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VOORWOORD BESTUUR
Door ziekte is onze voorzitter Henk Nijeboer nog steeds niet bij machte
om zijn bestuursfunctie uit te oefenen. Vanaf deze plaats een voorspoedig
beterschap toegewenst Henk!
Ondertussen moeten onze verenigingsactiviteiten wel gewoon doorgaan.
Hierbij dan ook de uitnodiging voor onze bijeenkomst op 22 oktober 2018.
Deze avond staat mede in het teken van onze aanstaande tentoonstelling
van 12 tot 17 november aanstaande. Wij doen hierbij een beroep op onze
leden om met vogels naar onze show te komen. Niet alleen is het clubbelang daar bij gebaat, het is ook een goede manier om aan buitenstaanders te
tonen met wat voor een prachtige hobby wij bezig zijn. Daarom hopen wij
op veel ingevulde inschrijfformulieren. Heeft u nog geen formulier dan
kunt u deze op de clubavond ontvangen en invullen. Wij willen u daar
graag bij helpen.
Wij houden het inschrijfgeld op één Euro per vogel en via Oldehinkel kunt
u beschikken over gratis kooien.
Om de avond verder in te vullen houdt Wiebe Tolman een lezing over tropische vogels, waarbij ook enige zeldzame soorten zullen worden getoond,
zoals de sterwever en de vuurstaartamadine. .
Wij hopen dan ook op een goede belangstelling.
Met vriendelijke groet,
Bestuur “Vogelvrienden
=====================================================
UITNODIGING tot het bijwonen van onze eerstvolgende bijeenkomst op
maandag 22 oktober 2018 in gebouw “De Schakel”, Lage Doelen nr. 5 in
Hardenberg, tel. 0523-261554. Aanvang 19.30 uur.
AGENDA: 1 Opening
2 Mededelingen en ingekomen stukken.
3 Verslag van de bijeenkomst op 10 september
4 Onderlinge tentoonstelling 2018
6 Pauze met inschrijving tentoonstelling
7 Lezing tropische vogels door Wiebe Tolman.
8 Rondvraag/Vraag en aanbod
9 Sluiting
Bestuur “Vogelvrienden”
------------------------------------------------------------------------------------------JAARPROGRAMMA 2018:
12 jan.: nieuwjaarswensen + bingo
10 sept.: jonge vogel avond
26 feb.: lezing Jan Plaggenmarsch
22 okt.: inschrijving club tentoonst.
16 apr. Jaarverg. +lezing over bijen
+ lezing over tropische vogels
12-17 nov.: onderlinge tentoonst.
11 jan.2019: nieuwjaar + ???
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Ontvangst met koffie

Jonge vogelavond 2018
Op 10 september is het seizoen van Vogelvrienden Hardenberg weer begonnen. Zoals de laatste jaren gebruikelijk is komt de keurmeester Cor van Elven
uit Steenwijk ons dan het een en ander vertellen over het keuren van vogels
tijdens tentoonstellingen. Helaas viel de opkomst vanavond een beetje tegen.
Er waren 12 leden aanwezig en er hadden zich 6 leden afgemeld.
Cor begon zijn betoog met het uitleggen van het keurbriefje
en maakte daarbij opmerkingen over hoe we de keurbriefjes
moesten interpreteren. Hierna werden door hem de meegebrachte vogels aan zijn deskundige blik onderworpen. Eerst
kwamen de Gouldamadines aan bod. Er waren door de leden
6 stuks meegenomen. Hierna kwamen er nog 15 Zebravinken over de tafel.
Cor wist over iedere kleurslag wel iets te vertellen. Waar ze zoal aan moesten
voldoen en wat de tekortkomingen waren. Algemeen kwam er uit dat een
keurmeester de vogels altijd op een positieve manier moet keuren en niet beginnen met de negatieve punten. Een vogel waar niets aan mankeert, maar
ook niets toevoegt is 89 punten waard. Al met al was het weer een leerzame
avond en de leden die niet de moeite hebben genomen om te komen, hebben
weer heel wat gemist.
Jan Ploeg.

Keurmeester Cor van Elven

2 ex-keurmeesters

Stelling met jonge vogels

Wij steunen onze adverteerders. U toch ook?
4

Vogelweetje 18: de wespendief (Pernis apivorus)
De Wespendief is een sierlijke roofvogel die in de
boswachterij Hardenberg nog elk jaar broedt.
Het is een trekvogel, die overwintert in Afrika.
Vanwege zijn gelijkenis met de buizerd wordt hij
ook wel eens wespenbuizerd genoemd. Maar in de
lucht is het verschil wel duidelijk waarneembaar
want de wespendief heeft een smallere staart en
het uiteinde daarvan heeft niet de ronding zoals de
staart van de buizerd dat heeft.
De kop van de wespendief is extra dik bezet met
veren. Zo heeft hij geen hinder van de stekende
wespen als hij een wespennest uitgraaft. Hij weet deze nesten haarfijn te
vinden door een bij, hommel of wesp te achtervolgen naar diens nest. Daartoe stelt de vogel zich verdekt op in een boom waarin bladluizen voorkomen. Daar komen namelijk vooral wespen op af om van de uitwerpselen
van de bladluizen (zogenaamde honingdauw) te snoepen.
Je kunt vrij eenvoudig zien of een wespennest of
hommelnest door een wespendief is uitgehaald,
want hij graaft met grote precisie een klein rond
gat om bij het nest te komen. Zie foto hiernaast.
Een hond, vos of das zou een groter gat graven.
Bovendien zullen deze dieren zich door de stekende wespen laten afschrikken. Vaak zie je in of bij
zo’n uitgegraven holte nog wel stukjes honingraat liggen. Ook in het uitgegraven gat kun je soms de honingraten zien zitten.
De vogel stemt z’n broedtijd af op voldoende aanwezigheid van bijen en
wespen in de natuur. Hij broedt daardoor wat later in de zomer. Verder is de
wespendief een echte wandelaar, want hij kan wel bijna een kilometer over
de grond lopen, op zoek naar levend voedsel, zoals kevers, torren en ander
levend materiaal. In het voormalig waterwingebied Brucht vond ik al eens
door de wespendief uitgehaalde nesten van zowel wespen als hommels vlak
bij elkaar. In beide gevallen hing er nog een groep zoemende insecten bij
het uitgegraven nest. Ook in de Engbersdijkvenen en in de Kampmanskuiltjes heb ik door de wespendief uitgehaalde nesten gevonden. Op die laatste
locatie had deze vogel het nest van een kolonie
aardhommels uitgehaald. Stukjes raat met honing
lagen nog in de heide bij het hommelnest.
Ik heb er nog van geproefd. Lekker!
Wiebe Tolman.
Dik verenpakket op de
kop van de wespendief
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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: Zachte dravik (Bromus hordeaceus)

Om met de Latijnse naam te beginnen: Bromus
betekent “voedsel” en Hordeaceus “op haver
lijkend”. En dat laatste klopt. Deze draviksoort
lijkt heel veel op gewone haver. In Friesland
heet deze plant heel treffend Hjouwermântsje,
(Ondertiteling: Havermannetje).
Evenals de haver behoort deze dravik tot de
Aar van zachte dravik
gewone grassoorten. Er zijn meerdere soorten
dravik, zoals bergdravik, bosdravik, trosdravik,
sierlijke dravik, ruwe dravik, gekielde dravik, ijle dravik, akkerdravik,
duindravik en zwenkdravik. Van deze soorten komt de zachte dravik
het meest voor. Het dankt z’n naam aan de dunne beharing op stengel
en blad. waardoor de plant zacht aanvoelt. Zachte dravik staat altijd
met meerdere stengels in polletjes bij elkaar. Deze kunnen 1 meter
hoog worden en ze steken dus ver boven het gewone gras uit.
Naast onbewerkte braakliggende percelen
staat zachte dravik vooral veel in wegbermen.
In de moderne weilanden zul je het haast niet
aantreffen, want voor de landbouw is deze
grassoort niet aantrekkelijk.
In Hardenberg is de zachte dravik rijkelijk
voorhanden. Als je zo’n polletje afknipt en
als een bundeltje in de volière hangt dan doe
je daar je vogels een groot plezier mee. Naast
de grote voedingswaarde is het ook belangrijk dat de vogels er veel afleiding in vinden.
Pol van zachte dravik
Ze zullen daardoor dus minder met elkaar
gaan vechten.
Jammer genoeg heb ik nergens de exacte voedingswaarde van de
zachte dravik kunnen achterhalen. Dus kan ik ook niet vermelden hoe
groot de percentages zijn van eiwitten, koolhydraten en vetten. Maar
zoals alle verse zaden uit de natuur zal ook de zachte dravik de nodige
vitamines en andere nuttige stoffen bevatten, zoals mineralen en sporenelementen. Waarschijnlijk hebben de vogels dit ook in de gaten,
want ze zijn gek op de zaden van de zachte dravik.
Daarom: namens onze volièrevogels van harte aanbevolen.
Wiebe Tolman.
Koop bij onze adverteerders, want zij steunen ons!
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Onze kweker: Arnold Tempelman.

Liefde voor dieren, in het bijzonder voor vogels, is
Arnold met de paplepel ingegeven. Zijn vader had
ooit vogels en liet zich als 100-ste lid inschrijven bij
Vogelvrienden Hardenberg. De echte liefhebberij
kreeg bij Arnold gestalte toen hij moest oppassen
voor de tropische vogels die zijn broer Wim had. Dat
waren vooral zebravinken en rijstvogels.
Arnold besloot toen ook vogels te nemen. Hij ging naar Kringloop voor een
paar kistjes en maakte daar broedkooien van. Als eerste vogels kocht hij een
paar gloster kanaries bij Jan Ploeg. Ondertussen maakte broer Wim hem
warm om lid te worden van Vogelvrienden Hardenberg. En zo geschiedde.
De eerste jaren kweekte Arnold met de glosters, maar op zeker moment ging
hij over op de kweek van zebravinken. Broer Wim was toen al lid van de
speciaalcub zebravinken N.Z.C. en daar sloot Arnold zich ook bij aan. En de
kweek met zebravinken ging voorspoedig, want al gauw behaalde Arnold
met deze vogels opmerkelijke successen. Zo stuurde hij in op de nationale
bondsshow in Apeldoorn, maar ook op de zebravinken tentoonstellingen in

Arnold bij zijn kweekhok
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Veenendaal en bij de NZC Drenthe in
Wachtum. En natuurlijk bij onze eigen
club Vogelvrienden. Op al deze shows
behaalden de vogels van Arnold prima
resultaten en meerdere kampioenschappen werden zijn deel.
Hoewel hij naast oranjeborst, zwartborst
en andere mutanten goede types wist te
kweken is de bleekrug grijs zijn favoriete kleurslag. De kweek speelt zich af in
Arnold in zijn kweekafdeling
een speciaal kweekhok, door familie op
Arnolds verjaardag heel origineel gedoopt tot Vogelhokke.
Jammergenoeg kreeg Arnold in het
voorjaar een ernstig verkeersongeluk.
Op de fiets werd hij omver gereden,
waarbij hij zijn rechter elleboog brak.
Naast de pijn werd het bijna onmogelijk
om de vogels goed te verzorgen en de
kweek kwam daardoor op een laag pitje
te staan. Gelukkig hielpen echtgenote
Melitta en zoon Rowan bij de kweek en
zo kwamen er toch nog enige jongen op
stok. Ook werd langer doorgegaan met
Goed gevoerde jonge zebravinken de kweek en zo lagen er tijdens mijn
bezoek nog jonge zebravinken en enige
jonge loodbekjes in de nestjes.
Rest nog te vermelden dat Arnold ook in
bestuurlijk opzicht Vogelvrienden heeft
ondersteund. In 2007 werd hij secretaris
en 3 jaar later voorzitter van onze club.
Dit bleef hij tot april 2018.
Ik wens Arnold nog veel succes met zijn
mooie vogelhobby en sluit af met zijn
veelzeggende e-mail adres:
Vogelhokke@gmail.com
Jonge loodbekjes waarbij een opaal

Tekst en foto’s Wiebe Tolman.
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NESTKASTENPROJECT

Een belangrijk onderdeel binnen de IVN afdeling Hardenberg-Gramsbergen
is het zogenaamde nestkastenproject. Dit houdt in dat er op 12 verschillende
locaties nestkasten voor kleine holenbroeders hangen die regelmatig worden
gecontroleerd door vrijwilligers. De gebieden waar deze kasten hangen zijn:
Gebied:
Aantal kasten:
Rheezerbelten
24
Klimbergbos
38
Gemeentebos Oost
60
Gemeentebos West
23
Bos rond Clara Feijoenaheem
20
Singel rond ziekenhuis Hardenberg 15
Waterwingebied Brucht
60
Oostermaatsteeg Gramsbergen
23
Bosgebied De Kooi Den Velde
26
Camping De Zandstuve
35
Bosgebied Van Eerde Olsmansdijk 32
Collendoornerbos
53
Pimpelmees
Voor al deze gebieden is een vrijwilliger aangewezen die de kasten geregeld
controleert. De gebieden Oostermaatsteeg en De Kooi worden beheerd door
onze zustervereniging Zang en Kleur uit Gramsbergen. Genoteerd worden
uiteraard de vogelsoort, maar ook het aantal eieren en het aantal jongen
wordt bijgehouden. Verder wordt ook de datum van het eerste ei per soort
genoteerd. Dit is vaak een kwestie van terugrekenen.
Alle gegevens worden jaarlijks verwerkt in een keurig boekwerkje dat wordt
vervaardigd door de coördinatoren van het project, het echtpaar Lambers uit
Gramsbergen. Dit boekwerkje wordt jaarlijks uitgereikt aan de vrijwilligers,
de boseigenaren en verdere belangstellenden.
De nestkasten rond het ziekenhuis zijn in 2017 niet gecontroleerd door het
gebrek aan een vrijwilliger. Hierin is inmiddels voorzien.
Van de 394 wel gecontroleerde nestkasten waren er vorig jaar 292 bezet
door de volgende vogels: koolmees, pimpelmees, matkopmees, boomklever,
boomkruiper, bonte vliegenvanger, ringmus, spreeuw, gekraagde roodstaart.
Het totaal aantal eieren in 2017 bedroeg 2591. Er kwamen 2207 jongen uit.
296 eieren kwamen niet uit. Deze waren onbevrucht of afgestorven. Dat in
de natuur ook niet alles goed gaat bewezen de 88 dode jongen die in de kastjes werden aangetroffen. In een paar gevallen zaten alle jongen dood in de
nestkast. Naar de oorzaak kan men gissen. Vaak sneuvelt één van de ouders,
waarna de overgebleven ouder er niet meer in slaagt om voor de jongen voldoende voedsel aan te leveren.
Verder is het bekend dat veel jonge mezen direct na het uitvliegen ten prooi
vallen aan predatoren. De (Vlaamse) gaai is hier vaak de boosdoener. Deze
gebruikt de jonge mezen als opfokvoer voor z’n eigen jongen. Na het broedseizoen zal de gaai de mezen met rust laten.
Een ander probleem is het uithalen van de nesten. Hiervan krijgt de steenmarter de schuld, maar ook de eekhoorn is op dit punt geen lieverdje. Om dit
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probleem op te lossen heeft een lid van de groep vrijwilligers, en wel Marinus
Oogjes een technisch snufje ontwikkeld die het uithalen van de nesten door predatoren in de praktijk haast onmogelijk maakt. Van een plastic buis met een
doorsnee van 30 millimeter maakt hij een
voorzetstukje dat voor het invlieggat van de
nestkast past. Voor de steenmarter en/of de
eekhoorn is het nu haast onmogelijk om met
z’n pootje bij de broedende vogel of jongen
te komen. Eerst was ik nogal sceptisch of de
vogels nu nog wel in de nestkast zouden
gaan, maar in de praktijk bleek dat geen proVoorzetstukje
Fischer
bleem. Nestkasten met
eentoekan
voorzetstukje
worden evenveel gebruikt als nestkasten
zonder dit hulpmiddel.
Hout voor nieuwe nestkasten wordt wel eens
als restanten aangeleverd door houthandel
Woertink. Onlangs kreeg de groep nog een
partij planken van een omgewaaide schutting. De foto hiernaast laat zien dat ook daar
heel goed nestkasten van kunnen worden gemaakt. Deze nieuwe nestkasten worden op
vrijdagmorgen gemaakt in het clubgebouw
De Steenuil in het Gemeentebos.
De nestkasten worden in de praktijk opgehangen op een hoogte van ongeveer
1,5 meter boven de grond. Dit blijkt in de praktijk goed te werken. Iedereen kan
en mag in de kastjes kijken en ook dat is voor de broedende vogels geen enkel
probleem.
In het natuurgebied Collendoorn had ik de kastjes aanvankelijk nabij de paden
hangen, maar dat bleek geen succes, De 20 kastjes werden grotendeels vernield
en zelfs ontvreemd. Ik heb nu ruim 50 kastjes verscholen in het bos hangen met
een nauwkeurige omschrijving van de plaats waar ze hangen, want ander kan ik
ze zelf niet weer terugvinden.
Vaak pak ik tijdens de controle de broedende vogel even van het nest om te
controleren of deze eventueel geringd is. Dat bleek twee keer het geval met een
condor
bonte vliegenvanger en een koolmees. De Andes
vliegenvanger
bleek 6 jaar geleden te
zijn geringd in de Zwarte Dennen bij Staphorst, de koolmees een jaar eerder
eveneens in de Zwarte Dennen. Vind je dus een dode vogel kijk dan altijd even
of deze misschien geringd is.
Wiebe Tolman.
< Bonte vliegenvanger

Geringde koolmees >
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Lachduiven
De kweek van lachduiven is een apart onderdeel van
onze liefhebberij. Dit is een interessante kweek,
vooral vanwege de vele mutaties en kleurslagen die
er in de loop der jaren uit de oorspronkelijke OostIndische Lachduif zijn gekweekt.
De naam lachduif dankt z’n naam aan het lacherige geluid dat hij tijdens het
koeren voorbrengt.
Voor de oorlog werd in veel huizen een lachduif gehouden. Die zat dan in
een kooi die meestal in de gang naar de woonkamer hing. Men hield de duif
dan om medische reden. De aanwezigheid van de lachduif zou namelijk
voorkomen dat er in de woning huidziekten zouden voorkomen. Vooral de
gevreesde gordelroos zou door de aanwezigheid van de duif worden voorkomen. Hij werd daarom ook wel het Roosduifje genoemd. Het medicinale
karakter van deze duif is echter nooit aangetoond en daarom later naar het
rijk der fabelen verwezen.
Als nestgelegenheid kan men het best een klein mandje geven. De 2 eieren
worden ‘s nachts door de duivin bebroed en overdag door de doffer. Het
broedproces gaat bijzonder vlot. Binnen twee weken worden de eieren uitgebroed en drie weken later zijn de jongen al zelfstandig.

Wildkleur

Phaeo pastel gezoomd

Ivoor

Foto’s bondshow 2015

In het vraagprogramma van de NBvV worden 27 mutanten van de lachduif
genoemd. De belangrijkste: wildkleur, isabel, pastel, grijs, phaeo, witkop,
ivoor, ino, albino, wit, bont en schimmel. Tussen deze hoofdkleuren zijn er
allerlei combinaties mogelijk. Dit maakt het aantal mutanten tot een veelvoud van de genoemde soorten. Soms is het moeilijk om de juiste benaming
van de kleurslag aan te geven.
Lachduiven zitten over het algemeen mooi strak in de bevedering.
Dit maakt dat het in combinatie met het formaat, de kleur en de tekening
perfecte tentoonstellingsduiven zijn. Ze halen dan ook vaak hoge punten.
Een negatief punt kan zijn dat het aanhoudend koeren op den duur irritant
kan overkomen. Dit geldt dan in het bijzonder voor de buren.
Wiebe Tolman.
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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

——————————————————————————————-
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Onze adverteerders steunen ons. Houdt U daar rekening mee?
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KRAAIEN

Een mens is gauw geneigd om alles wat zwart is en zich door het luchtruim
voortbeweegt aan te duiden als “kraaien”. Maar er zijn tussen deze zwarte
joekels wel degelijk verschillen.
Om te beginnen met het kauwtje.
Dit is duidelijk de kleinste in het gezelschap.
Te herkennen aan het grijs op het achterhoofd en voor
de borst. Bouwt wel een eigen nest, maar doet dit vaak
in afgesloten ruimtes, zoals in schoorstenen en in holle
bomen. In Hardenberg nestelen elk jaar ongeveer 20
paartjes tussen de betonnen elementen onder de Willem
Alexanderbrug. Het hele jaar zitten ze op of bij de brug.
Kauw

De roek wordt vaak verward met de zwarte kraai. Het
verschil zit niet alleen in het uiterlijk, maar vooral in de
leefwijze. De roek heeft een kale wratachtige snavel en
deze vogel nestelt altijd in kolonieverband. Hardenberg
kent meerdere kolonies, zowel in de stad als er buiten.
Roek

Zwarte kraai

De zwarte kraai is de kwade genius in deze familie. Hij
rooft namelijk eieren en jonge vogels van met name de
weidevogels. Deze soort leeft paarsgewijze en nestelt
evenals de roek in een takkennest in bomen. De vogel is
geheel zwart doorgekleurd en heeft geen kale snavelwortel.
De raaf is de grootste van het geheel. Hij is veel
groter dan de zwarte kraai en heeft een opvallend
dikke snavel. Deze soort is jaren geleden naar ons
land terug gehaald. Inmiddels broedt de raaf ook in
onze contreien, o.a. in de Boswachterij Hardenberg
en in Beerze.

Raaf

De bonte kraai kwam vroeger in de wintermaanden
veelvuldig uit het hoge noorden naar Nederland. Maar
tegenwoordig is hij vrij zeldzaam waar te nemen. Een
plaats waar deze kraai ‘s winters nog wel eens is waar
te nemen is een mestopslag aan de Rouwbloksweg,
tussen Bergentheim en Kloosterhaar.
Bonte kraai

Hiermee heb ik hopelijk duidelijk gemaakt dat er wel
degelijk verschil bestaat tussen de ene kraai en de andere kraai.

Wiebe Tolman.
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GEEN GEWONE FIETSEN
Elke Gazelle wordt geleverd met 10 jaar
garantie op vork en frame. En dat is toch allesbehalve gewoon. Om nog maar te zwijgen
over de afwerking van maar liefst 7 lak- en
moffel behandelingen plus een achtste stoot
en krasvaste blanke laklaag.
GAZELLE MAAKT FIETSEN BETER

A.SLOT
Hessenweg 21, HARDENBERG
Tel. 0523-261340
rijwielen.slot@zonnet.nl
www.fietswereldaslot.nl
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Secretariaat: Pinksterbloem 25, 7772 NK Hardenberg

