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VOORWOORD VOORZITTER
Hallo Vogelvrienden,
Het nieuwe seizoen 2019-2020 staat weer te beginnen.
Wij als bestuur hebben in de nieuwe samenstelling al
op een zwoele zomeravond vergaderd.
Het zal een seizoen worden dat we met z’n allen de
schouders er onder moeten gaan zetten.
Zo zullen de voorbereidingen moeten plaatsvinden voor
de regioshow 2020 die door onze vereniging wordt georganiseerd. Wij als
bestuur kunnen dat niet alleen, dus vragen wij vrijwilligers die ons daar al
bij de voorbereidingen mee willen helpen.
Maar eerst staat de jonge vogelavond op het programma. Op maandag 16
september hoop ik dat jullie weer een aantal van jullie gekweekte jonge
vogels laten bespreken. Schroom niet en neem dus vogels mee, want daar
kunnen we weer veel van leren. De vogels zullen in hoofdzaak worden
besproken door keurmeester Cor van Elven uit Steenwijk, maar ook onder
onze leden zit de nodige ervaring en kennis, zodat we er samen een leuke
en geslaagde avond van kunnen maken. Neem dus vooral vogels mee!
Ik hoop jullie te zien op maandag 16 september om 19.30 uur in gebouw
De Schakel.

Met vriendelijke groet,
Arnold Tempelman, voorzitter.
=====================================================
UITNODIGING tot het bijwonen van onze jaarvergadering, welke wordt
gehouden op maandag 16 september 2019 in gebouw “De Schakel”, Lage
Doelen nr. 5 in Hardenberg, tel. 0523-261554. Aanvang 19.30 uur.
AGENDA: 1 Opening
2 Toevoeging agendapunten
3 Mededelingen en ingekomen stukken
4 Notulen van 15 april 2019
5 Bespreking meegebrachte jonge vogels
13
6 Vraag en aanbod
7 Rondvraag
8 Sluiting
Bestuur “Vogelvrienden”
------------------------------------------------------------------------------------------JAARPROGRAMMA 2019:
17 jan.: nieuwjaarswensen + bingo
25 feb.: lezing
15 apr. Jaarverg. +lezing

16 sept.: jonge vogel avond
21okt.: inschrijving club tentoonst.
+ lezing
11-16 nov.: onderlinge tentoonst.
17 jan.2020: nieuwjaar + sjoelen

3

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

4

Vogelweetje 22: de nachtzwaluw (Caprimulgus europaeus )

De nachtzwaluw is wel een vogel van
de nacht, maar het is geen zwaluw. Hij
is daar zelfs geen familie van. Punten
van gelijkenis met de zwaluwen zijn
de vorm van de kop, de snavel en de
vleugels. Ook het jagen op insecten
komt overeen met de wijze van jagen
door zwaluwen.
De soort overwintert in Afrika en komt
in april naar onze contreien. Hij komt hier in hoofdzaak vanwege de grote
aantallen nachtelijke insecten, zoals kevers, langpootmuggen en nachtvlinders. Deze pakt hij in het donker met wijd opengesperde snavel. Als een
soort precisie instrument heeft de vogel borstelachtige haren rond de snavel. Raken deze haren een insect dan weet de nachtelijke jager heel nauwkeurig waar hij moet happen.
De nachtzwaluw krijg je overdag niet te zien. In Friesland heet hij treffend
de “deislieper” hetgeen wil zeggen dat hij overdag zit te slapen. Hij leeft
erg teruggetrokken in de natuur en heeft bovendien een perfecte schutkleur.
Het verenkleed van een volwassen nachtzwaluw is grijzig en kastanjebruin
gestreept. De witte vlekjes op de handpennen en de witte uiteinden van de
staartveren zijn kenmerkend voor het mannetje. Bij jonge mannetjes zijn
deze vaalgeel. De snavel is zwart en de poten roodbruin. De vogel vertrouwt 100% op deze schutkleur en hij blijft overdag zo lang mogelijk op
de grond zitten. Je kunt ze ‘s nachts lokken met behulp van een cassetterecorder waarop het geluid is vastgelegd. Ze komen dan vlakbij.
Het vrouwtje nestelt plat op de grond, tussen stukjes schors, takjes en oud
blad. Er worden maar twee eieren gelegd.
De vogel staat bekend om z’n typisch geluid. Het doet denken aan een
voortdurend ratelend geluid van een machine. Vroeger verbeeldde men
zich dat na het horen van dit geluid de geiten minder melk gaven. Het kon
niet anders of die vreemde vogel moest daar mee te maken hebben. Zo
kwam de naam “Geitenmelker” tot stand. Een naam die de vogel heden ten
dage nog draagt bij onze oosterburen (Ziegenmelker). Ook de Latijnse
naam doet daar aan denken (Capri = geit).
Nachtzwaluwen komen in onze omgeving nog voor in de natuurgebieden
Engbertsdijkvenen en in het Bargerveen.
Wiebe Tolman.
Perfecte schutkleur van broedend vrouwtje >
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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: groenvoer.
Naast het voeren van onkruidzaden en grassoorten is ook het voeren van vers
groenvoer uit de natuur erg belangrijk voor onze vogels. En groenvoer is in
onze omgeving ruimschoots voorhanden. Twee soorten:
Vogelmuur (Stellaria media).
Welke vogelliefhebber kent dit eigenlijk niet? In
landbouwkringen wordt het beschouwd als een
hardnekkig onkruid, maar voor onze vogels is
het o zo nuttig. Het plantje dankte daar zelfs z’n
naam aan. Direct na verstrekking van vogelmuur
zullen de vogels het gretig tot zich nemen. Het
gaat dan om praktisch alle soorten, zowel tropen,
wildzang, kanaries, parkieten, agaporniden en

grote parkieten.
Vogelmuur heeft een grote voedingswaarde. Het bevat veel vitamines A en
C, silicum, kalium, magnesium, hars, gom, ijzer en saponine. Dit laatste element vind je ook veel in groenten als sla, andijvie en spinazie. Een groot
voordeel van vogelmuur is verder dat het bijna het hele jaar door te vinden
is. Vaak vind je het ook in een “vergeten” hoekje in je eigen tuin.
Ook nog even aandacht voor een ander groenvoer voor onze vogels:

Winterpostelein (Claytonia perfoliata )
Dit groenvoer komt in Hardenberg veel voor
langs de trap naar de “bult” in Collendoorn.
Maar ook in de stad kun je het veel aantreffen in
openbare plantsoenen, o.a. bij De Koppel. Dit
plantje dankt z’n naam aan het feit dat het ook in
de winter doorgroeit, zelfs bij strenge vorst. Onze vogels lusten dit ook graag. Wiebe Tolman.
======================================================
Mededelingen van het bestuur.
Het prijzensysteem van onze onderlinge tentoonstelling gaat op de schop.
Dit jaar is een overgangsjaar en kun je nog kiezen tussen geld en eremetaal.
We gaan over op oorkondes, welke op de eerstvolgende nieuwjaarsbijeenkomst zullen worden uitgereikt.
Met ingang van 2021, dus na de regioshow van 2020, zullen we met het
nieuwe prijzensysteem gaan werken. De geldprijzen en het eremetaal maken
dan plaats voor oorkondes. We moeten dit nieuwe systeem invoeren om de
kosten voor de vereniging zoveel mogelijk te drukken.

Onze adverteerders steunen ons opnieuw!
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Misschien zou het leuk zijn om in ons clubblad een nieuw onderwerp te
plaatsen. Ik weet niet of er respons op komt, maar ik wil het toch proberen.
Ook om het vullen van De Notenkraker door meerderen te laten gebeuren.

DE VRAAGBAAK
Hoe werkt het? Ieder lid kan via deze rubriek in De Notenkraker een vraag
stellen. Er is binnen onze vereniging heel veel kennis over allerlei vogels,
maar ook over hun verzorging, voeding, kweek, onderkomen, ziektes, e.d.
Waarschijnlijk zijn er ook wel leden die nog niet alles weten en die nu met
vragen zitten. Ach, dat is zo’n simpele vraag, dat weet iedereen toch wel.
Zo’n vraag ga ik niet op een vergadering stellen.
Domme vragen zijn er niet.
Iedereen is onwetend als beginneling. Daarom kan iedereen, beginneling of
ervaren kweker een vraag stellen via de mail. Ook kan iedereen, beginner of
ervaren, antwoord geven in de Notenkraker. Misschien komen er op deze
manier discussies op gang. Leuk!
Zeker is dat we onze kennis gaan delen en dat iedereen er wijzer van wordt.
Mijn eerste vragen zijn:
1.
Wat heeft de hoeveelheid licht voor invloed op de vogels en waarom
is dat niet bij iedere vogel hetzelfde?
2.
Als ik grit geef, moet ik dan ook apart mineralen geven?
3.
Kun je jonge vogels ook te veel eivoer geven?
4.
Wat is de oorzaak als de ouders hun jongen uit het nest gooien?
Dit zijn de eerste vragen.
Ik hoop dat er reacties komen en ook van verschillende leden.
Jan Ploeg.
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Onze kweker:Samantha van der Weide.
Als kind was Samantha al gek op dieren. Ze kreeg de
liefde voor de vogels over van haar vader Harry van
der Weide. die sinds 2012 lid is van Vogelvrienden
Hardenberg. Als 12-jarige hielp Samantha haar vader
met het voeren van de vogels in een volière. Ze weet
nog dat het vooral zebravinken waren, maar ook diamantduifjes en bruinoorparkieten. Later schafte haar
vader twee broedkooien met gouldamadines aan.
Toen Samantha 15 jaar was werd ze jeugdlid bij onze vereniging. Ze kreeg
toen een eigen vogelbestand, met o.a. zebravinken. Bij Hendrikus Edelijn
werd een koppel intensief gele kanaries aangeschaft. Later ging de voorkeur
uit naar parkieten. Met name ging ze zich in die tijd specialiseren in bourks
parkieten. En niet zonder succes, want in 2017 werd ze clubkampioen bij
onze vereniging met een bourks, die 90 punten scoorde.
Inmiddels heeft Samantha de ouderlijke woning in Lutten verlaten en is ze
gaan samenwonen met haar vriend Henk. Ze vestigden zich in een grote
woning aan de Rollepaal in Dedemsvaart. Hoewel ze met de woning nog
bezig zijn met een verbouwing, heeft Samantha inmiddels haar eigen
kweekhok ingericht. En dat ziet er prachtig uit. Met luxe broedkooien,
waarin uiteraard ook weer bourksparkieten zijn ondergebracht. Maar ook
zag ik oogring forpussen, swift parkieten en zelfs een mooi koppel hooded
parkieten.

Samantha’s kweekhok
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Helemaal tevreden is Samantha echter nog niet. Ze wil in het kweekhok nog
enige grotere vluchten bouwen en ze zit ook te denken aan een ruime buitenvolière. En de grote tuin biedt daarvoor voldoende mogelijkheden.
Laten we bij onze vereniging trots zijn op Samantha van der Weide. Als enige
vrouw doet ze jaarlijks mee aan onze tentoonstelling. Overigens wordt onze
mooie hobby door veel te weinig vrouwen bedreven. Samantha is dus een
ware ambassadrice. Ik dank haar voor het bezoek en wens haar nog veel succes met haar vogels.
Wiebe Tolman.

Bourksparkieten
Oogring forpussen

VOGELS VAN SAMANTHA
Hoodedparkieten
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Lezing over bos– en tuinvogels.
Op de jaarvergadering van 15 april was er als spreker Wiebe Tolman, ons
erelid, die vertelde over bos- en tuinvogels.
Zonder te overdrijven, die man weet alles van vogels.
Eerst een indeling over de soorten die er rondvliegen zoals daar zijn: mezen,
lijsterachtigen, vinkachtigen, gorsen en tapuiten, fluiters, piepers, zwaluwen,
kraaiachtigen, spechten en nog enige ondersoorten.
Over elke vogel weet hij wel wat te vertellen. Heeft u dit gemist, u had er bij
moeten zijn.
Dat een pimpelmees wel 13 jongen krijgt maar dat er slechts een paar van
overblijven, omdat bij het uitvliegen grotere vogels, zoals Vlaamse gaaien
en eksters klaar zitten om er hun jongen mee te voeden.
Dat een boomklever omhoog en naar beneden kan over de stam van een
boom en dat de boomkruiper alleen naar boven kruipt en dan naar omlaag
vliegt en weer van onder naar boven gaat. Dat een ijsvogel zijn vrouwtje
paait met een visje en dat de ortolaan in Nederland is uitgestorven.
Ook zijn er invasievogels die op doortocht Nederland aandoen om te foerageren, maar hier niet broeden.
Al met al een leerzame lezing, zoals het altijd is met Wiebe.
Wiebe bedankt.
Frans André.
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Weidevogels

Wiebe Tolman.

1. Kievit
De bekendste van onze weidevogels is de kievit.
In het verleden kwam deze vogel als een soort
lentebode in het voorjaar terug uit het zuiden. De
laatste decennia blijft de kievit ook in de winter
in ons land. In strenge winters trekt deze soort met
de vorstgrens zuidwaarts.
2. Grutto
Deze soort trekt in de wintermaanden naar Afrika.
De grutto loopt de laatste jaren in aantallen sterk
achteruit. Dit heeft meerdere oorzaken maar het
komt in hoofdzaak door de verlaging van de stand
van het grondwater en de eenzijdige begroeiing
van de weilanden, waardoor er voor de jongen
geen of weinig insecten in voorkomen.
3. Tureluur
Een kleinere soort steltloper, met relatief lange
pootjes. Deze zijn fel rood gekleurd. Houdt van
drassige weilanden. Broedt in graspolletje en
vlecht deze van boven dicht. Het mannetje houdt
vaak de wacht vanaf een paaltje. Dankt z’n naam
aan het geluid, met meestal drie keer kort achter
elkaar tjuu-tjuu-tjuu.
4. Scholekster
In principe een wadvogel, maar broedt ook vaak
in het binnenland. Om predatoren op de grond te
ontwijken zoekt deze vogel graag nestgelegenheid
op platte daken waarop grind ligt. De jongen worden dan gevoed met wormen die de vogel op de
Andes condor
begane grond zoekt en meeneemt naar boven.
5. Wulp
Ook een soort die in aantallen sterk achteruit gaat.
Een kenmerk van de wulp is de naar beneden gebogen snavel. Dit in tegenstelling tot de kluut, die de
snavel naar boven buigt. Een ezelsbruggetje leert:
“Een wulp wijst met z’n snavel naar z’n gulp”.
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Fischer toekan

NESTVLOTJES

Vlotje

Vlotjes aanbrengen

Binnen het IVN is een werkgroep actief met het beheren
van diverse nestkasten, Er is niet alleen controle op kleine
nestkasten, maar ook op torenvalkenkasten, steenuilenkasten, kerkuilenkasten en bosuilenkasten.
In april werd gestart met een project tot bescherming van
de zwarte stern. Deze vogels broeden normaal op drijvende krabbenscheer, maar deze plant is de laatste decennia
sterk achteruitgegaan door de waterverontreiniging. Bij gebrek aan goede
nestgelegenheid bleken de sterns ook genoegen te nemen met op het water
drijvende vlotjes. Bij het IVN kregen we deze vlotjes aangeboden door
Landschap Overijssel. Deze waren uitgevoerd in donker piepschuim, waarin
in het midden een kuiltje was aangebracht. Een baksteen aan een touw zou
er voor moeten zorgen dat de vlotjes op een vaste plaats werden gehouden.
Voor de 15 vlotjes werd gekozen voor het Vechtdalpark aan de Kellerlaan,
aan de voet van de Willem Alexanderbrug. Met behulp van een bootje van
een van de leden werden de vlotjes op 12 april te water gelaten. Als nestmateriaal werd oud plantenmateriaal op de vlotjes aangebracht.
Nu was het wachten op de komst van de sterns. Op 21 april kregen we het
bericht dat er op de vloeivelden in De Krim enige zwarte sterns werden
waargenomen. Maar helaas, ze kwamen niet naar het Vechtpark. Wel werd
er een visdiefje op een van de vlotjes waargenomen, terwijl op een ander
vlotje een meerkoet met succes tot broeden kwam. Zo was onze moeite dus
niet voor niets geweest. Maar volgend seizoen zullen we een nieuwe locatie
voor de 15 vlotjes zien te vinden.
Wiebe Tolman.
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Uw partner op het gebied van verzekeringen, hypotheken, bankzaken, pensioenen, makelaardij en verzuimbeheer
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KARDINALEN

Kardinalen zijn vrij grote volièrevogels.
Ze komen uit Noord- en Zuid-Amerika.

Groene kardinaal
(Gubernatrix cristata)
Herkomst:
Uruguay
Argentinië
Brazilië

Dominicaner kardinaal
Ook wel roodkop kardinaal
(Paaroaria dominicana)
Herkomst:
Venezuela
Colombia
Equador
Roodkuifkardinaal
(Paroaria coronata)
Herkomst:
Argentinië
Uruguay
Bolivia

Rode kardinaal
(Cardinalis cardinalis)
Herkomst:
Noord-Amerika
Midden-Amerika
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Inkopen doen? Denk aan onze adverteerders!
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NESTBOUW VAN BOOMKLEVER
Het verschil tussen de soorten boomklever en
boomkruiper is groot. Beiden zijn ook geen
familie van elkaar. In hun gedrag zit ook een
groot verschil.
De boomkruiper begint onder aan de stam en
“kruipt” dan naar boven op zoek naar levend
voedsel zoals rupsen, spinnen, torren, enz.
Heeft de boomkruiper op deze manier de
boom afgezocht dan vliegt hij naar de voet
van de volgende boom om zijn strooptocht al
kruipend naar boven opnieuw te beginnen.
De boomklever zoekt zijn voedsel ook in de
schors van een boom. Hij kan zich hierbij zowel naar boven als naar beneden
voortbewegen. Hij “kleeft” dus als het ware vast aan de schors van de boom.
De boomklever heeft daarnaast enige wel heel aparte gedragingen. Vindt hij
namelijk de nestingang te groot dan metselt hij met klei de ingang zodanig
klein dat hij er zelf net doorheen kan.
Een andere bijzonderheid van de boomklever is het gebruik van speciaal
nestmateriaal. Hiervoor gebruikt hij namelijk dunne schilfers, afkomstig van
de dennenboom. De sterke harslucht schrikt ongedierte af en zo vind je in het
nest van de boomklever nooit parasieten als gaffeltangen, pissebedden,
vlooien en luizen. Een knap staaltje van ongedierte bestrijding!
Tekst en bovenste foto Wiebe Tolman.
Onderstaande foto’s zijn gemaakt door IVN jeugdlid Nikita. Zij maakt deze
foto’s in een nestkast van het IVN in de Rheezerbelten. Knap werk!
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Secretariaat: Pinksterbloem 25, 7772 NK Hardenberg

