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Contactbrief  67 (januari 2009) Contactdag op 14 maart in de Meern (De Schalm) 
 
Contributie 
 
Er is nog wat verwarring over de contributie voor 2009. Duitsland heeft de contributie dit jaar verhoogd naar  
27 €. Dat is een forse verhoging (vorig jaar 20 €!!) . Aangezien ik de cb nu per email verstuur reken ik hier geen 
extra kosten meer voor en komt er dus dit jaar geen 5 € bij. Ik verwacht dat de mensen die de cb per post krijgen 
omdat ze geen computer hebben €5,- meer betalen.  Dus € 32,- Sommige leden hebben 25 € overgemaakt. Tot nu 
toe hebben voor 2009 betaald:  (stand 26 januari jl.)  
J.A. Dijkstra, I.Riedel-Van Katwijk, B.Kolk, G.Kooij, J.S. Dansen, B. van den Brink, 
D.M. Venema, M. Boersma, N. van Wassenhove, B. van Aken, TGGM. van Hoek, F. 
Dinkgreve, TPJ. Loorij, P. van Nies, JAH. van der Brugge,  W. van Vliet, AG. Plug, 
PJW. van den Berg, D. Koelewijn, E van Barneveld,  PJ. de Boer,   J.Hartog,  F. Nijhof. 
M. Essens, N. van de Leer, H. van der Sanden, W. van der Aa en G. van Wees.       
Als u nog niet betaald hebt wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doen! 27 € op postbanknummer 
15324 van G.Kolman Escharen ovv MGO 2009.   
U kunt natuurlijk ook rechtstreeks aan Duitsland betalen. De IBAN- en BIC-gegevens vindt u 
in de Rundbrief.  Als u dit doet is het wel handig als u mij even in kennis stelt dan hoef ik 
geen aanmaningen te sturen.   
 
Aanbieding RUNDBRIEFE 

Madelèn Essens heeft nr. 1 t/m 50 van de Rundbrief compleet en wil deze gratis doorgeven aan een 
liefhebber. Rundbrief 1 t/m 50 kan tegen vergoeding van de portokosten opgestuurd worden of tijdens het 
Jahrestreffen meegenomen worden. Haar e-mailadres is: info@madelen.nl 

 
Contactdag  
 
op 14 maart 2009 houden we weer onze contactdag in De Schalm in de Meern. Komt u ook eens een keer? We 
zien altijd dezelfde gezichten. Er is een lezing en u kunt er ruilen, kopen en praten over uw verzameling. Dit jaar 
vindt het Jahrestreffen van de hele motiefgroep in Nederland plaats. Zie vorige contactbrief en Rundbrieven. U 
hoort in De Meern de laatste gegevens en nieuwtjes over dit treffen dat - voor de mensen die er geweest zijn en 
zij kunnen het weten - een onvergetelijke gebeurtenis is.  Zie voor details contactdag verderop !!   
 
Jahrestreffen 2009 
 
Gerard Vermeend en Ida Schouten –altijd aanwezig op de contactdagen- zijn de grote animators en 
organisatoren van ons Jahrestreffen in Lhee. Van allerlei Europese landen komen vogelpostzegel- en -
poststukkenverzamelaars naar Drente om daar hun ervaringen op het gebied van filatelie uit te wisselen. U komt 
toch ook? Wij hebben als klein landje heel veel ornithologieverzamelaars. Laat ons niet in de steek en laat ons 
niet met een mond vol tanden staan als veel Duitsers vragen: "Wo sind denn die vielen Holländischen 
Mitglieder?" 
U vindt alle details in cb 66 en ik weet niet of er nog onderdak te vinden in het hotel dat speciaal door hen is 
uitgezocht maar u kunt natuurlijk zelf via internet ook wel iets regelen.   
 
 
Rondzendingen 
 
Momenteel zijn alle stockboeken verstuurd en wachten we op een nieuw aanbod van Gijs of anderen.  Wie durft het aan? Verdien een extra 
centje tijdens de recessie door van uw dubbele vogelpoststukken of - zegels af te komen. 2 voordelen: het ruimt op en brengt nog iets op.   



 

Afbeelding 1 

 
 

Afbeelding 2 

 

Afbeelding 3 

 
 

Afbeelding 4 

 

Afbeelding 5 

 
 
 
PAALZITTERS! 
 
In deze tijd van het jaar krijg ik vaak te horen dat men zoveel 
roofvogels ziet. Rijdend over de snelweg van A naar B lijkt op 
ieder paaltje wel een grote roofvogel te zitten (afb. 1). En hoe 
kouder het wordt, hoe meer het er worden. Met een grootte 
van ruim 50 centimeter en een vleugelspanwijdte van 1 meter  
25 zijn ze dan ook moeilijk over het hoofd te zien. Wat zijn 
dat voor vogels? Nou, ga er maar van uit dat paalzitters per 
definitie buizerds zijn. Het zijn over het algemeen 
donkerbruine vogels maar er komen veel kleurverschillen in 
voor. De onderzijde varieert van bijna wit via bruin-witgevlekt 

tot volledig donkerbruin. 
De buizerd is de enige roofvogel in Nederland 
waarmee het goed gaat. In de jaren 60 van de 
vorige eeuw hebben ze het, net 
als andere roofvogels (afb. 2), 
erg moeilijk gehad door het 
gebruik van pesticiden in de 
landbouw maar ook door 
gerichte vervolging van jagers 
(afb. 3). Nadat DDT verboden 
werd en de vervolging sterk 

afnam, nam de stand van de buizerd weer toe. Begin jaren 70 
waren er 2000-2500 broedparen, momenteel is dat aantal 
toegenomen tot ongeveer 10.000! 
 
Waaraan heeft hij dit succes te danken? Waarschijnlijk omdat de buizerd vrijwel 

overal in ons land aan voldoende voedsel kan komen. Hij is 
wat dat betreft ook helemaal niet kieskeurig. Zijn 
lievelingskostje zijn veldmuizen, maar als die er niet 
genoeg zijn, eet hij evengoed regenwormen of larven. Ook 
jonge hazen en konijnen en zelfs dode vis en ander aas 
staan op het menu (afb. 4). De uitbreiding van het 
wegennet heeft voor de buizerd dus een positieve kant: de 
vele verkeersslachtoffers vormen een welkome aanvulling 
op zijn dagelijkse menu. Vandaar dus dat we ze daar 

zoveel kunnen aantreffen. 
 
In de winter krijgen ze gezelschap van vogels uit noordelijke 
streken (afb. 5). Dan kunnen de aantallen oplopen tot wel 
75.000 stuks; en allemaal meeprofiteren van het dichte 
wegennet in Nederland. Vooral onder deze vogels komen 
nogal eens lichte tot bijna witte exemplaren voor. 
 
Oorspronkelijk kwamen de buizerds vooral voor op de 
zandgronden in het oosten van het land. Inmiddels is ook een 
opmars naar het westen gestart en kan men ze in bijna heel Nederland 
aantreffen. Ze nemen met bijna elk landschapstype genoegen, vooropgesteld dat 
er enkele bomen staan waarin ze kunnen nestelen. In het vroege voorjaar 
voeren ze hun spectaculaire baltsvluchten uit: cirkelend op thermiek opstijgen 
tot hoog in de lucht, gevolgd door een plotselinge duikvlucht. Vaak hoort men ze 
dan een miauwend geluid maken (afb. 6). 
 



 

Afbeelding 6 

 
 

Afbeelding 7 

 
 

Afbeelding 8 

 
 
 
 
In februari beginnen ze vaak al aan het bouwen of 
opknappen van hun nest. Het is een vrij grote 
constructie van bijna een meter in doorsnede. De basis 
bestaat uit dikke takken waarbovenop wat dunnere 
twijgen en een nestkom die met plantaardige materialen 
is bekleed. Het legsel bestaat doorgaans uit 2 tot 4 
eieren die door beide ouders in 32 tot 36 dagen 

uitgebroed (afb. 7). Het 
wijfje levert hierin echter 
het grootste aandeel. Pas na 40 tot 45 dagen 
zitten de jongen goed in de veren. Maar ook na 
het uitvliegen blijven ze nog in de buurt van het 
nest. 
 
De meeste lezers zullen 
de buizerd wel kennen. 
Het is een van de 

bekendste roofvogels naast de torenvalk. Kenmerkend 
zijn de brede vleugels met de enigszins opgerichte 
“vingers” en de korte brede staart (afb. 8). De 
vleugelslag is vrij traag en wordt afgewisseld met 
glijvluchten en cirkelen. 
Maar de meesten zullen hem vooral kennen als 
"paalzitter" in de winterperiode.  Peter van Nies 
 
Contactdag 14 maart a.s.  
 
We hopen op zaterdag 14 maart veel leden van de club te mogen begroeten. Voor 
deze contactdag hebben we Koos Dansen bereid gevondeneen lezing te verzorgen 
over Lesbos, het landschap en de vogels. Het, op Kreta na, grootste Griekse eiland 
ligt vlak voor het Turkse vasteland. Het kent twee grote baaien met een smalle 
verbinding naar zee, een zeer gevarieerd landschap met bergen, heuvels en 
laagvlakten en het is rijk aan wetlands. Voor vogelaars dus een interessant eiland, 
vooral omdat er, zeker tijdens de voorjaarstrek, heel wat bijzondere soorten zijjn 
waar te nemen. Ook veel plantenliefhebbers bezoeken het eiland. 
De agenda voor de contactdag ziet er als volgt uit: 
10.00 uur opening door Gerard Kolman 

mededelingen n.a.v. enquete door Tom Loorij en rond Jahrestreffen door 
Ida Schouten 

               berichten uit Duitsland door Gerard Kolman en Peter van Nies 
               nieuws over Birdpex door Koenraad Bracke 
11.00 uur lezing Lesbos door Koos Dansen 
13.00 uur lunch 
              ruilmogelijkheid en gelegenheid tot onderlinge contacten 
15.00 uur sluiting 
  
Een dringend verzoek om tijdig, uiterlijk woensdag 11 maart, uw luchbestelling door 
te geven aan Hans van der Sanden via tel.nr 076-5878432 of ahsanden@hetnet.nl. 
De prijzen zijn als volgt: soep euro 1.70, broodje ham of kaas euro 1.65, broodje 
kroket euro 1.75. 

Hans van der Sanden  



 
 
 
 

www.birdpex.be – het allerlaatste nieuws over BIRDPEX 6 in Antwerpen     
op ANTVERPIA 2010 (9-12 april 2010)!! 

 
ULULARIA 

 
Sneeuwuil in Vlaanderen (en Nederland) 
 
Na de Velduilen in de winter van 2007-08 was het nu een 
Sneeuwuil die het mooie weer maakte in de Uitkerkse Polders. 
Hij heeft er zeker meer dan een maand gezeten (en wie weet zit 
hij er nog?). Niet alleen de vele Vlaamse vogelkijkers, maar ook 
ontelbare Nederlanders, Fransen, Duitsers, enz. kwamen van 
deze bijzondere waarneming genieten. Jammer genoeg zorgde 
dit af en toe voor overlast op de smalle wegen van dit 
natuurgebied. Niet iedereen is bereid om de bijtende kou te voet 

(of op de fiets) te trotseren – veel vogelkijkers doorkruisten dit gebied het liefst met de 
wagen en parkeerden zo dicht mogelijk bij de vogels (terwijl er op deze smalle wegen 
niet mag geparkeerd worden). Toeval of niet, ook op 
het eiland Texel in Nederland werd in de winter een 
Sneeuwuil waargenomen.    
 
    

 
ORNIFLANDRIA 

 
Goed begonnen is half gewonnen 

Net zoals vorig jaar worden de Buzin-verzamelaars al 
direct bij het begin van het nieuwe jaar met een 
vogeltje – zeg maar vogel – van 4,60 euro getrakteerd. 
In het tijdschriftje van de SPAB (Studiegroep Postzegels 
André Buzin) werd de nieuwe ZEEAREND zo aangekondigd: De benaming van deze vogel 
is volgens gespecialiseerde naslagwerken “Witstaartzeearend” en niet “Zeearend”.  

Ik weet niet welke naslagwerken bedoeld worden, maar dit is wel degelijk een 
ZEEAREND. De benaming Witstaartzeearend bestaat niet in het Nederlands. Even 
googlen – de naam “Witkopzeerand” geeft 4 hits – “Zeearend” is goed voor 114.000 
hits!! Nog altijd geen bewijs, maar… de Latijnse naam van deze vogel is Haliaaetus 
albicilla, wat letterlijk “zeearend met witte staart” betekent. Ook in het Engels en het 
Frans spreekt men van een “White-tailed Eagle” en “Pygargue à queue blanche”. Maar de 
Nederlandstalige naam was en is nog altijd ZEEAREND zondermeer. De witte staart – die 
alleen bij bepaalde exemplaren voorkomt – is kenmerkend voor volwassen vogels. De 
exemplaren die hier in sommige winters (Nederland en soms ook België) gezien worden 
zijn meestal jonge exemplaren (zonder die witte staart). Dat geluk heb ik ook eens 
mogen meemaken, in de vrieskou ergens in het noorden van Nederland in december. 
Echt indrukwekkend, 1 meter hoog en in de vlucht 2 meter spanwijdte, daarom ook soms 
“vliegende deur” genoemd. 

Het is nog maar de vraag is of er in de toekomst nog veel Buzin-vogels zullen 
verschijnen. De tarieven op de Belgische postzegels worden nu met cijfers aangeduid – 
zo blijft bvb. het nummer één geldig voor het verzenden van een binnenlandse brief. Op 
die manier wordt bijkleven van zegels overbodig. Alleen filatelisten zitten nog met een 
stock oude zegels en zullen wellicht nog een tijdje “vogeltjes” bijkleven.  

kobra (Koenraad Bracke) 
 



De Grus grus   
  Kraanvogels zijn grote statige, waakzame  en 
  schuwe vogels. De lengte is 106-118 cm. en de 
  vleugelspanwijdte is ongeveer 203 cm. In een 
  groep kraanvogels houdt er steeds een de wacht 
  en alarmeert bij onraad. Volgens een oud  
  verhaal zou de kraanvogel die waakt op een 
  poot staan en in de andere poot  een steen  
  houden. Afb.1 Valt de vogel in slaap of verslapt 
  zijn aandacht dan valt de steen en de vogel  
  schrikt op en kan zich daarna weer geheel op 

Afb.2                     zijn taak concentreren                                                                                          Afb.1                                                                                                                            
De volwassen vogels, zowel mannetje als vrouwtje, zijn grijs met zwarte kop en 
vleugelpunten. Ze hebben een opvallende witte streep die van de wang langs de hals 
naar beneden loopt en een rode kruin. Afb.2  De juvenielen zijn donkerder met 
bruine kop en hals. 
De Grus grus, Eurazische kraanvogel is een broedvogel van de Eurazische noor-
delijke moerassen. Het broedgebied van de Grus grus beslaat het noorden van 
Europa en Azië, van Scandinavië tot de Indigirka rivier in Rusland, en zuidelijk tot 
Noord-Duitsland, de Oekraïne, de Kirghiz steppen, Russich en Chinees Turkestan, 
Mongolië en Noord-Manchoerije. Er zijn ook nog enkele geïsoleerde 
broedgebieden in Dobrogea, Turkije Afb.3 en Transkaukazië. Sinds 2002 broeden                      Afb.3  
er weer 2 paar Kraanvogels in Nederland in het Fochteloërveen. Ze brengen hier jaarlijks 1- 4 
jongen groot. In 2007 vond ook een broedpoging plaats in het Dwingelderveld. Niet alleen in 
Nederland doen de Kraanvogels het goed. De Zweedse populatie is sinds 1975 ongeveer vervier-
voudigd tot ongeveer 15000 paren en de Duitse populatie is van 380 
paren in 1974 toegenomen tot 5600 paren in 2004. Het broedgebied in 
Duitsland is 75-100 km in westelijke richting opgeschoven, op 150 km 
van de Nederlandse grens komen nu al 400 paren voor. De Nederlandse 
broedvogels zijn waarschijnlijk afkomstig van de Duitse populatie. 
Vroeg in het voorjaar begint de balts. Een vast onderdeel hiervan is het 
dansen. Hierdoor wordt de onderlinge band verstevigd. In het voorjaar 
bestaat in Zweden de mogelijkheid het dansen van de Kraanvogels te 
bekijken vanuit schuilhutten bij het Hornborgasjön. Afb.4 

  
 Na aankomst op de broedplaats bouwen de vogels samen                                    Afb.4  
 een nest op de grond in moeilijk toegankelijke moerassen. Ze bouwen hun nest vaak 
 op de plaats waar ze in voorgaande jaren met succes jongen hebben grootgebracht. 
  Afb.5 Het legsel bestaat uit 2 eieren. Beide vogels broeden. Na ongeveer 30 dagen 
 komen de eieren uit. Zoals bij alle nestvlieders kunnen de jongen na enkele uren  
 lopen en indien nodig zwemmen en gaan ze samen met de ouders op zoek naar    
 voedsel. 

Afb.5                  Na het broedseizoen verzamelen de Kraanvogels 
zich in grote groepen als voorbereiding op de trek naar hun overwin-
teringsgebieden. Afb.6  In het Duitse Nationalpark Vorpommersche 
Boddenlandschaft, bij het eiland Rügen, ligt een grote verzamelplaats 
voor de Eurazische kraanvogels, Grus grus. Daar rusten en fourageren 
ze soms enkele dagen tot enige weken. In de herfst vertrekken de Grus 
grus, Eurazische kraanvogels, naar de zuidelijke overwinteringsgebieden                                    Afb.6                       
en verblijven daar ongeveer 4 maanden. Tijdens de trekperiode heeft men in Nederland de meeste 
kans om Kraanvogels te zien. In Europa zijn 2 trekroutes. De westelijke route gaat via Duitsland 
naar Frankrijk, Spanje en Noord Afrika. De oostelijke route gaat via de Baltische staten, Hongarije, 



Roemenië en Turkije naar, Israël, Egypte, Noord Afrika en Soedan. Vogels die Nederland passeren 
maken gebruik van de westelijke trekroute. De populatie van Polen trekt voor een klein deel via de 

 westelijke trekroute naar o.a. Spanje. Het grootste deel van de populatie 
 vliegt via de oostelijke route naar de overwinteringsgebieden. Afb.7 
 De Aziatische populatie vliegt via 4 trekroutes naar de  
 overwinteringsgebieden aan de Perzische Golf, India en Zuid-  
 China.  
 Tijdens de trek kunnen Ze tot grote hoogte vliegen (500 tot 2500 

Afb7                                  meter) en vormen daar een V formatie of een linie. De overwin-  

teringsgebieden kunnen enkele duizenden km. zuidelijker zijn. Kraanvogels vormen geen 
gevaar voor het vliegverkeer. Ze zijn goed zichtbaar voor piloten van kleine vliegtuigen. 
Afb.8  Grote vliegtuigen zijn met radar uitgerust waarop de kraanvogels goed zijn waar te 
nemen. Ook vliegen de moderne vliegtuigen op een veel grotere hoogte dan de                  Afb.8                                                 
kraanvogels.                                                                                                                                                                
                                                                                                                                  
                                                                                                                                 
    
  
  
  
         
    
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Afb.9     
Onderweg hebben de kraanvogels vaste pleisterplaatsen. Kraanvogels overnachten meestal op 
ondiepe plaatsen in zoetwater. Omdat bij het Duitse Nationalpark Vorpommersche Boddenland-
schaft, bij het eiland Rügen, in de Oostzee is geen merkbaar verschil  is tussen eb en vloed, en het 
zoutgehalte van het water laag is, overnachten kraanvogels hier in de ondiepe zeekust. Afb.9 
In het gemeentewapen van Chaam  komen kraanvogels voor Afb.10. Deze herinneren aan vroegere 
tijden. Deze plaats was 
vroeger omgeven door 
grote uitgestrekte natte 
heidevelden en vennen                                               
waarop in het najaar 
kraanvogels pleisterden op 
weg naar hun overwin-
teringsgebieden. 
                                            
                                                     afb.10.         



Tot in de jaren zeventig pleisterden regelmatig Kraanvogels op de heidevelden en veengebieden van 
Drente (Haaksbergerveen, Amsveen)en Noord-Brabant (Peel, De Hamert, Meinweg). Vaste plei-
sterplaatsen zijn echter in ons land zeldzaam geworden. Dit is vooral te wijten  aan het ontbreken 
van  voldoende rust. Daarom zoeken Kraanvogels momenteel terreinen binnen de trekroute  die op 
dat moment geschikt voor ze zijn. De voorjaarstrek vanuit de overwinteringsgebieden naar de 
broedgebieden vindt plaats in kleine groepen. Bij goede weersomstandigheden duurt de  

Afb.11                             
voorjaarstrek meestal 
maar enkele dagen. Op        
8 maart viert men in o.a. 
Rusland de internationale 
dag van de vrouw. Dit valt 
samen met de terugkeer 
van de kraanvogels en het 
ontluiken van de bomen 
en planten Afb.11 en 12.  
                                                                                                                                                                                                           
Kraanvogels zoeken hun 
voedsel voornamelijk 
overdag. Het voedsel 
wordt gevonden  zowel op 
droge als natte gebieden in 
hun natuurlijk biotoop                                                                                                              Afb.12.                                                                                                                     
en op landbouwgronden. Het voedsel van de kraanvogels is plantaardig en/of dierlijk. Het dierlijk,                                                              

  eiwitrijke voedsel bestaat voor-                                               
  namelijk insekten en amfibiën  die 
  voorkomen in een vochtig milieu.                                                                         
  Het plantaardig voedsel bestaat uit   



  delen van planten en vruchtenAfb.13.  Het voedsel in de mediterane gebieden bestaat voor een 
belangrijk deel uit eikels 
van de Quercus ilex, Steeneik. Afb.14 

 Kraanvogels vormen een paar voor het leven. Ze blijven hun  
 gehele leven bij elkaar ook buiten het broedseizoen. Het zijn 
 betrouwbare partners. Daarom 
 wordt de Grus grus, Eurazische 
 kraanvogel, vaak gebruikt als  
 beeldmerk een teken van  be- 
 trouwbaarheid. Afb.15  
                     
 

Afb.13                     Afb.14                    
Voor het behoud van de Kraanvogels is het instandhouden van de 
leefgebieden is het voornaamste. Door bescherming van de broed-, 
fourageer-  en over-winteringsgebieden van de kraanvogels, blijven 
deze  die gebieden bezoeken. Zo blijft de herkomst van plaatsnamen                                       Afb.15 
als Kranichsfeld voor ieder duidelijk  .Afb.16 

 

               afb. 16 
                                                                                                                                    Hans v.d.Sanden 
Voorlopig bericht over de uitkomst van de enquête 
 
Ik zeg iedereen bedankt die de enquête ingevuld heeft teruggezonden. Van 32 leden (60%) werd uiteindelijk een (bijna) 
volledig ingevuld formulier ontvangen.  
Uit de respons blijkt, dat wisten we eigenlijk al, dat we qua samenstelling een zeer diverse groep hebben. Dat betekent 
meteen dat het moeilijk is iedereen naar het zin te maken. 
Vraag en aanbod van het ruilmateriaal blijkt ook niet op elkaar te zijn afgestemd. De beste optie lijkt meer 
samenwerking met de NVTF.  
Aan een totaal andere opzet van de contactdagen bleek geen behoefte te bestaan. Het overgrote deel was vol lof over de 
huidige opzet, de mogelijkheden daar contacten te leggen en het hoge gehalte van de lezingen. Wel bestond er een 
duidelijke behoefte aan meer filatelistisch getinte lezingen. Minder was men te spreken over het aanbod aan 
filatelistisch materiaal.  
De uitkomsten van de enquête zullen verder nog in kleine kring worden besproken. Niet alle suggesties kunnen we op 
korte termijn tegelijk realiseren. In een volgende contactbrief en op de a.s. contactdag volgt uitvoeriger informatie. 
 



Tom Loorij 

Op de valreep kreeg ik nog het programma van Friemann via Ida Schouten toegestuurd. Vers van de pers en vertaald:  gk 

Programma bij het Jahrestreffen 2009 in Lhee in Nederland 

  

donderdag  23 april 2009 

         17.00 uur  Bestuursvergadering en daarna begroeting deelnemers 

De deelnemers aan het treffen zijn vanaf dit tijdstip welkomen er is een gezamenlijke maaltijd om 
18.30 uur in Landhotel De Börken Lhee 76 7991 PJ Dwingeloo. In het Landhotel hebben we alle 
dagen een zaal tot onze beschikking incl. filmdoek en beamer. Aansluitend ruilen en gezellig 
samenzijn. 

vrijdag 24 april 2009 

         7.30 uur    Eerste vogelexcursie. Start vanuit het hotel. Duur: drie uur.  

Wij bezoeken het Nationale Park Dwingelderveld van 2000 ha bos en 1700 ha  met meertjes en 
wetlands. Het is een boeiend en belangrijk cultuurhistorisch landschap en we hopen er oa. de 
blauwborst, houtsnip, de roodhals- en geoorde fuut, grauwe klauwier,boomleeuwerik, nachtzwaluw 
te zien. Albert Henckel van Staatsbosbeheer is onze gids.  Daarna middagmaaltijd eigen initiatief.    

       15.00 uur    Filatelistisch programma  1-raam-expositie deel 1. 

De heer Friemann zal aan de hand van 1- raam-exponaten een inleiding geven en hoopt op een 
stevige discussie over het tentoonsgestelde. Er is tegelijkertijd ook een programma voor de 
vrouwen voorbereid. (verrassing!) 

        19.00 uur    Avondmaaltijd. 

        20.00 uur    Beamershow van BENNIE VAN DEN BRINK over Afrika en zijn prachtige vogel- en 
dierenwereld. Bennie hoeven we voor onze leden in Nederland niet te introduceren. Goede wijn 
behoeft geen krans. Daarna weer ruilen, kopen, verkopen en gezellig kletsen. 

zaterdag 25 april 2009 

         7.30 uur   Tweede vogelexcursie in het hetzelfde park maar in een ander gedeelte van Het 
Dwingelderveld. Daarna middagmaaltijd ook weer op eigen initiatief. 

       14.30 uur   Filatelistisch programma 1-raam expositie deel 2 

Koenraad Bracke (wat voor Bennie geldt, geldt ook voor Koenraad) houdt aan de hand van de 1-
raam-exponaten een lezing en er volgt een discussie. Tegelijkertijd is er ook voor de vrouwen weer 
een programma.  

       17.30 uur   Ledenvergadering (zie de speciale agenda in de Rundbrief)  

       19.00 uur   Gezamenlijk avondmaaltijd (voor eigen rekening)  

zondag 26 april 2009 

        We nemen afscheid en keren huiswaarts. 

Eventuele laatste programmawijzigingen staan op een bord in de MGO-zaal. 

 
 
 
 



Ook net binnen: een bericht van Tom Loorij over een nieuwe  vogelcatalogus.  
 
Nieuwe aanvullende vogelpostzegelcatalogus verschenen 
 
De Stanley Gibbons en Domfil catalogi zijn sterk gedateerd geraakt. De laatste opgenomen zegels stammen alweer uit 
2001, maar van veel landen uit nog eerdere jaren. 
Gerrit van Vuuren uit Werkendam heeft de moeite genomen een aanvullende vogelcatalogus te maken waarin alle 
uitgiften vanaf 1999 t/m 2007 en een aparte aanvulling over 2008 zijn opgenomen. Hij heeft daarbij gebruik gemaakt 
van gegevens op de website van Kjell Scharning:  www.birdtheme.org, bij vrijwel iedereen wel bekend. De catalogus 
heeft ook geheel dezelfde opmaak als de (oude) website, dus nog met de Clements (6) nummers die Scharning 
inmiddels niet meer opneemt. 
Hij bestaat uit drie delen op A4-formaat met ringband van elk ca. 150 tot 180 bladzijden dik. In deel 1 is op papier 
eigenlijk de complete lijst van Scharning “per species” terug te vinden in dezelfde indeling en dus vanaf de oudste 
verschenen zegels. Achterin is de zgn. “Lijst Roselaar” opgenomen. Dat is een (erg) oude lijst van wetenschappelijke en 
bijbehorende Nederlandse naam ingedeeld in families met eigen nummering. Omdat deze nummering niet 
correspondeert met de indeling van Scharning, is bij elke familie steeds de nummering van Scharning en het nummer op 
de Lijst Roselaar vermeld. Hierin geen afbeeldingen van zegels. 
De lijst van Scharning per land is opgenomen in de andere twee delen(landen A t/m Laos en Liberia t/m Z). Hierin dus 
alleen de uitgiften vanaf ca. 1999. Ook zijn van alle zegels de afbeeldingen (in zwart-wit!) zijn overgenomen. Zegels 
zijn i.t.t. bij Scharning maar één keer vermeld als ze zowel in losse serie als op een vel of in een boekje zijn uitgegeven.  
De catalogus is duidelijk bedoeld als checklist en voorziet m.i. duidelijk in die behoefte. Je behoeft dus niet meer de PC 
aan te zetten om nieuwe aanwinsten zelf in te boeken, e.d.  
Ik heb een exemplaar aangeschaft en neem dat op de eerstvolgende contactdag mee. 
Het deel per soort kost € 15,-- de twee delen per land samen € 30,-. Maar wie alle drie delen ineens bestelt krijgt een 
korting van € 5,-- en betaalt maar € 40,-. Dat alles is inclusief verzendkosten. 
De catalogi zijn bestelbaar bij de samensteller: Gerrit van Vuuren, Speenkruid 17, 4251 KC Werkendam, e-mail: 
gerritvanvuuren@hetnet.nl door overmaking van het verschuldigde bedrag op zijn bankrekeningnummer 34 15 62 610 
onder vermelding van naam en adres. Bij hem is ook nadere informatie te verkrijgen. 
 
Tom Loorij  
 
 
Tot slot nog even een paar herinneringen uit deze cb:  

- Kom naar Lhee en maak kennis met onze buitenlandse vrienden en met hun vele filatelistische materiaal   
- Kom naar De Meern voor de afwisseling, dan zien we ook eens andere gezichten 
- Vergeet niet uw bestelling voor de lunch aan Hans van der Sanden door te geven  
- Vergeet niet tijdig uw contributie te betalen 
- Maak ook eens een rondzending voor onze leden in Nederland ): zegels of poststukken of allebei      

 
 


