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VOORWOORD VOORZITTER
Geachte leden van Vogelvrienden,
Al weer een dikke maand geleden vierden we onze
nieuwjaarsreceptie. Op deze manier leer je elkaar ook op
een andere manier kennen. Het was weer een gezellige
bijeenkomst maar de opkomst had beter gekund.
Vogelvrienden hebben een Wereldkampioen in hun midden. Peter Bies werd met een grasparkiet Wereldkampioen en daar zijn wij
natuurlijk bijzonder tros op. Nog van harte proficiat namens de club.
Voor de vergadering van 25 februari hebben we Gert Kremer uitgenodigd
om iets van zijn hobby te tonen; wat dat is is nog een verrassing.
Wij zoeken nog steeds een paar mensen die zitting willen nemen in het
bestuur, n.l. Pr Vr/man, tweede voorzitter en of tweede secretaris. Valt er
een bestuurslid uit dan kan de lege plaats tijdelijk worden opgevuld.
Verder nodig ik jullie uit voor de bijeenkomst op 25 februari a.s.
Met vriendelijke groet,
Henk Nijeboer, voorzitter.

UITNODIGING tot het bijwonen van onze bijeenkomst op maandag 25
februari 2019 in “De Schakel”, Lage Doelen nr. 5 in Hardenberg, telefoon
0523-261554. Aanvang 19.30 uur.
AGENDA: 1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Lezing Gert Kremer
4. Pauze met verloting
5. Voortzetting lezing Gert Kremer
6. Vraag en Aanbod
7. Rondvraag
8. Sluiting
Bestuur “Vogelvrienden”
------------------------------------------------------------------------------------------JAARPROGRAMMA 2019:
11 jan.: nieuwjaarswensen + bingo
25 feb.: lezing Gert Kremer
15 apr. Jaarverg. +lezing

9 sept.: jonge vogel avond
21okt.: inschrijving club tentoonst.
+ lezing
11-16 nov.: onderlinge tentoonst.
10 jan.2020: nieuwjaar + ???
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Vogelweetje 20: de boompieper (Anthus trivialus)
De Boompieper is een eenvoudig lichtbruin
gestreept vogeltje, dat door zijn uiterlijk niet
zo gauw zal opvallen. Wel echter door zijn
gedrag en zijn zang. Meestal draagt hij zijn
liedje voor vanuit het hoogste punt van een
boom, maar vaak doet hij dit ook tijdens de
baltsvlucht. En die is heel bijzonder!
Hij vliegt daarbij in “kurkentrekkervorm” naar
boven. Op het hoogste punt vouwt hij z’n vleugeltjes kromgebogen als een
parachute en komt dan al zingend naar beneden zeilen. Vaak landt hij weer
op hetzelfde takje of paaltje als waarop de start plaatsvond. Ziet u dus een
bruin gestreept vogeltje op een paal of boven in een boom, heb dan enig geduld, want het zal niet lang duren of dit vogeltje zal voor u z’n specifieke
zangvlucht demonstreren.
De boompieper houdt van een gevarieerd landschap, zoals moerassen en
heidevelden, omsloten door een bosgebied. Plaatsen waar u deze vogel in
het voorjaar kunt waarnemen zijn de Engbertsdijkvenen, de heidevelden in
de Staatsbossen, de bult in Collendoorn. Ook in de Karshoek heeft u grote
kans om de boompieper waar te nemen. Vanwege z’n bijzondere baltsvlucht
en bijbehorend liedje werd deze vogel vroeger in bepaalde delen van het
land ook wel “boomkanarie” genoemd.
Andere veelzeggende streeknamen van weleer uit de provincie Brabant zijn
“zeilder” en “parachutevogeltje”.

De graspieper (Anthus pratensis)

Deze lijkt heel veel op de boompieper, maar komt minder vaak voor en is
een rode lijst soort. De graspieper heeft een ring rond het oog, iets dikkere
snavel en een wat duidelijker streepjestekening. Het gedrag, zoals de baltsvlucht komt overeen met dat van de boompieper, maar de zang is anders.
Ook de nestbouw is anders. Meestal in een kuiltje tussen graspollen, bekleed
met mos en fijnen grasjes. De boompieper nestelt vaak verstopt in de heide.
In het heideveld aan de Stegerensallee vond ik eens het nest van de boompieper vlak naast een picknick tafel. Toen ik daar een drankje nuttigde zag
ik de vogel uit de hei opvliegen. Het kostte nog heel wat moeite om dit goed
verscholen nestje te vinden. Zes donkere eitjes in
een nestje van fijne grassprietjes. Zie de foto.
Wiebe Tolman.
Nestje van de boompieper
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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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Voor de vogels: de kropaar (Dactylis glomerata)
Deze grassoort voelt enigszins ruw aan door de kleine
stekeltjes op het blad en de stengel. Het staat meestal in
pollen bij elkaar. De hoogte is ongeveer 1 meter. De
kleur is grijsgroen en ook in de winter wordt deze kleur
behouden.
De aartjes staan in kluwens bij elkaar. Deze voelen ook
wat ruw aan, maar de vogels weten daarin de zaadjes wel
te vinden en te waarderen. Het zaad is kalium houdend.
Dit mineraal regelt de bloeddruk.
De kleine zaadjes behoren tot de graanvruchten.
Kropaar kan massaal voorkomen in bermen, ruigten en
onbebouwde vlakten. Ook in weilanden op de drogere zandgronden kan het
veel voorkomen.
Kropaar heeft een lange bloeitijd, die loopt vanaf het voorjaar tot in de late
nazomer. Een negatieve eigenschap hierbij is dat het betrekkelijk veel stuifmeel (pollen) produceert. Hooikoortspatiënten zullen daar niet blij mee zijn.
Een ander negatief punt kan zijn dat de kropaar soms op de aartjes zwarte
staafjes bevat. Dit is het giftige moederkoren, een schimmel die bij inname
voor mens en dier dodelijk kan zijn. De naam moederkoren is van vroeger.
Bij een geringe toediening kon het de weeën opwekken van de aanstaande
jonge moeder. Voor het menselijk oog is moederkoren op de plant duidelijk
zichtbaar, dus het aangetaste gras kan men beter niet plukken.
Voor vogels is kropaar een belangrijke bijvoeding, maar doordat het nogal
stug aanvoelt zullen kleine tropen en kanaries het niet gauw eten. De grotere
soorten en kromsnavels weten er echter wel raad mee.
Het zijn niet alleen de vogels die van dit gras profiteren.
Voor vlinders is de kropaar een belangrijke waardplant. Met name eitjes en
de rupsen van de volgende soorten vlinders kun je op de kropaar aantreffen:

zwartsprietdikkopje, bont dikkopje, groot dikkopje, bont zandoogje, koevinkje en
argusvlinder.
Wiebe Tolman.

Een pol van de kropaar.

Koop bij onze adverteerders, want zij steunen ons!
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De harlekijn kanarie (Arlequim Portugues)

Dit is een betrekkelijk nieuw kanarieras. De bont
gekleurde vogel werd voor het eerst getoond op
de COM wereldshow in 2010 in Portugal.
Daar werd de soort aangenomen als een nieuw ras
postuurkanarie. In principe is het een bonte kleurkanarie waarin zoveel mogelijk kleuren in één
vogel worden samen gevoegd. Naast bont en rood
mozaïek moet de vogel ook nog de kleuren zwart,
grijs en bruin in zijn bevedering hebben.
De harlekijn kanarie is er volgens de standaard zowel in een gladkop als in
een vogel met kuif.
Aanvankelijk werd de harlekijn gezien als een kleurkanarie, maar later werd
de soort ingedeeld bij de postuurkanaries. De kleur werd minder belangrijk
en de vorm en grootte van de vogel krijgen nu de meeste punten.
De puntenverdeling op het keurbriefje is als volgt:

Lichaamsvorm, borst en vleugels:
Kuif, kop, hals/nek;
Grootte;
Kleur :
Bevedering:
Houding:
Pootjes/dijen/staart:
Conditie:

20 punten
15 punten
15 punten
15 punten
10 punten
10 punten
10 punten
5 punten

Opmerkingen
Hoewel de kleur één van de opvallendste eigenschappen van deze vogel is,
wordt dit op het keurbriefje in theorie met slechts 15 punten gewaardeerd.
Belangrijk is dat het een bonte vogel is. Dit bont moet zoveel mogelijk over
de hele vogel verdeeld zijn en bontheid in de staart en op de poten zijn een
pluspunt.
De kuif moet de vorm hebben van een driehoek, met één punt aan de voorzijde en twee aan de achterzijde. Dit zijn geen scherpe punten maar enigszins
afgeronde vormen, zoals bij een triangel.
Het lichaam is vrij lang en slank en de borst is licht afgerond.
De rug is vlak en loopt in een rechte lijn over in de staart.
De achterzijde van de kop vormt met de hals een rechte lijn. Deze moet met
een duidelijke hoek overgaan naar de rechte rug.
Met 16 cm is het een vrij lange vogel.
Op de show van Vogelvrienden had ons lid Albert Veltink een eigen kweek
harlekijn kanarie ingezonden die een ereprijs behaalde met 92 punten.
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Onze kweker: Harry Kruiper
Harry was ongeveer 8 jaar toen er in de ouderlijke woning
een verbouwing plaatsvond. Hij zag toen in de afgedankte
keukenkastjes al kooitjes voor vogels. De timmerlieden
waren meewerkend en hingen die oude kastjes voor hem
op in de schuur. Nadat de aanstaande kweker er gaas voor
had gemaakt toog hij op de fiets naar Echternerbrug om
daar bij één van de tegelzetters een koppeltje grasparkieten op te halen. Opgetogen werd de thuisreis aanvaard, met een koppeltje
grasparkieten in een klein kistje onder de snelbinders. Ziehier het begin van
een uitgebreide vogelliefhebberij.
Na zijn middelbare schooltijd werd Harry steward bij de KLM. Zo vloog hij
geregeld op Suriname. Even buiten Paramaribo bezocht hij met een collega
bemanningslid een exporteur van vogels. Daar schafte de collega een paar
Amazonepapegaaien aan. Op de terugweg hebben ze in het toestel geprobeerd deze vogels aan het praten te krijgen. Dat lukte in die korte tijd niet.
In de jaren 75/76 kwam het gezin Kruiper in Baalder te wonen. Ze waren
mee van de eerste bewoners in deze toen nieuwe wijk van Hardenberg.
Aan de Beekberg bouwde Harry een buitenvolière. Ook werden er kippen en
een koppel roodflank talingen gehouden. Om de volière te bevolken kocht
Harry bij Kerssies een paartje grijze grasparkieten. Omdat de 7 eieren naar
zijn idee te lang werden bebroed schakelde hij mij in om eens naar het
broedsel te komen kijken. Alle eieren bleken bevrucht en ik zei Harry dat hij

Harry voor zijn kweekhok
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nog wat geduld moest hebben.
Vrij kort daarna, op 1 januari
1982 werd Harry lid van onze
vereniging. Toen bleek al gauw
dat Harry ook beschikte over
bestuurlijke kwaliteiten.
Zo was hij jarenlang secretaris
van de Overijsselse Parkieten
Club, de O.P.C. Verder was hij
hoofd bondsbureau N.B.v.V.
en ook nam hij het voorzitterschap van onze club waar.
Buiten dat had Harry ook veel
Nestcontrole
belangstelling voor de vogels
in de natuur. Hij gaf mede een
vogelcursus vanuit het natuuractiviteiten centrum De Koppel, waarbij vooral
de buitenlessen in de smaak vielen bij de cursisten. In 10 lessen werden alle
specifieke vogelgebieden in en rond Hardenberg aangedaan, met als absolute
topper het bezoek aan de Borkener Paradies in Duitsland, alwaar ongeveer 20
paartjes nachtegalen streden om de eer wie het mooiste lied kon fluiten. Dit is
elk jaar weer rond half mei te beluisteren in dat prachtige natuurgebied.
Bij mijn bezoek aan Harry op 29 januari raakte ik onder de indruk van de vele
vogels die zich tegoed deden aan het voer in de speciale plastic buis hangend
in een knotwilg in de voortuin. De gepelde zonnepitten werden gretig gegeten
door vooral groenlingen, maar ook door mezen, sijsjes en zelfs kepen.
Het kweekbestand van vogels wisselde bij Harry in de loop der jaren nogal
eens. Momenteel wordt er succesvol gekweekt met meerdere paren viooltjes
lori, maar ook zag ik agapornis lilianae, forpussen (moeten nog weg) en de
nieuwste aanwinst was een paartje turquoisines, de vorige dag gehaald bij een
kweker in Emsdetten (Dld.). Het betreft de allernieuwste mutatie met de naam
turquoisine roodbuik roodrug gold. Ik ben benieuwd of de kweek daarmee ook
gelukt. Het zou leuk zijn als we de nakweek daarvan krijgen te zien op onze
volgende tentoonstelling, gehouden van 11 t/m 16 november in De Schakel.
Harry, nog veel succes met je mooie vogelhobby, zowel binnen als buiten.
Wiebe Tolman.

Sijs en keep bij voederbuis

Jong viooltjes lori
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Vogeltrucjes
Sommige vogels kunnen op een listige manier trucjes toepassen om hun doel
te bereiken. Vaak is dit een kwestie van erfelijkheid. Een bekend spreekwoord zegt: “Zo de ouden zongen piepen de jongen”. Zo is het ook met de
trucjes van de volgende soorten:
Zilvermeeuw. Deze vogels zijn gek op mosselen, maar hoe krijg je die harde schaal kapot? Daar heeft deze meeuw het volgende op gevonden. Hij
vliegt met de mossel op grote hoogte boven een strekdam en laat dan de
mossel vallen. Op de basaltblokken beneden knapt de mossel open en kan de
meeuw smullen van de inhoud.
Vlaamse gaai. Als het vrouwtje zit te broeden laat zij af en toe het geluid
van de buizerd horen. Het “kiiiieuw - kiiiieuw” geluid van de buizerd in het
bos zal de indringers afschrikken. Zij blijven op gepaste wijze uit de buurt
van het nest en zo kan de gaai rustig door blijven broeden.
Wilde eend. Als het vrouwtje met een koppel jongen door een roofdier of
een hond wordt achtervolgd zal moeder eend op een aanstellerige manier
simuleren dat zij ernstig gewond is Zo zal zij al fladderend het roofdier van
de groep jongen weg lokken. De jongen zoeken ondertussen een veilig heenkomen. Er zijn trouwens meer vogels die deze tactiek toepassen.
Zanglijster. Deze vogel is gek op de inhoud van een huisjesslak, maar ook
hier geldt: hoe krijg de die harde schaal kapot? De vogel zoekt met de slak in
de snavel een steen in de omgeving en slaat daarop de slak kapot. Omdat ze
vaak dezelfde steen gebruikt kan men aan de kapotte schaaldeeltjes van de
slak zien dat op deze plek sprake is van een “lijster smidse”.
Dodaars. Bij onraad duikt deze kleine fuut snel weg onder de plantengroei
of tegen de walkant. Om te blijven ademen steekt hij alleen de snavel boven
het water uit. Zo wacht hij geduldig op het moment tot de eventuele belager
van het toneel is verdwenen.
Kokmeeuw. Deze houdt per individu nauwlettend in de gaten of een soortgenoot ergens iets eetbaars heeft gevonden. Zo ja, dan wordt dit gemeld aan
soortgenoten en komen ze er massaal op af. Op deze manier wordt een boer
bij het ploegen vaak achtervolgd door een grote groep kokmeeuwen. En toen
mijn vrouw wat rijkelijk kruimels had gestrooid kwam er 1 kokmeeuw in
onze achtertuin, maar even later waren het er 25.
Schuldvraag?
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Fischer toekan

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

Andes condor
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Beo

Mandarijnspreeuw
Europese spreeuw

Groene glansspreeuw
Waterspreeuw

Pagode spreeuw

SPREEUWEN
Bali spreeuw

Oranje troepiaal

Oevermaina

Molinetispreeuw

Over de gehele wereld
komen spreeuwen voor

Roze spreeuw
Amethist spreeuw
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Hierbij een kleine
bloemlezing

————————————————————————————————————

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

INVASIEVOGELS

Wiebe Tolman.
Hieronder verstaan we soorten die normaal niet in ons land voorkomen, doch
die af en toe ons land aandoen op doortocht naar hun broedgebied of die hier
voor hun voedselaanbod komen overwinteren. Enige voorbeelden:
Barmsijs (Carduelis flammea). Te onderscheiden in de
grote en de kleine barmsijs. De kleine broedt bij hoge
uitzondering een enkele keer in ons land. De grote komt
hier uitsluitend als wintergast. Meestal komen ze in grote
vluchten ons land binnen. Ze zoeken hun voedsel vaak in
berken en eten daarvan de zaadjes.
Pestvogel (Bombycilla garrulus). Komt soms door de
honger gedreven een enkele keer vanuit Noord-Europa
en Siberië naar ons land. Ze eten dan vooral de bessen
van de meidoorn en de gelderse roos. En dit laatste is
wel opmerkelijk want die bessen zijn normaal erg giftig,
behalve als de vorst er over is geweest.
Notenkraker (Nucifraga cariocatactes), Komt bij hoge
uitzondering eens in de 8 à 10 jaar in ons land. Eigenlijk
vreemd dat ze hier niet voorkomen, maar wel in Midden
- Europa en Zuid - Zweden. Ze zien de mens niet als een
directe bedreiging en je kunt ze dan ook heel dicht benaderen.
Draaihals (Jynx torquilla). Wordt ook in onze omgeving wel eens waargenomen. Is dan op doortocht van
Zuid - Europa naar Scandinavië, of omgekeerd. Wordt
genetisch ingedeeld bij de familie van de spechten. Doet
zijn naam wel eer aan, want hij kan z’n kop bijna geheel
ronddraaien.
Ortolaan (Emberiza hortulana). Zoals de Latijnse naam
al aangeeft wordt deze vogel ingedeeld bij de familie van
de gorzen. Is als broedvogel in ons al jaren uitgestorven .
Broedde graag op de grond in graanvelden. Werd daarom
ook wel korenvink genoemd.
Keep (Fringilla montifringilla). Komt als wintergast
vaak mee tussen grote groepen sijzen en groenlingen. Is
nauw verwant aan de gewone vink (Fringilla coelebs) en
wordt daarom ook wel oranjevink genoemd. Soms blijft
er hier een enkel paartje over om hier te nestelen.
Er zijn uiteraard wel meer vogels die ons land voor even aandoen, doch die
hier niet nestelen. Voorbeelden hiervan zijn de hop en de klapekster. En bij
de ganzen kennen we de rotgans als een invasieve soort. Maar er zullen nog
wel meer soorten zijn die hier slechts per invasie voorkomen.
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Inkopen doen? Denk aan onze adverteerders!
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WERELDKAMPIOEN !
Op de COM wereld tentoonstelling
in Zwolle behaalde ons lid Peter Bies
met zijn kleur grasparkieten zowel
een gouden als een zilveren plak. We
zijn er als vereniging trots op dat we
hiermee weer een wereldkampioen
in ons midden hebben.
Peter, van harte gefeliciteerd met dit
uitstekende kweekresultaat en we
hopen dat je nog lang plezier aan
deze vogels mag beleven.
======================================================

Om tureluurs van te worden.
Het is niet helemaal duidelijk waar dit
gezegde vandaan komt. Als het op de
naam van de vogel zal slaan dan komt
dit waarschijnlijk van het eentonige
“tuut-tuut-tuut” wat de tureluur laat
horen.
Als het op de mens slaat, dan kan het
de volgende negatieve betekenissen
hebben: Crazy, Daas, Dol, Gek, Getikt,
Gestoord, Getikt, Halfgaar, Horendol,
Kierewiet, Knettergek, Krankjorum,
Krankzinnig, Malende, Mesjogge,
Niet goed snik, Waanzinnig, Zot.
Gelukkig slaat dit niet op de vogel. Deze kleine steltloper heeft het al moeilijk genoeg in de natuur. De sterke achteruitgang is aan meerdere oorzaken te
wijten, o.a. de verlaging van de waterstand, eerder uitgevoerd maaibeleid en
de predatie. De tureluur is altijd te herkennen aan z’n rode pootjes. Vaak zit
hij boven op een afrasteringspaaltje. In de weilanden bij Brucht komt deze
soort nog een enkele keer voor, maar voor de rest:
om tureluurs van te worden.....
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Secretariaat: Pinksterbloem 25, 7772 NK Hardenberg

