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UITNODIGING voor de bijeenkomst op ZATERDAG 22 OKTOBER  
                                                                      De Schalm, Oranjelaan 10, De Meern 
 
Het Jahrestreffen en de (zomer)vakantie zijn voorbij, de herfst heeft zijn intree gedaan. 
Tijd om elkaar te ontmoeten, (filatelistische) nieuwtjes uit te wisselen, tips te geven of in te winnen 
over de op te zetten verzameling, in elkaars ruilboeken te neuzen…. 
 
De agenda voor deze dag ziet er als volgt uit: 
 
10.15 uur opening door Gerard Kolman  
 
10.30 uur - mededelingen  en terugblik o.a. door  Gerard Kolman en Peter van Nies, Beisitzer van de 
   Motivgruppe 
             Deelnemers aan tentoonstellingen 
              - SOVONdag  zaterdag 26 november 2011 door Hans van der Sanden e.a.  
 
11.00 uur Lezing door Jan Benoist, in samenwerking met Hans van der Sanden. 
             Beide zijn lid van de West Brabantse Vogelwerkgroep en bezoeken, samen met andere 
  werkgroepleden, om het jaar de door de groep voor PTOP aangekochte grond in Polen, aan de 

Narew- rivier. 
             Over het hoe en waarom van de aankoop en de samenwerking met PTOP, over het gebied zelf 

en de bewoners, de er voorkomende planten en dieren, zeker over de vogels op en aan het 
water, in de vloeiweiden en de bossen valt heel wat te vertellen en te laten zien. 
Misschien is er nog tijd om ook andere delen van Polen te bespreken.  
De smaak te pakken gekregen?? Er volgen zeker ook wat tips voor een vakantie. 

 
             Opmerking: naar behoefte kan een pauze worden ingelast. 
 
13.00 uur lunch-pauze 
             Er is gelegenheid om tevoren soep en broodjes te bestellen (zie hieronder) 
 
13.30 uur gelegenheid tot ruilen 
             Neem zoveel mogelijk ruilmateriaal mee, maar leg dat aub. pas na de lezing gereed. 
 
16.00 uur sluiting 
 
 
Wilt u soep en/of bruine broodjes bestellen, doe dat dan uiterlijk vrijdag 14 oktober 2011 via 
ahsanden@hetnet.nl  of via 076-5878432 
Dit ivm afwezigheid van Hans van der Sanden, vrijdag 14 t/m vrijdag 21 oktober.  
 
De kosten zijn: soep euro 1,85, broodje kroket 1,85, broodje kaas of ham euro 1,75. 
Wilt u na de lunch a.u.b. met gepast geld afrekenen bij Hans. 
Koffie en andere drankjes te bestellen en af te rekenen aan de bar.    
 



 
 
 
Sovondag in november 
 
Voor de tweede keer willen we als motiefgroep meedoen aan de Sovondag. Weliswaar is een 
vogelpostzegelclub een vreemde eend in de bijt tussen allemaal 'echte' ornithologische clubs, maar 
vorig jaar hadden we zoveel belangstelling dat we hebben besloten om dit jaar nog eens mee te doen. 
Vele bezoekers bleken nog ergens een vogelpostzegelverzameling  te zijn begonnen of te hebben 
liggen. Aan het aantal meegenomen formulieren meenden we te mogen concluderen dat we een aantal 
nieuwe leden konden inschrijven, maar dat viel een beetje tegen. We laten ons echter niet meteen uit 
het veld slaan en proberen het nog een keer.  
Het zou alleen leuk zijn als er ook een aantal mensen zouden willen helpen op die dag.  Dan kunnen 
de anderen ook eens iets van deze manifestatie meemaken. Iedereen en alles wat maar iets met vogels 
of vogelwaarnemingen te maken heeft is op die zaterdag aanwezig in Nijmegen. Het is een grote 
informatie- en boekenmarkt over vogels.  Wij hopen dat u ook komt. 
Waar: terrein van de Radboud-universiteit in Nijmegen        
Wanneer: zaterdag 26 november   
 
Jahrestreffen 2012 MGO in Haldersleben 
Landhof Gabriel in Bülstringen   (www.landhof-gabriel.de) 
 

   
 
Liebe Mitglieder der Arge Ornithologie, 
 
Für unser Jahrestreffen in Haldensleben sind wir im Landhof Gabriel unter-gebracht.  Der 
Landhof liegt in Bülstringen am Mittelland Kanal, wenige Km entfernt von der 
Ohrelandhalle, wo die große Ausstellung stadtfindet.  Wir bekommen einen separaten 
Konferenzraum für "Tausch und Plausch" und der Mitgliederversammlung.  Folgende Preise 
bietet Frau Gabriel an: 
 
Doppelzimmer inklusive Frühstücksbüffet = 60€ 
Einzelzimmer inklusive Frühstücksbüffet = 40€ 
Abend-Büffet am Ankunftstag, den 30.8.2012 = 15€ 
Grillabend am Freitag,den 31.8.2012 = 14,50€ 
Festabend-Büffet am 1.9.2012 = 23€ (Dieser Festabend wird von den Haldenslebenern 
veranstaltet für alle Teilnehmer der Ausstellung, die dabei sein wollen.) 
 
Frau Gabriel nimmt Anmeldungen unter dem Stichwort "Briefmarken" bis zum 1.8.2012 
gerne an.  Hunde sollten angemeldet werden, sodass die entsprechenden Zimmer reserviert 
werden können (Allergien anderer Gäste werden berücksichtigt.) 
 
Hauptstraße 35 
39345 Bülstringen 
 
info@landhof-gabriel.de  
 
Tel. 039058 / 2700   oder 039058 / 9770 
Fax. 039058 / 3235 



THEMATISCHE OVERZICHTSLIJST VAN ALLE UITGIFTEN VAN DE REEKS 
VOGELTJES VAN BUZIN VAN BELGIË 
 
Algemene opmerking:  

 op alle uitgiften staat steeds 1 vogel afgebeeld op de zegel 
 indien de geslachten een verschillend kleed hebben wordt bijna altijd het 

mannetje afgebeeld 
 vogels in winterlandschap zijn bijna steeds typische overwinteraars in 

België (kramsvogel, koperwiek, watersnip, ….) 
 uitgiften van de jaren 2000 en 2001 werden met dubbele waarden 

uitgegeven: Belgische frank en Euro 
 voor identificatie en typische kenmerken werd volgend werk gebruikt: 

Svensson L., P.J.Grant, K. Mullarney & D. Zetterström. 2000. ANWB 
Vogelgids van Europa. ANWB bv, Den Haag. ISBN 90-18-01212-2. 

  
 

Datum van uitgifte Waarde Vogelnaam Thematische bijzonderheden 
30-9-1985 3F Appelvink Volwassen vogel in winterkleed 
30-9-1985 9F Putter (Distelvink) Volwassen vogel op distel (voedsel) 
25-8-1986 3.50F Roodborst Volwassen vogel 
15-12-1986 8F IJsvogel Volwassen vogel 
7-9-1987 7F Pimpelmees Volwassen mannetje 
12-9-1988 5F Boomklever Volwassen vogel op een berk 
12-9-1988 6F Goudvink Volwassen mannetje 
17-4-1989 4F Blauwborst Volwassen vogel met insect in de snavel 
4-12-1989 2F Ringmus Volwassen vogel 
8-1-1990 1F Kleine bonte specht Volwassen mannetje 
15-1-1990 10F Vink Volwassen mannetje in zomerkleed 
24-12-1990 4.50F Roodborsttapuit Volwassen mannetje in zomerkleed 
28-9-1991 0.50F Goudhaantje Volwassen mannetje  
28-9-1991 3F Rietgors Volwassen mannetje in zomerkleed op 

een rietstengel 
28-9-1991 9F Zanglijster Volwassen vogel 
1-4-1992 11F Winterkoning Volwassen vogel 
1-6-1992 1F Barmsijs Volwassen mannetje Grote barmsijs 
1-6-1992 2F Merel Volwassen mannetje 
1-6-1992 6F Waterspreeuw Volwassen vogel met insect in de snavel  
1-6-1992 8F Koolmees Volwassen mannetje in de winter 
1-6-1992 10F Groenling Volwassen mannetje 
31-8-1992 4F Witte kwikstaart Volwassen vogel 
31-8-1992 5F Boerenzwaluw Volwassen vogel op draad 
31-8-1992 7F Wielewaal Volwassen mannetje 
27-9-1993 5.50F Gaai Volwassen vogel in Eik 
3-1-1994 13F Huismus Volwassen mannetje 
3-1-1994 16F Pestvogel Volwassen vogel 
3-10-1994 6.50F Rietzanger Volwassen vogel op een rietstengel 
18-12-1995 14F Fitis Volwassen vogel 



4-5-1996 5F Spreeuw Volwassen vogel in winterkleed in 
perenboom 

29-6-1996 2F Koperwiek Volwassen vogel op de grond bij een 
appel in de winter 

29-6-1996 4F Bonte vliegenvanger Volwassen mannetje in zomerkleed 
5-10-1996 6F Sijs Volwassen mannetje 
8-3-1997 15F Matkop Volwassen vogel 
5-4-1997 150F Ekster Volwassen vogel 
3-5-1997 3F Veldleeuwerik Volwassen vogel op een paaltje tussen de 

papavers 
30-8-1997 7F Gele kwikstaart Volwassen mannetje 
2-5-1998 1F Kuifmees Volwassen vogel 
4-7-1998 7.50F Klapekster Volwassen vogel 
8-8-1998 9F Groene specht Volwassen mannetje 
26-9-1998 10F Tortelduif Volwassen vogel met takje in de snavel op  

nest 
14-12-1998 21F Kramsvogel Volwassen vogel in winterlandschap 
23-1-1999 16F Zwarte mees Volwassen vogel 
22-1-2000 16F/0.40€ Grauwe klauwier Volwassen mannetje 
5-5-2000 1F/0.02€ Kruisbek Volwassen mannetje 
5-5-2000 2F/0.05€ Boomkruiper Volwassen vogel 
5-5-2000 3F/0.07€ Graspieper Volwassen vogel 
5-5-2000 5F/0.12€ Keep Volwassen mannetje 
9-9-2000 10F/0.25€ Fluiter Volwassen vogel op prikkeldraad 
13-6-2001 16F/0.40€ Visdief Volwassen vogel (zitten op de grond: op 

nest?) 
4-5-2002 0.07€ Holenduif Volwassen vogel 
11-7-2002 0.25€ Scholekster Volwassen vogel foeragerend in het water 
4-11-2002 0.41€ Turkse tortel Volwassen vogel 
4-11-2002 0.57€ Zwarte stern Volwassen vogel zittend op de grond (op 

nest?) 
4-11-2002 0.70€ Tureluur Volwassen vogel foeragerend in het water 
4-11-2002 1.00€ Tapuit Volwassen mannetje voorjaar 
4-11-2002 2.00€ Bontbekplevier Volwassen vogel op nest 
4-11-2002 5.00€ Kemphaan Volwassen mannetje in zomerkleed 
29-3-2003 0.35€ Grote bonte specht Volwassen mannetje (tekening klopt niet) 
9-8-2003 0.02€ Watersnip Volwassen vogel staand in het water 

tijdens de winter 
9-8-2003 0.52€ Hop Volwassen vogel 
25-10-2003 3.72€ Waterhoen Volwassen vogel bij een nest met 3 eieren 
17-4-2004 0.01€ Nachtegaal Volwassen vogel met insect in de snavel 
17-4-2004 0.40€ Grauwe vliegenvanger Zingende volwassen vogel 
17-4-2004 0.44€ Huiszwaluw Volwassen vogel bij het nest met 

nestmateriaal in de snavel 
17-4-2004 0.55€ Kleine plevier Volwassen vogel in zomerkleed 

foeragerend in het water 
17-4-2004 0.65€ Kokmeeuw Volwassen vogel in zomerkleed 
17-4-2004 0.75€ Goudplevier Volwassen vogel in zomerkleed 

(waarschijnlijk vrouwtje ‘zuidelijke type’) 



17-4-2004 4.00€ Oehoe Volwassen vogel 
19-3-2005 0.05€ Cirlgors Volwassen mannetje in zomerkleed 
19-3-2005 0.20€ Zwartkopmeeuw Volwassen vogel in zomerkleed 
19-3-2005 0.60€ Patrijs Volwassen vogel (buik niet te zien: dus 

niet te bepalen of het een vrouwtje of 
mannetje is) 

2-4-2005 4.00€ Zwarte ooievaar Volwassen vogel staand op nest 
2-4-2005 0.03€ Glanskop Volwassen vogel 
2-4-2005 0.44€ Houtduif Volwassen vogel 
2-4-2005 0.75€ Vuurgoudhaantje Volwassen mannetje 
21-1-2006 0.30€ Kwartelkoning Volwassen vogel 
21-1-2006 0.46€ Kluut Volwassen vogel foeragerend in het water 
18-3-2006 0.78€ Grutto Volwassen vogel in zomerkleed 
13-5-2006 4.30€ Fuut Volwassen vogel in zomerkleed op nest 
3-6-2006 0.23€ Geoorde fuut Volwassen vogel in zomerkleed op nest 
27-1-2007 0.70€ Gierzwaluw Volwassen vogel zich vasthoudend aan 

een muur 
27-1-2007 0.75€ Torenvalk Volwassen mannetje 
24-2-2007 0.05€ Wintertaling Volwassen mannetje 
24-2-2007 0.10€ Ruigpootuil Volwassen vogel met typische ‘verbaasde 

blik’ 
24-3-2007 0.23€ Kauw Volwassen vogel 
7-7-2007 0.06€ Steenuil Volwassen vogel 
10-11-2007 0.40€ Ransuil Volwassen vogel met opgerichte 

oorpluimen in de winter 
19-1-2008 0.15€ Notenkraker Volwassen vogel 
19-1-2008 0.10€ Heggemus Volwassen vogel 
19-1-2008 4.40€ Slechtvalk Volwassen vogel 
2-1-2009 4.60€ Zeearend Volwassen vogel 
4-4-2009 0.27€ Houtsnip Volwassen vogel tussen de varens 
19-9-2009 0.01€ Zwarte specht Volwassen mannetje  
3-10-2009 0.10€ Bosuil Volwassen vogel bruine vorm 
4-1-2010 4.60€ Kerkuil Volwassen vogel 
18-1-2010 0.05€ Dodaars Volwassen vogel in zomerkleed op het 

water 
12-4-2010 1.00€ Buizerd Volwassen vogel 
12-4-2010 1.00€ Boomvalk Volwassen vogel 
12-4-2010 1.00€ Sperwer Volwassen vrouwtje 
12-4-2010 1.00€ Rode wouw Volwassen vogel 
12-4-2010 1.00€ Havik Volwassen vogel 
12-5-2010 1 Meerkoet Volwassen vogel 1 : waarde 0.28€, als 

aanduiding voor verkiezingsdrukwerk 
14-6-2010 4.09€ Fazant Volwassen mannetje 
3-1-2011 4.70€ Visarend Volwassen vogel 
3-1-2011 0.08€ Pijlstaart Volwassen mannetje  

 
Niko Van Wassenhove 



De Putter (Carduelis carduelis) 
 
De Latijnse naam is helemaal niet zo vreemd: hij is afgeleid van 
Carduus wat Distel (Afb.1) betekent. En dit vogeltje is inderdaad 
zeer vaak op Distels en andere composieten te vinden waarvan 
hij de (onrijpe) zaden eet. De benaming Distelvink (Afb.2) die 
men in zuidelijke streken aan hem heeft gegeven, is dan ook 

zeer toepasselijk. Waar komt de 
officiele naam Putter dan vandaan? 
Daarvoor moeten we eens kijken naar 
het schilderij van Carel Fabritius 
uit 1654. Hier zien we een Putter, 
zittend op de rand van een bak, 
met naast hem een klein 
emmertje aan een touwtje 
(Afb.3). Hij wordt geacht water uit 

die bak te putten door met zijn snavel dat emmertje te laten 
zakken en vervolgens met water gevuld weer op te halen, je 
houdt het toch niet voor mogelijk! Volgens deskundigen is hij 
pienter genoeg om dat kunstje te leren. Toch is die vaardigheid nergens anders in Europa 
reden geweest hem hiernaar te vernoemen. 

De Franstaligen noemen hem Chardonneret -Chardon=Distel- (Afb.4: kleurenproefdruk) en 
zijn Duitse bijnaam is Distelfink. De officiele Duitse naam is Stieglitz, wat een 
verwijzing is naar zijn roep, die met een beetje fantasie klinkt als “sti-ge-lit”. 
Dat hebben ze ook in Scandinavië goed gehoord want daar noemen ze hem 
Steglits, Stillits of Tiklit. Om het rijtje compleet te maken heb ik ook nog de 
Engelse naam Goldfinch, zo genoemd vanwege de goudgeelkleurige band 
over zijn vleugels. Niet onthouden zou ik zeggen omdat deze naam teveel 
lijkt op onze Goudvink (Afb.5) en dat is toch een heel andere vogel. 

 
De Putter is een kleine vinkachtige van ongeveer 12 
cm, en is daarmee iets kleiner en slanker dan de 
gewone Vink (Afb.6). Het meest kenmerkend is wel 
de kleurentekening op zijn kopje: fel rood, wit en 
zwart, van snavel naar achterhoofd. Rechtopstaande 
kleurbanen, het lijkt wel een vlag! Een tweede 
opvallend kenmerk is de goudgele band over zijn 
vleugels die vooral tijdens de vlucht goed 

zichtbaar is (Afb.7). Zijn rug is vaalbruin met een opvallend witte 
stuit en de onderkant is vuilwit. De licht gevorkte staart is zwart met 
enkele witte vlekken. Jonge vogels zijn als zodanig herkenbaar 
omdat ze de gekleurde koptekening nog missen (Afb.8). 
Door deze uiterlijke kenmerken vallen ze direct op en zijn ze met 
geen enkele andere vogel te verwarren. Het schijnt dat de 
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mannetjes iets meer rood aan hun kop hebben dan de vrouwtjes, maar 
dat verschil is minimaal en valt in het veld zéker niet op (Afb.9). 
Volgens een oude legende heeft de Putter zijn rode “masker” gekregen 
bij het verwijderen van een doorn uit Christus’ doornenkroon toen deze 
de Calvarieberg opliep: daarbij spatte een druppel bloed op zijn 
voorhoofd. 
Middeleeuwse schil-
ders als Raphael, 
Dürer en Tiepolo 
hebben de Madonna 
met Kind samen met 

een Putter afgebeeld, waarbij de Putter 
gezien moet worden als symbool van 
het toekomstige lijden van Christus 
(Afb.10a, 10b, 10c). 

 
Waar kunnen we Putters aantreffen? Ze hebben een 
voorkeur voor halfopen cultuurgebieden: open terrein met 
wat boomgroepen of heesters. Boomgaarden, licht loofbos 
en kruidenrijke bosranden komen ook in aanmerking; dus 
overal daar, waar hij het gemakkelijkst zijn dagelijkse kostje 
bij elkaar kan scharrelen (Afb.11). Ze eten namelijk bij 
voorkeur bloem- en boomzaden en als zich de kans 
voordoet, ook kleine insecten zoals Bladluizen. Met hun 
spitse, kegelvormige snavel peuteren ze overal de, vaak 
nog onrijpe, zaden uit. Zaden van Paardenbloemen 

(Afb.12), Klissen, Distels en Kaardebollen zijn hun lievelingskostje, vandaar 
ook hun bijnaam van Distelvink. De korte rode veertjes rondom hun snavel zijn erg stijf en 
daardoor een prima bescherming tegen de stekels (Afb.13). 

 
Afb. 9 

Afb. 10a Afb. 10b Afb. 10c 

 
Afb. 11 

Afb. 12

Afb. 13 



Vanaf de late zomer vormen ze zwermen die soms wel uit enkele 
honderden exemplaren kunnen bestaan. Ze zoeken op met onkruid 
begroeide, braakliggende terreinen naar hun favoriete voedsel: zaden. 
Vaak ziet men ze ook in gezelschap van Sijsjes in Berken of Elzen, op 
zoek naar zaden (Afb.14). Vliegend zijn ze te herkennen aan de 
wanordelijke vliegwijze waarbij ze als een groep golvend en dansend 
door elkaar vliegen. 

We zitten nu wel bijna in de winter, 
maar ik wil toch nog even iets zeggen 
over de voortplanting. De mannetjes 
beginnen vaak al in februari te zingen (Afb.15) om een 
partner aan te trekken. Als begin april de winterzwermen uit 
elkaar zijn gevallen, vestigen de paren 
zich in een eigen territorium. Gedurende 
een “verlovingstijd” van ongeveer vier 
weken gebeurt er vrijwel niets. Maar 
zodra het bladerdak dicht genoeg is, 

begint de broedtijd, we schrijven dan omstreeks half mei. Het wijfje bouwt 
een goed gecamoufleerd nest in de buitenste takken van (loof)bomen, 
meestal 4 meter of meer boven de grond (Afb.16). Zodra het legsel, dat uit 
gemiddeld 5 eieren bestaat, compleet is, broedt het wijfje deze in ongeveer 13 dagen uit. In 
die tijd voert het mannetje het wijfje op het nest. Als de jongen zijn uitgekomen worden ze 
door beide ouders gevoerd, aanvankelijk met insekten, later met onrijpe zaden, totdat ze na 
een dag of 14 uitvliegen. Ook daarna worden ze nog ongeveer een week door de ouders 
bijgevoerd (Afb.17). Gewoonlijk zijn er twee legsels per jaar. 

 
De Putter is dus een tamelijk algemeen vogeltje dat we 
het hele jaar door kunnen zien, vooral in het Westen en 
Noorden van ons land. Het aantal broedparen werd in het 
jaar 2000 geschat op omstreeks 18.000. ’s Winters trekt 
een aantal van hen naar zuidelijkere streken maar vanuit 
het Noorden komen er nog veel meer naar ons toe. De 
Nederlandse populatie zou sinds de 70-er jaren 
verviervoudigd zijn (Afb.18) volgens Vogelbescherming 
Nederland, dus bedreigd zijn ze gelukkig niet. 
 
Peter van Nies 
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ORNIJAPONICA (2) 
 
 Vogelgeluiden in de stations  
 
In heel wat  Japanse  stations,  zowel  van de  treinen  als  van de metro,  zijn er  vogelgeluiden  te horen. Er 
hangen daar  luidsprekers die de vogelgeluiden  constant  laten horen. Wellicht dienen deze om de echte 
vogels daar weg te houden zodat ze de reizigers niet storen of er geen nesten gaan bouwen. Meestal gaat 
het om de zang van een of ander zangvogeltje, maar  in een station aan de kust waren zelfs geluiden van 
zeevogels  ‐ een of andere meeuw –  te horen. Het zorgde er zeker niet voor dat alle vogels daardoor de 
stations gingen mijden, want in veel stations waren toch nog heel wat vogels te zien.  
 
 

ORNIFLANDRIA 
 
Buzin laat weer van zich horen 
 

Het  gebeurt  nog  zelden  dat  er  ergens  een  manifestatie 
georganiseerd  wordt  met  een  speciale  dagtekeningstempel. 
Alleen  op  de  verschillende  voorverkopen  van  de  nieuwe 
postzegels van de Belgische post zijn er nog dergelijke stempels te 
verkrijgen. Nochtans kan  iedereen zo’n stempel aanvragen bij de 
Post.  Dat  er  dan  toch  zo weinig  zijn,  heeft  er  gewoon mee  te 
maken dat het  een bijzonder dure  grap  is  – ongeveer 900  euro 
voor één stempel die op zaterdag afgestempeld wordt Toch zijn er 
in de nabije  toekomst  twee clubs die zo’n stempel hebben  laten 
aanmaken en in beide gevallen gaat het om een vogel van Buzin!  
Op  zaterdag  8  oktober  is  er  van  10  tot  16  uur  een  tijdelijk 
postkantoor  met  een  speciale  afstempeling  “Huiszwaluw”  in 
Namen  (Espace Beffroi, Rue du Beffroi  11).  Er  zal  daar ook  een 
tentoonstelling  zijn  over  hoe  een  zegel  tot  stand  komt:  van  de 

schets  toto de uiteindelijke drukplaat  (met voorbereidende 
schetsen en definitieve ontwerpen van postzegels).   
Op 17 december is er dan een speciale dagtekeningstempel 
(10 tot 16 uur) van het “Roodborstje”  (ook al een tekening 
van  Buzin).  Deze  vindt  plaats  samen  met  de  jaarlijkse 
postzegelbeurs  van  Postzegelkring  Opsinjoor  in  Mechelen 
(Zaal  “De  Brug”,  Nekkerspoelstraat  366).  De  club  zal  daar 

ook een P‐stamp van de Roodborst verkopen – een ideale gelegenheid om met dit vogeltje uw kerstpost te 
versturen.  
 
 
Regionale tentoonstelling in Hamme & Stampex in Londen 
 
Enkele van onze leden namen in het weekend van 17 en 18 september deel aan een tentoonstelling. Roger 
Van Laere nam met zijn “Papegaaiduikers” deel aan Stampex, een nationale  tentoonstelling  in e UK met 
slechts drie thematische verzamelingen. Hij behaalde er een zilveren medaille. 
Op de  regionale  tentoonstelling  van Oost‐  en West‐Vlaanderen  (in Hamme)  haalde  Patrick Ghysels met 
“Versele‐Laga:  nr.  1  in  vogelvoeding”  75%. Niko Van Wassenhove  deed  er mee met  niet minder  dan  5 
eenvlaksverzamelingen:  “Flamingo’s”  (88%);  “De  Steenarend”  (83%);  “De  Familie  Ruigpoothoenders” 
(80%); “Sternen” (73%); “DE Slechtvalk” (70%)     
 
 
kobra (Koenraad Bracke)  
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