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Contactbrief  62  (let op: volgende contactdag 15 maart in de Schalm in de Meern) 
 
Inhoud:  iets over de Michel vogelcatalogus,  de encyclopedie van Danny DeSmedt, Peter van Nies 
met de braamsluiper en Koenraads bijdrage Ulularia en Orniflandria en de kavellijst van Tom Loorij.  
graag reageren op de kavellijst, Orphi en de komende rondzending van Gijs Kooij. Zie verder!!!  
 
Michelcatalogus 
 
Daar Michel op het laatste moment besloten heeft dat het een onmogelijke klus werd om in november 
met een ‘wereldvogelcatalogus’ uit te komen hebben ze zich beperkt tot vogels van Europa op 
postzegels en dat betekende dat de belangstelling snel taande voor de catalogus. Het vreemde is dat 
het blijkbaar wel is gelukt om een wereldcatalogus voor andere thema’s klaar te krijgen (schepen en 
treinen). 
Er zijn nog 17 bestellingen over van de oorspronkelijke 43 dus u begrijpt dat ik heel wat bedragen 
gerestitueerd heb! De uiteindelijke prijs inclusief porto is €58 geworden , dus het restitueren gaat nog 
even door want iedereen heeft tenslotte €67 betaald!!!  Nu maar hopen dat Michel niet per continent 
een catalogus voor vogels uit gaat geven voor dit bedrag want dan wordt het een dure grap. 
Bovendien hebben een aantal landen zoals Gambia,Tanzania, Liberia, Sierra Leone en Guyana enz. 
zulke grote aantallen vogels uitgegeven dat alleen al een Afrikadeel minstens twee keer zo dik (en zo 
duur?) wordt. We wachten met spanning af.      
 
Kort nieuws 
 
- Het grootste deel van deze contactbrief is gevuld met kavels van Jan Wenig. Tom Loorij 
verklaart verder.Het is een experiment en staat of valt met uw belangstelling.   
 
- Overleden: via Duitsland ontving ik bericht van het overlijden van K.Heymans uit Haarlem, 
jarenlang trouw lid van onze MG. 
 
- Gijs Kooij heeft een rondzending gemaakt met uitsluitend postzegels met plakker.(5 
zendingen)  Wil een ieder zich bij mij melden die belangstelling heeft voor deze zending. Ik stuur 
ze niet graag naar mensen die er toch niets uithalen (omdat ze gestempeld of postfris verzamelen) en 
toch de kosten van aantekenen moeten betalen.  
 
- Op de volgende contactdag ben ik (gerard kolman) van plan om een deel van mijn 
verzameling vogels (gestempeld en postfris) en poststukken te koop aan te bieden. Doe er uw 
voordeel mee en kom!!! 
 
- Tijdens de laatste contactdag hebben Ida Schouten en Gerard Vermeend laten weten zich 
sterk te maken om het Jahrestreffen in 2009 naar Nederland te halen. Er is nog niets besloten maar zij 
willen ons land gaan promoten voorzover dat nog nodig is. De vraag is waar brengen ze de leden 
onderdak en bij welke vogelrijke gebieden? De OVS (Oostvaardersplassen) is natuurlijk een must 
maar is daar in de buurt accommodatie te vinden. We wachten af.     
 
- Wie stelt het op prijs dat Orphi, een programma dat je op je computer moet installeren, met 
alle vogels, -stempels op postzegel dat in ontwikkeling is ook in het Nederlands vertaald wordt? 
Harald Friemann heeft dit gevraagd en er is tijdens de laatste contactdag ook al over gesproken maar 
toen hebben we lang niet iedereen kunnen bereiken. Er was veel belangstelling toen.  Wil een ieder 
zich hierover naar mij of naar Peter van Nies uitspreken (mail, telefoon of brief) . Over de prijs van 
Orphi (wellicht in abonnement?) is nog niets bekend. Het belooft echter iets heel unieks te worden met 
een veel breder bereik dan een catalogus, alleen mis je natuurlijk de prijsaanduiding. Daar zijn de 
catalogi voor. Ik heb inmiddels begrepen dat er al aan een Nederlandse vertaling gewerkt wordt door 
Peter Nies. Nu ook nog kopen straks!!!  Je krijgt een schat aan informatie.  



ENCYCLOPEDIE van de VOGELS met filatelistisch materiaal 
(1) 

 
Een encyclopedie maken is misschien wel een beetje uit de tijd. Daarenboven is het absoluut niet 
gemakkelijk. Maar als je er de tijd wil voor nemen, zeg maar 35 jaar verzamelen en 5 jaar schrijven en 
samenstellen dan lukt het wel. De lijst van de 204 vogelfamilies ga ik hier niet meer herhalen omdat hij 
in een vorig nummer reeds verschenen is. 
Het is mijn bedoeling om van iedere vogelfamilie minstens 1 blad te maken. Voor heel veel families is 
dat helemaal geen probleem. Het grootste deel van de  roofvogels behoren tot 1 familie met 240 
soorten. Van deze familie zijn er dan ook meer dan 30 bladen in onze encyclopedie te vinden. Andere 
families dan weer bestaan uit 1 enkele soort. De eerste familie, de struisvogel, is er zo eentje. De 
struisvogel is een zeer populaire vogel en het is gemakkelijk mogelijk om met filatelistisch materiaal 
meer dan 10 bladen te vullen. Maar dat is ook weer niet de bedoeling, 1 blad lijkt mij al voldoende.  
De echte problemen beginnen pas als er weinig of geen filatelistisch materiaal te vinden is. Met de 2e 
familie, de nandoes, gaat het nog net. Maar daar moet ik mijn toevlucht al zoeken bij iets minder 
gewenst materiaal, de FDC. Nood breekt wet en we doen dat dan maar in de hoop dat er ooit beter 
materiaal over nandoes verschijnt.  
Helemaal hopeloos wordt het met de 3e familie, de Kasuarissen. De Oranjehalskasuaris is zo 
zeldzaam, misschien zelfs uitgestorven, dat er op Internet maar 1 enkele foto staat. Deze foto is dan 
nog gemaakt van een opgezet exemplaar uit een museum. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er 
van deze vogel geen filatelistisch materiaal bestaat. Ook van de Dwergkasuaris bestaat er zeer weinig 
materiaal. Omdat ik toch een gans blad wou maken over deze vogels en het materiaal echt 
ontoereikend was, heb ik mij gewend tot De Post en bij de dienst ‘Mijn Zegel’ zelf een velletje zegels 
laten maken ter gelegenheid van ‘Belgica ’06’.  
Het is echt niet mijn bedoeling die oplossing van ‘Mijn Zegel’ dikwijls toe te passen. In de eerste 100 
bladzijden (zover ben ik op dit ogenblik) komt dit maar 3 maal voor. Toevallig zijn er 2 gevallen in de 
eerste 6 bladen, die ik toch absoluut nodig heb, om een geloofwaardige encyclopedie te maken. 
Wat ik eigenlijk wou zeggen, dit werk loopt niet over rozen. Na 6 bladzijden heb je er al grijs haar van, 
wie mij kent zal dat al gezien hebben.  
Wees gerust het blijft niet zo krampachtig. Vanaf familie 7, de Pinguïns, gaat het al een stuk vlotter. 
We krijgen dan al een massa filatelistisch materiaal en beperken, maar toch zoveel mogelijk 
vogelsoorten tonen, wordt dan de boodschap. Na lang zoeken, kan ik sinds kort alle 17 soorten 
Pinguïns tonen. 
Ik heb de eer en het genoegen u meer dan 2700 vogelsoorten te kunnen tonen. Ik kan u met de hand 
op het hart zeggen dan er geen enkele Nederlandstalige encyclopedie bestaat die zoveel 
vogelsoorten afbeeldt (zelfs nog niet bij benadering). 
Niet alles van ons werk zal in ons tijdschrift verschijnen. Als er plaats is zal er vanaf nu regelmatig iets 
in staan. Als er iets verschijnt dat zal ik zeker alle bladzijden laten verschijnen, zodat, wat we tonen, 
toch een systematische vogelverzameling wordt. Het woord thematische filatelie wil ik hier niet in de 
mond nemen. Het wordt zeker geen verzameling die op een competitieve tentoonstelling kan 
deelnemen. Tenzij er tegen 2010 ook nog een klasse encyclopedie wordt ontwikkeld.  
Ik denk dat ik met het werk zal klaar zijn in 2010. Dan komt  Birdpex naar België. Mijn ultieme droom is 
dat het tegen die tijd ook in boekvorm zal verschijnen. Ik beloof jullie dat het de moeite zal zijn. Maar 
wie zal de kosten dragen van het drukken, voor de club wordt dat teveel. Ik zoek eigenlijk nu al naar 
sponsoring. 
Veel leesgenot. 
 
Danny De Smedt 

 
 



ULULARIA 
 
Uil nummer 3 in 2007 van Buzin 
 
Na de Ruigpootuil en de Steenuil is het nu de beurt aan de 
Ransuil in de lopende reeks “Vogeltjes van Buzin”. Voor deze uil 
werd gekozen voor een sneeuwlandschap, hoewel je hem hier 
niet veel op deze manier in de winter zal zien. In de zomer kan je 
hem ook wel eens bij daglicht zien jagen, vooral als hij jongen 
heeft, maar ’s winters is hij toch vooral in de duisternis actief. 
Het meeste kans om Ransuilen te zien in de winter is op de 
slaapplaatsen. Overdag zitten ze daar met enkele tot enkele 
tientallen uilen te samen op roestplaatsen (in een bosje van 
grove den). Bij het vallen van de duisternis verlaten ze dan in 
alle richtingen hun slaapplaats om voedsel te zoeken.     
 
World Owl Conference in Groningen 
 
Van 31 oktober tot 4 november 2007 vindt (of wellicht vond bij het 
lezen van dit blad) in Groningen de World Owl Conference plaats. 
Groningen wordt de place to be voor alle uilenwetenschappers in 
de wereld. Daar zullen de nieuwste onderzoeken in talrijke lezingen 
worden voorgesteld. In uilen zijn heel wat vrijwilligers rond uilen 
actief, zowel in de Kerkuilenwerkgroep van de in onze groep zeer 
bekende Johan de Jong en Stone (of de werkgroep rond de 
Steenuil).     

 
ORNIFLANDRIA 

 
Nu ook een vogelfestival in België 
 
Na Engeland, Nederland en Italië 
nu ook voor het eerst in België! 
Wens ook jij betoverd te worden 
door de vriezeganzen - onze 
gasten uit het hoge Noorden? Wil 
je hun verhaal kennen? 
Wil je kennismaken met het eerste vogelfestival van België ? Wil je in een gezellig kader 
kennismaken met een ruim aanbod aan verrekijkers, telescopen, outdoor equipment, 
natuurreizen? Dan ben jij van harte welkom op 15 en 16 december in het pittoreske 
polderdorpje Damme. Op deze website vind je alle informatie om er een aangename dag 
van te maken: www.vogelfestival.be  
 
Doe jij ook aan trektellen? 
 
Heel wat vrijwilligers in Nederland en België zijn elk jaar weer aan het trektellen. Meestal 
beginnen ze bij zonsopgang en proberen alle overtrekkende vogels te tellen. Daarbij is 
het zeer belangrijk om de verschillende trekroepjes uit elkaar te kennen. De vogels zijn 
niet allemaal even zichtbaar en vliegen soms boven de grijze wolken. Al die gegevens 
worden verzameld en doorgestuurd naar www.trektellen.nl  
Op onze trektelpost in de Kalkense Meersen (zie ook het forum op 
www.kalkensemeersen.be) kregen we dit jaar al het bezoek van een Roodpootvalk. Die 
bleef daar enkele weken pleisteren en zorgde voor het bezoek van een aantal twitchers. 
Vorig weekend pleisterde er op onze trektelpost nog een Rode Wouw (elders vaak te 
zien, maar mijn eerste waarneming in de Kalkense Meersen) en een Blauwe Kiekendief. 
Daarnaast o.a. ook trek van 10 Goudplevieren.    

 
kobra (Koenraad Bracke) 



1E SCHRIFTELIJKE VEILING KAVELS JAN WENIG 
 

Het vroegere lid van onze groep, Jan Wenig, heeft onlangs besloten zijn verzameling 
vogelzegels te koop aan te bieden. De leden van onze Nederlandse groep hebben het recht van 
eerste voorkeur. Het gaat daarbij om voor ca. 85% postfris materiaal (of met plakkerrest) en 
20% gebruikte zegels, alles tot ongeveer het jaar 2000. De staat van het materiaal is in de 
kavellijst aangegeven als volgt: 
 
xxx postfris     ooo gebruikt 
xxp postfris met plakkerlrest   oop gebruikt met plakkerrest 
c complete serie of enige zegel  nc niet complete serie 
 
U kunt een bod uitbrengen op een van onderstaande kavels dat hoger moet zijn dan de inzet. 
Biedingen op kavels tot 1 euro in veelvouden van 0,10 euro 
Biedingen op kavels van 1 euro tot 5 euro in veelvouden van 0,20 euro 
Biedingen op kavels van 5 euro en hoger in veelvouden van 0,50 euro. 
Indien u de enige bieder bent, ontvangt u de kavel tegen de inzetprijs en anders tegen het op 
één na hoogste bod. Hoe hoger uw bod hoe meer kans op toewijzing! Bij meerdere gelijke 
biedingen beslist de datum van ontvangst of evt. het lot bij gelijke datum.  
Formulier inzenden naar: 
Tom Loorij 
Rozentuin 31 
2272 XA Voorburg  
of evt. elektronisch naar tloorij@xs4all.nl.  

 

SLUITINGSTERMIJN VAN INZENDING: …………. 2007 
 
Binnen 14 dagen na deze datum krijgt u schriftelijk of elektronisch bericht van de kavels die u 
zijn toegewezen met vermelding van het totaal bedrag. Dit bedrag is inclusief de verzendkosten 
van de wijze die door u is aangegeven onderaan het formulier. Is niets ingevuld dan wordt 
aangenomen dat u de kavels niet aangetekend wenst te ontvangen. Het verschuldigde bedrag 
kunt u overmaken op bankrekeningnummer 51 66 35 719 t.n.v. T.P.J. Loorij te Voorburg.  
De kavels worden u zo snel mogelijk na ontvangst van het bedrag toegezonden. 
Hoewel ik het materiaal vooraf heb gecontroleerd, is het mogelijk dat ik een vouwtje, een lichte 
afstempeling of plakkerrest over het hoofd heb gezien. Mocht de kwaliteit van het ontvangen 
materiaal niet naar wens zijn, dan neem ik tegen teruggave van de kosten, zonder problemen 
het betrokken materiaal weer terug. IK VERTROUW DAARBIJ VOLLEDIG OP DE EERLIJKHEID 
VAN DE BIEDER DAT HIJ GEEN EIGEN BESCHADIGD MATERIAAL VERWISSELT MET DE 
VERKREGEN KAVELS!! 
  
Ik wens u veel succes bij uw biedingen.  
 

Tom Loorij 
 

Nr. Staat Land Jaar Omschrijving St. Gib. nr Inzet  Bod    

1 xxx - c Afar en Issas 1974 serie v. 3 waarden 608/610 € 1,20   

2 xxx -c Alderney 1984 serie v. 5 waarden A13/A17 € 7,95   

3 xxx - c Anguilla 1985 serie v. 5 waarden 667/68/70/71/75 € 6,50   

4 xxx - c Antigua 1976 serie v. 6 waarden 469A/474A € 6,95   

5 xxx - c Antigua 1980 serie v. 4 waarden 666/669 € 2,10   

6 xxx - nc Antigua en Barbuda 1985 90c en 1$50 met tab,1$ zonder 924/925/926 € 1,80   

7 xxx - c Antigua en Barbuda 1987 de 4 vogels uit serie 1078/1080/1083/1084 € 1,85   

8 xxx - c Antigua en Barbuda 1987 blok $5 MS1085(b) € 2,10   

9 xxx - c Antigua en Barbuda 1988 serie v. 4 waarden 1154/56/57/61 € 1,85   

10 xxx - c Antigua en Barbuda 1988 blok $5, flamingo MS 1162 (a) € 1,70   

11 xxx - c Argentinië 1978 serie v. 5 waarden 1591/1595 € 4,90   

12 xxx - c Argentinië 1984 de 3 vogels uit de serie  1863/64/65 € 1,40   

13 xxx - c Ascension 1987 strip v. 5 x 25p fregatvogel 442/446 € 2,00   

14 xxp - c Australië 1937 6d Kookaburra 190a € 0,65   

15 xxx - nc Australië 1966 13c, steltkluut 392 € 0,90   

16 xxx - nc Australië 1978 5 w, 5c, 20c, 25c, 30c en 55c 671/73/76/77/80 € 0,90   

17 oop - c Australië 1980 serie v. 8 waarden 734/740,734b € 0,85   



Nr. Staat Land Jaar Omschrijving St. Gib. nr Inzet  Bod    

18 xxx - c Australië 1986 2 x 36c, emoe en kookaburra 1024+1026 € 0,45   

19 ooo - c Australië 1987 2 x 37c, kaketoe en rosella 1073+1075 € 0,45   

20 xxx - c Azoren 1990 strip v. 4 x 32e 500/503 € 1,20   

21 xxx - c Bangladesh 1983 vel m. 4 zegels 204/207 € 3,50   

22 xxx - c Barbados 1987 serie v. 5 waarden 836/840 € 2,80   

23 xxx - c Barbuda 1980 blok $2,50, overprint "Barbuda" MS 540 € 1,15   

24 xxx - c Barbuda 1985 serie v. 4 waarden, "Barbuda mail" 794/797 € 2,50   

25 xxx - nc België 1985 3F en 9F, appelvink, putter 2847+2853 € 0,30   

26 xxx - nc België 1986 8F, ijsvogel 2852 € 0,25   

27 xxx - nc België 1987 7F, pimpelmees  2851 € 0,25   

28 xxx - nc België 1988 5F en 6F, boomklever, goudvink 2649/50 € 0,45   

29 xxx - nc België 1989 4F, blauwborst 2848 € 0,25   

30 xxx - nc België 1989 2F, ringmus 2846 € 0,25   

31 xxx - c Belize 1977 vel m. 6 waarden 452/457 € 2,80   

32 xxx - c Belize 1978 serie v. 6 waarden 467472 € 2,50   

33 xxx - c Belize 1979 vel m. 6 waarden 488/93 € 2,50   

34 xxx - c Bhoetan 1968 serie v. 10 w., fazanten - (appendix) € 2,40   

35 xxx - c Bhoetan 1968 serie v. 10 waarden 187/196 € 0,75   

36 xxp -c Bhoetan 1982 serie v. 4 waarden 445/448 € 2,25   

37 xxp- c Bolivia 1981 serie v. 8 waarden 1053/1060 € 5,20   

38 xxx - c Bophuthatswana 1980 serie v. 4 waarden 60/63 € 0,85   

39 xxx - c Bophuthatswana 1983 serie v. 4 waarden 112/115 € 1,05   

40 xxx - c Bophuthatswana 1989 serie v. 4 waarden 223/226 € 0,80   

41 xxx - c Bophuthatswana 1989 blok 50c slangenarend MS 226 € 0,95   

42 xxp - c Botswana 1982 serie v. 18 waarden 515/532 € 7,85   

43 xxx - c Botswana 1989 serie v. 4 waarden 673/676 € 1,05   

44 xxx - nc Brazilië 1968 10 c uit serie v. 3 waarden 1218 € 0,25   

45 xxx - c Brazilië 1973 serie v. 3 waarden 1434/1436 € 1,20   

46 xxp - c Brazilië 1978 serie v. 3 waarden 1710/1712 € 1,90   

47 xxx - c Brazilië 1980 serie v. 4 waarden 1866/1869 € 1,50   

48 xxp - c Brazilië 1983 serie v. 4 waarden 2015/2018 € 2,95   

49 xxx - c Brazilië 1984 serie v. 3 waarden 2083/2085 € 0,95   

50 xxx - c Brazilië 1985 serie v. 4 waarden 2168/2171 € 1,05   

51 xxx - c Brazilië 1988 blok met 3 w,w.v. 2 vogels MS 2340 € 4,50   

52 xxx - c Br. Ind. Territories 1971 complete serie v. 4 w. w.v. 1 vogel 39 € 9,00   

53 xxx - c Br. Ind. Territories 1971 1 waarde 3r50 40 € 6,50   

54 xxx - c Br. Ind. Territories 1990 serie v. 12 waarden 90/101 € 6,40   

55 xxx - nc Br. Solomon Eil. 1975 $2,lorikeet 271 € 6,80   

56 xxx - c Bulgarije 1978 serie v. 6 waarden 2680/2685 € 1,65   

57 xxx - c Bulgarije 1981 serie v. 5 waarden 2930/2934 € 1,80   

58 xxx - c Bulgarije 1987 serie v. 6 waarden 3466/3471 € 1,20   

59 xxx - c Bulgarije 1987 vel m. 6 waarden 3466/3471 € 1,20   

60 xxx - c  Bulgarije (1) 1988 serie v. 6 waarden 3513/3518 € 0,70   

61 xxx - c   Bulgarije (2) 1988 serie v. 6 waarden 3513/3518 € 0,70   

62 ooo - c Bulgarije 1988 serie v. 6 waarden 3513/3518 € 0,30   

63 xxx - c Burkino Fasso 1988 de 2 vogels uit serie 952 en 955 € 1,25   

64 xxx - c Burundi 1970 compleet vel v. 18 zegels, 2 vogels 535 (2x 14f) € 10,00   

65 xxx - nc Burundi 1970 6 blokken van 4 zegels 536/559 € 12,00   

66 xxx - c Caicos eilanden 1985 serie v. 4 waarden en blok 68/71, MS72 € 4,00   

67 xxx - c Cayes of Belize 1984 complete serie v. 10 w., 2 vogels -,  Appendix € 4,50   

68 xxp - nc Cayman eilanden 1935 1d 98 € 7,20   

69 xxx - c Cayman eilanden 1962 1/4d, enige vogel uit serie 165 € 0,50   



Nr. Staat Land Jaar Omschrijving St. Gib. nr Inzet  Bod    

70 xxp - c Cayman eilanden 1962 1/4d, enige vogel uit serie 165 € 0,45   

71 xxp -c Cayman eilanden 1970 1/4c 273 € 0,20   

72 xxx - c Centraal Afrika 1962 50 en 250F 12 en 15 € 2,70   

73 xxx - c Centraal Afrika 1960 100,200 en 500F 13, 14 en 16 € 6,90   

74 xxx - c Chaad 1960 opdruk 250f op 500f 65 € 3,00   

75 xxp - c China Taiwan 1979 serie v. 3 waarden 1264/1266 € 1,20   

76 xxp - c China Taiwan 1983 serie v. 2 waarden 1504/1505 € 1,05   

77 xxx - c China Taiwan 1991 vel met 10 x 5$ 1985/1994 € 1,90   

78 xxx - (n)c Ciskei 1981 serie v. 17w.(gehele SG nrs.)+ 11c 5 t/m 21 + 14a € 4,15   

79 xxx - c Ciskei 1984 serie v. 4 waarden 60/63 € 0,95   

80 xxx - nc Ciskei 1991 50c in vel MS 180 € 0,70   

81 xxx - c Cocos eilanden 1985 serie v. 3 waarden 132/134 € 1,50   

82 xxp - nc Congo (Kinshasa) 1963 20c, 4f, 7f en 8f uit serie 469, 475, 478, 479 € 0,50   

83 xxx - c Cook eilanden 1985 serie v. 6 waarden 1015/1020 € 5,55   

84 oop - nc Cuba 1956 12c (grijs), 14c en19c 773/774/775 € 1,35   

85 xxx - c Cuba 1983 blok 1p, trogon MS2965 (b) € 1,60   

86 xxx - c Cuba 1984 blok 1p, emoe MS3032 € 1,35   

87 xxx - c Cuba 1985 blok 1p, condor MS3109 € 1,35   

88 xxx - c Cuba 1986 serie v. 6 waarden 3152/3157 € 1,50   

89 xxx - c Denemarken 1975 complete serie v. 5, w.v. 2 vogels 612/616 € 0,90   

90 xxx - c Denemarken 1986 strip v. 5 waarden 827/831 € 1,85   

91 xxp - c Dominic. Republiek 1979 serie v. 5 waarden 1378/1382 € 1,30   

92 xxp - c Dominica 1984 serie v. 4 waarden 870/873 € 2,40   

93 xxp - c Dominica 1984 blok $5, flamingo's MS 874 € 2,40   

94 xxx - c Dominica 1986 serie v. 4 waarden 1013/1016 € 3,00   

95 xxx - c Dominica 1987 serie v. 15 waarden 1037/1051 € 6,00   

96 ooo -nc Duitsland, oost 1959 5,10,20,25 en 40p E432/33/35/36/37 € 1,50   

97 xxx - nc Duitsland, oost 1959 10,20 en 25p E433/35/36 € 0,75   

98 ooo - nc Duitsland, oost 1967 5,10,20 en 25p E991/E994 € 0,50   

99 xxx - nc Duitsland, oost 1968 de 5 vogels uit serie E1077/E1081 € 1,45   

100 xxx - c Duitsland, W. Berlijn 1969 blok v 4 w., w.v. 1 vogel MS B332 € 0,75   

101 xxp - c Duitsland, west 1973 serie v. 4 waarden 1648/1651 € 4,60   

102 xxx - c Egypte 1991 blok 50p, waarop arend MS 1805 € 0,65   

103 xxx - c Ethiopië 1966 serie v. 5 waarden 633/637 € 3,00   

104 xxx - c Ethiopië 1985 serie v. 4 waarden 1305/1308 € 2,10   

105 xxx - c Falkl.Dependencies 1985 serie v. 4 waarden 125/128 € 2,70   

106 xxx - nc Falkland eilanden 1938 1d (zwaan), 2½d (gans) 147a/152 € 2,95   

107 xxx - c Falkland eilanden 1974 complete serie v. 4 w., w.v. 2 vogels 296/299 € 9,00   

108 xxx - c Faroer eilanden 1977 serie v. 3 waarden 27/29 € 0,55   

109 xxp - c Faroer eilanden 1978 serie v. 3 waarden 35/37 € 0,80   

110 xxx - c Faroer eilanden 1978 serie v. 3 waarden 35/37 € 0,90   

111 xxx - nc Fiji 1959 4s 308 € 1,80   

112 xxx - c Fiji 1971 complete serie incl 6 bloemen 436/49 (14 st) € 15,00   

113 xxx - c Fiji 1971 de 8 vogels uit serie 436/49 (8 st) € 7,50   

114 xxx - c Fiji 1979 de 2 vogels uit serie 566/567 € 2,50   

115 xxx - c Fiji 1985 serie v. 4 waarden 710/713 € 3,95   

116 xxp - c Finland 1951 serie v. 3 waarden 500/502 € 2,25   

117 xxp - c Finland 1970 30p arend 762 € 0,90   

118 xxp - c Finland 1981 1m80 zeekoeten 981 € 0,60   

119 xxp - c Frankrijk 1960 20f en 45 f 1510/1511 € 0,35   

120 xxx - c Frankrijk 1972 65c oehoe 1963 € 0,40   

121 xxp - c Fr.Aus.&Ant.Gebied 1963 50F, klein vlekje op zegelrand 34 € 12,50   
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122 xxx - c Fr.Aus.&Ant.Gebied 1979 1F40, enige vogel v. 3 w. 130 € 0,85   

123 xxx - c Fr.Aus.&Ant.Gebied 1981 1F50, zuidpoolkip 162 € 0,40   

124 xxx - nc Fr.Aus.&Ant.Gebied 1985 3F90, albatros 199 € 0,95   

125 xxx - c Fr.Aus.&Ant.Gebied 1986 serie v. 3 waarden 208/210 € 1,20   

126 xxx - c Fr.Aus.&Ant.Gebied 1988 6F80, stormvogeltje 242 € 1,20   

127 xxp - c Fr. Polynesië 1982 serie v. 3 waarden 379/381 € 1,35   

128 xxx - c Fujeira 1972 blok v. 10r, ijsvogel - € 1,80   

129 xxx - c Gabon 1989 vel m. 4 zegels 1022/1025 € 3,00   

130 xxx - nc Gambia 1966 1s,1s6,2s6,5s,10s 240/244 € 4,50   

131 xxx - c Ghana 1991 vel v. 16 x 100c 1598/1613 € 0,95   

132 xxx - nc Ghana 1991 800c, zadelbekooievaar MS 1630(c) € 2,95   

133 xxx - c Gibraltar 1977 complete serie v. 16 w., 4 vogels 374/389 € 4,25   

134 xxx - c Grenada (1) 1968 de 4 vogels uit serie 318/321 € 7,95   

135 xxx - c Grenada (2) 1968 de 4 vogels uit serie 318/321 € 7,95   

136 xxx - nc Grenada 1972 3 w. opdruk "Air Mail",1, 2 en 3$ 513/515/516 € 11,25   

137 xxx - c Grenada 1974 4 vogels,opdruk "Independence.." 604/607 € 14,50   

138 xxp - c Grenada 1980 serie v. 4 waarden 1060/1063 € 1,85   

139 xxx - c Grenada 1985 serie v. 4 waarden 1378/1381 € 3,80   

140 xxx - c Grenada 1986 serie v. 4 waarden 1480/1483 € 3,15   

141 xxx - nc Grenada 1988 blok $5, ijsvogel MS 1770 (a) € 1,75   

142 ooo - c Gr. v. Grenada 1976 complete serie v. 7 w., wv 3 vogels 147/153 € 1,20   

143 xxx - c Gr. v. Grenada 1976 blok $2 Euphonia MS 154 € 2,40   

144 xxx - c Gr. v. Grenada 1979 3 w, 2$50 als zegel  350/352/353 € 3,50   

146 xxx - c Gr. v. Grenada 1986 serie v. 4 waarden 736/739 € 3,75   

145 xxx - c Gr. v. St. Vincent 1978 vel v. 6 w., w.v. 3 vogels MS m.122/23/27 € 2,75   

147 xxx - c Gr. v. St. Vincent 1986 serie v. 4 waarden 495/498 € 4,00   

148 xxx - c Groenland 1989 serie v. 4 waarden 173/176/179/180 € 2,45   

149 xxx - c Groot-Brittannië 1980 serie v. 4 waarden 1109/1112 € 0,55   

150 xxp - c Guatemala 1881 10c, bruin 24 € 1,80   

151 oop - c Guatemala 1881 10c, bruin 24 € 0,50   

152 xxx - c Guatemala 1963 5c, grijs 564 € 0,50   

153 xxx - c Guinee-Bissau 1990 blok 1500f MS 1196 € 1,40   

154 xxx - c Guinea Equatoriaal 1978 vel m. 8 waarden, eenden -  (Appendix) € 2,60   

155 ooo - c Hongarije 1952 serie v. 11 waarden 1224/1234 € 1,95   

156 xxx - c Hongarije 1962 serie v. 8 roofvogels 1851/1858 € 2,75   

157 xxx - c Hongarije 1966 serie v. 6 waarden 2184/2189 € 1,80   

158 oop - c Hongarije 1973 1F, zegel op zegel 2803 € 0,40   

159 xxx - c Hongarije 1977 serie v. 6 waarden 3097/3102 € 1,65   

160 xxx - c Hongarije 1980 blok 20fo, zilverreiger MS 3346 € 1,80   

161 ooo - c Hongarije 1983 serie v. 7 roofvogels 3507/3513 € 0,95   

162 000 - nc Hongarije 1985 5 w. uit serie v. 6 w. 3635/3639 € 0,40   

163 xxx - c Hongarije 1990 serie v. 6 waarden 3960/3965 € 1,80   

164 ooo - nc Hongarije 1990 5 w. uit serie v. 6 w. 3960/3964 € 0,45   

165 xxx - c Ierland 1978 complete serie v. 3 w., w.v. 1 vogel 428/430 € 0,90   

166 xxx - c Ierland 1979 serie v. 4 waarden 442/445 € 0,95   

167 xxx - c Ierland 1989 vel m. 4 zegels 733/736 € 2,10   

168 xxp - nc Ifni 1952 5c+10c,aalscholver 81/82 € 0,15   

169 xxx - nc Ifni 1952 5c+10c,aalscholver 81/82 € 0,20   

170 xxp - nc Ifni 1957 15c+5c,duif 134 € 0,15   

171 xxx - c Ifni 1957 serie v. 3 waarden 133/135 € 0,30   

172 xxp - nc Ifni 1958 15c+10c,50c+10c,zwaluw 141+142 € 0,30   

173 xxx - c Ifni 1960 35c, rode patrijs 159 € 0,30   
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174 xxp - nc Ifni 1960 50c, putters 162 € 0,25   

175 xxx - nc Ifni 1960 75c+1P 163+164 € 0,35   

176 xxx - c IJsland 1972 serie v. 2 waarden 500/501 € 0,30   

177 xxx - c IJsland 1986 serie v. 4 waarden 673/676 € 1,40   

178 xxx - c IJsland 1989 serie v. 2 waarden 726/727 € 1,80   

179 xxx - nc Indonesië 1965 12r+3r, 30r+7r50 1024+1026 € 0,60   

180 xxx - c Indonesië 1981 serie v. 3 waarden 1637/1639 € 5,25   

181 xxx - c Indonesië 1981 150r+350r als strip v. 2 MS 1640 (de zegels) € 6,75   

182 xxx - c Indonesië 1981 compleet vel met 2 w. MS 1640 € 7,25   

183 xxx - c Indonesië 1982 serie v. 3 (500r geen blok) 1682/1683/1984 € 6,95   

184 xxx - c Indonesië 1982 serie v. 3 waarden 1686/1688 € 3,95   

185 xxx - c Indonesië 1982 200r+300r als strip v. 2 MS1689 € 7,40   

186 xxx - c Indonesië 1983 serie v. 4 waarden 1721/1724 € 4,95   

187 xxp - nc Iran 1974 2r, trap 1854 € 0,30   

188 xxx - nc Israël 1985 100s, zonder tab 944 € 4,10   

189 xxx - c Israël 1985 serie v. 4 w. met tab 944/947 € 0,45   

190 xxx - c Israël 1987 blok m. 4 waarden MS 1019 € 5,10   

191 xxx - c Italië 1984 compleet vel 4x450L.,wv 2 m.vogel 1833/1836 € 0,90   

192 xxx - c Italië (1) 1985 compleet vel v. 4x500L, wv 1 vogel 1884 € 0,90   

193 xxx - c Italië (2) 1985 compleet vel v. 4x500L, wv 1 vogel 1884 € 0,90   

194 xxx - c Jamaica 1980 strip met tussenstuk 2x 75c  497 (2x) € 2,10   

195 xxx - nc Jamaica 1985 20c+55c 620+621 € 0,30   

196 xxx - nc Jamaica 1988 strip v. 2x 5$ 709+710 € 2,50   

197 xxx - c Japan 1984 vel m. 3 waarden MS 1768 € 1,50   

198 xxx - c Japan 1986 1 waarde, 60y 1840 € 0,35   

201 xxx - c Jersey (1) 1984 serie v. 6 w.,wv 2 vogels 324/329 € 1,50   

202 xxx - c Jersey (2) 1984 serie v. 6 w.,wv 2 vogels 324/329 € 1,50   

199 xxx - c Jersey 1985 complete serie v. 5 w., wv 2 vogels 447/451 € 1,50   

200 xxx - nc Jersey 1989 17p, de vogel uit serie 494 € 0,75   

203 xxx - c Joegoslavië 1976 complete serie v. 6 w., wv 1 vogel 1727/1732 € 0,45   

204 xxx - c Joegoslavië 1982 serie v. 4 w.,  mussen 2020/2023 € 0,55   

205 xxp - c Joegoslavië 1982 serie v. 4 w.,  mussen 2020/2023 € 0,45   

206 xxx - c Joegoslavië 1984 serie v. 4 waarden 2152/2155 € 0,75   

207 xxx - c Joegoslavië 1985 serie v. 2 waarden 2202/2203 € 1,40   

208 xxx - c Joegoslavië 1989 4 w. als strip m. tussenstuk WWF 2511/2514 € 3,85   

209 xxx - c Jordanië 1988 serie v. 6 waarden 1552/1557 € 1,75   

210 xxx - c Kaapverdië 1981 blok leeuwerik MS 517 € 2,25   

212 xxx - c Kampuchea 1983 serie v. 7 waarden 461/467 € 3,35   

211 ooo - nc Kampuchea 1983 4 waarden uit serie 462/463/464/465 € 0,75   

213 xxx - c Kampuchea 1987 blok vliegenvanger MS 830 € 1,85   

214 xxx - c Laos 1986 serie v. 7 waarden, fazanten 908/914 € 1,80   

215 xxx - c Laos 1986 blok m. jachthonden+patrijs MS 937 € 0,90   

216 xxx - nc Lesotho 1981 3s+6s 439+441 € 0,30   

217 xxx - c Lesotho 1985 serie v. 6 waarden 646/651 € 3,75   

218 xxx - c Lesotho 1985 6 vellen m. in elkvel 5x de zegel MS646/MS651 € 21,00   

219 xxx - c Lesotho 1986 serie v. 4 waarden, lammergier 677/680,682,683 € 4,45   

220 xxx - c Lesotho 1992 vel m. 20 x 30S 1064/1083 € 3,00   

221 xxp -nc Libanon 1965 15p, hop 869 € 0,35   

222 oop - c Liberia 1921 2$ neushoornvogel 412 € 0,45   

223 oop - c Liberia 1953 serie v. 6 waarden 735/740 € 0,60   

224 xxx - c Libië 1982 4 vellen, ongetand,zonder gom 1190/1205 € 5,95   

225 oop - nc Malagasy 1975 25f, specht 320 € 0,35   
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226 xxx - c Malawi 1985 vel m. de 4 waarden MS m. 733/736 € 4,15   

227 xxx - nc Maldiven 1977 2l,3l, 4l en 5l 703/706 € 0,50   

228 oop - c Maleisië 1965 serie v. 8 waarden 20/27 € 5,20   

229 xxx - c Mali 1963 25f, 200f, kroonkraanvogel 75/76 € 2,25   

230 xxx - c Malta 1981 serie v. 4 waarden 655/658 € 1,05   

231 xxx - c Malta 1987 serie v. 4 waarden 796/799 € 2,10   

232 ooo- c Man 1980 2 waarden, 6p en 9p 181/182 € 0,30   

233 xxx - c Man 1988 serie v. 3 waarden 396/398 € 0,85   

234 xxx - c Marokko 1988 2 waarden, 2x 3d60 754/755 € 1,15   

235 xxx - c Marokko 1991 2 waarden, 2x 3d 813/814 € 0,75   

236 xxx - nc Marshall eilanden 1987 1 w, gent 104 € 0,40   

237 xxx - c Mauritanië 1967 serie v. 3 waarden 265/267 € 7,50   

238 xxx - nc Mauritanië 1981 18u, flamingo 714 € 0,70   

239 xxx - nc Mauritanië 1985 3 w, 14u,18u,19u 825/827 € 0,95   

240 xxp - c Mauritius 1965 serie v. 5 w.,plakkerrest zeer klein 317/331 € 19,50   

241 xxx- c Mauritius 1967 serie v. 4 waarden 345/348 € 0,65   

242 xxp - nc Monaco 1962 5 laagste waarden uit serie v. 10 w. 730/734 € 0,95   

243 xxx - c Monaco 1970 complete serie v. 6 w., w.v. 1 vogel 961 € 3,00   

244 xxp - c Monaco 1982 serie v. 6 waarden 1559/1564 € 3,95   

245 xxx - nc Mongolië 1961 5m, roze spreeuw 203 € 0,15   

246 ooo - nc Mongolië 1976 de 5 laagste waarden uit serie v. 7 990/994 € 0,50   

247 op - nc Mongolië 1976 de 5 laagste waarden uit serie v. 7 990/994 € 0,50   

248 xxx - nc Mongolië 1978 40m, parelduiker 1140 € 0,45   

249 oop - nc Mongolië 1979 10m, 30m, 50m, 60m 1235/1238 € 0,45   

250 xxx - nc Mongolië 1981 20m, zeearend 1391 € 0,50   

251 xxx - c Mongolië 1985 serie v. 7 waarden 1666/1672 € 3,15   

252 xxx - c Mongolië 1986 serie v. 4 waarden 1779/1782 € 1,35   

253 xxx - c Mongolië (1) 1988 serie v. 4 w., zeearend 1963/1966 € 1,50   

254 xxx - c Mongolië (2) 1988 serie v. 4 w., zeearend 1963/1966 € 1,50   

255 xxx - c Montserrat 1984 serie v. 15 waarden 600/614 € 9,00   

256 xxx - c Montserrat 1985 complete serie v. 3 w., w.v. 1 vogel 630 € 4,00   

257 ooo - nc  Montserrat 1974 2c op 1$, kolibrie 335 € 0,45   

258 xxx - nc Mozambique 1981 10m, marboe 861 € 0,50   

259 xxx - c Nauru 1963 de 3 vogels uit serie 57/62/64 € 2,10   

260 xxx - nc Nauru 1968 15c opdruk "Republic of Nauru" 88 € 0,50   

261 xxp - c Nederland 1961 serie v. 5 waarden 907/911 € 4,00   

262 xxx - c Nederland 1984 serie v. 4 waarden 1435/1438 € 0,75   

263 xxx - c Nevis 1985 serie v. 8 waarden in paren v. 2 285/292 € 3,30   

264 xxx - c Nicaragua 1986 serie v. 7 waarden 2724/2730 € 1,50   

265 xxx - nc Nieuw Caledonië 1989 1f, 2f en 5f, kagoe 744/745/748 € 0,45   

266 oop - nc Nieuw Zeeland 1935 1d, kiwi 557 € 0,35   

267 ooo - nc Nieuw Zeeland 1936 1d, kiwi, opdruk "official" - € 0,45   

268 ooo - c Nieuw Zeeland 1959 3d, kiwi 771 € 0,25   

269 xxx - nc Nieuw Zeeland 1966 3d+1d 839 € 0,20   

270 xxx - nc Nieuw Zeeland 1982 40c, eend 1289 € 0,25   

271 xxx - nc Nieuw Zeeland 1988 40c, kiwi 1463 € 0,25   

272 xxx - nc Nieuw Zeeland 1988 50c, ijsvogel 1464 € 0,25   

273 xxx - nc Niger 1959 1f, 2f en 5f  100/101/102 € 0,50   

274 xxx - nc Niger 1959 2f 101 € 0,15   

275 xxp- nc Niger (1) 1967 1f + 2f 247/248 € 0,20   

276 xxp - nc Niger (2) 1967 1f + 2f 247/248 € 0,20   

277 xxx - nc Niger 1967 250f, glansspreeuw 251a € 0,95   
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278 xxx - nc Niger 1978 35f, "postes", blauwe achtergrond 714 € 0,25   

279 xxx - c Niger 1985 de 2 vogels uit serie, 210f en 390f 1045/1046 € 2,35   
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