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Contactbrief  no.86 (mei 2013)  
 
Noteer in uw agenda: 14  september naar Breda (zie uitnodiging nogmaals) 
 
Mutaties ledenadministratie 
 
Via Jeroen Geurtjens en Peter van Nies bereikte mij het bericht van de ziekte en het overlijden van 
Wim van der Aa uit Sevenum. Hij is 75 jaar geworden en hij was een bescheiden en aimabele man en 
ik  ken  hem  vooral  van  de  rondzendingen.  Hij  is  in  2001  lid  geworden. Wim  kwam  in  het  begin 
regelmatig  naar De Meern. Hoenderachtigen  hadden  zijn  speciale  belangstelling. Wij wensen  zijn 
vrouw en kinderen veel sterkte bij het dragen van dit verlies. 
 
Een  vrolijker  bericht  kregen we  via Madelen  Essens:  zij  zorgde  er  voor  dat  Ingrid  Schulting‐Slegt, 
Ravensbergseweg 8, 2811 GM Reeuwijk,  lid bij ons werd. Zij kenden elkaar en Ingrid had al eens te 
kennen gegeven wel lid te willen worden en Madelen, hoewel zelf geen lid meer, kon alles over onze 
motiefgroep vertellen.    
Ingrid verzamelt van alle 3600 soorten die op postzegel staan in ieder geval 1 zegel. Weliswaar heeft 
ze  soms  meer  zegels  van  de  meeste  soorten,  maar  ze  streeft  er  niet  naar  om  alle  zwanen, 
roodborstjes  en  andere  soorten  te  hebben.  Ze  verzamelt  postfris  en  gestempeld  en  ook 
postwaardestukken. Wij hopen dat ze het bij ons naar de zin heeft.     
 
Rondzendingen 
 
Tijdens de vakantieperiode liggen de rondzendingen een poosje stil. Het laatste boek is verzonden in 
april  jl. De  leden die meedoen aan de  rondzendingen zijn allemaal enthousiast en vinden blijkbaar 
steeds  iets naar hun gading. Krijg je nog geen rondzending? Je kunt na de vakantie zo  instappen en 
ook op proef een keer meedoen. De verplichtingen zijn het boek niet  langer dan een dag of vijf  in 
bezit  houden  en  aangetekend  (8,05  €)  verder  sturen.  Het  brengen  is  vanwege  het  kleine  aantal 
deelnemers op een groot geografisch gebied bijna niet te doen.  
De boeken bevatten veel postfris materiaal en de prijzen  zijn heel  redelijk  tot  laag.  Ik vergelijk de 
prijzen  vaak  met  eBay  of  Delcampe  en  daar  ben  je  meestal  met  die  onvermijdelijke 
afhandelingskosten (weinigen hanteren alleen de PostNL portokosten) veel duurder uit. En handig is: 
zijn ze wel duurder in het stockboek, dan kun je ze alsnog via internet bestellen en heb je ze meestal 
twee dagen later thuis. Dus mijn advies: probeer eens een maand of een aantal maanden de boeken 
van Gijs Kooij, onze onvolprezen inzender van de rondzendstockboeken. 
 
De Meern 30 maart jl. 
 
Op ons vertrouwde adres hebben te weinig mensen geluisterd naar de prachtige lezing van Koenraad 
Bracke met als titel: Vogelzang en Muziek. Aan de hand van geluidsfragmenten en postzegels en vaak 
zeldzame postwaardestukken wist Koenraad ons meer dan een uur  lang  te boeien.  Jammer dat er 
niet meer leden waren om deze onvergetelijke lezing bij te wonen. Mocht u de lezing elders nog eens 
aangeboden krijgen dan moet u zorgen dat u erbij bent.   



UITNODIGING UNIEKE CONTACTDAG VOOR VOGELFILATELISTEN 
 

ZATERDAG 14 SEPTEMBER 2013 
 

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelie (NVTF) zal er in samenwerking 
met de Nederlandse en Belgische leden van onze Motiefgroep Ornithologie en de Belgische 
vereniging Themaphila op deze dag een speciale CONTACTDAG plaatsvinden voor alle 
verzamelaars in Nederland en België van vogelpostzegels. 
Wij nodigen u hierbij allen uit op deze bijzondere dag aanwezig te zijn. 
 
Deze dag zal gehouden worden op de volgende locatie: 

Ontmoetingscentrum De Vlieren 
Mgr. Nolensplein 1 

(ingang: Van Heemskerkenstraat) 
4812 JC BREDA 
tel. 076-514 28 55 

Zaal open: 10 00 uur tot ca. 15.30 uur 
Toegang is gratis, door de NVTF zal één gratis consumptie worden aangeboden 

Op het plein is ruim voldoende gratis parkeergelegenheid. Het gebouw is met het openbaar vervoer te 
bereiken vanaf het station per bus, lijn 4 (richting Princenhage). 
 
Invulling van de dag: 

 er zullen een aantal handelaren aanwezig zijn die met name gespecialiseerd zijn op 
vogelmotieven 
 iedereen wordt van harte uitgenodigd ook zijn/haar eigen ruilmateriaal mee te nemen 
 er zal een kleine tentoonstelling komen van delen uit vogelverzamelingen die 

nationaal en internationaal tot de absolute TOP in België en Nederland behoren; 
daarnaast zullen enkele eenkader verzamelingen getoond worden speciaal bedoeld als 
voorbeeld voor beginnende exposanten 
 Tom Loorij, lid van onze Motiefgroep, zal een lezing houden van ca. 45 minuten over 

zijn Open Klasse verzameling “De Ooievaar, puur natuur en vol symboliek”. De Open 
Klasse is dit jaar erkend als volwaardige tentoonstellingsklasse en met name bedoeld om 
beginnende tentoonstellers over de brug te helpen omdat behalve filatelistisch ook niet-
filatelistisch materiaal mag worden getoond.  

En verder is deze dag natuurlijk vooral bedoeld om contacten te leggen met mede-filatelisten van 
vogelmotieven. Deskundigen zijn aanwezig om al uw vragen over uw verzameling en uw materiaal te 
beantwoorden. Hebt u bijvoorbeeld zelf een verzameling? Neem deze vooral mee, wij geven u graag 
advies hierover. 
 
Aanmelden voor deze dag is niet nodig maar de organisatie wil wel een indruk hebben hoeveel 
mensen er ongeveer komen. 
Het wordt daarom bijzonder op prijs gesteld indien u laat weten of u komt. U kunt dat het eenvoudigst 
doen door een mailtje te sturen aan Gerard Kolman (gajkolman@home.nl). Wij rekenen er echter op 
dat alle Nederlandse en Belgische leden van onze Motiefgroep deze unieke gelegenheid niet willen 
missen 
 
Het organisatiecomité, maar vooral de NVTF, heeft heel veel energie, tijd en geld erin gestoken om 
deze, zowel voor de NVTF als voor de Motiefgroep bijzondere contactdag te organiseren. Het zou 
voor ons uiterst teleurstellend zijn indien de Motiefgroep maar met een klein aantal leden aanwezig 
zou zijn. KOMT DUS ALLEN! 
Voor alle duidelijkheid: deze CONTACTDAG komt in de plaats van onze reguliere halfjaarlijkse 
contactbijeenkomst in het najaar en is dus geen extra treffen van de Motiefgroep-leden! 
 
TOT HOPELIJK 14 SEPTEMBER 2013! 
 
Met ornithofilatelistische groeten, 
Het organisatiecomité:  
namens de NVTF: Arnold van Berkel;  
namens de Motiefgroep Ornithologie: Gerard Kolman, Tom Loorij, Peter van Nies en Hans van der 
Sanden;  
namens Themaphila: Koenraad Bracke 
         Voorburg, 26 april 2013  
 



Trompetkraanvogel, Grus americana 
 
Van de 15 soorten kraanvogels staat de Trompetkraanvogel, Grus americana aan de top van de meest 
bedreigde soorten. Tussen 1938 en 1950 werden in sommige jaren in de overwinteringsgebieden van 
Texas en Louisiana minder dan 20 Trompetkraanvogels geteld. Tot 1954 wist niemand waar de 
overwinterende kraanvogels in het 220 km² grote Aransas National Wildlife Refuge bij de Golf van 
Mexico vandaan kwamen.  In dat jaar ontdekte een helikopterbemanning in een van de grootste 
onaangetaste natuurreservaten van de wereld, het 45.000 km² Wood Buffalo National Park in het 
noordwesten van Canada, een nest. 

 
 
De Louisiana- populatie, welke het hele jaar in dezelfde staat verbleef, heeft zich jarenlang kunnen 
handhaven, dankzij strenge wetgeving. Maar de populatie werd verwoest door een orkaan en de laatste 
vogel verdween in 1950. Toen duidelijk werd 
dat er in november steeds minder 
Trompetkraanvogels aankwamen in Aransas 
National Wildlife Refuge en er nauwelijks jonge 
vogels onder hen waren sloegen beschermers 
alarm. Het zou een boekwerk kosten om te 
beschrijven welke maatregelen er door zowel 
particuliere organisaties als overheidsinstanties 
de afgelopen 60 jaar zijn genomen om de 
grootste Noord Amerikaanse kraanvogel te 
redden. Sinds 1985 worden de inspanningen gecoördineerd door het Whooping Crane Recovery Team. 
Dankzij de spectaculaire reddingspogingen is de Trompetkraanvogel bekender geworden dan de Bald 

Eagle, de nationale vogel van de USA. Het voornaamste doel van 
de beschermers was te proberen de zgn. Aransas Wood Buffalo 
groep te verstevigen. Daarnaast stichtte men een niet- trekkende 
populatie Trompetkraanvogels in Florida: daar was in vroeger 
tijden een niet- trekkende populatie aanwezig. Bovendien  is met 
behulp van de Whooping Crane Eastern Partnership in 1999 een 
tweede groep trekkende kraanvogels opgezet. Deze groep trekt  
tussen de broedgebieden in Wisconsin en het overwinteringsgebied 
in Florida. Bij dit laatste project konden de beschermers gebruik  

             
  Canadese kraanvogels en Trompet-    
  kraanvogel 
 

 



maken van de verzamelde gegevens van een eerder, mislukt project. Dat project, tussen  1975 en 1989, 
was erop gericht een populatie op te zetten van trekkende kraanvogels in de Rocky Moutains.   Hierbij 
maakten ze gebruik van de “cross fostering method”. Daartoe werden  eieren van de Grote Canadese 
Kraanvogels verwijderd en omgeruild met eieren van de Trompetkraanvogel s. In plaats van dat de de 
Grote Canadese Kraanvogels in het Grays Lake National Wildlife Refuge in Idaho de eigen eieren 
bebroedden, werden de ondergeschoven  eieren van de Trompetkraanvogel uitgebroed. Zoals verwacht 
brachten de Canadese Kraanvogels de jonge Trompetkraanvogels groot en vlogen ze met hen naar hun 
eigen overwinteringsgebieden in New Mexico. De Trompetkraanvogels hadden echter het gedrag van 
hun pleegouders overgenomen en beschouwden  zich als  Grote Canadese Kraanvogels. Ze wilden dus 
niet paren met Trompetkraanvogels. De vogels trokken wel jaarlijks heen en weer tussen het 
broedgebied en het overwinteringsgebied in Bosque del Apache National Wildlife Refuge in New 
Mexico. De laatste vogel van dit project,  welke uit het ei kwam in 1983, verdween in het voorjaar van 
2002.  
In 1993 startte twee Canadezen met de operatie “volg de ultralight”, eerst met ganzen en zwanen, 
daarna met Canadese Kraanvogels en tenslotte met 
Trompetkraanvogels. Sinds 2001  vliegt iedere herfst een groep jonge 
Trompetkraanvogels 2000 kilometer achter Ultralight vliegtuigjes aan 
van Necedah in Wisconsin naar het Chassahowitzka National Wildlife 
Refuge aan de westkust van Florida. De geschiktheid van de 
winterverblijven is belangrijker dan de reis, welke maar enkele weken 
duurt. Deze ongewone groep trekkende vogels, welke 40 tot 150 km. 
per dag overbrugt, wordt gevolgd door een groter vliegtuig op grote 
hoogte en door voertuigen op de grond. Ook de pers volgt de vogels en houdt het geïnteresseerde 
publiek op de hoogte van de voortgang van de vogels. De hoogte waarop de groep vogels passeert is 
meestal 100 tot 300 meter, afhankelijk van de wind. Soms vliegen ze op een hoogte van 1200 meter. 
Slecht weer dwingt hen af en toe te landen en enkele dagen te pauzeren. In het voorjaar van 2002 
maakten 16 Trompetkraanvogels, uitgerust met kleurringen en zendertjes, zelfstandig de terugreis van 
Florida naar Necedah in minder dan 10 dagen. In het voorjaar van 2006, na 5 begeleide missies en de 
toevoeging van 4 vogels is de groep gegroeid tot 64 Trompetkraanvogels. In 2006 is een eerste paartje 
gevormd  in deze groep vogels, en dit paar  is gaan broeden in het Necedah 
Wildlife Refuge.  
Eind juni 2006 zijn de eerste twee kuikens uitgekomen  
In de herfst van 2006 is een nieuwe groep van 22 vogels getraind voor zo’n  
reis. Deze vogels werden uitgebroed in broedmachines in het Patuxent 
Wildlife Research Center in Maryland en bij de International Crane 
Foundation, Strikte procedures worden gevolgd. De kuikens worden al in het 
ei gewend aan het geluid van de vliegtuigmoter, en later bij de training, is het 
enige wat ze te zien krijgen het vliegtuigje en mensen gekleed in een 
kraanvogelpak. Deze mensen benaderen de jonge vogels alleen met het geluid 
en de roep van de Trompetkraanvogel. De jonge vogels zien en horen  nooit 
mensen. Zo wordt  inprinting op mensen  voorkomen.. De niet- trekkende populatie van Florida is al 
een stap verder. Van de meer dan 300 vogels die zijn uitgezet in het wild op de Kissimmee Prairie in 
centraal Florida leefden er in april 2006 nog minstens 58, 14 van hen in paren. Verschillende paren 
hebben al gebroed. Lucky, geboren 2000 , was het eerste volwassen geworden kuiken dat slachtoffer 
werd van een predator , in 2004. Zoals veel van zijn soortgenoten is hij waarschijnlijk het slachtoffer 
geworden van een rode lynx. Ondanks de grote hoeveelheid energie en geld die is geïnvesteerd in het 
herintroductieprogramma willen de beschermers zich vooral richten op de Trompetkraanvogels die 
migreren tussen Canada en de USA. De taak is de belangrijkste routes 
en verblijfplaatsen veilig te stellen en te zorgen dat de condities in het 
Aransas National Wildlife Refuge zo goed mogelijk blijven. Dit is 
alles behalve eenvoudig. De tankschepen die chemicaliën en olie 
vervoeren over de dichtbij gelegen Gulf Intracoastel Waterway 
vormen een constante bedreiging. Een ongeluk kan een ramp 
betekenen voor het overwinteringsgebied. En tegenwoordig wordt uit 
de Guadalupe River te veel water voor bevloeiing afgetapt. Dit  



betekent dat er niet genoeg zoet water meer door de brakke lagunes aan de kust stroomt. Het gevolg 
hiervan is een veranderend dierenleven. Vooral de Blauwe krab het hoofdvoedsel van de 

Trompetkraanvogels in dit gebied neemt snel in aantal af. 
Beschermers voeren een legale strijd, uit naam van de vogels. Ze 
proberen ook de electriciteitsmaatschappijen ervan te overtuigen 
bij het aanleggen van bovengrondse leidingen rekening te houden 
met de belangen van kraanvogels. 
Evenals bij andere kraanvogel 
soorten zijn ongelukken met 
bovengrondse leidingen een 

belangrijke doodsoorzaak. Trompetkraanvogels zijn  wettelijk 
beschermd in Canada en USA. Ze mogen niet langer meer legaal 
worden geschoten.  Tijdens een rechtzaak werd de economische 

waarde van een  Trompetkraanvogel vastgesteld. De kosten van 
reïntroductie van   een Trompetkraanvogel komen op 160.000 dollar 
per vogel.  
In 2006 vlogen 208 Trompetkraanvogels, welke overwinterden in 
Aransas, tussen maart en april weer 4000 km naar het noorden naar het 
Wood Buffalo National Park. Maar het Internatinal Whooping Crane 
Recovery Team heeft nog een lange weg te gaan. De groep gelooft dat 
de soort behouden kan blijven als er jaarlijks binnen de drie populaties 

25 paartjes tot broeden komen. Een groep kraanvogel bewonderaars gelooft dat er nooit meer dan 
1400 Trompetkraanvogels in het wild zullen kunnen leven. Dit aantal van 1400 Trompetkraanvogels 
was de totale populatie in 1860. Toen begon de vernietiging van de grote natuurlijke wetlands en nam 
de jacht op de zeldzame Trompetkraanvogel ernstige vormen aan. 

Kraanvogels trekken in grote groepen heen en weer tussen de broed- en 
overwinteringsgebieden. De Trompetkraanvogel vormt een 
opmerkelijke uitzondering. Zelfs  tijdens de trek vormen ze nooit 
groepen van meer dan 10 tot 15 vogels. De meeste vogels trekken in 
familieverband. Gedurende de eerste weken van hun leven, ontwikkelen 
kuikens hun specifieke soortgebonden gedragspatronen en houdingen. 
Het gedragspatroon zit in de genen. B.v. kuikens van sommige soorten 

zoals de Trompetkraanvogel kunnen extreem agressief zijn tegen verwanten, die ze soms zelfs doden, 
terwijl kuikens van andere soorten tolerant zijn tegenover elkaar. Dit gedrag komt overeen met het 
gedrag op oudere leeftijd. B.v. Kraanvogels die agressief zijn als ze jong zijn, zoals de 
Trompetkraanvogel, leiden een geïsoleerd leven in gezinsverband als ze volwassen zijn. Ze verdedigen 
het hele jaar hun territorium tegenover soortgenoten, elke indringer, ongeacht of de indringer een 
familielid of een jong van voorafgaande jaren is. Slechts de jongste vogel van het voorafgaand 
broedseizoen wordt getolereerd en beschermd. Een groot contrast met andere kraanvogelsoorten die 
goed met elkaar omgaan als ze jong zijn en later buiten het broedseizoen in grote groepen van hun 
eigen soort leven.                                                                                                                     

De Trompetkraanvogels heb-
ben een wit verenkleed met 
witte armpennen en zwarte 
handpennen met op de kop een 
kale rode plek. Jonge vogels 
hebben een lichtbruin  
verenkleed. Na de eerste rui is 
het kleurenpatroon van de 
soort, het duidelijkst aanwezig. 
Over het algemeen hebben de 
meeste kraanvogels stukjes 
naakte rode huid op de kop of 
nek, behalve de Juffer-

kraanvogel en de Paradijskraanvogel. De oppervlakte van deze stukjes rode huid varieert en is in grote 

 

 



afhankelijk van de soort. Wanneer de vogels opgewonden raken zwelt dit stukje huid op en lijkt het 
bedekt met wratten. 

In de nieuwe wereld, gaat de interesse voor de 
Trompetkraanvogel en de Canadese Kraanvogel ver  
terug. Veel inheemse stammen bewonderden en aanbaden 
de kraanvogels als de baas van de vogels. Talloze 
verhalen, mondeling overgedragen van generatie op 
generatie, leggen de nadruk op het belang van 
kraanvogels en vertellen van hun daden. Leden van de 
Cree stam vertellen hun kinderen het verhaal van de 
kraanvogel die het konijn hielp om de maan te bereiken 
en hoe de kraanvogel daar voor beloond werd met een 
rode kroon op zijn kop. Van de Azteken wordt gezegd dat 

ze zich zelf de kraanvogelmensen noemen. 
                                                                                                                     Hans van der Sanden 
 
 
     
 
 
15 mei 2013 – pas binnengekomen bericht…. nieuws heet van de naald…. 
 

Na al die jaren is bij onze “lange‐poten”‐verzamelaar de ooievaar nog 
eens  langsgekomen. Gerard en  Jacqueline Kolman zijn voor het eerst 
opa en oma geworden, van een zoon van hun dochter. Proficiat aan de 
(groot)ouders bij deze heuglijke gebeurtenis.  Ik ben zeker dat opa nu 
geregeld een liedje gaat zingen met de kleinzoon op de schoot… 
 
Minder heuglijk nieuws kwam er van Bauke Kolk (Kruideel 6, 1602 GL 
Enkhuizen). Hij heeft voor 2013 zijn lidmaatschap van de Motiefgroep 
Ornithologie opgezegd. 

 
 
kobra  
(Koenraad Bracke) 
 

  



ORNIVARIA 
 

 
ECTP 2013  
 
Begin mei vonden in Essen de Europese Kampioenschappen van de Thematische 
Filatelie  plaats.  Het was  de  zesde  editie  en  al  voor  de  vierde  keer won  een 
Duitser de gegeerde titel van Europees Kampioen van de Thematische Filatelie. 
Toevallig of niet waren de vijf vorige winnaars allemaal in de jury. Het is wel de 
eerste  keer  dat  een  vogelverzameling  het  kampioenschap  wint:  onze 
penningmeester van de Motiefgroep Ornithologie met zijn bekende verzameling 
over “duiven” – Lutz König: "Tauben, artenreich in der Natur ‐  
vom Menschen genutzt und verehrt". Misschien had u hier eerder de naam van Damian Läge als kampioen 
verwacht, maar die heeft nog niet aan deze wedstrijd deelgenomen, want hij  is als medeorganisator en 
oprichter van de ECTP telkens voorzitter van de jury. Op de 3de plaats of goed voor een bronzen medaille in 
de categorie “flora & fauna”: Peter van Nies! 
Hier een overzichtje van de deelnemers met een ornithologische verzameling in de klasse flora en fauna: 
‐ 1. Lutz König: "Tauben, artenreich in der Natur  ‐ vom Menschen genutzt und verehrt" (95%)  
‐ 3. Peter van Nies: „The Family Life of Birds“ (89%) 
‐ 12. Jacques Rothenburg: “Moi, l’Aigle” (76%) 
‐ 13. K. Thormann: “Vom Frühlingsrausch zum Sommerspektakel – Liebes‐ und Brutzyklus der Vögel“ (75%) 
In de categorie „landbouw en huisdieren“ haalde Leif Rasmussen de gouden medaille met zijn verzameling 
“Animals subjected to man” (met o.a. een aantal vogelsoorten).  
 
 
BIRDPEX VII 
 
Nog  altijd  geen  verder  nieuws  over  de  volgende  BIRDPEX  in  Frankrijk.  Volgend weekend  vindt  daar  in 
Amiens  (17  tot  20 mei  2013)  de  nationale  tentoonstelling  plaats. We  hopen  om  daar meer  nieuws  te 
ontvangen.  
 
 
PHIL’AMIENS 2013 
 
In het pinksterweekend vindt in Amiens de nationale tentoonstelling van Frankrijk plaats. Amiens ‐ met zijn 
prachtige gotische kathedraal alleen daarvoor al een bezoekje waard –  ligt slechts op  iets meer dan 4 uur 
rijden met de auto van Amsterdam en ongeveer twee  uur van Brussel. Nu de nationale tentoonstelling in 
het noorden van Frankrijk doorgaat en in het verlengde pinksterweekend zal deze ook een trekpleister zijn 
voor  bezoekers  uit  de  (bijna‐)buurlanden  België,  Nederland  en  Engeland.  Een  extraatje  voor  de 
vogelliefhebbers – Amiens  ligt aan de Somme en het  is vandaar niet zo ver rijden naar de vogelrijke baai 
van  de  Somme.  Op  vrijdag  17  mei  wordt  er  vanuit  de  organisatie  trouwens  een  uitstap  naar  deze 
toeristische  trekpleister  georganiseerd  (met een natuurgids een bezoek  aan het natuurreservaat Parque 
Ornothologique du Marqenterre).   
 
Op de tentoonstelling zelf zijn er meer dan 1000 vlakken met verzamelingen gevuld, waaronder een 40‐tal 
thematische verzamelingen, met o.a. een aantal vogelverzamelingen: 

‐ Luc Delmon: La chouette et le hibou – ces cousins de la nuit (over « uilen ») 
‐ Bernard Nortier : Le coq (over « de haan ») 
‐ Jacqueline Rica : Les rapaces (over « roofvogels ») 

http://www.philamiens2013.com  
 
 
 
 



EXPHIMO 2013 
 
Ook  in  het  pinksterweekend  vindt  traditioneel  in  Bad  Mondorf 
(Groothertogdom  Luxemburg)  de  thematische  tentoonstelling 
EXPHIMO plaats. Onze Motiefgroep Ornothologie was  in 1990 met 
een  thematische  tentoonstelling    in  Bad Mondorf  te  gast.  Op  de 
website van de MGO staat deze aangeduid als BIRDPEX 1, maar dat 
klopt eigenlijk niet, want die vond in datzelfde jaar in Nieuw‐Zeeland 
plaats (ook al waren er wellicht meer vogelverzamelingen te bekijken 
in Luxemburg dan in Nieuw‐Zeeland).   
 
Deze  keer  geen  thema’s  uit  de  natuur, maar wel  een  bijeenkomst 
van de Motiefgroep “Kraftfahrzeuge”. Zij vieren er met een tentoonstelling hun 50‐jarig bestaan. Daar zijn 
wij met onze motiefgroep nog niet aan toe – dat duurt nog wel een tiental jaar.  
http://www.philcolux.lu/2013/exphimo2013.htm  
 
 
   

ULULARIA 
 
Nieuwe uilensoort op postzegel 
 
In 2012  gaf de post  van de Verenigde Naties weer 12 
postzegels  uit met  bedreigde  diersoorten:  4  voor  VN 
Wenen,  4  voor  Genève  en  4  voor  New  York.  In  het 
blokje van Wenen (4 x 0,70 euro) zit er ook een uil – op 
het eerste zicht een Kerkuil (Tyto alba), maar deze blijkt 
een  andere  soort  van  dezelfde  familie:  de  Tyto 
novaehollandiae, de Australische Kerkuil. Ook al zijn er 
verschillende  ondersoorten  van  deze  soort  bekend, 
verspreid over verschillende gebieden  in Oceanië,  toch 
is het nog maar de eerste keer dat deze  soort op een 
postzegel verschijnt.  
 
Deze soort staat op de lijst van bedreigde diersoorten omdat zijn habitat (eucalyptusbossen) meer en meer 
omgezet wordt  in  landbouwgebied.  Daar  is  er  dan  ook  een  verlies  aan  prooidieren  zodat  hij  niet  eer 
voldoende voedsel kan vinden. Bovendien verdwijnen  de bomen met natuurlijke nestholtes zodat hij moet 
uitwijken naar elders of uiteindelijk nergens nog terecht kan.      
 
 

ORNIFLANDRIA 
 
En nog maar eens Buzin 
 
Op zaterdag 25 mei wordt er in Mechelen een tijdelijk postkantoor 
georganiseerd  door  de  Studiegroep  Postzegels  A.  Buzin  in 
samenwerking met  de  Cercle  Philatélique  A.  Buzin  (van  10u.  tot 
12u.30  en  van  13u.  tot  16u.).  De manifestatie  vindt  plaats  naar 
aanleiding van het 10‐jarig bestaan van A.B.C.P. en 20 jaar Vlaamse 
Gaai S.P.A.B.  Door beide verenigingen wordt een souvenirkaart en 
een MyStamp uitgegeven met de afbeelding van de Vlaamse gaai 
(zoals ook de speciale afstempeling). André Buzin zal zelf ook aanwezig zijn (10 tot 16u.).  
 

kobra (Koenraad Bracke) 
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