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VOORWOORD VOORZITTER
Beste Vogelvrienden,
Het jaar 2020 zit er bijna weer op en we gaan richting de
feestdagen.
We kijken terug op een jaar dat er veel niet doorging.
De Regionale-show ook de tafelkeuring en nog vele
andere evenementen in de vogelsport gingen niet door .
Het grote verlies van ons erelid Henk Nijeboer die eind oktober overleed op
de leeftijd van 84 jaar.
Al met al geen vrolijk jaar, maar we mogen blij zijn dat we onze hobby
hebben waar we plezier aan mogen beleven. In onze whatsapp groep zien
we leuke dingen voorbij komen.
Dit jaar hebben we ook een leuk aantal nieuwe leden mogen begroeten.
Maar de cijfers van de corona besmettingen zijn nog steeds erg hoog.
We hebben als bestuur besloten alle activiteiten af te gelasten t/m maart
2021. Hierbij komt onze nieuwjaarsbijeenkomst die gepland stond voor
vrijdag 15 januari ook te vervallen.
Zelf ben ik al begonnen aan de kweek en na een stroef begin gaat het nu
beter. Er liggen verschillende nesten zebravinken en een paar nesten grasparkieten. Ik hoop dat jullie ook weer veel vogels mogen kweken zodat we
komend jaar weer een show kunnen houden met een mooi aantal vogels.
Van mijn kant en namens het bestuur van Vogelvrienden Hardenberg
e.o. wens ik jullie hele fijne feestdagen en vooral een gezond 2021 toe.
Arnold Tempelman, voorzitter.
=====================================================

JAARPROGRAMMA 2021:

Vrijdag 15 januari: nieuwjaarsbijeenkomst vervalt ivm. corona.
Maandag 26 April: Jaarvergadering
Mei/Juni: Uitje of BBQ
Maandag 20 September: Jonge vogelavond
Maandag 18 Oktober: ledenvergadering+ inschrijving+ lezing
15 – 20 November: onderlinge Show
Vrijdag 14 januari 2022: Nieuwjaarsbijeenkomst
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De aalscholver, een onderzeeër waarbij de lange nek op
een periscoop lijkt. Zo zie je de aalscholver diepliggend op het water

zwemmen. Maar je ziet hem zo nu en dan ook in stijl over de Vecht vliegen,
die vogel met een lange uitgerekte hals waarbij de kop licht wordt gebogen.
Het is ook een goede duiker, tot wel 10 meter diep om heel snel zwemmend
zijn prooi boven water te halen. Wat hij echter niet heeft is een stuitklier met
vet om zijn verenpak in goede conditie te houden. Zonder vetlaag nemen de
veren gemakkelijk vocht op, hij heeft dus geen waterdicht verenkleed. Daarom zie je dat hij na het duiken zijn verenpak met geopende vleugels in de
zon moet laten opdrogen. Zie de tekening van Jos Zwarts.
Onder water vindt de aalscholver dus zijn cafetaria, of beter gezegd zijn viswinkel. Want vis
is zijn favoriete voedsel, meestal vissen tot
zo’n 20 cm, maar als het moet verorbert hij ze
ook tot 1,5 kg. Hengelsporters zijn de aalscholvers dus liever kwijt dan rijk want de vogel
heeft er op een dag wel een paar nodig. Om ze
onder water te kunnen grijpen heeft hij niet alleen aangepaste poten (ze staan
wat uit elkaar, spreidpoten zou je kunnen zeggen), maar hij moet ze ook
zien. Met zijn kristalgroene ogen heeft hij onder water een heel goed zicht.
Dat is zijn ene hulpmiddel. Het andere middel
is zijn bijzondere snavel. Hij kan zijn snavelbek niet alleen heel wijd sperren, maar zijn
snavel bezit ook een scherpe kromme punt om
vis doeltreffende naar binnen te schuiven. Zeg
maar een haaksnavel dus.
Koloniebroeders zijn het.
Een aalscholver wordt gemiddeld wel zo’n 11
jaar en is niet alleen een sociale vogel maar
ook een kuddedier. Daarom broeden ze in kolonies aan de rand van goed en
redelijk diep (vis)water. In ons land beginnen ze daar al heel vroeg mee, eind
januari-februari. Door de kou is een broedsel van die blauwgroene eieren
niet altijd succesvol om die kale, zwarte kleine kuikentjes van zo’n 50 gram
groot te krijgen. Daarom gaan ze soms voor een tweede leg. Van afstand is
het broedgebied vaak een herkenbare witte plek. Waarom? Omdat hun dunne
uitwerpselen zeer bijtend zijn. De bomen die ze uitkiezen en de omliggende
omgeving zijn ten dode opgeschreven vanwege de kilo’s witte drek die de
vogels uitscheiden.
Eigenlijk is er veel meer te vertellen over de schollevaar, want zo wordt hij
ook genoemd. Als de aalscholver in een kruiswoordpuzzel voor komt, dan is
deze naam meestal de oplossing!
Harry Kruiper.
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Inkopen doen? Denk aan onze adverteerders!
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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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—————————————–
Bestuur en redactie wensen u
prettige feestdagen en een
goede jaarwisseling

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

Welkom nieuw lid:
Gerrit Tigelaar uit Bergentheim

Wij hopen dat je het naar de zin zult hebben
bij onze vereniging en dat je veel plezier mag beleven van
je lidmaatschap.
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======================================================
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Vogelweetje 28: de boomvalk (Falco subbuteo)
De slechtvalk heeft de naam om de snelste vlieger te zijn.
En met een valsnelheid van ruim 300 kilometer per uur
doet niemand hem dat ook na. Maar in de vlucht is de
boomvalk ook een hele snelle jongen.
In de broedtijd als er jongen zijn aast de boomvalk op
kleinere vogels. Op zijn menukaart staan dan vooral zwaluwen. Niet alleen huiszwaluw en boerenzwaluw, maar
ook de razendsnelle gierzwaluw weet hij al vliegend te
pakken te krijgen. Heel opvallend is het feit dat zowel de
huiszwaluw als de boerenzwaluw een speciale noodroep
hebben ontwikkeld als er specifiek een boomvalk in de buurt is.
Buiten de broedtijd pakt de boomvalk vooral de wat grotere insecten. Hij
heeft het dan vooral gemunt op libellen. Deze vangt hij met zijn poot, om ze
vervolgens naar de snavel te brengen. Ik was er eens op een zomeravond
getuige van dat een paar boomvalken met 4 jongen op de Engbertsdijkvenen
aan de kant van Sibculo de jacht op libellen hadden geopend. En die waren
er heel veel in de luwte van de bosrand. Zes boomvalkmagen hebben die
avond heel wat libellen verslonden. Toch wel een fascinerend gezicht.
Tijdens de vlucht is de boomvalk goed te
herkennen aan de vrij puntige vleugels.
Andere roofvogels, zoals de buizerd,
hebben meer afgeronde vleugels.
Voor een geschikte broedplaats is de
boomvalk geheel aangewezen op nesten
van andere vogels. Hij bouwt beslist niet
zelf een nest, maar verovert het nest van
een ekster, zwarte kraai, ransuil of vlaamse gaai. Kan hij zo’n nest niet vinden dan heeft de boomvalk een groot probleem.
De boomvalk komt alleen in ons land om te broeden en is dus aangewezen
op het nest van een andere vogel. Buiten de broedtijd verblijft hij in Afrika.
Hij vertrekt daarheen in september/oktober en keert terug in april/mei.
Het broedsel is altijd aan de kleine kant en beslaat maar 2 tot 4 eieren.
De boomvalk is een beschermde soort op grond van de Wet natuurbescherming. Deze wet biedt tevens bescherming aan alle in gebruik zijnde nesten
en rustplaatsen van vogels. De nestbescherming geldt voor alle soorten gedurende het broedseizoen en voor een beperkt aantal soorten, zoals de boomvalk, het hele jaar rond.
Wiebe Tolman.

Met dank aan onze adverteerders
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Welke vogels worden hier bedoeld?
Verborgen vogelnamen

PRIJSVRAAG

Plaats achter het cijfer welke vogelnaam in
de zin zit verborgen. De letters zijn door
elkaar gehusseld.
Stuur uw oplossing uiterlijk 1 februari 2021
naar:
redactie@vogelvriendenhardenberg.nl

De winnaar ontvangt een cadeaubon ter
waarde van € 25,00 , geschonken door en
te besteden bij Poelierbedrijf Rademaker,
Adm.Helfrichstraat 1-b, Hardenberg.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

De gastorn komt hier alleen om te overwinteren.
De moderpor maakt een zwaar geluid.
De hutspino is een bosvogel.
De lawaiwele is geel.
De sterkelosch is een weidevogel.
Het weerthano loopt over het water.
De linkergokwant is een beschermde loopvogel.
De rippergeurer heeft een lange nek.
De lansrui heeft twee oortjes.
De sappergier is niet een echte gier.
De moboverkel kan alle kanten op.
De zolauwwever is niet een echte wever.
De fuikende kan goed duiken.
De kavagelnor broedt in Zweden.
De tessemaart bouwt een mooi nestje.
Het jaarbannemedt nestelt in het riet.
De gorerits heeft een zwarte kop.
De okkeoke roept z'n eigen naam.
Het pesthopene leeft op de vlakte.
De broodstor heeft een oranje borst.
De werktal is doof
De rotklaven kan bidden
Moderpor =
De schoervlala blijft lang onder water
De mishuus is vrij brutaal
De krantenroek is nu wel heel dichtbij!
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In memoriam: Henk Nijeboer
Het overlijden van Henk Nijeboer betekent een gevoelig verlies voor onze
vereniging. Henk werd in 1983 lid van Vogelvrienden. Door zijn positieve
inbreng werd hij al gauw in het bestuur gekozen. Vrij kort daarna werd hij al
voorzitter. Enige jaren later werd hij zelfs voorzitter van de Regio Regge–
en Vechtstreek. Die functie vervulde hij gedurende 8 jaar. Mede door zijn
werk voor onze vereniging werd Henk in 2018 koninklijk onderscheiden.
Bij zijn aftreden als voorzitter werd Henk lid van verdienste. In 2017 nam
hij het voorzitterschap ad interim tijdelijk op zich. DeFischer
club beloonde
toekan hem
hiervoor in 2019 met het erelidmaatschap van de vereniging.
Hoewel zijn gezondheid toen al zorgen baarde bezocht hij op 21 september
van dit jaar nog onze jaarvergadering. Het was de laatste inbreng van deze
sympathieke man in de persoon van Henk Nijeboer.
We zullen hem missen.
Bestuur Vogelvrienden.
======================================================

Admiraal Helfrichstraat 1C
7772BV Hardenberg
Andes condor
T: 0253 260680
E: dierenwinkel.hardenberg@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/
dierenwinkel.hardenberg
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Uw partner op het gebied van verzekeringen, hypotheken, bankzaken, pensioenen, makelaardij en verzuimbeheer
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De winnaar prijsvraag in de vorige Notenkraker is: Arnold Tempelmaan
Hij had 35 antwoorden goed en krijgt de cadeaubon van Road Force (€ 15)
Hier de oplossing van de vogels met bijnamen of streeknamen:
1.
Blauwspecht
=
Boomklever
2.
Bleshoen
=
Meerkoet
3.
Bloedvink
=
Goudvink
4.
Bonte Piet
=
Scholekster
5.
Distelvink
=
Putter
6.
Doddegatje
=
Dodaars
7.
Donsgans
=
Eidereend
8.
Doodsroeper
=
Steenuil
9.
Eiber
=
Ooievaar
Bleshoen = meerkoet
10. Fluiteend
=
Smient
11. Geitenmelker
=
Nachtzwaluw
12. Gieteling
=
Merel
13. Griet
=
Grutto
14. Kernbijter
=
Appelvink
15. Klein Jantje
=
Winterkoning
16. Korenvink
=
Ortolaan
17. Kraagman
=
Kemphaan
Gieteling = merel
18.
Krombek
=
Kruisbek
19. Lepelbek
=
Lepelaar
20. Markol
=
Gaai
21. Mok
=
Zilvermeeuw
22. Muizenvalk
=
Buizerd
23. Oranjevink
=
Keep
24. Pauwgans
=
Brandgans
25. Prutter
=
Spreeuw
Mok = zilvermeeuw
26. Roestgans
=
Casarca
27. Satijnduiker
=
Fuut
28. Schollevaar
=
Aalscholver
29. Sieske
=
Sijs
30. Steltzwaan
=
Flamingo
31. Straatjongen
=
Huismus
32. Torenkraai
=
Kauw
33. Trompetgans
=
Canadese gans
34. Tukker
=
Kneu
Satijnduiker = fuut
35. Tutering
=
Tureluur
36. Weerlam
=
Watersnip
37. Wiekel
=
Torenvalk
38. Wipsteert
=
Witte kwikstaart
39. Wringnek
=
Draaihals
40. Zwartrok
=
Zwarte kraai
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Doet de (kleine grasparkiet)
ook aan vogeltrek? Ja zeker!
Wolken grasparkieten bewegen zich
soms boven de Australische wildernis.
Tot wel honderdduizenden tegelijk. Het
geluid van de ontelbare vleugels en het
gepiep uit de ontelbare snavels vormen
dan een oorverdovend lawaai.
Wij hier zien dit kleurrijke vogeltje vooral in de broedkooi of volière, en …. met
drinkwater in een presenteerflesje. Maar
in het wild vormt juist dat drinkwater de
trekdrang om te overleven. Ze hebben het
vermogen om in grote aantallen een plek te zoeken waar drinkwater is. Van
het zuiden naar het noorden en omgekeerd.
Onvoorspelbare lange droogteperiodes worden daar immers afgewisseld met
zware lokale regenbuien. Dus zoeken maar. Zoals alle zaadetende vogels
moeten grasparkieten regelmatig drinken. Ze beginnen dan ook de dag met
een bezoek aan een waterplaats zoals een natuurlijke waterbron of een drinkplaats voor bijvoorbeeld vee. Ze drinken om beurten om daarna weer weg te
vliegen om te gaan foerageren. Over afstanden van 60 km hebben ze het vermogen om water te ontdekken. Ze hebben een ‘neus’ voor water. Een regenbui hebben ze op grote afstanden al in de peiling. Niet alleen voor eigen
levensbehoud maar ook om tijdens die lange trektochten van wel 50 uur
vliegen uiteindelijk voor nakomelingen te zorgen. In het Noord-Australië
trekken ze tussen juni en september en in het zuiden tussen augustus en januari. Zodra ze de regen in het vizier hebben, krijgen ze de drang om direct
te gaan broeden.
In grote kolonies wel te verstaan, in een holte van een boom, in een mast of
in een omgevallen stam. Want als de bodem goed nat geworden is, zijn ze er
zeker van dat ze na zo’n 20-21 dagen broedtijd de jongen daarna in zo’n 3035 dagen kunnen groot brengen. Want na de droogte heeft de regen gezorgd
voor een super groei van allerlei grassen en andere gewassen. En na de groei
komt de bloei die allerlei zaden en ander voedsel oplevert. Een groot vraatgebied, zeg maar een immens lopend buffet. Om de talrijke jongen groot te
brengen, soms vier tot zes wel per nest. Ze passen zich dus helemaal aan,
aan de moeilijke omstandigheden waarmee ze soms in hun leven geconfronteerd worden.

Soms kunnen ze meerdere broedsels achter elkaar doen, de populatie kan
dan snel groeien. Dat is nodig, omdat hitte en droogte én natuurbranden
soms massaal hun hoge tol eisen. Over de hele wereld leven miljoenen grasparkieten als leuke, gezellige kooivogels. De hele populatie in Australië is
nog nooit geteld. Vijf miljoen of zo? Wie zal het zeggen. Zeker is wel dat
die populatie van jaar tot jaar varieert, afhankelijk van die onvoorspelbare
omstandigheden.

Hartelijke groet,
Harry Kruiper
0613200141

