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“Let’s talk Turkey” 

(by Urkey Turk) 

Did you know that: 

♣ our oldest, and founder  
member of our Naboom- 
spruit Bird Club, is 
Charles Field. Our friend became 90 years 
old on 27 April this year; 

♣  Charles and Steve Kruger started our 
club way back then and later on they 
drew Saartjie Kidson into their fold; there-
after our club grew rapidly and at one 
stage we were over 100 members; 

♣  our club is fifteen years old this year 
and maybe a celebration to this effect is 
at hand; 

♣  as of today Hennie and Maureen might 
be our second oldest club members; 

♣  our youngest club member is Nicky 
Albasini; 

♣  the club member with the newest dri-
ver’s license is Ellie van Rhyn; 

Die Oog van ’n voël 
 

  In die nuutste uitgawe van African Bird-
life is daar ’n fantastiese artikel oor voëls 
se oë. Ek het al by ’n vorige geleentheid 
oor die Waterploeër se skrefie-oog, soos 
dié van ’n kat, geskryf.  
  Ons let nie altyd op na alles rondom ’n 
voël nie!! Ons kyk, en sien, en tik die 
spesie af op ons lyste:- lewenslys, uitstap-
pielys, SABAP2 se voëlatlaslys ensovoorts. 
  Ja, ons is meer behep met ons lyste as 
wat ons na lysters kyk! Ek word soms 
gedurig aangejaag omdat ek op uitstap-
pies agter raak, ander kykers sit al daar 
vêr voor en wag dat ek moet aankom. 
  Laat hulle maar wag, hulle “kyk” in elk 
geval nie voëls nie, loop net saam. Selfs 
tydens ’n Groot Voëlstormdag (BBD) is ek 

aangejaag omdat ek vir die soveelste keer 
na die Bosveldtinktinkie kyk!! Hierdie 
tinktinkie is eintlik ’n baie interessante 
voëltjie, vir my altans! 
  Ek het verlede jaar ’n aanbieding opge-
stel van voëls se verskillende oë. Dit han-
del oor hoe ’n voël se oog van dié van die 
mens verskil, die kleurspektrum waarin 
hulle kan sien en dan ook hoe hulle pupil-
le van mekaar verskil, amper soos in die 
artikel in die tydskrif hierbo genoem. 
  Ons kan miskien later na hierdie aan-
bieding kyk sou daar belangstelling wees. 

  Nuwe Voëlboek met klankleser!! 
 

  Ons voëlklub se welbekende boekskry-
wers Saartjie Kidson en Herman van 
Niekerk het weer ’n voëlboek die lig laat 
sien. Die foto hier links toon die boek, en 
wat interessant is, is dat dit met ’n klank-
leser, dit lyk soos ’n UBS geheuestokkie, 
uitkom wat al die voëlklanke bevat. Die 
stokkie word op die skets van die voëlfoto 
in die boek gedruk en dan word die voël 

se roep gespeel via hierdie klankleser! 
Fantastiese tegnologie en ’n eerste vir 
Suid Afrika! 
  Die boek sal nie by boekhandelaars be-
skikbaar wees nie, maar kan wel direk 
vanaf Briza Publikasies bestel word. Die 
promosieprys is R600 tot en met bestel-
lings wat teen einde Oktober geplaas is en 
daarna is die prys R650. Posgeld vir afle-
wering in die RSA is gratis. 
Briza se kontakbesonderhede in Pta is: 
Webwerf:   www.briza.co.za 
e-Pos:       books@briza.co.za 
Tel. Nr.:     012-329 3896 
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Verjaardae in Oktober 2013  

  Die onderstaande lede word alle seën en 
voorspoed toegewens met die herdenking 
van hul geboortedag. 
1   Okt Susan Koorzen 
4   Okt Niek van Staden 
11 Okt Michèlle Tarboton 
13 Okt Lucean Attard 
18 Okt Louiza Frohlich 

JAARPROGRAM 
(Elsje van Rhyn) 

    Die Bestuursvergadering sal op 1 
Oktober 2013 by Quarta Booysen se huis 
om 14:30 plaasvind. Neem kennis dat die 
Algemene-vergadering op 8 Oktober 2013 
by die Gereformeerde Kerk se saal sal 
plaasvind.  Dit sal ’n Bring-en-Braai 
geleentheid wees. Daar sal pap, sous en 
brood beskikbaar wees teen R10 per per-
soon. Prof. Dereck Engelbrecht en Billy 
Attard sal oor die “langverwagte” voëlneste 
gesels. Lede wat graag die Jaareindfunk-
sie op 30 November gaan bywoon moet 
hul name by hierdie vergadering opgee, 
asook betaal. Die koste beloop R40 per 
persoon vir lede en R90 per persoon vir 
nie-lede. Die jaareind-ete gaan by Thaba 
ya Meetse plaasvind. Lede mag wel hul eie 
wyntjie saambring maar enige ander 
drankies kan slegs by die gastehuis ge-
koop word. 
 

  Lede word daaraan herinner dat die uit-
stappies om 06:00 vanaf Gholfpark se 
hek begin.  
 

  Die uitstappies vir Oktober is na Buf-
feldoring, Willem Turvey se plaas, op 12 
Oktober. Dit is aan die begin van die 
Markenpad geleë. Die uitstappie na 
Monate Lodge  vind op 31 Oktober plaas.  
Beide uitstappies beloof om baie inte-
ressant en opwindend te wees. 
  As ons gaan voëls kyk is dit tog belang-
rik dat lede etiket aan die dag sal lê en 
saggies in groepies saamloop. As daar ’n 
aanhoudende gesels en gesweepklappery 
is, kan mens maar vergeet om voëls te 
sien! Daar is wel lede vir wie dit opoffering 
is om aan uitstappies deel te neem en dan 
gefrustreerd die dag te geniet met aller-
hande lawaaimakery. Kom ons respekteer 
mekaar en vorm ’n Esprit de corps!! 

FB-eye (groen-oog Spy van die VSA) en 
oom SP-eye (rooi-oog Spy van die USSR)  
het ’n geheime morse-kode boodskap 
onderskep wat aandui dat heelwat lede 
“lentekoors” (H1N9) opdoen noudat die 
son weer energieke bok-
spronge maak !! 
Na Zdarovje ou grote. 

WAARNEMINGS: UITSTAPPIES 

 

  Tydens die uitstappie van 
14 September na Dok Piet 
Prinsloo se plaas het ons 86 
spesies getel. Die tjokkie, is 
gewen deur Wilma Claassens. 
Die hoogtepunt was die sien van die baie 
Kolganse en Wildemakoue. Ook be-
sonders was die sien van die Witkatlagter. 

  Die besoek aan Salem op 26 September 
het 69 spesies opgelewer. Die Spookvoël 
en die Oranjeborsboslaksman het heeltyd 
hul geroep laat hoor. Die tjokkie is gewen 
deur Alien Boshoff met ’n telling van 68. 
Ons wens beide tjokkiewenners geluk. 

Lief en Leed 
 

  Ons het verneem dat dit 
beter gaan met Charl en 

Erica se seun. Ons wens hulle sterkte toe. 
Ons voorspoedige wense gaan ook aan 
Larita Raath en Louis Cronje met die her-
stel van hul gesondheid. 
  Ons glo almal sal weer eersdaags “op die 
voet” wees want die somer is hier en daar 
moet agter voëls aan geloop word. 

Kursus oor slange: Nylsvley 
 

  Op 12—13 Oktober is daar ’n kursus oor 
slange te Nylsvley wat aangebied word 
deur ’n professionele herpetoloog ene 
Neels Botma. Die kursus behels die iden-
tifisering van slange, hul gewoontes, die 
hantering van slange en slangbyt-
behandeling. Die kursusfooi is R600 per 
persoon (Vriende van Nylsvley lede kry af-
slag). Die wat net Saterdag wil bywoon 
kan dit wel doen teen R350 wat ontbyt en 
middagete insluit. Die kursus begin om 
08:00 met ’n ontbyt. Die kursus eindig 
Sondagoggend met ’n laat ontbyt. Diegene 
wat belangstel kan hul besprekings doen 

by Marion by 012-667 2183. Die web-
adres is:   friendsnylsvley@mweb.co.za 
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Die ‘bosvoël’ as kontreinaam 
  

  Nog ’n baie bekende geroep in die bos-
woud, is dié van die ‘bosvoël’, die Gewone 
Willie. Hy het ook ’n paar kontreiname 
soos: groenpiet ~ groenwillie  ~ lemoenvoël 
~ piet ~ willie. 
  Die tweede voël met die naam ‘bosvoël’ is 
die boskraai, en hier is daar die drie 
bekende neushoringvoëls naamlik die 
Geelbek-, en Rooibekneushoringvoëls, 
Grysneushoringvoël, en die vierde een is 
die Gewone Boskraai. 
  Die derde ‘bosvoël’ is die Geelstreep-
boskruiper met kontreiname van bostade-
rat ~ bostaterat en geelstreeptiptol. 
  So terloops, die Geelborswillie het die 
volgende kontreiname van: 
Geelborstiptol ~ geelwillie en geelbosvoël. 
  Die WAT (Woordeboek van die Afri-
kaanse Taal) definieer die ‘bosvoël’ soos 
volg: 
bosvoël s.nw. 
 1 'n Bosliewende, olyfgroen sang-
voël met geelagtige ondersy en ondervlerk-
vere; Andropadus importunus (fam. Pyc-
nonotidae); 
 2 'n Voël, min of meer soos die 
vorige, maar met geelgestreepte, wit 
ondersy; Phyllastrephus flavostriatus (fam. 
Pycnonotidae). 
 
  Die Gewone Willie se wetenskaplike 
naam is Andropadus importunus. Die uit-
leg is soos volg: 
Grieks: anêr, andros = man 
   opados = assistant. 
Dit word gevolg deur importun wat Levail-
lant aan hierdie voël gegee het (importune 
in Frans beteken obstruktief). Die Latyn is 
egter importunus wat probleemagtig be-
teken. Die rede hiervoor is omrede Levail-
lant beweer het dat die Gewone Willie jag-
ters agtervolg het en ander voëls van hul 
teenwoordigheid gewaarsku het met sy 
harde, irriterende en aanhoudende ge-
kweel. 
  As ek, soos Levaillant, ’n naam moes gee 
vir die Gewone Willie en dieselfde tipe ar-
gument sou volg dat dit ’n “verskriklike 
lastige” voëltjie is, dan dink ek ek sou die 
naam Andros hagar gegee het. Dit sou 
dan beteken: Hagar die verskriklike man ! 

Die jong Afrikaanse Sperwer 
 

  Die foto hieronder is van ’n onvolwasse 
Afrikaanse Sperwer wie se primêre vere 
ontbreek. Een veer het in die vlerk se lewe 
afgebreek en moes eers deur ’n veearts in 
Polokwane uitgetrek word. Sou mens nie 
soiets doen nie, dan sal so ’n veer nie  
weer uitgroei nie. 
  Toe ek hierdie sperwer gaan haal het, 
het ek sommer van die geleentheid ge-

bruik gemaak om dit te ring. Ek het nou 
al vyf roofvoëls gering en is stadig maar 
seker oppad om ook te kwalifiseer as ’n 
roofvoëlringer. Ek het onder toesig al die 
Bal-chatri wip hanteer saam met Joseph 
Heymans. By een so ’n geleentheid kon 
ons net nie die Blouvalkie gevang kry nie. 
  Hierdie Afrikaanse sperwer is tans by 
René Olivier van Crown Rehabilitation net 
buite Polokwane op die plaas waar dit 
bewaar sal word totdat al die vere weer 
uitgegroei het. Die sperwer sal daarna 
vrygelaat word in die natuur waar dit 
hoort, en nie in ’n hok of kou nie. 
 

  Diegene wat 
aan René dona-
sies wil maak 
kan direk met 
haar in verbin-
ding tree by die 
kontakbesonder-
hede soos op die 
bord hieronder 
aangetoon, sy is 
slegs afhanklik 
van donasies om 
diere te help in 
die lewe. 


