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VOORWOORD BESTUUR
Deze keer niet het gebruikelijke voorwoord van onze voorzitter, maar van
het bestuur. Wat is er aan de hand?
Onze voorzitter Henk Nijeboer verbleef enige tijd in het ziekenhuis. Vrij
kort nadat hij koninklijk werd onderscheiden (zie blz. 4) kreeg hij problemen met zijn gezondheid. Hij werd eerst opgenomen in de Isala Kliniek in
Zwolle en daarna in het ziekenhuis in Hardenberg. Nu is hij weer thuis om
aan te sterken. Wij hopen dat Henk er gauw weer bovenop komt en wensen
hem vanaf deze plaats veel sterkte en een voorspoedig herstel.
Ondertussen moet het verenigingswerk doorgaan.
Op 10 september houden wij onze jonge vogelavond. Keurmeester Cor van
Elven zal met veel vakkennis de jonge vogels voor ons bespreken. Een
mooi opstapje naar onze clubtentoonstelling, die wordt gehouden van 1217 november in De Schakel. Wij hopen nu al dat we daar veel vogels mogen inschrijven. Maar eerst richten wij ons op de jonge vogelavond van 10
september. Hopelijk doen daar ook weer veel
leden met hun vogels aan mee.
Het bestuur.
=====================================================
UITNODIGING tot het bijwonen van onze eerstvolgende bijeenkomst op
maandag 10 september 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 16 april (Zie blz.18)
4 Bespreking meegebrachte jonge vogels door keurmeester
Cor van Elven.
5 Pauze
Bespreking van de meegebrachte vogels deel 2
6 Vraag en aanbod
7 Rondvraag
8 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 12-17 nov.: onderlinge tentoonst.
11 jan.2019: nieuwjaar + ???
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Henk Nijeboer koninklijk onderscheiden!
Het was voor Henk, maar ook voor onze vereniging een grote verrassing dat
onze voorzitter op de dag voor Koningsdag in de Voorveghter koninklijk
werd onderscheiden als lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hiermee van harte
gefeliciteerd Henk! Burgemeester Peter Snijders had voor Henk een mooie
toespraak, waarin hij zelfs wist te vertellen dat Henk gouldamadines kweekt.
Henk moest hem alleen wel even helpen met de naam van die vogels.
Namens onze club waren Hendrikus Edelijn, Henk Kleinlugtenbeld, Henk
Oldehinkel en Wiebe Tolman bij de feestelijke uitreiking.
Op de onderste foto alle 8 gedecoreerden, met Henk Nijeboer als 3e van
rechts, naast Edwin Evers.

4

Vogelweetje 17: de klapekster (Lanius excubitor)
De naam komt van het woord klappen,
in de betekenis van kleppen of kletsen.
Net als Vlaamse gaaien kunnen ook
klapeksters in groepjes gezellig bij
elkaar zitten te “babbelen”.
De soort komt hier in hoofdzaak voor
als een zogenaamde doortrekker, op
weg van hun broedgebied naar de plek
waar ze gaan overwinteren.
In onze omgeving kun je de klapekster
op de volgende locaties waarnemen: Heideveldjes in de Staatsbossen van
Hardenberg, de Engbersdijkvenen en de Karshoek. Een typische gewoonte
is dat ze bijna altijd in lage boompjes zitten. Bijvoorbeeld in een berkje van
1 tot 2 meter hoog. Al op grote afstand zie je “iets wits” in zo'n boompje.
De klapekster behoort tot de familie van de klauwieren. Alle familieleden
van de klauwieren hebben een zogenaamde haaksnavel. Daarmee kunnen ze
prooien als muizen, vogels en kikkers uit elkaar trekken.
Als klauwieren op de jacht voldoende voedsel hebben bemachtig dan leggen
ze met de volgende prooien een soort voorraadkast aan, door de prooi aan
een puntig voorwerp vast te prikken. Dat kan zijn aan prikkeldraad, maar
ook aan de stekels van bramen. De Friese naam toarnakster (doornekster)
duidt daar ook op.
In onze omgeving komt nog een tweede soort voor, namelijk de grauwe
klauwier. Deze broedt nog wel eens in de Engbersdijkvenen. Het verschil
met de klapekster is duidelijk, want de grauwe klauwier is meer donkergrijs
voor de borst en bruin op het rugdek. De klapekster valt direct op door de
witte borst en het grijze rugdek. Hij doet daarmee denken aan de ekster.
Enige jaren geleden zag ik in de Engbersdijkvenen op grote afstand een
klapekster die in een klein boompje vreemde capriolen maakte. Ook door de
kijker kon ik niet goed zien waar deze vogel mee bezig was. Dus ben ik toch
maar stiekem van het rechte pad afgeweken om mij naar de juiste locatie te
begeven. En daar hing hij! Een klein heikikkertje. Op een hoogte van een
meter boven de grond, vastgemaakt aan
de tak van een klein berkenboompje.
Ik heb er de hier naast staande foto van
gemaakt. Jammer voor het kikkertje,
maar ik ik kijk er nog altijd met veel
voldoening naar.
Wiebe Tolman.
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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: Straatgras (Poa annua)

Polletje

Aartje

Zaadjes

Zode

Straatgras, in Hardenberg ook wel genaamd
“tuuntiesgras”, is een uitstekend vogelvoer.
En dat is bij de vogelliefhebbers vaak niet
bekend. Mogelijk komt dat door de kleine
aartjes, waardoor de liefhebber denkt dat het
toch geen zoden aan de dijk zet. Maar niets is
minder waar. Ga het maar eens voeren en kijk
hoe gek de vogels er op zullen zijn.
Om geschikt straatgras te kunnen vinden hoef
je niet lang te zoeken. Het groeit praktisch
overal. Vooral op plaatsen die braak liggen,
nabij ingangen van weilanden of akkers, in
volkstuintjes en zelfs tussen straatklinkers en
trottoirbanden. En het is er bijna het hele jaar
door. Zodra de sneeuw is geweken kun je het
straatgras al weer oogsten.
Bij het voeren gaat het alleen om de aartjes
van het gras. Deze kun je het beste met een
huishoudschaar afknippen en verzamelen.
In het vogelverblijf kun je plukjes van deze
aartjes op de grond deponeren van vluchten
en broedkooien. Om te controleren hoe rijp
of onrijp de zaadjes zijn kun je een aartje
even tussen de nagels van je duimen plat
drukken. Je ziet dan witte melk van de nog
onrijpe zaadjes tevoorschijn komen. En dat
zijn voor onze vogels allemaal eiwitten en
vitamientjes! Geheel gratis aangeboden door
Moeder Natuur.
Veel vogels zullen eerst de onrijpe zaadjes
eten en sommige soorten zullen daarna met
de uitgeplozen aartjes gaan nestelen. Met
name zebravinken en goulds maken graag
gebruik van de uitgeplozen aartjes om er hun
nest mee op te bouwen.
Ook de grotere soorten, zoals grasparkieten
en zelfs neophema’s zijn gek op de aartjes
van het straatgras, Klein maar fijn, zullen ze
wel denken!
Wiebe Tolman.
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Onze kweker: Herman Brokelman

Herman woonde vroeger bij mij in de buurt en als klein
jochie kwam hij geregeld bij mijn volière kijken. Hij heeft
mij zelfs al eens opgesloten! Toen ik namelijk in de binnen
volière bezig was stond Herman er naar te kijken. Nadat hij
was weggelopen en ik naar buiten wilde, bleek dat niet te
kunnen want Herman had het deurtje vakkundig afgesloten.
Op mijn hulpgeroep heeft mijn vrouw mij bevrijd.
Al op zeer jonge leeftijd had Herman belangstelling voor vogels en zo kreeg
hij op z’n verjaardag een kooitje met twee oranje kanaries. Zijn broer Gerrit
was timmerman en die maakte een mooie houten broedkooi waarin de vogels
werden ondergebracht, waarna ze spoedig tot broeden overgingen.
Midden in dat broedproces wilde de familie met vakantie naar Nunspeet.
Geen nood, de kooi met broedende vogels ging mee op vakantie. En op het
vakantieadres werd vervolgens één jonge kanarie uitgebroed.
Zijn oom Gait Hakkers heeft er voor gezorgd dat Herman op 1 april 1980 als
jeugdlid werd ingeschreven bij Vogelvrienden Hardenberg. De resultaten
werden steeds beter en zo werd Herman op de regionale tentoonstelling in
1982 jeugdkampioen van de tentoonstelling.

Herman bij zijn vogelverblijven
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Toen zijn ouders gingen verhuizen naar de Reigerstraat was daar geen ruimte
om vogels te houden. Herman kwam daardoor ongeveer 10 jaar “droog” te
staan, maar hij bleef al die jaren wel lid van Vogelvrienden.
Nadat Herman trouwde met Annita en
ze de huidige woning aan de Pinksterbloem betrokken, kon Herman zijn
hobby ten volle beleven. Zijn buurman
hielp hem daar om een mooi stenen
hok te metselen.
Het vogelbestand wisselde nog wel
eens. Er werd o.a. een kampioenschap
behaald met een mozambiquesijs. Ook
Vogels van Herman
kweekte Herman enige jaren met
gouldamadines, maar uiteindelijk
keerde hij terug bij zijn lievelingsvogels, de kanaries.
In de buitenvolière zag ik echter ook nog een paartje goudvinken vliegen.

Herman in zijn kweekafdeling

Herman is onze club onafgebroken tot op de dag van vandaag altijd trouw
gebleven. Hij bekleedt zelfs de functie van secretaris en dat doet hij tot volle
tevredenheid van alle leden.
Tijdens het opschrijven van dit verhaaltje zaten we heerlijk buiten in de
mooi ingerichte tuin van Herman en Annita. Met dank voor de koffie wens
ik Herman nog veel plezier met de vogelliefhebberij.
Wiebe Tolman.
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======================================================
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PYRRHURA’S

Wiebe Tolman.
Dit is een grote groep Zuid-Amerikaanse parkieten. Alle kromsnavels uit dat
continent hebben zowel positieve als negatieve eigenschappen. Om met de
positieven te beginnen: Het zijn sterke en bijzonder kleurrijke vogels, die erg
tam kunnen worden. Pyrrhura’s zitten altijd mooi glad en strak in de veren
en ze verkeren haast het hele jaar door in topconditie. Het zijn dus over het
algemeen geschikte tentoonstellingsvogels. Ze kweken ook vrij goed en een
kweekkoppel gaat vele jaren mee.
Minder fraai van alle Zuid-Amerikaanse parkieten is hun luidruchtigheid en
hun knaaglust. Houten volières weten ze binnen de kortste keren te slopen,
Een bijzonderheid van de pyrrhura’s is, dat ze praktisch allemaal met de wetenschappelijk naam worden aangeduid. Ze hebben wel een Nederlandse
naam, maar de Latijnse klinkt over het algemeen mooier en is waarschijnlijk
financieel ook aantrekkelijker. “Ik heb rupicola’s” klinkt nu eenmaal iets
deftiger dan: “Ik heb steenparkieten”.
De pyrrhura molinae wordt als één van de weinigen nog
wel eens met de Nederlandse naam aangeduid en deze
vogel heet dan groenwangparkiet. (Foto links)
Met zijn prachtige rode buik heet de
pyrrhura perlata in goed Nederlands
roodbuikparkiet. (Foto rechts)
Ook de pyrrhura frontalis wordt nog
wel eens aangeduid met de Hollandse
naam bruinoorparkiet. Maar voor de
rest zijn het de Latijnse namen die
voor het merendeel in zwang zijn
Meer gevestigde Latijnse en Nederlandse namen uit de
serie van de pyrrhura’s zijn:
Pyrrhura griseipectus = grijsborstparkiet (Foto links onder)
Pyrrhura lepida
= parelparkiet (Foto rechts onder)
Pyrrhura picta
= bonte parkiet
Pyrrhura albipectus = witnekparkiet
Pyrrhura cruentata = blauwkeelparkiet
Pyrrhura melanura = zwartstaartparkiet
En zo zijn er nog tig andere soorten van deze prachtige pyrrhura’s.
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NONNEN

Wiebe Tolman.
Bij het lezen van dit opschrift moet u niet direct aan de dames uit een klooster
denken. Het gaat in dit verhaal namelijk over een grote groep vogels die van
oorsprong uit Azië komen.

Witkopnon

Zwartkopnon

Fischer
toekan
Driekleurnon

De bekendste nonnen zijn de witkopnon, de zwartkopnon en de driekleur non.
Maar er zijn meer soorten.
Zoals diksnavelnon, prachtnon, schildnon, bleekkopnon, bruinkopnon, grijskopnon, witschedelnon, vijfkleurennon, hadesnon, arfaknon en hunsteinnon.
Het is heel goed mogelijk om van de nonnen ook bastaarden te kweken. Deze
zijn over het algemeen ook weer vruchtbaar en zo is de witkopnon in het verleden door mij gebruikt om het type van de japanse meeuw te verbeteren. En met
succes, want met de nakweek werd ik in Valencia ooit wereldkampioen.
Alle nonnen komen uit Azië, waar sommigen maar een heel klein leefgebied
hebben. Zo komt de arfaknon alleen maar voor op en rond de Arfak berg in de
kop van Nieuw-Guinea.
De nonnen behoren tot de grote familie van de .Lonchura’s. Familieleden zijn
o.a. japanse meeuw, muskaatvink, alle bronzemannen en alle rietvinken.
Door het glijden langs bamboe– en rietstengels groeien de nagels van nonnen
behoorlijk snel. In gevangenschap komt deze slijtage praktisch niet voor, met
gevolg dat de nagels dan op tijd moeten worden bijgeknipt. Als de vogel met te
lange nagels op de keurtafel verschijnt dan zal de keurmeester daarvoor terecht
één of meer strafpunten geven. De verdere conditie van de nonnen is meestal
perfect. Ze zitten altijd mooi glad en strak in de veren en daardoor zijn het in
de regel zeer geschikte tentoonstellingsvogels. Maar houd de nagels dus wel in
de gaten!
Andes condor

Vijfkleurennon

Witschedelnon
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Hadesnon

Flierefluiters
Binnen de vogelliefhebberij kennen we 3 soorten zangkanaries:
1. Harzers
2. Waterslagers
3. Timbrado’s
De oudste groep zijn de harzers. Genoemd naar
het Harz gebergte in Oost-Duitsland. De harzer
kanarie zingt praktisch de gehele dag. Daarom
werden ze door de mijnwerkers meegenomen in
de mijnschachten, want als zij niet zongen dan
kon dit een teken zijn dat er mijngas in de ruimte hing. Men kon dan nog op tijd een veilig
heenkomen zoeken.
De tweede groep zijn de waterslagers. Hun lied
doet sterk denken aan dat van de nachtegaal. Ze
kunnen daarbij vrij lage tonen laten horen. Een
zingende waterslager is een lust voor het oor.
Op de volgende tonen worden zij beoordeeld:
Klokkende waterslag, rollende waterslag, chor
en knor, staaltonen, fluiten, fluitenrol, bellen,
belrol, tjokken, en tjokkenrol.
De derde en laatste groep van de zangkanaries
zijn de timbrado’s. Van origine een zangvogel
die voor het eerst in Spanje is gekweekt.
Het lied van deze groep houdt ongeveer het midden tussen het minder harde en beschaafde lied
van de harzers en het vrij luide tjokkende lied
van de waterslagers.
Bij de zangkanaries speelt de kleur geen enkele rol. Het gaat dus puur om
de zang. Toch zit er bij de soorten wel een zeker patroon in. De harzers zijn
vaak bont in de lichaamskleuren groen en geel, de waterslagers zijn bijna
altijd geel en de timbrado’s groen en grijs.
Heel vaak worden de zangvogels per stam op de keurtafel gezet. Ze zitten
dan in kleine open zangkooitjes, die met 4 kooitjes op elkaar gestapeld voor
de keurmeester worden gezet. Het is indrukwekkend om zo’n stam aan te
horen als alle vier vogels gelijktijdig zitten te fluiten.
Jammer genoeg hebben we bij onze vereniging geen zangkwekers.
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?
17

Lezing over bijen.

Op de ledenbijeenkomst van 18 april had het bestuur de imker Jan Meilink
uit Hardenberg uitgenodigd om over zijn hobby, bijenhouden te vertellen.
Ik kan u zeggen: ”daar kan hij veel over vertellen”.
Honingbijen worden gehouden in kasten.
Eerder werden ook korven gebruikt en nu kasten van hout maar ook van
tempex. Imker Jan Meilink had zowel een korf als een kast met raten meegenomen om daar over te vertellen..
Bijen zijn nuttige insecten : ze bestuiven de planten en zorgen voor voedsel
voor het eigen nageslacht. Dat de mens dat gebruikt en vervangt door een
ander voedsel is eigenlijk niet de bedoeling van de bijen.
Er zijn veel soorten bijen, ook in Nederland, waaronder ook solitaire bijen.
Een bijenvolk bestaat uit één koningin, 100 tot 1000 darren en 25.000 tot
60.000 werksters. De koningin kan wel tot 1500 eitjes per dag leggen.
Als er te veel bijen in een kast komen worden er koninginnen gekweekt
door een bepaald soort voedsel. Die kunnen dan uitzwermen en een nieuw
volk vormen. Onder de 9 graden vliegen de bijen niet uit.
‘s Winters houden bijen de kast warm door hun voedsel om te zetten in
warmte. Is er geen voedsel dan gaan ze dood.
Bijenhouden is een passie net als vogels houden.

Jan Meilink bedankt voor deze boeiende uiteenzetting.
Frans André
=====================================================
Getekend wit

Een insectenhotel is een mooie manier
om wilde bijen en andere nuttige insecten
in je eigen tuin te lokken. Ze leggen eitjes
in de holle ruimtes, waarna er later jonge
insecten uitvliegen.

=====================================================
Hierbij willen wij de Vogelvrienden uit Hardenberg hartelijk danken voor
het prachtige boeket bloemen dat we voor ons 60-jarige huwelijksfeest van
jullie mochten ontvangen. Allemaal hartelijk dank!

Wiebe & Tjitske Tolman.
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Secretariaat: Pinksterbloem 25, 7772 NK Hardenberg

