met de groene en zwarte specht
heeft de draaihals gemeen, dat hij z’n voedsel zoekt zowel in (dode) boomstammen als op de grond. De grote en kleine bonte specht zie je zelden of
nooit op de grond. Zij halen hun voedsel uit de schors van bomen.
De draaihals en de groene specht zijn echte liefhebbers van mieren en ook
van miereneitjes. Zij weten deze met grote precisie in de grasmat te vinden.
De draaihals overwintert in het Middellandse zeegebied en in Afrika en
broedt in delen van Scandinavië en in Oost Europa. Vroeger broedde hij ook
op de Veluwe. Nu is de vogel slechts op doortocht te zien in de maanden
april/mei en september/oktober. Vanwege de sterke achteruitgang is de vogel
inmiddels op de rode lijst geplaatst.
Zijn naam dankt de vogel aan het feit dat hij z’n kop praktisch rond kan
draaien. Bij dreigend gevaar draait hij z’n kop met korte rukken van links
naar rechts, op een manier zoals bijvoorbeeld een cobraslang dat ook doet.
Hij probeert daarmee zijn belagers schrik aan te jagen.
Dit gedrag vinden we ook terug in twee bijnamen die de vogel in Vlaanderen
geniet: de adderspecht en de slangenvogel. Andere bijnamen zijn wringnek,
nekdraaier en poertje. Dit laatste geeft aan dat de vogel op zoek naar voedsel
in de grond zit te poeren.
Wiebe Tolman.

Inkopen doen? Denk aan onze adverteerders!
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ROEKEN
Roeken zijn echte kolonievogels. Zulks in tegenstelling tot de zwarte kraai,
die paarsgewijze voorkomt. Roeken leven in grote zwermen. Ze nestelen ook
in kolonieverband. Maar ook buiten de broedtijd leven ze in gezelschap bij
elkaar. Een uitzondering betreft die ene roek die dit seizoen in z’n eentje bij
mij in de tuin komt om te snoepen uit een potje pindakaas.
Bijgaande foto maakte ik eens aan de Plaggenmarschweg in Collendoorn.
Ook hier zaten de roeken gezellig bij elkaar.
Voor de landbouw zijn roeken zowel nuttig als schadelijk. Nuttig kunnen ze
zijn omdat ze veel emelten uit de graszoden opeten. Dit bevordert de groei
van het gras. Schadelijk kunnen ze zijn als ze de pas ingezaaide maiskorrels
hebben ontdekt en daarvan gaan smullen. Overigens zijn de zwarte kraai en
het kauwtje daar ook niet vies van. Het valt mij altijd op dat de boer deze 3
soorten altijd samenvoegt onder één naam: “Kraaien”.
Voor de burgerbevolking kunnen roeken hinderlijk zijn als ze met de kolonie
dicht bij de bebouwing gaan nestelen. Hun uitwerpselen en het lawaai kunnen dan als hinderlijk worden ervaren. Maar dat is van korte duur want het
hele broedproces neemt ongeveer zes weken in beslag. Daarna is het met de
hinder gedaan en kunnen roek en mens weer vredig naast elkaar verder leven.
Wiebe Tolman.
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Secretariaat: Pinksterbloem 25, 7772 NK Hardenberg

