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VOORWOORD VOORZITTER
Beste leden van V.V. Hardenberg e.o.
De tentoonstelling staat voor de deur en wij als bestuur
willen een oproep doen aan alle leden om met jullie vogels
mee te doen met deze T.T.
Want: het houden van vogels is een mooie vrijetijdsbesteding, die wereldwijd verbreid is en al een lange geschiedenis kent.
Het is een meeslepende, zeer bevredigende en voldoening schenkende
hobby, die beoefend kan worden door mensen van allerlei leeftijden en
alle rangen en standen,
Wij zijn nog steeds op zoek naar een P.R. man of vrouw.
Wie stelt zich hiervoor beschikbaar? Het is heel belangrijk om via de
media onze vereniging te promoten.
Hopende dat de komende vergadering goed wordt bezocht.
Vriendelijke groet,
Henk Nijeboer, voorzitter.
=====================================================
UITNODIGING tot het bijwonen van onze bijeenkomst op maandag 23
oktober 2017 in gebouw “De Schakel”, Lage Doelen nr. 5 in Hardenberg,
tel. 0523-261554. Aanvang 19.30 uur.
AGENDA: 1 Welkom en opening
2 Toevoeging agendapunten
3 Mededelingen en ingekomen stukken
4 Verslag van de regiovergadering
5 Verslag van de districtsvergadering
6 Notulen van de vergadering op 11 september 2017
7 PAUZE Inleveren inschrijfformulier voor clubshow
8 Lezing met dia’s door Jan Plaggenmarsch (Zie blz. 4)
9 Vraag en aanbod
10 Rondvraag
11 Sluiting
Bestuur “Vogelvrienden”
------------------------------------------------------------------------------------------REST JAARPROGRAMMA 2017:
23 oktober: lezing Jan Plaggenmarsch
13-18 november onderlinge tentoonstelling
12 jan.2018: nieuwjaarswensen + bingo
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Lezing door Jan Plaggenmarsch:
Ons lid Jan Plaggenmarsch is naast natuurliefhebber
ook natuurfotograaf. Jan was vorig jaar 40 jaar lid
van Vogelvrienden en hij heeft in de loop der jaren
heel wat mooie plaatjes gemaakt in Hardenberg en
omgeving. Het belooft dan ook een leuke avond te
worden. Wij hopen op een goede opkomst!
Blauwe coa

Agaatvlinder

Braziliaanse rode tangara

En vergeet uw inschrijfformulier voor de tentoonstelling niet!

====================================================
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Vogelweetje 13: de watersnip (Gallinago gallinago)
Er zijn in ons land vier soorten snippen: het bokje, de
grote grijze snip, de houtsnip en de watersnip.
Snippen danken hun naam aan de vorm van hun kop
met de lange puntige snavel. Dit deed denken aan een
bepaald model schoenen uit de middeleeuwen. Hieraan zaten lange puntige neuzen. En de naam van deze
Italiaanse schoenen was: “snippen”.
Het is een vrij onbekende vogel, mede omdat men
hem weinig te zien krijgt. Zijn perfecte schutkleur
werkt daar ook aan mee. Toch hebben we hem vaak in de handen gehad,
want de watersnip was afgebeeld op het vroegere bankbiljet van 100 gulden.
U kent het gezegde nog wel: “even een snip uit de muur trekken”.
De watersnip speurt met z’n lange en erg gevoelige snavel in een modderige
ondergrond en weet daar feilloos alles wat maar eetbaar is, zoals wormpjes,
slakjes en torretjes op te sporen en te verorberen. Het opeten doet de vogel
zonder z’n snavel naar boven te halen. Je ziet het dus niet als een watersnip
met z’n snavel iets eetbaars naar binnen haalt.
De uitdrukking “zo verkouden als een snip” komt van het geluid dat de vogel
maakt als deze bij schrik opvliegt. Dat doet dan denken aan het bekende
“tsjie” geluid van verkouden mensen.
Verder heeft het mannetje van de watersnip een zeer bijzondere baltsvlucht.
Hoog in de lucht maakt hij een duikvlucht naar beneden, waarbij hij z’n
staartveren laat resoneren zodat er een mekkerend geluid ontstaat. Dit klinkt
als het geluid van een geit of een schaap, of het mekkeren van een lammetje.
Hierdoor kreeg de watersnip in delen van ons land de volgende bijnamen:
Hemelgeit, Luchtschaap, Mekkervogel, Lammegie, Maailamke en in het
Fries Wearlamke (weerlammetje).
Watersnippen houden zich graag op in plasdras gebieden. In Hardenberg zijn
de Vechtparken ter hoogte van het centrum en nabij de wildwaterbaan ideale
woongebieden voor de watersnip. Buiten het broedseizoen leven ze daar in
groepjes van soms wel 20 tot 50 exemplaren. Bij verstoring vliegt de hele
groep op en strijkt een paar honderd meter verder al weer neer.
Nestelen doen ze in een polletje gras. De eieren lijken veel op die van de
kievit, maar ze zijn veel kleiner. Bovendien ligt het nest meer verscholen in
een van boven dichtgedraaid graspolletje. Zo is het nest van de watersnip dus
veel moeilijker te vinden.
Wiebe Tolman.
Nest met eieren van de watersnip
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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: Varkensgras (Polygonum minus).
Pas op: dit is geen grassoort, maar een Polygonum soort. Rechtstreeks
familie van het perzikkruid. Het is een zogenaamde tredplant. De misleidende naam stamt al uit de middeleeuwen.
Toen werd dit kruid veel gebruikt om de varkens daarmee in een goede conditie te houden.
Het is namelijk rijk aan allerlei mineralen.
Varkensgras slingert in lange slierten van soms
wel 3 meter plat over de grond. De stengel heeft
om de paar centimeter bladoksels. Daarin staan
Polletje varkensgras
de kleine roze bloemetjes. Meestal in een kransje, maar soms ook wel alleen.
Het varkensgras groeit bij voorkeur op
plaatsen die veel zijn betreden, zoals bij ingangen van weilanden of op plaatsen waar
in het weiland vroeger de koeien werden
gemolken. Ook in wegbermen kan men het
veel aantreffen. En soms groeit het gewoon
tussen de stoeptegels.
Als vogelvoer wordt het varkensgras zwaar
Bloemetjes van varkensgras
onderschat. Mogelijk komt het door de
naam, maar meer nog doordat de zaadjes zo klein zijn. Het zet geen
zoden aan de dijk, denkt men. Bovendien ziet men de zaadjes niet zitten. Het zijn kleine dopvruchtjes van ongeveer 1,5 mm en deze blijven
omsloten door het bloemdek. Ze zitten daarin als het ware verscholen.
De vogels hebben daar echter geen moeite mee. Zij weten deze
vruchtjes perfect te vinden om ze dan met smaak te consumeren. Als u
enige lange slierten van deze plant op de bodem in de volière deponeert dan zult u al spoedig zien wat een plezier u de vogels daarmee
doet. Met het verorberen van de zaadjes worden de stengels totaal kaal
gegeten. Tot slot wil ik nog even wijzen op de Duitse naam van het
varkensgras: Niedrige Vogel Knöterig. Dit laatste woord slaat op de
familienaam duizendknoop. Het “niedrige” karakter duidt er op dat
deze plant vlak boven of zelfs op de grond groeit. En het woord
“vogel” mag er in dit geval op wijzen dat
de Duitsers al in een vroeg stadium hebben
ontdekt dat deze plant een ware lekkernij
is voor veel vogels.
Wiebe Tolman.
Zaadjes van het varkensgras
Zaaddoosjes van het varkensgras
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Onze kweker: Jan Ploeg

Jan werd niet zo ver uit de buurt in het Drentse Zuidwolde geboren in het jaar 1957. Maar al kort daarna
verhuisde het gezin naar Stadskanaal en in deze plaats
groeide Jan verder op. Zijn liefde voor de natuur kreeg
daar gestalte in de vorm van een groot aquarium met
allerlei soorten tropische vissen.
Jan kreeg werk in Balkbrug en ging in Hardenberg
wonen. In 1985 kocht hij een woning aan de Kleine
Pollen. De ruimte daarin was echter te krap om daarin
het grote aquarium onder te brengen. Noodgedwongen moest hij deze van de
hand doen. Een andere hobby diende zich aan toen Jan van een collega een
paartje witte zebravinken cadeau kreeg. Volgens Jan zaten deze in een klein
“hokkie” en deze ruimte vond hij te klein. Dus bouwde hij een vlucht van 3
meter lengte. In de daarop volgende jaren werden daarin meerdere soorten
vogels gehuisvest. Naast de zebravinken hield Jan onder andere japanse
meeuwtjes, mozambiquesijsjes en ook kanaries, zowel kleur als postuur.
In 1990 vond Jan het tijd worden om zijn kennis te verrijken door contact
met andere vogelliefhebbers en zo werd hij op 1 oktober van dat jaar lid van
Vogelvrienden Hardenberg. Van een lid van deze vereniging kocht hij een
paartje rode kanaries. De kweek daarmee lukte voorspoedig en met één van
de jongen uit de nakweek werd Jan direct kampioen van de vereniging.
In de later betrokken woning aan de Floralaan kreeg Jan wat meer ruimte om
zijn hobby uit te breiden. Hij bouwde aan zijn garage een aparte vogelafdeling. Nadat hij daarin ook nog een tijdje postuurkanaries had gekweekt kreeg
de liefde voor de gouldamadines hem te pakken en vanaf dat moment ging
hij zich in deze soort specialiseren. De ruime broedkooien kunnen door het
wegnemen van tussenschotjes worden omgevormd tot langwerpige vluchtjes
en de goulds worden daarin gescheiden gehuisvest, met rechts de jongen van
het laatste kweekjaar en links de overjarige vogels.
De jonge vogels komen uitsluitend als natuurbroed ter wereld. Inschakeling
van pleegouders als bijvoorbeeld japanse meeuwtjes is bij Jan uit den boze.
Vogels van Henk

8

Binnen de vereniging is Jan ook op andere fronten actief. Zo was hij enige
jaren penningmeester en doet hij met Arnold Tempelman de administratie
van de tentoonstelling. Verder is Jan lid van de speciaalclub Natuurbroed
Gouldamadine, afdeling Noord. Hij bezoekt daarvan de vergaderingen in
Rolde en doet mee aan de tentoonstelling van goulds in Beilen.
Al met al is Jan Ploeg goed bezig met zijn hobby.
Ik wens hem daarmee verder veel succes!
Wiebe Tolman.

De trots van Jan Ploeg: clubkampioen 2016 met gouldamadine van 91 punten
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Jonge vogelavond 2017
Het was weer september dus tijd voor de jonge vogel avond van onze vereniging. Deze keer op 11 september met een groot aantal vogels waaronder
grasparkieten, agaporniden, zebravinken, binsenastrilden, goulds, loodbekjes, glosters en kleurkanaries. In totaal 32 vogels in 24 kooien. Behalve de
kanaries werden de vogels beoordeeld door keurmeester Pieter van den
Hooven uit Zwolle die gespecialiseerd is in het keuren van tropische vogels
en parkieten. Hij begon met het bekijken van de grasparkieten. Met allerlei
advies en tips om een vogel tt-klaar te maken kwam hij bij een witte grasparkiet met zwarte ogen. Deze vogel wordt dit seizoen kampioen volgens Pieter,
zo mooi en goed van formaat. De vogel is van Peter Bies. We gaan zien of
Pieter wel gelijk krijgt. Over de binsenastrilde vertelde hij dat die het meest
in de natuurkleur op de tt te zien is en dan meer op conditie gekeurd wordt.
Pieter is zelf een keer in Australië geweest en heeft de vogels daar in het
wild gezien. Verbazend, hij zag daar 3 binsen, 5 zebravinken en ongeveer
200 goulds. Ook beoordeelde hij de loodbekjes, de agaponiden waarvan de
fischerie een dankbare tt vogel is. Zebravinken in zeer veel kleuren en tekening al of niet in het wild voorkomend. Te veel om op te noemen. Let op
conditie en snavel kleur. Over de goulds vertelde hij dat in de natuur alleen
maar zwartkop en roodkop paarsborst voorkomen. De rest zijn allemaal
kweekproducten.
De kanaries werden beoordeeld door Henk Kleinlugtenbeld. kanarie keurmeester en lid van onze vereniging. Hij legde uit waar je op moet letten bij
de kweek van deze vogels. Het was een interessante uiteenzetting over de
vogels. Ik heb bewondering voor zulke mensen die door hun ervaring erg
veel vertellen over vogels. Kortom een leerzame avond.
Pieter en Henk bedankt.
Frans André

Voorbespreking
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Jonge vogelavond

Keurmeester Pieter van den Hooven
bespreekt de meegebrachte tropen en
parkieten.

Jeugdlid Wilco Heeres heeft dit jaar
bijzonder mooie agapornis fischeries
gekweekt.
Wij hopen deze vogels van 15 t/m 18
november te kunnen bewonderen op
de clubshow in De Schakel.

Keurmeester Henk Kleinlugtenbeld
bespreekt op zijn eigen rustige wijze
de meegebrachte kleur– en postuur
kanaries.

Foto’s: Arnold Tempelman.
Oproep aan onze leden: Laat zien met welke mooie hobby wij bezig zijn
en kom met je vogels naar de clubshow van Vogelvrienden Hardenberg!
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Vogelpark Walsrode

Dit park staat bekend als het grootste vogelpark ter wereld. De officiële naam
is dan ook: Weltvogelpark Walsrode.

Het park ligt op de Lünenburgerheide, op een afstand van 240 kilometer van
Hardenberg. Te bereiken via de Rijksweg 34 naar knooppunt Holsloot, Daar
rechtsaf de A37 volgen tot in Duitsland. Dan via de E233 langs Cloppenburg,
Daar via de A1 richting Bremen en daarna de A27 volgen tot Walsrode.
Langs de autobaan A27 staan al de richtingsborden naar het vogelpark.
Het park is ruim opgezet en er zijn grote parkeerplaatsen. Walsrode is niet
alleen een vogelpark, het is ook een bloemenpark.
Het park is opgezet door een kweker van fazanten. Hij merkte dat die vogels
veel bekijks trokken vanaf de openbare weg.
Dit bracht de eigenaar op het idee om in het
glooiende landschap van de Lünenburgerheide
een echt vogelpark op te zetten.
De mooiste tijd voor een bezoek aan Walsrode
is half mei. Dan zijn de vogels in topconditie
Reuzentoekan
en doet de bloemenpracht weelderig aan.
De route voert de bezoekers eerst langs volières met allerlei soorten vogels.
Dan de uitgebreide waterpartijen, waartoe ook de afdeling pinguïns (met jongen) behoort. Langs een pad met zitbanken komt men in de vrije vlieghal.
Dit is een zeer grote volière met
veel vliegruimte voor de vogels
Bij de ingang staat een automaat
met doosjes meelwormen. Daar
laten de vogels zich graag mee
verwennen. Ze zijn dan ook erg
tam en er kunnen mooie foto’s
van de vogels worden gemaakt.
Zelfs de rode ibissen komen graag
naar beneden om de meelwormen
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uit de hand te pikken. Vanuit deze vlieghal komt men bij de grotere vogels,
zoals de adelaars en de gieren. Daarna belandt men in de tropische hal. In
deze warme hal vliegen allerlei soorten uit warme landen en die maken daar
ook hun nesten. Zeer zeldzame soorten als balispreeuwen en kroonduiven
vliegen daar vrij
Balispreeuwen
rond en deze kan
men van heel dichtbij bekijken en op
de foto zetten.
Na deze hal leidt de
route naar het mooi Kroonduif
gelegen Rosencafé.
Hier kan men voor een schappelijke prijs een goede maaltijd nuttigen, zowel
binnen als op het buitenterras.
Op het laatste deel van de route komen de kromsnavels aan de beurt. En dat
zijn er heel wat. Te beginnen met het grotere werk, zoals de ara’s en de amazonepapegaaien. Te bekijken in grotere vluchten, waarin o.a. de hyacintara’s
veel bewegingsruimte hebben.
Ook bij de kromsnavels zijn er binnenvolières. Daarin zijn o.a. de lori’s ondergebracht. En een aparte afdeling zeldzame grote parkieten en papegaaien.
Ik ben in de loop der jaren 8x in Walsrode geweest. En het is elke keer weer
een belevenis. Met de vereniging zijn we 2x met de bus geweest. In een tijd
dat een bus huren nog betaalbaar was. Mogelijk is er belangstelling om half
mei volgend jaar nog eens met eigen auto’s te gaan. Dan hoor ik dat graag.
Wiebe Tolman.
Fillipijnse jaarvogel

Andes condor

Mount Apo Lori

Helm Casuaris
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Onze adverteerders steunen ons. Houdt U daar rekening mee?
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Van distelvink tot putter.

Door Wiebe Tolman.
De oorspronkelijke naam van deze vogel
was distelvink (Carduelis carduelis).
Deze naam kreeg de vogel omdat hij veel
voorkomt op uitgebloeide distelsoorten.
Al in de middeleeuwen had men ontdekt
dat men deze vogel gemakkelijk allerlei
kunstjes kon leren. De naam “putter” is
aan de vogel gegeven omdat één van de
kunstjes die de vogel uitvoerde was dat
hij zijn eigen drinkwater op kon putten uit een lager gelegen reservoir.
Reeds in 1654 heeft de schilder Carel Fabricius dit tafereel op één van zijn
schilderijen vastgelegd. Zoals hiernaast is afgebeeld.
Het eigenlijke kunstje werd later in een wat ruimer
kooitje vastgelegd. Daarbij kon de vogel niet alleen
zijn eigen drinkwater omhoog hijsen, ook een klein
karretje met zaden kon hij naar zich toehalen.
Het kooitje waarin de putter deze toeren uithaalde
zag er ongeveer als volgt uit.

Schilderij Het Puttertje

Zo te zien een normaal zangkooitje. Aan de buitenkant van het kooitje ziet
men rechts een schuin aflopend plankje. Daarop staat het karretje met voer.
De wieltjes van dit karretje waren vaak centen met daarin een gaatje. Een
dun touwtje liep vanaf het karretje naar het kooitje. Soms was dit touwtje
vastgemaakt aan een draaibaar zitstokje. Als de putter honger had draaide
hij met z’n pootjes aan het zitstokje. Daardoor werd het touwtje opgewonden en zo kon de vogel via een rond gaatje in de tralies bij het zaad komen.
Aan de linkerkant kon de vogel zijn drinkwater op ongeveer dezelfde wijze
naar zich toehalen. Het “putemmertje” bestond vaak uit een vingerhoed
met een touwtje. Sommige putters waren zo slim dat zij geen gebruik
maakten van het zitstokje dat het touwtje kon opwinden, maar een snellere
manier was het om met de snavel het touwtje naar zich toe te trekken en dit
telkens met een pootje vast te houden.
Het houden van putters op de hier boven omschreven wijze mag in deze
tijd niet meer. Kwestie van “dierenwelzijn”.
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Secretariaat: Pinksterbloem 25, 7772 NK Hardenberg

