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Contactbrief  no 71  (februari 2010)  Contactdag op 20 maart De Meern 
 
Nieuwe leden 
 
we hebben twee nieuwe leden ingeschreven en zijn daar heel blij mee en ik hoop zij met ons. Het zijn: 
Jeroen Geurtjens  Klingerbergsingel 78 5925 AC Blerick. Hij verzamelt alle vogels postfris. 
Johannes Reeder  Strijbosstraat 36  1796 BK De Koog. Hij verzamelt ook alle vogels postfris en 
gestempeld, maar ook poststukken en postwaardestukken. Daarnaast gaat zijn belangstelling uit naar 
vogelschilders (zoals Audubon en Hiroshige) en naar speciale gebieden/eilanden zoals Antarctica, 
Solomon eil. , Tristan da Cunha, Pitcairn, Nauru en Norfolk. Ze zijn allebei (ver)gevorderd in hun hobby 
en ik hoop dat ze zich thuis voelen bij onze motiefgroep. Zij doen mee aan de rondzendingen en Jeroen 
heeft inmiddels de eerste boeken gehad.    gk     
 
Uitnodiging voor de contactdag in De Meern 
 
op 20 maart houden we weer onze halfjaarlijkse contactdag in De Schalm in De Meern. We hopen op een 
grote opkomst dit keer. Tom Loorij houdt een lezing over zijn vogelreis door India en goede wijn behoeft 
geen krans. Wat Tom doet, doet hij uitstekend en wie hem nog niet kent zou ik eigenlijk willen aansporen 
kom eens luisteren en kijken!!! Dit schijft hij zelf: 
 
"Heren,  
Tom Loorij bezocht op een reis van het bekende vogelreisbureau "BirdingBreaks"(www.Birdingbreaks.nl)  in 
de winter van 2007-2008 gedurende 16 dagen enkele vogelrijke gebieden in India. Hij zag daar samen met 
zijn reisgenoten ruim 380 vogelsoorten, voor het merendeel soorten die wij in Europa helemaal niet kennen, 
zoals babbelaars, buulbuuls, vorkstaarten en drongo's. Maar ook kwam hij oog in oog te staan met een 
heuse Siberische tijger die zo dichtbij was dat alleen zijn kop op de foto kon! Deze dag maakt Tom ons 
deelgenoot van deze bijzondere reis waarbij zo'n kleine 100 vogelsoorten (en die tijger!) de revue zullen 
passeren en hij ons en passant ook iets van de cultuur en de natuur van dat land zal laten zien".    
 
Dit mag u niet missen! gk 
 
Rundbrief 
 
Twee opmerkingen over de Rundbrief.: Er komen steeds meer klachten over de kwaliteit van de 
Rundbrief. En dan niet wat de inhoud maar wat de afbeeldingen betreft. Hier wordt nu serieus werk 
van gemaakt want het heeft al leden gekost. De tweede opmerking geldt de bezorging van de 
Rundbrief. Philip de Boer heeft grote problemen met de tijdige bezorging van de Rundbrief. Hij 
heeft daardoor veilingen gemist omdat hij de Rundbrief veel te laat kreeg. Ik heb het aan Duitsland 
voorgelgd en volgens Oelke ligt het niet aan de Duitse Post maar aan onze TNT. Hebt u ook 
klachten over te late ontvangst laat het mij weten.  gk 
 
 
Hoe komt de Winterkoning aan zijn naam? 
Het verhaal gaat dat de vogels een wedstrijd hielden om het koningsschap voor vogels. De vogel 
die het hoogst kon vliegen zou koning worden. De Winterkoning wist dat hij kansloos was, tenzij hij 
een list verzon. Hij verstopte zich tussen de veren van een arend en toen die niet meer hoger kon, 
begon de Winterkoning aan zijn vlucht en won de wedstrijd! Een aantal vogels vond dit niet eerlijk 



en ze besloten dat de vogel alleen in de winter koning mocht zijn. Sindsdien houdt hij van trots zijn 
staartje omhoog. (vrij naar Grimm) 
 
 
 
 
DE WINTERKONING. (Troglodytes troglodytes) 
 

Als ik dit schrijf is de eerste (nacht)vorstperiode net begonnen, maar bij het 
verschijnen van het artikel zitten we al over de helft van de winter. Dat doet me 
denken aan een vogeltje dat volgens zijn naam de 
koning van de winter zou zijn: de Winterkoning dus (afb. 
1). 
Met zijn 9,5 cm is het wel een erg kleine koning en het 
op één na kleinste vogeltje in ons land, slechts het 
Goudhaantje (2) is met 9 cm nog nèt iets kleiner. Hij 
wordt ook wel Klein Jantje genoemd en in Friesland 

Tommelid of Tompke (duimpje). 
Troglodytes betekent trouwens “holbewoner” en dat slaat dan weer op zijn 
fourageer- en nestgedrag. 
 
Het is een vogeltje dat vrij algemeen voorkomt (3) en dat we het 
hele jaar door kunnen waarnemen. Een klein bruin vogeltje met 
zijn staartje altijd parmantig omhoog gericht en boven het oog een 
duidelijke, lichte wenkbrauwstreep. Omdat hij zo klein is 

horen we hem meer dan we hem te zien 
krijgen. Hij zingt vaak vanaf een 
uitkijkpost (4) met een 
indrukwekkend krachtig stemgeluid. Zijn 
lied is een aaneenschakeling van 
heldere klanken met meestal een 
duidelijke triller in het midden 
(winteRRRRkoninkje!). Ook buiten het 
broedseizoen kun je hem horen, zelfs in 
de winter. 
Zijn spits snaveltje (5) geeft aan dat het 
een insecteneter is, maar ook spinnen en 
slakken staan op zijn menu. In de 
winter is dat wel eens een probleem 
vooral bij sneeuw en ijzel. Hij schakelt dan 

uit nood over op bessen (6) en soms op 
zaden die hij gebruikt als bijvoedsel. 
Desondanks kan de sterfte dan toch behoorlijk oplopen tot wel 40 of 50%! 
Doordat Winterkoningen meerdere legsels per jaar hebben en het aantal 
eieren onder gunstige omstandigheden fors kan toenemen (van gemiddeld 
zeven tot maximaal zestien), kan de soort zich snel herstellen. De aantallen in 
Nederland worden geschat op 500.000 tot 600.000 broedparen (SOVON 
2002). 

 
Het is in Europa een algemeen voorkomende vogel in streken waar de 
temperatuur ‘s zomers hoger is dan 15°C. In de winter komen hier ook 
wel vogels uit noordelijkere streken. Je kunt hem overal vinden waar 
opgaande begroeiing aanwezig is met een voorkeur voor structuurrijke 
bossen met weelderige onderbegroeiing (7); zowel loofbossen als 
naaldbossen komen in aanmerking. Ook in parken en tuinen houden 
ze zich graag op, liefst in rommelige hoekjes. De Duitsers noemen 
hem niet voor niets Zaunkönig oftewel Tuinkoning (8). 
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Ze broeden in heel Nederland tot zelfs 
in de stadscentra, mits er voldoende 
begroeiing is. Het mannetje bouwt, 
vaak op de meest vreemde plaatsen, 
meerdere bolvormige nestjes met de 
ingang aan de zijkant. Soms wel méér 
dan tien. Ze worden gemaakt van dorre 
blaadjes, grassen, varens en mossen. 
Zodra hij een vrouwtje heeft “gestrikt”, 

zal ze er één uitkiezen (9) en dit vervolgens van een stoffering met veertjes 
en haren voorzien. Hierin legt ze haar eitjes: wit met enkele rode spikkeltjes 
en vlekjes. Zij broedt de eitjes in ongeveer 2 weken uit. In eerste instantie 
verzorgt zij alléén de 
jongen, later daarin 
bijgestaan door het 
mannetje (10). Na 
twee tot drie weken 
vliegen de jongen uit 
waarna ze nog enkele 

weken begeleid worden door (één van) de 
ouders. Dan zie je opeens een groepje van 
zes, zeven kleine bruine balletjes bij elkaar 
in je tuin zitten, echt leuk! In deze periode 
slapen ze vaak nog gezamenlijk. 
Zodra het vrouwtje aan de slag is, zingt hij 

weer vrolijk 
verder om een 
tweede of zelfs 
derde vrouwtje 
te strikken (11): hij is per slot van rekening polygaam! De vrouwtjes 
zijn ook niet echt trouw. Als vader de jongen nog aan het voeren is, 
vertrekt moeder vaak al om samen met de buurman een nieuw 
huwelijk te sluiten. 
De overblijvende nesten worden wel "speelnesten" genoemd die 
overigens ook gebruikt worden als gemeenschappelijke slaapplaats; 
vooral in de 
winter maken 
ze daar 
gebruik van. 
Groepjes van 

tien tot vijftien vogeltjes in één nest zijn 
geen uitzondering (12). Er schijnt zelfs 
ooit een groep van 46 (!) Winterkoninkjes 
in één nest te zijn aangetroffen. Op deze 
manier houden ze elkaar lekker warm. 
Want Winterkoning of Koning Winter is 
een heel verschil! 
 
 
Peter van Nies 
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Afb. 10 (Blad uit prestigeboekje Vogelbescherming) 
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www.birdpex.be – het allerlaatste nieuws over BIRDPEX 6 in 
Antwerpen op ANTVERPIA 2010 (9-12 april 2010), in het 
Engels, Duits en Nederlands. Er zijn niet minder dan 67 
verzamelingen ingeschreven voor een totaal van 300 
vlakken. 

 
ULULARIA 

 
De dure Kerkuil 
 
Op 4 januari werd een postzegel uitgegeven voor aangetekende zendingen in 
België. De zoveelste in de reeks van André Buzin, nu met de afbeelding van een 
Kerkuil (4,60 euro per stuk, in vellen van 10).   
 
Coromandeloehoe 
 
Zolang niet alle 200 en zoveel uilensoorten op postzegel staan, kan er nog altijd 
eentje bij. Nu pas gezien, maar al enkele jaren geleden uitgegeven, de Bubo 
coromandus of Coromandeloehoe op een postzegel van Tadzjikistan. Ze zijn daar 
nog niet zo lang bezig met het uitgeven van postzegels – tot 1991 maakte 
Tadzjikistan deel uit van de Sovjet-Unie en daarna was het nog een tijdje onrustig in het land. Daarna 
hebben ze echter hun schade ingehaald met heel wat 
postzegeluitgiften van vogels. Toch blijft het één van de armste 
landen ter wereld.    
  

ORNIFLANDRIA 
 
Speciale afstempeling BIRDPEX 6! 
 
Zoals u in de vorige CB al kon lezen zal er ter gelegenheid van 
25 jaar vogels op postzegels van André Buzin op ANTVERPIA 
2010 en BIRDPEX 6 op maandag 12 april een blokje verschijnen 
met 5 vogelpostzegels, allemaal roofvogels, en nog een 6e 
roofvogel in de linkerbovenhoek.  
Op de eerste dag van de tentoonstelling (9 april) komt een 
reeks postwaardestukken uit over Antwerpen, vroeger en nu. 
Eén van die postwaardestukken zal gewijd zijn aan het 
Vogelpaviljoen van de Antwerpse Zoo. In het zegelbeeld staat 
een afbeelding van een oude postkaart met flamingo’s. 
Daarom zal ook op de gelegenheidsstempel van Birdpex een 
flamingo afgebeeld worden.  
Maar ook de uilen- en roofvogelverzamelaars komen met dit 
postwaardestuk aan hun trekken: boven op het Vogelpaviljoen 
staat een adelaar en in het tuintje het beeld van een uil. 



 
 
 
 

                           
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand BIRDPEX en Buzin 
 
Op Antwerp Expo zal er heel wat in het teken staan van de André Buzin. De postzegelontwerper zal er zijn eigen 
stand hebben in zaal 2, de zaal van de BIRDPEX-tentoonstelling. Hij zal er zijn werk tentoonstellen en u kan er 
ook terecht voor souvenirkaarten. In een andere zaal, in het dorp van de post, zal de centrale cirkel ingenomen 
worden door een speciale tentoonstelling gewijd aan de postzegels van Buzin.   
De grootste stand in zaal 2 wordt bemand door Taiwan. Ook zij gaan hun stand in het teken van de “vogels” 
plaatsen. Ook in zaal 2 de stand van BIRDPEX. De Belgische thematische filatelisten zorgen voor de permanentie.  
Achteraan staat een wand van 10 meter met tientallen verschillende nestkasten. In enkele vitrines zullen een 
aantal uilen uit de verzameling van één van de grootste uilenverzamelaars tentoongesteld worden, de in België 
woonachtige Duitse Ursula Hansen. En last but not least een uitgebreide selectie vogelfluitjes van de 
“fluitjespiet”, de Nederlandse fluitjesverzamelaar Piet Visser. 



 
 
 
Eresalon 
 
Damian Läge stelt voor de laatste keer zijn meermaals bekroonde verzameling Australasian Birdlife 
tentoon. Deze verzameling is internationaal niet alleen de hoogst bekroonde “vogel”-verzameling, maar 
ook de internationaal hoogst gewaardeerde thematische verzameling. Als enige verzameling thematische 
filatelie mocht zij al enkele keren meedingen in de Grand Prix van een internationale tentoonstelling, en dit 
in concurrentie met verzamelingen traditionele filatelie en postgeschiedenis. Ze zal hier te bewonderen zijn 
in zijn uitgebreide versie van 10 vlakken, zoals ze ook voor het eerst te zien was – als eerste thematische 
verzameling ooit – op Monacophil (eind 2009). Daarna zou ze als eerste thematische verzameling ooit in 
boekvorm verschijnen in de prestigieuze reeks Edition d’Or.  Kom ze dus voor de laatste keer life bekijken in 
Antwerpen van 9 tot 12 april op BIRDPEX 6 in Antwerp Expo! 
                                                                                                                                                          kobra (Koenraad Bracke) 
 
 
Rondzendverkeer.  
 
Ik ben weer bijna door de stockboeken heen. Wie heeft nog materiaal: postzegels, gestempeld/postfris of  
post(waarde)stukken, met vogelmotief liggen en weet er geen raad mee? U kunt ze bij mij kwijt om in de 
rondzendingen te doen. Wie nog geen rondzending ontvangt en toch belangstelling heeft kan ook bij mij 
terecht. Gelukkig hebben we een trouw lid die steeds voor stockboeken met vogels zorgt maar het 
rubriceren, prijzen, catalogiseren en ordenen is een groot karwei en het zou ook leuk zijn als anderen 
eens wat instuurden.  Philip de Boer is ook bezig maar hij heeft nog wat tijd nodig. gk   
 
Contributie 
 
De volgende leden hebben gehoor gegeven aan mijn oproep zsm te betalen en de nieuwe 
leden hebben prompt betaald: mijn complimenten! In chronologische volgorde:  
J.Reeder, J.V.H. Geurtjens, I. Riedel-van Katwijk, N. van de Leer-Hokke, C.J.M. Slokkers, P.J. 
de Boer, D.M. Venema, E. van Barneveld, Patrick Ghysels, I. Schouten/G.Vermeend, 
M.Boersma, T.P.J. Loorij, Wim Lux, Danny De Smedt, W. van Vliet, C.H.Gerrritsen, P. van de 
Berg, F. Nijhof, P.A. van Nies, E. Dirks, J. Hartog, G. Kooij, Niko van Wassenhove, W. Kremer, 
J.J. de Bake, B. Kolk, A.J.H. Jagersma, W.J.H. van der Aa, G.J. van Weess, F.A.J. Dinkgreve, 
T.G.G.M. van Hoek, J. van de Sanden, A.G. Plug, B.H.L. van Aken, J.A.H. van der Brugge, 
Koenraad Bracke, G.Kolman.  
Staat u niet op de lijst? Wilt u dan per omgaande betalen dan hoef ik geen 
aanmaningen te sturen. 27 € op Ing nummer 15324 tnv G.Kolman Escharen ovv MGO 
2010.    
 
Birdpex Antwerpen, een laatste oproep 
 
Ook als u niet mee doet met de tentoonstelling tijdens de Birdpex in Antwerpen dan bent u 
toch van harte welkom om een bezoekje te brengen aan de Birdpex in Antwerpen in april. Zie 
de Website Birdpex.be. Er zijn heel veel handelaren en buitenlandse postadministraties waar u 
tegen postprijs uw nieuwe motieven kunt kopen. Zoals u kunt en kon lezen in de bijdragen van 
Koenraad zijn er nieuwe vogelzegels van vignetten van Belgie met kerkuil te koop. Er zijn 
excursies en bijeenkomsten (Jahrestreffen) van onze Motiefgroep: kortom heel veel redenen 
voor u om een of meer dagen naar Antwerpen af te reizen. Wilt u uw partner niet constant 
opzadelen met zoveel postzegelgeweld dan zijn er ook nog duizend andere dingen in 
Antwerpen te beleven.  Laat onze Belgische vrienden niet in de steek! Laten we onze gezichten 
ook eens in Belgie laten zien!! Zij zijn altijd bij ons als er een gewone contactdag is en zouden 
we dan bij zo'n grootse manifestatie als Birdpex 2010 schitteren door afwezigheid? KOM!  
Gerard Kolman  



Welke lori streelt uw ogen? 
 
Lori's behoren tot de orde papegaaien, Psittaciformes en tot de onderfamilie Trichoglossinae.  
De onderfamilie Trichoglossinae bestaat uit 14 geslachten met 61 soorten en ongeveer 150 
ondersoorten. Het zijn de bontste van alle papegaaien. Ze hebben felle kleuren met rood als meest 
voorkomende kleur. Lang niet alle soorten worden op postzegels afgebeeld. De ondersoorten zijn 
op postzegels en postwaardestukken moeilijk en op stempels zeker niet te onderscheiden. 

                                             (1) Lorius lory                (2) Lorius domicellus 
Ook landen waar lori's van nature niet voorkomen geven postzegels uit met afbeeldingen van deze 
vogels. 
 
De grootte kan variëren van de afmetingen van een  Huismus tot die van een postduif. Ze hebben, 
net als alle papegaaien en parkieten, twee tenen naar voren gericht en twee tenen naar achter. De 
vierde, buitenste teen en de eerste teen - tegenover de tweede en de derde teen staand-  wijzen naar 
achter (zygodactiele teenplaatsing). Deze 'tang' die dient om te klimmen en om iets vast te houden. 
Alle soorten papegaaien en dus ook de lori's gebruiken hun snavel als een derde poot bij het 
klimmen. De neusgaten en de snavelwortel hebben een washuid. De bovensnavel is door het 
speciale gewricht beweeglijk ten opzichte van de schedel. De vijlkerven (harde dwarsbanden om de 
snavel te wetten) aan de onderzijde van de bovensnavel zijn bij lori's gereduceerd als gevolg van de 
aanpassing aan hun voeding.  

 
                              (3) Lorius chlorocercus 
Dat voedsel bestaat uit bessen, zachte vruchten, bloemennectar en stuifmeel. De tong is als een 
penseel gerafeld en aangepast aan het verzamelen van stuifmeel en nectar.   



Een uitzondering hierop zijn de vogels van het geslacht Psittaculirostrini, rondsnavelpapegaaien,: 
zij missen de penseelvormige tongpunt. Vogels die behoren tot dit geslacht eten ook weleens een 
insect.  

                                         (4)Vini australis                (5) Trichoglossus haematodus 
 
De geslachtsbepaling is bij lori's uiterst moeilijk. Bij veel soorten zijn de geslachten gelijk gekleurd 
en getekend. Over het algemeen zijn de mannetjes iets groter dan de vrouwtjes (4-5). Zoals de 
meeste holenbroeders legt het vrouwtje 2-4 witte eieren, die in 21-26 dagen worden uitgebroed. Na 
onge-veer 2 maanden verlaten de jongen de nestholte.  
Lori's komen voor in de werelddelen Australië en Azië. Het Duitse vogelpark Walsrode heeft een 
grote verzameling van deze vogels. En hiermee wordt succesvol gekweekt in gevangenschap. Het 
zijn prima vliegers en ze trekken doorgaans in groepjes rond. Ze zijn vrij luidruchtig, zeker als ze, 
rondklimmend in de bomen, onderling contact houden  met schril gefluit en geschreeuw.                                                  
 
 
De Nederlandse namen die gebruikt worden voor het geslacht Trichoglossus zijn Wigstaartlori's, 
Veelkleurenlori's of Regenbooglori's. Deze namen kunnen voor verwarring zorgen. 
De Trichoglossus haematodus moluccans, Lori van de Blauwe Bergen (lengte 28 cm.)is het meest 
bekend. Samen met de Trichoglossus haematodus septentrionalis, Noordelijke lori van de Blauwe 
Bergen en de Trichoglossus haematodus rubriorquis, Roodneklori, (6)zijn dit de enige ondersoorten 
die voorkomen in Australië.                                                                  

(6)                                (7)Trichoglossus haematodus    (8) 
 
De andere ondersoorten van dit geslacht komen voor op Bali, de Kleine Soenda eilanden, Papua 
New Guinea, de Salomonseilanden en Nieuw Caledonië. Een enorm uitgebreid gebied dus. (7) 
Een andere lori uit hetzelfde geslacht is de Trichoglossus johnstoniae  Mt.Apo-lori van de 
Philipijnen (8),(lengte 22 cm.)                                                                                                                                                                                           
        



                                                                               (9) 
Het geslacht van de Rode lori's, Eos, is door de natuur rijkelijk van de rode kleur voorzien. Er 
bestaan zeven soorten rode lori's met een groot aantal ondersoorten. Rode lori's zijn ongeveer 29 
cm. lang en hebben een vrij korte, stompe staart en een rode snavel. Op de Molukken komt de Eos 
bornea, Rode lori, (9)voor. Hij wordt hier al eeuwen als huisdier gehouden.  

 

 
 
De vogels van het geslacht Charmosyna, Honinglori's, zijn sierlijke en bijzonder kleurrijke vogels, 
zijn te herkennen aan hun typische trapvormige staart. Bij sommige soorten is de staart langer dan 
de vleugels, bij andere korter. De snavel is altijd rood. Men onderscheidt 14 soorten en talrijke 
ondersoorten. Tussen mannetje en vrouwtje bestaat een kleurverschil.  

                                                                   
                                                                 (12) Vini stepheni                                                              
 

                      
 
De  Charmosyna palmarum, Palmlori, (10) 
heeft een lengte van ongeveer 22 cm. De kleur 
is hoofdzakelijk groen. Het mannetje heeft een 
roserode kin en een smalle band om de snavel 
in dezelfde kleur. Bij het vrouwtje ontbreekt 
dit bijna geheel. In tegenstelling tot de andere 
soorten van dit geslacht is deze lori vrij 
eenvoudig gekleurd. 

                        
 
De Charmosyna papou, Papoealori, (11) is een 
vrij grote lori met een lengte tussen de 35 en 
40 cm. Dit komt voornamelijk door de lengte 
van de staart. Er bestaan van deze soort 
minstens 4 ondersoorten, Charmosyna papou 
goliathina, Charmosyna papou rothschild, 
Charmosyna papou hartert komen voor in de 
bergen van het schiereiland Huon, en de 
Charmosyna papou stellae komt voor in de 
bergen van Zuidoost Papua New Guinea 



De Franje lori's van het geslacht Vini zijn kleine papagaaiachtige met een korte, afgeronde tot 
wigvormige staart. Op de kop hebben ze vaak lancetvormige kopveertjes die een kuif vormen en 
een glanzende schacht hebben. Daaraan zijn ze direct te herkennen. Ze komen voor in vijf geslach-
ten en bewonen het oostelijk deel van de Polynesische eilanden. Sommige soorten komen voor op 
nagenoeg onbekende eilandjes. 
 

 

 
Het geslacht Lorius, Breedstaartlori's, met verschillende soorten en ook verschillende ondersoorten, 
kent vogels van ongeveer 30 cm. Ze worden al lange tijd door de inheemse bevolking als tamme 
vogel gehouden. Hoewel het spreek-talent van lori's niet groot is, kunnen sommige vogels van dit 
geslacht al imiterend een aardig woordje 'meespreken'.  

           
 
De Robijnlori, Vini kuhlii,  
(14) komt voor op Rimatura 
en is op de Britse eilanden 
Wash-ington en Fannig 
ingevoerd. Ze zijn ongeveer 
20 cm. Deze prachtige lori, 
met 'echte' lorikleuren, werd 
in 1776 door Cook ontdekt op 
zijn derde reis naar deze 
eilanden. 

       
 
De Henderson's lori, Vini 
stepheni, (15) komt voor op 
Henderson- eiland, gelegen in 
de Puamotuarchipel. De Ne-
derlandse, Duitse en Engelse 
naam verwijzen naar dit ei-
land. De totale lengte is 
ongeveer 19 cm. 

        
 
De Blauwkaplori, Vini 
australis,(13) is een overwegend 
groen vogeltje van ongeveer 18 
cm. met uitzondering van de 
blauwe, langere, versmalde 
bovenkop-veren. De wangen, 
onderhals en vlek op de 
onderbuik zijn rood. De 
staartveren hebben aan de punt 
en aan de binnenvlag van de 
onderzijde een gele kleur. De 
snavel en de ogen zijn oranje. 

                         
 
De schitterende Saffierlori, Vini peruviana, (16) 
is al sinds 1776 bekend en werd in 1779 door 
Buffon beschreven.De kleur van de vogels is 
hoofdzakelijk blauw tot donkerblauw met witte 
keel en wangen. De grote slagpennen en de 
staart zijn zwart. De snavel, poten en ogen zijn 
rood. Door zijn opvallende kleuren wordt hij 
niet altijd herkend als lori.  

                       
 
De Smaragdlori, Vini ultramarina, (17) komt 
voor op een eiland van de Marquesas-
eilandengroep: het eiland Ua-Pou. De totale 
lengte van de vogel is 18 cm. Ook bij deze 
soort is de hoofdkleur blauw. De  Smaragdlori 
is mogelijk nog fraaier van kleur dan de vorige 
soort. 



 
De Molukkenlori of geelmantellori, Lorius garrula, (18) is een vogel met een lengte van 28 cm. 
Deze lori is hoofdzakelijk rood gekleurd met uitzondering van de olijfgroene vleugels, gele 
vleugelboog en gele ondervleugeldekveren. De staart is aan de bovenzijde aan het begin rood, 
daarna donkerpaars en daarna met groen vermengd. De snavel en de ogen zijn oranje. 
 

                                                               (19) Phigys solitarius 
 
Naast deze besproken geslachten en soorten zijn er nog veel meer. Op postzegels zijn maar een 
beperkt aantal soorten afgebeeld. Of er postwaardestukken of afstempelingen bestaan met 
afbeeldingen van lori's weet ik niet. Als ze er zijn, zullen ze slechts met moeite op naam kunnen 
worden gebracht: echt een werk voor specialisten. Wie durft er een verzameling speciaal over lori's 
op te zetten?  Hans van der Sanden  
 
Op zaterdag 20 maart 2010 is de voorjaars- contactdag van onze groep.  
Tijd voor de versteviging van de onderlinge contacten en gelegenheid om materiaal te ruilen. 
De agenda voor deze dag ziet er als volgt uit: 
10.00 uur zaal open 
10.15 uur opening door Gerard Kolman 
                mededelingen: 
                algemeen door Gerard Kolman 
                berichten uit Duitsland door Peter van Nies 
                nieuws over Birdpex door een van de organisatoren 
                ander nieuws of vragen door…. 
                eerste ruilmogelijkheid 
11.30 uur lezing India door Tom Loorij, eerste deel  
13.00 uur lunch ( bestelmogelijkheid, zie hieronder) 
13.30 uur lezing India door Tom Loorij, tweede deel 
14.30 uur tweede ruilmogelijkheid 
 
Aandachtspunten. 
Het ruilen van materiaal wordt vergemakkelijkt, als dat is voorzien van de naam van de aanbieder(s) 
en alle materiaal van de aanbieders op een of meerdere (ruil)tafels bij elkaar ligt. 
De bestelling voor de lunch moet vóór woensdag 17 maart worden doorgegeven aan de Schalm. 
Geef uw bestelling aub. voor die datum aan mij door. Dit kan per email ahsanden@hetnet.nl of per 
telefoon 076-5878432. De prijzen, zoals nu bekend, zijn: soep euro 1,75, bruin broodje kroket euro 
1,75, bruin broodje kaas of ham euro 1,65. 
Hans van der Sanden 


