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Contributie 2012 

 

Ik had vriendelijk gevraagd of iedereen voor 15 januari zijn contributie wilde voldoen. Heel  

veel  leden hebben dat ook gedaan: (in volgorde van binnenkomst) 

J.Dijkstra, N. van de Leer, T. Plug, J.A.M. de Bakker, N. Pattijn, W. Lux, P. van Nies, N. van 

Wassenhove,  J.Hartog, M. Boersma, W. van der Aa, C. Slokkers, T. Loorij, F. Dinkgreve, F. 

Nijhof, W. Kremer, H. van der Sanden, A. Jagersma, B. Kolk, N. Manders, P. van den Berg,     

T. van Hoek, G. Kooij, I. Schouten/G. Vermeend, P. de Boer, J. Geurtjens, B. van den Brink, 

E. van Barneveld, G. van Weess, P. Ghijsels, D. Venema, I. Riedel, J. van der Brugge. 

Opgezegd: B. Dirks en J. Reeder. Nieuw lid als cadeau na Sovon: N. van der Ben. 

  

Staat uw naam er niet bij dan verwacht ik per omgaande uw betaling als u niet al aan 

Duitsland via Iban/Bic hebt betaald.  

 

Iedereen die aan mij wil betalen (zonder extra kosten) kan dit vanaf nu doen op 

postbanknummer 15324 tnv G.Kolman, Akkerslagen 45  5364 RG Escharen. Onze Belgische 

vrienden kunnen betalen met IBAN/BIC. 

Iban: NL12INGB0000015324  Bic: INGBNL2A 

Je kunt natuurlijk ook rechtstreeks aan Duitsland betalen via Iban of Paypal. Zie daarvoor de 

Rundbrief.  

        
Een verkeerde gans op een zegel 

 
Tom Loorij 

 

In 2010 werd door Uitgeverij DAVO in nauwe samenwerking met TNT-Post en de Waddenvereniging het 

prachtige boek “Waddeneilanden” uitgegeven.Bijzonder mooie foto’s en een uiterst lezenswaardige tekst 

verschaffen veel informatie over al onze Waddeneilanden. 

De samenwerking met TNT-Post (even de oude naam nog gebruiken!) bestond hierin dat je van elk van de 5 

grote Waddeneilanden 3 velletjes van drie (persoonlijke) zegels op de daarvoor bestemde plaatsen in het boek 

kon stoppen. Op deze zegels staan voor het desbetreffende eiland karakteristieke afbeeldingen. Je kon het boek 

bij de Collect Club van TNT Post bestellen en de mapjes met de velletjes werden dan samen met meer materiaal 

op gezette tijden nagestuurd. 

Omdat ik veel op de Waddeneilanden kom en ik in de vooraankondiging las dat er ook zegels met 

vogelafbeeldingen zouden verschijnen, leek het mij wel aardig mij hierop te abonneren.  

En ja hoor, het ging een hele tijd goed. Bij de zegels voor Texel zat er één met een Lepelaar en op een van de 

zegels voor Vlieland prijkte een Eidereend. Onmiskenbaar twee karakteristieke soorten voor die eilanden. Ook 

Schiermonnikoog mocht niet mopperen; zelfs van twee soorten een zegel, de Wulp en de Velduil. Vooral die 

laatste was zeer op de actualiteit ingespeeld want in 2010 hadden er meer dan ooit (wel tien paar!) Velduilen op 

het eiland gebroed. 

Terschelling kwam er een beetje bekaaid af met alleen een zegel van de Aalscholver. De begeleidende tekst 

verklaarde de keuze: het is een vogel die in de omgeving van het eiland veel in de Waddenzee vist…. 

Maar Ameland spande onmisbaar de kroon met maar liefst op drie van de zegels afbeeldingen van vogels: 

Scholekster, Kluut en … Rotgans. Op zich niet slecht gekozen. 

Alleen: elke vogelaar die ook maar één seconde naar de zegel keek waarop de Rotganzen zouden moeten staan, 

zag onmiddellijk dat dit geen Rotganzen, maar Canadese Ganzen zijn! De tekst bij de zegel ging echter over 

Rotganzen. 



 

 

 

Een ongelofelijke blunder; had er dan geen enkele natuurkenner even naar gekeken? Dat zou je wel mogen 

verwachten bij een boek waarin de natuur een belangrijke rol speelt. Ik zond dan ook meteen een klacht in met 

behulp van het elektronische klachtenformulier bij de Collect Club. Ik suggereerde dat het minste wat ze konden 

doen een nieuw velletje uitgeven met de juiste afbeelding en dit nazenden. Hieronder de letterlijke reactie van 

TNT Post: 

“Hartelijk dank voor uw reactie. Ik vind het vervelend te lezen dat er een fout is gemaakt bij de productie van 

een van de Ameland velletjes. Ik heb uw klacht doorgezet naar de verantwoordelijke product manager. U 

ontvangt hiervan geen verder bericht. Vanwege de geringe oplage zal er geen herdruk plaats vinden”.  

Overbodig om op te merken dat ik er inderdaad dus nooit meer iets van gehoord. En dus zullen we het met een 

zegel van Canadese Ganzen moeten blijven doen. De afbeelding was trouwens, blijkens de fotoverantwoording 

in het boek, afkomstig van een professioneel (Engelstalig) fotobureau dat op internet actief is. Als je daar zoekt 

naar “geese” of “goose” kom je opvallend veel afbeeldingen met Canadese Ganzen en heel weinig met 

Rotganzen tegen…. 

 

 
 

 
Vreemde stadsvogels op een strip van Servië 

 
Tom Loorij 

 

De bescherming van stadsvogels krijgt in Nederland steeds meer aandacht. Directe aanleiding van de 

toenemende belangstelling voor deze vogelgroep is ongetwijfeld de enorme achteruitgang van de stadsvogel bij 

uitstek, de Huismus. SOVON is in 2007 dan ook gestart met het MUS-project (Meetnet Urbane soorten) om 

meer inzicht te krijgen in de ontwikkelingen in de stand van deze vogelgroep. Ook in het buitenland is er 

toenemende aandacht voor de stadsvogels. 

 



 

 

 

 

 

Het was dan ook leuk dat Servië in 2010 een hele strip (met tussenstuk zoals in “Joegoslavische” landen wel 

meer gebruikelijk is) van 4 stadsvogels uitgaf. 

Het bleek een heel bijzondere, unieke en bepaald niet foutloze strip te zijn! 

De eerste zegel is al meteen bijzonder: er staat een huismus op afgebeeld, maar het betreft een vrouwtje! Op 

vrijwel alle zegels met Huismussen die tot nu toe zijn verschenen staat namelijk het mannetje afgebeeld of een 

paartje. Grappig genoeg is een van de enige twee bekende zegels met alleen een vrouwtje de eerste zegel met een 

huismus, uitgegeven in 1982 door… het voormalige Joegoslavië! De andere is trouwens uit het bekende 

tuinvogelboekje van Vogelbescherming Nederland (eigenlijk een persoonlijke zegel). 

Op de tweede zegel staat weer een magistrale fout. Bedoeld is ongetwijfeld een Zwarte Roodstaart af te beelden, 

stadsvogel bij uitstek. De wetenschappelijk naam op de zegel, Phoenicurus ochruros, wijst hier ook al op. Maar 

een half blik is al voldoende om er een schitterend mannetje van de Gekraagde Roodstaart met zijn rode 

onderdelen op te zien staan. Correcte vogelafbeeldingen op zegels zetten schijnt kennelijk vaak een groot 

probleem te zijn. 

Op het tussenstuk staan enkele duiven die in de verte wel op stadsduiven lijken; daar valt mee te leven. 

Maar de derde zegel doet de haren van de echte vogelaar weer recht overeind staan! Als wetenschappelijke naam 

staat vermeld “Columba livia”, de wetenschappelijke naam voor de Rotsduif. Het is algemeen bekend dat onze 

Stadsduiven afstammelingen hiervan zijn; sommige lijken er nog sprekend op met een witte stuit en twee zwarte 

vleugelstrepen. Op een serie stadsvogels ligt het voor de hand ook een Stadsduif op te nemen. Maar de 

afgebeelde duif lijkt in de verste verte niet op een Rotsduif of zelfs maar een stadsduif! Een knalrode duif met 

gevederde poten en een soort kuifje op zijn kop. Ik kan mij niet voorstellen dat deze vogels bij bosjes het 

straatbeeld in Belgrado zullen verlevendigen. Het lijkt meer op een sierduif die door volièrehouders wordt 

gekweekt. Ik heb er helaas geen verstand van hoe dat soort rassen heten mogen. Ik ben wel even aan het zoeken 

geweest; je hebt inderdaad een Servische Hoogvlieger en een Belgrado Tuimelaar, duivenrassen typisch uit 

Servië….. Scharning beeldt hem niet eens af op zijn site! 

De laatste zegel is er één met een Koolmees, de enige ‘normale’ afbeelding. Hij zit op een bloesemtak, 

uitkijkend over de stad. Alleen kan je je wel afvragen of een Koolmees nu wel een typische stadsvogel is…. 

 

 
 

 

Het is maar een korte contactbrief dit keer, vooral om tijdig de contributie over te maken naar 

Duitsland. Ik heb echter onder dank aan Tom Loorij met plezier zijn twee artikelen 

meegenomen. Hartelijke groeten en moge onze hobby dit jaar niet lijden onder de 

bezuinigingswoede van dit kabinet........ GK.    


