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Nederlands contactorgaan van de Duitse motiefgroep Ornithologie met een bijdrage uit België.  
Contactpersonen: Gerard Kolman en Peter van Nies. Eerstgenoemde int de contributie van de Ned. (en ev. Belgische) leden  
en redigeert deze brief. Tel. 0486-473868. E-mail: gajkolman@home.nl  Website van de MGO: www.MG-O.de   
 

Contactbrief 60 (april 2007) Noteer:volgende contactdag 13 oktober a.s. in De Meern!! 
 
Contributie: bij het voorbereiden van deze cb had iedereen betaald! Bravo. 
 
Michel vogelcatalogus in kleur  Voor 67 Euro thuis bij u bezorgd! 
Een reden om vrij snel na de vorige een cb uit te brengen is de verschijning van de Michel catalogus 
voor Vogels (Duits) Er is nu iets meer bekend over de prijs waarvoor ik hem kan leveren en aangezien 
ik maar één bestelling kan doen om voor de korting in aanmerking te komen moet ik snel weten wie 
de catalogus definitief aan wil schaffen.  
Nieuwprijs bij Michel :79 Euro Korting 20% Ik kan hem leveren voor € 63.50 Het probleem  is echter 
dat hij dan bij mij thuis ligt en dan hebt u hem nog niet!! Daar hebben we het volgende op gevonden: 
als ik de adressenlabels lever dan is de handelaar bereid om hem voor 67 Euro (zevenenzestig Euro 
en goed verpakt) naar uw huisadres te sturen. Een scherpere prijs kan ik niet maken en u hebt geen 
zorg over hoe de catalogus bij u thuis moet komen als ik hem in Escharen heb liggen. Als u hem wel 
zelf komt halen maakt u 63,50 over. Maar welke auto rijdt zo goedkoop?  
De catalogus verschijnt op 1 juni a.s. Indien U een exemplaar wenst maak dan 67 Euro (franco thuis) 
over op postbanknummer 15324 tnv G.Kolman, Akkerslagen 45, 5364 RG Escharen ovv MGO 
Michel. U begrijpt dat ik alleen kan bestellen als ik het bedrag van te voren ontvang anders doe ik met 
al mijn moeite mezelf te kort. Ik hoef er niet aan te verdienen maar wil er ook geen geld bij in schieten  
De volgende leden hebben zich al gemeld voor de nieuwe vogelcatalogus: (volgorde van bestelling) 
Fred Nijhof, Ton Plug, G.Kolman P. van Nies, J.Schiebaan, E. Barneveld, T. van Hoek, Bennie van de 
Brink, Patrick Ghijsels, Tom Loorij, Niek Manders, Miente Boersma, 
Lenie van der Leer, Hans van der Sanden, Gerard Vermeend, Cees Slokkers, Adri Witteveen en 
Herman Dam. (18)  
Als u belangstelling hebt voor deze Michel vogelcatalogus meld u dan snel via telefoon, e-mail 
of brief of maak tegelijk een van bovenstaande bedragen over!  Uw bestelling is definitief als ik 
het geld ontvangen heb op de MGO rekening.  
 
Vraag van Madelen Essens 
Misschien kan er in de volgende cb een berichtje dat ik op mijn site een rubriek 'persoonlijke 
postzegels met vogels' heb. (Menu verzamelingen, postzegels, persoonlijke postzegels met vogels). 
Ik heb er een aantal van Koos Dansen op staan. Weet jij of er nog andere leden of niet leden zijn met 
persoonlijke postzegels met vogels? e-mail: mezen@home.nl 
Wie helpt Madelen verder? Het is een leuke aanwinst die persoonlijke zegels maar hoe kom je 
eraan?  Groeten van Madelen Essens / site: http://members.home.nl/mezen/ 
 
Bijeenkomst  17 maart in De Meern 
Goede wijn behoeft geen krans en dat geldt zeker voor de lezingen van Bennie van de Brink. Deze 
keer had Bennie prachtige opnamen gemaakt in Afrika en Schotland. Met het grootste gemak toverde 
Bennie ons de Engelse en vaak ook de Nederlandse namen van exotische, kleurige vogels voor die 
hij geschoten (met de camera!) had in Tanzania, Nigeria en aan de Noordkust van Schotland. 
Prachtige opnamen van bijeneters, ijsvogels, wevers, maar ook actiefoto’s van secretarisvogel en 
Noordse Stormvogel, alken, zeekoeten ook de gebrilde, papegaaiduikers, gieren, duizenden 
flamingo’s en vele soorten steltlopers waaronder de hamerkop. Aan de stilte in de zaal merkte men 
hoe geboeid iedereen was door datgene Bennie wat liet zien en..erbij vertelde. Natuurlijk liet Bennie 
de kans niet voorbijgaan om als het zo uitkwam ook andere wilde dieren te fotograferen en ook die 
beelden liet hij ons zien en dat was ook genieten. Jammer dat het hem niet gelukt was om die cheetah 
waarop we allemaal zaten te wachten, te fotograferen. Bennie gaat in het najaar voor een langere 
periode naar Afrika en wij verheugen ons nu al op een volgende lezing. Bennie heeft de gave van 
doceren, fotograferen en observeren en reizen heel mooi gecombineerd.   
Verder werd er wat geruild, had Tom Loorij (zie verder) een aantal aandachtspunten en vertelde Peter 
van Nies over het komende jaartreffen in Halberstadt. (zie verder) 
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Rondzendingen  
De laatste 3 stockboeken van Gijs Kooij gaan binnenkort de rondzending in en het is flauw om alleen 
maar te zeggen dat je voor verder materiaal van Gijs Kooij bij de NVTF terecht kunt, want niet 
iedereen is lid van de NVTF en bovendien neemt niet iedereen deel aan het rondzendverkeer van de 
NVTF. Hoewel ik moet toegeven dat het materiaal vaak van goede kwaliteit is en dat je er soms hele 
leuke dingen kunt vinden. Ik ben zelf rayonhoofd bij de NVTF rondzendingen en er gaat nog wel eens 
iets door mijn vingers.  
De rondzendingen van onze motiefgroep zijn echter ook een wezenlijk bestanddeel van onze groep 
en hoewel we natuurlijk geen aparte afdeling hebben voor de rondzendingen, zou het toch wel aardig 
zijn als we de rondzendingen zouden kunnen continueren. Dik Speksnijder en Jaap Bos hebben mij al 
gebeld dat ze eventueel voor materiaal voor rondzendingen kunnen zorgen en ik neem aan dat veel 
meer leden met overtollig materiaal zitten. Misschien is de nieuwe Michelcatalogus een stimulans om 
eens wat te gaan plakken en prijzen? Het voordeel van de Michel is dat elke zegel van een serie is 
geprijsd en dat doen Domfil en SG heel vaak niet!. Ook zijn de prijzen al in Euro’s.  
 
Tom Loorij 
Tom had een aantal punten in te brengen De Meern. Op de eerste plaats bestaat de Bond van 
Nederlandse Philatelistenverenigingen in 2008 100 jaar en nav deze gebeurtenis wil Tom graag 
mensen  uit ons midden enthousiasmeren om aan een éénkader tentoonstelling mee te doen. Hij was 
inmiddels zelf met zijn vierde bezig. Die wil hij volgend jaar op tonen en dat kan op diverse plaatsen. 
Meer nieuws vindt u ongetwijfeld in Filatelie of andere postzegelbladen.   
Verder heeft hij van Jan Wenig, oudlid van de MGO, het verzoek gekregen diens materiaal te 
verkopen en Tom wil dat doen via biedlijsten die ik bij de cb kan voegen om de portokosten te 
besparen. Het is geen vervanging van de rondzendingen maar iets is beter dan niets. 
‘De Mus gaat naar Leeuwarden’:de tentoonstelling over de mus waar ik al eerder over schreef(zie cb 
59) gaat naar Leeuwarden. Er is bovendien een prachtig boekje over de mus verschenen. (17.95) (zie 
ook cb 59) Tom had het nu bij zich en het is een juweeltje.   .   
 
Peter van Nies 
Zoals u hebt kunnen lezen in de Rundbrief is het Jahrestreffen dit jaar in Halberstadt in Duitsland. Men 
heeft het goede idee van Straelen om een alternatief-(lady’s) programme op te zetten, overgenomen 
en ook de muzikale intermezzi worden weer verzorgd door Miente Boersma. Volgens de kenners 
moet je hem/dit ,om ten volle te waarderen,meegemaakt hebben. Wie de enthousiaste verslagen 
gelezen heeft en de foto’s gezien heeft op de website van MGO die zal dit laatste beamen. Voor het 
hele programma in Halberstadt kan men terecht bij de website (voor URL zie kop) Dit was het nieuws 
van Peter in De Meern. 
 
Wetteriana 2007  
Mijn oproep om ook eens een tegenbezoek te brengen aan Wetteren (Onze Vlaamse vrienden zijn 
bijna altijd aanwezig in de Meern) heb ik zelf wel in praktijk gebracht. Helaas kon ik niet op de 
zaterdag en zijn mijn vrouw en ik op zondag gegaan. Met bewondering zagen we hetgeen Koenraad 
en zijn helpers tot stand gebracht hadden. Een grote tentoonstelling, veel handelaren en de catering 
waar vrouw en dochter van Koenraad hand- en spandiensten verrichtten. Natuurlijk zie je niet wat er 
allemaal achter de schermen gebeurt en gebeurd is. Maar goed dat we er niet op zaterdag waren, 
want toen kwam de Post met een nieuwe vogelzegel(kauw). Dat trekt ook altijd heel veel mensen. Een 
dag later zie je al overal de kaarten van Buzin met zijn zegel en stempel op internet aangeboden. 
Koenraad zelf zie je ook nauwelijks want die is (ook op zondag) achter de schermen bezig o.a.voor de 
Palmares. Dit jaar stond de tentoonstelling in het teken van ‘muziek’. Premio Massari is een 
competitieve tentoonstelling gewijd aan thematische verzamelingen over muziek. Er waren echter ook 
inzendingen op het gebied van vogels:       
Niko van Wassenhove: De Familie Ruigpoothoenders (eenkader) 
Niko van Wassenhove: De Visdief en de andere leden van de familie van Sternen (id) 
Koenraad Bracke had een prachtige inventieve eenkader gemaakt over de Knotwilg. 
Robert Verheyden: Uilen van Europa (eenkader) 
Tom Pyncket: De Vogels in de Natuur (jeugd) 
In de Open Klasse trof mij het exponaat van Ann Danckaert: Antarctica. waar ook een aantal kaders 
met vogels.(veel pinguins).   
 
Adreswijziging 
Egbert Barneveld is verhuisd naar Waardzicht 33, 2922 HM  KRIMPEN ad IJSSEL 
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De Stinkhaan. 
Heeft U hem al in de verzameling de Hop, (Upapa epops)? Een opvallende vogel, met 
opvallende, duidelijke ‘mooie’ streeknamen als Drekhaan, Schijthop, Stronthaan, Bonenpoter 
of Vlaszaaier. Deze vogel staat  bij menig vogelaar op zijn verlanglijst. Maar of hem in 
werkelijkheid te zien in ons land of in België zal lukken is maar de vraag. 
De familie Upupidae, de Hoppen, bestaat uit 2 onderfamilies, 

 
De onderfamilie       de onderfamilie Phoeniculinea, 
Upupinae,                 langklauwige, de op boom- 
de kortkauwige,        kruipers lijkende Boomhop- 
op de grond              pen. Hiervan bestaan 2 
levende Hop en        geslachten en 6 soorten, die                                       
                                 ten zuiden van de Sahara  
                                 leven. 
                                                                  

De enige vertegenwoordiger van de onderfamilie Upupinae is de Hop, Upapa epops, met 9 
ondersoorten. De ondersoort die bij ons voorkomt -hoewel zeer schaars- is de ondersoort 
Upapa epops epops. De vogels zijn 28 cm. lang en hebben een gewicht van 53 tot 80 gram. Ze 
hebben een roodachtig, isabelkleurig verenkleed met een zwartwitte staart en zwartwit vleu-

gelpatroon. De opzetbare, roodachtige kuif met zwarte punten maakt de 
soort onmiskenbaar. De vlucht is langzaam en vlinderachtig. De snavel is 
sikkelvormig, lang en dun met een kleine tong. Het bekendste geluid is de 
baltsroep, die klinkt als “hoepoepoe”, ze hebben ook een krassende 
alarmroep. 
Het is een bewoner van gebieden met een landkli-
maat en (sub)tropisch klimaat. Het verspreidings- 
gebied van de 9 ondersoorten van de Hop is West-

Europa tot Zuid-Afrika, Madagascar, geheel Azië tot Oost-Siberië, 
China en Malakka ten zuiden van de 60ste breedtegraad. Nederland ligt 
aan de noordwestrand van het verspreidingsgebied, daarom is de Hop 
slechts een incidentele broedvogel van Nederland en België. De regel-
matig bezette broedplaatsen komen we pas in Frankrijk tegen. De 
noordelijke populatie trekt weg naar de winterkwartieren in Midden-Afrika ten zuiden van de 
Sahara en Zuid-Azië. Ook wordt hij overwinterend aangetroffen in Zuid-Europa o.a in Spanje 
(Extremadura.) De trektijd is van half augustus tot eind oktober en de terugtrek valt tussen 
half april en eind mei. Broedgevallen worden nauwelijks over het hoofd gezien, 
doortrekkende vogels kunnen makkelijker worden gemist. Het grootste aantal bekende 
waarnemingen van vogels in Nederland, in de periode van 1978 tot 1982 was in 1980 met 75 
waarnemingen. Dit volgens SOVON 1987  Atlas van de Nederlandse Vogels. Dit was o.a. te 
verklaren door de toen heersende luchtdrukverdeling boven Europa, die zorgde voor een 
sterke wind uit de richting oost en noordoost. Daardoor schoten de trekkende vogels door. De 
weinige Hoppen die normaal bij ons doordringen worden voornamelijk in Oost en Zuid-
Nederland waargenomen. Langdurige aanwezigheid van meer dan een Hop beperkt zich 
hoofdzakelijk tot de zandgronden van Overijssel, de Veluwe, Noord Brabant en Limburg.   
Buiten deze gebieden worden Hoppen met een zekere regelmaat gezien langs de kuststreek. 
Waarschijnlijke broedgevallen waren in 1979 in Ede, in 1980 bij Susteren, in 1980 en 1981 
bij Weert en in 1982 in Twente. Een op 2 juli 1955 te Bergen op Zoom als pullus geringde 
Hop,  werd op 12 juli 1956 dood gevonden op slechts 3 km. van de ringplaats.  
Schlegel(1852) meldde dat de Hop als broedvogel op verschillende plaatsen in Noord Brabant 
voorkwam en door Engelse zoölogen werden in die tijd 17 eieren verzameld.Tot de 19e eeuw 
was de Hop een regelmatige broedvogel van Oost-Nederland. Tegen het einde van deze eeuw 
nam de soort als regelmatige broedvogel sterk af. Tot de jaren veertig van de 20e eeuw was de 
hop als broedvogel voornamelijk beperkt tot Limburg. In de jaren 1940 tot 1950 was er een 
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kortstondige opleving van het aantal broedgevallen. Daarna is de Hop weer verdwenen als 
regelmatige broedvogel. 
Het broedterritorium bestaat uit open terreinen met enkele bomen, parklandschappen, lichte 
bossen, stenige plaatsen en bij dorpen in b.v. Zuid-Europa. De Hop 
broedt in holle bomen, muurspleten, gaten in rotsen, zand- en leem-
wanden, nestkasten en zelfs in gaten in de bodem en onder stenen. 
Het vrouwtje legt gewoonlijk 5-6 bruinachtige tot groenachtige ei-
eren met lichte vlekken. Nestmateriaal wordt niet gebruikt, het nest-
materiaal wat soms wordt aangetroffen is dan waarschijnlijk door 
andere vogels aangebracht. Alleen het vrouwtje broedt en wordt 
door het mannetje op het nest gevoerd. De broedduur is 15 tot 16 
dagen en de jongen vliegen na ongeveer 26 dagen uit. 

Het voedsel bestaat overwegend uit grote insecten en larven, vooral 
mestkevers, rupsen veenmollen en sprinkhanen. Deze worden door de 
hop voornamelijk op de grond gezocht, zoals ook duiven lopend hun 
voedsel zoeken. Ook mest van koeien en schapen wordt onderzocht op 
eetbare insecten en larven. De zeer kleine tong is ongeschikt om voedsel 
naar binnen te werken, daarom werpt de Hop de vangst omhoog en vangt 
hem weer op met wijd geopende bek. Zo doen de eveneens bijna tongloze 

neushoornvogels het ook. Jonge Hoppen “bedelen” net als zangvogels als de ouders met 
voedsel aankomen en de ouders stoppen het voedsel in de wijd opengesperde snavels. Jonge 
Hoppen bezitten net als jonge zangvogels gelige, witte snavelranden en mondhoeken en een 
felrode binnenzijde van de bek. Zo is de geopende snavel van de jongen in het donker van de 
nestholte goed zichtbaar voor de voerende oudervogel. De nestholte van de hop is niet vuiler 
dan die van andere holen-broeders. De bewering dat een hoppen-nest een stinkend hol is, 
berust op het feit dat de jongen bij gevaar als eerste waarschuwing beginnen te sissen, en 
daarna een salvo van dunne mest in de richting van de aanvaller spuiten. Tegelijkertijd 
scheiden ze een stinkend secreet af uit hun stuitklieren om de aanvaller af te schrikken. De 
broedholte wordt door de ouders schoongehouden, waarbij de ouders de uitwerpselpakketjes 
van de jongen met de snavel naar buiten brengen zoals andere 
holenbroeders dit doen. In vroegere tijden had de Hop het zwaar 
te verduren door het bijgeloof van onze voorouders. Het hart van 
de vogel werd voorgeschreven als medicijn tegen steken in de zij 
en de tong werd aan een touwtje om de hals gedragen ter 
verbetering van een slecht geheugen. Het geringe aantal Hoppen 
wat nu in ons land wordt aangetroffen heeft niets met het 
bijgeloof te maken, maar is waarschijnlijk een gevolg van het ontbreken van het 
stapelvoedsel, grote insecten. Dit is een gevolg van de klimatologische omstandigheden: kil 
en vochtig weer biedt grote insecten niet de gewenste ideale omstandigheden. Maar ook de 
intensivering in de landbouw is niet gunstig voor het stapelvoedsel van de Hop. Ook in de ons 
omringende landen heeft de Hop met dezelfde problemen te maken. 
Hans v.d.Sanden. 
 
Nawoord artikel Visarend van Hans van der Sanden van cb 59, woensdag 21 februari 2007. Niko Van 
Wassenhove nikovanwassenhove@hotmail.com  
In tegenstelling wat Hans schrijft heb ik wel een waarneming van een Visarend op brak water en wel een 
speciale waarneming.  
Mijn enige waarneming van 2 Visarenden samen tijdens de herfsttrek is op de Braakman eind september. De 
Braakman is een brak water gelegen in Zeeuws-Vlaanderen. Één van de vogels was aan het jagen en ik volgde 
de vogel een geruime tijd tot de Visarend het water indook. De vogel kwam boven met een vis die de andere 
Visarend blijkbaar ook wel lustte. Resultaat: de ene vogel vloog achter de andere aan. Dit duurde minutenlang 
maar de succesvolle Visarend liet zich niet verschalken en slaagde erin 'zijn' vis te behouden waarbij de andere 
vogel stopte met achtervolgen.  
Er werden ook 3 overwinteringen vastgesteld in Zweeuws-Vlaanderen: van 14 januari tot 3 februari 1980, van 14 
januari tot 15 februari 1982 en van 19 tot 30 januari 1985. (bron: Buise M.A. & Tombeur F.L.L. 1988. Vogels 
tussen Zwin en Saeftinghe. De avifauna van Zweeuws-Vlaanderen. Stiching Natuur- en recreatieinformatie, 
Middelburg.  Groeten Niko 
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DE KAUW 
Hoe zien ze eruit? 
Net als de andere leden van de familie van de Kraaien is de Kauw een donkere 
vogel. Ze zijn donkergrijs met lichtgrijze buik en achterhoofd. Met hun lengte van 
35cm en een spanwijdte van 70 cm zijn ze wel duidelijk kleiner dan hun 
soortgenoten: de Zwarte Kraai en Roek. Beide soortgenoten zijn wel volledig zwart. 
In hooggebergten van Zuid-Europa komt de Alpenkauw voor. Die is volledig zwart 
en heeft rode poten en een gele snavel. 
Cultuurvolgers in Europa  
Ze komen voor in cultuurlandschap: parkgebieden, de onmiddellijke nabijheid van 
de mens en open bossen. Ze mijden moerasgebieden en hoger gelegen gebieden 
in Europa (Alpen).  
De Kauw komt voor in Europa en West-Azië. Ze ontbreken in het noorden van Scandinavië, maar 
schuiven sterk op naar het noorden. Broedde voor het eerst in 1983 op Corsica. Ze kwamen vroeger 
voor in Tunesië, maar ze broeden nog in Marokko. Het is een vrij algemene vogel in Europa waarvan 
de populatie vrij stabiel is sinds de jaren ’70 en die de laatste 10 jaar nog is toegenomen. Zo steeg de 
populatie in Groot-Brittannië met 12 %. De totale populatie in Europa werd midden de jaren ’90 tussen 
4 en 8 miljoen broedparen geschat met een zwaartepunt in Bulgarije van minimum 1 miljoen koppels. 
Het voorkomen in België en Nederland 
De Belgische populatie werd in de periode 1973-1977 op 10.000-21.000 koppels 
geschat. Sindsdien is de populatie enkel maar gestegen. Er bestaan wel 
dichtheidsverschillen tussen verschillende regio’s. Ze komen talrijker voor in de 
kustpolders, het westen van het meetjesland, grote delen van zandig Vlaanderen en de 
Kempische regio. Het ouder worden van geschikte parkbossen (meer broedplaatsen) 
is één van oorzaken van de toename, evenals het stopzetten van de vervolging en 
verdelging van de soort. 
In de periode 1979-1985 werd de populatie in Nederland op 60.000-120.000 koppels 
geschat. Op uitzondering van Texel kwam de Kauw niet voor op de andere grote 
Waddeneilanden in de jaren ’50 en ’60. Ondertussen komt de Kauw voor op alle 
eilanden. In de broedvogelatlas van 2002 wordt de huidige populatie op 180.000 tot 220.000 paren 
geschat. Ze ontbreken enkel in grote delen van Flevoland waar ze enkel voorkomen in en rond Almere 
en Lelystad en in Zuid-Limburg waar de afname van de Kauw moeilijk te verklaren valt.  
Standvogels (trek in de winter) 
Volwassen vogels die in België broeden zijn zuivere standvogels en blijven in hetzelfde gebied leven 
in de winter. Er komen vogels overwinteren van het Oosten en het Noorden. Noordoostelijke vogels uit 
Rusland overwinteren in Midden-Europa en zijn te onderscheiden door een witte halsvlek in de vorm 
van een halve maan. Jonge vogels zwerven meer rond tot ze volwassen zijn en zich dan ergens 
vestigen.  
Hun voedsel 
Het zijn alleseters. In de dorpen en steden voeden ze zich met afval, brood en vogelvoer dat voor 
duiven en eenden bestemd is. Ze foerageren op de velden en op cultuurland. Dit doen ze in het najaar 
en in de winter in groep met Roeken en/of Zwarte kraaien. Ze zullen zelden gezien worden op de 
grond in bossen. De jongen worden voornamelijk met insecten gevoed. 
Sociaal leven 
Kauwen leven in koppel voor het leven. Ze zijn ook een eenheid in grote groepen en wanneer men ze 
in groepjes ziet vliegen, vliegen ze per koppel. Ze vormen met Roeken en Zwarte kraaien groepen die  
gemeenschappelijk op zoek gaan naar voedsel. Ze vormen met deze soorten ook 
gemeenschappelijke luidruchtige slaapplaatsen.  
Koloniebroeders  
Het zijn koloniebroeders die op de meest uiteenlopende plaatsen broeden: natuurlijke holtes in 
bomen, rotsspleten, nestkasten, kerktorens en andere gebouwen en er zijn broedgevallen in 
konijnenholen. Ze broeden graag in schoorstenen. Er worden ook solitaire broedparen aangetroffen. 
Van begin april tot midden mei worden 4-6 eieren gelegd. Het 
broeden duurt maximum 20 dagen en na 36 dagen vliegen de 
jongen uit. Ze broeden één maal per jaar.  
In Nederland is het aantal koppels dat in konijnenholen broedt 
fel verminderd door de opkomst van de Vos.  
Intelligente vogels 
Net als andere kraaiachtigen zijn het intelligente vogels die 
zich kunnen aanpassen aan de menselijke omgeving en 
gemakkelijk tam kunnen gemaakt worden. Er is een duidelijke 
sociale hiërarchie in de groep. Volgens ringgegevens kunnen 
ze 13 jaar worden.  

Niko Van Wassenhove 
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ORNIFLANDRIA 
 
Sternen in Zeebrugge 
 
Ter gelegenheid van de voorverkopen “100 jaar Haven van Zeebrugge” en “Zomerzegels” 
zal een vel van postzegels verschijnen met in de rechterrand een vlucht sternen. Deze 
voorverkoop vindt plaats op 7 juli 2007 (10 tot 16u.30) op de Marinebasis van Zeebrugge 
(Graaf Jansdijk 1). Voor de liefhebbers van de “vogeltjes” van Buzin: ook hier komt er een 
nieuw vogeltje en de ontwerper André Buzin zou op de voorverkoop aanwezig zijn. In de 
marinebasis vinden dan ook de “Vlootdagen” plaats en er zullen enkele 
postzegelhandelaars aanwezig zijn. Meer inlichtingen bij de inrichters, Postzegelclub De 
Zeven Torentjes, p.a. H. Olivier, Veeweide 38 te 8200 Brugge, tel. 050 / 38.46.12, e-mail : 
pzc7torentjes@busmail.net  
 

ORNI-EXPO 
 
ECTP of de Europese Kampioenschappen van Thematische Filatelie 
 
Een must voor de tentoonsteller is een bezoek aan de Europese Kampioenschappen van de 
Thematische Filatelie (ECTP) in Essen. Nu al voor de tweede keer vindt deze jaarlijkse 
manifestatie plaats. U kan een bezoekje brengen aan de beurshallen van Essen tijdens de 
17de filateliebeurs van 3 tot 5 mei 2007. U vindt er het kruim van de thematische 
verzamelingen van Europa. Eén van de acht themagroepen is flora en fauna, met slechts 
één ornithologische verzameling; Les Oiseaux, comment les identifier van Michel Pedrero 
(Frankrijk). De verzameling Homo-Aves Co-Existence van Leif Rasmussen staat in de klasse 
van de kampioenen van vorig jaar. Bij de deelnemerslijst vinden we 6 Belgen en 3 
Nederlanders (of 9 samen op een totaal van 70 deelnemers, dus zeker niet slecht voor twee 
van de kleinere Europese landen). Het volledige programma kan u vinden op www.ectp.de   
 

ULULARIA 
 

Een nieuwe uil? 
 
Op de nieuwe langlopende reeks vogels van Hongkong van eind vorig 
jaar komt één uil voor, de Gekraagde Dwergooruil (Otus lettia). Toch 
wel een bijzondere soort op postzegel, want na de uitgifte van Laos 
van 1999 is het nog maar de tweede keer dat deze soort filatelistisch 
weergegeven wordt. Vroeger werd de soort ondergebracht bij de Otus 
bakkamoena, maar door bestuderen van de roep van verschillende 
Otus-soorten zijn er in het uilenboek van König en Weick (1999) heel 
wat nieuwe Otus-soorten bijgekomen. Van de Otus lettia zijn er dan 

nog eens 4 ondersoorten die zich licht onderscheiden qua kleur, maar vooral vocaal 
bepaalde verschillen vertonen. Dat betekent dat het laatste woord over deze Otus-soorten 
zeker nog niet gezegd is.     

 
ORNIVARIA 

 
Nieuwe vogeltjes in Hongkong 
 
Hongkong springt nu ook op de trein van de “vogels” voor haar 
langlopende reeks. Op 26 december 2006 verscheen daar een 
reeks van 16 vogels in de laagste (vanaf 10 cent!) en in de meest 
gebruikte waarden. Een breed spectrum uit de vogelwereld met 
o.a. een roofvogel, uil, ijsvogel, stern, lepelaar, reiger, snip, 
zwaluw, eend, pelikaan en zangvogels. Deze postzegels 
verschijnen in vellen van 100 (!!) zegels, maar zijn ook afzonderlijk 

verkrijgbaar. De speciale afstempeling toont de Vorkstaarthoningzuiger, één van de 16 
postzegels.   kobra (Koenraad Bracke) 


