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Contactbrief  104 (juni 2017) 4 november in IJsselstein! 
 
Nieuws uit de motiefgroep 
 
Deze contactbrief staat in het teken van Oeding waar het Jahrestreffen plaatsvond. Doordat de 
voorzitter in Duitsland zonder opgaaf van reden opstapte en er geen nieuwe opstond, hing het 
bestaan van de MGO aan een zijden draadje. U leest er over in de bijdrage van Peter van Nies. 
Verder een verslag van de excursies van Agnes van der Sanden in en rond Oeding. Peter van 
Nies heeft een lijst gemaakt van de gespotte vogels aldaar. 
 
Paul Saager heeft te kennen gegeven toch niet te vinden wat hij zocht  bij onze motiefgroep. 
Hij stopt er na een jaar mee.  
 
Peter en Gerard zijn naar Woerden geweest om de verzameling van ons recent overleden lid 
Gerard Vermeend te bekijken. Zijn dochter wilde de verzameling kwijt en zag graag dat hij in 
goede handen kwam en dat lukte want ons lid Henk de Haan heeft de verzameling gekocht. 
Zij was heel blij dat de verzameling binnen de motiefgroep gebleven is. Henk blij en Carla 
blij.  
 

Ik ben op twee plaatsen 
in het zonnetje gezet: 
een erelidmaatschap van 
de MGO en een 
bijzondere vermelding 
voor het werk dat ik doe 
voor de NVTF. Het kan 
niet op! Voor de MGO 
verzorg ik de 
contactbrief en in ik de 
contributie al jaren. Dat 
laatste  is verleden tijd - 
als ik het goed begrepen 
heb -, want men wil 
alleen met automatische 
incasso gaan werken. 

Voor de NVTF verzorg ik de rondzendingen i.s.m. de MGO en dat is af en toe een 
monsterklus. Dat heeft de NVTF blijkbaar opgemerkt.    
 
De rondzending is bijna rond geweest en na de vakantie volgt een nieuwe. Onze volgende 
bijeenkomst in IJsselstein is op 4 november. Houdt u deze datum vrij? 
 
 



Erelidmaatschap voor Gerard Kolman. 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van ons Jahrestreffen-2017 in Oeding, kwam bij punt 9 het 

voorstel van het bestuur aan de orde om aan Gerard Kolman het erelidmaatschap van onze 

vereniging toe kennen. 

In het door 2e voorzitter Damian Läge uitgesproken Laudatio kwamen de door Gerard, gedurende 

zijn méér dan dertigjarige lidmaatschap, verrichte activiteiten voor onze vereniging uitvoerig aan de 

orde. Zonder uitputtend te willen zijn, passeerden de volgende activiteiten de revue: 

- de redactie en verspreiding van de Contactbrief die gemiddeld viermaal per jaar verschijnt; 

- de organisatie van de halfjaarlijkse contactdagen op verschillende plaatsen in Nederland 

(tegenwoordig in IJsselstein); 

- het verzorgen van het rondzendverkeer voor de leden die daarin geïnteresseerd zijn; 

- het verstrekken van informatie aan potentiële leden; 

- het optreden als Nederlandse contactpersoon voor ”Duitsland”; 

- het incasseren van de contributie van bijna alle Nederlandse en Belgische leden. 

Enkele van de genoemde werkzaamheden zijn 

inmiddels geheel dan wel gedeeltelijk 

overgenomen door andere leden van onze 

vereniging, maar de bijdrage van Gerard is 

nog steeds substantieel. 

Gerard werd kortom gekwalificeerd als een 

zeer actief en betrokken lid die het ten volle 

verdiende om eens in het zonnetje te worden 

gezet. De aanwezige leden waren het 

daarmee unaniem eens en onder luid applaus 

werd aan hem de oorkonde overhandigd 

waarmee dit erelidmaatschap werd 

bekrachtigd. 

 

 

Peter van Nies 

 



Jahrestreffen	2017:	de	toekomst	van	onze	vereniging	
Naar	 de	 tijdens	 dit	 Jahrestreffen	 te	 houden	 Algemene	 Ledenvergadering	 werd	 met	 spanning	
uitgekeken	en	dan	met	name	voor	wat	betreft	de	toekomst	van	onze	vereniging.	Met	het	aftreden	
van	onze	eerste	voorzitter	Karl-Heinz	Neues	per	30	november	2016	waren	we	in	een	bestuursvacuüm	
terechtgekomen	waarin	 tijdelijk	kon	worden	voorzien	door	de	benoeming	van	Professor	Dr.	Harald	
Friemann	tot	waarnemend	voorzitter.	
	
Gehoopt	werd	dat	zich	iemand	uiterlijk	tijdens	deze	vergadering	zou	melden,	die	bereid	zou	zijn	de	
functie	van	eerste	voorzitter	op	zich	te	nemen.	Helaas,	ondanks	gelobby	vooraf	bleek	dit	ijdele	hoop.	
Vervolgens	is	het	volledige	bestuur	afgetreden	en	heeft	zich	niet	herkiesbaar	gesteld.	
	
Door	Peter	Oelke	werd	de	mogelijkheid	geopperd	om,	naar	analogie	van	enkele	andere	motief-	en	
interessegroepen,	 de	 bestaande	 “eingetragener	 Verein	 (e.V.	 =	 ingeschreven	 vereniging)”	 te	
liquideren	en	een	“privater	Verein”	(privé	vereniging)	op	te	richten.	Het	verschil	tussen	beide	is	dat	
de	eerstgenoemde	verenigingsvorm	een	heleboel	verplichtingen	met	zich	meebrengt	en	de	tweede	
niet.	De	e.V.	moet	ingeschreven	staan	bij	een	rechtbank	(in	ons	geval	het	Amtsgericht	te	Darmstadt)	
analoog	aan	de	in	Nederland	gebruikelijke	 inschrijving	bij	de	Kamer	van	Koophandel.	Wijzigingen	in	
de	 samenstelling	 van	 het	 bestuur	 moeten	 worden	 doorgegeven,	 statuten	 en	 wijzigingen	 daarin	
moeten	 worden	 gedeponeerd	 evenals	 de	 notulen	 van	 de	 jaarvergaderingen	 en	 dergelijke	 meer.	
Bovendien	moet	de	vereniging	verplicht	worden	aangesloten	bij	de	Duitse	bond	(BDPh	en	VPhA)	met	
de	nodige	financiële	en	andere	verplichtingen	van	dien.		
	
Voor	een	“privater	Verein”	geldt	dit	allemaal	niet	en	kan	met	veel	eenvoudiger	 structuren	worden	
volstaan:	de	Duitsers	noemden	dit	een	“Freundeskreis”,	oftewel	vriendenclub.	Er	zal	wel	één	persoon	
als	aanspreekpunt	moeten	fungeren,	maar	die	kan	op	eenvoudige	wijze	vervangen	worden	door	een	
ander	als	daaraan	de	behoefte	 zou	bestaan.	Van	de	 leden	wordt	 verwacht	dat	 ze,	wanneer	nodig,	
een	 actieve	bijdrage	 leveren.	Na	 ampele	discussie	werd	besloten	om	het	 voorstel	 van	Peter	Oelke	
aan	te	nemen	waarna	zich	spontaan	enkele	leden	meldden	voor	het	verlenen	van	ondersteuning.	
	
Concreet	heeft	dit	besluit	de	volgende	consequenties:	

- Door	het,	nu	waarnemende,	bestuur	zal	in	het	najaar	een	buitengewone	ledenvergadering	bij	
elkaar	worden	geroepen	waarin	door	de	daar	aanwezige	leden	officieel	besloten	kan	worden	
de	Motivgruppe	Ornithologie	e.V.	te	liquideren;	

- voor	die	tijd	zal	door	de	Duitsers	een	nieuwe	vereniging	worden	opgericht	die	voldoet	aan	de	
voorwaarden	van	een	 “privater	Verein”	met	 vereenvoudigde	 statuten,	 en	niet	 aangesloten	
bij	de	VPhA	en	de	BDPh;	

- het	secretariaat	(Geschäftsstelle)	zal	worden	overgedragen	aan	Peter	Oelke;	
- het	 penningmeesterschap	 zal	worden	 overgedragen	 aan	 Siegfried	 Stoll	 die	 als	 voorwaarde	

heeft	gesteld	dat	lidmaatschapsbijdragen	automatisch	geïncasseerd	moeten	kunnen	worden;	
- de	homepage	zal	worden	vernieuwd	en	verder	worden	bijgehouden	door	Peter	van	Nies;	
- door	het	vervallen	van	diverse	verplichtingen	zal	de	lidmaatschapsbijdrage	verlaagd	kunnen	

worden,	met	hoeveel	is	op	dit	moment	nog	niet	bekend;	
- de	Rundbrieven	zullen	voortaan	viermaal	per	jaar	digitaal	verschijnen,	maar	waarschijnlijk	in	

afgeslankte	vorm	(desgewenst	ook	als	papieren	versie	verkrijgbaar);	
- Duitsers	die	via	de	MGO	lid	zijn	van	de	BDPh	zullen	dat	via	een	ander	kanaal	moeten	gaan	

regelen	als	ze	van	dezelfde	faciliteiten	gebruik	willen	blijven	maken	(tentoonstellen	en	Duits	
maandblad	Philatelie);	



- de	nieuwe	uitgiften	blijven	beschikbaar	op	dezelfde	wijze	als	dat	nu	het	geval	is;	
- voor	de	organisatie	van	het	 Jahrestreffen	zal	zich	telkens	 iemand	moeten	melden	zoals	dat	

tot	nu	 toe	ook	gebruikelijk	was.	Voor	2018	zal	dat	door	Damian	Läge	gebeuren,	gelijktijdig	
met	Birdpex-8	in	Bad	Mondorf	(Lux.);	

- het	verenigingsvermogen	zal	van	de	e.V.	overgeheveld	worden	naar	de	nieuwe	vereniging;	
- de	nieuwe	naam	zou	Motivgruppe	Ornithologie	(dus	zonder	e.V.)	kunnen	blijven	of	eventueel	

gewijzigd	 kunnen	 worden	 in	 Interessengemeinschaft	 Ornithologie.	 Hierover	 is	 nog	 geen	
besluit	genomen.	

	
Samenvattend	kan	gesteld	worden,	dat	er	voor	de	Nederlanders	en	Belgen	niets	noemenswaardigs	
verandert:	 de	 contributie	 zal	 worden	 verlaagd	 en	 automatisch	 worden	 geïncasseerd	 en	 de	
Rundbrieven	verschijnen	niet	meer	automatisch	in	papiervorm.	
	
Tijdens	onze	contactdag	op	20	mei	 in	IJsselstein	werd	het	bovenstaande	mondeling	toegelicht	door	
ondergetekende,	 die	 tevens	 de	 hoop	 uitsprak	 dat	 onze	 vereniging	 nog	 tot	 in	 lengte	 van	 jaren	 zal	
kunnen	blijven	bestaan.	
	

Peter	van	Nies	
	
	

“Achterhoek	2017”		te	Lichtenvoorde	
Ter	 gelegenheid	 van	 het	 50-jarig	
bestaan	 van	 Postzegelvereniging	
"De	 Achterhoek"	 organiseerden	
zij	 in	 samenwerking	met	de	KNBF	
de	 tentoonstelling	 “Achterhoek	
2017”	 die	 op	 19,	 20	 en	 21	 mei	
2017	in	de	sporthal	Hamalandhal	in	Lichtenvoorde	plaatsvond.	Deze	tentoonstelling	in	de	klasse	1	en	
2	stond	open	voor	alle	categorieën.	Bovendien	was	er	speciaal	plaats	ingeruimd	voor	filatelisten	uit	
België.	
De	Hamalandhal	leent	zich	uitstekend	voor	dit	soort	activiteiten:	voor	zowel	de	handel,	particulier	en	
beroepsmatig,	als	voor	de	tentoonstellingskaders,	was	er	meer	dan	voldoende	plaats.	De	verlichting	
was	 uitstekend	 en	 tussen	 de	 kaders	was	 een	 ruime	 doorgang	waardoor	 toeschouwers	 elkaar	 niet	
voor	de	voeten	liepen.		
	
Aan	deze	 tentoonstelling	nam	Koenraad	Bracke	deel	met	zijn	verzameling	"Vogelzang	 -	een	wereld	
van	muziek".	De	jury	waardeerde	deze	verzameling	met	Groot	Goud	(90	punten).	Dat	was	zelfs	voor	
Koenraad	 een	 (aangename!)	 verrassing,	 want	 enige	 tijd	 geleden	moest	 hij	 bij	 een	 tentoonstelling	
eveneens	in	Nederland	genoegen	nemen	met	slechts	78	punten.		
	
Niko	 Van	 Wassenhove	 kreeg	 voor	 zijn	 verzameling	 "Katachtigen"	 een	 mooie	Vermeil-bekroning.	
VAN	HARTE	GEFELICITEERD!	

Peter	van	Nies	
	



Jahrestreffen	Oeding,	4-7	mei	2017	
Agnes	van	der	Sanden	

	
De	jaarlijkse	bijeenkomst	van	de	leden	van	de	Motivgruppe	vond	dit	jaar	plaats	in	Oeding,	Duitsland,	
vlakbij	Winterswijk,	Nederland	en	werd	georganiseerd	door	Peter	van	Nies	en	Hans	van	der	Sanden.	
Het	 hotel	 zelf,	 maar	 vooral	 de	 verzorging,	 kregen	 een	 ruim	 voldoende.	 Ook	 het	 opgestelde	
programma	werd	gewaardeerd.	
	
De	deelnemers	aan	het	thematisch-filatelistisch	gedeelte	van	het	programma	leverden	hun	bijdrage	
óf	door	hun	éénkader	in	te	brengen	ter	bespreking	óf	door	aan	die	bespreking	volop	deel	te	nemen.	
Op	dit	gedeelte	van	de	bijeenkomst	kunnen	anderen	beter	en	gedetailleerder	ingaan,	evenals	op	de	
besluiten	die	 tijdens	de	 jaarvergadering	moesten	worden	genomen.	Een	 jaarvergadering	waar	met	
de	nodige	spanning	naar	was	uitgekeken…	
	
Tijdens	 de	 avonden	 met	 Tausch	 und	 Plausch,	 stonden,	 naast	 de	 films	 van	 Peter	 Oelke,	 de	
fotomappen	van	de	Jahrestreffens	tot	nu	toe	en	de	kisten	met	ruilmateriaal,	vooral	het	aanhalen	van	
de	vriendschapsbanden	centraal	met	bijpraten	en	het	ophalen	van	herinneringen.	
	
Een	vast	onderdeel	van	het	Jahrestreffen	zijn	de	vogelexcursies.	
Dit	jaar	was	gekozen	voor	de	noordelijkste	broedkolonie	van	flamingo’s	in	Europa,	in	het	Zwillbrocker	
Venn.	 De	 Roze	 of	 Europese	 flamingo,	 Phoenicopterus	 roseus,	 en	 de	 kleinere	 Chileense	 flamingo,	
Phoenicopterus	chilensis	zijn	vaste	gasten.	In	sommige	jaren	is	hier	ook	de	Rode,	Caribische	of	Cuba	
flamingo,	Phoenicopterus	ruber,	te	bewonderen.		
De	Chileense	flamingo	is	te	herkennen	aan	de	groenig/	blauwige	poten	met	rode	gewrichten.	
	
Op	weg	daarheen	werd	ook	het	Ellewicker	Feld	aangedaan.	Vanuit	de	auto	aan	de	ene	kant	en	de	
uitkijktoren	aan	de	andere,	kon	dit	gebied	en	de	omgeving	goed	worden	bekeken.	
Ook	 de	 vogels	 op	 het	 Zwillbrocker	 Venn	 konden	 vanuit	 twee	 kijkhutten,	 verspreid	 langs	 het	
wandelpad,	uitstekend	worden	waargenomen.	
	
Na	 afloop	was	 er	 de	mogelijkheid	 voor	 een	 bezoek	 aan	 het	 biologisch	 station	 Zwillbrock	met	 een	
tentoonstelling,	 die	 dieper	 ingaat	 op	 heden	 en	 verleden	 van	 deze	 interessante	 streek	 en	 verklaart	
waarom	bepaalde	planten	en	dieren	nu	juist	hier	voorkomen.		
Voor	 velen	 lokte	 als	 laatste	 dan	 koffie	 en	 gebak	 bij	 restaurant	 Kloppendiek	 en	misschien	 een	 kort	
bezoek	aan	de	St.-Franciscuskerk	met	zijn	barokke	interieur.			
	
Op	de	tweede	excursie	leerden	we	Bekendelle	-	ontstaan	en	geschiedenis,	het	leven	van	plant,	dier	
en	mens	 in	 het	 gebied	 –	 kennen,	 door	 de	 verhalen	 van	 de	 gids.	Mede	 dankzij	 zijn	 goede	 gehoor	
werden	vogelsoorten	als	goudvink,	appelvink	en	vuurgoudhaan	toch	opgemerkt.	
Ook	planten	als	redelijk	zeldzame	brede	eikvaren,	voorkomend	op	schuinstaande	bomen	en	takken	
ontsnapte	niet	aan	zijn,	en	daardoor	ook	aan	onze	aandacht.	
Deze	excursie	werd	afgesloten	met	een	bezoek	aan	de	oehoes	in	de	steengroeve	bij	Winterswijk.	Een	
bezoek,	 dat	 weliswaar	 niet	 in	 het	 programma	was	 opgenomen,	maar	meer	 dan	 de	moeite	waard	
bleek.	De	meeste	deelnemers	hebben	de	drie	jonge	oehoes	kunnen	bewonderen.	
Bijgaand	de	lijst	met	waargenomen	vogelsoorten.	
	
Na	het	ontbijt	op	zondagochtend	bedankten	we	elkaar	voor	een	fijn	samenzijn	en	namen	we	afscheid	
met	een	welgemeend	“Tot	volgend	jaar	in	Bad	Mondorf”.	
Al	met	al	kunnen	we	terugkijken	op	een	geslaagd	Jahrestreffen.	
	
	



Voor	de	liefhebbers	bijgaand	wat	achtergrondinformatie.	
	
Het	coulisselandschap	
In	 de	 omgeving	 van	 Oeding/	 Winterswijk	 zijn	 twee	 landschapstypen	 te	 onderscheiden.	 Het	 oude	
hoeve-ontginningslandschap	 rond	 de	 vele	 meanderende	 beken,	 met	 een	 grillig	 wegenverloop,	
afwisseling	 van	 bollende	 essen,	 houtwallen,	 bossen	 (vooral	 zware	 loofbossen)	 en	 bosjes	 en	 het	
relatief	grootschalig	heide-	en	veen-ontginningslandschap:	strakke	kavels	en	rechte	wegen.	
	
Ellewicker	Feld	
Het	 130	 ha	 grote	 Ellewicker	 Feld	 maakte	 tot	 in	 de	 20ste	 eeuw	 deel	 uit	 van	 een	 uitgestrekt	
heidelandschap	 in	 de	 grensstreek.	 1820-1930	 werd	 de	 heide	 ontgonnen	 en	 omgezet	 in	 gras-	 en	
akkerland.	 Sinds	 1938	 geniet	 het	 bescherming	 als	weidevogelnatuurgebied.	 In	 1970	werden	 in	 het	
kader	van	natuurherstel	ondiepe	poelen	gegraven	en	waterkerende	dammen	gelegd.	
	
Zwillbrocker	Venn	
Natura	2000	natuurgebied	dat	bestaat	uit	bos,	moeras	en	heide.	De	plas	met	een	diepte	van	50	tot	
70	cm	is	het	gevolg	van	turf	steken.	
De	trekpleisters	in	dit	gebied	zijn	de	kokmeeuwenkolonie	met	meer	dan	10.000	vogels	de	grootste	in	
Duitsland	en	de	noordelijkste	 flamingo-broedkolonie.	Deze	kolonie	 is	 gevestigd	op	een	afgerasterd	
eiland.	Die	 rastering	 en	een	 verhoogde	waterstand	moet	de	 vos	 tegenhouden.	 Tussen	 april	 en	 juli	
kunnen	de	 40	 of	meer	 vogels	 bewonderd	worden.	Na	 de	 broedperiode	 verblijven	 ze	 vooral	 op	 de	
slikken	in	Zeeland.	
De	organismen	 zoals	bacteriën,	 kleine	algen	en	kreeftachtigen	 in	het	door	de	uitwerpselen	van	de	
kokmeeuwen	verrijkte	water	van	de	plas	vormen	het	voedsel	voor	de	flamingo’s.	Daarmee	krijgen	ze	
voldoende	caroteen	binnen	om	op	kleur	te	blijven.	
Langs	 een	 6	 km.	 lang	 wandelpad	 zijn	 er	 drie	 plaatsen,	 een	 uitkijktoren,	 een	 vogelkijkhut	 en	 een	
kijkwand,	van	waar	er	goed	zicht	is	op	het	eiland	met	de	flamingokolonie.		
Op	informatiepanelen	wordt	ingegaan	op	bepaalde	aspecten,	bv.	op	hoe	de	Gewone	of	Europese	en	
de	Chileense	flamingo’s	zijn	te	onderscheiden	aan	kleur	van	verenkleed,	snavel,	poten	en	vooral	de	
enkelgewrichten.			
Op	het	flamingo-eiland	broedt	ook	de	zwartkopmeeuw.	Als	derde	van	de	meeuwensoorten	is	ook	de	
zilvermeeuw	aanwezig.	
In	totaal	kunnen	er	meer	dan	60	vogelsoorten	worden	waargenomen	in	het	gebied.	Ook	zijn	er	in	het	
gebied	bijzondere	planten	te	vinden	zoals	zonnedauw,	dophei,	gagel	en	veenbes	op	de	heide.	
De	 Moorschnucken,	 dieren	 van	 een	 speciaal	 schapenras,	 houden	 met	 hun	 gegraas	 het	 gebied	
voldoende	open.	Dit	schapenras	gedijt	goed	op	natte	veengronden.	
Wie	meer	wil	weten	 over	 heden	 en	 verleden	 van	 het	 gebied	 kan	 terecht	 in	 het	 biologisch	 station	
waar	een	tentoonstelling	meer	laat	zien	over	natuur	en	cultuur	in	het	gebied.	
	
Bekendelle	
Een	 Natura	 2000	 natuurreservaat	 binnen	 een	 groter	 gebied	 van	 beekbegeleidend	 loofbos	 waar	
beekjes	 en	 riviertjes	 doorheen	 meanderen.	 Door	 de	 kronkelende	 waterstroom	 ontstaan	 hoge,	
afkalvende	buitenoevers	en	lage,	aangroeiende	binnenoevers.	 In	Bekendelle	 is	dat	de	Boven	Slinge.	
Bekendelle	kan	in	de	wintermaanden	geheel	of	gedeeltelijk	onder	water	staan.	
Door	de	vele	overgangszones	kunnen	er	meer	dan	100	plantensoorten	worden	genoteerd.	
	
Steengroeve	Winterswijk	
Sinds	 1932	 wordt	 in	 de	 groeve	 zachte	 Muschelkalk	 gewonnen.	 Die	 lagen	 zijn	 240	 miljoen	 jaar	
geleden,	 in	 de	 Triasperiode	 gevormd	 in	 een	 ondiepe	 zee.	 Er	 wordt	 nog	 in	 1	 van	 de	 3	 groeven	
gewerkt,	 de	 oudste,	 oostelijke	 groeve	 is	 een	 natuurgebied.	 Daar	 heeft	 de	 oehoe	 dit	 jaar	 3	 jongen	
uitgebroed.	
	



	

	
	
	
	



Waargenomen	soorten	Treffen	MGO	(2016)	
	
Deutsch Nederlands Wissenschaftlich 
Kormoran Aalscholver Phalacrocorax carbo 
Graureiher Blauwe reiger Ardea cinerea 
Chileflamingo Chileense Flamingo Phoenicopterus chilensis 
Rosa Flamingo Europese flamingo Phoenicopterus roseus 
Höckerschwan Knobbelzwaan Cygnus olor 
Graugans Grauwe gans Anser anser 
Kanadagans Canadese gans Branta canadensis 
Weißwangengans Brandgans Branta leucopsis 
Brandgans Bergeend Tadorna tadorna 
Rostgans Casarca Tadorna ferruginea 
Nilgans Nijlgans Alopochen aegyptiacus 
Stockente Wilde eend Anas platyrhynchos 
Schnatterente Krakeend Mareca strepera 
Spießente Pijlstaart Anas acuta 
Löffelente Slobeend Anas clypeata 
Krickente Wintertaling Anas crecca 
Tafelente Tafeleend Aythya ferina 
Reiherente Kuifeend Aythya fuligula 
Rotmilan Rode wouw Milvus milvus 
Rohrweihe Bruine kiekendief Circus aeruginosus 
Mäusebussard Buizerd Buteo buteo 
Sperber Sperwer Accipiter nisus 
Turmfalke Torenvalk Falco tinnunculus 
Rebhuhn Patrijs Perdix perdix 
Jagdfasan Fazant Phasianus colchicus 
Teichhuhn Waterhoen Gallinula chloropus 
Bläßhuhn Meerkoet Fulica atra 
Austernfischer Scholekster Haematopus ostralegus 
Kiebitz Kievit Vanellus vanellus 
Rotschenkel Tureluur Tringa totanus 
Grünschenkel Groenpootruiter Tringa nebularia 
Großer Brachvogel Wulp Numenius arquata 
Lachmöwe Kokmeeuw Larus ridibundus 
Schwarzkopfmöwe Zwartkopmeeuw Larus melanocephalus 
Silbermöwe Zilvermeeuw Larus argentatus 
Heringsmöwe Kleine mantelmeeuw Larus graellsii 
Zwergmöwe Dwergmeeuw Larus minutus 
Trauer Seeschwalbe Zwarte stern Chlidonias niger 
Hohltaube Holenduif Columba oenas 
Ringeltaube Houtduif Columba palumbus 
Türkentaube Turkse tortel Streptopelia decaocto 
Kuckuck Koekoek Cuculus canorus 
Uhu Oehoe Bubo bubo 
Mauersegler Gierzwaluw Apus apus 
Eisvogel IJsvogel Alcedo Atthis 
Schwarzspecht Zwarte specht Dryocopus martius 
Grünspecht Groene specht Picus viridis 
Buntspecht Grote bonte specht Dendrocopos major 
Mittelspecht Middelste bonte specht Dendrocopus medius 
Feldlerche Veldleeuwerik Alauda arvensis 
Rauchschwalbe Boerenzwaluw Hirundo rustica 
Mehlschwalbe Huiszwaluw Delichon urbica 
Wiesenpieper Graspieper Anthus pratensis 
Baumpieper Boompieper Anthus trivialis 



Bachstelze Witte kwikstaart Motacilla alba 
Gebirgsstelze Grote gele kwikstaart Motacilla cinerea 
Zaunkönig Winterkoning Troglodytes troglodytes 
Heckenbraunelle Heggenmus Prunella modularis 
Rotkehlchen Roodborst Erithacus rubecula 
Gartenrotschwanz Gekraagde roodstaart Phoenicurus phoenicurus 
Hausrotschwanz Zwarte roodstaart Phoenicurus ochruros 
Steinschmätzer Tapuit Oenanthe oenanthe 
Schwarzkehlchen Roodborsttapuit Saxicola rubicola 
Singdrossel Zanglijster Turdus philomelos 
Misteldrossel Grote Lijster Turdus viscivorus 
Amsel Merel Turdus merula 
Gartengrasmücke Tuinfluiter Sylvia borin 
Mönchsgrasmücke Zwartkop Sylvia atricapilla 
Dorngrasmücke Grasmus Sylvia communis 
Rohrschwirl Snor Locustella luscinioides 
Gelbspötter Spotvogel Hippolais icterina 
Fitis Fitis Phylloscopus trochilus 
Zilpzalp Tjiftjaf Phylloscopus collybita 
Wintergoldhähnchen Goudhaan Regulus regulus 
Sommergoldhähnchen Vuurgoudhaan Regulus ignicapillus 
Grauschnäpper Grauwe vliegenvanger Muscicapa striata 
Trauerschnäpper Bonte vliegenvanger Ficedula hypoleuca 
Kohlmeise Koolmees Parus major 
Blauneise Pimpelmees Parus caeruleus 
Sumpfmeise Glanskop Parus palustris 
Schwanzmeise Staartmees Aegithalos caudatus 
Kleiber Boomklever Sitta europaea 
Gartenbaumläufer Boomkruiper Certhia brachydactyla 
Rohrammer Rietgors Emberiza schoeniclus 
Elster Ekster Pica pica 
Eichelhäher Gaai Garrulus glandarius 
Dohle Kauw Corvus monedula 
Aaskrähe Zwarte kraai Corvus corone 
Star Spreeuw Sturnus vulgaris 
Haussperling Huismus Passer domesticus 
Buchfink Vink Fringilla coelebs 
Grünling Groenling Chloris chloris 
Gimpel Goudvink Pyrrhula pyrrhula 
Kernbeißer Appelvink Coccothraustes coccothraustes 
Goldammer Geelgors Emberiza citrinella 
	



Exphimo 2017  te Mondorf-les-Bains (Luxemburg) 

Tijdens het Pinksterweekeinde werd in Mondorf-les-Bains de traditionele tentoonstelling 

“Exphimo” gehouden, een evenement dat al sinds 1959 jaarlijks georganiseerd wordt door 

Philcolux, de Luxemburgse thematische filatelistenassociatie. Deze tentoonstelling stond 

grotendeels in het kader van de driejaarlijkse teamwedstrijd van de Duitse VPhA (Verband 

Philatelistischer Arbeitsgemeinschaften), waarbij de verschillende aangesloten 

werkgroepen (Arbeitsgemeinschaften, Motivgruppen e.d.) in teamverband met elkaar 

concurreren.  

Een team bestaat uit vijf personen die elk een 1-kader tentoonstellen. Daarnaast worden 

het propagandakader, eventuele gepubliceerde onderzoeksresultaten en overige 

publicaties (in ons geval zijn dat de Rundbrieven) mee in de beoordeling betrokken. Extra 

punten kunnen nog verdiend worden als de getoonde collecties afkomstig zijn van jeugdigen 

of van personen die voor de eerste keer tentoonstellen. Het team dat het hoogste aantal 

punten behaalt mag voor de eerstvolgende drie jaren de fraaie wisseltrofee mee naar huis nemen! 

Daarnaast was er in de grote hal, naast een aantal propagandaverzamelingen, nog ruimte voor een twintigtal 

1-kaderverzamelingen en een handvol grote verzamelingen die eveneens gejureerd werden. 

Onze motiefgroep had met één team ingeschreven, en wel met de volgende collecties: 

1. Harald Friemann Vogelschnäbel und ihre Funktion 

2. Brigitta Großkopf Unser einheimischer Kuckuck und seine weltweiten Verwandten 

3. Damian Läge Die Maoritaube, ein ernsthaft bedrohter Gärtner in den Wäldern Neuseelands 

4. Peter van Nies Elstern, schwarzweiß aber farbenreich 

5. Niko Van Wassenhove Flamingo’s 

Degenen die aan ons Jahrestreffen in Oeding hebben 

deelgenomen, hebben daar al kennis kunnen nemen 

van deze verzamelingen en vast kunnen stellen dat 

deze van een behoorlijk hoog niveau zijn. Dat is in 

Luxemburg wel gebleken want de volgende punten 

werden toegekend, waarbij u moet weten dat hierbij 

een iets andere puntenverdeling dan gebruikelijk 

werd toegepast en dat het totaal per verzameling 

maximaal kon uitkomen op 40 punten: 1: 36, 2: 33, 

3: 40, 4: 37 en 5: 37. Een fantastisch resultaat!  

 

 

 

Voor research, propagandakader en Rundbrieven werden nog 32 extra 

punten toegekend, waardoor het uiteindelijke puntentotaal op 215 uitkwam, 

goed voor de eerste plaats én de wisseltrofee! De tweede plaats was voor de 

motiefgroep Muziek die slechts één puntje minder had. De eerlijkheid gebiedt 

te zeggen, dat hun puntentotaal positief beïnvloed werd door de 45 extra 

punten die ze behaalden. De derde plaats was met 194 punten voor de 

Zwitserse thematische verzamelaars. Het totaal aantal deelnemende teams 

bedroeg 13, waaronder een tweetal Belgische van Themafila Wetteren. Hierin 

bekende namen zoals Koenraad Bracke, Roger Van Laere, Danny De Smedt, 

Niko Van Wassenhove, Noël Pattyn en diens echtgenote Bernadette 

Mestiaen. Zij behaalden met team 1 de vijfde plaats met 185 punten en met 

team 2 de elfde plaats met 171 punten. 

 

Voorlopig mag de wisseltrofee dus staan te pronken bij één van de leden van 

onze MGO…… 

 

De wisseltrofee 

Peter van Nies neemt de  
wisseltrofee in ontvangst 

Een deel van onze inzending 



ORNIFLANDRIA	
	
En	daar	is	Buzin	weer…	
	
Deze	zomer	kan	je	alweer	een	tentoonstelling	van	schilderijen	en	filatelistische	realisaties	van	Buzin	
bezoeken.	Deze	langlopende	tentoonstelling	(van	17	juni	tot	8	oktober	2017)	gaat	door	in	het	Centre	
Culturel	Régional	(Regionaal	Cultureel	Centrum)	van	Dinant	(Rue	Grande	37).	Er	zullen	een	zestigtal	
schilderijen	te	zien	zijn	en	een	selectie	van	30	jaar	filatelistische	realisaties.	
	
Openingsuren:	

- van	17/6	tot	27/8/2017:	van	dinsdag	tot	zondag	(14-18u.),	maandag	gesloten;	
- van	28/8	tot	8/10/2017:	van	maandag	tot	vrijdag	(8u.30-12u.;	13-17u.);	zaterdag	en	zondag	

(14-18u.).	
André	Buzin	zal	zelf	aanwezig	zijn	op	zaterdag	17	en	zondag	18	juni,	zaterdag	24	en	zondag	25	juni,	
zondag	3,	10,	17	en	24	september,	zondag	1,	zaterdag	7	en	zondag	8	oktober	2017.		
Inlichtingen:	www.dinant.be/culture	;	info@ccrd.be				
	

	
		



ULULARIA	
	
Moeders	mooiste?	
	
Na	 het	 succes	 van	 vorig	 jaar	 komt	 er	 in	 Canada	 op	 1	 augustus	 een	 nieuw	 blokje	 met	 5	 vogels,	
waarvan	4	in	de	vlucht.		De	tekening	van	de	vogels	afzonderlijk	lopen	door	over	de	perforaties	heen.	
Dit	 zou	 de	 tweede	 reeks	 zijn	 van	 drie	 voorziene	 uitgiften,	 verspreid	 over	 3	 jaar.	 We	 hebben	 er	
volgend	jaar	dus	nog	eentje	te	goed.	Net	als	in	de	eerste	uitgifte	(Amerikaanse	Oehoe)	is	ook	nu	één	
van	 de	 5	 zegels	 gewijd	 aan	 een	 uil,	 de	 Laplanduil	 (Manitoba),	 door	 veel	 uilenliefhebbers	 als	 de	
mooiste	van	de	uilen	beschouwd.	Daarnaast	zien	we	ook	nog	de	Blauwe	Gaai	(Prince	Edward	Island),	
de	Giervalk	 (Northwest	 Territories),	 de	 Visarend	 (Nova	 Scotia)	 en	 de	 IJsduiker	 met	 twee	 jongen	
(Ontario).	De	ontwerpers	zijn	dezelfde	als	de	set	van	2016:	Kosta	Tsetstekas,	Adrian	Horvath,	Mike	
Savage	en	Keith	Martin.				
	

	
ORNIVARIA	

	
Birdpex	8	
	
Het	wordt	stilaan	tijd	om	uit	te	kijken	naar	
de	volgende	BIRDPEX,	tevens	het	volgende	
Treffen	 van	 de	 Motivgruppe	 Ornithologie.	
Sommige	 van	 de	 Belgisch-Nederlandse	
leden	van	de	Motivgruppe	Ornithologie	zijn	
er	 dit	 jaar	 in	 het	 afgelopen	
pinksterweekend	al	op	prospectie	geweest.	
Zowel	Peter	van	Nies	uit	Nederland	als	Koenraad	Bracke,	Danny	De	Smedt,	Noël	Pattyn,	Roger	Van	
Laere	en	Niko	Van	Wassenhove	uit	België	namen	dit	 jaar	 in	Bad	Mondorf	deel	aan	de	thematische	
tentoonstelling	 EXPHIMO	 (zie	 verslag	 elders	 in	 deze	 cb).	 In	 2018	wordt	daar	de	 volgende	BIRDPEX	
georganiseerd,	dus	 ideaal	om	al	eens	een	kijkje	te	nemen	waar	we	best	zouden	verblijven.	Ook	dit	
jaar	waren	daar	een	aantal	Motivgruppen	gelogeerd,	dus	inspiratie	genoeg	om	de	plaatselijke	hotels	
te	bezoeken.	Met	onze	grote	groep	zullen	we	wellicht	genoodzaakt	zijn	 in	meerdere	hotels	binnen	
loopafstand	te	verblijven,	ergens	in	Duitsland,	een	kwartiertje	rijden	van	Bad	Mondorf,	want	hotels	
in	Luxemburg	zijn	vaak	duurder.	
Ondertussen	is	Danny	De	Smedt	al	volop	bezig	met	het	aanschrijven	van	alle	postagentschappen	van	
de	wereld.	Hij	 bezorgt	 hen	 ideeën	 om	ervoor	 te	 zorgen	 dat	 er	 in	 2018	 in	 een	 aantal	 landen	weer	
enkele	leuke	vogeluitgiften	komen	met	vogels	die	nog	nooit	eerder	op	postzegel	zijn	verschenen.		
	

kobra	(Koenraad	Bracke),	kobra22@telenet.be		
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