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Contactbrief  105 (contactdag in De Deel op 4 november 2017 in IJsselstein) 
 
Vogels op de cm2  
 
Allereerst goed nieuws over het boek van Tom Loorij en Peter Muller. Het boek is 
genomineerd voor de Jan Wolkers Prijs. Misschien hebt u de uitzending van ‘Vroege Vogels’ 
van 17 september jl. beluisterd? Uit de vele natuurboeken zijn er vijf op de shortlist gezet en 
zij maken kans om de begeerde prijs (5000 Euro) te winnen. We wisten al dat het een 
uitzonderlijk boek was voor de ornitholoog/filatelist, maar dat het zulke hoge ogen gooide is 
een prettige verrassing. Dik verdiend en een compliment voor de makers. En goede promotie.  
 
Voor wie het boek niet 
kent: het is een boek 
met een aparte 
combinatie: informatie 
over vogels en 
postzegels met 
getekende afbeeldingen 
van vogels. 266 vogels 
die in Nederland 
voorkomen met zegels 
uit 109 landen. Van 
sommige vogels 
bestond geen zegel en 
in dat geval zijn de 
zegels door kunstenaars 
getekend (8 soorten). 
Van andere soorten 
bestonden er veel 
afbeeldingen. (IJsvogel 
100 postzegels). Op 15 oktober wordt de winnaar van de shortlist bekend gemaakt. Spannend! 
Op 24 september heeft Peter Müller in ‘Vroege Vogels’ een interview gegeven over de 
totstandkoming van het boek.  
 
 
 
Rondzending vogels 
 
Er is weer een rondzending met uitsluitend vogels onderweg en inmiddels hebben M. 
Boersma, J. Geurtjens en H.Voorn hem gehad. De volgorde is verder: H. den Duijn, I. 
Schulting, T.Loorij, H. de Haan, Ph. de Boer, E.Filet, P. van Zanten, J. Maassen, W. Maassen, 
H. van Apeldoorn en F. Dinkgreve.  Veel plezier.  



Uitnodiging voor de najaarsbijeenkomst 
Zaterdag 4 november 2017-09-21 10.00 – 15.00 uur 

KPJ De Deel, Panoven 10, IJsselstein/ Utrecht 
 
Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit. 
 
10.00 uur  Inloop 
 
10.30 uur  Opening, mededelingen, ingekomen stukken door Gerard Kolman 
                 Nieuws uit de Motivgruppe door Peter van Nies 
                 Nieuws uit België door onze Belgische vrienden 
                 Mededelingen en wetenswaardigheden vanuit de aanwezige leden 
 
11.00 uur  Eerste deel van de lezing door Tom Loorij “Van struisvogel tot maskergrondvink” 
                 Zie voor de inhoud het bericht van Tom Loorij (onderaan op deze bladzijde) 
  
12.00 uur  Tijd voor het ruilen en bespreken van diverse materialen. 
                  Neem zoveel mogelijk doubletten van postzegels, postwaardestukken, enz. mee 
 
13.00 uur  Lunch 
                 U kunt tot zaterdag 28 oktober uw lunchbestelling aan Hans van der  Sanden 
                 Doorgeven: via email ahsanden@hetnet.nl of telefonisch 076-5878432 
                 Broodje ham, kaas of kroket euro 2,25, kop groente- of tomatensoep euro 2,75. 
                 De bestelling na de lunch af te rekenen via Hans, graag met gepast geld.  
 
13.30 uur  Tweede deel van de lezing van Tom Loorij,  
                  en  
                  Ruilen en bespreken van het meegebrachte filatelistisch materiaal. 
 
15.00 uur  Afsluiting 
 
N.B. Koffie, thee, fris e.d. verkrijgbaar aan de bar, waar persoonlijk moet worden afgerekend.  
    
 
Van struisvogel tot maskergrondvink 

Tom en Loes Loorij hebben de afgelopen 12 jaar een groot aantal vogelreizen gemaakt bij 
gespecialiseerde reisbureaus. Daarnaast gingen ze regelmatig privé op stap waarbij vogels kijken 
soms een belangrijk onderdeel van hun vakantie vormde. Tom wil ons een selectie laten zien van de 
mooiste en meest bijzondere vogelfoto’s die hij op die reizen gemaakt heeft, aangevuld met een klein 
aantal foto’s van medereisgenoten. 

Om een paar uitersten te noemen betreft het foto’s uit IJsland in het noorden tot Zuid-Afrika in het 
zuiden en van Curaçao en Bonaire in het westen tot India in het oosten. Maar ook (ei)landen in 
Europa zijn van Madeira in het westen tot Lesbos in het oosten vertegenwoordigd. 

Tom heeft bij zijn keuze het accent gelegd op soorten die je in Nederland niet of nauwelijks voor de 
lens zal krijgen, aangevuld met een klein aantal inheemse soorten vanwege het mooie plaatje. 

De lezing heeft ook een filatelistisch aspect, want Tom laat bij vrijwel elke soort (van een aantal 
bestaat geen postzegel) ook een afbeelding zien van een postzegel waarop de vogel staat, bij 
voorkeur uit het land waar de foto is genomen dan wel waarop die in een vergelijkbare houding staat. 

Zo komen vogelaars en filatelisten aan hun trekken. Een buitenkansje om kennis te maken met 
soorten die velen wellicht nooit gezien zullen hebben. 



 Motivgruppe Ornithologie e. V.  
 
Afrikaanse	Weduwevogels	
	
In	 Nederland	 ook	 wel	 Wida’s,	 	 Staal	 of	 Atlasvinken	 genoemd.		
Witwenvögel	(D)	
Weduwevogels	 	 behoren	 tot	 het	 geslacht	 Vidua	 uit	 de	 familie	
Vidudae.		
Afrikaanse	 Weduwevogels	 zijn	 in	 rustkleed	 eenvoudig	 getekende	
vogels	 	 zonder	 versieringen.	 Bij	 de	 vogels	 met	 in	 de	 Nederlandse	
naam	 wida	 hebben	 de	 mannetjes	 in	 het	 prachtkleed	 4	 sterk	
verlengde		middelste	staartpennen.	De	twee	middelste	staartpennen	
zijn	 ook	 extra	 breed.	 Doordat	 de	 sierveren	 om	 de	 lengte-	 as	 zijn	
gedraaid,	wrijven	ze	bij	het	opvliegen	tegen	elkaar.	De	veren	maken	
daardoor	een	snorrend	geluid.	De	verlengde	middelste	staartpennen	zijn	metaalachtig	zwart,	de	hals,	nek,	
buik	 of	 borst	 hebben	 al	 of	 niet	 uitgebreide	 rode	 of	 gele	 veerpartijen.	 De	 mannetjes	 bakenen	 hun	
territorium	af	met	baltsvluchten.	De	totale	lengte	van	de	vogels	is	15	cm.	maar	in	de	voortplantingstijd	zijn	
de	mannetjes	met	hun	verlengde	staartpennen	40	cm.	Ze	geven	de	vogels	ook	een	sierlijk	aanzien.	Buiten	
de	broedtijd	 is	het	verenkleed	van	de	mannetjes	en	vrouwtjes	bruinachtig	van	kleur	met	een	musachtige	
streping.	De	Staal	(1)	of	Atlasvinken	hebben	geen	verlengde	staartpennen	in	het	broedseizoen.	Ze	hebben	

een	zwart	of	 indigo	kleurig	prachtkleed.	Ze	zijn	
ook	 	 kleiner	dan	de	Wida’s.	 Tijdens	de	paartijd		
imponeert	 het	 mannetje	 (2)de	 vrouwtjes	 met	
een	golvende		vlucht.	
De	naam	wida	is	afkomstig	van	een	kustplaatsje	
Ouida,	Benin,	aan	de	Golf	van	Guinee.	Van	hier	
uit	 werden	 de	 eerste	 vogels	 naar	 ons	 land	
verscheept.	
De	naam	Vidue,	weduwe,	hebben	de	 vogels	 te	
danken	aan	de	lange,	brede	zwarte	staartveren	
die	de	vroegere	onderzoekers	deed	denken	aan	
afhangende	 rouwsluiers.	 Vaak	 heeft	 een	
mannetje	 verschillende	 vrouwtjes.	 Weduwevogels	 kennen	 naast	 deze	

polygamie	 ook	 broedparasitisme,	met	
als	 ‘slachtoffers’	 prachtvinken.	 Deze	
pleegouders	 behoren	 tot	 de	
prachtvink-families	 Pytilia,	 Estrilda,	
Uraeginthus	 en	 Lagonosticta.	 De	
vrouwtjes	 van	 de	 Weduwevogels	
leggen	 hun	 eieren	 in	 de	 nesten	 van	
deze	 vogels	 en	bekommeren	 zich	niet	
om	de	broedzorg	en	het	groot	brengen	
van	 de	 jongen.	 Elk	 vrouwtje	 legt	
slechts	 een	 ei	 in	 het	 nest	 van	 de	
pleegouders.			
Dit	is	vergelijkbaar	met	het	gedrag	van	
onze	 Koekoek.	 Maar	 jonge	
Weduwevogels	 werken	 niet,	 zoals	 de	
jonge	 Koekoek	 ,	 de	 eieren	 of	 jongen	
van	 hun	 pleegouders	 uit	 het	 nest.	 Ze	
groeien	 gezamenlijk	 op	 met	 hun	

stiefbroertjes	en	stiefzusjes.		
	
	

(3)Vidua paradisaea 

Vidua paradisaea,                   
Smalstaart paradijswida 

(1)(5)Vidua chalybeate, Staalvink  

(2)Vidua macroura, 
Dominicanerwida 



	
 Motivgruppe Ornithologie e. V.  
 
Elke	Weduwevogel-soort	heeft	een	favoriete	soort	prachtvink	die	als	pleegouder	wordt	gebruikt.	De	jongen	
van	de	Weduwevogels	 lijken	bij	het	uitkomen	precies	op	de	jongen	van	de	prachtvinken.	Pas	uitgekomen	
prachtvinken	 hebben	 aan	 de	 binnenzijde	 van	 de	 bek,	 tong	 en	 ondersnavel	 een	 ingewikkeld	 patroon	 van	
lijnen	 en	 kleuren	 die	 van	 soort	 tot	 soort	 verschillend	 is.	 Ook	 de	 verbrede	 randen	 van	 de	 snavelhoek	
verschillen	in	bouw	en	kleur.	Pas	uitgekomen	prachtvinken	hebben	een	huid	die	per	soort	verschilt	in	kleur,	
van	zwart	tot	vleeskleurig.	De	huid	kan	ook	naakt	zijn	of	met	dons	bedekt.	De	jongen	maken	kenmerkende	
kopbewegingen	 als	 ze	 door	 hun	 ouders	 worden	 gevoerd.	 Weduwevogels	 hebben	 zich	 in	 de	 loop	 der	
eeuwen	zodanig	geëvolueerd	dat	hun	jongen	in	bijna		niets	zijn	te	onderscheiden	van	de	waardvogels.	
Weduwevogel-	mannetjes	imiteren	niet	alleen	de	zang	van	hun	gastheer	maar	ook	begroetingsstrofe,	lok	-
en	 contactroepjes,	 die	 ze	 als	 nestjong	 geleerd	 hebben	 van	 hun	 pleegouders.	 De	 vrouwtjes	 van	 de	
Weduwevogels	 zingen	 niet,	 maar	 hebben	 geleerd	 de	 zang	 e.d.	 van	 hun	 gastouders	 te	 herkennen.	 	 Zo	
ontdekken	ze	later	het	nest	van	de	juiste	gastouders	om	hierin	haar	eitje	te	leggen.	Alleen	dan	worden	de	
jonge	Weduwevogels	met	succes	groot	gebracht	door	de	gastouders.	De	band	tussen	gastheer	en	parasiet	
blijft	zo	in	stand.	Het	hangt	van	de	bekwaamheid	van	een	Weduwe-	man	af	of	hij	een	geschikt	vrouwtje	kan	
veroveren.	Het	vrouwtje	kiest	een	mannetje	dat	door	een	zelfde	waardvogel	 is	groot	gebracht	als	zij	zelf.	
Aan	 de	 hand	 van	 de	 zang	 e.d.	 is	 het	 dus	 mogelijk	 vast	 te	 stellen	 op	 welke	 waardvogel	 een	 bepaalde	
Weduwevogel	parasiteert	.	
	
Alle	 soorten	 Weduwevogels	 komen	 voor	 in	 de	 steppe-	 en	
savannegebieden	(3)	van	tropisch	Afrika	ten	zuiden	van	de	Sahara.		
De	verschillende	soorten,	hun	voorkomen	en	de	waardvogels.	
	
Vidua	camerunensis,	Fionostaalvink	,	Kamerunwitwe	(D)				
Sierra	 Leone,	 oostelijk	 Kameroun,	 noordoostelijk	 Congo-Kinshasa	 en	
zuidelijk	Soedan.	
Waardvogels:	 Clytospiza	 monteiri,	 Druppelastrilde,	 Euschistospiza	
dybowskii,	 Dybowski	 astrilde,	 Lagonosticta	 rara,	 Zwartbuikamarant,	
Lagonosticta	rubticata,	Donkerrode	amarant	(4).	

	
Vidua	 chalybeate,	 Staalvink	 (5),	 Rotfuß-
Atlaswitwe	(D)			(6	ondersoorten)		
De	mannetjes	hebben	in	de	broedtijd	een	zwart	verenkleed	met	een	staalblauwe	
gloed.	 De	 ondersoorten	 zijn	 moeilijk	 van	 elkaar	 te	 onderscheiden.	 Een	 van	 de	
ondersoorten	 Vidua	 chalybeate	 amauropteryx	 heeft	 rode	 poten	 en	 een	 rode	
snavel.	
Sub-Saharisch	Afrika.		
Waardvogels:	Lagonosticta	senegala,	Vuurvink	(6)	en	Lagonosticta	nitidula,	Bruine	
Amarant.	
	
Vidua	codringtonie,	Codringtons	staalvik,	Sambesiwitwe(D)				
Zambia,	 zuidwestelijk	 Tanzania,Malawi	 en	

Zimbabwe.		
Waardvogels:	Hypargos	niveaguttatus,	Rode	druppelastrilde.	
	
Vidua	 fisheri,	 Fischers	 wida	 (7),	 Strohwitwe(D)	 	 	 De	 man	 heeft	 in	 de	
broedtijd	 een	 lange	 staart.	 De	 snavel	 en	 poten	 van	 de	 man	 en	 het	
vrouwtje	zijn	in	alle	kleden	rood.	De	snavel	en	poten	van	het	vrouwtje	is	
wat	fletser.		
Ze	komen	voor	in	het	oosten	van	Afrka.				
Waardvogels:	 Uraeginthus	 granatinus,	 Granaatastrilde	 en	 Uraeginthus	
ianthinogaster,	Purper	ganaatastrilde.	
	

 (4)Lagonosticta rubticata,  
     Donkerrode amarant  

 
(6)Lagonosticta 
senegala, Vuurvink 

 
(7)Vidua fisheri, Fischers wida 
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Vidua	funerea,	Groene	staalvink				
Kenia	tot	Zuid-Afrika	en	sommige	delen	van	West-Afrika	(2	ondersoorten).		
Waardvogel:	 Lagonosticta	 larvata,	 Zwartmaskerastrilde(10),	 Lagonosticta	 rubticata,	 Donkerrode	 Amarant	
(4).	

	
Vidua	 hypocherina	 ,	 Langstaartstaalvink.	 (8),	
Glanzwitwe(D)				
Ze	bewonen	het	oosten	van	Afrika.	
Waardvogel:	Estrilda	erythronotos,	Elfenastrilde	(9)	
	
Vidua	interjecta,	langstaartparadijswida					
Ze	 hebben	 een	 roodbruine	 kraag.	 De	 borst	 en	 buik	
zijn	 geelachtig.	 De	 mannetjes	 zijn	 in	 de	 broedtijd	 zwart	 op	 de	 kop,	 keel,	

mantel,	rug	en	staart.		
West-	en	Midden-Afrika	
Waardvogels:	 Pytilia	 phoenicoptera,	 Aurora-	 astrilde	 en	 Pytilia	 hypogrammica,	
Roodmaskerastrilde	
	
Vidua	larvaticola,	Barkastaalvink,	Barkawitwe(D)			
West-	en	Centraal	Afrika.	
Waardvogel:	 Lagonosticta	 larvata,	 Zwartmasker-
astrilde	 (10)	 ,	 Lagonosticta	 rubticata,	 Donkerrode	
Amarant	(4).	
	

Vidua	macoura,	Dominicanerwida	(11),	Dominikanerwitwe(D)					
Sub-Saharisch	Afrika			
Waardvogels:	 Estrilda	 astrild,	 St.Helenafazantje,	 Estrilda	 trogladytes,	
Napoleonnetje,	Lagonosticta	senegala,	Vuurvink(6).	
	
Vidua	maryae,	Jos-plateaustaalvink,	Jos-Plateau-Witwe(D)					
Noord	Nigeria	
Waardvogels:	Lagonosticta	sanguinodorsalis	
	
Vidua	nigeriae,	Kwartelstaalvink,	Grünschwanzwitwe				
Centraal	Afrika	
Waardvogels:	Ortygospiza	atricollis	
	
Vidua	obtuse,	Breedstaartparadijswida,	Breitschanzwitwe(D)			

Centraal	en	zuidelijk	Afrika	
Waardvogel:	Pytilia	afra,Wienerastrilde,	
	
Vidua	 orientalis,	 Sahelparadijswida(12),	
Senegalwitwe(D)	(2	ondersoorten)	
Centraal	en	noordoostelijk	Afrika.		
Waardvogel:	 Pytilia	 melba,	 Melba	 astrilde	
(13)	
	
	

Vidua	 paradisaea,	 smalstaartparadijswida	 (14),	 Spitzschwanz-
Paradieswitwe(D)					
	
	

 
(8)Vidua hypocherina,  
    Langstaartstaalvink, 

 
(9)Estrilda erythronotos, 
    Elfenastrilde 

 
(10)Lagonosticta larvata,  
      Zwartmaskerastrilde 

 
(11)Vidua macoura,  
       Dominicanerwida 

 (13)Pytilia melba, Melba 
       astrilde 

 (12)Vidua orientalis,  
       Sahelparadijswida, 



 Motivgruppe Ornithologie e. V.  
 

De	mannetjes	zijn	in	de	broedtijd	zwart	op	de	kop,	keel,	mantel,	rug	en	
staart.		Ze	hebben	een	goudgele	kraag	en	op	de	borst	en	buik	zijn	ze	
geelachtig.	
Midden-	en	Oost-Afrika.				
Waardvogels:	Pytilia	melba,	Melba	astrilde(13),	Pytilia	afra,	
Wienerastrilde.	
	
Vidua	purpurascens,	
Purpurstaalvink,	Purpurwitwe(D)		

Zuidwestlijk	Angola	en	oostelijk	Namibië,	Kenia,	Tanzania	en	Transvaal.	
Waardvogels:	Lagonosticta	rhodopareia,	Roze	amarant.	
	
Vidua	raricola,	Jambandustaalvink,	Jambanduwitwe(D)				
Westelijk	en	Central	Afrika.	
Waardvogels:	Astrilda	melpoda,	Goudbuikje(15).	
	

Vidua	regia,	Konigswida(16),	Königswitwe(D)		
Deze	leven	meestal	in	groepen	bestaande	uit	
enkele	mannetjes	en	een	flink	aantal	vrouwtjes.	
Zijkanten	van	de	kop,	nek	en	onderzijde	zijn	
goudgeel.	De	overige	delen	zijn	zwart.		
Zuidelijk	Afrika.		
Waardvogels,	Uraeginthus	bengalus,	
Blauwfazantje	(17)en	Uraeginthus		granatinus,	
Granaatastrilden	
	
Vidua	togoensis,	Togoparadijswida,	
Togowitwe(D)						

Westelijk	Afrka	 	
		
Vidua	wilsoni,	Wilsons	staalvink,	Wilsonwitwe(D)					
Centraal	Afrika	
 
Lang	niet	alle	Weduwevogels	en	hun	waardvogels	zijn	afgebeeld	op	postzegels.	Weduwevogels	worden	
vaak	verward	met	Widavinken	van	het	geslacht	Euplectes.	Beide	soorten	worden	in	Nederland	Wida’s	
genoemd.	De	Widavinken	zijn	echter	geen	broedparasieten.	
																																																																																																																																																								Hans	van	der	Sanden	
	
	

 (14)Vidua paradisaea,  
       smalstaartparadijswida 

 
(15)Astrilda melpoda,  
      Goudbuikje 

 
(16)Vidua regia,  
      Konigswida 

 (17)Uraeginthus bengalus,  
        Blauwfazantje 



Toekomst	van	onze	vereniging	 (door	Peter	van	Nies)	
Er	zit	enige	vooruitgang	in	de	ontwikkelingen	met	betrekking	tot	de	toekomst	van	onze	vereniging.	

Een	kort	overzicht	van	de	actuele	stand	van	zaken:	
- De	nieuwe	vereniging	zal	op	4	november	a.s.	in	Seeheim	(Dld)	worden	opgericht.	Hier	zullen	ook	

de	statuten	worden	vastgesteld.	Een	uitnodiging	voor	deze	oprichtingsvergadering	zal	binnenkort	
aan	alle	leden	worden	verstuurd	evenals	het	ontwerp	van	de	statuten.	

- De	 naam	 zal	 vrijwel	 zeker	 worden	 vastgesteld	 op	 “Arbeitsgemeinschaft	 Ornithologie“.	
Belangrijkste	 verschil	 met	 de	 huidige	 naam	 is	 het	 ontbreken	 van	 de	 “e.V.”	 achter	 de	 naam.	
Consequentie	 daarvan	 is,	 dat	 er	 veel	minder	officiële	 verplichtingen	 zijn	waaraan	de	 vereniging	
zich	te	houden	heeft.		

- Op	25	november	zal	de	aangekondigde	Buitengewone	Ledenvergadering	(BLV)	worden	gehouden	
met	 als	 belangrijkste	 agendapunt	 de	 opheffing	 van	 de	 MGO.	 Plaats	 van	 handeling	 zal	
waarschijnlijk	 Hotel	 Brandhof	 in	 Seeheim	 worden,	 waar	 wij	 in	 2011	 al	 eens	 een	 Jahrestreffen	
hebben	gehouden.	

- De	 uitnodiging	 voor	 deze	 BLV	 zal	 binnenkort	 aan	 alle	 leden	 worden	 verstuurd,	 misschien	 als	
bijlage	bij	Rundbrief	149,	misschien	afzonderlijk,	dat	is	mij	nog	niet	helemaal	duidelijk.	

- Tegelijk	met	de	uitnodiging	zal	een	aanmeldingsformulier	worden	gestuurd	waarmee	de	huidige	
leden	zich	kunnen	aanmelden	voor	de	nieuw	opgerichte	Arbeitsgemeinschaft	Ornithologie.	

- De	contributie	voor	het	eerste	jaar	zal	vermoedelijk	op	NUL	Euro	worden	vastgesteld,	er	zit	op	dit	
moment	genoeg	geld	in	kas	om	dat	te	kunnen	bekostigen.	Hoe	hoog	de	contributie	daarna	zal	zijn	
is	nog	onderwerp	van	discussie	en	zal,	naar	mijn	mening,	pas	in	2018	kunnen	worden	vastgesteld.	

- De	beoogde	penningmeester	heeft	als	voorwaarde	gesteld,	dat	de	contributie	nog	uitsluitend	via	
automatische	incasso	zal	kunnen	worden	voldaan.	Voor	de	Nederlands/Belgische	groep	geldt	dat	
niet:	de	bestaande	wijze	van	contributiebetaling	zal	(vooralsnog)	worden	gehandhaafd.	

Volgens	mij	heb	 ik	hiermee	de	belangrijkste	punten	wel	genoemd,	waarvan	 ik	de	meeste	trouwens	
ook	al	in	Cb104	uit	de	doeken	had	gedaan.	
Aangezien	 nog	 niet	 alle	 punten	 uitgekristalliseerd	 zijn,	 en	 de	 leden	 bij	 de	 BLV	 ook	 nog	 hun	 zegje	
mogen	doen,	is	het	goed	mogelijk	dat	er	hier	en	daar	nog	wijzigingen	zullen	worden	aangebracht.	
Mijn	stelling	 in	Cb104,	dat	er	voor	Nederlanders	en	Belgen	niets	noemenswaardigs	zal	veranderen,	
blijft	onverminderd	van	kracht.

	
	

	
Hotel	Brandhof	in	Seeheim



Rondje	Goeree	 (door	Peter	van	Nies)	
Afgelopen	 week	 was	 ik,	 samen	 met	 mijn	 vrouw	 Henriëtte,	 op	 het	 Zuid-Hollandse	 eiland	 Goeree-
Overflakkee,	in	Ouddorp	om	precies	te	zijn.	Belangrijkste	reden	
om	 juist	 hierheen	 te	 gaan,	 was	 de	 laatste	 etappe	 van	 het	
‘Maaspad’.	Dat	is	een	wandelroute	die	voert	van	Eijsden	in	het	
uiterste	 Zuiden	 van	 Limburg,	 waar	 de	 Maas	 ons	 land	
binnenstroomt,	 naar	 Rockanje	waar	 het	 grootste	 deel	 van	 het	
maaswater	 verondersteld	 wordt	 de	 Noordzee	 in	 te	 stromen.	
Het	 ligt	 voor	 de	 hand	 dat	 we	 in	 een	 kleine	 week	 tijd	 méér	
hebben	 gedaan	 dan	 enkel	 maar	 die	 10	 kilometer	 van	
Stellendam	 tot	 Rockanje	 lopen,	 daarvoor	 zijn	 we	 te	 veel	
natuurmens…	
Vogelen	 dus!	 Ik	 zal	 u	 niet	 vermoeien	met	 alle	 soorten	 die	 we	 gezien	 hebben	 in	 dit	 mooie	 stukje	

Nederland,	maar	enkele	‘krenten’	wil	ik	toch	even	onder	de	aandacht	
brengen.	Daar	waren	bijvoorbeeld	de	Grote	en	de	Kleine	Zilverreigers:	
beide	 soorten	 hebben	 we	 nagenoeg	 iedere	 dag	 uitgebreid	 kunnen	
bewonderen.	Vooral	de	Grote	Zilverreiger	zie	je	tegenwoordig	steeds	
vaker,	maar	het	blijven	toch	allebei	mooie	verschijningen.	

En	 dan	 de	 Lepelaars:	 het	 was	 wel	 even	 zoeken	 omdat	 de	
routebeschrijving	 in	 ons	 boek	 “Vogelkijkgids”	 niet	 bepaald	 uitblonk	
door	 duidelijkheid,	 maar	 uiteindelijk	 vonden	 we	 in	 de	 Grevelingen	

vlak	bij	de	Brouwersdam	toch	een	groep	van	zo’n	dertig	van	deze	prachtige	vogels.	Het	schijnt	dat	ze	
daar	 kennelijk	 voldoende	 voedsel	 vinden	 en	 nog	 tot	 in	 november	 aanwezig	 zijn.	 ‘s-Anderendaags	

stonden	 we	 op	 een	 andere	 plaats	 over	 het	
Grevelingenmeer	te	kijken	toen	we	een	groep	
van	 méér	 dan	 veertig	 Lepelaars	 ontdekten.	
Maar	 dat	 was	 nog	 niet	 alles!	 Even	 verderop	
stond	 een	 groep	 van	 wel	 twintig	 Chileense	
Flamingo’s	 en	 één	 Europese	 Flamingo	 in	 het	
zonnetje	 te	 schitteren!	 Zoals	 ik	 al	 eerder	
schreef,	naar	aanleiding	van	ons	 Jahrestreffen	
in	 Oeding,	 trekken	 de	 Flamingo’s	 na	 het	
broedseizoen	vanuit	Duitsland	naar	Nederland	
om	 daar	 te	 overwinteren.	 Daarbij	 zijn	
IJsselmeer	 (Friese	 kust	 en	 randmeren)	 en	 het	
Deltagebied	 (Grevelingen	 en	 Volkerak)	
favoriet.	 We	 hebben	 dat	 nu	 dus	 met	 eigen	
ogen	mogen	aanschouwen!	
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ORNIFLANDRIA	
	
En	daar	is	Buzin	weer…	
	
De	laatste	mogelijkheid	om	de	langlopende	tentoonstelling	(van	17	juni	tot	8	oktober	2017)	te	
bezoeken!	Deze	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	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	7	en	zondag	8	oktober	2017.		
Inlichtingen:	www.dinant.be/culture	;	info@ccrd.be				
	
	
YPRIFIL	
	
Op	 de	 voorverkoop	 van	 21	 oktober	 2017	 in	 Ieper	
(samen	 met	 de	 regionale	 tentoonstelling	 van	 de	
provincies	 Oost-	 en	 West-Vlaanderen)	 komt	 er	 een	
nieuw	 blokje	 uit,	 ontstaan	 ui	 de	 samenwerking	 van	
André	Buzin	en	Marijke	Meersman.	Na	het	Zwin	vorig	
jaar	 in	het	westen	van	het	 land	gaan	ze	nu	naar	één	
van	 de	 belangrijkste	 natuurgebieden	 in	 het	 oosten	
van	 het	 land:	 de	 Hoge	 Venen.	 Dit	 wil	 het	 60-jarig	
bestaan	van	het	natuurreservaat	in	het	licht	zetten.			
De	 tentoonstelling	 en	 voorverkoop	 gaan	 door	 in	 het	
CC	 Den	 Briel,	 Brielenstraat	 3,	 Ieper),	 zowel	 zaterdag	
als	zondag	21	en	22	oktober	van	10	tot	17	uur.		
	
	
		

ULULARIA	
	
Moeders	mooiste?	
	
In	de	vorige	cb	berichtten	we	al	over	de	nieuwe	uitgifte	
van	 vogels	 in	 Canada.	 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).	Een	Candese	correspondent	wou	mij	verrassen	
en	ik	kreeg	deze	zegels	deze	week	in	de	bus	–	niet	alleen	
het	 blokje,	 maar	 ook	 nog	 een	 boekje	 met	 zelfklevende	
zegels	 en	 twee	postwaardestukken.	Mijn	 correspondent	
dacht	namelijk	om	mij	alle	uilen	door	te	sturen	en	zag	blijkbaar	in	de	Giervalk	ook	een	uil	;-)	
	
	



Landelijke	Uilendag	in	Meppel	
	
Op	zaterdag	7	oktober	2017	vindt	weer	de	tweejaarlijkse	Landelijke	Uilendag	plaats,	georganiseerd	
door	de	Kerkuilenwerkgroep,	Oehoewerkgroep	(OWN)	en	STONE.	

Er	 wordt	 een	 gevarieerd	 programma	 aangeboden	 met	 bijdragen	 over	 onder	 andere	 de	 oehoe,	
kerkuil,	ransuil	en	de	steenuil.	Nieuw	is	dat	er	voor	het	eerst	een	lezing	zal	zijn	over	postzegel-uilen:	
Met	filatelistische	uilen	de	wereld	rond	(door	Koenraad	Bracke,	of	de	enige	buitenlandse	spreker	daar	
in	Nederland	op	de	Uilendag).		

Natuurlijk	is	er	tussen	de	lezingen	door	volop	de	gelegenheid	om	bij	te	praten	met	oude	bekenden	en	
om	de	stands	van	de	uilengroepen	en	andere	vogelorganisaties	te	bezoeken.			
	
Tip:	Tijdens	de	Uilendag	kunt	u	het	nieuwe	boek	"De	kerkuil,	ecologie,	gedrag	en	bescherming"	van	
de	 alombekende	 kerkuilenman	 Johan	 de	 Jong	aanschaffen	 –	 zeker	 geen	 onbekende	 voor	 de	 leden	
van	onze	Motivgruppe.	Daarin	staat	o.a.	ook	een	afbeelding	uit	de	(filatelistische)	uilenverzameling	
van	ondergetekende.			
	
Locatie:	Schouwburg	Ogterop,	Zuideinde	70,	Meppel	(vanaf	9u.30)	–	toegang	is	gratis!		
http://www.steenuil.nl/userfiles/pdfs/Landelijke_uilendag_2017_programma.pdf 	
	
	
	

ORNIVARIA	
	
Birdpex	8	
	
Al	ingeschreven	voor	de	volgende	BIRDPEX	
in	 het	 pinksterweekend	 (19-21	 mei)	 2018	
in	 Mondorf-les-Bains	 (Groothertogdom	
Luxemburg)?	 Er	 is	 nog	 altijd	 tijd	 om	 nog	
iets	 nieuwe	 op	 te	 zetten	 –	 een	
eenvlaksverzameling	 van	 15	 bladen.	 In	
Luxemburg	 zijn	 er	 namelijk	 geen	 kaders	
van	12	of	16	bladen,	maar	van	15!	Wie	inspiratie	wil,	die	moet	maar	eens	te	rade	gaan	bij	Niko	Van	
Wassenhove	of	één	van	de	andere	leden	van	de	Motivgruppe	die	hun	sporen	verdiend	hebben	op	de	
tentoonstelling	eenvlaksverzamelingen	van	de	Motivgruppen	dit	jaar	in	Bad	Mondorf.		
	
Ze	hebben	wel	beloofd	om	volgend	jaar	voor	een	betere	jury	te	zorgen	dan	dit	jaar,	want	er	is	daar	
toch	 het	 een	 en	 ander	 fout	 gelopen	 bij	 de	 jurering.	 Officieel	 zou	 de	 Motivgruppe	 Ornithologie	
gewonnen	hebben,	maar	bij	het	natellen	van	de	punten	komen	we	tot	een	ander	resultaat.	Niet	dat	
we	 slechte	 verliezers	willen	 zijn,	maar	 de	waarheid	 heeft	 zijn	 rechten,	 zeker	 als	men	weet	 dat	 er	
fouten	zijn	gemaakt	bij	de	 jurering	en	men	dan	toch	die	 fouten	publiceert	en	de	andere	resultaten	
gewoon	verzwijgt.			
	
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.	
Hier	al	een	voorsmaakje	van	de	postzegels	die	zijn	uitgegeven	of	nog	zullen	uitgegeven	worden.		
	

kobra	(Koenraad	Bracke),	kobra22@telenet.be		
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