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Contactbrief  65 (contactdag op 25 oktober 2008 in De Schalm te De Meern) 
 
Jahrestreffen 2008 
Inmiddels is er een Jahrestreffen van alle leden van de Motiefgroep Ornithologie geweest en u kunt 
het verslag van Agnes van der Sanden lezen op onze website. (zie hierboven). Adres:  
( http://www.mg-o.de/mgonltreffen2008.htm ) 
 
Van Peter van Nies heb ik enkele besluiten en mededelingen die tijdens het Jahrestreffen zijn 
genomen/gedaan en die wil ik u niet onthouden: 
 
Bestuursverkiezing: Het volledige bestuur (incl. "Beisitzer") was aftredend, Gitta Großkopf was niet herkiesbaar, 
de rest wel. Harald Friemann en Lutz König herkozen, alle Beisitzer (incl. Gerard Kolman dus) herbenoemd. In 
de functie van 2e voorzitter werd benoemd Karl-Heins Neues, in de plaats dus van Gitta Großkopf. Gitta werd 
benoemd tot Beisitzer, speciaal belast met de Rundbrief. 
 
Financiële situatie: de verenigingskas begint leeg te raken. Er zijn teveel leden (24) die hun contributie voor 
2008 nog niet betaald hebben terwijl daarvoor al wel de afdrachten aan BDPh en VPhA werden gedaan. 
Voortaan moet de contributie uiterlijk 31-12 binnen zijn bij Lutz. Dit jaar nog 2 Rundbriefe van maximaal 60-70 
pagina's. 
 
Contributie: Het voorstel om de contributie m.i.v. 2009 te verhogen naar € 27,- werd aangenomen.  
 
Jahrestreffen 2009: Ida Schouten en Gerard Vermeend zullen de organisatie van dit Treffen op zich nemen. Van 
23 t/m 26 april kunnen we terecht in Lhee (Dwingeloo) in Hotel de Börken. Drie nachten halfpension € 178,50 
p.p. in tweepersoonskamer, alleszins redelijk dus.  
 
Jahrestreffen 2009 
 
Zoals tijdens de laatste contactdag door Ida is voorgesteld en voorbereid heeft Duitsland het groene 
licht gegeven om wederom in Nederland het volgende treffen te organiseren. Ida en Gerard hebben 
zich hier sterk voor gemaakt en u leest er meer over in de komende Rundbrief. Zij hebben inmiddels 
ook een hotel gevonden en als je je snel opgeeft, loop je geen kans om teleurgesteld te worden. Voor 
accommodatie en prijzen zie de volgende Rundbrief en bij Jahrestreffen 2008! Ida en Gerard 
kennende wordt het weer een doorslaand succes. (Zie ook Jahrestreffen 2008) Ik hoop met Agnes 
(zie laatste regels van het eerder genoemde verslag) en Ida en Gerard dat alle Nederlandse en 
Belgische leden eens kennis kunnen maken met heel veel Duitse leden, want die zijn altijd heel trouw 
op het treffen aanwezig.  
 
Contactbrief volgend jaar gratis?   
 
De meeste Nederlandse en Belgische leden ontvangen tegenwoordig de contactbrief per e-mail en 
dat scheelt mij veel werk en kosten en u geniet van de echte kleuren bij foto’s ed. Ik stel dan ook 
voor om de cb niet meer per post te sturen maar alleen per e-mail. Uitgezonderd aan de 
mensen die niet over een computer beschikken en deze ook in de verre toekomst niet 
aanschaffen. Willen deze mensen zich melden? De kosten zaten vooral in de kopiëren en de porto 
en ik maak met de mensen die echt de cb nog op papier willen ontvangen wel een afspraak.   
 
Peter van Nies 2x (De koekoek en Exphimo)  
 
Vanaf nu zult u regelmatig artikelen tegenkomen van Peter van Nies in Thema, het blad van de NVTF. 
Voor de mensen die Thema niet hebben………(ik hoop weinig!) kunt u ook bij ons terecht. Peter 
begint met de koekoek.  
 
    



 
 

Afb. 4 (Specimen: slechts 30 afdrukken bekend) 

 
 

Afb. 2 (Opdruk Specimen) 

 

Afb. 5 

 

Afb. 1 (Cuckoo) 

 

Afb. 3 

 
 

Afb. 6 

DE KOEKOEK 
 
Het is een vogel waarvan iedereen het geluid wel kent, maar 
die men meestal niet zo gemakkelijk te zien krijgt. In veel 
landen wordt hij genoemd naar het geluid dat hij produceert,  
Coucou in Frankrijk, Kuckuck in Duitsland en Cuckoo (Afb. 1) 
in Engelstalige landen. Het is een vrij slanke vogel, niet echt 
groot, ongeveer de grootte van een Turkse tortel, grijsblauw 
op de bovendelen en vleugels en gestreept in onderborst en 
buik. Als ze zitten is de staart meestal wat opgewipt en de 

vleugels afhangend (Afb. 2). 
Ook als ze vliegen doen ze dat 
met min of meer afhangende 
vleugels die nauwelijks boven 
het lichaam uitkomen (Afb. 3). 
Dat de Koekoek een 
broedparasiet is weten de meeste onder ons ook wel. 
Het vrouwtje legt dus de eieren in andermans nest. 
Wonderlijk genoeg zoeken ze hiervoor nesten van 
vogeltjes die vele malen kleiner zijn dan zijzelf. Dikwijls 
zijn dat nestjes van de Kleine Karekiet, Heggenmus of 

Graspieper maar ook wel die van de Witte of Gele Kwikstaart. Een vrouwtje kiest 
bijna altijd dezelfde soort pleegouders uit. Er wordt verondersteld, dat dat ook de 
soort is waar ze zelf door groot gebracht is. In verhouding tot de vogel is een 
koekoeksei klein, maar wel groter dan die van de pleegouders en lijkt daar in vorm 
en kleur ook wel op. Het vrouwtje kiest een nest uit waarvan het legsel nog niet 
compleet is dus nog niet bebroed. Als de toekomstige pleegouders even weg zijn 
deponeert ze haar ei in het nest, en eet vrijwel meteen één van de oorspronkelijke 

eieren op. 
Een koekoeksei hoeft maar 
12 ½ dag bebroed te worden. 
Dikwijls komt het dus al uit vóór 
de eieren van de pleegouders 
uitkomen. Binnen een halve dag 
begint het jong instinctmatig de 
andere eieren of jongen het nest 
uit te werken. Dit doen ze door 
hun lichaam onder het ei of het 

jong te schuiven tot ze het op hun rug tussen de vleugeltjes hebben (Afb. 4). 
Dan gaat het langzaamaan achteruit om het, steunend met hun kop op de 
bodem van het nest, over de rand te werken. De pleegouders werken zich een 
ongeluk om het jong van voldoende voedsel te voorzien. En hoewel het 

voedsel van volwassen vogels 
meestal uit rupsen (inclusief de 
harige soorten!) bestaat, eten de 
jongen alles wat door de pleegouders 
wordt aangedragen. Na ongeveer 
drie weken verlaat het koekoeksjong 
het nest, maar wordt vervolgens nog 
zo’n 14 dagen door de pleegouders 
van voedsel voorzien (Afb. 5). 
Geschat wordt, dat er in ons land 
tussen de 6000 en 8000 
eierleggende wijfjes zijn. 
Vanaf augustus vertrekken ze alweer naar Afrika waar ze ten 
zuiden van de Sahara overwinteren (Afb. 6). 
 
Peter van Nies 
 

 
 
 
 
 



 

Exphimo 2008 in Mondorf-les-Bains 
 
Van 10 tot 12 mei werd in Mondorf-les-Bains (Lux) voor de 50e keer de 
thematische expositie gehouden. Dit door Philcolux georganiseerde 
evenement vindt elk jaar traditioneel in het Pinksterweekeinde plaats. 
Vanwege het bijzondere karakter (jubileumeditie!) was de opzet iets 
anders dan voorgaande jaren: alle Arbeitsgruppen en Motivgruppen 
die de laatste dertig jaar al eens aan een Exphimo hebben 
deelgenomen, waren uitgenodigd, om op die manier een overzicht te 
krijgen van wat de thematische filatelie allemaal te bieden heeft. 
Namens de Motivgruppe Ornithologie werden de volgende 
verzamelingen tentoongesteld: “Bird song... a world of music” 
(Koenraad Bracke), “Vögel, seid fruchtbar und mehret euch” (Eberhard 
Günther) en “The family life of birds” (Peter van Nies). Een 
internationaal gezelschap dus! Voor deze gelegenheid waren deze verzamelingen teruggebracht tot 
elk 4 kaders van 15 bladen. In totaal waren er 51 thematische collecties van uiteenlopende kwaliteit te 
bewonderen. 
 

Op Pinkstermaandag was er een rondleiding 
langs de kaders onder leiding van Damian Läge 
die, op de van hem bekende wijze, deskundig 
inging op de (achtergronden van de) 
verschillende verzamelingen. 
Daarna volgde er een discussie over de toekomst 
van de thematische filatelie eveneens onder 
leiding van Damian Läge. 
In alle landen constateert men een vergrijzing 
onder de filatelisten. Hieraan zou een halt moeten 
worden toegeroepen maar over de manier 
waarop waren de meningen verdeeld.  
In Oostenrijk is men van mening dat de 
vernieuwingen die door de Post worden 
doorgevoerd, het verzamelen weer aantrekkelijk 
maken. In Duitsland ziet men veel in het 

combineren van onze hobby met “actieve” vrijtijdsbesteding; bijvoorbeeld bezoek aan een dierentuin 
gevolgd door het maken van een werkstuk hierover. Ook inschakelen van scholen om de educatieve 
kant van het verzamelen te onderstrepen wordt als goed alternatief gezien. En de aanwezigheid op 
internet wordt alom noodzakelijk geacht. 
Combinatie met andere, niet-filatelistische, 
activiteiten wordt aanbevolen: bijvoorbeeld een 
vogeltentoonstelling waar ook enkele kaders 
gevuld worden of de Bundesgartenschau met 
kaders over bloemen/planten en/of vlinders 
enzovoorts. 
Diverse andere mogelijkheden worden nog 
geopperd waaronder enkele die al hun vruchten 
afwerpen zoals de manier waarop België de 
jeugd al op jonge leeftijd benadert. 
Geconcludeerd werd, dat de Motiefgroepen 
moeten proberen de voordelen van een 
lidmaatschap zoveel mogelijk onder de aandacht 
van (thematische) verzamelaars te brengen. Als 
belangrijkste voordelen worden genoemd: 
 
 
 
 
 

 Rundbriefe en andere publikaties; 
 (meerdaagse) jaarbijeenkomsten; 
 organisatie van tentoonstellingen; 
 communicatie in sociale netwerken; 
 Rondzendverkeer. 



 

Damian Läge heeft toegezegd hierover nog een korte notitie te schrijven. Zodra deze gepubliceerd 
wordt (op internet) zal ze in de contactbrief en/of op onze homepage worden opgenomen. 

 
Er waren een vijftal handelaren aanwezig waar 
zowel beginnende als gevorderde verzamelaars 
aan hun trekken konden komen, ook al waren de 
prijzen soms exorbitant hoog. 
 
En als afsluiting kregen de deelnemers een 
mooie bronzen plaquette, ontworpen door een 
Luxemburgse kunstenares die eveneens de 
achterzijde van de Euromunt heeft ontworpen. 
 
 
Peter van Nies 
(26-5-2008) 
 

 
Persoonlijke zegels en ooievaars 
 
Het is een Belgisch vrouwtje geringd met nummer M 6028 B.L.B. Dit is niet goed te zien maar klopt wel volgens 
Hans Schouten uit Ankeveen want die heeft de zegel (en de foto) gemaakt en de vogel ook geringd.  Hans heeft  
20 pers. zegels laten maken. Zijn website is www.bigbroeder.nl en je kunt er niet alleen dagelijks zijn ooievaars te 
observeren maar je vindt er ook allerlei andere informatie over ‘zijn’ ooievaarsverzameling met ook heel 
internationale observeerbare ooievaarsnesten. Een geweldige site niet alleen voor ooievaarliefhebbers………..    
Hier vind je ook de zegel: http://www.bigbroeder.nl/index2.html  (zie ook onderaan de blz.) 
Madelen Essens gaf me tip dat Hans een persoonlijke ooievaarzegel had en zij vertelde me ook dat het lucratief 
kan zijn om zelf persoonlijke zegels te maken en te verkopen met een thema. Dit schreef ze me: 
Het is trouwens rendabel om zelf bijvoorbeeld 20 persoonlijke zegels van je eigen vogel te laten maken. Houd er 1 zelf en verkoop de rest 
via Ebay en Marktplaats. 
Inzet op ebay: 1.20 euro, verkoopprijs: resp. 2,30 - 2,27 - 2,05 - 1,20 euro. 
Kosten op ebay: 10 cent inzet en 4% van de verkoopprijs. 
  
Kosten voor 20 zegels: 15 euro. 
Verkoop er 10 voor 1.50 euro en 9 voor 1 euro: opbrengst 24 euro. 
(Je moet de uren voor maken, plaatsen en verzenden zegels uiteraard niet meerekenen, dat is hobby).   Groeten van Madelen 

 
Hans heeft ze nooit met dit oogmerk laten maken maar je schrikt inderdaad als je ziet wat derden 
voor de zegels vragen. Zie bijv. bij www.postman600.eu. 
In het laatste nummer van Novioposta ( blad van mijn Postzegelclub)stond een uitgebreid artikel 
van onze voorzitter die zelf ook persoonlijke zegels in Nijmegen wilde maken. Interessant en 
leerzaam om te lezen wat je zoal aan problemen tegen kunt komen als je je eigen zegels wilt 
maken. Ze zijn gelukt maar het had wat voeten in de aarde. Wie belangstelling heeft kan het 
artikel als kopie bij mij opvragen…..    gk 

  



 
 

 
 

ORNIFLANDRIA – BIRDPEX VI 
De kogel is door de kerk – de 6e editie van BIRDPEX vindt in 
België plaats. De volledige beursgebouwen van Antwerp Expo 
zijn in april 2010 afgehuurd voor 3 manifestaties: de 
internationale FEPA-tentoonstelling ANTVERPIA 2010, de 
nationale tentoonstelling en de BIRDPEX. Deze laatste is een 
nationale tentoonstelling met internationale deelname. Ze staat 
open voor alle verzamelingen over “vogels”, of ze nu al aan een 
tentoonstelling deelgenomen hebben of niet.  
Het is de bedoeling om heel wat nieuwe verzamelingen te 
tonen, dus waarom neemt u eens niet deel met één kader (16 
bladen)? Er is nog tijd om eraan te beginnen. Wij zullen u daar 
graag bij helpen – wij, dat zijn Danny, Koenraad, Niko, Noël en 
Patrick (of de 5 Vlamingen die geregeld al eens te zien zijn op 
de contactdagen in Nederland en de organisatie van de 
BIRDPEX op zich genomen hebben). Ook voor ons West- en 
Oost-Vlamingen is Antwerpen een andere provincie, maar net 

als vele Nederlanders gaan we graag eens naar Antwerpen. Hopelijk zijn we met velen uit de Lage 
Landen om aan deze manifestatie deel te nemen.  
Ondertussen hebben we al enkele vergaderingen achter de rug en beginnen de grootse plannen 
stilaan vorm te krijgen. U zal er binnenkort meer kunnen over lezen op de nieuwe website van 
BIRDPEX en in de volgende contactbrief. 
 
 
 

ULULARIA – De Steenuil 
 
 

Hebben jullie ook de avonturen van de Steenuil (e.a.) gevolgd op www.beleefdelente.nl ? Dat het er 
soms wreed aan toe kan gaan in die nestkasten wisten we al van het filmpje van de Koolmees dat we 
op één van de contactdagen mochten bekijken. Erg om te zien dat er voor de steenuilen te weinig 
voedsel is en dat er dan van broederliefde geen sprake is zodat er  uiteindelijk nog één jong overblijft. 
 
   
Bij Cambridge University Press verschijnt in september een boek over de Steenuil (Little Owl – 
Conservation, Ecology and Behavior of Athene noctua), o.a. van Dries Van Nieuwenhuyse (dé 
Vlaamse steenuilspecialist, ook medeorganisator van World Owl Conference in Nederland in 2007).  
In het weekend van 27 en 28 september 2008 wordt het boek op een internationale 
steenuilenbijeenkomst in Herzele voorgesteld. 



 

ORNIVARIA 
Exponet 
 
Internet wordt nu meer en meer een plaats om verzamelingen te 
bekijken. De Tsjechische website Exponet www.japhila.cz/hof  is al 
een aantal jaren actief, maar krijgt nu meer en meer navolging. Ook 
de Duitse landsbond BdPh www.bdph.de en de Amerikaanse 
AAPE (Amerikaanse organisatie voor filatelistische tentoonstellers)  
www.aape.org/exhibits.asp zijn met een website voor 
verzamelingen begonnen. Daar zijn nog maar enkele 
verzamelingen te bekijken, maar op Exponet zijn er dat al 388 uit 
38 landen (ook enkele uit Nederland, maar nog geen enkele uit 
België). 
 
 
Op de website van de BdPh staat o.a. de ornithologische 
verzameling Vögel an fließenden und stehenden Gewässern van 
Hans-Werner König. Eén van de hoogste bekroonde vogel-
verzamelingen is te zien op de website motivsamler.dk  van de 
Deense thematische verzamelaars: ”Homo-Aves Co-Existence” van 
Leif Rasmussen. Na 6 maal internationaal grootgoud en eerste 
prijzen in de klasse “Fauna en flora” van de Europese 
Kampioenschappen Thematische Filatelie in Essen heeft Leif 
besloten een punt te zetten achter deze verzameling en zijn nieuwe 
verzameling uit te bouwen. Via de website blijft ze echter bestaan. 

 
 
waarnemingen.be en waarneming.nl     
 
In navolging van Nederland is Natuurpunt in België nu ook gestart met een website voor allerlei 
natuurwaarnemingen. Na enkele maanden zijn er al 775 gebruikers en er komen er nog elke dag bij. 
Als je ziet wat er nu al opstaat en vooral als je waarneming.nl in Nederland bekijkt, dan weet je dat dit 
dé website wordt voor alle mogelijke waarnemingen van vogels e.a. Er is ook een rubriek “artwork” (of 
“kunst”) voorzien – misschien moeten we maar eens  proberen om daar enkele “kunstige” 
postzegelontwerpers van vogels naar voor te brengen.   
 
Vogelfestival en Bird Fair 
 
Ook nu weer kunnen alle vogelaars hun hartje ophalen op het jaarlijkse vogelfestival op 23 en 24 
augustus in de Oostvaardersplassen bij Lelystad. Nieuw dit jaar is de Vogelboekenmarkt – daar kan u 
alle vogelboeken kwijt die u toch niet meer nodig hebt (en u helpt de natuur een handje):  
www.vogelfestival.nl  
 
 
Een week eerder van 15 tot 17 augustus kan u terecht op de grootste vogelaars-beurs van de wereld 
– de Bird Fair in Rutland Water (UK):  www.birdfair.org.uk   

kobra (Koernraad Bracke) 
 


