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Contactbrief  101 (november 2016) 
 
Contributie en mutaties 
 
Het jaar is weer bijna om en de tijd vliegt. Wilt u voor het jaar 2017 voor 15 januari uw 
contributie voldoen? De prijs is gelijk gebleven: 27 Euro op rekening van G. Kolman, 
Escharen onder vermelding van contributie MGO 2017. Ik verzamel van de Nederlandse en 
een aantal Belgische leden de contributie en maak het gezamenlijke bedrag over naar 
Duitsland.   
IBAN: NL12 INGB 0000 015324   BIC: INGBN2A 
 
U kunt ook rechtstreeks aan Duitsland betalen maar laat het mij dan even weten dan weet ik 
dat ik u geen aanmaning hoef te sturen. IBAN en BIC vindt u op pagina 2 in de Rundbrief. 
 
Twee leden hebben zich per 1 januari 2017 afgemeld: Fred Nijhof (ziekte) en Jan Hartog 
(besteedt tegenwoordig veel meer tijd aan veldwerk en spotten van echte vogels dan aan die 
op postzegels). 
 
Rondzendingen 
 
VR11 en VR12 (VogelRondzending) zijn op dit moment nog steeds onderweg. In de vorige 
contactbrief heb ik de volgorde van verzenden vermeld en ik vermoed dat hij bij sommige 
mensen iets langer is blijven liggen dan de week die er voor staat. Ik verwacht hem 
binnenkort te ontvangen en dan gaan VR13 en VR 14 de deur uit. Wilt u ook aan het 
rondzendverkeer mee doen geef u dan op dat zet ik u op de lijst en als nieuweling komt u 
ergens bovenaan de lijst te staan en hebt u de eerste keus. Dat kan ook als u eenmalig (op 
proef) de zending wilt ontvangen. De rondzending bevat veel postfris materiaal en boekjes 
met oud maar ook heel recent materiaal, losse zegels maar ook veel blokjes en series.   
 
De rondzending gebeurt in samenwerking met de NVTF. De boekjes zijn door de NVTF 
beschikbaar gesteld en zolang de voorraad strekt mogen we hier gebruik van maken. Wij zijn 
de NVTF hier heel erkentelijk voor en bovendien levert het ons als MGO ook nog iets op. De 
twee dozen per zending moeten wel aangetekend  (via PostNL = €8,15)  of met DHL (niet 
aangetekend, gewone zending = €5,75) verstuurd worden, maar dit blijkt voor de meeste 
mensen geen probleem. 

G. Kolman 
   



Jahrestreffen in Oeding (in het westelijke Münsterland) 
van 4 t/m 7 mei 2017 

 
Beste leden, 
 
Tijdens het laatste Jahrestreffen in Erbenhausen werd besloten om ons volgende Treffen bij 
voorkeur te organiseren in het Nederlands-Duitse grensgebied. 
Na grondig onderzoek werd een voor onze groep zeer geschikt hotel gevonden, net over de grens 
bij Winterswijk. Het is het 3-sterren familiehotel “Burghotel Pass”. 
 

 

Burghotel Pass – Burgplatz 1 – 46354 Oeding 
Tel.: 02862 / 583-0 – Fax: 02862 / 583-70 
Mail: info@burghotel-pass.de 
Internet: www.burghotel-pass.de 
 
Dit Hotel ligt in Südlohn, deelgemeente Oeding en beschikt over bijna 50 kamers, enige 
conferentiezalen en –niet onbelangrijk- een zeer goede keuken. Voor en naast het hotel zijn 
voldoende parkeerplaatsen beschikbaar. 
Bovendien ligt het niet ver van het “Zwillbrocker Venn”, waar zich Europa’s noordelijkste Flamingo-
kolonie bevind. Een excursie naar deze kolonie zal zéker in het programma opgenomen worden! 

 
Wij hebben het volgende gereserveerd: 

15 tweepersoonskamers voor een prijs van € 80,= per kamer per nacht incl. ontbijtbuffet 
10 eenpersoonskamers voor een prijs van € 50,= per kamer per nacht incl. ontbijtbuffet  
Halfpension voor een prijs van € 19,50 per persoon, waarvoor ’s avonds voor onze groep een 
3-gangen menu of buffet zal worden geserveerd. 

Honden zijn welkom: enkele ‘hondvriendelijke’ kamers zijn beschikbaar (bij boeking a.u.b. melden). 

Prijs € 8,= per hond per nacht 
 

Aanmelden bij het hotel met “Stichwort Motivgruppe Ornithologie” 
BELANGRIJK: De kamers zullen voor ons tot 31 januari 2017 worden vastgehouden! 

In het hotel spreekt men perfect Nederlands! 

 

Het “organisatiecomité”: 

Hans en Agnes van der Sanden Peter en Henriëtte van Nies 

 



Verslag	bijeenkomst	5-11-2016	
	
Het	 programma	 voor	 deze	 najaarsbijeenkomst	 levert	 de	 in	 totaal	 vijftien	 aanwezigen	 veel	
stof	tot	bespreken	en	nadenken.	
	
Na	opening	en	mededelingen	door	Gerard	Kolman	komt	Peter	van	Nies	aan	het	woord	met	
nieuws	uit	de	Motivgruppe.	
De	voorzitter	van	de	groep,	Karl-Heinz	Neues,	heeft	meegedeeld	met	onmiddellijke	 ingang	
zijn	functie	neer	te	leggen.	Een	duidelijke	reden	voor	die	beslissing	heeft	hij	niet	gegeven.	De	
zoektocht	naar	een	opvolger	is	in	gang	gezet	en	uiteraard	wordt	daartoe	vooral	in	Duitsland	
gezocht.	In	de	tussentijd	zal	Harald	Friemann	als	interim-voorzitter	fungeren.	
Wat	betekent	dit	voor	de	Motivgruppe?	
Een	 ding	 is	 duidelijk:	 tot	 en	 met	 het	 Jahrestreffen,	 donderdag	 4	t/m	 zondag	 7	mei	 2017,	
verandert	 er	 niets.	 Tijdens	 die	 dagen	 zal	 blijken	 of	 er	 een	 nieuwe	 voorzitter	 is	 of	 wordt	
gevonden.	Zo	niet,	wat	zijn	de	mogelijke	gevolgen	voor	de	Motivgruppe?	En	wat	betekent	
e.e.a.	voor	onze	‘afdeling’?		
Bovengenoemde	 voorzitter	 heeft	 al	 eens	de	 vraag	 voorgelegd,	waarom	wij	 niet	 een	eigen	
groep	zouden	oprichten	i.p.v.	aan	te	haken	bij	de	Duitse	groep.	Een	vraag	die	zeker	dringend	
wordt	als	de	Motivgruppe	wellicht	door	de	ontstane	crisis	ophoudt	te	bestaan.	
Het	Jahrestreffen,	dat	zeker	doorgang	vindt,	zal	uitsluitsel	moeten	geven.	Met	de	uitkomsten	
van	het	Jahrestreffen	zal	de	groep	als	geheel	aan	het	werk	moeten.	Ook	wij	als	‘afdeling’.	
Daarom	zal	onze	voorjaarsbijeenkomst,	zaterdag	20	mei	2017,	geheel		in	het	teken	staan	van	
ons	voortbestaan,	wel	of	niet	onder	de	paraplu	van	de	Motivgruppe.	
	
Tom	 Loorij	 geeft	 een	 uitgebreide	 kijk	 op	 het	 werk	 aan	 het	 boek	 Vogels	 op	 de	 vierkante	
centimeter.	
In	het	boek	worden	265	soorten	besproken	met	afbeeldingen	van	postzegels	uit	108	landen.		
Omdat	 er	 van	 8	soorten	 geen	 goede	 afbeelding	 -op	 postzegel-	 te	 vinden	 was,	 zijn	
kunstenaars	bereid	gevonden	een	tekening	 te	maken.	Met	behulp	daarvan	zijn	particulier-
zegels	gemaakt.	
Er	 zijn	 hoge	 eisen	 gesteld	 aan	 zowel	 de	 begeleidende	 tekst	 als	 aan	 de	 afbeeldingen.	 Het	
resultaat	is	een	vuistdik	handboek.	De	presentatie	vindt	plaats	tijdens	de	Boekenweek	2017.	
Tijdens	het	 Jahrestreffen	kan	het	boek	worden	gekocht	voor	€	32,50.	Portokosten	worden	
dan	 uitgespaard.	 Voor	 onze	 leden	 is	 het	 boek	 te	 bestellen	 voor	 €	37,50,	 inclusief	
verzendkosten.	Andere	belangstellenden	betalen	voor	het	boek	€	47,50.	
In	 museum	 Meermanno,	 Den	 Haag,	 wordt	 een	 kleine	 tentoonstelling	 rond	 het	 boek	
samengesteld.	
	
Over	 het	 	 Jahrestreffen	 2017	 is	 al	 het	 een	 en	 ander	 verschenen.	We	hopen	 op	 een	 grote	
Nederlands/Belgische	 opkomst.	 Het	 excursieprogramma	 garandeert	 optimaal	 vogelplezier.	
Reservering	bij	het	hotel	is	mogelijk	tot	31	januari	2017,	onder	vermelding	van	‘Motivgruppe	
Ornithologie’.	
	
We	zijn	blij	Henk	den	Duijn	te	mogen	verwelkomen	met	zijn	lezing	Vogels	in	de	filatelie.	Deze	
lezing,	 vooral	 bedoeld	 als	 inspiratiebron	 voor	 beginnende	 filatelisten,	 biedt	 ook	 de	
aanwezigen	een	verfrissende,	andere	kijk	op	deze	manier	van	vogelpostzegels	verzamelen.	
Na	de	lunch	wordt	kort	gebruik	gemaakt	van	de	mogelijkheid	tot	ruilen.	



Weekendje aan het Lauwersmeer 
 
Iedere herfst trekken we er met onze vogelwerkgroep (VWG) een lang weekend op 
uit om vogels te spotten. Dit jaar vond dat evenement plaats in het laatste weekend 
van oktober; doel was deze keer het 
Lauwersmeer, op de grens van 
Groningen en Friesland (Afb. 1). 
Gezien de tijd van het jaar mogen we 
vooral doortrekkers en overwinteraars 
verwachten. We zijn al vaker in die 
contreien geweest en er zitten altijd 
wel enkele ‘krenten’ die zo’n heel 
weekend tot iets bijzonders kunnen maken, zoals Baardmannetjes waarover ik al 

eens eerder heb geschreven (Afb. 2). 
 
Bijzondere soorten 
In het verleden zagen we bijvoorbeeld in de haven van 
Lauwersoog groepjes Sneeuwgorzen (Afb. 3), altijd weer 
leuk om deze weinig schuwe 
vogeltjes waar te nemen. Die 
waren er deze keer niet en we 
moesten genoegen nemen met 
een tiental Graspiepers, ook 
leuk, maar daarvoor hoeven we 

in principe niet naar Lauwersoog. Wat er ook nog zat was 
een groot aantal Steenlopers; het moeten er vele 
honderden geweest zijn die op een loopbrug kennelijk aan 
het uitrusten waren van hun noeste arbeid: ze draaien 

stenen om om te kijken of er iets eetbaars onder zit; 
hun Engelse naam ‘Turnstone’ is daarop gebaseerd 
(Afb. 4). We hadden overigens gehoopt nog één of 
meerdere IJseenden aan te treffen, maar ook die lieten 
verstek gaan, helaas… 
Onze VWG-weekenden spelen zich meestal ergens 
aan de kust af, van Zeeuws-Vlaanderen tot in 
Groningen en daarbij krijgen we ook vrijwel altijd 
Goudplevieren voor onze telelens, een vogel die je bij 

ons in het binnenland maar sporadisch zult aantreffen (Afb. 5). Het is altijd weer 
spannend wanneer we de eerste ontdekken want ze 
hebben een behoorlijk goede schutkleur waardoor ze 
op een akker niet of nauwelijks opvallen. Bovendien 
‘verstoppen’ ze zich vaak tussen groepen Kieviten die 
veel opvallender gekleurd zijn. Je ziet dan op het 
eerste gezicht enkel maar die Kieviten en pas in 
tweede instantie ontdek je dat er ook nog 
Goudplevieren tussen zitten. Ook deze keer zagen we 
een flink aantal tussen de Kieviten.  
 

 
 

Afb. 1: Lauwersmeer 

 
 

Afb. 3: Sneeuwgorzen (zomerkleed) 

 
 

Afb. 2: Baardmannetje 

 
 

Afb. 4: Steenloper 

 
 

Afb. 5: Goudplevier (zomerkleed) 



Watervogels en roofvogels 
In een gebied met zoveel water 
mag je natuurlijk ook veel 
watervogels verwachten. Nou die 
waren er massaal, vooral 
Brandganzen, Grauwe ganzen en 
verscheidene eendensoorten. Echt 
bijzondere soorten zaten daar niet 
tussen, behoudens enkele Kleine 
Zwanen (Afb. 6). De aanwezige 
roofvogels waaronder een 
Slechtvalk en enkele Blauwe 
Kiekendieven, hadden de prooien 
voor het uitzoeken. De mooiste 

waarneming 
was op de dag 
van vertrek: 

aan de overkant van de kijkhut met de mooie naam Sylkajut, 
ontdekten we een juveniele Zeearend die, zich kennelijk 
onbespied wanend, zich van zijn mooiste kant liet bekijken 
(Afb. 7), en daar hebben we ruim de tijd voor genomen!  
Een mooie afsluiting van wederom een zeer gezellig en 
geslaagd weekend. 
 
 
©  Peter van Nies 

 
 

Maximumkaart ‘Vogels van het wad’: Bergeenden werden in grote aantallen waargenomen 

 
 

Afb. 7: Zeearend 

 
 

Afbeelding 6: Kleine zwaan 



ORNIVARIA	
	
Australische	thematische	afstempelingen		
	
Eerstedagstempels	&	Permanente	poststempels	(begindatum	en	postkantoor)	
	

	 	 	 	
Bedreigde	natuur:	SCM	

(Stamp	Collecting	
Month)	2016	

5/7/2016	
Uilen:	Guardians	of	the	

Night	

20/9/2016	
Zeevogels	Norfolk	

(eiland)	

1/3/2016	–	Wannamal	
WA	6505	(Zwarte	

zwaan;	wilde	bloemen)	

	 	 	
	

30/10/2015	
Christmas	Island	
(Kerstmis	2015)	

10/9/2013	
Australian	Antarctic	
Territory	(pinguïns)	

24/3/2015	
Cocos	Islands		
“Visiting	Birds”	

30/10/2015	
Vredesduif	(Kerstmis	

2015)	

	 	

	 	

3/9/2013	
Australische	

hoenderrassen	

11/5/2013	
Australische	Pardalotes	

(diamantvogels)	

	 	

	
	
Diamantvogels	(Pardalotidae)	zijn	een	familie	van	vogels	uit	de	
orde	van	de	zangvogels.	De	familie	telt	slechts	4	soorten:	de	
Gevlekte	diamantvogel,	de	Tasmaanse	diamantvogel,	de	
Roodbrauwdiamantvogel	en	de	Geelvlekdiamantvogel	–	alle	4	op	
een	reeks	postzegels	van	Australië	(2013).		

	
	
	

	
kobra	(Koenraad	Bracke),	kobra22@telenet.be		
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