
 
Nederlands contactorgaan van de Duitse motiefgroep Ornithologie met een bijdrage uit België. Contactpersonen: Gerard 
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Contactbrief  83 (september 2012)  Let op: ZUNDERT 27 oktober 2012 Contactdag. 
 
Mutaties 
 
Misschien hebt u het in andere bladen al gelezen: de Heer D. Speksnijder, jarenlang trouw lid van de 
motiefgroep is onlangs overleden. Jaap Bos, ook vroeger jaren lid van onze motiefgroep en pas weer 
lid geworden, heeft zijn lidmaatschap opgezegd. Door waarschijnlijk mijn fout bij het doorgeven van 
de postcode, heeft hij na maanden geen Rundbrief ontvangen en voelde hij zich alleen maar sponsor 
en daar paste hij voor.  GK  
 
UITNODIGING  voor de bijeenkomst op ZATERDAG 27 OKTOBER 2012 
                      Vogelrevalidatiecentrum Zundert, Luiterdweg 36 
 
U leest het goed: deze bijeenkomst vindt niet, zoals eerder gepland, plaats in Gorinchem, ook niet in 
de Meern. Dit wegens onvoorziene omstandigheden. 
Gelukkig bood het vogelrevalidatiecentrum in Zundert weer onderdak. 
 
Het programma ziet er als volgt uit. 
10.15 uur opening door Peter van Nies, als vervanger van Gerard Kolman 
10.30 uur - Mededelingen en terugblik/ vooruitblik door o.a. 
                  Deelnemers aan diverse tentoonstellingen 
                  Mensen met (filatelistische, thematische) nieuwtjes 
                  SOVONdag, zaterdag 24 november 2012 
                  Bespreking voorstel voor invulling contactbijeenkomst(en). 
                  Vaststellen plaats en data contactbijeenkomsten  
   
11.00 -12.00 uur  
                  Ruilen/kopen/verkopen van postzegels, stempels enz. 
                  of gewoon praten over je hobby. 
12.00 – 12.45 uur  
                   ‘Van Zilvermeeuwen met zwarte kop en Huismussen met een bruin petje’                
                   Tom Loorij wijst ons op humoristische wijze op blunders in de naamgeving en de  
                   afbeelding van vogels op postzegels.                 
 
12.45- 13.45 Lunch pauze. 
                     U kunt een lunch bestellen, bestaande uit een kop soep en twee broodjes ham en/of  
                     kaas voor euro 7,-.  
                    Wilt u uw lunch- bestelling vóór dinsdag 23 oktober 2012 doorgeven aan Hans  
                    van der Sanden via ahsanden@hetnet.nl of via 076-5878432.  
                    Graag na de lunch bij Hans afrekenen met gepast geld. 
                    Koffie en andere drankjes te bestellen en af te rekenen bij de bar. 
13.45-15.15 Nog meer gelegenheid tot ruilen/kopen/ verkopen en onderling contact.  
                     Afsluiting. 
 
Voor die treinreiziger die naar Zundert wil bestaat de mogelijkheid van een lift vanaf station 
Breda. Neem daarvoor tijdig contact op met Hans van der Sanden. 



Hebben de contactbijeenkomsten toekomst?  
 
Inleiding 
 
Hoe houden we, als leden van de  Motivgruppe Ornithologie, contact met elkaar? 
 
Alle leden van de Motivgruppe ontvangen de Duitse Rundbrief en kunnen 1 maal per jaar 
deelnemen aan het meerdaagse Jahrestreffen. In het programma voor die dagen krijgen, naast 
de leden-jaarvergadering, ook activiteiten als excursies naar vogelgebieden in de omgeving, 
workshops en lezingen over thematisch/ filatelistische onderwerpen en zgn.‘Tausch und 
Plausch’ (onderling ruilen/ kopen-verkopen van materiaal) een plaats. Als de gelegenheid zich 
voordoet, wordt het Jahrestreffen gekoppeld aan een tentoonstelling.  
Het Jahrestreffen staat open voor leden en hun partners. 
 
Voor de Nederlands/ Belgische leden komt er daarnaast regelmatig de Contactbrief uit en zijn 
er 2 maal per jaar contactbijeenkomsten. De bijeenkomsten staan open voor leden en hun 
partners. Helaas maakt slechts een kleine kern vaste bezoekers van deze mogelijkheid 
gebruik. 
 
Hoe kunnen we hierin verandering brengen? 
 
Om op deze vraag een begin van een antwoord te vinden, hebben Gerard Kolman, Peter van 
Nies, Tom Loorij en Hans van der Sanden nogmaals de uitkomsten bestudeerd van de enquête 
die Tom Loorij een jaar geleden heeft opgezet. Hieronder vindt u de uitwerking daarvan, als 
voorstel naar alle leden. 
 
En nu de vraag aan U: 
 
Wat is het antwoord van de leden?  
Aanvullende vragen, suggesties, opbouwende kritiek…… 
Schroom niet en laat uw mening horen. Als u, onverhoopt, niet aanwezig kunt zijn op 27 
oktober in Zundert, kunt u uw gedachten voor zaterdag 20 oktober mailen naar 
ahsanden@hetnet.nl, zodat ze kunnen worden meegenomen in de discussie.  

 
 
Hebben de contactbijeenkomsten toekomst? 

 
Wat is het doel van die bijeenkomsten? 
 
Uit de enquête kwamen vier doelen naar voren: 
 
Contacten, nieuwtjes, ruilen en lezingen scoorden alle vier ongeveer even hoog wat belang 
betreft. Het aanbod aan ruilmateriaal bleek het zwakke punt.  
 
Het stimuleren van op thema verzamelen en het deelnemen aan tentoonstellingen en het 
stimuleren van de daarvoor benodigde deskundigheid zijn nooit een belangrijk item geweest. 
Dit vereist een andere aanpak en individuele benadering van echt geïnteresseerden, en moet 
dan ook zeker geen speerpunt worden.  



Ruime aandacht voor eenkader verzamelingen (denk aan de presentatie van Niko van 
Wassenhove in Zundert) of Open Klasse (denk aan de presentatie van Tom Loorij met de 
Ooievaar) kan evt. de belangstelling daarvoor aanwakkeren.  
 
Slechts een klein aantal mensen binnen de club zijn actief in het samenstellen van een 
onderwerp en het tentoonstellen daarvan. Daarbij zoeken ze assistentie buiten de club. 
 
 
Wat kan aan de bijeenkomsten verbeterd worden om de doelen te bereiken? 
 
1 Plaats van samenkomst 
 
De Meern  
Al meermalen werden als nadelen genoemd: afhankelijkheid van beschikbaarheid van een 
zaal bij het prikken van een datum en –vooral - de hoge kosten. 
Een oplossing voor dat laatste zou kunnen zijn de deelnemers een kleine bijdrage in de kosten 
te vragen. 
Het grote voordeel van de Meern: een centrale plaats van samenkomst. Een belangrijk deel 
van de leden woont immers in West Nederland, incl. Utrecht en Gelderland.  
 
Het initiatief om door roulatie van plaats van samenkomst te komen tot meer deelnemers is – 
tot nu toe - geen succes gebleken. Beide malen moest in allerijl een alternatief onderkomen 
worden geregeld. 
 
Vragen: 
 
- Doorgaan met het experiment: rouleren van plaats van samenkomst. Wie regelt een plaats 
voor de volgende bijeenkomst? 
 
- Terug naar De Meern  
 
- Een andere, centraal gelegen, maar vooral goedkopere, plek? Wie biedt zich aan als 
verkenner van mogelijkheden?    
             
 
2 Programmering van de dag(en) 
 
De contactbijeenkomst kent een aantal vaste onderdelen in een vaste volgorde: opening en 
(bestuurs)mededelingen, een lezing, lunch, ruilen en kopen/verkopen van materiaal. 
Voor de volgende bijeenkomst, zaterdag 27 oktober 2012 in Vogelopvangcentum Zundert is 
de volgorde van de onderdelen aangepast, zodat meer tijd kan worden ingeruimd voor het 
ruilen en de onderlinge contacten.  
Bij het onderdeel lezing is de bedoeling om de ene keer een vogel en/of een vogelgebied te 
belichten en de andere keer aandacht te besteden aan een meer thematisch/filatelistisch 
onderwerp.   
Binnen de club zijn er voldoende mensen die een lezing over een vogelsoort en/of vogel-
gebied willen en kunnen verzorgen. Zijn diezelfde mensen ook bereid een thematisch/ 
filatelistisch onderwerp aan te bieden? Zijn er andere leden die zo’n lezing kunnen en willen 
verzorgen?  
 



Vragen: 
 
- Bieden de contactbijeenkomsten voldoende voor alle leden? 
Uit de enquête bleek dat er weinig behoefte aan verandering is 
 
- Dient er tijdens die bijeenkomsten meer aandacht te zijn voor de mee-reizende partners? 
De ruilmomenten zijn de uitgelezen tijdstippen voor onderling contact, ook tussen de mee-
reizende partners. 
 
- Is een samenkomst, wellicht gekoppeld aan een landelijke tentoonstelling, aanlokkelijker? 
 
 
3 Aantal en tijdstip(pen) in het jaar 
 
Bij het vaststellen van een datum worden zoveel mogelijk de data van ( landelijke) activiteiten 
op filatelistische gebied ontzien en wordt rekening gehouden met vakantieperioden. 
Uit de enquête bleek dat leden een voorkeur hadden voor een bijeenkomst in de winter, in 
verband met (vogel) activiteiten in lente en herfst.   
 
Vragen: 
 
- Is een tweetal bijeenkomsten per jaar te veel van het goede? 
Een keer per jaar kan ter discussie worden gesteld, maar dan moet er wel iets meer geboden 
worden dan de huidige invulling alleen. Bv. Naast de lezing een excursie, of de lezing 
vervangen door een excursie. (Zoals de enkele keren in de Blauwe kamer) 
 
- Zou een evenwichtig weekendprogramma meer deelnemers trekken? 
Uit de enquête bleek ondubbelzinnig dat hiervoor geen enkele belangstelling bestaat. Om te 
voorkomen dat zo’n weekend- bijeenkomst verwordt tot een veredeld ‘schoolreisje ’ is een 
degelijke voorbereiding vereist op plaats van samenkomst, mogelijkheden voor uitstapjes en 
excursies en vooral een inhoudelijk sterk en uitvoerbaar thematisch/filatelistisch programma. 
Dit vraagt heel wat tijd- en mankracht, creativiteit en flexibiliteit. Denk ook aan de kosten die 
door de deelnemers moeten worden gemaakt.  
 
- Waar moet nog meer rekening mee worden gehouden? 
 
 
    
 
 
 

Wat is het antwoord van de leden?  
 
Aanvullende vragen, suggesties, opbouwende kritiek…… 
 
Schroom niet en laat uw mening horen. Als u, onverhoopt, niet aanwezig kunt zijn 
op 27 oktober in Zundert, kunt u uw gedachten voor zaterdag 20 oktober mailen 
naar ahsanden@hetnet.nl, zodat ze kunnen worden meegenomen in de discussie.  
 



ORNIFLANDRIA 
 

 
Toch nog Buzin?  
 
In de vorige cb was er voor één keer geen nieuws van 
de vogeltjes van Buzin. Voorlopig staan er geen meer 
gepland, maar  je weet maar nooit met bpost. Ze  zijn 
nu  ook  gestart  met  een  nieuwe  reeks  zelfklevende 
zegels met  “vlinders”  –  zouden  dat  nu  de  opvolgers 
worden  van  de  wereldberoemde  “vogeltjes  van 
Buzin”? 
Toch  is  er  nog  nieuws  van  de  wildlife  kunstenaar 
André Buzin. Op 20 oktober 2012 vindt van 10 tot 16 
uur  in Namen  (“L’Espace Beffroie,  rue du Beffroi  13) 
een speciale  tentoonstelling plaats  rond Abdré Buzin. 
Daarvoor  werd  een  souvenierkaart  gemaakt met  de 
Rietgors  en  volgens  de  affiche  zouden  er  ook  een 
gelegenheidsafstempeling en gepersonaliseerde zegels 
beschikbaar zijn.       
Daarvoor  (29  en  30  september  2012,  10‐19  uur)  neemt 
André Buzin ook nog deel aan een groepstentoonstelling  in 
het  Maison  des  Associations  (1,  rue  d’Henripont)  in 
Ecaussines.  Daar  zullen  in  30  zalen  niet  minder  dan  150 
kunstenaars tentoonstellen.  
 

 
ORNIVARIA 

 
Mamelodi 
 
Wie  heeft  er  al  ooit  van  Mamelodi  gehoord?  Deze 

intrigerende  plaatsnaam  bevindt 
zich  in Zuid‐Afrika. Altijd  leuk om 
op  zoek  te  gaan  naar  de 
oorspronkelijke  betekenis  van 
een  plaatsnaam.  Mamelodi  is 
eigenlijk  nog  een  vrij  recente 
naam, maar wel  eentje met  een 
leuk verhaal.  
De  oorspronkelijke  naam  was 
eigenlijk  Vlakfontein,  maar  deze  werd  begin  de  jaren  zestig  gewijzigd  in 
Mamelodi, “moeder van de melodieën”. Dat was de naam die de zwarten gaven 
aan  president  Paul  Kruger,  de  eerste  president  van  Transvaal.  Die  is  vooral 
bekend omdat  zijn naam gegeven werd aan het Kruger Nationaal Park en de 
Krugerrand. Minder  bekend  is  zijn  bijnaam Mamelodi  omdat  hij  ongelooflijk 
goed was in het fluiten en het imiteren van vogels.  
Plaatsnamen kunnen gebruikt worden in een thematische verzameling – deze is 

bijvoorbeeld  erg  goed  bruikbaar  in  de  verzameling  “Vogelzang…  een wereld  van muziek”.  Van  oudere 
plaatsnamen  kan  je  zelfs  prefilatelistische  brieven  gaan  gebruiken  –  die  kunnen  jouw  thematische 
verzameling een filatelistische boost geven. Omdat Mamelodi nog maar een recente naam is, zal je je daar 
bijvoorbeeld kunnen behelpen met een aantekenstrookje van deze plaatsnaam.   



Automaatzegels in kleur 
 
In de wereld van de automaatzegels zijn er een aantal 
spelers  bijgekomen  op  de markt. Opvallend  daar  zijn 
de kleurenfoto’s op de automaatzegels van de Deense 
firma  aCon.  Zij  startten  een  samenwerking  met  de 
Deense  post  in  2006, maar  hebben  ondertussen  hun 
markt uitgebreid en samenwerkingsprojecten op poten 
gezet  met  de  Noorse  post  (2007),  TNT  Post  in 
Nederland  (2008), Telepost  in Groenland  (2009,  Israel 
Post (2010) en de Belgische bpost (2011).   
Op 5 september 2012 verscheen er een nieuwe  reeks 
automaatzegels  in  Denemarken met  3  vinken  (foto’s 
van 3 verschillende fotografen van Scanpix): Groenling, 
Goudvink en Appelvink  (ook  allemaal  al  afgebeeld op 
Belgische  postzegels  van  Buzin).  Je  kan  bij  het 
afdrukken  uit  de  machine  zelf  een  waarde  kiezen 
tussen 0,25 DKR tot maximaal 99,75 
 DKR  (en dat  gaat per 0,25 DKR omhoog).   Die wordt dan  afgedrukt  rechts boven het posthoorntje  (op 
bovenstaande afdrukken nog specimen zonder waardeaanduiding). Als je de zegels zelf afdrukt, dan kan je 
het motief niet kiezen – deze lopen gewoon door, de een na de ander.  
 
  

ULULARIA 
 
Gelezen in de krant 
 
Gentenaar Bram Demeulemeester heeft als eerste ter wereld een foto gemaakt van 
de Camiguin havikuil, een unieke vogelsoort die alleen maar op het Filipijnse eiland 
Camiguin leeft.  
Groot  is hij niet, maar met zijn priemende, blauwe ogen,  zijn bruine vederdek en 
grote vleugels die naast zijn kleine  lichaam hangen,  is de Camiguin havikuil beslist 
een pareltje. 
Wetenschappers  vermoedden  al  even  dat  het  diertje  bestond.  Er  werden  al 
geluidsopnames gemaakt van zijn lokroep, maar nooit zag iemand het mysterieuze 
dier. Tot de Gentse fotograaf en vogelliefhebber Bram Demeulemeester zich op een 
nacht  met  zijn  camera  verschool  in  de  bossen  van  het  eiland  Camiguin  op  de 
Filipijnen. 
'Met een eerder gemaakte geluidsopname probeerde  ik de vogel dichterbij te  lokken. Een hele nacht heeft 
dat geduurd, tot de uil plots tot op enkele meters naderde en ik een mooie fotoreeks kon maken. Al vijftien 
jaar fotografeer  ik vogels, maar dit  is toch een hoogtepunt. Het heeft me al enorm veel moeite gekost om 
allerlei afgelegen eilanden af  te schuimen op de Filipijnen en  in  Indonesië. Het  is  fijn als dan resultaat en 
erkenning volgen.' 
Want mede door het werk van Demeulemeester konden wetenschappers uitmaken dat er op de Filipijnse 
eilanden  niet  één  havikuil  leeft, maar wel  vier  verschillende  soorten,  die  op  vier  verschillende  eilanden 
anders geëvolueerd zijn. 
Ondertussen verblijft Bram Demeulemeester permanent op de Filipijnen, waar hij zijn drie grote passies  ‐ 
vogels,  fotografie en Zuidoost‐Azië  ‐  combineert. De Vlaming heeft er  een  reisbureau opgericht dat  trips 
organiseert  langs  de  verschillende  Filipijnse  eilanden  om  daar,  jawel,  naar  vogels  te  speuren  en  ze  te 
fotograferen. 
 

kobra (Koenraad Bracke) 



Jaar van de Klauwieren 
 
Vogel van het jaar 
Jaarlijks wordt door Vogelbescherming Nederland en SOVON (Vogelonderzoek Nederland) 
extra aandacht gevraagd voor een bepaalde vogel: de zogenaamde “Vogel van het jaar”. 
Vaak gaat het daarbij om een soort waarmee 
het niet zo best gaat. 
Om een tweetal voorbeelden te noemen: 2008 
was “Het jaar van de Scholekster” (Afb. 1) en 
2011 was “Het jaar van de Boerenzwaluw”; 
beide soorten vertonen al jarenlang een 
neergaande ontwikkeling die nauwelijks om te 

buigen is. Het jaar 2012 is uitgeroepen tot “Het jaar van de Klauwieren” 
(Afb. 2), inderdaad in het meervoud. In Nederland komen namelijk 2 
Klauwiersoorten voor, en beiden kunnen nog wel wat extra aandacht 
gebruiken. De Grauwe Klauwier (Afb. 3) is hier gelukkig nog steeds 
broedvogel, zij het in beperkte aantallen, maar de Klapekster (Afb. 4) is 
als broedvogel verdwenen en kennen we nog slechts als wintergast. 
Klauwieren zijn een soort roofvogel, 
maar dan anders. Dat behoeft enige 
toelichting. Ze zien er anders uit dan 
een Torenvalk of een Buizerd, omdat ze 
de typische snavel en de klauwen 

missen. Ook hebben ze een ander “figuur”, maar het zijn 
desondanks geduchte rovers. 
Waaruit bestaat nu die extra aandacht? Volgens informatie 
van SOVON moeten we dan denken aan gerichte inventarisaties (Grauwe Klauwier), 
wintertellingen (Klapekster), verzamelen van informatie over habitat en terreinbeheer en als 
laatste het organiseren van excursies en lezingen. 
Voor de Grauwe Klauwier is ook de Stichting Bargerveen (uit Drenthe) als partner betrokken, 

omdat in het Bargerveen een groot deel van de Nederlandse populatie 
voorkomt (in 1992 méér dan de helft). Voor de wintertellingen van de 
Klapekster wordt samengewerkt met Waarneming.nl. 
 
De Grauwe Klauwier (Lanius collurio) 
De Grauwe Klauwier is betrekkelijk klein, 17 centimeter van kop tot 
staart om precies te zijn (Afb. 5), en zijn bovensnavel eindigt in een 
gevaarlijke haakpunt, waarmee hij meteen zijn moorddadige karakter 
verraadt. Dat wordt nog eens onderstreept door zijn bandietenmasker, 

door Bargerveen ook wel Zorro-masker genoemd; en inderdaad, met wat fantasie lijkt het 
daar precies op! Voor de rest ziet hij er niet echt opvallend uit, met zijn bruin- en grijstinten.  
Je vindt hem vooral in afwisselende, kleinschalige landschappen waar hij, vanuit een 
uitkijkpost, jaagt op grote insecten (Afb. 6) en, als hij de kans krijgt, zelfs op muizen, 

hagedissen, kikkers en zelfs jonge vogels. Vooral als er jongen zijn, 
worden er grote aantallen gevangen. 
En nu komt het: als hij er meer vangt dan hij op dat moment kan 
verwerken, spiest hij ze eenvoudig op een doorn of op prikkeldraad! Hij 
legt dus een voorraadje aan voor als er even wat minder te eten is. Het 
is een tamelijk zeldzame vogel, maar als u ooit een dergelijke vondst 
doet, weet u meteen dat er (Grauwe) Klauwieren in de buurt moeten 
zitten! 
Het is een trekvogel die we alleen in de zomer (van begin mei tot 

augustus/september) in Nederland te zien krijgen. De maanden juni en juli bieden hierop de 
meeste kans. 
 

Afb. 1 

Afb. 5 

Afb. 4 Afb. 3 

 
Afb. 2 

Afb. 6 



De Klapekster (Lanius excubitor) 
De Klapekster is met 24 centimeter wat groter dan de Grauwe Klauwier. 
De “ekster” in zijn naam duidt op zijn verenkleed, dat 
overwegend zwart-wit-grijs is (Afb. 7). De haaksnavel 
en het bandietenmasker dat we van veel 
Klauwiersoorten kennen, zijn ook bij hem duidelijk te 
herkennen (Afb. 8). Het is een vogel van ruige, open 
terreinen met wat bomen en struikgewas.  Ik kom hem 
nog wel eens tegen in de Mariapeel en in de 
Maasduinen, waar hij dan meestal in een hoge, solitaire 

boom op de uitkijk zit. Zijn prooidieren zijn 
doorgaans wat groter als bij de Grauwe Klauwier, en 
hij vertoont hetzelfde “opspiesgedrag” (Afb. 9). In 
Nederland is hij nooit talrijk geweest als broedvogel, 
de habitats waarvoor hij een voorkeur heeft zijn nou 
eenmaal schaars in ons land (Afb. 10). In het begin 
van de vorige eeuw was hij nog regelmatig te zien in 
het oosten van ons land, maar rond 1950 waren er 
nog hooguit zo’n 100 broedparen. 

 
Recente ontwikkelingen 
De Grauwe Klauwier was bezig om langzaam weer terug te komen in ons land. De aantallen 
namen de laatste jaren weer geleidelijk toe, waarbij we echter niet aan duizenden maar aan 
hooguit enkele honderden broedparen moeten denken (Afb. 11). De indruk bestaat, dat dit te 

maken heeft met aanpassingen in hun leefomgeving. Aan 
terreinbeheerders kunnen adviezen op maat worden gegeven, 
om een verder herstel van de Nederlandse populatie mogelijk 
te maken. 
Het jaar 2011 was echter slecht waardoor de populatie in 2012 
een afname te zien gaf van ongeveer 20%. Op 20 juli 2012 gaf 
de Stichting Bargerveen een bericht uit, dat dit jaar een 
rampjaar was voor de Grauwe Klauwier. De 
weersomstandigheden zorgen plaatselijk al voor het tweede 
opeenvolgende jaar voor een dramatisch broedseizoen. Het 
lijkt er op, dat zo ongeveer de helft van alle 

broedpogingen tot nu toe, letterlijk in het water zijn gevallen. Met zo’n 
slecht broedseizoen is het onvermijdelijk dat de landelijke populatie ook in 
2013 verder zal afnemen. Laten we hopen dat we volgend jaar een betere 
zomer krijgen, zodat het herstel dat de afgelopen jaren gaande was in 

Nederland, weer op gang wordt 
gebracht. 
 
De Klapekster is sinds 2002 als broedvogel uit 
Nederland verdwenen; om zijn jongen te zien, 
moeten we al naar België, Duitsland of Polen 
(Afb. 12). Men vermoedt, dat het aantal 
overwinteraars licht toeneemt. Naar de redenen 

voor deze toename kan vooralsnog slechts worden geraden: heeft het te maken met 
bijvoorbeeld terreinbeheer of begrazing? 
En hoeveel Klapeksters overwinteren er 
nu eigenlijk in Nederland? En hebben ze 
een voorkeur voor een bepaalde habitat 
(Afb. 13), met name in relatie tot 
terreinbeheer (Afb. 14)? Wij weten het 
(nog) niet en hopelijk zullen de tellingen in 
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de winter van 2012/2013 hierin meer licht kunnen brengen.  
 
Resultaten 
Wat de Klapekster betreft, zullen we dus de aanstaande wintertellingen moeten afwachten, 
maar de extra aandacht voor de Grauwe Klauwier heeft er al toe geleid, dat er ook dit jaar 
weer een paar nieuwe broedgebieden zijn ontdekt. 
Ook blijken er al vier 7-jarige Grauwe Klauwieren in Nederland te zijn gesignaleerd. Met een 
beetje geluk hebben we volgend jaar dus kans op een Grauwe Klauwier van 
8 jaar oud. Dat zou dan meteen de hoogst bekende leeftijd zijn van in een 
het wild levende Grauwe Klauwier, een echte grijsaard! 
 
Nagekomen bericht: uitgerekend in het jaar van de Klauwieren is door 
Monaco een postzegel uitgegeven (10 september 2012) met de afbeelding 
van twee Roodkopklauwieren (Afb. 15). Deze prachtige vogels komen in ons 
land (helaas) niet voor, maar in landen ten zuiden van ons kunnen we ze met 
wat geluk zéker wel tegenkomen! 
 
 
Peter van Nies 

Afb. 15 
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