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DENEDERLANDSCHEPOSTZEGELVEIUNG 
HLATELIE' EN POSTGESCHIEDEN IS 

internationaal het best georiënteerd 
NAJAARSVEILING VAN 4 T/M 7 NOVEMBER 

* kijkdagen: 30 oktober t/m 7 november * 
hieronder een greep uit ons uitgebreide aanbod postfris Nederland en Overzee 

nr. 3 nr. 6 nr. 9 nr. 27 nr. 44 

:iWiBBiBI iiSRnsnn: 

Ned.lndië nr. 98f 

» y P W I 

^ 35 

nr. 29 

^ ^ ^ ^ ^ ' i 

" 

roltanding nr. 32 P.P.V.Z. nr. 2 telegram nr. 7 Ned.lndië nr. 2 N.l. dienst nr. 26f 

^ ^ - 10 tevens ook een zeer mooi aanbod buitenland met o.a. België nr. 1 in luxe blok van vier waarin 2 
postfrisse ex. taxatie € 10.000,=, Duitse Post in China nr. 14 ongebruikt, uiterst zeldzaam slechts 
enkele ex. bekend taxatie € 20.000,=, veel Engeland en Koloniën en andere landen 

1 * 
1 ^"unr ^ 

> 

België nr. 1, in blok van 4 w.i. 
2 ex. postfris, zeldzaam II 

New Foundland, Finland, nr.11 Marianen nr. 6 D.P. in China 
nr.7 ongebruikt ongebruikt type I, gebruikt nr. 14, ongebruikt 

D.P. in China 
nr. 12 gebruikt 

ZEER GROOT EN GEVARIEERD AANBOD VAN CA. 3200 KAVELS WAARBIJ VELE MOOIE INTACT GELATEN 
COLLECTIES VAN DE GEHELE WERELD MET INZETPRIJZEN VAN €20,= TOT € 25.000,=, 

TOTALE INZETWAARDE RUIM 1,75 MILJOEN EURO, 
VEEL LOSSE KAVELS MET O.A. ZEER MOOI DUITSLAND WAARBIJ ZELDZAME ZEGELS EN EEN FANTASTISCH 

AANBOD NEDERLAND EN O VERZEE POSTFRIS MET VEEL VOOR 1900, TEVENS EEN LEUKE AFDEUNG 
POSTHISTORIE, KORTOM EEN VEILING DIE U ABSOLUUT NIET MAG MISSEN !! 

GEHELE VEILINGCATALOGUS OP 
WWW.NPV.NL 

een gedrukte versie van onze full-color veilingcatalogus is 
verkrijgbaar na overmaking van € 15,= op postbank 461000 
Leeuwenveldseweg 14 
1382 LX Weesp 

tel: 0294-433020 
e-mail: info@npv.nl 

http://www.npv.nl
mailto:info@npv.nl


VAN LOKVEN POSTZEGELVEILINGEN BV 

58" v e i l i n g 
12 november 

2005 
Wij zijn trots u te kunnen melden dat ons 
een van de grootste handelsbestanden 
uit Nederland ter liquidatie is toevertrouwd. 

In onze 58^ veiling op 12 november a.s. detailleren 
wij uit dit bestand een groot aantal goede nummers 
en series van Nederland en Overzeese Rijksdelen. 

Alsmede veel goed, gezocht materiaal van de meeste 
West-Europese landen. 

Naast de vele, vrijwel geheel intact gelaten verzamelingen 
en partijen, is er een leuke afdeling restanten en dozen. 

Al met al een veiling die zeker de moeite waard zal zijn ! 
Neem ruimschoots de tijd voor bezichtiging !! 

Door overmaking van €10,= (postgiro 46 00 298) ontvangt u 
onze goed verzorgde en rijk geïllustreerde catalogus. 

VAN LOKVEN POSTZEGELVEILINGEN BV 
beëdigd makelaar taxateur 

Buitenhaven 5 
5211 TP 's-Hertogenbosct i 
Tel . : +31 (073) 612 20 33 

Fax: +31 (073) 613 67 39 
E-mai l : admin@vanlokven.n l 

In ternet : www.vanlokven.n l 

ONZE VEILINGEN ZIJN OOK TE ZIEN OP INTERNET: WW W. VAN LOK VEN . N L 

mailto:admin@vanlokven.nl
http://www.vanlokven.nl
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ERMANN 
IDSMEER - Tel. 020-4823966 

INKOOP! 
Wij kopen graag 

Speciaalkollekties 

Buitenland 
en 

Nederland 

INKOOP! 
Ook te koop gevraagd: 
POSTFRIS Nederland 

Vooral na 1940 

INSULINDE 
L. v. Meerdervoort 251 
2563 AC Den Haag 
Tel. 070 - 3450886 
Fax 070-3654100 
E-mail: insulinde@wanadoo.nl 

KIENHORST 
Steenstraat 16 
7571 BK Oldenzaal 
Tel. 0541-515879/511190 
Fax 0541-520302 
E-mail: kienhorst@planet.nl 

ienhors« 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

mailto:insulinde@wanadoo.nl
mailto:kienhorst@planet.nl


ZOJUIST VERSCHENEN! 
Een compleet overzicht van de postgeschiedenis van de eerste drie Nederlandse postzegelemissies, 

"De Klassieken" beschreven in één boek door CJJ .M. van Hussen uit Costa Rica. 

'^A /Alftiïï"1*i''̂ ''''" 

Een willekeurige greep uit de talrijke onderwer
pen: 
Postkantoren, hulppostkantoren, bijzondere 
hulppostkantoren, distributiekantoren en 
bestelhuizen, spoorwegmaatschappijen en 
spoorwegpostkantoren, alle denkbare stempel
typen alsmede een uitleg van het hoe en waar
om van het gebruik ervan, administratieve 
stempels, brieven, drukwerken, als brief verzon
den drukwerken, bedelbrieven, militaire brie
ven, posttarieven in binnenland, de voormalige 
overzeese rijksdelen en landen waarmee 
Nederland de meeste handelsrelaties onder
hield, talloze details en leuke weetjes, een quiz, 
ontdekkingen, herziene interpretaties, dat alles 
met bewijzen, gebaseerd op bronnenonderzoek 
en overtuigend geïllustreerd. 

j ^ m M ^ ^ B 

Weet u veel van deze emissies? 
Dan moet u het boek lezen. 

Weet u veel over deze periode van de 
Nederlandse postgeschiedenis? 
Ook dan moet u het boek beslist lezen. 

U wilt uw l<ennis over het begin van het 
Nederlandse postzegeltijdperk verder uitbreiden? 
Dan moet u het boek zeker lezen. 

U zoel<t een naslagwerk over de periode 1852-
187g dat u regelmatig wilt raadplegen? 
Dan kunt u niet zonder dit boek. 

U zoekt een boek dat ons mooiste filatelistische 
erfgoed in prachtige kleurenafbeeldingen expo
seert? 
U zult dat in dit boek vinden. 

Het prachtige, geheel In kleur uitgevoerde boek 
heeft een formaat van 23 x 28 cm, heeft een 
harde kaft met losse omslag, bestaat uit 256 
genummerde pagina's, telt 288 afbeeldingen en 
bevat diverse tabellen. 

De prijs bedraagt € 58,- exclusief verpakkings-
en verzendkosten of, voor binnenlandse verzen
ding, € 64,75 inclusief verpakkings- en verzend
kosten. 

Het boek is verkrijgbaar bij de filatelistische boekhandel en bij de uitgever, 

Van Dieten Postzegelveilingen B.V. 

Prinsessegracht 3,2514 AN 's-Gravenhage 
Lylantse Baan 3,2908 LG Capelle aan den IJssel 

tel.+31 (0)703653817 
tel.+31 (0)102667828 

info@vandieten.nl 
www.vandieten.com 

mailto:info@vandieten.nl
http://www.vandieten.com


NIEUWE PRIJSLIJSTEN 
In de periode septembernovember 2005 

komen de volgende prijslijsten uit: 
B Nederland (**, tot 1940 * , gebr. & FDC), O.G.D. 

(**, tot 1948 gebr.) 
C. Groot Brittannië (**) 
E. Guernsey, Alderney, Jersey, Man (**) opruiming met 

kortingen 
F. Ierland (**) opruiming met kortingen 
GL. Scandinavië & Baltische landen (Denemarken, Faroer, 

Groenland, Finland, Aland, Noorwegen, IJsland, Zweden, 
Estland, Letland, Litouwen) (**) opruiming met kortingen 

R. Australië & Australisch Antarctica (**) 
S. Nieuw Zeeland & Ross Dependency (**) 
T. Pacific (Christmas, Cocos Keeling, Norfolk, Papua New 

Guinea, Pitcairn, Tokelau) (**) opruiming met kortingen 
V Zuidelijk Afrika (Zuid Afrika, Bophuthatswana, Ciskei, 

Transkei, Venda, ZuidWest Afrika, Namibië, Northern & 
Southern Rhodesia, Rhodesia, Zimbabwe, Rhodesia & 
Nyassaland, Bechuanaland) (**) 

Nog steeds geldig de lijst van november 2004 : 
M. Duitsland (Bondsrepubliek & Berlijn) (**) opruiming met 

kortingen 

Bent U geïnteresseerd? Vraagt U dan de gewenste prijslijst(en) aan. 
Wilt U daarbij wel opgeven om welke lijst(en) het gaat? 

Grote Markt 1  8011 LV Zwolle 
Postbus 1532  8001 BM Zwolle 
tel. 0384213838 (fax 4226330) 
Postbank 3931929 
Email: boomstamps@home.nl 
winkel geopend dinsdag t/m zaterdag 
10.0012.30 en 13.3017.00 uur. 

Postzegelhandel 
Boomstamps 

uw postzegelhandel op internet 
• postzegels 

■^V • albums 
• catalogi 

• telefoonkaarten 
• verpakkingsmateriaal 

vmmmm 
• Compleet overzicht Davo 

en Importa albums 
• Hawid klemstroken met 

± 15% korting 
• Regelmatig leuke 

aanbiedingen 
• Franco vanaf 75,00 euro 

Nieuwe catalogi 
(met prijzen 
in euro's) 
YVERT 
MICHEL 
NPVH, enz. 
aantrekkelijk 
(laag) geprijsd 

AANBIEDING LUXE ALBUMS DAVO 
Elke maand op onze site 

een ander luxe landalbum 
van Davo in de aanbieding 

tel: 010476.81.75  fax: 010476.80.48 

NIEUWE MICHEL EDITIES: 
per 14 oktober: 
Bildpostkarten Duitsland 200506 
Rusland Speciaal 2005/06 in kleur 
Brieven Duitsland 2005/06 

per 11 november: 
Sovjet Unie Speciaal 2005/06 in kleur 98 
Privatpostmarken 2005/06 35,80 
CD Modelspoorwagons en Iocs Duitse Post. 39,80 

Wij staan op de POSTEX in Apeldoorn met tiet complete MICHEL 
programma. Tevens diverse aanbiedingen overjarige edities. 

auf der heide Oude Woudenbergse Zandweg 4, 
3707 AN Zeist tel 030 6924800 

wviArt/ aufderheide nl  email aufderheide@hetnet nl fax 030 6933011 postgiro nr 1700 

TE KOOP GEVRAAGD 
Nederlandse EuropaCEPT 

postzegels postfris 
Jaar 1985198719881989
19901991 ä € 1,00 per set 
Jaar 1992 ä € 2,00 per set 
Jaar 1993 ä € 3,00 per set 

Bij voorkeur in grotere aantallen 
Voor halve of complete vellen +15% extra 

Ruud Vergossen Filatelie 
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard 

TelFax: 040 2044684  EMail: r.vergossen@hetnet.nl 

Veilingshuis 
PASSON 

INKOOP  VERKOOP TAXATIE  POSTZEGELS 
OUDE ANSICHTKAARTEN EN BRIEVEN  MUNTEN 

Wij veilen elke week 

Keizershof 17 6834 DG Arnhem 
tel. 0263210013 fax 0263214110 

Nog steeds te koop gevraagd 
VERENIGD EUROPA "CEPT" POSTFRIS 

1956 t/m 1992 = € 4400 (incl. Blokken) 
1956 t/m2004 = € 5000(incl. Blokken) 

Ook gedeelten hiervan 

Frankeergeldige zegels Nederland 
met en zonder gom 

Postzegelhandel Spijkenisse 
IJsvogelhoek 6, 3201 HR Spijkenisse 

0181624635  0620457388 

mailto:boomstamps@home.nl
mailto:r.vergossen@hetnet.nl


Jaargang 83  oktober 2005  nr. 941 

'Filatelie' (waarin opgenomen De 
Philatelist en De Posthoorn) is een uit
gave van de Stichting Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie te Den 
Haag. 'Filatelie' bevat  buiten verant
woordelijkheid van de redactie  de of
ficiële mededelingen van de Neder
landse Bond van FilatelistenVereni
gingen NBFV en de NVPHinformatie
pagina's. 'Filatelie' verschijnt om
streeks het midden van elke maand 
(niet in juli). 

Hoofdredacteur: 
Aad Knikman AIJP 
Klipper 2,1276 BP Huizen. 
Telefoon: 0355254391 
Telefax: 03552 40 926 
Email: phi!atelie@)t)p.ni 
Website: uiuJUJ./ilatehe.u's 

Advertentieverkoop: 
Springer Uitgeverij bv 
Postbus 270, 3830 AG Leusden 
Jeanine de Troye 
Telefoon: 0334335231 
Telefax: 0334335255 
jeanine.detroye^spnn^ennt^euerij.nl 

Abonnementen en bezorgklachten: 
Abonnementenland 
Postbus 20,1910 AA Uitgeest 
Telefoon: 02513139 39 
Telefax: 0251310405 
Email: aboseriiice(3)aboland.nl 
Website: lüUJUfabolandnl 

Adreswijzigingen: 
Adreswijzigingen geeft u op aan de se
cretaris van de vereniging waarvan u 
lid bent. Individuele abonnees (jaar
lijkse betahng aan de Stichting) zen
den hun adreswijziging aan de admi
nistratie (zie 'Abonnementen'). 

'Hoe word ik abonnee? ' 
Er zijn twee abonnementsmethoden: 
1. een collectief abonnement: 
U kunt lid worden van een vereniging 
die bij 'Filatelie' is aangesloten (zie 
'Verenigingsadressen' elders in dit 
nummer). Het abonnementsgeld is 
dan inbegrepen in de contributie die u 
aan de vereniging betaalt. 
2. een individueel abonnement: 
Voor een individueel abonnement 
kunt u zich  met uitzondering van 
België  aanmelden bij Abonnemen
tenland in Uitgeest (zie 'Abonnemen
ten') voor €22.50 (Nederland), €36.
(buitenland, standaard) of €58. (bui
tenland, priority). Een individueel 
abonnement kan per de eerste van een 
willekeurige maand ingaan; het loopt 
minimaal één jaar (elf nummers). 
Voor het opzeggen van uw abonne
ment: zie 'Opzegging abonnement'. 

Belgische abonnees 
Woont u in België? Dan kost een abon
nement € 23.50. Stort dit bedrag op 
rekening 000035088233 t.n.v. Pen
ningmeester Filatelie, Brussel; 
vermeld duidelijk het adres waarnaar 
het blad moet worden gezonden! 

Opzegging abonnement : 
Een individueel abonnement kan aan 
het eind van de lopende abonnements
periode worden beëindigd. U doet dit 
door uiterlijk vier weken vóór het af
lopen van uw abonnement een briefte 
schrijven aan Abonnementenland in 
Uitgeest (adres: zie 'Abonnementen'). 

Losse nummers : 
Nummers van de lopendejaar^an^ kun
nen (mits voorradig) voor € 2.50 per 
nummer (inclusief porto) worden 
besteld via postgiro 8591403 van 
Abonnemenland te Uitgeest; vermeld 
de gewenste editienummers. 
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De frankeermachine bestaat in Nederland tach
tigjaar en daarom op onze cover een mooi voor
beeld: geen superoud, maar een hypermodern 
model. Het is de elektronische Francotyp 
'Optimail', die volgens het thermotransfer
systeem werkt. Jeffrey Groeneveld richt zich in 
zijn artikel in dit nummer van Filatelie echter 
vooral op de oudere typen frankeermachines. 
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vijfenzeventig jaar luchtpost in 
Suriname: dat is een jubileum dat in 

Filatelie niet onopgemerkt mag blijven. 

Washington 742 
In 2006 is 

Washington 
the place to be. 
De organisatie 

is op orde en 
het is nu 

slechts nog 
een l<westie 

van aftellen. 
Meer over deze 
internationale 
expositie leest 

u in dit 
nummer van 

Filateüe. 
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AANBIEDINGEN NEDERLAND 
POSTFRIS POSTFRIS POSTFRIS POSTFRIS 

pnjs 

50-55 
81 
82-83 
84-86 
87-89 
90-94 
95 
96 
97 
102-103 
104-105 
106 
107-109 
110-113 
114-120 
129 
132-133 
134-135 
136-138 
139-140 
141-143 
144-148 
166-168 
169-176 
177-198+C 
199-202 
203-207 
208-211 
212-219 
220-223 
224 
225-228 
229-231 
232-235 
236-237 
238-239 
240-243 
244-247 
248-251 
252-255 
256 
257-260 
261-264 
265-266 
267-268 
269 
270-273 
274-277 
278 
279-282 
283-286 
287-288 
289-292 
293-295 
296-299 
300-304 
305-309 
310-312 
313-317 
318-322 
323-324 
325-326 
327-331 
332-345 
346-349+ C 
350-355 
356-373 
356a/d 
374-378 
379-391 
379a/d 
392-396 
397-401 
402-403 
402b-403b 
405-421 
428-442 
474-489 
490-494 
495-499 
500-503 
504-505 
506-507 
508-512 
513-517 
518-533 
534-537 
538-541 
542-543 
544-548 

43,50 
62,50 
17,00 

poa 
32,50 
12,00 
29,00 
29,00 
65,00 

165,00 
540,00 

4,75 
189,50 

14,60 
57,00 
59,50 

155,00 
66,00 

165,00 
14,50 
19,20 
68,00 
15,00 
13,75 

poa 
24,50 
47,00 
22,25 

122,00 
36,00 
35,00 
55,50 
52,00 
52,00 

385,00 
59,00 
89,50 

166,00 
88,00 
41,00 
21,75 
99,00 
83,00 
43,50 
49,50 
23,00 
79,00 
78,00 
46,00 
92,50 
55,00 
10,50 
42,75 

7,50 
33,50 
27,25 
26,00 
10,25 
27,90 
26,00 

8,50 
16,50 
29,75 
18,10 

345,00 
26,00 

104,00 
79,00 
10,75 
7,60 
6,75 
3,05 
1,35 
5,50 

165,00 
1,50 
7,25 

110,00 
4,85 
3,00 
4,50 
1,50 
2,80 
4,05 

10,50 
215,00 
695,00 

12,45 
6,75 

12,20 

cat nr. pms 
549 
550-555 
556-560 
561-562 
563-567 
568-572 
573-577 
578-581 
582 
583-587 
588-591 
592-595 
596-600 
601 
602-606 
607-611 
612-616 
617-636 
637-640 
465/634b 
641-645 
646 
647-648 
649-653 
654 
655-659 
660 
661-665 
666-670 
671-675 
676-680 
681-682 
683-687 
688-692 
693-694 
695-699 
700-701 
702-706 
707-711 
715-719 
720-721 
722-726 
727-728 
729-730 
731-735 
736-737 
738-742 
743-744 
745-746 
747-751 
752-756 
757-758 
759-763 
764-765 
766-770 
771-773 
774-776 
777-778 
779-783 
784-785 
786-790 
791 
886-888 
886-888 dan m 
vellen van 10 
889-893 
894-898 
899 
901-905 
906-907 

1,25 
36,00 
58,50 

6,60 
18,75 
24,00 
15,00 
17,85 

1,80 
13,25 
6,00 

65,00 
8,50 
0,50 

16,50 
10,50 
13,00 
8,75 

22,00 
9,25 

20,50 
1,50 
3,00 

10,50 
0,65 

14,50 
1,00 
9,00 

11,25 
24,00 
8,00 

78,00 
8,00 

10,00 
3,95 
5,00 

12,00 
10,50 
13,25 
7,50 
0,75 

10,50 
10,50 
1,25 
6,00 
2,50 

11,50 
4,50 
3,75 

10,25 
6,30 
0,25 
4,00 
0,80 
4,00 
1,60 

11,00 
1,50 
3,20 
0,80 
4,00 
0,70 
7,75 

74,50 
1,25 
1,75 
3,50 
1,80 
1,95 

pnis 

909-911 
912-916 
917 
920-924 
927-929 
932-936 
937 
965-969 
975-977 
978-982 
983 
985-989 
992-995 
996-1000 
1001 
1003-1006 
1012-1014 
1015-1019 
1020-1023 
1024 
1026-1029 
1032-1035 
1038-1041 
1042 
1043-1045a 
1046-1049 
1052-1054 
1052 paar 
1059-1062 
1063 
1068-1071 
1079-1082 
1083 
1085-1088 
1098-1102 
1098a-1102a 
1103-1106 
1107 

1,00 
2,30 
6,00 
2,00 
1,90 
3,00 
6,25 
3,55 
1,20 
3,10 

12,70 
4,50 
2,10 
2,10 
7,50 
2,25 
0,90 
1,70 
2,30 
5,65 
2,05 
1,85 
2,20 
6,90 
1,35 
2,00 
5,95 
7,50 
1,50 
2,55 
1,45 
1,35 
1,85 
1,30 
2,20 
2,20 
1,30 
1,80 

POSTZEGEL
BOEKJES 

2 
3 
3A 
4 
5 
BA 
6B 
6C 
60 
6E 
6EF 
6FFP 
6FFQ 
7A 
7B 
7BF 
8A 
8B 
8C 
8AF 
8BF 
8CF 
9A 
9B 
9D 
9E 
9F 
9G 

4,90 
6,15 
1,70 
2,10 
1,65 
1,45 
3,20 

88,50 
29,50 
29,50 

5,40 
1,60 
4,40 

19,50 
2,30 
2,90 
4,00 
5,75 
5,15 

29,00 
6,15 

12,75 
39,50 

8,25 
95,45 
67,70 
56,35 
67,70 
21,35 

Ik garandeer U 

KWALITEIT 
met faire prijzen 

ALS U DIT OOK WENST, 

DAN BENT U BIJ HET 
JUISTE ADRES. 

SNELLE LEVERING UIT VOORRAAD 
Maandaanbieding OKT. 2005 

Postfris NEDERLAND 
SERIE 166-168 VOOR: 1Z35 

VERVOLG BOEKJES 
9H 
9AF 
9CF 
9DF 
9EF 
9FF 
9GF 
9HF 
lOA 
lOAF 
10BF 
11AF 
11BF 
12A 
13A 
14A 
14B 

10,50 
6,25 

39,00 
58,00 
95,45 
67,75 
19,10 
4,50 
5,25 
7,10 

12,25 
7,25 
7,50 

10,50 
12,00 
3,75 
3,75 

Onderstaande 
series 

GESTEMPELD 

Boltanding 

1-18 
19-31 
32 
33-56 
57-70 
71-73 
74-77 
78-81 
82-85 
86-89 
90-93 
94-97 
98-101 

215,00 
68,00 

poa 
127,00 
48,00 
82,00 
31,50 
14,50 
13,25 
15,50 
24,50 
21,25 
19,50 

Luchtpost 

12-13 
7,00 

135,00 

Port 

27 
28 
31-43 
42 
43 

19,00 
92,00 
86,00 
26,50 
41,00 

Internering 

130,00 

Dienst 

9-15 
16-19 
20-24 
25-26 
27-40 
41-43 
44-58 

145,00 
31,00 
22,50 

2, 
8,00 
5,10 
0,60 
8,50 

Telegram 

24,50 
21,00 
7,50 

112,00 
20,00 
7,00 
poa 

14,00 
14,00 
21,00 
24,00 

245,00 

Post-pakket 

2,70 
30,00 

Post-bewijs 

poa = pnjs op aanvraag 
Staat tie äoot U gewenste 
serie niet in deze 
advertentie^ De ruimte 
IS helaas niet toereikend 
om alles op Ie nemen 
GHATIS PFIJSiUST 
LIGT won U KLAAR 

DE COMPLETE PRIJSLIJST STAAT OOK OP INTERNET!!!!!!! www.postzegelhoes.nl 

Gratis prijslijst met vele postfrisse en gestempelde zegels van 
NEDERLAND - NED INDIE - NIEUW-GUINEA - CURAfAU/ANTILLEN - ARUBA - NED SURINAME 

Tel: 077 - 351 26 98 GRATIS PRIJSLIJST 
NEDERLAND en OVERZEE 

Giro: 346 82 65 
Bank: 10 77 01 766 

Fax: 077 - 354 72 42 

FRANCO I Internet: www.postzegelhoes.nl 
LEVERING I E-mail: info@postzegelhoes.nl 

MPO MUNTEN- EN POSTZEGELORGANISATIE 

Veiling 
2&3 december 2005 

In "Het Veerhuis"Nieuwegein 

MPO 
Industrieweg 29 

3401 MA IJsselstein 
Tel +31(0)30-6063944 

Fax+31(0)30-6019895 
www.mpo.nl 

Voor het ontvangen van de catalogus kunt u 
€10,- overmaken op 50.16.84.581 

tnv. MPO te IJsselstein 
OW. "Veilingcatalogus" 

WWW.MPO.NL 

Postzegelhandel 
Vollmer Philatelie 
Veersedijk 59 
3341 LL HENDRIK IDO AMBACHT 
Tel: 078-6849489 OF 078-6849094 
Fax: 078-6849680 
Email Adres: 
vollmerphilatelle@planet.nl 

Wat hebben wij u allemaal aan te bieden: 

• Kilow/aar van vele landen, Rechitstreekse import. 

• Nieuw kilowaar select: kort geknipt op enkel papier in 
luxe bakjes van 100 gram. 

• Enorm assortiment van Partijen, Verzamelingen, 
Restanten, Dozen etc. 

• Een grote partij rondzendboekjes van vele landen tegen 
liquidatie prijzen. 

• Een enorme voorraad aan postfris of gestempelde 
series, blokken, jaargangen. 

• Een bezoek aan onze sliowroom is zeer zeker de 
moeite waard. 
Daar wij dagelijks nieuw materiaal binnenkrijgen en 
regelmatig koopjes tiebben. 

Vraag onze gratis prijslijst aan. 

Ruime parkeergelegenheid aanwezig. 

Openingstijden: van dinsdag t/m zaterdag 
van 9.30 uur tot 16.30 uur 

http://www.postzegelhoes.nl
http://www.postzegelhoes.nl
mailto:info@postzegelhoes.nl
http://www.mpo.nl
http://www.mpo.nl
mailto:vollmerphilatelle@planet.nl


VAN LOKVEN  POSTHOF BV 

Internationaal georiënteerde postzegelhandel heeft 
naast een verregaand complete voorraad Nederland en Overzeese 
Rijksdelen (0,* en **) ook een uitgebreide voorraad buitenland 
met zeer veel goed, gezocht materiaal, alsmede een mooie voorraad 
brieven en poststukken. 

Bezoek onze stand op POSTEX 2005 

22 € 70 

EM^isssm^mlßSEi ■. 

RG 1/24 ** € 1500, 

*MitMMM*rllÉÉÉ«ÉMMti 

POSTZEGELHANDEL 
VAN LOKVEN  POSTHOF BV 

Bakkerstraat 22 
6041 JK Roermond 
Tel 0475  563 500 

•MMMMUMAMMAMÉ* 

VAN LOKVEN  POSTHOF BV 
Buitenhaven 5 

5211 TP 's  Hertogenbosch 
Tel 073612 20 33 
Fax 073613 67 39 

Email adniin@vanlokven nl 

M l 

*3| 

L^a! 

POSTZEGELHANDEL 
HOOGVLIET 

Binnenban 263C 
3191 CG Hoogvliet 

Tel 010  416 01 50 

WWW.VANLOKVEN.NL 

http://www.vanlokven.nl


POSTZEGELBOEKJES 
De moderniteiten rukken op, ook in de filatelie. Geen 
prijslijsten meer aanvragen, nee, gewoon thuis kijken op 
www.booklets.nl U komt dan in de grootste boekjes
prijslijst ter wereld: 9000 stuks! De lijst wordt wekelijks 
bijgewerkt. Nieuwe boekjes staan er dus snel in. 
In principe is dan ook alles leverbaar, want uitverkochte 
boekjes gaan meteen op zwart. Handig, niet? 

De zoekfiinctie van het programma werkt eenvoudig: 
selecteer het gewenste land en klik op 'zoeken'. In no 
time heeft u een compleet overzicht van alles wat lever
baar is. U kunt ook een motief of thema intikken (graag 
Engelstalig) en de functie zoekt door alle landen heen 
naar de gewenste zaken 
Vervolgens kunt u on-line bestellen. Maar u kunt ook 
gewoon een e-mailtje sturen, of een brief/fax. Of even 
bellen. 

O ja, sinds kort heeft de site ook een print optie. U kunt 
de lijst van elk gewenst land uitprinten. Zelfs de hele 
prijslijst kan geprint worden. Maar dan moet u wel even 
tijd hebben... 

Vindt u computers ondingen en is internet uw wereld niet, 
vraag dan gewoon per post een geprint overzicht van uw 
land of thema aan. Dat kan natuurlijk ook! 

Postbus 1051, 5140 CB Waalwijk ** www booklets nl * info(gbooklets nl 
Tel 0416 331451-Fax 0416 342856 

STICHTING COMITÉ 
DAG VAN DE POSTZEGEL 

AMSTERDAM 

organiseert op 
zaterdag 12 en 

zondag 13 november 2005 

in het Huygens-College, 
2e Constantijn Huygensstraat 31 

in Amsterdann 

"AMSTERDAM 2005" 
Een Categorieën 2 en 3 tentoonstelling, 

inclusief "inzending op voordrukaibumbladen/ 
catalogusinzending", 1-kader en jeugdinzendingen 

iVlet een bijzonder onderdeel van circa 100 l<aders 
Verenigd Europa / Verenigde Naties 

Er zullen weer handelaren aanwezig zijn, er wordt 
een tombola gehouden en er is een stuiverhoel<. 
De jaarlijkse Dag van de Postzegelenveloppe is 
hier uiteraard te koop. informatie: 020 - 4974024 

Op zondag is het PARKEREN GRATIS 
Openingstijden: zat -10.00 - 17.00 uur 

zon -10.00-16.00 uur 

Toegang en catalogus gratis 

Bescherm uw postzegels tegen brand 
en profiteer nu van onze spectaculaire voor raadact ie ! 

m 

Ais postzegelverzamelaar kiest u voor de 
mooiste en beste postzegels. Met een 
brandwerende kluis van Lips Brandkasten 
maakt u ook de beste keuze en beschermt 
u uw kostbare verzameling tegen brand. De 
beste keuze is nu bovendien zeer voordelig 
en direct uit voorraad leverbaar! 

Brandwerende kluis Doe 5 

•60 minuten brandwerend voor 
documenten NT fire 017 60P 

•waardeberging € 1.000,- Safe 1 
•cilinderslot 
•kleur parelwit 

B R A N D K A S T E N 

Voor meer informatie bel: (078) 639 43 43 of 
bezoek onze website: www.lipsbrandkasten.nl 

Doe 5 
Uitw afm H 671 X B 493 x D 515 (min) 
Inw afm H 514 x B 344 x D 363 (mm) 
Gewicht 120 kg 
Volume 64 Itr 
Verkoopprijs € 455,- excl btw 

€ 395,- excl. btw* 

http://www.booklets.nl
http://www.lipsbrandkasten.nl


filateli@postur.fo 
Send to Postverk Foroya - Philatelic Office FO 159 Torshavn - Faroe Islands - E-mail filateli@posturfo - Internet www stamps fo 

Y e s p l e a s e l I WOULD LIKE TO ORDER... [Usend me Free Information 
■^ about Faroese stamps 

Q Christmas Seals 2005 (DKK 30 00) Q Year Pack 2005 (DKK 250 5 0 ) L J Yearbook 2005 (DKK 285 00) 
Payment 
I Enclosed n persor al cheque in o MU currency 1̂  eose dPduct from balance on my Account No 

C ^-d 1 Cord (pleose f I n the form "̂ fent by q r or te n it ono rn r ev o dt 

\ Wish to pay by 

EUROCARD/MASTERC ARD Amount (DKK) 

^^'^'^ Expiry date 

Card no | 

Signature 

Name 
Address 

Postcode/town 
Country 

2 Reykjav k 0900 25 425060 Hef&mk 800059 1098972 (t EURO s approx DKK 7 4) 

mailto:filateli@postur.fo


STAMPS-DNS: UW TERECHTE KEUS!!! 
UIT ONZE VOORRAAD.COLLECTIES, PARTIJEN OKTOBER 2005 

4211 ZWITSERLAND: KABE voordrukalbum met blanco klemstroken(goede 
staat) met een supercollectie 1850-1986 (on)gebruikt en postfris Totale 
catw 3.670,00 Nu 396,00i 11 (zie 29 kleuren foto's op onze mternetsite) 
4265 NEDERLAND EDB'SIEERSTE DAG BLADEN)._5 DAVO albums (nm staat 
nw prijs ca 125,00) MET EEN GEHEEL COMPLETE COLLECTIE EERSTE DAG 
BLADEN VANAF NO. 1 ( 1981) TOT EN MET 271 DEC 2001 HEEFT IN DE WIN
KEL ZO'N 750 EURO GEKOST!! Nu 129,50 
4366 NEDERLAND: 5 albums met een supercollectie FDC's vanaf 1955 (E 
21) t/m December 1999 ( E 411) ind. de lastige nummers E 136A, 144A, 
153A t/m E 59 getypt/beschreven, daarna alles onbeschreven. Totale cata-
ioguswaarde 2.425,00 Nu 378,25 
4423 NEDERLAND: DAVO Luxe voordrukalbum "100 jaar vorstinnen" in 
perfecte nieuwstaat, nw prijs 62,00 met een op 20 zegels na complete 
gebruikte collectie, Superkoopje: 165,00 
4646 DEUTSCHES REICH. DAVO luxe voordrukalbum, met crystal/blanco 
klemstroken ( PRIMA STAAT NW PRIJS 85,00) met een pracht collectie 
1872-1945 VEEL AL GEBRUIKT, deels ongebruikt/postf ris incl. veel DIENST 
en de blokken vanaf no. 4 compleet t.e.m no. 11 (ongebruikt) totale catalo
guswaarde bedraagt 5.417,00 Nu te koop voor slechts 525,00(FOTO'S OP 
INTERNET) 
4650 FRANKRÜK: Schaubek voordrukalbum (goede staat) met een SUPER
COLLECTIE 1849-1968 (on)gebruikt, goed gevuld totale catw 5.000,00 nu 
450,00 ( 24 KLEURENFOTO'S OP INTERNET) 
4695 NEDERLAND: DAVO luxe voordrukalbum II met blanco klemstroken, 
goede staat met een bijna complete collectie 1945-1987 (on)gebruikt. 

alleen de ITEP mist en een paar goedkope zegels uit de jaren 80 . Totale 
cataloguswaarde 1.382,00 Nu 150,001!! 
4739 INDONESIË: DAVO CRYSTAL/LUXE voordrukalbum, goede staat met 
een praktisch complete collectie 1949-1981 (on)gebrulkt maar merendeel 
postfris in het begin missen slechts de nos 11 en 59/63, verder is het tot 
en met 1979 geheel compleet incl.blokken en zegels uit blokken, 1980 is 
deels aanwezig en 1981 zo goed als compleet, verder flink wat port/dienst 
en IRIAN Barat compleet, 
Cataloguswaarde 3.300,00!! Nu SUPERDEAL: 295,00 
4740 W-EUROPA&MOTIEF: 12 rondzendboekjes, praktisch compleet 
gevuld. Uitgeprijsd voor ca 25 tot 30 euro per boekjes(sommlge zelfs 
40,00) o.a. Duitsland, Engeland en diverse motief nu 32,50 
4742 NEDERLAND: 6 luxe EMINENT speciale albums met een GEHEEL 
COMPLETE collectie nol tm 320 ( 1980-1995) MAXIMUMKAARTEN(KAAR-
TEN MET Ie DAG ZEGELS), een werkelijk prachtig geheel heeft indertijd 
zo'n fl 1200,00 gekost in de winkeL en bij STAMPS-DNS slechts 185,00!!! 
4743 WERELD: een doos NOKVOL met vellen/veldelen merendeel gebruikt 
OOK MOTIEF!!!, maar ook wel postfris( o.a. Duitsland) netto inhoud is 2820 
gram ! Is vele lOOOen zegels(10000 of meer)!! Verkoopprijs is 25 euro per 
kilo( de collega's rekenen meestal het dubbele en dan moet je ook nog 
even gaan afweken !!) dus dit pakket kost 70,60 ( 2,82 x 25,00) 
4780 ZWEDEN: 2 LUXE LEUCHTURM VOORDRUKALBUMS, Blanco klemstro
ken, nieuw type, in perfecte nieuwstaat nw prijs ca 380,00''!! Met een 
daarin geheel complete postfrisse collectie 1970-dec 2003!! Catw ca 
1.700,00, ( zeer hoge NOMINALE(nieuwtjes) waarde) nu 650,00 

NIEUW: ELKE TWEE WEKEN GRATIS ONZE PRIJSLIJST (12 PAGINA'S) PER E-MAIL ONTVANGEN? STUUR ONS UW E-MAILADRES EN HET WORDT GEREGELD!!! 

GEEN PORTO KOSTEN, ONZE PRIJZEN ZIJN ALL IN !! ! ! Kijk op onze site voor onze overige partijen 

STAMPS-DNS - GLOBAL STAMPDEALERS 
Directie: Dirk N. Sluis 

Cees Buddingh'hof 168,1628 WL HOORN, The Netherlands - geen winkel. 
ao8«.sr».D«mB. Tel: overdag 06-55884387 - vanaf 19.00-23.00uur: 0229-261611 

Fax: dag en nacht 0229-264013 - Email: stamps-dns@hetnet.nl - POSTBANK rek.nr. 528501 

&TAMP$ 

Surf naar onze geheel vernieuwde website, www.stamps-dns.com 

NEDERLAND JAARGANGEN 
vanaf 1950 

Geen geen langlopende frankeerseries, dubbele zegels, zegels uit blokken of 
postzegeiboekjes, automaatstroken, dienstzegels, kerstvellen en velleties van 5 of 10 zegels 

Deze kunt U apart bestellen Prijzen fdc's tot 1964 met adres Verzendkosten altijd extra 

Jaar Samenstelling Postfris Gest. FDC 

184 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

549/567 (19w) 
568/577 (lOw) 
578/600 (23w) 
601/616 (16w) 
641/654 (14w) 
655/670 (16w) 
671/687 (17w) 
688/706 (19w) 
707/719 (13w) 
720/735 (16w) 
736/751 (16W) 
752/763 (12w) 
764/783 (20w) 
784/810 (26W) 
811/835 (19w) 

836/855 (18w,1bl) 
856/875 (14w,2bl) 
876/899 (23w,1bl) 
900/917 (17w,1bl) 
918/938 (20w,1bl) 
963/983 (20w,1bl) 

984/1001 (17w,1bl) 
1002/1024 (22w,1bl) 
1025/1042 (17w,1bl) 
1043/1063 (20w,1bl) 
1064/1083 (21w,1bl) 
1084/1107 (23w,1bl) 
1128/1150 (23w,2bl) 
1151/1171 (19w,2bl) 
1172/1190 (18w,1bl) 
1191/1214 (23w,1bl) 

169,00 
55,00 

155,00 
56,00 
51,00 
51,00 

145,00 
57,00 
35,00 
39,00 
45,00 
15,00 
33,00 
21,00 

9,00 
39,00 
13,00 
27,00 
19,00 
26,00 
37,00 
28,00 
27,00 
26,00 
26,00 
14,00 
16,00 
15,00 
13,00 
12,00 
14,00 

82,00 
25,00 
76,00 
35,00 
26,00 
31,00 
37,00 
26,00 
17,00 
18,00 
23,00 
11,00 
20,00 
15,00 
5,00 

28,00 
7,00 

19,00 
15,00 
18,00 
28,00 
22,00 
19,00 
18,00 
13,00 
8,00 

11,00 
8,00 
7,00 
5,00 
6,00 

2250,00 
440,00 
469,00 
249,00 
210,00 
135,00 
135,00 
75,00 
36,00 
43,00 
47,00 
27,00 
32,00 
39,00 
37,00 
15,00 

9,00 
24,00 
16,00 
27,00 
28,00 
23,00 
34,00 
65,00 
58,00 
42,00 
39,00 
11,00 
10,00 
9,00 
9,00 

Jaar Samenstelling Postfris Gest. FDC Ptt - mapjes 

(4) 
(2) 
(5) 
(4) 
(5) 
(4) 
(4) 
(5) 
(3) 
(5) 
(5) 
(3) 
(5) 
(7) 
(9) 
(7) 
(5) 
(7) 
(6) 
(8) 
(8) 
(5) 
(9) 
(8) 
(8) 
(9) 

(10) 
(11) 
(10) 
(10) 
(11) 

Postzegel- en muntenhandel 

i HOLLANDS GLORIE 
Camplaan 8 

2103 GW HEEMSTEDE 
Tel. 023 - 5477444 Fax 023 5291605 

Bank 683112619 Giro 42089036 

hg(a)stampdealer.nl www.stampdealer.nl 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

1215/1236 (20w,2bl) 
1260/1279 (19w,1bl) 
1280/1299 (18w,1bl,1pb) 
1300/1320 (18w,2bl,1pb) 
1321/1344 (22w,1bl,1pb) 
1345/1366 (20w,1bl,1pb) 
1367/1395 (26w,1bl,2pb) 
1396/1419 (21w,2bl,1pb) 
1420/1439 (18w,1b,1pb) 
1440/1461 (20w,1b,1pb) 
1462/1487 (24w,1bl,1pb) 
1515/1543 (25w,2bl,2pb) 
1544/1580 (34w,2bl,1pb) 
1595/1629 (31 w,3b,1pb) 
1630/1663 (31 w,3bl) 
1664/1705 (37w,5bl) 
1706/1745 (36w,4bl) 
1746/1807 (58w,4bl) 
1808/1875 (64w,4bl) 
1876/1950 (70w,5bl) 
1951/2033 (76w,6bl) 
2034/2134(83w,3bl,2pb) 
2139/2243(95w,4bl) 
2246/2316(67w,4bl) 

"Mooi Nederland" 
Complete set van 10 Blokjes € 4 7 , 5 0 
Nijmegen en Nederland 
Nr 1 en 2 Apart verkrijgbaar 
Samen nu voor € 29,50 

Beperkte voorraad) 

Serie Molenreeks FDC's 
"Mooi Nederland" 

alle 10 FDC s compleet €32,50 

14,00 
13,00 
18,00 
21,00 
21,00 
21,00 
35,00 
29,00 
21,00 
24,00 
27,00 
41,00 
44,00 
46,00 
43,00 
52,00 
46,00 
52,00 
67,00 
69,00 
85,00 
61.00 
68,00 
51,00 

6,00 
6,00 

12,00 
14,00 
14,00 
13,00 
20,00 
20,00 
12,00 
13,00 
15,00 
27,00 
24,00 
32,00 
23,00 
30,00 
27,00 
32,00 
52,00 
58,00 
74,00 
46,00 
55,00 
42,00 

8,00 
9,00 

14,00 
18,00 
16,00 
18,00 
26,00 
25,00 
19,00 
22,00 
26,00 
39,00 
41,00 
47,00 
41,00 
51,00 
51,00 
75,00 
75,00 
85,00 
99,00 

109,00 
83,00 
71,00 

(10) 
(10) 
(9) 

(12) 
(10) 
(11) 
(13) 
(12) 
(11) 
(11) 
(12) 
(17) 
(17) 
(17) 
(16) 
(18) 
(22) 
(26) 
(21) 
(23) 
(24) 
(31) 
(27) 
(22) 

23,00 
22,00 
29,00 
24,00 
26,00 
33,00 
35,00 
28,00 
30,00 
33,00 
51,00 
53,00 
56,00 
55,00 
59,00 
70,00 
74,00 
87,00 
81,00 
89,00 
78,00 
92,00 
74,00 

(9) 
(7) 
(9) 
(8) 
(9) 

(10) 
(10) 
(9) 
(9) 

(10) 
(14) 
(15) 
(15) 
(15) 
(16) 
(19) 
(22) 
(23) 
(22) 
(21) 
(21) 
(28) 
(23) 

Serie "PROVINCIE" FDC's 
NVPH (catw € 63,50) 
alle 12 FDC's compleet €32,50 

Nog steeds het lastigste item van de 
afgelopen jaren 

Velletje 1720B €89,50 
Catw Nvph 2006 € 1 3 5 -

Provlncie - velletjes gestempeld 
Alle 12 velletjes met originele Provincie-
Tour afstempeling ' (in Carnets) € 9 9 . -

BLAUWDRUK Nr 1 
Originele reprint van de eerste 
postzegel van Nederland 
Let op nr 2 in NVPH cat 2006 

€5. 

Jaargangen 2004 
Alderney 
Aland 
Antillen 
Aruba 
Aruba FDC's 
Australië 
België 
Canada 
Duitsland 
Estland 
Farcer 
Guernsey 
Groenland 
Hongarije pfr 
Hongarije gest 
Indonesië 
Isle Of Man 
Itahe 
Jersey 
Letland 
Litouwen 
Liechtenstein 
Luxemburg 
Nederland Davo 
Nederland Velletjes 
Nederland FDC s 
Oostenrijk 
Polen 
Sunname 
Tsjechië 
Uno Geneve 
Uno New York 
Uno Wenen 
Ijsland 
Vatikaan 
Zwitserland 

30,00 
28,00 

125,00 
23,00 
22,00 
84,00 

110,00 
49,00 
75,00 
17,00 
63,00 
48,00 
61,00 

119,00 
99,00 
56,00 
89,00 

121,00 
72,00 
28,00 
29,00 
54,00 
34,00 
60,00 
77,00 
71,00 
79,00 
79,00 

149,00 
29,00 
36,00 
26,00 
35,00 
59,00 
55,00 
57,00 

Port Betaald 
Zegels 1 t/m 16 compleet 
Port Betaald FDC 
Pbz 1 t/m 8 compleet 

€ 4,50 

€ 19,00 

mailto:stamps-dns@hetnet.nl
http://www.stamps-dns.com
http://www.stampdealer.nl


ORANJE» II 
ög eens honderden brieven, rariteiten, 
— zegels en andere bijzondere zaken, 

•ven u alvast een klein voorproefie: 

"„5-.'..y«..,,",'..k. . '.'...:*.»E"«si 

111de FELZMANN-velllng 
5 tot en met 8 oktober 2005 

ULRICH FELZMANN 
BRIEFMARKEN-AUKTIONEN 

40210 DUSSELDORF • IMMERMANNSTR. 51 
FON 0049 211-550 440 • FAX 0049 211-550 4411 
w w w . f e l z m a n n . d e • i n f o @ f e l z m a n n . d e 

http://www.felzmann.de
mailto:info@felzmann.de


DE H O L 

Veiling Nr. 90 
wordt gehouden 

op zaterdag 19 november 2005 
te Alkmaar 

Kijkdagen in Amsterdam, Den Haag en Alkmaar 

Gratis catalogus op aanvraag 
Muiderwaard 410, 1824 XT Alkmaar, Tel. 072-5614153, Fax 072-5614132 

Email: info@de-hollandse.nl 

Bezoek ons op Internet: www.de-hollandse.nl 

Dubbel-zijdige insteekbladen, weekmakersvnj met zwart tussenfolie 
Bladformaat 240 x305 mm 

Nr 451/Nr 458 Per pak van 10 bladen 
Per blad los 

€ 
€ 

9,75 
1,15 

Ideaal voor de motief verzamelaar 
De voordelen liggen voor de hand 
• reusachtig inhoudsvermogen 
• eersteklas kwaliteit 
• geweldige prijs kwaliteitsverhouding 
• zeer omvangrijk aanbod van 

verschillende bladsoorten 

De nngbanden zijn zeer solide veri/aardigd met 4 ring 
mechaniek met algemeen gangbare gat afstand garandeerd 
optimale bruikbaarheid 

Deze bladen zijn verkrijgbaar in 8 soorten van 1 strook per blad tot 8 stroken per blad 

De nieuwe insteekbladen voor de handzame Compact A4 albums. 
Met Super-Clip-Klemwerking' 
Zwart zuurvrij glad draagkarton met Clip Klemstroke weekmakersvnj en documentveilig 
Een zijdig bruikbaar 
Bladformaat 305 x240 mm 

Nr 421/Nr 428 In pak van 10 stuks bladprijs per blad € 0,85 
Pnjs per blad los € 0,95 

Deze bladen zijn verkrijgbaar in 8 soorten van 1 strook per blad tot 8 stroken per blad 

De bijpassende ringbanden zijn leverbaar vanaf € 4,95 ("Standaard" 

nr. 429) tot de luxe zware uitvoering voor € 17,00 ("Classic" nr. 480). 

Fa. M. van Mastrigt • Botersloot 62-64 • 3011 HJ Rotterdann 
tel 010 - 414 30 77 • fax 010 414 94 99 • e-mail m mastrigt@vi/xs nl 
www.safenederland.nl 

Nr480 
Nr 489 
Nr 430 
Nr 489 
Nr 431 
Nr 489 

NrSIOO 
Nr 5390 

Ringband Classic 
Beschermkassette 
Ringband Phila 
Beschermkassette 
Ringband Hobby 
Beschermkassette 
Ringband formaat 275 X 320 X 70 mm 
Benutbare dikte 60 mm 
Ringband Exclusief 
Beschermkassette 
Ringband formaat 275 X 315 X 55 mm 
Benutbare dikte 30 mm 

Nr 480 Nr 430 

€ 17,00 
€ 15,50 
€ 15,00 
€ 15,50 
€ 15,00 
€ 15,50 

€ 17,00 
€ 15,50 

NrSIOO 

SAFE NEDERLAND 

mailto:info@de-hollandse.nl
http://www.de-hollandse.nl
http://www.safenederland.nl


TE KOOP GEVRAAGD 
Wij bieden U de hoogste prijzen 

Europa-CEPT (postfris) 1956 t/m 1992 
COMPLETE JAARGANGEN EN LOSSE BLOKJES 

Complete Jaargangen: 
1956 n zegels € 300-
1957 18 zegels € 9 7 -
1958 17 zegels € 12-
1959 15 zegels € 14-
1960 36 zegels € 9 3 -
1960 35 zegels** € 47 50 

(** zonder Liechtenstein) 
1961 35 zegels € 2 2 -
1962 39 zegels € 68 50 
1963 36 zegels € 68 50 
1964 36 zegels € 63 50 
1965 36 zegels € 6 5 -
1966 37 zegels € 37 50 
1967 39 zegels € 53 50 
1968 35 zegels € 5 7 -
1969 52 zegels € 9150 
1970 41 zegels € 58 50 
1971 44 zegels € 7 3 -
1972 46 zegels € 116-
1972 45 zegels** € 6 0 -

(** zonder Sp Andorra) 
1973 50 zegels € 9 6 -
1974 49 zegels + 1 blokje € 144 -
1975 50 zegels + 1 blokje € 134-
1976 58 zegels + 1 blokje € 1 1 9 -
1977 61 zegels+ 2 blokjes € 1 2 3 50 
1978 65 zegels + 2 blokjes € 123 50 
1979 68 zegels + 2 blokjes € 102-
1980 67 zegels + 2 blokjes € 5 0 -
1981 69 zegels + 4 blokjes € 6 8 -
1982 71 zegels + 6 blokjes € 118 50 
1983 71 zegels+ 5 blokjes € 2 1 6 50 
1984 69 zegels + 4 blokjes € 142 50 
1985 74 zegels + 4 blokjes € 175-
1986 77 zegels + 5 blokjes € 196 50 
1987 78 zegels + 4 blokjes € 182-
1988 81 zegels+ 4 blokjes € 1 7 5 -
1989 85 zegels + 5 blokjes € 187-
1990 80 zegels + 5 blokjes € 183-
1991 87 zegels + 5 blokjes € 188-
1992 94 zegels + 14 blokjes € 200 -

Losse blokken: 
1974 
1975 
1976 
1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

Monaco 
Monaco 
Monaco 
Monaco 
Portugal 
Monaco 
Portugal 
Monaco 
Portugal 
Monaco 
Portugal 
Azoren 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Azoren 
Cyprus * 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Turkije 
Azoren 
Cyprus * 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Azoren 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Azoren 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Azoren 
Cyprus * 
Madeira 
Monaco 
Portugal 

17 50 
17 50 
16 50 
1 7 -
3 0 -
1 7 -
1 9 -
1 0 -
1 0 -
5 50 
5 -
2 50 
2 50 
7 50 
7 50 
5 50 
1 50 
5 50 
8 50 
7 -
1 50 
8 -

4 0 -
8 -
8 50 
8 -
7 -
7 -
8 50 

1 2 -
1 0 -
8 
6 50 
8 -

12 50 
9 50 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

Azoren 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Azoren 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Azoren 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
S Marino 
Azoren 
Cyprus * 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Azoren 
Cyprus * 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Albanië 
Cyprus * 
Faroer 
Guernsey 
Joegosl 
Monaco 
Portugal 
(6 blokjes) 
IJsland 
Roemenie 

€ 8 -
€ 8 -
€ 12 50 
€ 8 -
€ 8 -
€ 8 -
€ 12 50 
€ 8 -
€ 9 50 
€ 9 50 
€ 12 50 
€ 1 1 -
€ 1 1 -
€ 1 0 -
€ 7 -
€ 1 0 -
€ 1 1 -
€ 1 1 -
€ 9 -
€ 2 50 
€ 9 -
€ 1 2 -
€ 8 -
€ 1 5 -
€ 3 -
€ 3 -
€ 3 50 
€ 4 -
€ 1 1 -
€ 2 0 -

€ 3 -
€ 9 -

* Cyprus (Turkse Post) 

Vraag onze prijzen voor losse series. 

Compleet: Jaargang 1956 t/m 1992 € 4225.-
Compleet: Jaargang 1956 t/m 2002 € 4700.-

Leveringsvoorwaarden 
Kwaliteit Postfris /onder plakker of plakkerresten Mooi gecentreerd Blokjes zonder vouwtjes 
Betaling Per omgaande Contant ot op bank of girorekening 
Voor eventueel grotere objecten is bezoek aan huis mogelijk 

Postzegel- en Munthandel 
"Dutchstamp" 
(Eigenaar J. Komrij) 
Maandereind 61 
6711 AB Ede 

Tel: 0318 - 61 03 34 
Fax: 0318 - 65 11 75 
e-mail: postzegels@dutchstamp.nl 
Website: www.dutchstamp.nl 
Mobiel: 06-55 36 88 38 

mailto:postzegels@dutchstamp.nl
http://www.dutchstamp.nl


De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistisclie benodigdlieden. 

Korenstraat 104 - 7311 LP Apeldoorn 
Tel. (055)-521 54 26 - Giro 1945222 
Onze winkel is dagel i jks geopend van 9.30-17.30 uur, 
maandags van 13.30-17.30 uur, donderdags koopavond. 

POSTZEGEL- EN PARTIJENHANDEL 

¥AN ¥ILIIIBT 
KIJK OP W W W . P Z H - V A N V L I E T . N L 
V O O R : DUITSE KOLONIËN, BELGIË, HONGARIJE, 
DUITSE RIJK, NEDERLAND, PARTIJEN, COLLECTIES ETC. ETC. 
Wij zijn gespecialiseerd in veel kavels, die klaar liggen voor 
diverse veilingen, waar u minimaal 15% veilingkosten op bespaart. 
Wij leveren door heel Nederland, maar in onze gezellige v/inkel doet 
u de beste zaken. 

Geopend: v/oensdag t.m vrijdag 11.00-17.00. Zaterdag tot 16.00 

PZH Van VLIET 
Moleca fen loan 16 b, 7 3 3 9 I M U G C H E L E N . 

Tel. 0 5 5 - 5 4 1 6 1 0 8 
(Grat is pa rkeren v o o r d e deur) 

; MICHEL: 
:Online Catalogue: 

Over 565 000 stamps 

Over 1.4 million price quotations 

Ca 265 000 Illustrations 

www.michel.de 
KILOWAAR MET 2002/2003 UITGAVEN 

GROOTFORMAATZEGELS ALLE PRIJZEN IN EURO'S 1 0 0 g r 
met toeslag en hogere waarden 
grote sortering 
grote sortering + hoge waarden 
grote sortering met IJsland 
met toeslag en hogere waarden 
grote variatie + hogere waarden 
veel nieuw en met hoge waarden 
grote sortering 
vele landen (iets Europa) 

Zwitserland 
Oostenrijk 
W Europa 
Skandinavie 
Duitsland 
Noorwegen 
Engeland 
Finland 
Wereld 
MISSIEWAAR 
Australië veel nieuw en met hogere waarden 
N Zeeland veel grootformaat en hogere waarden 
Engeland met buitenland en hogere waarden 
W Europa onuitgezocht met grootformaat 

10,00 
15,00 
9,00 

11,50 
8,00 
9,60 
6,00 
9,00 

10,50 

7,50 

2 5 0 g r 
24,50 
35,00 
21,50 
27,50 
18,50 
23,00 
13,50 
21,50 
25,00 

10,00 
18,00 
7,00 
7,00 

1 kg 
84,00 
130,00 
80,00 
102,00 
70,00 
86,00 
48,00 
82,00 
90,00 

36,50 
70,00 
25,00 
26,00 

Prijswijzigingen voorbehouden / levering zolang de voorraad strekt 
Orders beneden € 50 00 + € 4,50 porto Orders boven € 50,00 portovnj 

Levenng onder rembours + € 7,50 Filatelistische frankering 
Korting voor grotere partijen op aanvraag 

LEVERING UITSLUITEND ONDER REMBOURS OF NA VOORUITBETALING OP 
Giro rek nr 7832196 of SNS bank rek nr 82 19 07 581 

HULS J.B.A. b.v. 
M.L . K i n g s t r a a t 5 5 - 6 2 4 5 G H EYSDEN - Te l . 0 4 3 - 4 0 9 3 4 9 5 

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP MNVRAAG 

VOOR DE HOOGSTE PRIJS? 
PZH WIM DE NIJS 
Postzegelhandel Wim de Nijs koopt elke postzegelverzameling. Groot of klein, 
het maakt niets uit. 

Elk object, groot en klein, of het nu automaatboekjes, FDC's, 
partijen of engros-posten betreft Alles op het gebied van 
postzegels heeft onze interesse. En niet alleen Nederland, 
de gehele wereld heeft onze interesse. 

Vanzelfsprekend staan wij garant voor een geheel 
vrijblijvende deskundige taxatie, kosteloos. 

Betaling geschiedt natuurlijk ä contant, (desgewenst per bank of giro) 

Eventueel bezoek aan huis. 

POSTZEGELHANDEL WIM DE NIJS 
Tel.: 0346 - 56 35 75 - Straatweg 122, Maarssen (direct aan de A2 Utrecht-A'dam) 

http://WWW.PZH-VANVLIET.nl
http://www.michel.de


1919 Rietdijk 2005 

Grote najaarsveiling no. 385 
op 14,15 en 16 novenfiber 2005 

in de Paleiskerl̂  te 's-Gravenhage. 
| 5 
London 

Kijkdagen ten kantore Noordeinde 41 
Woensdag 26 oktober 2005, 10.00 -17.00 uur 
Donderdag 27 oktober 2005, 10.00 -17.00 uur 
Vrijdag 28 oktober 2005, 10.00 -17.00 uur 
Maandag 31 oktober 2005 10 00 -17.00 uur 
Dinsdag 1 november 2005 10.00 -17.00 uur 
Woensdag 2 november 2005, 10.00 -17.00 uur 
Donderdag 3 november 2005, 10 00 -17 00 uur 
Vrijdag 4 november 2005, 10.00 -17.00 uur 
Maandag 7 november 2005, 10.00 -17.00 uur 
Dinsdag 8 november 2005, 10 00 -17.00 uur 

Woensdag 9 november 2005, 10 00 -17 00 uur 
Donderdag 10 november 2005, 10.00 -17.00 uur 
Vrijdag 11 november 2005, 10.00 -17.00 uur 
Zaterdag 12 november 2005, 10.00 -16.00 uur 
Zondag 13 november 2005, 10.00 - 16.00 uur 

Kijkdagen op kantoor voorafgaande aan de veiling 
Maandag 14 november 2005 10.00 - ca. 12.00 uur 
Dinsdag 15 november 2005, 10.00 - ca. 12 00 uur 
Woensdag 16 november 2005, 10 00 - ca. 12.00 uur 

u beintt van Ihairt̂  kom 2 
o.a:. Schitterende wereld
collectie oorspronkelijk in 
twee zeer oude Schaubeks 
ondergebracht in vele kavels 
in deze 385e veiling . 

Bent u er van onder de indruk, dat zeldzame postzegels die u MIET bezit, 
topprijzen opbrengen? Of is het voor u belangrijker dat zegels die u WEL bezit 
voor een goede prijs worden verkocht? Rietdijk is het sterktst in de breedtel 

Bel ons voor alle gewenste informatie of voor een gratis taxatie: 
0 7 0 3 6 4 7 9 5 7 

Rietdijk, een begrip in de Fiiatelie. 
* Ruim 86 jaar ervaring; 
* Een uitgebreide internationale klantenkring; 
* Een betrouwbare Indicatie voordat u een beslissing neemt; 
* De mogelijkheid van een renteloos voorschot; 
* Deskundige verkaveling; 
* Presentatie in luxe veilingcatalogus; 
* Extra publiciteit bij speciale collecties; 
* Bezoek aan huis voor grotere objecten; 

* Gratis verzekering. 

U wilt ook 
inzenden? 

Aarzel dan niet om 
contact met ons op 

te nemen! 

Wij zijn u graag 
van dienst! 

Adres 

Telefoon 

Fax 
Internet 
E-mail 
Giro 

Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis) 
2514 GC 's-Gravenhage 
070-3647957 (postzegelveiling) 
070-3647831 (muntenveiling) 
070-3632893 
www.rietdijk-veilingen.nl 
info@rietdijli-veilingen.nl 
420875 / Bank 47.35.68.705 

U krijgt onze 
veilingcatalogus 

nog niet? 

Vraag de 
veilingcatalogus 

telefonisch of per 
e-mail aan! 

http://www.rietdijk-veilingen.nl
mailto:info@rietdijli-veilingen.nl


VOORDEELAANBIEDING: VERZAMELINGEN, PARTIJEN EN COLLECTIES!! 
POSTZEGELHANDEL WILEM TIEMAN: "AL RUIM 40 JAAR UW VERTROUWEN WAARD" 

1) NEDERLAND rood- en genneentestempels (stroken en hele brieven), 
parti], duizenden stuks €125,-

2) NEDERLAND 1872/ca 2002 fantastische partij RIJP EN GROEN om uit 
te zoeken vol avontuur, incl klassiek, hogere waarden en complete post-
fnsse series, absoluut onuitgezocht op stempels, plaatfouten etc , etc , 
prachtkoop, voor 'n vriendenprijsje € 195,-

3) NEDERLAND klassiek periode tot plusminus 1910 honderden en hon
derden oude zegels absoluut onuitgezocht op plaatfouten etc ook vele 
kleinrond, puntstempels etc , het gaat over 't algemeen om lagere waar
den in grote aantallen zoals emissies 1872, hangend haar en bondkraag, 
leuke, avontuurlijke koop' € 250,-

4) NEDERLAND/Overzee etc ca 1864/1980 mooie verz overzichtelijk 
netjes in 2 insteekboeken overw compl series (cat w € 3 786,-) € 370,-

5) NEDERLAND POSTZEGELMAPJES 1982/2001 nrs 1 t/m 255b 100% 
complete collectie + extra bijzondere uitgaven, cat w ruim € 1 500,-, 
spotkoopje' € 375,-

6) NEDERLAND postwaardestukken etc periode vanaf ca 1890 grote, 
veelzijdige coli /partij om uit te zoeken zowel xx als O (vele honderden 
stuks incl betere en zeldzame stukken) € 450,-

7) NEDERLAND periode 1852/ca 2000 fantastische avonturen coli/partij 
om uit te zoeken incl vele postfrisse complete series, zakjes, dozen, 
verz restanten etc , etc "rijp en groen", absoluut ongeplukt op stempels, 
plaatfouten etc , ook wat Overzee en buitenland, cat w ruim boven de 
€ 6 500,-, super-gezellige ramsch-partij waann ook mooi klassiek, zeer ge
schikt voor o a handel/rondzending etc , etc Spotkoopjei € 500,-

8) NEDERLAND (velletjes) penodel 967/2002 (xx) 100% complete verza
meling luxe kwaliteit postfris zonder plakker (NVPH spec cat 2004 biz 
422/423) totaal ca 90 verschil velletjes, cat w 2004 € 1 290,60 € 500,-

9) NEDERLAND PTT/TPG Jaarcollecties in onginele verpakking 1976 tot en 
met 2001 plus supplementen 1982/1994 100% compleet 32 verschillen
de jaarcoll catw 2005 (NVPH spec cat biz 464) €1 600,- Nu €700,-

10) NEDERLAND FDC'sE48 tot en met E472 penodel 961/2002 luxe ver
zameling ONBESCHREVEN in 3 albums 100% compleet vanzelfspre
kend incl de blokken (cat w € 2 281,40) Nu € 750,-

11) NEDERLAND roltanding 1925/1933 (x) op een zegel na (de 3-gaats) 
100% compleet (catw ruim€1 600,-) Nu €750,-

12) NEDERLAND FDC's grote handelaren-partij om uit te zoeken incl ou
dere stukken onbeschreven etc diverse kwaliteiten echter vele betere 
FDC s uit de 50er jaren Koopje' ENORM hoge cat w ' € 850,-

13) NEDERLAND en Overzee etc fantastische partij om uit te zoeken 
waann veel avontuur "rijp en groen" (cat w RUIM € 10 000,- incl talloze 
complete postfrisse series) Zeer geschikt voor handel, wederverkoop 
etc Prachtkoop, beslist uitstekende winstmogelijkheden! Nu €855,-

14) NEDERLAND POSTZEGELBOEKJES (automaatboekjes) periode 1964/ 
2003 nrs 1 tot en met 81 (totaal 130 verschillende) 100% complete luxe 
verzameling vanzelfsprekend incl belangrijke/zeldzame boekjes uit de 6 
en 9 serie, NVPH 2005 cat w € 2 157,25 Prachtkoopi € 1.200,-

15) NEDERLAND P.T.T.-mapjes beleggingspartij periode 1982/2001 nrs 1 
tot en met 255b in aantallen (cat w € 8 100,-) Nu € 1.620,-

16) NEDERLAND AUTOMAATBOEKJES penode 1964/2002 collectie/par
tij ongesorteerd en zeer gevarieerd incl doubletten en vele BETERE en 
schaarse boekjes, telblokjes etc o a uit de 6 en 9 serie, absoluut ON-
uitgezocht op varianten etc (zuivere postkantoorprijs € 2 068,40) 
Belangrijke prachtkoop, incl vele schaarse boekjes uit de 60- en 70er ja
ren in aantallen, smikkelen en smullen voor specialist Nu in de voordeel-
aanbieding' € 2.000,-

17) NEDERLAND penodel 852/ca 1939 enorme partij/coll om uit te zoe
ken, zeer veelzijdig en interessant, ook veel klassiek stempelmatenaal 
incl zeldzaamheden' €2.250,-

18) NEDERLAND frankeergeldige postzegels periode ca 1982/2001 ten 
dele in vellen/veldelen, vanzelfsprekend toeslag niet geteld, ook on-
uitgezocht op varianten etc Nominaal ruim ƒ 10 000,- korting 30% 
= ƒ 7000 , - Nu €3.175,-

19) NEDERLAND, Overzee incl Rep Sunname& Indonesië penode 
1852/ca 2000 gigantische collectie/partij om uit te zoeken waarin o a 
zeer veel compleet postfris matenaal, FDC's, zeer gevarieerd, ook 
prachtig klassiek De kwaliteit is over 't algemeen bijzonder goed te 
noemen, al moet er wel op een afval van ca 5% gerekend worden 
(cat w ruim € 50 000,-) Nu in de voordeelaanbieding € 4.200,-

20) NEDERLAND 1852/ca 1970 gigantische z g "handelarenstock" waann 
veel topmatenaal in aantallen, absoluut "onuitgeplukt" incl o a vele be
tere punt- en kl rondstempels, ook onuitgezocht op tanding, plaatnrs 
etc Een droom van een partij die zeer goed uitgezocht dient te worden 
Topobject en zoals AL onze aanbiedingen is de prijs in relatie tot de kwa
liteit en samenstelling in ieder geval zeer en zeer redelijk te noemen 

€5.000,-
21) NEDERLAND en Overzee etc penode 1852/2003 onvoorstelbaar grote, 

zeer gevarieerde collectie/partij waann vele goede mooie verzamelingen 
incl de nrs 48 80, lOl.div telegramzegels, julianaenface 518/537 etc , 
etc en veel ongebruikelijk topmatenaal, ook buitenland, Sunname, 
Curagao, Ned Indie incl fantastisch mooi klassiek (in ruim 50 draagtas
sen, ENORM hoge cat w') Nu in de voordeelaanbiedingi €26.000,-

22) ALAND 1984/2004 (xx) mooie postfns-verz in luxe Davo-album over
compleet met vele, vele extra's Luxe prachtobject' (ca 400 zegels en ca 
35 postz boekjes/velletjes etc , etc ) Nu € 350,-

23) BELGIË ca 1850/2000 grote, veelzijdige "Fundgrube" waann vele goe
de waarden en complete postfrisse senes, blokken etc , etc Prachtkoop 
vol interessante vondsten i € 200,-

24) BELGIË ca 1860/1990 avonturencoll/partij incl talloze complete post-

fnsse series, ENORM hoge cat w ' "rijp en groen" absoluut ongeplukt, 
spotkoopjei € 500,-

25) BELGIË 1945/1993 O luxe verz gestempeld in album verregaand com
pleet incl veletopsenesen topstukken (1605 versch postz en 48 
bl/aut) €1.250,-

26) BELGIË (overwegend oud en ouder matenaal) partij om uit te zoeken, 
vrijwel uitsluitend ranteiten/bijzonderheden zoals ongetand i p v getand, 
voorafstempelingen, plaatnrs , perforaties, cunosa, specimen-opdruk
ken, foutdrukken etc etc o a zeer geschikt voor specialist/veilinghou
der etc Belangrijke prachtkoopi €2.950,-

27) BELGIË ca 1849/1980 opruimingspartij z g "winkeldochters", grote 
partij collecties, partijen, zakjes, doosjes, bneven, kaarten, restanten incl 
plaatfouten/rariteiten etc, etc (oorspronkelijke vraagprijs per onderdeel 
ruim € 20 500,- Nu in de voordeelaanbieding € 4.000,-

28) CUBA grote partij om uit te zoeken incl veel prima matenaal € 200,-
29) D.D.R 1949/1983 bijna complete verz incl vrijwel alle topsenes (ruim 

2 000 zegels en 83 blokken overw in complete postfnsse senes) 
Spotkoopje' € 450,-

30) D.D.R 1949/1990 koffer vol met collecties, restanten, bneven, kaarten 
etc waaruit meerdere collecties verregaand oompleet te halen zijn 
Belangrijke prachtkoop, enorm hoge cat w en heel, heel, heel veel avon
tuur' Fundgrube' € 1.500,-

31) D.D.R 1949/1990 (xx) vrijwel nooit zo mooi en luxe aangeboden 100% 
complete postfnsse postzegelverzameling in 3 albums (cat w Michel 
2002 6 5 700,-) Nu €1.550,-

32) DENEMARKEN 1945/1990 (O) mooie verz gestempeld (663 postz en 
7 blokken) €250,-

33) DENEMARKEN 1851/2003 (O) prachtige verz in Davo-album, bijna ge
heel compleet (1362 zegels en 21 blokken) € 800,-

34) DUITSLANDWEST(Bundespost) 1948/1987 (O) mooie verz luxe ge
stempeld incl vele toppertjes o a 1949 HDM, 1950 Bach, 1951 700jr 
Lubeck-Kerkramen, 1950 HDM etc , etc Belangrijke, prachtige verza
meling voor 'n vriendenprijsje €350,-

35) DUITSLAND BUNDESREPUBLIEK1949/ca1975 (O/x/xx) verregaand 
complete verzameling in album waann vrijwel alle goede zegels en senes, 
div kwaliteiten o a Michel nrs 111/112,117/120,121 /122 (Bach), 139/140 
Lubeck-kerkramen etc , etc (catw Michel ruim ca €3 000,-) Nu €500,-

36) DUITSLAND penode 1945/1949 (onder de Amerikaanse, Engelse en 
Russische bezettingzone) grote, belangrijke verzameling/partij ten dele 
opgezet op albumbladen waarin vele goede zegels, series en blokken 
(o a het schaarse blauwe Goethe-blok 1949), het betreft oven/i/egend de 
z g D D R -voorlopers etc incl zeer veel watermerk/plaatfouten avon
tuur Koopje' €600,-

37) DUITSE RIJK 1872/1945 verregaand complete verzameling "rijp en 
groen" in Davo-album waarin vele goede zegels en senes etc Gigantisch 
hoge cat waarde, ca 1200 zegels en 7 blokken) € 600,-

38) DUITSLAND (Bund, Berlijn etc , etc) globaal met een zwaartepunt op de 
penode na 1945 incl vele topsenes begin 50er jaren, al is de kwaliteit over 
't algemeen bijzonder goed te noemen, moet er toch met een afval van 
ca 5% rekening worden gehouden ENORM hoge cat waarde' € 750,-

39) DUITSE GEBIEDEN bezetting Servië en Montenegro tijdens de 2e we
reldoorlog, grote mooie belangrijke verzameling "rijp en groen", cat w 
Michel ruim € 4 000,- plus-plus € 1.250,-

40) DUITSLAND en gebieden ove™/gestempeld incl zeer veel ongebrui
kelijk topmatenaal, fantastisch mooie en veelzijdige collectie/partij om uit 
te zoeken, ook schitterend klassiek, ENORM hoge cat w ' Belangnjke 
prachtkoop, koopje' €1.550,-

41) DUITSLAND (in de ruimste zin des woords)1872/2004 onvoorstelbaar 
grote, veelzijdige handelaren stock incl vele goede collecties en luxe 
topsenes, zeer geschikt voor handel/rondzendverkeer etc ook vele 
postfnsse jaargangen etc , etc Over 't algemeen is de kwaliteit zeer 
goed te noemen Door de hele partij lopen ook wat andere landen (cat 
w ruim €38 000-plus-plus) Nu €2.500,-

42) DUITSLAND grote, enorm omvangrijke partij, collecties, zakjes, dozen, 
restanten etc ,waarin veel belangnjk resp topmatenaal (betreft giganti
sche, ongeplukte handelaren-stock) € 15.000,-

43) ENGELAND 1940/1990 (O) prachtverz 1060 verschillende postzegels 
en 4 blokken' €250,-

44) ENGELAND penode ca 1880-2000 grote avonturenpartij om uit te zoe
ken, dozen, zakjes, restanten etc Vol avontuur, ongeplukt' €260,-

45) ENGELAND 1840/ca 2000 grote belangrijke partij in vijf grote uitpuilen
de koffers €15.000,-

46) ENGELSE KOLONIEN en gebieden gigantische verz /partij incl dou
bletten Zeerveelzijdigeprachtkoop vol avontuur M i zou deze partij 
waann zoveel interessant en opwindend materiaal in alle redelijkheid 
ca € 9 000,- moeten kosten Nu in de voordeelaanbieding € 3.000,-

47) FAR-OER 1975/mei 2004 (xx) over-en overcomplete verzameling in 2 
luxe Davo-albums met talloze extra's velletjes, blokken, autom boekjes 
etc , etc Belangrijke, zeer uitgebreide en luxe prachtkoop' (cat w ruim 
€1 800,-) Nu €550,-

48) FINLAND 1944/1986 0 luxe, vrijwel compl prachtverz 642 postz 
€250 , -

49) FRANKRIJK 1945/1992 (O) mooie, bijna complete zeldzame verz ge
stempeld Prachtkoop'(2020 versch postzegels en 7 blokken) Nu €425,-

50) FRANKRIJK penode ca 1849-2002 collectie/partij in 5 grote uitpuilende 
koffers, zeer veelzijdig incl topnrs en mooi avontuurlijk klassiek, ook tal
loze complete postfnsse senes, boekjes, blokken, velletjes etc etc , 
etc (hoogst interessante, veelzijdige prachtkoop) Nu € 5.000,-



51) GEHELE WERELD gigantische partij/collectie waarin o a zeer belang
rijk 'complete postfrisse series" voornamelijk periode 1945/2002 o a 
Spanje, Oost Europa, Zwitserland, Franse Kolomen, Duitsland etc , etc 
Niet te geloven" Ware hoorn des overvloeds, zeer geschikt voor hande
laar/wederverkoper Nu in de voordeelaanbieding € 4.550,-

52) GRIEKENLAND 1945/1996 O mooie verz (1400postz en 15 bl )€275,-
53) GROENLAND 1905/2004 een zeer uitgebreide, bijna complete postfris 

verzameling met vele, vele extra's en bijzonderheden (cat w ruim 
€ 2 500,-, ruim 500 zegels en ca 100 velletjes, boekjes, blokken etc ') 
Belangrijke prachtkoop' € 750 -

54) HONGARIJE mooie verz kunst etc tentoonstellingsmatig opgezet in 2 
albumsincl velecuriositeiten/zeldzaamhedenetc Nu €255 -

55) HONGARIJE 1951/1968 0/xx dubbel verzamelde prachtcoll vrijwel 
compleet in Schaubek-album incl vele betere senes/velletjes/blokjes 
etc (catw ca €1 500,-) Nu €270,-

56) HONGAARSE BEZETTINGSUITGAVEN (klassiek, begin 20e Eeuw) gi
gantische collectie/partij "rijp en groen" ten dele op Yvert- en Schaubek-
albumbladen, zeer gevarieerd incl o a Arad, Banat, Baranya etc , etc en 
vele prov opdrukken Zeer mooie koopi Het betreft een aantal collecties 
die zijn samengevoegd tot een gigantische prachtkoop' Nu € 1.750,-

57) HONGARIJE 1871/ca 1960 verz /partij waarin vrijwel uitsluitend betere 
en zeldzame senes/blokken etc , etc o a Michel nrs 1 t/m 6, 8 t/m 13, 
478/479 (Zeppelin), blok 1 (Lizt), 844/851, blok 12/13, blok 17, blokken 
18a/18b etc , etc Belangrije prachtkoop, ENORM hoge cat waarde, vrij
wel alle topstukken van Honganje aanwezigi € 3.500,-

58) IERLAND 1937/1990 (O) mooie verz (591 zegels en 5 blokken) € 275,-
59) REP.INDONESIE FDC's mooie verzameling tot zeer recent €250,-
60) ISRAEL penode 1948/ca 2000 grote verzameling w i talloze complete 

postfrisse series met full-tab etc , etc Belangrijke prachtkoop, enorm 
hoge cat waarde' Nu € 450,-

61) ISRAEL FDC's 1948/1990 belangrijke, verregaand complete verz 1 e da-
genveloppen in albums incl topstukken, luxe onbeschreven'Nu €500,-

62) ISRAEL 1949/1990 verz postfns in 2 Davo-Chnstal albums verregaand 
compl (1027 zegels en 57 bl/velletjes) Belangrijke prachtkoop'€ 1.000,-

63) ISRAEL 1948/2001 (xx) belangrijke, zeer uitgebreide, verregaand com
plete postfrisverz In albums en vele, vele extra's (1600 zegels en 120 
bl/vell etc) €2.000,-

64) ITALIË 1946/1992 (O) kwaliteitsverzameling in album op slechts weinige 
nrs na geheel compleet (1360 postzegels en 23 blokken) €335,-

65) JERSEY (Eng) 1941/1998 (xx) postfris-verz vrijwel compleet met 
vele, vele extra's incl o a de portzegels nrs 1 tot en met 46 (cat w ruim 
€ 1 200,-plus-plus) Nu €380,-

66) JERSEY (Eng) ca 1905/2000 immense partij/coll om uit te zoeken incl 
voorlopers, brieven, kaarten (met en zonder postzegel, postgeschiedenis 
postw, postzegelboekjes, gutterpairs etc , etc (belangrijke prachtkoop, 
geschikt voor vele doeleinden opzet - aanvulling grote tentoonstellings-
coll, studie, geldbelegging, handel/wederverkoop etc) Nu € 1.000,-

67) JOEGOSLAVIË 1945/ca 1993 (xx) luxe vrijwel complete postzegel-
prachtcollectie incl blokken en de belangrijke topstukken en vele ex
tra's, mooi beleggingsobject Nu nog relatief voordelig (2318 versch 
postzegels en 39 velletjes/blokken) Nu €3.000,-

68) LEVANT etc periode rond 1900 (Dts, Engels, Oostenrijks, Italiaans etc 
en veel ander materiaal in die sfeer) gigantische coli /partij incl veel 
schitterend en opwindend filatelistisch materiaal - ook brieven/kaarten 
Het betreft een groot aantal collecties "njp en groen" die zijn samenge
voegd tot EEN ENORM grote partij Belangrijke prachtkoop' €5.000,-

69) LUXEMBURG geweldig leuke, grote partij om uit te zoeken incl vele 
complete postfrisse complete series en heel mooi klassiek Luxe pracht-
object voor 'n vriendenprijsje' € 300,-

70) LUXEMBURG 1852/2003 bijna complete verz in 2 Davo-albums bijna 
uitsluitend gebruikt, oudere deel "rijp en groen" Belangnjke prachtkoop 
incl vele topsenes en blokken, ENORM hoge cat w'(1424 versch ze
gels en 10 blokken) Nu €1.100,-

71) MONACO penode 1885/ca 2000 grote coli/partij om uit te zoeken waar 
'n hoop franje en sjeuigheid aanzit incl topmatenaal, ook brieven,krtn , 
postw stukken etc , etc Veelzijdige, belangrijke prachtkoop incl talloze 
complete postfnsse series € 1.000,-

72) NOORWEGEN 1945/1990 O vrijwel complete luxe verzameling (613 
postz en 12 blokken) €275,-

73) NOORWEGEN modern overwegend periode ca 1970/2000 koffer vol 
met jr gangen en jaarsets, luxe jaarboeken abonnementen, zowel xx als 
O, blokken, velletjes, postzegelboekjes, FDC's etc , etc , alles afkomstig 
van zeer uitgebreide abonnementen Prachtkoop' €700,-

74) NOORWEGEN prachtige uitzoekpartij w i topmatenaal zeldzaam-
heden, geschikt voor specialist en/of handelaar/wederverkoper€ 1.100,-

75) OOSTENRIJK 1945/1991 (O) verregaand complete prachtverz in album 
(1169 versch postzegels en "10 blokKen) €295,-

76) OOSTENRIJK ca 1850/1995 (O/xx/x) beeldschone partij waarin ener
zijds o a heel mooi klassiek etc en anderzijds veel frankeerbaar materi
aal o a afkomstig uit abonnementen Veelzijdige prachtkoop w i veel 
avontuur en betere zegels Koopje' €3.000,-

77) OPPERVOLTA (Fr Kol) fantastisch mooie/veelzijdige collectie/partij om 
uit te zoeken, vrijwel alleen zeldzaam en ongebruikelijk materiaal, koopje, 
belangrijke prachtko<Geen>op! €210,-

78) ROEMENIE schilderijen/kunst etc speciaal-verzameling in 2 banden 
zeer fraai, tentoonstellingswaardig opgezet incl vele oude zeldzame 
maximum-kaarten etc €150,-

79) ROEMENIE droomsnuffelpartij w i talloze complete series gebruikt, on
gebruikt en postfris, leuk klassiek en erg sterk de schaarse jaren '50 
veelal in postfnsse series, ook brieven, kaarten, blokken w i vele hoog-
genoteerde nummers Voordelig €1.000,-

80) RUSLAND penode ca 1957/1990 O mooie collectie in 2 insteekboeken 
in complete series mol kleinbogen, specialiteiten en zeldzaamheden etc 
Prachtkoop, ENORM hoge cat w , spotkoopje' Ca 1400 zegels, 140 
blokken/velletjes €200,-

81) RUSLAND klassiek grote partij/collectie ten dele gespecialiseerde, 
hoogst interessant en veelzijdig' € 1.000,-

82) RUSLAND en gebieden ca 1890/2000 grote collectie overw in albums 
en insteekboeken incl topmatenaal, belangrijke prachtkoop(14 albums, 
ca 7000 zegels en vele honderden blokken) Spotkoopje' €1.100,-

83) RUSSISCHE GEBIEDEN en Staten in de ruimste zin des woords 
hoogst interessante, veelzijdige collectie/partij zowel klassiek als zeer 
modern waann veel historisch belangrijk materiaal Prachtkoop' € 300,-

84) SAARGEBIED 1947/1959 (x) 100% complete verzameling (alleen man
co Hochwasser-blokken) cat w ca €1 100,- Nu €275,-

85) SERVIË 1866/1919 enorm uitgebreide, gespecialiseerde verzameling/-
partij incl talloze proeven, foutdrukken/ranteiten etc €7.500,-

86) SPANJE 1948/1983 O luxe verzameling €250,-
87) SPAANSE GEB. en KOL penode ca 1870/2000 grote, zeer omvangrijke 

coli /partij om uit te zoeken waarin naast mooi klassiek en heel veel on
gebruikelijk en zeldzaam materiaal ook talloze complete postfrisse series 
(duizenden zegels, in albums, zakjes, dozen, restanten etc etc) € 750,-

88) SURINAME 1873/ca 1950 belangrijke partij/coll klassiek €1.500,-
89) TRIEST zone B 1948/1954 (xx) 100% complete postfris-verzameling in

cl blokken etc (cat w ca € 2 000,-, zelden aangeboden') € 850,-
90) TSJECHOSLOWAKIJE kunst etc zeer bijzondere en belangrijke coli 

tentoonstellingsmatig met goede smaak en verstand opgezet incl vele 
exclusiviteiten overw postfris € 395,-

91) VER.EUROPA ca 1956/2002 verzameling/partij "njp en groen", zeer 
veelzijdig incl talloze thans zeer courante en gezochte postfrisse series 
Prachtkoop' € 300,-

92) VER.EUROPA 1956/ca 2003 gigantische coli/partij zeer geschikt voor 
de handel waarin talloze goede complete postfnsse series, vaak in vel-
len/veldelen Absoluut zeer winstgevend voor handelaar/wederverkoper 
die graag aan de slag wil met uitzoeken/sorteren van de vele collecties, 
belangrijke prachtkoop ongeplukt € 2.000,-

93) VER.NATIES 1951/1991 (x) bijna complete verz ongestempeld €125,-
94) VER.STATEN VAN AMERIKA 2 koffers vol met materiaal "njp en groen" 

erg leuk om uit te zoeken, ten dele in albums/insteekboeken etc , etc 
Belangnjke prachtkoop' € 3.500,-

95) ZUID AFRIKA etc grote partij/coll om uit te zoeken incl mooi klassiek, 
brieven kaarten en talloze complete postfrisse series (belangrijke, veel
zijdige hoogst interessante prachtkoop, voor n vriendenpnjsje') € 650,-

96) ZUID- en MIDDEN AMERIKA fantastische partij/coll om uit te zoeken 
incl mooi klassiek etc Prachtkoop' € 300,-

97) ZWEDEN automaatboekjes O grote verz € 270,-
98) ZWEDEN automaatboekjes (xx) enorm grote uitgebreide verz incl top

stukken Koopje' €655,-
99) ZWEDEN modern ca 1960/2000 koffer vol met abonnementen, autom-

boekjes, jaarsets FDC's etc, etc Belangrijke prachtkoop' €1.000,-
100)ZWITSERLAND ca 1850/1980 partij/collectie om uit te zoeken incl zeer 

veel klassiek Geschikt voor vele doeleinden studie, wederverkoop, aan
vulling/opzet eigen collectie, specialisatie (veel prachtig klassiek maten-
aal met goed leesbare stempels) Naast de geweldig leuke franje en 
sjeuigheid zit er ook veel goed rechttoe- rechtaan materiaal in zoals vele 
betere blokken etc , etc Spotkoopje' Vele weken uitzoekplezier, 2 grote, 
uitpuilende koffers €5.500,-

107)ANSICHTKAARTEN (oude & oudere) overw NEDERLAND topografie, 
fantastisch mooie en veelzijdige collectie/partij om uit te zoeken waarin ve
le (duizenden) mooie zwart/wit kaarten van dorpen en steden, ook div 
mooie stoomtrams/paardentrams uit de periode ca 1910 Heel veel uit
zoekplezier, zeer geschikt voor wederverkoop, (beurs)handel, veiling, be
slist uitstekende winstmogelijkheden' (ca 9 000 kaarten "njp en groen" in
cl vele zeldzame topstukken) €1.000,-

108) MOLENS NEDERLAND grote belangrijke verzameling zeer gevarieerd 
overwegend op oude en zeer oude ansichtkaarten incl vele klassieke 
zeldzaamheden o a ook watermolen-verzameling (ruim 1 000 stuks, be
langrijke prachtkoop') €695,-

109) MUNTEN NEDERLAND: grote, omvangrijke collectie/partij om uit te zoe
ken w I ook mooi klassiek/19e Eeuws matenaal (o a halfjes, 2- cent-stuk
ken (plak), stuivers-rond en vierkant, gulden en vooroorlogse rijksdaalders 
en gouden dukaten) ENORM hoge cat waarde' Spotkoopje' € 1.000,-

Bij vooruitbetaling boven de €450 - 3% korting, boven de €2250 - 5%. 
Levertijd: alle collecties worden per omgaande uit voorraad verzonden (gratis verzending) 

Wilt u a.u.b. uw bestelling op uw overschrijving vermelden, prompte toezending geschiedt automatisch. 

Postbanknr: 193 598 t.n.v. W. Tieman Amsterdam ABN-AMRO Bankrek.nr.: 54.01.81.307 
Telefoon 

020 - 626 32 43 
Fax 

020 - 627 38 01 
E-mail 

willetntieman@yahoo.coin 
Adres 

NZ Voorburgwal 300 
1012 RT Amsterdam! 

mailto:willetntieman@yahoo.coin


OVERIJSSELSE POSTZEGELVEILING B.V. 
(H. Vleeming) 

Postbus 603 - 7500 AP ENSCHEDE 
Kantooradres: Hengelosestraat 76-78 
Tel. 053-433 55 00 Fax 053-434 10 94 

E-mail: opv.stamps@tiscali.nl 

VEILING 185: 
staat gepland op 11/12 november 2005 in hotel APELDOORN te 

Apeldoorn (catalogusverzending ca. 13 oktober). 
Voor verdere informatie zie onze catalogus. 

P zitting: betere zegels, series en poststukken BUITENLAND. Aanbod van vrijwel alle 
Europese landen incl. belangrijk FAR OER en SAAR. 
O.G. van Nederland: betere zegels, series en poststukken incl. Oorlogspost P 
en 2" Wereldoorlog, veel DUITSE CENSUUR. 

2*̂  zitting: Nederland met EO postgeschiedenis, gefrankeerde poststukken en 
stempelmateriaal .TentoonstellingscoUectie BONTKRAAG met veel zeldzame 
tarieven en frankeringen incl. 6 binnenlandse pakketkaarten w.v. 2 
REMBOURS(ca.200 kavels) Afdelingen firmaperforaties, postwaardestukken 
en scheepspost. LUCHTPOST ca. 150 kavels commercële luchtpost 1920-1940! 
Standaard-series gestempeld, ongestempeld en postfris. 

3*̂  zitting: partijtjes en deelcollecties alle landen incl. Nederland met O.G., en FDC's 
Nederland. Kleine afdelingen FISCAAL en MUNTEN. 

4^ zitting: Collecties in albums, insteekboeken, dozen en literatuur geveild. 
O.a. wordt een WERELDVERZAMELING in ca.300 albums. 
Gezien de kwaliteit (variërend van beschadigd/vals tot pracht) zijn deze 
collecties vrijwel niet uitgekaveld en worden, laag ingezet, per land 
aangeboden! 

De veiling bevat totaal ruim 6000 kavels inclusief 500 kavels collecties in albums, 600 
kavels insteekboeken, 600 kavels poststukken Nederland, 150 kavels stempelmateriaal 
Nederland en een flinke afdeling dozen. 
De waarde per kavel loopt uiteen van ca. € 25,- tot vele duizenden Euros. 
Kortom, aanbod voor iedere verzamelaar en handelaar! 

Alle losse nummers uit deze veiling zijn te bezichtigen tijdens POSTEX 2005 in de 
Americahal te Apeldoorn. 

Interesse in een (bij ons nog steeds gratis!) catalogus? 
Vraag deze dan eens aan, een telefoontje, fax, mail of brief (kaart) is voldoende! 

DE O.P.V. AL 35 JAAR EEN BEGRIP IN DE NEDERLANDSE FILATELIE!!!!!!! 

mailto:opv.stamps@tiscali.nl


Ontdek Amerika! 
De eerstvolgende grote internationale postzegeltentoonstelling 

wordt in de Verenigde Staten gehouden! 
De expositie staat onder het patronaat van de Federation Internationale de Philatelie (FIP) 

WASHINGTON 2006 

^ 

Ik 

^HBt* w 
World Philatelie Exhibi t ion 

Jon, DC USA 
IVlay27-June3,2006 

In het nieuwe, hypermoderne Washington Convention Centre in een hal 
die ruim 150.000 vierkante meter beslaat; er zijn 30 vergaderzalen beschikbaar 

Georganiseerd door de American Philatelic Society, ondersteund door de leden van Washington 2006, 
de American Stamp Dealers Association en de United States Postal Service 

De tentoonstelling wordt slechts eenmaal in de tien jaar georganiseerd Delen uit de verzameling van koningin Elizabeth II 
Competitieklasse met 3.800 kaders met verzamelingen uit 60 landen Activiteiten voor beginners en voor de jeugd 
160 stands van handelaren uit 15 verschillende landen Georganiseerd bezoek aan het National Postal Museum 
Stands van de postadministraties van de Verenigde Staten en andere landen Bijeenkomsten van verenigingen; seminars 
Diverse presentaties en bijeenkomsten; signeersessies De zeldzaamste postzegels en poststukken op aarde 
Collecties bestaande uit eerstedagenveloppen Nieuwe uitgiften van de Verenigde Staten tijdens de tentoonstelling 
Er zijn dagelijks wisselende gelegenheidsstempels in gebruik De fameuze 'Dawson'-cover ('Hawaiian Missionary', 

geschatte waarde $2 miljoen) 

Er zijn nog enkeie handeiarenstands beschikbaar! 
Als u op de tentoonstelling materiaal wilt verkopen, meld u dan aan als verkoper: een formulier kunt u aanvragen bij 

Washington 2006, Post Office Box 2006, Ashburn, Virginia 20146-2006 USA 

Aanmeldingen voor verzamelaars 
Voor uitgebreide informatie en voor het regelen van uw aanmelding kunt u gebruik maken van 

onze website www.washington-2006.org De aanmelding is gratis, maar doe dat tijdig 
en ruim van tevoren - het bespaart u tijd! Het tentoonstellingsbulletin en een aanmeldingsformulier kunnen 

worden aangevraagd bij de landelijke commissarissen; u vindt een overzicht op onze website. 

UNITED STATES 
POSTAL SERVICE i i i i i i i i i i i i i i i 

WPBJPHIlATIiLICtJ^HIBITON 

WASHINGTON 2006 

http://www.washington-2006.org


POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL 
DE ZUTPHENSE POSTZEGELHANDEL' 

(ook voor oude ansichtkaarten) 
POSTZEGELS 
Uit voorraad postfris leverbaar vanaf 1945 o.a.: Aland, 
Australië, Baltische Staten, België, Bondsrepubliek Duitsland (tevens 
gebruikt), Berlijn, D.D.R., Duitsland (Verenigd), Engeland en Kanaal
eilanden, Fkröer, Frankrijk, Groenland, Israël, Luxemburg, Malta, 
Oostenrijk, Vatlcaan, Zwitserland en blokken van Wesr-Europa. 
Een uitgebreide voorraad van benodigdheden is in onze zaak 
aanwezig. 
Wij verzorgen ook uw mancolijsten en leveren alle nieuwe uitgiften 
in abonnement. 

M U N T E N 
Een uitgebreide collectie Koninkrijksmunten, provinciale munten en 
munten van Aruba / Ned. Antillen op vootraad. 
De euromunten van alle landen en veel speciale uitgiften en BU 
jaarsets zijn voorradig. 
Jaarsets van diverse andere landen zijn eveneens beschikbaar. 
Wij beschikken over bankbiljetten van Nederland in een prachtige 
kwaliteit! 
Hartberger albums zijn voorradig en er is een ruime keuze aan 
benodigdheden. 

Frankensteeg 5, 7201 KN Zutphen 
Tel.: 0575 - 54 02 54. Fax: 0575 - 51 40 48 
E-mail : postmaster@dezutphenseposczegelhanclel.ni 
Website: nttp://www.dezutphensepostzegelhandel.nl 

Openingstijden: woensdag 13.30 u. - 18.00 u. 
donderdag 10.00 u. - 18.00 u. 
vrijdag 10.00 u.-21.00 u. 
zaterdag 10.00 u. - 17.00 u. 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

^ÏM^ 
^JP^IK 
^^^^f 
^^L 
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Postzegelhandel 
Lodewijk 

Tel. 0346-550618 
b.g.g. 06-51360197 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

In uw en ons belang proberen wij een zo 
hoog mogelijke bieding vast te stellen. 
Wij zijn geïnteresseerd in alle landen. 
Postzegels, automaatboekjes, FDC's, 

Een niet te slechte prijs kost u slechts 
een telefoontje. 
Bel ons even vrijblijvend. 
Wij bezoeken door heel Nederland 
(en daarbuiten), vrijblijvende taxatie en 
bezoek aan huis. 

P o s t z e g e l v e i l i n g J . J . d e B r u i n 
organiseert 2 x per jaar een postzegel- en muntenveiling in De Magneet te Bilttioven. 
De gratis veilingcatalogus is verkrijgbaar op aanvraag, liefst schriftelijk of per fax. 
Inleveringen worden gaarne geaccepteerd. 
Onze volgende veiling wordt gehouden op 5 november 2005. 

Postzegelveiling).). de Bruin, Willem van Mechelenstraat 15, 3817 BB Amersfoort. 
Tel.: 033-4632342. Telefax: 033-4635063. 

Wij zijn gediplomeerd veilinghouder, Lid van de Federatie Taxateurs Makelaars Veilinghouders 
in Roerende Zaken (TMV) en register veilinghouder 

S C A N D I N A V I Ë 
ZWEDEN-NOORWEGEN-DENEIVIARICEN-FAERÖER-

GROENLAND-IJSLAND-FINLAND en ALAND 
POSTFRIS - GEBRUIKT - POSTZEGELBOEKJES 

Wij leveren ook in abonnement alle landen en morieven 
Gratis prijslijst op aanvraag, zie ook P.Z.H RON H E R S C H E I T 
mijn prijslijsten en aanbiedingen Postbus 23 6950 AA Dieren. | 
van betere zegels op Internet Tel. 03I3-41904I, Faxnr. 0313-413295 
http://pzhronh.filasoft.nl E-mail: pzhronh@bart.nI 

Winkeltijden: dinsdag t/m vrijdag 10.00 
Telefoon 070 365 22 27 
E-mail 
Postgiro 125.34.14 

-17.00 • zateidag 10.00 - 14.00T 
Fax 070 365 18 85 

pwmeinhardt@collectüra.com 
Fortis-Bank 80.70.90.077 

Orders -̂  € 3,50 verzendkosten bij vooruitbetaling. Bij facturering werkelijke 
verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden. 

bezoek onze stand op de Postex Apeldoorn 14-16 oktober 
M i c h e l E u r o p a - in k l e u r ! 
West- & Midden-Europa 2005/2006 In kleur 
Zuid-Europa 2005/2006 in kleur 
Noord- & Noordwest-Europa 2005/2006 in kleur 
Oost-Europa 2005/2006 in kleur 
Duitsland 2005/2006 in kleur 
Brieven Duitsland 2005/2006 Nieuw ! 
Overzee deel 7 Australië & Oceanië 2005/2006 

52,00 
52,00 
52,00 
52,00 
29,80 
44,80 
66,00 

NVPH Nederland Speciaal 2006 

NVPH Speciaiiteitencataiogus <06 ' 

Aanbieding NVPH catalogus & CD-ROM 
NVPH speciale catalogus Nederland & Geb. & CD-ROM 2005 17,501 
NVPH speciale catalogus Nederland & Gebieden 2005 in kleur 12,90 
NVPH CD-ROM Nederland & Gebieden 2005 9,9oJ 

} f l 
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catalogus Duitsland 2005 in kleur 12,90 
catalogus West-Europa 2005 in kleur 29,90 
catalogus Noord- & Noordwest-Europa 2005 in kleur 29,90 
catalogus Oost-Europa 2005 in kleur 29,90 
Europa 3 leverbare delen & Duitsland 2005 In kleur! 85,00 
let op de speciale beursprijs op de Postex 14-16 oktober' 

l 
Scott wereldcat 2 0 0 6 6 din. kleur 2 9 9 , 0 0 

Aanbieding: Scott wereld 2 0 0 5 6 dIn. 175 ,00 

Y v e r t - c a t a l o g i 2 0 0 5 / 2 0 0 6 
catalogus Frankrijk 2006, uitsluitend met harde kaft, in kleur 21,50| 
cat. Monaco, Andorra, DOM-TOM, TAAF & CEPT 2006 kleur 21,5o| 
catalogus Overzee Landen A-B 2005 29,001 
catalogus Overzee Landen C-D 2006 (december) ca. 32,00 j 
Classiques du monde wereldcat. 1840-1940 ed 2005 in kleur 79.00 

Domfil Europa CEPT 2 0 0 5 in kleur 4 0 , 0 0 

Domfil Golf op zegels 2 0 0 5 in kleur 19 ,00 

www.collectura.com 

mailto:postmaster@dezutphenseposczegelhanclel.ni
http://www.dezutphensepostzegelhandel.nl
http://pzhronh.filasoft.nl
mailto:pzhronh@bart.nI
http://www.collectura.com
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Schip ahoyi I *^^BrN ClA-S^ 
Door de eeuwen heen, hebben schepen mede de geschiedenis bepaald 
Naarmate ze groter werden, stelden ze de mens in staat om nieuwe ^ 
gebieden te ontdekken Vele zeeslagen werden gevoerd, 
de Slag bij Trafalgar wordt herdacht Natuurlijk worden schepen oolc 
gebruikt voor het vervoer van personen en goederen naar gebieden 
die alleen over water bereikbaar zi)n Wanneer het water bevroren 
IS, komen de ijsbrekers eraan om de vaarroutes weer begaanbaar te 
maken Voor diegene die zi)n vakantie op zee door wil brengen zi)n 
er vanzelfsprekend de aan populariteit winnende cruiseschepen 
Wanneer tot slot een schip in nood raakt, komt de reddingsbrigade in 
actie Op deze pagina is een kleme selectie gemaakt, de postzegels van 
Finland, Gibraltar, Ierland Isle of Man en Jersey zijn er afgebeeld 

Begin vandaag nog een verzamehng nautische postzegels 

; I. "•J •' P'" 

wêmmmmmmimtÊm 

hor het bestellen van deze en andere postzegels, of voor een abonnement op het motief schepen kunt u naar 

de vakhandel gaan Voor het adres van een postzegelwinkel bij u in de buurt kunt u contact opnemen met 

Filagent BV • Windbrugstraat 17 34 • 7511 HR Enschede • (053) 43 42 532 • info@fïlagent nl 



Uraffilffii E 
NIEUWE NEDERLANDSE EMISSIES TE KOOP 
OP POSTEX 2 0 0 5 IN APELDOORN 

Tijdens Postex 2005 in 
Apeldoorn (te houden op 
14,15 en 16 oktober in de 
Americalial aan de Erica
laan) zullen alle nieuwe 
Nederlandse postzegels 
te koop zijn. Dit geldt 
dus ook voor de zegels en 
velletjes uit de serie 
'Mooi Nederland' en voor 
de nieuwe treinenzegels 
die op vrijdag 14 oktober 
uitkomen. 
Er is nog meer nieuws 
over Postex 2005 te mel
den: er zullen ruim vijf
enveertig NVPHhandela
ren op het evenement 

present zijn en de Studie
groep Particuliere Post
bezorging (SPP) zal Post
ex aangrijpen om zijn 25
jarig bestaan te vieren. 
Verder is er een België
Salon, zijn er veel infor
matiestands en kunt u 
veel gratis postzegels 
krijgen (zie ook het arti
kel in het september
nummer van Filatelie!). 
Kortom: het is beslist de 
moeite waard om één, 
twee of alle dagen naar 
Apeldoorn te komen. 
Meer informatie vindt u 
op lüwiv.nuph.nl. 

BOEK OVER DE 
DUURSTE ZEGEL 

Alle vierdeklassers in 
Zweden krijgen een boek 
cadeau dat de geschiede
nis van de duurste zegel 
ter wereld, de gele Tre Skil
Ung Banco, beschrijft. Al
gemeen wordt aangeno
men dat de gele zegel van 
drie skilling is ontstaan 
doordat een cliché van 
zo'n zegel (die in zijn 
normale uitvoering groen 
behoort te zijn) terecht
Icwam in het zetsel voor 
zegels van 8 skilling (die 
van nature geel zijn). 
Er is maar één exemplaar 
van de gele Tre Skilling 

Banco bekend. 
In 1997 werd de zegel 
voor 2.27 miljoen Amxcri
kaanse dollars toegesla
gen aan Hans Lernestal, 
maar die rondde de aan
koop niet af De zegel 
werd vervolgens door een 
conglomeraat gekocht 
dat het exempaar onder
hands aan een niet nader 
bekend gemaakte verza
melaar doorverkocht. 
Door de geschiedenis van 
de zegel in een boek vast 
te leggen (titel: Detgula 
mysteriet ofwel 'Het gele 
mysterie') en dat boek 
gratis aan vierdeklassers 
uit te delen, hopen de uit
gevers (onder wie een 

aantal bedrijven en de 
Zweedse posterijen) het 
verzamelen van postze
gels door jongeren te sti
muleren. Het boek is al
leen in het Zweeds ver
krijgbaar, maar er schijnt 
te worden gewerkt aan 
een Engelse vertaling. 

:m?ß 

POSTEUROP KIJKT 
ALVAST VOORUIT 

Verzamelaars van het 
thema Verenigd Europa 
vertellen we niets nieuws 
als we zeggen dat Post
Europ (samenwerkende 
Europese postadminis
traties) het thema van de 
jaarlijkse Europazegels 
bepaalt. Maar misschien 
is het wèl nieuws dat Post 
Europ de thema's van de 
jaren 2006 en 2007 heeft 
vastgesteld. Om met die 
laatste jaargang te begin
nen: in 2007 staan de ze
gels in het teken van het 
eeuwfeest van de Scou
ting. Tikkeltje vreemd, 
want de Scouting is een 
wereldomspannende (en 
niet zozeer Europese) be
weging. En het onder
werp van komend jaar? 
Een combinatie van een
voud en complexiteit: de 
zegels moeten kinderte
keningen tonen die het 
thema 'De integratie van 
immigranten zoals die 
door jonge mensen 
wordt gezien' verbeel
den. Ga er maar aan
staan! 

STEMPEL 'VLUCHT 
VOOR DE VREDE' 

Dankzij Fritz Kaiser uit 
Lelystad, die de Oosten
rijkse filatelie voor ons in 
de gaten houdt, kunnen 
we u een mooi stempel 
melden. Er zal, zo deelt 
Frits ons mee, op 26 ok
tober 2005  de nationale 
feestdag in Oostenrijk 
een speciaal luchtpost
stempel worden gebruikt 
op de vlucht van Wenen 
naar Serajevo. De vlucht 
staat in het teken van het 
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thema FlugpostJïïr den Frie
den ('Vlucht voor de vre
de'). We kunnen ook al 
een afbeelding van het 
stempel laten zien  zie 
hierboven. 

ENQUETE BRITISH PHILATELIC BULLETIN: 
EEKHOORN KWAM ALS WINNAAR UIT DE BUS 

Royal Mail wil  net als 
veel andere uitgevers van 
postzegels  graag weten 
welke emissies het goed 
doen bij het publiek. 
Vandaar dat het blad van 
de Engelse filatelistische 
dienst van GrootBrittan
nië. British Philatelic Bulle
tin, zijn lezers vroeg 'de 
mooiste' van het jaar 
2004 aan te wijzen. 
De keuze van cie Bulletin
lezers viel op een zegel 

RUN OP NIEUWE SEDEVACANTEZEGELS 
VATICAANSTAD BLIJKT OVERBODIG 

Een nieuwe paus, nieuwe 
postzegels  dat is een 
filatelistische wet waar
aan volgens ons niet te 
ontkomen valt. En inder
daad: op 2 junijl. 
verschenen in Vatikaan
stad drie zegels met het 
portret van de nieuwe 
kerkvader, Benedictus de 
zestiende. 
Eerder werden drie 
zegels uitgegeven in het 
kader van de Sede

Vacanteperiode (zie de 
afbeelding hieronder), 
het tijdvak tussen de 
dood van de ene paus en 
het aantreden van de 
andere. Aanvankelijk zag 

SEDEVACA.VIEMMV:stDEVAamTO 

het er naar uit dat deze 
SedeVacantezegels erg 
schaars zouden worden, 
maar uit de notering die 
de Duitse catalogus 
Michel er aan toekent 
 vier euro  blijkt dat het 
wel meevalt. Er zijn dan 
ook zo'n 700.000 series 
gedrukt, meer dan ge
noeg om de behoefte te 
dekken, lijkt ons. 
Velletjes met tien 
SedeVacantezegels 
kosten bij Nederlandse 
handelaren ca. dertig 
euro. 

met een hoge 'aaibaar
heid': een van de waar
den uit de serie Woodland 
Animals, om precies te 
zijn de zegel met een af
beelding van de squirrel 
(eekhoorn). Nog drie an
dere waarden uit dezelfde 
reeks staan in de top tien 
die de lezers samenstel
den, dus met die serie zat 
Royal Mail wel goed. Het 
blijkt dat de Engelsen dol 
zijn op dieren, locomo
tieven, oceaanstomers en 
zegels met aandacht voor 
oorlogen en medische 
prestaties. 

COPYRIGHT, 
COPYWRONG 

Foto's: je kunt ze niet 
zomaar voor elk doel ge
bruiken. Daar is het En
gelse postbedrijf Royal 
Mail inmiddels ook ach
ter. Het bedrijf moest, zo 
lezen we in Britannia Neu;s 
van de Studiegroep Bri
tannia, fors in de buidel 
tasten toen bleek dat de 
foto van prins Charles en 
prinses Camilla op de ze
gel van 68p van de hand 

was van Carolyn Robb, 
een lid van de hofhou
ding. Carolyn liet het er 
niet bij zitten en zag haar 
bankrekening onlangs 
vermeerderd meteen be
drag van vijf ä zesdui
zend pond! 

PHILAMUNT 
IS VERHUISD 

Philamunt in Sittard 
heeftop I oktoberjl. het 
pand aan de Rosmolen
straat in Sittard verlaten. 
Op I november gaan de 
deuren van het bedrijf 
(dat gespecialiseerd is in 
postzegels, munten en 
bankbiljetten en dat daar
naast ook als partijencen
trale actiefis) op het 
nieuwe adres open. Vanaf 
die datum is Philamunt te 

vinden op de Handels
straat 34A, 6135 KL in 
Sittard. Meer informatie 
over Philamunt en het as

sortiment is te vinden op 
het internet. Surf daar
voor naar de website 
u)U)U).philamunt.nl! 
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POSTBUS 176 
7440 AD NIJVERDAL 
KANTOORADRES: 
JAN VAN GALENLAAN 5 
7441 JC NIJVERDAL 
TELEFOON 0548655855 
FAX nr. 0548655088 

POSTZEGELVEILING 
'LEOPARDI' 

VEILING 138 
12 november 2005. 
aanvang 12.00 uur, in het SPOORTHEATER, 
Parallelweg 45, te Nijverdal. 

Kijkdagen op vrijdag 11 november van 14.00  20.30 uur en op de veilingdag 
van 8.30 uur11.30 uur, de kollekties en partijen zijn te bezichtigen tot 13.00 uur. 
In deze veiling veel uniek materiaal, héél mooi Nederland. 
Wij bieden per veiling ca. 6.000/7.000 kavels aan met voor "elk wat wils". 
Naast een groot aanbod gericht op de verzamelaar hebben wij iedere 
veiling een "speciale nalatenschap afdeling". 
Vraag onze GRATIS CATALOGUS. 
INZENDINGEN worden dagelijks in ontvangst genomen voor onze 
volgende veiling, nr. 139 te houden op 14 januari 2006. 
U kunt zich vooraf vrijblijvend laten informeren over opbrengst van uw 
kollektie. 
Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 
W. V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur. 
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In dit nieuwste prestlge

boekje worden de 
10 plaatsen die in 2005 
werden bezegeld met 
een eigen postzegel 
met prachtige foto's en 
tekst nader toegelicht. 
Uiteraard inclusief de 
10 postzegels. Een 
mooie aanvulling op 
uw (thematische) 
verzamelingl Kijk op 
www.tpgpost.nl om dit 
mooie boekje te 
bestellen of koop het 
op het Postkantoor. 

Je ziet steeds meer in postzegels t!? TPGPOST 

http://www.tpgpost.nl


KLEUREN VAN DE DUITSE VLAG 
VIELEN NIET GOED IN ISRAEL 

Duitsland en Israël on
derhouden al veertig jaar 
diplomatieke betrekkin
gen. Een mooi jubileum 
dus, zou je zeggen. En ja
wel, daar hoort natuurlijk 
een speciale postzegel 
bij. Die zegel zou aanvan
kelijk op 12 mei jl. uitko
men, zowel in Duitsland 
als in Israël. Maar om 
niet nader bekend ge
maakte redenen (het zou 
te maken hebben met het 
feit dat het ontwerp in Is
raël gevoelig ligt omdat 
de kleuren van de Duitse 
vlag er op afgebeeld wor
den) kwam het er nog 
niet van. 
Pijnlijk natuurlijk. Geen 
wonder dus dat men er 
alles aan heeft gedaan 

om de emissie snel op de 
agenda te zetten. Welnu, 
dat is gelukt: de zegel 
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komt toch nog tijdig ge
noeg uit, namelijk op 3 
november a.s., in het jaar 
dus waarin het jubileum 
gevierd behoort te wor
den. Of de kleuren van de 
Duitse vlag er nog steeds 
op zullen staan? Afwach
ten maar... 

OPDRUK OP 
BEJAARDE ZEGEL 

Hergebruik van post
waarden: we hebben het 
er in Filatelie al eens eer
der over gehad. Ook de 
PTT van Roemenië ruimt 
al geruime tijd zijn over
tollige zegels op door ze 
van een opdruk te voor
zien. Leuk is dat die op
drukken vaak ook thema
tisch gezien interessant 
zijn, een feit waar Drewes 
Veenstra, onze rubriekre
dacteur voor thematische 
filatelie, al eens op gewe
zen heeft. Op 9 mei wer
den zegels uit 1994(1) ^^n 
een opdruk voorzien, een 
sympathieke opdruk 
zelfs. Want de tekst Sp
njin Pentru Semem die bij 
een van de twee opdruk
varianten te zien is, luidt 

vrij vertaald 'Steun uw 
medemens'. Geen loze 
kreet, want westelijk 
Roemenië werd onlangs 
getroffen door zware 
overstromingen en de be
woners van die streek 
kunnen alle hulp gebrui
ken die ze maar kunnen 
krijgen. De PTT van Roe
menië heeft beloofd dat 
de complete opbrengst 
van de overdrukzegels zal 
worden gebruikt om de 
watersnoodslachtoffers 
zoveel mogelijk te steu
nen. 

FLUTCOLLECTIE 
NAAR DE VS 

Het is een verzamelinkje 
van niks: een paar hon
derd gestempelde zegels 
in een goedkoop 
Mercuryalbum, schots 
en scheef ingeplakt met 
bruine plakkers en met 
een beklad schutblad. En 
toch heeft Stanley Gib
bons uit Londen er zijn 
uiterste best voor gedaan 
het albumpje te pakken te 
krijgen, wat lukte na er 
op een veiling een fors 
bedrag  naar verluidt ca. 
8.000 euro  voor neer te 
tellen. Waarom de Britse 
postzegelonderneming 
de collectie zo graag in 
handen wilde krijgen? 
Niet omdat er een onont
dekt exemplaar van de i 
cent van Brits Guyana 
tussenzat, een kopstaan
de Jenny of een Blauwe 
Mauritius. Nee, de enige 
reden is dat dat bekladde 
schutblad de naam 
draagt van John Lennon uit 
Liverpool. Inderdaad: het 

gaat om de verzameling 
die de later als Beatle be
roemd geworden Liver
pudlian in zijn jeugd aan
legde, misschien wel in 
de hoop op die manier 
een kapitaaltje op te bou
wen. Hoe hij wérkelijk 
rijk is geworden weet 
vrijwel iedereen. En ook 
hoe Lennon  te vroeg, 
door moordenaarshan
den  overleed. En dat 
maakt de verzameling zo 
begerenswaardig: het is 
een beleggingsobject dat 
velen tot de verbeelding 
zal spreken. Gibbons 
heeft geprobeerd de ver
zameling voor veel geld 
te verkopen op de vei
lingsite eBay, maar dat 
lukte niet. Vervolgens 
werd de collectieLennon 
onderhands verkocht aan 
het National Postol Muse
um in Washington (VS). 
Het museum heeft aan
gekondigd dat Lennons 
verzameling vanaf okto
ber in de Amerikaanse 
hoofdstad te zien zal zijn. 

''■Ti 
GB: OPNIEUW 
BEELDENAARLOZEN 

De zegels van GrootBrit
tannië dragen  zoals u 
ongetwijfeld weet  geen 
landsnaam. Dat is het ge
volg van het feit dat de 
Engelsen de eerste waren 
die postzegels uitgaven. 
Er was destijds geen 
'concurrentie' en er kon 
dus ook geen misver
stand over bestaan uit 
welk land de zegels af
komstig waren. Verder 
dragen de zegels van En
geland altijd een beelde
naar van de vorst of de 
vorstin; dit ondanks po
gingen om dit te verande
ren (vormgevers vinden 
zo'n verplicht beeldele
ment een gruwel). 
Maar nu zijn er toch beel
denaarloze Engelse ze
gels uitgekomen. Het be
treft zegels uit de emissie 
Trooping The Colour. Revo
lutionair mogen de post
zegels echter niet ge
noemd worden: de enige 
reden waarom het portret 
van koningin Elizabeth II 
niet op de zegels is te
rechtgekomen, is dat de 
koningin al heel herken
baar op de zegels te zien 
is. Niets nieuws, overi
gens, want ook in 1972, 
1986,1992,1997 en 2000 
verschenen er zegels 
waarop de beeldenaar 
was 'verdwenen'. 

ESSENPRIJS WERD 
UITGEREIKT 

Interessante artikelen 
schrijven: het is niet voor 
iedereen weggelegd. 
Maar er zijn genoeg ver
zamelaars die  als ze een 
bemoedigend zetje krij

DUITSERS ZIJN 
MILIEUBEWUST 

= Milieubewust, dat zijn de 
^ Duitsers best wel. Dus is 
^ hetgeen wonder dat 
o Deutsche Post onlangs 
'Z. bij Iveco dertig Transpor
° ters bestelde die op aard
Zi gas lopen. Die zijn niet 
^ alleen goed voor de Um
=; luelt, maar rijden ook nog 

—"^ eens geluidsarm! Vanaf 

40 i deze herfst zullen de au
' " to's op de Duitse wegen 

te zien zijn. Er zijn nu al 
plannen om er nog eens 
twintig te bestellen. Dat 
gaat de goede kant op! 

VERKIEZING: BETER 
LAAT DAN NOOIT 

Jaarlijks peilt Deutsche 
BriefmarkenReuue hoe zijn 
lezers over de vormge
ving van Europese post
zegels denken. Toegege
ven, het blad loopt een 
beetje achter  onlangs 
werd de verkiezing over 
het jaar 2003 gehouden 
maar interessant is de 

uitkomst vrijwel altijd. 
Het jaar 2003 dus: wat 
vonden de lezers de aller
mooiste zegel uit die 
jaargang? Het blijkt een 
zegel van de Verenigde 
Naties (Wenen) te zijn, 
gewijd aan het Interna
tionaal Jaar van het Zoet
water. Ruim 22 procent 
van de ca. 25.000 verza
melaars die hun stem uit
brachten gaf de voorkeur 
aan deze emissie. 
Tweede werd een zegel 
van Duitsland ('Rozen
groeten') en op de derde 
plaats eindigde Zweden 
(de 'Göteborg'). 

gen  ertoe kunnen wor
den aangezet om een 
mooie filatelistische bij
drage af te scheiden. De 
Essenprijs zou je als zo'n 
bemoedigend zetje kun
nen beschouwen. De 
prijs wordt elke twee jaar 
toegekend aan de auteur 
van een artikel in de cata
logus van een in Neder
land gehouden tentoon
stelling in categorie 2 of 
3. De prijs bestaat uit een 
bedrag van € 750. 
Op 16 juni jl. werd de 
prijs weer uitgereikt, dit

maal aan de heren W. van 
de Velde (links op de 
foto) en J. Kluft van VVZP 
'De Posthoorn' uit Zaan
dam. Het Zaanse duo 
kreeg de onderscheiding 
voor het artikel Een post
kantoor in Krommenie, dat 
werd geplaatst in de ten
toonstellingscatalogus 
van Saenphilex 2003. De 
prijs werd uitgereikt door 
Bondsvoorzitter Ties 
Koek (rechts op de foto); 
de Essenprijs is een ini
tiatiefvan het Costerus
kapittel van de Bond. 



Brabantse 
Postzegel- en 
Muntenveiling 

Houdt op 21 en 22 oktober 2005 
haar 140® openbare veiling 
Wij houden voor u 6 veilingen per jaar. 

Wij veilen ca. 2000 kavels, waaronder goede nummers 
Nederland, Overzee en buitenland. 

Ook hebben we steeds een ruime sortering in goede 
verzamelingen Nederland, O.R., buitenland en 

restpartijen in dozen en kisten enz 

Inlichtingen: 
Brabantse Postzegel- en Muntenveiling 
Kerver 10, 5521 DB Eersel 
Telefoon: 0497-512057 
Fax:0497-516605 
E-mail: info@brabantsepostzegelveiling.nl 

Bezoek nu ook onze webwinkel www.bpveiling.nl 

Vraag onze gratis catalogus aan II 

mailto:info@brabantsepostzegelveiling.nl
http://www.bpveiling.nl


k 
Vijftig jaar geleden richt
te een aantal leden van de 
Nederlandse Vereniging 
van Fotojournalisten 
World Press Photo op, de 
internationale tegenhan
ger van de Zilveren Ca
mera. Sindsdien organi
seert World Press Photo 
ieder jaar de prestigieuze 
wedstrijd voor internatio
nale persfotografen. Ter 
ere van het jubileum 
bracht TPGPost op 8 ok
tober een postzegelvelle
tje uit met daarop alle 
winnende foto's uit deze 
periode. Het velletje be
vat tien verschillende ge-
zegels van 0.39 euro. 

Ontwerp 
Wie het velletje ziet, ziet 
meteen dat het hier om 
persfoto's gaat: we staan 
oog in oog met tien kran
tenvoorpagina's. De fo
to's hebben de intentie 
nieuws te brengen en ze 
bieden daartoe een mo-

700 

mentopname. De bege
leidende tekst die de 
krant plaatst, is op de ze
gels weggelaten. In 
plaats daarvan is de naam 
van de fotograaf vermeld. 
De postzegels tonen de 
volgende foto's: 

1957: Douglas Martin 
(VS); Dorothy Counts, 
één van de eerste zwarte 
studenten; 

1962: Hector Rondón Lo-
vera (Venezuela); Priester 
Luis Padillo met een do
delijk gewonde soldaat; 

1967: Co Rentmeester 
(NL); Vietnam, Ameri
kaans tankcommandant; 

1969: Hans-Jörg Anders 
(Duitsland); Noord-ler-
land, een jonge katholie
ke man tijdens schermut
selingen met Britse sol
daten; 

1974: Ovie Carter (VS); 
Niger, droogteslacht-
offer; 

1979: David Burnett (VS); 
Thailand, moeder met 
kind wachtend op voed-
seluitdeling; 

1987: Anthony Suau (VS); 
Zuid-Korea, een moeder 
pleit voor haar gearres
teerde zoon bij de op
roerpolitie; 

1990: Georges Merillon 
(Frankrijk); Kosovo, 
rouw om de dood van 
Elshani Nashim, gedood 
tijdens een betoging te
gen de afschaffing van de 
autonomie van Kosovo; 

1999: Claus Bjórn Larsen 
(Denemarken); Albanië, 
gewonde Kosovo-Alba-
nees in de straten van 
Kukës; 

2004: Arko Datta (India); 
India, rouw om een tsu-
namislachtofifer. 

In de jaren 1959,196 
1970 werd door Wo 
Press Photo geen ve 
zing gehouden; daa: 
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staan er op het velletje in 
totaal 47 foto's. 

Ontwerper 
Het velletje werd ontwor
pen door Will Holder uit 
Amsterdam, zelfstandig 
grafisch ontwerper. 
Terugkerend elementen 
in zijn werk, dat hij voor 
verschillende culturele 
instellingen ontwerpt, 
zijn de evoluerende vor
men van taal als middel 
tot representatie. 

Overige bijzonderheden 
De postzegels zijn, zo
lang de voorraad strekt, 
verkrijgbaar op het 
postkantoor, bij de Col-
lectClub in Groningen en 
via www.tpgpost.nl. 
De geldigheid van de 
postzegels voor de fran
kering is onbepaald. 
De zegels werden ge
drukt bij Joh. Enschedé 
Security Print in Haar
lem. 
Er werden in totaal 
225.000 velletjes ge
drukt. 

EMiSSrEKALENDER 
KOMENDE MAANDEN 

14 oktober 
iWooi Nederland (Papen-
drecht en Roermond); vel
letjes met vijf postzegels 
van €0.39 (gegomd). 
Mooi Nederland (verzamel-
vel i); velletje met vijf ver
schillende postzegels van 
€0.39 euro (gegomd). 
Mooi Nederland (verzamel-
vel 2); velletje met vijf ver
schillende postzegels van 
€0.39 euro. 
Prestyeboekje Mooi Neder-
lond; prijs €9.95. 
Tremen; vier verschillende 
postzegels in velletjes van 
tien zegels met een waar
de van €0.39 (gegomd). 
8 november 
Kinderpostzegels 2005; 
velletje met zes verschil
lende toeslagzegels van 
0.39+0.19 euro (gegomd) 
Prestigeboekje 'Vijftig jaar 
Nijntje'; 9.95 euro 
24 novemberr 
Decemberzegels in drie 
verschillende versies; in
formatie volgt nog. 

9 
Nederland 

Nederland Nederland 

&äa 
EUROCENT! 

http://www.tpgpost.nl


Ais specuhst op het gehteó van 
postzq^herzekecingen en tnct meer 
dan ^ )aar mtemaaonale ervaong 
bieden wi) een AH Risks-vcrzekcnng 
aan die 7<neel mogebtk votdoet aan 
de wensen van zowel veizamelaars als 
handelaren en vethnghouders 

De verzekering kan op uw verzoek 
worden uitgebreid met dekku^ 
U|dens transpf>rt, exposities beuKsen 
en posi2cndmgen. 

Onze producten worden gekenmeikt 
door zeer uttgc^neide condities en 
uiterst scherpe picxnics 

H W Assurantiën B V maakt deel mt 
\an H u ^ Wood Intemaaonal, een 
\\ereldwi)d opererende venxkenngs-
makelaar met vestigingen in oa. 
Londen, New Yorit en Pants 

Om een geheel vntbk|vende offerte te 
ontvangen kunt u ons aanvraag 
formulier downloaden van onze 
website of bellen met een \an onze 
experts, zodat wi| een aanvtaag 
formulier kunnen toezenden. 

H W Assurantiën B V 
World Trade Center 
Beursplein 37 
3001 DD Rotterdam 

TeLOlO 405 3010 
Fax 010 405 5084 
Website- wuu hwiiit.nl. 
E-maiL mfo@hwint nl 

HWI 

MPO MUNTEN- ENFOSTZEGELORGANISATIE 
MPO organiseert naast de najaarsveiling op 2 & 3 december 2005 ook 

weer een aantal gezellige en drukbezochte beurzen in verschillende 
plaatsen in Nederland. Tijdens deze beurzen kunt u zoals altijd uw 

collectie of een deel daarvan gratis en deskundig laten TAXEREN en 
desgewenst inschrijven voor onze veilingen. 

MPO-beurzen najaar 2005: 
Nieuwegein 

Hilversum 

Eindhoven 

Etten-Leur 

Amsterdam 

Den Haag 

Rotterdam 

16 oktober 

23 oktober 

30 oktober 

6 november 

13 november 

27 november 

18 december 

Het Veer huis 
Nijemonde 4 
Hotel Lapershoek 
Utrechtseweg 16 
De Tongelreep 
A. Coolenlaan 5 
De Nohelaer 
A. van Berchemlaan 2 
Ondernemerscollege A 'dam 
Jan Tooropstraat 99 
Van der Valk Bijhorst 
Zijdeweg 54 
Golden Tulip Airport Hotel 
Vliegveldweg 59 - 61 

Voor meer informatie over bezoek aan deze beurzen, gratis 
lidmaatschap van MPO, deelname aan beurzen als standhouder, de 

MPO-veiling of algemene informatie kunt u contact opnemen met MPO 
via tel. 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl. Alvast veel verzametplezier! 

WWW.MPO.NL 

TOP 5 
Meest complete websites: 

Nr.l 
www.verzamelaarsmarkt.nl 

Groot aanbod van alles wat er op een 
verzamelaarsmarkt te vinden is! 

Nr.2 

www.plaatfout.nl 
Meer dan 1000 verschillende 

plaatfouten online! 

Nr. 3 

www.deruiterbv.nl 
Groot aanbod van Nederlandse postzegels... 

Nr.4 

www.de-postzegelhandel.nl 
Postzegels, FüC's, Ptt-mapjes en nog veel meer... 

Nr.5 

www.eurorage.nl 
Ruime sortering van postzegels en ook euromunten. 

Hier moet u zijn voor een goede prijs 
voor uw collectie: 

DE RUITER BV 
Bel voor een afspraak! TEL 0186-571366 

INKOOP - VERKOOP - TAXATIE 
Kantooradres: 

Industrieweg 13 
3286BW Klaaswaal 

T: 0186-571366 
F: 0186-571890 

E: info@deruiterbv.nl 
I: www.deruiterbv.nl 
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http://www.mpo.nl
http://www.mpo.nl
http://www.verzamelaarsmarkt.nl
http://www.plaatfout.nl
http://www.deruiterbv.nl
http://www.de-postzegelhandel.nl
http://www.eurorage.nl
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SAMENSTELLING: R.C. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
EMAIL: dziewon@xsAaü.nl 
WEBSITE: WWW.xs4all.nl/-dziew0n/fila/druktech.htm 

DE WEKEN VAN DE KAART-ZEGELS: 
BEPERKTE BRUIKBAARHEID ZINLOOS? 

Op I september versche
nen weer blokjes met 
daarin drie zegels van 
39 cent die in het kader 
van een actie van de pro
ducent van wenskaarten 
ook gratis worden ver
strekt. Aan het postkan
toor kosten de blokjes 
echter gewoon driemaal 
39 cent ofwel 1.17 euro. 

Ook dit jaar is de 
gebruiksperiode van deze 
zegels beperkt. Na 31 
december 2005 mogen 
de zegels niet meer 
gebruikt worden. Waar is 
dat goed voor? Wie 
controleert dat? Zoals 
eerder geconstateerd lijkt 
dit een internationale 
trend te worden. Enkele 

Poolse gelegenheids-
zegels uit 2004 werden 
per I januari 2005, res
pectievelijk per I april jl. 
ongeldig verklaard, niet 
lang nadat de Poolse ze
gels uit de periode 1996-
1999 ongeldig waren ver
klaard. Officieel heet dit 
vooruidopen op de invoe
ring van de euro'... Wan
neer worden de laatste 
Nederlandse zegels in 
uitsluitend guldenswaar

den (dus zonder euro
vermelding) ongeldig 
verklaard? 
De fosfor bij de nieuwe 
'kaart'-zegels licht onder 
ultraviolet licht oranje 
op; net als bij de 'decem-
berzegels'. De 'decem-
ber-zegels' zijn welis
waar na de eerste week 
van januari ook niet meer 
als enkelfrankering te ge
bruiken, maarwèl met 
bijplakwaarden. Het 

eventueel testen op de 
aanwezigheid van 'oran
je' fosfor van de 'kaart'-
zegels zal dus na 6 janu
ari 2006 zonder meer ge
frustreerd worden door 
de 'december'-zegels die 
dan in de post zitten... Of 
zullen we, net als bij de 
'december'-zegels ge
bruikelijk lijkt te gaan 
worden, de overgebleven 
'kaart' zegels bewaren tot 
volgend jaar? 

HANGBLOKJES 
BEATRIX 

De Beatrixblokjes met ze
gels van 25 cent met 
'open hangoog' zijn in 
afgelopen zomer(?) her
drukt. Wat het eerst op
viel was de vaak naar be
neden uitlopende druk
inkt van vooral het rood 
[i]: de drukrichting is 
veranderd van B(oven) 
naar O(nder). De opera
tors van de drukpers heb
ben dus alle acht drukci-
linders andersom moe
ten monteren, geheel an
ders dan dat ze gewend 
waren bij de Beatrix-
hangblokjes. Waarom? 
En zijn er recent nog 
meer zegels op die wijze 
door Walsall gedrukt? 
Iets minder opvallend bij 
deze nieuwe oplage van 
de blokjes van 25 cent is 
het gebruik van een stans 
voor de ril-lijn (en tege
lijk het geheel losstansen 
van de blokjes zelf; let op 
de afgeronde hoeken van 
het blokje), waarbij op in 
ieder geval één plek een 
beschadiging heeft 
plaatsgevonden. Het me
taal van het vierde ril-gat 
van rechts af is namelijk 
gedeeltelijk afgebroken. 
De linkerkant is aanwe
zig, maar van de rechter
helft is niet meer dan een 

'moet' te zien (zie afbeel
ding i). Sinds enige tijd 
wordt een andere karton
soort gebruikt, die aan de 
voorzijde (dat is niet de 
zijde met de zegels) mat 
aandoet. 
Zowel het ril-lijnkenmerk 
als de halfglanzende, re
spectievelijk matte kar
tonsoorten zijn ook ge
vonden bij de blokjes met 
zegels van 3 9 cent met 
'open hangoog'. 
Van de Beatrixzegels van 
25 cent met het TPGPost-
logo zijn tot dusver vier 
oplagen bekend (zie het 
tabelletje). 
Bij enkele andere waar
den bij de Beatrix-hang-
blokjes zijn vreemde ver
schijnselen waargeno
men. Bij de blokjes met 
zegels van 50 cent met 
TPGPost-logo is er per 
drukvel van 18 blokjes 
steeds één exemplaar met 
een groene horizontale 
kras achter de cijfers van 
de barcode [2]. Op het
zelfde blokje, maar dan 
links van het portret op 
de zegels i, 3 en 5, zien 
we (zij het met enige 
moeite, maar alles komt 
om de drie blokjes terug!) 
horizontale blauwe kras
jes; niet één maar vele [3, 
4]! Bij de blokjes van 39 
cent met TPGPost-logo 
en een 'open hangoog' 

trof ik eind augustus bij 
een blokje (en dit ver
schijnsel komt om de 
drie exemplaren in het 
verpakkingspakje terug) 
een heel verdiept profiel 
aan [5], ingedrukt in het 
karton op de zegels i, 3 
en 5. Ook aan de onder
kantvan de zegels laat de 
slit-tanding een naar bo
ven toe trapsgewijze ver
dieping zien. Wat is hier 
aan de hand? 
Het lijkt er op dat de me
talen slitplaatjes waarbij 
het overtollige metaal 
wordt weggeëtst (slechts 
de tandingcontouren 
moeten overblijven) in 
etappes worden geëtst. 
Elke keer een laagje die
per, maar wel zodanig 
dat de contouren niet 
worden ondermijnd -
vandaar het trapsgewijze 
afdalen bij de slit-tan
ding, maar ook dat in het 
midden van de zegels dat 
etsen niet een effen bo
dem vertoont of hoeft te 
vertonen. Zo'n bodem
profiel van het slit-plaatje 
zou normaal gesproken 
niet 'afgedrukt' moeten 
worden. 
Naar analogie van de 
drukvormpositie-ken
merken zouden we dit 
slitplaat-bodemprofiel-
positie-kenmerken kun
nen noemen. 
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Nr Eerste dag 

.".05.2004 

029e 
029g 

029gg ??.O9.2004 

029gm ??.??.2005 
029h 

029hm ??.o8.2005 

Omschrijving Barcodenr. Artikeinr. 

5xBEOtnxo,25 mrtTPGPostloflO +7555 223101 

8 - o.8mm/B - 2.1mm - rechte buitensht; WiWiWiWi 
geen hechtpunten, hangoog uitgestanst; drul<richting B; Wi WiWiWi 

achterzijde hangblokje halfglanzend: 

achterzijde hangblokje mat: 

geen hechtpunten, hangoog uitgestanst; druknchting 0; Wi WiWiWi 

achterzijde hangblokje mat: 
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HANGBLOKJES MET 
10X39 C. 'MOLEN' 

De blokjes met zegels van 
39 cent in het type-'Mo-
len' zijn ook hoogstwaar
schijnlijk in de zomer (?) 
herdrukt. Bij nauwkeuri
ge beschouwing zijn er 
nieuwe kenmerken van 
de ril-lijn, waarbij op één 
positie het negentiende 
gat beschadigd is ge
raakt. Dit is in etappes 
gegaan, waarbij eerst de 
linkerkant van het metaal 
naar beneden is omgebo
gen en later is afgebro
ken. Het resultaat is een 
'geknikt' ril-gat, waarvan 
later slechts een kort 
stukje aan de rechterzijde 
overblijft. Dat het hier 
om hetzelfde gat gaat 
wordt aangetoond door 
een rode stip in het witte 
vlak van het hangoog dat 
terug te vinden is of op 
hetzelfde blokje als dat 
met het beschadigde ril
gat of op een blokje uit 
hetzelfde verpakkings
pakje (zie afbeeldingen). 
Nog niet duidelijk is hoe 
op enkele plekken van de 
ril-lijn een 'soort boven
raam' ontstaat. N läm ÊÊÊtt MMfc ttML 

CPiliC 

ZAKELIJKE 
POSTZEGELS 

De op 24 mei van dit jaar 
verschenen nieuwe zake
lijke postzegels van 39 en 
78 cent zijn als het om 
hun kenmerken gaat, ge
heel te vergelijken met 
die van 2002. Het kwam 
en komt er op neer dat 
ten behoeve van de rollen 
Van 100 die in doosjes 
worden verpakt, de (door 
Joh. Enschedé zelf ge
drukte) zegels, eveneens 
bij Joh. Enschedé een na
bewerking krijgen waar
bij de rugnummers en de 
slittanding worden aan
gebracht en het overtolli
ge papier rondom de ze
gels wordt verwijderd. 
Dit alles gebeurt op een 
van de Omega-machines 
waarover de drukkerij be
schikt. Ten behoeve van 
de CollectClub daarentegen 
zijn rollen bedrukt met 
nog niet afgewerkte post
zegels overgebracht naar 
Walsall in Engeland. In 
Walsall vindt het vullen 
van de PTT-mapjes 
plaats, maar ook de pro
ductie van eerstedagenve-
loppen is er onderge
bracht. Voor de mapjes 
worden de zegels uit de 
door Joh. Enschedé ge
drukte rollen geheel 
doorgestanst; dat ge
beurt bij Walsall. Zoals 

gezegd hebben de zegels 
uit de mapjes een andere 
' tanding' : 18 tanden hori
zontaal en 15 tanden ver
ticaal, in plaats van 17 
tanden horizontaal en 14 
tanden verticaal. De ze-

! gels die we op de eerste-
dagenveloppen zien, 
hebben eveneens dezelf
de fijnere tandingmaat. 
So Jar, So^ood. Maar wie 
probeert de mapjeszegels 

I van hun achterzijde te 
ontdoen, zal merken dat 

' dit erg veel moeite kost. 
Er moet in feite 'chemi
sche hulp ' worden inge
roepen. Het is echter 
hoogst onwaarschijnlijk 
dat Walsall het daarop 
zal laten aankomen als er 
eerstedagenveloppen 
moeten worden gemaakt. 
Als we dat in het achter
hoofd houden en eens 
goed naar de zegels op de 
eerstedagenveloppen kij-

Variant 'Tanden' 

17/14 h/v 
i8/i5h/v 
18/15 h/v 

Opgestuwde randen 

boven/onder 
boven/onder/rechts 
nergens 

Uiteinde Afwerking bij 
'tanden' /ten behoeve van 

recht JESSP / doosjes met 100 ex. 
recht Walsall / TPG-map|es 
rond Walsall / FDC's 

ken, dan valt meteen op 
dat de 'slittanding' veel 
fraaier is aangebracht: er 
is geen 'opstuwing' van 
het papier langs de tan-
dinggaten te zien. En wat 
nog opvallender is: de 
'gaten' en de ' tanden' 
zijn heel mooi 'gerond' , 
terwijl bij de zegels uit de 
'mapjes' (en ook die uit 
de 'rollen') de ' tanden' 
recht zijn afgesneden. 
Kortom, ten behoeve van 
de productie van de eer
stedagenveloppen is een 
andere slit gebruikt! 
De meest voor de hand 
liggende gang van zaken 
is dat Walsall het materi

aal (net zoals bij Joh. En
schedé is gebeurd) heeft 
geslit en het overtollige 
papier - de zogenoemde 
mat r ix -hee f t verwijderd. 
Voor de dames van de 
CollectClub bleven daar
door gewone zelfkleven
de zegels over, die op de 
eerstedagenveloppen 
konden worden geplakt. 
Simpeler zou misschien 
geweest zijn om Walsall 
een voorraad doosjes van 
100 stuks kant en klaar 
toe te sturen, maar ja... 
Dankzij deze afwijkende 
tandingmaat is er nu een 
derde variant van de za
kelijke zegels op de 

! > • • • • • • • • • • • • • • • • 
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markt. De zegels op de 
eerstedagenveloppen ver
tonen natuurlijk wel al
tijd een 'stempel', of be
ter gezegd: een stempel-
opdruk die met behulp 
van een boekdruk-degel-
pers op de envelop werd 
aangebracht. 
Als we naar de tabel kij
ken, zien we het hele ver
haal samengevat. 

MEiR INFORMATIE 
OP DE WEBSITE! 

De samensteller van deze 
rubriek doet zijn uiterste 
best om u in het kader 
van zijn rubriek zo goed 
mogelijk op de hoogte 
stellen van alles wat on
der de term 'verzamelge-
bied Nederland' valt. 
Door de beperkte plaats
ruimte IS dat lang niet al
tijd gemakkelijk. Als u 
behoefte hebt aan uitge
breidere informatie dan 
op deze pagina's te vin
den valt, neem dan eens 
een kijkje op de website 
van Rein Bakhuizen van 
den Brink. Het adres van 
de site is vermeld in de 
kop boven deze rubriek. 
Redactie Filatelie 



WORLDPACK BASIC 
EN SPECIAL 

TPGPost blijkt al jaren 
(namelijk sinds 2001) een 
naam te hanteren  World 
Pack  voor de pakketten 
naar het buitenland. De 
dienstverlening is uitge
splitst naar World Pack Ba
sic en World Pack Special. 
Kennelijk heeft TPGPost 
deze naam geadapteerd 
zonder te beseffen dat er 
in België een dochteron
derneming van de spoor
wegmaatschappij NMBS 
actiefis (ABX Logistics) die 
dezelfde naam al ge
bruikte voor haar inter
nationale pakketdiensten 
en dat dan sinds 1995. 
Een gerechtelijk uit
spraak  de zaak diende 
voor de rechtbank in Den 
Haag  heeft op 10 juni 
van dit jaar een vonnis 
opgeleverd waarbij TPG
Post in het ongelijk is ge
steld, met als resultaat 
dat nu wordt geeist dat 
het bedrijf binnen vier 
maanden  dat wil dus 
zeggen: vóór 10 oktober 
stopt met het gebruik van 
de naam Worldpack. Als 
TPGPost geen gehoor 
geeft aan het vonnis kost 
dat een dwangsom van 
50.000 euro per dag. 
Het is wel hoogst slordig 
dat een merknaam die al 
sinds 13 september 1995 

door de NMBS bij het Be
neluxmerkenregister is 
gedeponeerd, niet door 
PTTPostis'ontdekt'. Te
meer daar het gaat om 
vergelijkbare diensten 
met vrijwel hetzelfde mo
del douaneformulieren 
CP71... 
Afgezien van tarievenfol
ders van TPGPost waarin 
wordt verwezen naar de 
term Worldpack moeten 
ook de specifieke (doua
ne)formulieren uit de 
roulatie worden geno
men. Bovendien geldt dit 
ook  en dat is voor verza
melaars vervelend  voor 
de geïntegreerde hang
boekjes van vijftigmaal 
0.65 cent 'voor Europa' 
(die diep verborgen in de 
dichtgevouwen exempla
ren de diensten Worldpack 
Basic en World Pack Special 
aanprijzen). Laatstge
noemcJe boekjes moesten 
vóór 2 september jl. uit 
het assortiment zijn ver
dwenen. Op 23 septem
ber kwam er een nieuw 
iHB uit met daarin een 
aangepaste versie van de 
tekst. 
De 'W' van Worldpack zit 
overigens ook verstopt in 
de afkortingen bij de Cog
nitiue Solutionsafcirukken 
op de loketstroken met 
de Gcocitiesstickers: WSP. 
Verdwijnt dat ook? Zie de 
afbeeldingen. 

J d'TPCPOST WortdpackSpecial£urop««(/nisVm'O 
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Inttfuctie vermeld op het pakket zowel de voiledige gegeven» van de 
geadresseerde als van de afzender Vul de gevraagde gegevens m op h«t 
barcode etiket en plak dit gedeelte ondei of naast de gegevens van de 
geadresseerde 

Frankering Worldpack Special pakketten kunnen gefrankeerd worden met 
postzegels afdrukken van de frankeermachine of EasyStamp 

Voorwaarden voor het vervoer van reiidingen tot 20 kg i i jn de Algemene 
Voorwaaiden voor het opgedragen Postvervoer (AVP) van toepassing 
(laatste versie) Voo' zendingen iwaarder dan 20 kg maar tot maximaal 
ÏO kg zijn de Algemene Voorwaarden voor het Goederenwrwer (AVC) van 
toepassing [laatste versie) 

Vragen voor vragen ov«t uw product of zending kunt u contact opnemen 
met TPC Post Klantenservice Consumentenmarkt (058) 233 3333 of 
TPC Post Business Service (076) 527 2727 

Meer informatie over de producten en diensten van TPG POit kunt u ook 
vinden op www tpg|m«t nl of www tpgpoittKitineH.iri 
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WORLDWIDE 
PREPAID EXPRESS 

Als je op een postkantoor 
vraagt wat er aan de hand 
is met World Pack, dan 
blijkt er vaak verwarring 
te ontstaan omdat men 
denkt dat Worldwide Pre
paid Express wordt be
doeld. 
Vorig jaar kon ik nog mel
den dat alle enveloppen 
met Worldiuide Prepaid 
Express waren vervangen 
door dezelfde envelop
pen, maar dan met de 
tekst WORLDWIDE PRE
PAID EXPRESS. Deze enve
loppen zijn sinds twee 

^ maanden uit de roulatie 
o genomen en zijn vervan
"̂  gen door enveloppen met 
^ een liggend wit Andreas
ö kruis tegen een grijszwar
^ te achtergrond. Dit kruis, 
° dat aangeeft dat de des
3 betreffende enveloppen 
S nog geróntgend moeten 
2 worden, is soms nog te 
" ^ vinden op een sticker die 

■fA J op de oude enveloppen 
ƒ U I werd geplakt, maar vaker 

komen we het al voorge
drukte kruis plus aange
paste tekstgegevens op 
de envelop tegen. 

De nieuwe uitvoering met 
een liggend rechthoek en 
een kruis erin zou al be
gin 2005 zijn aange
maakt. Zone I is (voorlo
pig?) vrijgesteld van het 
dragen van dit kruis. De 
volgende begincijfers van 
de barcodenummers zijn 
tot dusver aangetroffen: 
Zone 2 to en met Zone 5 
GD 164. 

Nr. 

b3 

24 

25 

26 

27 

Jaar 

2005 

2005 

2005 

2005 

2005 

Bestemming 

zone I  Duitsland, België, Luxemburg, 

zone 2  overige landen van de EU, 

zone 3  overige landen van Europa, 

zone 4  VS, Canada en Azie, 

zone 5  ZuidAmerika, Afrika, Midden
Oosten, Australië, NieuwZeeland * 

Kleur 

paars] 

rood 

hla 

donkerblauw 

groen 

Art. nr. 

255002 

Barcode 

43757 

W o r l d w i d e 
p r e p a i d e x p r e Wo r I d w i d e 



MPORTÄS HELDERE KIJK 

O P VERZAMELINGEN 

kunstieder • goudopdruk • schamiersleuven • ronde hoeken • off white papier • zegels afgebeeld • Hcwid klemstroken 

IMPORTA B.V Postbus 301 5400 AH Uden *tel 0413 26 59 73 *fax 0413 26 67 20 *e mail info@importa nl *wwv^ importo nl 

Bezoekt U ook onze stand op de POSTEX 2005 in de Amencahal m Apeldoorn op 1 4, 1 5 en 1 6 oktober 2005 
(Uitgebreide postzegel beurs voor de verzamelaar onder auspiciën van de Nederlandse Bond van Filatelisten Verenigingen 



SAMENSTELLING: JAN BORLUUT 

BLOKJE IN BOEKJE: 
DE MUZIEK 

Op 31 oktober 2005 ver
schijnt een blok in een 
'boekje' met vijf verschil
lende zegels van €0.50 
met prior met afbeeldin
gen die betrekking heb
ben op muziek: harmonie 
enfanjare. De zegels zijn 
ontworpen door Michel 
Provost (onder supervisie 
van de alomaanwezige 
MVTM; zie hun initialen 
op de zegels). De zegel
nummers zijn 2005(220) 
totenmet2005(22e). 
De zegels zijn in raster

diepdruk uitgevoerd door 
de Zegelwerkplaats Me
chelen, die waarschijnlijk 
gebruik maakte van de 
tweede Goebelpers (met 
de scheerperforeerinrich
ting). Het zegelformaat 
is 3 (27.66x40.2 mm), de 
perforatiemaat ii'li (16 
tanden horizontaal, 23 
tanden verticaal); de kor
te zijde vertegenwoordigt 
de cilinderomtrekrich
ting. De tanding van het 
blok loopt in alle vier zij
den van de blokrand 
door. Op de rechterrand 
van het blok staat de pro
ductbarcode: +24501 [?]. 

Httrmonicén & Fanf«TßS ^ ^ . Httrmontei 6? FanfS 
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POSTZEGELBLOKJE 
VOLKSLITERATUUR 

Op 31 oktober 2005 ver
schijnt een blok met tien 
zegels (tweemaal vijf) van 
€0.44 zonder prior. De 
linkerkolom zegels is ge
wijd aan Maurits Sabbe, 
de rechterkolom aan Ar
thur Masson. De ontwer
per is Eddie van Hoef De 
zegelnummers zijn 
200523a en 200523b, 
gevolgd door de naam 
van de ontwerper. 

Maurits Sabbe werd op 9 
februari 1873 te Brugge 
geboren. Hij was de zoon 
van de politicus en schrij
ver Julius Sabbe. Na zijn 
studie in Gent werd hij 
leraar, later conservator 
aan het Plantijnmuseum 
en vanaf 1923 hoogleraar 
Nederlandse letterkunde 
in Brussel. Als schrijver 
is hij onder andere be
kend geworden door Aan 
't Minneiuater: drie schetsen 

uit het Brugse leven (1893) 
en De jilosoof uan 't Sashuis 
(1907). 
Maurits Sabbe stierfin 
Antwerpen op 12 februari 
1938. Een borstbeeld van 
de schrijver staat bij het 
Sashuis aan het Minne
water te Brugge. 

Arthur Masson werd op 
22 februari 1896 geboren 
in RiezeslezChimay; hij 
stierfin Namen op 28 juli 
1970. Hij woonde jaren
lang in Treignes, waar 
sinds 1938 een vijftal 
boeken verscheen, de zo
geheten 'Toinade', met 
in de hoofdrol de burger
vader Toine Culot van 
TrignoUes, de dikke Ar
denner (ObèseArdennais), 
een populaire serie, 
waarin we ook autobio
grafische trekken van de 
schrijver terugvinden. 
Meer informatie over"de 
schrijver is te vinden op 
de aan hem gewijde site 
U)U)U).arthurmasson.be.ex 

De zegels zijn in raster
diepdruk uitgevoerd, op 
de tweede Goebelpers 
(met scheerperforeerin
richting). 
Het formaat van de ze
gels komt overeen met 
dat van de emissies 'Oor
logsvrijwilligers' en de 
Kerstzegels van 2004. 
Dat formaat was toen 
nog een noviteit: 
35.0x35.0 mm met een 
perforatiemaatvan ii'li 
(20 tanden horizontaal, 
20 tanden verticaal), 
waarbij de horizontale 
zijde de cilinderomtrek
richting vertegenwoor
digt. 

De priorblokken zijn in 
drie panelen naast elkaar 
op de ciünder geplaatst. 
De perforatie loopt in de 
zijranden geheel door; 
geen gat in boven en on
derrand. 
Op de onderranden zien 
we de productbarcodes 
+245i8(?) en +24525(7). 

KERSTMIS EN 
NIEUWJAAR 

^ Op 31 oktober 2005 ver
° schijnt een blok met tien 
■~ zegels (vijfmaal twee) van 
=̂  €0.44 zonder prior met 
0= een afbeelding van de 
° 'kerstman'. De zegel, die 
2 werd ontworpen door de 
„ cartoonist Stefaan Pro
^ vijn, heeft als zegelnum
5 mer 200524. 
£ De zegels zijn in raster

diepdruk uitgevoerd door 
y A i de Zegelwerkplaats in 
/VW Mechelen, die daarvoor 

een van de Goebelper
sen gebruikte. Het for
maat is 3 (27.66x40.2 
mm) met de perforatie

maat ii'li (16 tanden ho
rizontaal, 23 tanden ver
ticaal), waarbij de korte 
zijde de cilinderomtrek
richting vertegenwoor
digt. De tanding van het 
blok (vermoedelijk gaat 
het om scheerperforatie) 
loopt aan alle zijden 
door, wat wijst op een 
nieuwe indeling voor de 
tweede Goebelpers. De 
blokken zijn vermoede
lijk in zes panelen op de 
cilinder geplaatst, waar
bij de panelen i, 2 en 3 
naast de panelen 4, 5 en 6 
staan. 
Op de rechterrand van 
het blok zien we de pro
ductbarcode +24532 ?]. 

• VOLKSLITERATUUR • 
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Postbeeld.com 
de grootste postzegelwinkel op internet 

Stel je eens voor... 
Een wereldcatalogus 
welke nooit veroudert 

www. freestampcatalogue. com 
Online wereldcatalogus 

Geertzen Philatelie 
Prins Bernhardstraat 11 
3466 LR WAARDER (nl) 
Tel 00 31(0)348 501582 
Mobiel 00 31 (0)653447302 
Fax 00 31 (0)348 434602 
e-mail geertzen phila@wxs nl 

Op de Postex in Apeldoorn hebben wij weer een scherpe aanbieding voor u in 
stockboeken van het 1^'^ klas merk Leuchtturm 

Natuurlijk kunt u voor postzegels van vele landen, zowel binnen als buiten Europa, 
bij ons terecht Dit kan zijn postfris of gestempeld Ook thematische zegels behoren 
tot onze specialiteit, net zoals de ruime sortenng catalogi voor landen en motieven 

Kijkt u ook eens op onze website en onze webshop www geertzenphilatelie nl 

WIJ maken graag kennis met u aan onze stand tijdens de Postex. 
U kunt bij ons ook elektronisch betalen 
LidvanIFSDAenNVPH 

Postzegelhandel Zeist 
Niet de grootste, zeker niet de mooiste. 
Maar wel de goedkoopste !!!!!!! 

Vraag mijn gratis prijslijst aan, 
boordevol collecties, partijen, dozen, 
en veel losse nummers van A tot Z. 

Overtuig uzelf het kost een telefoontje 
of een briefkaart, en bespaar veel geld !!!! 
Komt u gerust eens langs in mijn kantoor. 
Elke vrijdag geopend van 10:30 tot 17:30. 

Kantoor adres Steynlaan 76 te Zeist 

Te koop gevraagd !!! 
Wegens het toenemende succes, ben ik 
continu op zoek naar verzamelingen en 
Doubletten, voor u overweegt het naar 

een veiling te brengen neem eerst 
vrijblijvend contact met ons op. 

Een veiling rekent toch 20% voor zowel 
de koper als verkoper. Dit is 40% !!!!! 

Postzegelhandel Zeist, Bachlaan 76 
3706BD Zeist 

Tel: 0306560277 Fax: 0306560279 
E-mail: info@postzegelhandeIzeist.nl 
Internet: www.postzegelhandelzeist.nl 

BIGGER AND 
BETTER THAN 

fORMAOLHi 

• EASY-TO-READ • MORE VARIETY 
• MORE IMAGES • MORE LOTS 
THOUSANDS OF FASCINATING 

ITEMS AND COLLECTIONS 

STAMPS FROM AROUND 
THE WORLD 

LOTS FROM 
£15 TO £15,000 

SEND THE COUPON TODAY FOR YOUR F R E E 
COPY OF OUR NEW CATALOGUE OR ACCESS OUR 

ON LINE SALES AT w w w . s a n d a f a y r e . c o i T i 

T H E W O R L D S LARGEST MAIL BID COMPANY 

SANDAFAYRE LTD, KNUTSFORD, WA16 8XN, UK 
Tel: +44 (0)1565 653214 Fax; +44 (0)1565 651637 

Name 

Address ' 

Postcode ' 
1 

■ 

E mail 

1 
1 
1 

INL) 

http://Postbeeld.com
mailto:info@postzegelhandeIzeist.nl
http://www.postzegelhandelzeist.nl
http://www.sandafayre.coiTi
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STHOORN 

SCHRIFT-
GESCHIEDENIS 
Door de eeuwen heen 
hebben mensen verschil
lende hulpmiddelen 
gebruikt om mee te 
schrijven Nu gebruiken 
we de computer, vroeger 
schreven mensen met 
inkt op papyrusrollen 
In Tristan da Cunha ver
scheen een velletje over 

MOBIELE FOTO'S 
Wie kan er nog zonder 
mobieltje'' Steeds meer 
mensen hebben er een 
Het leuke is dat mobiel
tjes ook andere dingen 
kunnen dan telefoneren 
Misschien heb jij er 
ook wel een waarop je 
spelletjes kunt spelen of 
waarmee je foto's kunt 
maken Dat is best han
dig Als er op straat iets 
vervelends gebeurt, kan 
je een foto maken en die 
meteen naar de politie 
sturen Foto's die met 
een mobieltje zijn ge
maakt kom je ook tegen 
in de krant Nog voordat 
een "echte" fotograaf er 
IS, hebben mensen al een 
foto gemaakt van iets dat 
vastgelegd moet worden 
Na de aanslag in Londen 
zag je zulke foto's in de 
krant De politie nep 
mensen op om te helpen 

bij het onderzoek Zij 
moesten dan hun mo
biele foto's aan de politie 
laten zien 
De Zwitserse post 
heeft in de gaten hoe 
belangrijk deze foto's 
inmiddels zijn voor ons 
allen Samen met het 
telecombedrijf Swisscom 
Mobil en het Museum 
voor Communicatie m 
Bern organiseerde zij een 

Redactie DeCoedemeenti, 1447 PT Purmerend, telefoon 0299-463850 
M m V Willeke ten Noever Bakker, Jan Bakker, Daan Koelewi)n en Toon Oomens 
Administratie en adreswijzigingen Aria Sprangers, Provincialeweg Noord 128, 
4286 EE Almkerk telefoon 0183-403952 

die op een postzegel zijn 
afgebeeld De winnende 
fotografen waren alle vier 
heel blij en trots Het 
IS nog steeds iets heel 
bijzonders als een foto 
van JOU op een postzegel 
komt 
Brigit Rohrbach maakte 
een foto terwijl ze aan 
het paardrijden was, 
Peter Schumacher foto
grafeerde zijn dochter 
tijdens een bergwande
ling, Rémy Sager kiekte 
een wijds uitzicht met 
verkeersbord op de top 
van de Mont Rigi en De
borah Ronchi bleef dicht 
bij huis ZIJ zette twee 
voetafdrukken m de verse 
sneeuw op haar balkon 
en vereeuwigde die "Het 
IS een raar idee," vertelde 
ze aan het blad van de 
Zwitserse post, "dat mijn 
foto nu de hele wereld 
overgaat" 

wedstrijd Zij vroegen de 
Zwitsers ook om mobiele 
foto's op te sturen Al
leen ging het m dit geval 
met om foto's van verve
lende gebeurtenissen De 
plaatjes moesten iets te 
maken hebben met het 
thema "Zwitsers mobiel 
- een land in beweging" 
Er kwamen meer dan 
3300 foto's binnen Daar
uit zijn 4 foto's gekozen 

VS BOOS 

IJ^^" -ê'-é 
de geschiedenis van het 
schrijven Het leuke van 
het velletje is dat naast 
het papyrusvel en de 
computer met toetsen
bord ook een tekst in 

braille is opgenomen 
Braille is het schrift voor 
slechtzienden Door 
middel van puntjes die je 
kunt voelen, "lezen" zij 
met hun vingers 

^ ^ 

^ 
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ADRESWIJZIGINGEN 
Een vriendelijk verzoek aan de 

abonnees van De Posthoorn. 

Alle adreswijzigingen, verande

ringen in abonnementen, etc. 

graag doorgeven aan de ledenad

ministratie van De Posthoorn: 

Aria Sprangers, Provincialeweg 

Noord 128, 4286 EE Almkerk. 

telefoon: 0183 ~ 40 39 52 

De Amerikaanse politi
cus Jesse Jackson heeft 
zich boos gemaakt om 
een serie postzegels 
van Mexico. Wat is het 
probleem? Jackson 

zwarte landgenoten. Zij 
worden in de Verenigde 
Staten nog steeds 
achtergesteld. Hij vindt 
nu dat de Mexicaanse 
postdienst discri
mineert. Op nieuwe 
postzegels staat het 
populaire stripfiguurtje 
Memin Pinguin. Hij 
ziet eruit zoals men 
vroeger negers tekende: 
pikzwart met dikke rode 

La cancQturo 
en México 

lippen. Jackson vindt 
dat zoiets tegenwoor
dig niet meer 

kan. Een medewerker 
van president Bush, 
Stephan Hadley, is i 
het met hem eens. Hij 
vindt het "volstrekt 
ongepast". Het maakt 
niet uit dat de strip 
nog steeds in Mexico 
veel gelezen wordt. De 
Mexicaanse regering 
maakt zich niet zo drukl 
over de ophef en zegt: 1 
"In Mexico windt ook 
niemand zich op over 
Speedy Gonzalez." 
Deze Mexicaanse muis 
rent al sinds de jaren ' 
vijftig over het filmdoek 
met de kreet: "Arriba, ^ 
arriba!" 

De postzegelclub voor de jeugd op internet: 

de StampKids Club. Surf naar www.stampkids.org 

CREATIVE POSTZEGELS 
Een leuke activiteit voor tijdens een van de club-
bijeenkomsten. Iedereen krijgt een postzegel uit 
het velletje Weken van de Kaart en verzint een 
tekst voor in het wolkje. Als iedereen klaar is 
bekijk je eikaars creatieve vondsten. Om het nog 
leuker te maken kun je ook een wedstrijd organi
seren. Kies wie de leukste tekst heeft verzonnen. 
Misschien heeft jullie jeugdleider nog wel een 
prijsje liggen. Veel plezier! 

http://www.stampkids.org


Omdat onze Dag 
van de Jeugdfilatelie 
over Afrika gaat, 
wil ik met jullie op 
safari. 
Weet je wat dat is? 
je gaat met een jeep 
het bos in. Met een 
verrekijker zoek je 
naar wildedieren. Je 
bekijkt hoe ze leven, 
hoe ze zich gedragen 
in het bos. Zoiets 
noem je een safari. 

The Big Five 
i i i i i i i m i i i 
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Safari is dan een reis 
naar het grote wild. 
Je gaat niet op safari 
naar konijnen. Het 
mooiste van safari is 
het vinden van "The 
Big Five". Dat zijn 
de leeuw, de kaffer

buffel, het jachtlui

paard, de olifant en 
de neushoorn. 
Als je die gezien 
hebt, is je safari 
geslaagd! 

De neushoorn 

Er zijn vijf soorten 
neushoorns, drie 
soorten met twee 
hoorns en de rest 
met één hoorn. 
Ze hebben hele 
slechte ogen. Maar 
ze hebben een 
goede neus. Ze 
eten planten. Op dit 
moment zijn ze erg 
zeldzaam. Dat komt 
omdat er veel jacht 
op wordt gemaakt. 
Waarom? Omdat 
mensen denken dat 
de hoorn van de 
neushoorn magi

sche krachten heeft. 

De leeuw 
De koning der 
dieren is de leeuw. 
Je ziet hem hier 

B€PUB11CA SAHAEAUK ^ Q ^ 

prachtig afgebeeld 
op deze zegel. 
Het is het grootste 
roofdier van Afrika. 
Ze kunnen 15 jaar 
worden. 

De jacht 

Als leeuwen op 
jacht gaan, doen ze 
dat meestal in een 
groep. Maareen 
prooidier dat kan 
ontsnappen, rennen 
ze niet achterna. 
Weet je wat zo leuk 
is? Ook deze grote 
katten kunnen spin

nen als mijn schoot

kat! 

De Afrikaanse olifant 

SU N 

De olifant leeft in 
Afrika in het oer

woud. Maar ook op 
de graslanden en in 
de bossen. Het is 
het zwaarste zoog

dier dat op het land 

leeft. Hij kan onge

veer 4 meter hoog 
zijn. Zijn slagtan

den zijn ongeveer 
3 meter lang. Een 
slagtand weegt meer 
dan TOO kilo. 

Een kuddedier 

Olifanten zijn kudde

dieren. Dat betekent 
dat ze in een groepje 
samen leven. Je ziet 
een olifant niet vaak 
alleen. Ik weet niet 
hoe het met jou is, 
maar ik ben ook een 
kuddedier! 

Het jachtluipaard 

Tl  'ti*''"^^ 
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Deze familie van de 
grote katten heeft 
iets bijzonders. Hij 
kan ontzettend hard 
lopen. 
Wel 80 km per uur, 

maarzo lang houdt 
hij dat niet vol. Het 
jachtluipaard is zeer 
zeldzaam. 
Je hebt echt geluk 
als je hem ziet in het 
bos. 

De kafferbuffel 
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Dit grote zware 
dier heeft een paar 
enorm grote hoorns. 
Je gelooft het niet, 
maar dit dier is heel 
erg gevaarlijk. Zelfs 
een leeuw durft 
een buffel niet aan 
te vallen. Er zijn 
vijf leeuwen nodig 
om één buffel te 
veroveren. Deze 
kafferbuffels leven in 
grote groepen. In de 
kudde heeft de sterk

ste stier het voor 
het zeggen. Maar 
de groep wordt 
geleid dooreen slim 
vrouwtje. 

Ca eens op zoek 
De zegels van The 
Big Five zijn makke

lijk te vinden. Maak ^ 
er een paar mooie ° 
albumbladen van " 
en lever je werk in ° 
bij je jeugdleider. S 
Dan zien we elkaar 3 
in Burgers'Zoo! Veel 5 
succes! 

(yvo©**^ \X>f*^ 



Postzegels met een gaatje 
Dit stukje lees ik niet, denk je, want post
zegels met gaatjes zijn beschadigde zegels 
en die moet je niet sparen. In de prullenbak 
ermee! Toch ga ik proberen je er het een en 
ander over te vertellen. 

Heel oude gaatjes 

In de begintijd van het 
verzamelen van postze
gels waren er nog geen 
stockboeken, klemstroken 
of plakkertjes. Hande
laars hadden toen de 
gewoonte hun voorraad 
met spelden op te prik
ken op bijvoorbeeld een 
stuk karton. In heel oude 
zegels vind je die spel
denprikken terug. Als ze 
niet zeldzaam zijn moet 
je postzegels met die 
gaatjes niet verzamelen. 
Maar zeer zeldzame, be
waar die toch maar. Een 
Blauwe Mauritius met 
een speldenprik is toch 
nog erg veel geld waard. 

Lettergaatjes 
Tegenwoordig maken de 
meeste bedrijven voor het 
frankeren van hun post 
gebruik van frankeerma-

^ chines. Daar komen de 
<= bekende rode stempels 
^ vandaan. Vroeger had elk 
"-i bedrijf een postkamer 
" waar een paar mensen 
"Z zaten die op de uitgaande 
= post postzegels zaten 
^ te plakken. Er waren 
^ bazen die bang waren 
i dat deze bedienden ook 

— ^ ^ hun eigen post met de 

JI A "zegels van de zaak" 
"w zouden frankeren. Er 

moesten dus maatregelen 
worden genomen I En dit 
gebeurde door de postze
gels te voorzien van een 

aantal lettergaatjes. Deze 
letters werden genoemd 
firmaperforaties of in het 
Engels perfins (dit staat 
voor PERforated INitialS; 
Initials betekent voorlet
ters). 
De perforatieapparatuur 
werd in 1867 uitgevon
den door de Engelsman 
Joseph Sloper. Op 13 
maart 1868 kregen Britse 
bedrijven toestemming 
van de postdienst om van 
deze perforaties gebruik 
te maken. In ons land 
mocht het vanaf 1875. 
In de tijd dat ik begon 
met postzegels sparen 
werden die postzegels 
met perforaties be
schouwd als beschadigd. 
Mijn vader zag er per
soonlijk op toe dat ik ze 
weggooide. Hij wilde dat 
ik een nette verzamelaar 
werd. Nu specialiseren 
bepaalde verzamelaars 
zich in het bijeenbren
gen van perfins. Het 
is een hele uitzoekerij 
om te ontdekken van 
welke firma sommige 
perforaties zijn. In ons 
land bestaat zelfs een 
vereniging die zich met 
dit onderwerp bezig
houdt. Ze noemen zich 
Perfin Club Nederland. 
Zij geven een catalogus 
uit waar alle tot nu toe 
bekende firmaperforaties 
van bedrijven uit ons 
land in staan. 

Polzegels 
Op 8 april 1930 schreef 
de Pruisische Minister 
van Binnenlandse Zaken 
voor dat de politieautori
teiten de postzegels die 
ze gebruikten moesten 
perforeren met de letters 
POL, als afkorting van 
Polizei. Een paar jaar 
eerder, in 1926, gebruikte 
de politie van Berlijn deze 
perforatie al. In totaal 
komen er postzegels uit 
50 verschillende Duitse 
plaatsen voor met deze 
gaatjesletters. Elke post
zegel werd apart geperfo

reerd met een handperfo-
rator. leder politiebureau 
had een eigen apparaatje 
om die perforatie aan te 
brengen en ze vertoonden 
allemaal kleine verschil
len. 
Ik ken een verzamelaar 
die van elke POL-perfora-
tie kan zeggen uit welke 
plaats deze kwam. Hij 
spaart ze ook op deze 
manier. Deze man is 
ernstig besmet met de "fi-
latelitis" (medische term 
voor postzegelziekte). 
Er komen ook postfrisse 
postzegels voor met deze 
perforatie. Deze werd 
later aangebracht met de 
originele handperforators. 
De vervalsers wilden zo 
wat verdienen. We heb
ben hier dus te maken 
met valse "polletjes" 

Harten en ruiten 

Soms maken ze van 
gewone postzegels 
dienstzegels door ze te 
voorzien van perforaties. 
Dienstzegels worden 
gebruikt door instellin
gen van het Rijk, zoals 
ministeries. 
In 1912 en 1914 werden 
Beierse postzegels ge
perforeerd met de letter 
E (Eisenbahn = spoor
wegen). Zo werden het 
dienstspoorzegels. 
Luxemburgse postzegels 
werden veranderd in 
dienstzegels door het 
woord OFFICI EL te per
foreren en in Engelstalige 
landen o.a. Australië prik
ten ze de letters OS (On 
Service) in de zegels. In 
Zwitserland perforeerden 
ze een kruis en zo ont
stond een dienstzegel. 
Een leuke perforatie 
kwam ik tegen in post

zegels van het Zuid-
Amerikaanse Uruguay. 
Daar werden postzegels 
gepromoveerd tot dienst
zegels door perforaties 
in de vorm van kruisen, 
kroontjes, hartjes, ruitjes 
en sterretjes. Sommige 
diensten hebben één 
zo'n perforatie, andere 
twee, afhankelijk door 
welke instantie of minis
terie de dienstzegel werd 
gebruikt. 

Een hele puzzel 
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rand. Het is nu net of de 
postzegels een rand van 

In Canada gaven ze 
zegels uit ter bestrijding 
van het analfabetisme. 
Op de postzegels staat 
een legpuzzel. Eén stukje 
ontbreekt; er zit dus een 
gat in. Als dat stukje is 
gevonden is de alfabeti
sering voltooid en is deze 
puzzel opgelost. Mooi 
bedacht of niet, ik vind 
het cool. 

Gaatjes voor de sier 

kant hebben. 
Op de velletjes die 
Nederland nu (2005) 
uitgeeft en die je alleen 
maar kunt kopen in de 
plaats die erop staat af
gebeeld (een beetje raar 
en dom vind je niet?) 
staan de gaatjes-woorden 
"Mooi Nederland". 

Spreekwoord 
Vooral als je een thema 
verzamelt, kun ie die 

Tegenwoordig maken ze 
ook nog wel eens gaatjes 
in postzegels, maar dat 
is zomaar voor de aardig
heid. In de Nederlandse 
decemberzegels van 
1993 zitten ook allemaal 
gaatjes. Mijn buurvrouw 
plakte een paar velletjes 
op een jampot, zette er 
een brandend kaarsje in 
en had zo een prachtig 
kerstlichtje. 
Liechtenstein voorzag de 
kerstzegels van 2004 van 
een pracht geperforeerde 

zegels met gaatjes prach
tig gebruiken. Kijk maar 
eens welke onderwerpen 
er in dit schrijfseltje 
worden genoemd. Zo zie 
je dat er heel wat te doen 
is in de postzegelwereld 
over gaatjes. Een spreek
woord luidt "praatjes vul
len geen gaatjes", maar 
na dit verhaaltje kun je 
zeggen "gaatjes vullen 
wel praatjes". 

Daan Koelewijn 



POSTSCRIPTUM 
ABC VAN HET 
POSTZEGELS 
VERZAMELEN 
Een boek dat iedereen 
in zijn boekenkast moet 
hebben is het ABC van 
het Postzegels Verza
melen deel 2 (2e druk). 
Het is uitgegeven door 
JeugdFilatelie Neder
land en geschreven door 
een aantal deskundige 
verzamelaars die al jaren 
verzamelen, meedoen 
aan tentoonstellingen en 
optreden als jurylid. Het 
gaat over de manieren 
waarop je kunt verzame
len en over de vele soor
ten verzamelingen die er 
zijn. Het is een ideeën
bus. In de Posthoorn 
zullen we regelmatig wat 
van die ideeën uit het 
boek halen en aan jullie 
doorgeven. 

Hoe orden ik mijn 
verzameling zodat ik 
alles gemakkelijk kan 
terugvinden? 
De meeste postzegelver
zamelaars hebben thuis 
in hun insteekboeken 
een eenvoudig systeem 
om hun verzameling te 
ordenen. 
De kans is groot dat je 
het volgende herkent in 
je eigen verzameling: 

ABC 
VAN HET 

VERZAMELEN 

' Als je verschillende on
derwerpen verzamelt, 
bijvoorbeeld Nederland 
en dieren, dan zitten 
de onderwerpen bij 
elkaar, Nederland bij 
Nederland en dieren bij 
dieren; 

• Nederland kun je or
denen op volgorde van 
jaartal; 

• je verzameling dieren 
orden je per diersoort, 
apen bij apen en vogels 
bij vogels. 

Het zijn eenvoudige me
thoden om een postzegel
verzameling te ordenen, 
maar wel doeltreffend, je 
kunt alles snel vinden. 
(Uit. ABC van het Postzegels 
Verzamelen deel 2, biz 6) 

FILATELISTISCHE LINKS 
Moderne postzegelverzamelaars maken gebruik van internet. Er zijn veel inte
ressante sites die speciaal voor hen gemaakt worden. Neem bijvoorbeeld de 
site van Filatelie (http://www.philatelie.demon.nl). ledere dag zorgt de redactie 
voor een leuk nieuwtje uit de wereld van de postzegels. De site van JFN (http:// 
www.jeugdfilatelie.nl) mag je natuurlijk ook niet missen. Wie de nieuwste post
zegels rechtstreeks bij de verschillende postadministraties wil bestellen, surft 
naar (http://www.stampshows.com/philatelicbureau.html) Daar vind je de 
internetadressen van de meeste postadministraties. Veel van hun sites zijn een 
bron van nuttige en leuke informatie. Een volgende keer meer daarover. 

TOESTEMMING 
Het overnemen van artikelen uit De Posthoorn Is toegestaan, maar alleen met bronvermelding. 

WIST JE DAT.. 
...leeuwen en 
tijgers elkaar in 
de natuur nooit 
tegenkomen? 
Hoe zit dat 
dan? Leeuwen 
leven in het 
wild alleen in 
Afrika en tijgers 
alleen in Azië. 

^ ^ L PUZZEL 
■■OKTOBER 
■ H Weer een nieuwe 

9 puzzel voor de 
leden van De Posthoorn. 
Stuur je antwoorden voor 
15 december 2005 naar de 
redactie van De Post
hoorn, De Goedemeent i . 
1447 PT Purmerend. 
Onder de goede inzen
ders verloten we een 
prijsje. Deze keer vragen 
die je kunt beantwoorden 
met behulp van hoofd
stuk 1 uit het ABC van het 
postzegels verzamelen 
(deel 1). 
1. Welke plant gebruik
ten de Egyptenaren om 
papier te maken? 
2. Welke nieuwe vervoer
middelen werden in 17e 
eeuw ingezet voor het 
postvervoer? 
3. Wanneer ontstonden er 
overal officiële posterijen? 
4. Wie ontwierp de eerste 
plakzegels met de bedoe
ling om het verzenden 
van kranten eenvoudiger 
te maken? 
5. Wanneer werden de 
allereerste postzegels 
verkocht? 
6. Wanneer werden de 
eerste EuropaCEPTze
gels uitgegeven? 
7. Waar staat de afkorting 
NBFVvoor? 

tPUZZEL 
OKTOBER 
Dit is een 
puzzel voor ie

dereen die De Posthoorn 
leest, junioren senior! 
We laten 3 fragmenten 
zien van Nederlandse 
postzegels. Welke post
zegels zijn het? Schrijf 
de NVPHnummers op 
en stuur deze in een 
filatelistisch gefrankeerde 
envelop naar de redactie 

Si> 
m 

van De Posthoorn, De 
Goedemeent 1,1447 PT 
Purmerend. Vermeld 
ook naam en adres. 
De antwoorden moe
ten voor 15 december 
2005 binnen zijn bij de 
redactie. Onder de goede 
inzendingen verloten we 
een Mooi Nederlandvel
letje 2005. 

FRANKEER FILATELISTISCHl 

Er vallen niet zoveel 
poststukken meer op 
onze deurmat met 
mooie postzegels. 
Zelfs de oogst aan 
vakantiekaarten 
met leuke zegels 
viel tegen. IPC 
meldt dat er nog 
steeds veel kaarten 
verstuurd worden 
tijdens de vakantie. Een 
kleine steekproef onder 
familie en vrienden wees 
vreemd genoeg het tegen
deel uit. Ook vinden we 
bijna nooit nieuwe Neder

landse gelegenheidsze
gels tussen de dagelijkse 

post. Daarom is 
het zo jammer 
dat veel postze
gelverenigingen 
en veilinghuizen 
gewone frankeer
zegels gebruiken, 
zoals het kleine 
Van Goghzegeltje. 

juist van hen zou je 
verwachten dat ze een 
beetje meer moeite zou
den doen. Vandaar onze 
oproep aan iedereen: 
frankeer filatelistisch! 

IN HET ROOD 
In onze schoenen
doos met frankeerma

exemplaar. De tekst 
"Rijdt veilig met 

melk" past prima in 
een verzameling over 
verkeer, je kunt hem 
bijvoorbeeld gebrui
ken in een hoofdstuk 
over verkeersveilig
heid. Dan kun je mooi 

vertellen wat BOB 
wel mag drinken als 
hij een avondje met 
zijn vrienden gaat 
stappen. 

NEÜËRIANÜ 
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EUROPESE KAMPIOENSCHAPPEN 
VOOR THEMATISCHE FILATELIE 

De Bund Deutscher Philate
listen e.V organiseert, met 
als uitvoerder het Verband 
der Philatelisten in Nordr-
hein-Wcstfalcn e.V, onder 
auspiciën van de FEPA, 
tijdens de Briefmarkenmes-
se in de Messehallen te Es
sen (Duitsland) van 4 tot 
ten met 6 mei 2006 voor 
de eerste maal de Euro
pese Kampioenschappen 
voor Thematische Filate
lie. 

In acht thematische klas
sen kunnen thematische 
inzendingen, die eerder 
een FIP- of FEPA-bekro-
ning hebben behaald, 
worden aangemeld: 

Klasse i: Kunst en cul
tuur 
Klasse 2: Geschiedenis 
en organisaties 
Klasse 3: De mens en het 
dagelijks leven 
Klasse 4: Sport en vrije 
tijd 
Klasse 5: Transport en 
techniek 
Klasse 6: Geneeskunde 
en natuurwetenschap 
Klasse 7: Wilde dieren en 
planten 
Klasse 8: Landbouw en 
huisdieren 

Uit elk bij de FEPA aan
gesloten land kan de bes
te inzending per klasse 
deelnemen. Per land 
kunnen dus maximaal 8 

ÉCr. 
•2006* 

inzendingen worden aan
gemeld. Het filatelistisch 
comité van de organisatie 
kiest de 10 beste inzen
dingen per klasse voor 
deelname uit. Een inzen
ding kan bestaan uit 7 tot 
en met 11 kaders van 12 
bladen A4 formaat. Het 
kadergeld bedraagt 20 
Euro per kader. 
In elke klasse wordt aan 
de beste drie inzendin
gen Goud, Zilveren 
Brons toegekend. Tijdens 
de palmaresavond zal 
door stemming van de 
jury bekend worden wie 
van de 8 gouden medail
lewinnaars de Grote Prijs 
van de Europese Kampioen
schappen uoor Thematische 
Filatelie wint. 
De inzenders worden, 
gezien het speciale ka
rakter van een kam
pioenschap, dringend 
verzocht de tentoonstel
ling te bezoeken en bij de 
prijsuitreiking aanwezig 
te zijn. 
Een gesprek met de jury 
kan plaatsvinden op 6 
mei 2006, tussen 10 en 
12 .30 uur. 

De inzender of zijn ge
machtigde zorgt voor: 
Het brengen en afhalen 
van de inzending, het in-
hangen van de inzending 
op 3 mei 2006 van 14 tot 
ig uur en afhalen van de 
inzending op 6 mei 2006 
om 17 uur. De inzender 
dient zelf voor de verze
kering van de inzending 
te zorgen. Hetzenden 
van de inzending per 
post is bij hoge uitzon
dering mogelijk en dient 
tijdig bij de organisatie 
bekend te zijn. Er wordt 
géén Landscommissaris 
benoemd. 
Verdere informatie is te 
vinden op internet onder 
u)u; ui.ectp.injo 

De Commissaris Jury
zaken van de NBFV, 
Piet Alderliesten, zal met 
de Nederlandse afgevaar
digde van de FIP-Thema-
tische Commissie, Anton 
van Deutekom, de beste 
inzending per klasse uit 
de Nederlandse aanmel
dingen vaststellen en 
aanmelden bij het 
organisatiecomité. 
Bulletin no.i en aan
meldingsformulier zijn 
verkrijgbaar bij Piet 
Alderliesten, Van 
Kijfhoekstraat 63, 3341 
SKH.l.Ambacht, 
tel. 078-6812576, e-mail; 
piet. a ldcrliesten@hccnet.nl 

Het ingevulde aanmel
dingsformulier dient 
uiterlijk 15 december 
2005 weer in zijn bezit te 
zijn. 

DAG VAN DE 
POSTZEGEL 2 0 0 5 

Rotterdam 
De Philatelistenclub 
'Rotterdam' bestaat in 
2005 honderd jaar! Dat 
wordt gevierd tijdens de 
Dag van de Postzegel in 
het Congrescentrum 
Ahoy' in Rotterdam-Zuid 
met een grote postzegel
tentoonstelling. De ten
toonstelling vindt plaats 
op 28 tot en met 30 okto
ber. 

De openingstijden zijn: 

Vrijdag 28 oktober van 
12.00 uur tot 18.00 uur 
Zaterdag 29 oktober van 
10.00 uur tot 18.00 uur 
Zondag 30 oktober van 
10.00 uur tot 16.00 uur. 

Amsterdam 
In het Huygens-College 
aan de 2e Constantijn 
Huygensstraat 31 te Am
sterdam, wordt de Dag 
van de Postzegel 2005 ge
vierd met een postzegel
tentoonstelling in cate
gorie 2 en 3. Dan zijn 
ruim 250 kaders te be
wonderen met mooie in
zendingen op allerlei ge
bied. 

De openingstijden zijn: 

Zaterdag 12 november 
van 10.00 uur tot 17.00 
uur 
Zondag 13 november van 
10.00 uur tot 16.00 uur. 
De toegang en de catalo
gus zijn gratis. 

SERVICE-AFDELING BRENGT DE 
BONDSREEKS ONDER DE AANDACHT 

De Bondsreeks bestaat 
uit boeken die zijn sa
mengesteld op initiatief 

van het Bondsdocumen
tatiecentrum (BDC) en 
met medewerking van 

een verscheidenheid aan 
auteurs. Enkele boeken 
uit de reeks zijn uitver
kocht, zoals het eerste 
deel (Bondsreeks nr i), 
de Stempelrubriek uit het 

712 
Service-afdeling 
Informatie over de Service
afdeling wordt verstrekt door het 
Bondsbureau in Utrecht . 
Bestellingen: via het Bondsbureau, 
Postbankrekening 2015960 

Informatie over verzekeringen 
Informatie via het Bondsbureau 

080 
085 

086 

088 

105 
107 

116 

117 
132 

Bondsreeks nr 2; Stempelrubriek "De Philatelist" 1927-1939 
Bondsreeks nr 4: Sleeuw, Ned.Indië, Emissies i870-'83-'92 
(verbeterde uitgave) 
Bondsreeks nr 5: Steiner-Spork Nederland de portzegel 
5 cent type B van 1870 
Bondsreeks nr 6; Van den Heuvel, Binnenlandse posttarieven 
naar afstand, i september 1850 tot i januari 1871 
Bondsreeks nr 8: Siem, Moderne thematische filatelie 
Bondsreeks nr 9: Van den Heuvel, Alfabetisch register op 
de circulaire aanschrijvingen (enz) v.h. Hoofdbestuurder 
Posterijen 1870-1895 
Bondsreeks nr i i : Van den Heuvel, Alfabetisch register op 
de verzameling van voorschriften betreffende de Post- en 
Telegraafdienst 1895-1910 
Bondsreeks nr 12: Siem, Moderne thematische filatelie deel 2 
Bondsreeks nr 16: Thissen, De nooduitgiften van de 
Kolonie Curasao 1918 

€19,55 

€13.55 

€ 16,60 
€ 5,00 

€13,20 

€14,05 
€ 10 ,00 

«14.75 

Nederlandsch Maand
blad voor Philatlie van 
1922 tot 1939. Van de 
boeken in de tabel is nog 
een kleine voorraad 
(soms slechts enkele 
exemplaren) beschik
baar. Voor een uitgebrei
de beschrijving van de 
boeken in de Bondsreeks 
wordt verwezen naar de 
website van de Bond; 
www.nbfi).nl onder 
'Bondsdiensten/Boeken
verkoop'. 
De boeken kunnen wor
den besteld bij de Servi
ce-afdeling van de NBFV 
door het genoemde be
drag (inclusief portokos
ten) over te maken op 
postbankrekening 20 15 
960 t.n.v. Service-afde
ling met vermelding van 
het bestelnummer of de 
bestelnummers. 

http://www.nbfv.nl
mailto:bondsbureau@nbfv.nl
http://www.nbfv.nl
mailto:bibIiotheek@nbfv.org
mailto:ldcrliesten@hccnet.nl
http://www.nbfi).nl


DIE GEHEIMZINNIGE 
PLAATNUMMERS! 
In een veilingcatalogus of 
in een advertentie ziet u 
wel eens de term 'plaat

nummers ' en 'plaatposi

tie' bij de eerste drie 
postzegels van Neder

land vermeld. IVlaar wat 
betekent dat? Is dat van 
belang? Voor verzame

laars van de postzegeluit

gifte Koning Willem III 
zeer zeker. Maar voor u 
kan het ook van belang 
zijn, als u een aantal van 
deze zegels heeft. Van de 
10 cent rood bijvoor

beeld, kan de catalogus

prijs van ogenschijnlijk 
dezelfde zegel uiteenlo

pen van € 27,50 tot wel 
€ 3.150,! De 10 cent is 
gedrukt met behulp van 
elf verschillende platen 
met op elke plaat 100 ze

gels. Elke zegel is op een 
plaat terug te vinden aan 
de hand van bepaalde 
kenmerken. Maar hoe? 
Dat antwoord hebben de 
heren G.C. van Balen 
Blanken en B. Buurman 

neergeschreven in elf 
boeken over de 10 cent, 
voor elke plaat één boek. 
Met zeer veel illustraties 
over de kenmerken. Zo 
kunt u aan de hand van 
die boeken bepalen of u 
een 'gewoon' exemplaar 
of een zeer zeldzaam 
exemplaar bezit. 

De Serviceafdeling van 
de Bond beschikt over 
een klein aantal series 
boeken van Van Balen 
Blanken. Omdat de boe

ken uit de verkoop gaan 
worden de boeken met de 
plaatnummers van de 10 
cent en het boek van de 
15 cent (één plaat) Ko

ning Willem III (1852) 

hieronder aangeboden. 

Serie i: elf boeken (be

perkt voorradig), plaat I 
tot en met plaat 10, waar

bij de zeldzame plaat lA 
voor de prijs van € 100, 
inclusief verzendkosten. 
Het losbladige deel lA is 
zonder ringbandje. Het 
bestelnummer is: 
1852.16. 
Serie 2: tien boeken, plaat 
I tot en met plaat 10, dus 
zonder plaat lA voor de 
prijs van €75,  , inclusief 
verzendkosten. Het be

stelnummer is; 1852.17. 
Boek van de 15 cent: 
€ 12,50, inclusiefver

zendkosten. Het bestel

nummer is: 1852.14. 
De twee series van de 
10 cent en het boek van 
de 15 cent zijn te bestel

len tot uiterlijk 31 decem

ber 2005. 

De boeken kunnen wor

den besteld bij de Servi

ceafdeling van de NBFV 
door het genoemde be

drag (inclusief portokos

B NEDERLAND 
1852 

H H 15 CEfSJT 
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g , G. C, van Balen Blanken/Bert Buurman 
^ ^ H K ^ Fred U Reed ' j 

^^B j 
ten) over te maken op 
postbankrekening 20 15 
960 t.n.v. Serviceafde

ling' met vermelding van 
het bestelnummer of de 
bestelnummers. 

OVERZICHT GESPECIALISEERDE VERENIGINGEN 
(BIJGEWERKT TOT EN MET JUNI 2005) 
De Bond publiceert geregeld 
een overzicht van in Neder
land actieve, gespecialiseer
de verenigingen en studie
groepen. Informatie over de 
bij de Bond aangesloten ver
enigingen (en over de moge
lijkheden tot aansluiting bij 
de Bond) zijn verkrijgbaar 
bij het Bondsbureau, Post
bus 4034, 3502 HA Utrecht, 
telefoon 0302894290, fax 
0302800128). Mutaties op 
onderstaande lijst moeten 
ook aan het Bondsbureau 
worden doorgegeven! 

De verklaring van de cijfers 
in het overzicht is als volgt: 

I: gebied 
2: activiteiten 
3: contactpersoon 
4: jaarli|I<se contributie (i.fl. 
= eenmalig inschrijfgeld of 
inschrijflcosten) 
5: email en eventueel toe
gang tot internet (website). 

GEOGRAriSCHE GEBIEDEN 

AI Barid  Filatelistische 
Contactgroep Islamitische 
Wereld 
1. Filatelie islamitische lan

den en postgeschiedenis. 
2. Rui! en vergaderbijeekom

sten, veiling, studies, voor

drachten, bibliotheek (pu

blicaties in het blad Al Band). 
3. S.J. Breunesse, Utrecht

sestraatweg 20, 3445 AR 
Woerden, tel. 0348481070. 
4. €i8. . 
5. email: si)tskcbreunesse@ 

hotmail.com 
Filatelistengroep 'Het Bal
tisch Gebied' 
1. Filatelie en postgeschiede
nis Baltische landen. 
2. Vergader en ruilbijeen
komsten, lezingen; veiling, 
bibliotheek. 
3. H.W.A. Pijpers, Hermio
negang 15, 2719 AR Zoeter
meer, tel. 0793614621. 
4. € 20.. 
5. email: 
hans.pijpers(S)liccnet,nl 

Studiegroep China 
Filatelie 
1. China, Taiwan, Tibet en 
gebieden. 
2. Publicatie verenigings
blad China Filatelie, publica
tie deel China Handboek, 
verenigingsbibliotheek, le
denvergaderingen, rondzen
dingen en veilingen. 
3. W.P. Ronde van Smaalen, 
Boschmansweg 13,1871 AW 
Schoorl, tel. 0725818583. 
4. €18.15. 
5. email: 
miepenrobroiidc@)zonnet.nl, 
website ujuiui.chinajilatelic.tk 

Filatelistenvereniging 
Duitsland 
1. Alles wat wat in de Michel

catalogus Deutschland Spezial 
staat. 
2. Veiling, rondzending, le

zingen, publicatie Deutsche 
Post, bijeenkomsten. 
3. A. Hulkenberg, Vivaldi

weg 68, 3752 HC Bunscho

ten, tel. 0332983261. 
4. €12.50(1.3. €3.). 
5. luiuiu.geocities.comj/vduitsland 

Contactgroep Frankrijk Ver
zamelaars 
1. Frankrijk en overzeese ge
bieden, Andorra, Monaco, 
voormalige Franse koloniën. 
2. Bijeenkomsten, veilingen, 
lezingen, rondzendingen, 
voordelige abonnementen 
op Franse filatelistische tijd
schriften. 
3. MrC.J. Oranje, Kastanje
singel 27, 3053 HG Rotter
dam, tel. 0104220745. 
4. €i9.{i.fl.€3.4i). 
5. email: kees.oranje(ä)
ujolmail.nl 

Postzegelvereniging Grie

kenland 
1. Griekenland (inclusief 
nieuwe gebieden en Cy
prus). 
2. Bijeenkomsten met lezin
gen en eigen veiling, bulle
tin Hermes, bibliotheek, 
rondzenddienst. 
3. J.R. Blijleven, Westerhof 
2, 2987 XS Ridderkerk, tel. 
0180415789. 
4. € 20. Nederland, € 25.
overige landen. 
5. email: 
in/o@pu3riel<enland.nl, web
site uiiDU).pu3nekenland.nl 

Studiegroep Britannia 
1. GrootBrittannië en het 
(voormalige) Gemenebest, 
Ierland. 
2. Bijeenkomsten met veilin

gen, eigen bulletin, rond

zendverkeer (GrootBrittan

nië, Wildings/Machins, Ka

naaleilanden en Ierland, Ge

menebest en poststukken), 
bibliotheek, leestafel. 
3. P.R. de Rooij, Verl. Horst

laan 4, 3971 MP Driebergen, 
tel. 0343415824. 

4. € 18.(1.3, €3.50). 
5. email: 
p.de.rooij(g)intcr.nl.net 

Contactgroep Filitalia 
1. Italië en gebieden, San 
Marino, Vaticaanstad. 
2. Ruil en regionale verga
derbijeenkomsten, veilin
gen, publicatie van vereni
gingsblad (6x per jaar), 
rondzendingen. 
3. L.H. van den Brun, Van 
Kinsbergenstraat 33, 2518 
GV Den Haag, tel. 070
3460328. 
4. € 12.per jaar. 
5. email: 
/ilitalia@tDanadoo,nl, website 
wiDUJ.Jilitalia.nl 

Vereniging NederlandIsraël 
Philatelie 
1. Israël  interimperiode, 
mandaatperiode Palestina, 
Turkse periode, buitenland

se postkantoren, bezette ge

bieden. Judaica, Palestijnse 
autoriteit, etc. 
2. Kwartaalblad NlPOrgaan, 
bijeenkomsten 4 ä 5 x per 
jaar aangekondigd in vereni

gingsuitgave NIPBcnchten. 
Geen rondzenddienst, wel 
nieuwtjesdienst. 
3. F.B. Pouderoyen, Rozen

gaard 1461, 8212 DH Lely

stad, tel./fax 0320234548. 
4. €24.50. 
5. email: 
Jrans.pouderoi) en@hccnet.nl, 
website: luiuiD.uernip.nl 

Postzegelkring Latijns

Amerika 
1. Alle LatijnsAmerikaanse 
gebieden en nevengebieden. 
2. Bijeenkomsten, eigen pe

riodiek (2X p.j.), publicaties. 

3. H.V. Brinkgreve, Egge 27, 
3171 DE Poortugaal, tel. 010

5013334. 
4. € 2 2 .  . 
5. email: 
hufloCffibrink̂ reDe com, websi
te: uiiüu).laca.nl 

Nederlandse Vereniging van 
Postzegelverzamelaars van 
het Vorstendom Liechten
stein (NVPVL) 
1. Postzegels en postwaarde
stukken van Liechtenstein. 
2. Bijeenkomsten (2X per 
jaar), nieuwtjesdienst, 
schriftelijke veilingen, me
dedelingenblad (4X per jaar). 
3. Mw. D. van den Hengel
Kramer, Plesmanlaan g6, 
2497 CB Den Haag. 
4. €17.50 
5. email: 
d.i;.d.henflel(a)planet.nl 

Vereniging 'Filatelistische 
Contactgroep OostEuropa' 
1. Postzegels en poststuk
ken van OostEuropese lan
den en aanverwante gebie
den. 
2. Bijeenkomsten (4X per 
jaar), blad OostEuropa = 
Filatelie, veiling, nieuwtjes ° 
dienst, rondzendingen. ^ 
3. A. Welvaart, Boomstede ^ 
424, 36o8BEMaarssen, tel. => 
0346572593. ^ 
4. €15.. ° 
5. email: 3 
Jamu)el@U)anadoo.nl, website " 
members.home.nl;bniebor3(fcoe; ^ 

Nederlandse Filatelisten 
Vereniging Skandinavië 
I. Alle Scandinavische lan
den (Zweden, Noorwegen, 
Denemarken en Deens West 
Indiè, Finland, Groenland, 

713 

http://hotmail.com
http://pu-3nekenland.nl
mailto:en@hccnet.nl
http://laca.nl


IJsland, Fxroer, Aland) 
2. Bijeenkomsten, veiling, 
blad Het Noorderlicht, rond

zendverkeer, catalogi. 
3 F.C.J.K Hertel, Urkwal 
74,1324 HRAlmere , tel. 
0365344650, fax 036

5344760. 
4 € 25 , Europa € 27 50, 
buiten Europa € 3 2 50 
5 email.Jhertel(g)hccnct nl, 
website 
www njvskandmav\e nl 

Contactgroep SpanjePortu

gal 
1. Spanje, Portugal en kolo

men. 
2. Bijeenkomsten, rondzen

ding, veilingen, verenigings

blad Ibma 
3. H. Veen, Tweede Stations

straat 258, 2718 AC 
Zoetermeer, 
tel. 0793611910. 
4 . € i 8 .  . 
5. email: kspiberia(3)planct nl, 
website www ksp iberm nl 

Vereniging voor Tsjechoslo

wakijeFilatelie 
1 Tsjechoslowakije en voor

lopers, Bohemen & Moravie, 
Tsjechië en Slowakije, Kar

patenOekraine. 
2 Bijeenkomsten, rondzen

ding, verenigingsblad, 
meuwtjesdienst 
3. S Oosterhuis, Hobbema

straat 2, 5102 EB Dongen, 
tel 0161313413. 
4 € 7 
5 email 
csJïlatelie(a)u)olfsujcidc nl, 
website www csjilatelic nl 

Vereniging voor USA & Ca

nada Filatelie 
1 Canada & Gebieden, USA 
6 Gebieden 
2 Zeven landelijke bijeen

komsten met veilingen, blad 
USCAPost, veremgingsbibli

otheek, meuwtjesdienst, 
rondzenddienst 
3 H. Winterberg, Mozart

straat 84a, 1962 AD Heems

kerk, tel. 0251234256 
4 Eeig 75 of€ 21.75 per ac

ceptgiro (651 en jeugd: 
€ 17.50 of € 19.50 per ac

ceptgiro), buitenland € 24.

5 e mail

secretaris USCA@hetnet nl, 
website www usca nl 

Filatelistenvereniging Zui

delijk Afrika 
■̂  I. Zuidelijk Afrika 
= 2. Bijeenkomsten, veiling, 
~ rondzending, bibliotheek, 
^ nieuwsbrief Bartelomeu Dias, 
^ meuwtjesdienst 
^ 3 J Stolk, Waterhoenlaan 
c=. 24, 9120 Melsele (België), 
^ tel. 003237754990. 
i 4 € 20.

« 5 email 
IZ janstoll<®)beIflacom net 

7 l a StudiegroepZ.W.P. 
I De (voormalige) Neder

landse overzeese gebiedsde

len ('Tropisch Nederland') 
en Australasia 
2. Bijeenkomsten met veilin

gen, jaarlijkse clubtentoon

stelling, verenigingsblad. 
3.J.A Dijkstra, Dolderstraat 
74, 6706 JG Wageningen, 
tel. 0317417490. 
4 €20.  (bu i ten landse leden 
€25 .  ) . 
5. email. 
j dijkstra50@cheIlo nl 

Studiegroep Zwitserland 
1. Zwitserland. 
2. Bijeenkomsten, lezingen, 
rondzending, veilingen, 
bladjunflfraupost. 
3. M N Dijkhuizen, Camp

huysenstraat40, 3451 BE 
Vleuten, tel. 0306776434 
4 € 58  incl. Schweizer BneJ

marken Zeitung (SBZ); € 20.

zonder SBZ 
5. email: mdijkhui2en@shi; nl 

THEMATISCHE 
VERENIGINGEN 

Nederlandse Vereniging 
voor Thematische Filatelie 
1 Thematische filatelie. 
2 Blad Thema (5X per jaar), 
contactdagen, rondzendin

gen, schriftelijke veilingen, 
motiefcontact, vertaalservi

ce, tentoonstellingen. 
3. J.C. van Duin, Berglust

laan 84, 3054 BK Rotterdam, 
tel. 0104610573, fax 010

4183272. 
4. €22 .50 
5. email:jc uduin@hccnet nl 

Nederlandse Vereniging 
voor Verenigde Naties en 
Verenigd Europa Filatelie 
(VNVE Filatelie) 
1. Verenigde Naties en Ver

enigd Europa. 
2. Bijeenkomsten, schrifte

lijke veiling, blad Grenzenloos. 
3 J.M. Snellenberg, Porfier 
9, 3831VL Leusden, tel. 033

4943567 
4 « 2 3  
5. email. porficr@hotmail nl 

Filatelisten Vereniging Ga

briel 
1 Oecumenische vereniging 
voor bijbel en christendom: 
bijbelse thema 's , kerkge

schiedenis, kunst 
2. Maandblad, 4 ledenbij

eenkomsten, filatelistische 
literatuur m.b.t . bijbel en 
christendom, nieuwtjes en 
stempeldienst. 
3. J C. Vonk, Bellamystraat 
13, 2533 JG Den Haag, tel 
0703212728 
4 € 20.(Ned.) , €25 .  (ov . ) ; 
15 € 3 . 5 0 . 
5 email: 
uonkjc@u;anadoo nl 

Vereniging voor Kinder

postzegels en Maximafilie 
I. De diverse verzamelgebie

den omtrent de kinderpost

zegelactie en kinderpostze

gels en maximafilie. 
2 Ledenbijeenkomsten (3X 
per jaar), verenigingsblad 
(4X per jaar), (schriftelijke) 
veilingen, tentoonstellin

gen. 

3. W. Verbeek, Oranjepol

dererf 6, 2807 NE Gouda, 
tel. 0182531449 
4 . € i 5 .  ; i g €1 .25 . 
5. email: u)uhb_i5@)hctnet nl, 
website 
www neduision nl/thcmatische

filatehe/ukm/indexi html 

Ruimtevaart Filatelie Club 
Nederland 
I Historische, technische en 
wetenschappelijke aspecten 
van ruimtevaarten kosmos 
2. Kwartaaltijdschrift De 
Nicumsbrief, ruildagen, 
deelneming aan 
ruimtevaartevenementen en 
tentoonstellingen, miniten

toonstellingen, verzorging 
ruimtevaartcovers en veilin

gen. 
3. A.P.H.M. Jacobs, p/a Lu

pine 30, 2211 MJ Noordwij

kerhout, tel. 0306562972 
4 €15.  ; i a € 4 . 5 0 . Jeugd 
tot 18 jaar € 10. (geen 1 3 ) . 
5 email: a olckers@hctnet nl 

Filatelistische Motiefgroep 
'Papier en Druk' Nederland 
1. Papier en Druk, grond

stoffen en papiervervaardi

ging, vormvervaardiging, 
druktechnieken, drukpersen 
en andere machines, ge

schiedenis van het schrift en 
het drukken, manuscripten, 
boeken, kranten e.d 
2. Drie bijeenkomsten per 
jaar, uitgave van Druk Doende, 
stands op Grafivak, beurzen 
en tentoonstellingen. 
3. A.D. van Heiningen, Leer

looier II , 6641 DJ Beunin

gen, tel 0246774258. 
4. € 20.. 
5. eraail: 
ad van heiningencpjplonet nl 

Ma^onnieke Filatelistische 
Studiegroep 'De Getande 
Rand' 
1. Vrijmetselarij op post

zegels in de wereld en vrij

metselarij op eerstedagenve

loppen. 
2. Bijeenkomsten op wisse

lende data, 2 tot 3 keer per 
jaar, eigen orgaan De Verlichte 
Loep. 
3. E Crab, Bredabaan 342 
2e, B2930 Brasschaat (Bel

gië), tel. 003232953720 
4. € 20 . 
5. email. 
gctanderand@antverperix be 

OVERIGE VERENIGINGEN 

Nederlandse Vereniging van 
Poststukken en Post

stempelverzamelaars 
I Poststukken, postale 
afstempehngen en overige 
filatelistische zaken, post

geschiedems. 
2. Bijeenkomsten met 
lezingen/veilingen, 
bijeenkomsten Groep 
Postgeschiedenis en Groep 
Postmechamsatie, algemeen 
en gespecialiseerd rond

zendverkeer, uitwisselen 
frankeer/machinestempels. 

publicaties De Postzak en Ver

emgmgsmeuws, posthistori

sche studies, catalogi op 
Stempelgebled. 
3 J.F G Spijkerman, Post

bus 1065, 6801 BB Arnhem, 
tel. 0263230556 
4. €22.50 ,1 g € 12.50 
5 email: 
sccretflnaat@poenpo com 

Contact en studiegroep ie 
emissie Nederland 1852 
1. Emissie 1852. 
2. Bestudering van de eerste 
emissie, bijeenkomsten 3 x 
per jaar 
3 H ) M Caarls, Buizerd 76, 
1261 SVBlaricum, tel 035

5261164 
4 €25.  ; i f l € 2 5 .  . 

Nederlandse Vereniging van 
Aerophilatelisten 
'De Vliegende Hollander' 
1. Luchtpost (ontwikkeling, 
eerste vluchten e.d) lucht

postcatalogus. 
2. Regiobijenkomsten in 
Aalsmeer, Hilversum, 
Eindhoven, Groningen/

Eelde, Velp en Vhssingen, 
(schriftelijke) veilingen, 
jaarlijkse Dag van de Aerojila

telie met tentoonstelling 
Nieuwtjesdienst voor eerste 
en speciale vluchten met bij

zonder poststempel, rond

zenddienst, publicatie De 
AeroPhilfltelist (6x per jaar) 
en diverse naslagwerken 
3. W. van der Helm, De Kolk 
13, 3931WN Woudenberg, 
tel 0332858424. 
4 € 20., buitenland € 25 . 
5. email: 
uiuanderhelmCfDncrunet nl, web

site uiuiu) devlicgendehollan

der com 

Studiegroep Particuliere 
Postbezorging 
I. Particuliere postbezorging 
(stadspost) in Nederland. 
2 Informatievergaring en 

uitwisseling over Neder

landse stadspostdiensten, 
stadspostzegels en stem

pels. Bijeenkomsten m 
Apeldoorn (4X per jr.), 
driemaandelijkse periodiek, 
catalogus (losbladig) en 
meuwtjesdienst. 
3 Tijdelijk: Muntweg 5, 
6532 TE Nijmegen, tel 024

3551173 
4. €15.  . 

Filatelistenvereniging Dai 
Nippon 
1 NederlandsIndie onder 
Japanse bezetting en onder 
het bewind van de Republiek 
Indonesië voor de soeve

reiniteitsoverdracht. 
2 Gegevensuitwisseling, 
catalogi, blad, publicaties, 
rondzending, veihng, 
vergadering. 
3 L.B Vosse, Vmkenbaan3 , 
i 85 iTBHei loo , 
tel. 072-5332293, 
fax- 072-5339936 
4. € 20 - (Ned ), € 25.- (ov.). 
5 email. leo uosse@)planet nl, 
website www dainippon nl 

Landelijke Vereniging van 
Aantekenstrookjesverzame

laars 
1 Aantekenstrookjes van 
Nederland en andere landen 
2 Beurzen, eigen blad, 
schriftelijke veilingen, 
uitgifte kantorenlijst. 
3. L.L. Louwerse, Kon. Wil

helminastraat 51, 2811 TT 
Reeuwijk, tel 0182395103. 
4 € 1 5  . 

Studiegroep Velrandbijzon

derheden (plaat en etsing

nummers) 
1 Plaat/etsingnummers, 
knippen/ponsen, drukkers

tekens, paskruizen, register

blokken en perforaties. 
2. Bijeenkomsten, ruilver

keer, veilingen, publicaties 
Randuerschijnsclen en Hand

boek Plaat en Etsmgnummcrs 
3 Secretariaat p/a Postbus 
522,1000 AM Amsterdam. 
4. € 2 2 .  . 
5. email: 
secretans(a)etsingnummers.nl, 
website www etsmgnummers nl 

Studiegroep Voorafstempe

lingen 
I. Voorafgestempelde post

waarden gehele wereld. 
2 Bijeenkomsten, eigen or

gaan, rondzendverkeer, vei

lingen 
3 C.F L Kaïjser, Bergstraat 
13, 4641 RD Ossendrecht, 
tel 0164672697. 
4 . € 9 . 

5. email: 
Jred kaijsEr@u)anadoo nl 

Nederlandse Postzegelver

eniging 'De Plaatfout' 
1. Studie plaatfouten op Ne

derlandse postzegels (en 
O.R.). 
2. Bijeenkomsten, eigen or

gaan, veiling 
3 W. Mast, Balsa 165, 3315 
NK Dordrecht, tel. 078

6169939 
4 . € i 5 , i g €2 .50 . 
5. email. uimast(ó)chcIlo nl 

Nederlandse Vereniging 
voor Fiscale Filatelie 
1 Fiscale filatelie 
2 Bijeenkomsten, eigen or

gaan, veilingen 
3 O.C G. van der Vliet, Pas

hegge 46, 7103 BH Winters

wijk, tel 0543522070 
4. € 16.(Ned );€ 20.(Eu

ropa); € 22. (ov.), I g € 5 

5 email. uliet307(5)u)xs nl 

Lions International Stamp 
Club, Chapter 7 Nederland 
1. Lionspostzegels en enve

loppen, alsmede ander fila

telistisch Lionsmateriaal, in

zamelen gebruikte zegels uit 
gehele wereld t b v. charita

tieve doelen 
2. Vergaderingen, ruilen, 
veilingen 
3. A.H.J. Bosscha, De Perk 
33, 9411PZ Bellen, tel. 0593

523334, fax: 0593540532. 
4. €30 .  . 
5 email: 
aul<ebosscha@)u)anadoo nl 



UNIEK in NL: de 4 websites van Collect+ 
Collect+ Bargains Covers: enveloppen, maximumkaarten enz. nu online los uitzoeken voor Eur.0.60 
Collect+ Eur.2+ : Alleen (duidelijk) betere enveloppen, brieven, kaarten vanaf Eur.2 per stuk 
Collect+ Bargains Stamps: Vooral motiefseries tegen aantrekkelijke prijzen. Alles duidelijk zichtbaar. 
Collect+ Collections: Verzamelingen, partijen enz. Met een uniek systeem om alles te zien wat u koopt. 

Kom snel ons revolutionaire kliksysteem bekijken: alles is duidelijk zichtbaar (ook de partijen!!) 
DUS NOOIT MEER EEN KAT IN DE ZAK!!! Bezoek: www.collectplus.com 

Collect+ maakt deel uit van Howell Holding BV, Zuiderparklaan 133. Den Haag. 
Elke zaterdag geopend van 10.00  16.00 of op afspraak. 

Te. 070 3925409. Fax 070 3682941. Email mbezemer@xs4all.nl 
LECït 

InkoopVerkoopTaxatieBemiddeling. 
www.pQstzegelhandÊlalexandeLnl 

email: postzegelhandelalexander(a)planet.nl tel o i o 4203044 

Duitse postzegels 
Munten & Bankbiljetten (vanaf Duitse Rijk). 

Edith van der Linden, Schultheissgarten 8, DE51570 Windeck 
Tel.: 0049 1721357226 Fax; 0049 1212624081957 

eMail; PhilaNumisbooks@online.ms 

T G T INTERESSANTE AANBIEDINGEN 
•<r» VT1^ T7 „ Nederland & Overzee op de site* 
VAN DER "̂  

K T Twr TTv Vanaf november onder de rubriek 
■̂  ^^  ^ euromunten en postzegels ook op 

€TnniHT> www.marktplaats.iil 
www.vanderk indpostzegelsmunten.n l 

Amsterdam Tel: 020  618 87 12 i 
Den Haag Tel: 070  362 52 63 ' 
Hengelo Tel: 074  250 86 50 
Leeuwarden Tel: 058  212 20 96 

Rotterdam Tel: 010  482 67 25 
Sittard Tel: 046420 16 50 
Utrecht Tel: 030  244 31 70 
Venio Tel: 077  35 12 698 

De Nationale Partijen Winicels is een landelijke organisatie. 
Wilt u uw postzegeiverzameling aanvullen of verkopen? 

Kom dan even langs bij een winkel bij u in de buurt. 

Bekijk onze website: 
www.nationalepartljenwinkels.nl 

http://www.collect-plus.com
mailto:mbezemer@xs4all.nl
http://www.pQstzegelhand%c3%8alalexandeLnl
mailto:Phila-Numisbooks@online.ms
http://www.marktplaats.iil
http://www.vanderkind-postzegels-munten.nl
http://www.nationalepartljenwinkels.nl


smits 
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,, Smits l^hilately S f' 
'Amsterdamsestraatweg ^04 - 355^CX Utr'echt 
- ^ ^ ' Tei.: 030-244317Ö (^4 ü i l ^es te l l i j n ) 

P \ , '̂ ^ Fax.: 030-2892620 

Smits Philately: omdat het leven al duur genoeg is! 

4345 Ryuskyus jaren 50/60. slechts 10,5% ! € 200,00 
Postfris in diverse aantallen w.o. in velletjes van 20, veel goede nno-
tleven aanwezig, cat.w. Yvert 1900+ euro. Zeer geschikt voor door
verkoop of internet handel. Weinig aangetroffen gebied, stockboek 
vol. 
4876 Cambodja. slechts 11 % I € 275,00 
Mooie stock Cambodja. Postfris complete series en blokken in dik 
stockboek. Zeer veel beter motief Geschatte cat. waarde 2500 
Euro. 
5233 Tsjecho-Slowakije 1918-1979. slechts 12,5 % ! € 700,00 
Uitsluitend postfrisse en gebruikte collectie, heel veel goede series 
aanwezig in mooie kwaliteit, ook veel blokken, opgezet in 3 zelfge
maakte albums. Cat.w. ** = 3880 euro, O = 1670 euro, totaal 5500+ 
euro 
5252 Polen 1918-1992. slechts 12 % ! € 500,00 
Grote **/*/o collectie Polen 1918-1992 in 5 Schaubek albums met 
veel betere zegels/series, blokken, gebieden etc. 
Cat. waarde ca. 4200 euro. 
4939 Hongarije blokken 1958-1975. slechts 8,5 % ! € 250,00 
Meest postfrisse partij met doubletten (enkele blokken gebruikt) 
incl. goede ongetande uitgaven, cat.w. circa 2900 euro, koopje 
4436 Zwitserland 1900-1964. slechts 11,5 % ! € 300,00 
Gebruikte collectie in mooie kwaliteit incl. veel betere zegels & se
ries, Luchtpost, de Paxserie t/m 2fr echt gebruikt etc. Cat Waarde 
2600+ Euro, slecht 11,5% 
5272 Zwitserland compleet vel. slechts 12,5 % I € 75,00 
Compleet vel opdruk Nations Unies nummer 1. In dit vel zitten 12 
plaatfouten (in de opdruk) en die zitten er dan ook allemaal in! 
Cat waarde Zwitserse Francs (Zumstein) ruim 600 I 
4813 IJsland 1876-1990. slechts 10,5 % ! € 375,00 
O/*/** stockje in bescheidde aantallen wb. beter klassiek als: Mi 25 
** kopstaand opdruk, 1915 6A O, 1926 3x O, 1930 t/m 40A O, dienst 
nr 3, 5, periode t/m 1990 zeer goed gevuld. Cat Waarde +/- € 3500 
4926 Frankrijk en Koloniën. slechts 8 % ! € 225,00 
Verkoopboek met betere zegels en series, oud materiaal w.o. goed 
klassiek, port + iets west europa, cat.w. 2700+ euro, onder 10%!! 
5060 Vaticaan 1929-1968. slechts 13 % ! € 105,00 
**/*/o collectie Vaticaan 1929-1968 in Davo album. Collectie bevat 
ook wat betere waarden zoals (Michel nummers): 49*, 50, 55, 72, 
174-177*, 180-184 etc. Leuke startverzameling! Cat waarde 810 
euro 

5263 Frans & Spaans Andorra.. slechts 8,5% ! € 275,00 
Stock Andorra (zowel Frans- als Spaans-), veel zegels, zowel ge
bruikt als ongebruikt/postfris. Stock loopt tot ca. 1980, nadruk ligt 
op het oudere materiaal. Beetje toning op de zegels, cat. w. € 3200. 
5128 Nederlandse Antillen 1949-2000!. slechts 22,5% ! € 550,00 
Complete, voornamelijk postfrisse collectie Nederlandse Antillen 
1949-2000 (!) in Davo album. Een paar oudere series zijn met plak
ker, w.o. Juliana en face t/m 10 gulden. Collectie bevat ook de lasti
ge nieuwtjes en blokken totale cat w. € 2450.-
5039 Berlijn toeslagseries. slechts 12,5 % I € 125,00 
Stockboek met postfrisse series van Berlijn (ca. 130 stuks). 
Maximaal 5 maal dezelfde serie. Totale cat.w. € 1000,-
5048 Griekenland 1945-1984. slechts 16,5 % ! € 175,00 
Verzameling Griekenland 1945-1984, vanaf 1955 vrijwel compleet 
over het algemeen postfris. In een oud Kabe album. 
Totale cat.w. €1050,-
5317 Oostenrijk 1945-1958. slechts 12,5 % ! € 90,00 
Ongebruikt/postfrisse nette verzameling in kabe album. Goed ge
vuld met goede series zoals 1945 opdrukserie compleet, land
schappen 1947, Michel 878/884 en tevens veel port aanwezig. 
Leuke verzameling met ruim 700 Euro cat waarde, koopje 
5318 Overzee 1870-1976. slechts 9 % I € 120,00 
Gebruikt/ongebruikte goed gevulde (beginners)verzameling met 
metname goed Ned. Indië Willem III, Java opdruk. Buiten bezit op
drukken, vanaf 1930 vrijwel compleet gebruikt, LP compleet! Tevens 
Nieuw Guinea, Cur/Ant, Indonesië en Suriname. Cat w 1350 
5319 Nederland 1945-1963. slechts 8 % ! € 145,00 
Vnl. ongebruikte verzameling zeer goed gevuld. We kunnen beter 
zeggen nagenoeg compleet incl. Hartz compleet, En Face lage 
waarde (z. 45cnt violet), zomer 1950, kerken 1950, kind 1950, van
af 1954 geheel compleet incl. Europa 1956. Cat W 1800 euro in 
davo album. 
5320 Nederland 1894-1960. slechts 10,5 % ! € 250,00 
Ongebruikte verzameling incl. vooroorlogs materiaal oa. 1923 jubi
leum t/m 50cnt, div Veth waardes, Legioen vellen, Hartz, 1950 zo
mer, kerken 1950, Europa 1956 en goed port! Cat W 2350 Euro 
5321 Nederland 1864-1959. slechts 8 % I € 145,00 
Meest gebruikte verzameling incl. veel beter matehaal als: NVPH 
Nr 28, Olympische Spelen 1928, veel zomer en kind series uit de 
30 er jaren, tralie 2,5gld , itep, Europa 1956 * etc. Cat Waarde 1840 
Euro 

O n z e openingsti jden: dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur 
Vul nu de bon in en ontvang een jaar lang kosteloos onze prijslijst 

INFORMATIEBON 
Naam 
Adres 
Postcode 
Plaats 
Geboortedatum 
Telefoon 
E-mail 
Interessegebieden 

- ^ -

Kies één van onderstaande mogelijkheden: 

O ja, stuur mij uw 2-maandelijkse prijslijst 

O ik wil mijn verzameling verkopen, neem contact 

: met mij op via tel. nr. 

Stuur deze bon op naar: Smits Philately, Amsterdamsestraatweg 404, 3551 CX Utrecht of fax naar 030-2892620 



rntju 

KOfEHi 
TiZ iE i 

Piet Heinstraat 112 
2518 CM Den Haag 
Tel: 070-3625263 

Openingstijden: ma t/m za 9:00 tot 17:00 
www.postzegelpartijencentrale.nl 

http://www.postzegelpartijencentrale.nl


Wf ^f Wf ^ ^P' I P W Aanwezig bij Postex 2005, America Hal, 
Apeldoorn 14 t/m 16 oktober 2005 

RONALD BOUSCHER 
Professioneel philatelist en commissionair 
lidNVPH, PTS, IFSDA en AAA 

Gespecialiseerd in Nederland, Ned.Indië, Curasao, Suriname, 
Palestina en Israël. 

Grote voorraad klassiek Nederland, w.o. emissie 1852 gespecialiseerd met 
brieven, afstempelingen en plaatposities. 

Uitgebreid assortiment zegels en brieven Nederland, Ned.Indië, Curasao, Suriname en Palestina. 

Een greep uit onze voorraad: 

Complete vouwbrief, gedateerd 30111693, verzonden 
per trekschuit van Amsterdam naar Den Haag, voorzien 
van het 2Stuiver Schuytstempel. Ex van Dieten en 
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De post die we vandaag de dag 
in de bus vinden is voor het 
grootste gedeelte niet beplakt 
met een postzegel. De post ac
cepteert verschillende manieren 
van frankering en dat betekent 
voor de gemiddelde postzegel
verzamelaar dat nieuwe aan
winsten steeds minder via de 
brievenbus op de mat vallen. 
Tot enige jaren geleden was de 
verzamelaar van aantrekkelijke 
frankeermachinestempels beter 
af Frankeermachinestempels 
(we houden het in dit artikel 
verder bij het kortere 'frankeer-
stempels') zijn afdrukken van 
frankeermachines. Zulke ma
chines worden met toestem
ming van de postadministratie 
gebruikt door bedrijven, instel
lingen, openbare lichamen en 
personen om er hun correspon
dentie op een eenvoudige wijze 
mee te frankeren, dus zonder 
gebruik te maken van frankeer-
zegels. In het Engels worden 
frankeerstempels meter marks 
genoemd en in het Duits Frei
stempel, terwijl de Fransen spre
ken van affranchissements 
méchanique. Veel bedrijven en 
overheidsinstellingen maakten 
via die stempels reclame voor 
hun producten, diensten of ge
meente [ajbeeld'mgi). In hoog 
tempo verdwijnt echter het 
'vlaggedeelte' en wat rest zijn 
slechts de saaie waarde- en da-
tumaanduidingen [ajbeeld'mg 
2). En daarmee zijn we terug bij 
de oorsprong van de frankeer
stempels. De stempels kunnen 
nog maar een enkele verzame
laar boeien en verdwijnen in be
langrijke mate in de prullenbak, 
zoals indertijd ook met de eer
ste frankeerstempels gebeurde. 

TIJDROVEND 
Op 1 januari 1852 werd de post
zegel in Nederland ingevoerd. 
Tot die tijd werd de post nog 
zonder postzegel verstuurd. 
Het port werd door de verzen
der vooraf of door de ontvanger 
achteraf betaald. In eerste in
stantie was het gebruik van een 
postzegel niet verplicht, maar 
net aantal postzegelplakkers 
steeg met de jaren. Bedrijven 
die veel post verstuurden kre
gen te maken met een aantal 
problemen. Er moest een voor-

Het was vorige maand, op de pagina's van 'De Posthoorn' 

in dit blad, al te lezen: het is tachtig jaar geleden dat in 

Nederland de eerste frankeermachinestempels in gebruik 

werden genomen. Jeffrey Groeneveld vertelt over de 

beginjaren van deze moderne manier van frankeren, die 

filatelistisch materiaal opleverde waarvoor destijds menig 

filatelist zijn neus ophaalde. 
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2. Een uoorbceld uan een modernejrankeermachi-
nefrankermt) Reclameulatjcjen morden steeds 

minder (gebruikt, uiaardoor uoor uelen dejrankeer-
machinestempels hun charme hebben verloren 

raad postzegels, al dan niet van 
verschillende waarden, in huis 
zijn. Niet alle werknemers wa
ren betrouwbaar, dus werden 
postzegels ontvreemd. Het 
plakken van postzegels, zeker 
bij de grote bedrijven, kostte 
tijd en tijd is geld. Er werd ge
probeerd voor deze problemen 
een oplossing te vinden. Zo 
kwamen er postzegelplakma-
chines om tijd te besparen en 
om postzegelfraude tegen te 
gaan werden zegels geperfo
reerd met de initialen van het 
bedrijf (peA/;m). Meteen fran
keermachine sloeg men drie 

3 Een ajdruk uan het Noorse stempel uit 1903, 
afkomstig uan UJOt tot uoor kort als de eerste 

Jrankeermachine ter ujereid u;erd beschouujd 

vliegen in een klap: geen post-
zegelvoorraden meer, een klei
nere kans op fraude en geen 
tijdrovend plakken. 

PATENT 
Al in 1884 kreeg de Fransman 
Carle Busheeen Engels patent 
op een frankeermacnine. Hij 
stelde dat het zonder meer dui
delijk was dat 'de invoering van 
postzegels veel drukte en geest

dodend werk met zich mee
brengt'. Een weg terug was er 
echter niet, meende hij en daar
om had hij een alternatief be
dacht voor de postzegel die 'zo 
makkelijk kan zijn als het gaat 
om enkele brieven te posten', 
maar die 'toch heel veel tijd 
vergt en bijzonder lastig is, 
wanneer dagelijks honderden 
brieven, circulaires, kranten etc. 
moeten worden verzonden.' Er 
was helaas niemand die de pro
ductie van zijn frankeermachine 
wilde financieren en daarmee 
stierf het apparaat een stille 
dood. 
Tot voor kort werd aangeno
men dat Noorwegen de pri
meur had van de eerste fran
keermachine. Karl Ucherman 
had een machine ontworpen 
die door de Krag Maskinfabrik 
werd vervaardigd. Zij werd op 
15 juni 1903 in gebruik geno
men en was op i mei in het 
Noorse Gouvernementsblad 
aangekondigd: 'De waarden 
zijn 5Öre&noöre. Alle post, die 
zulke zegelafdrukken draagt, 
wordt beschouwd en behandeld 
als de andere post, die de voor
geschreven postzegels van 
daarmee corresponderende 
waarden heeft.' Na een proefpe
riode van twee jaar kwam ook 
aan het gebruik van dit appa
raat een eind [afbeelding^). 
Onlangs werd een poststuk ont
dekt dat vermoedelijk een af
druk heeft van de echte eerste 
frankeermachine. Drie van deze 
machines werden ontworpen 
en gemaakt door de Italiaanse 
graaf Detaimo di Brazza Savor-
gan. Hij experimenteerde met 
zijn machine in New York in 
1897 [ajheeldir\g 4V maar veel is 
er niet meer van deze frankeer
machine vernomen. 

OMSLACHTIG 
Er waren ook andere ontwikke
lingen in de Verenigde Staten. 
Arthur Pitney (aßeelding5) 
werkte aan een apparaat, waar
voor hij op 14 oktober! 902 een 
patent kreeg. Kort daarna richt
te hij de Pitney Postal Machine 
Company op, die in 1912 werd 
omgedoopt tot de American 
Postage Meter Company. Eind 
1903 testte de Amerikaanse 
post het apparaat van Pitney en 
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4 Een onlangs ontdekt poststuk met een afdruk van wat uolgens sommigen echt de eerste jrankeer 
machine uias Het bewuste stempel staat links op de enuelop Hetujoord registered onderin het stempel 

stoot Door het Engelse ujoord metered ujatzoueel betekent als mochmoolgefronkeerd 

Links 5 ArthurH Pitney ijuerdebijnotiüintigjooruoor hetopgroteschaalmuoeren Dündejrankeer 
machine Hij stond aan de uJieg üan een bedrijfdot tot op de dag van uan d a agjron keermachines produ 
ceert Rechts 6 Wolter H Boujesjtksejinanciele impuls redde de vcrujezenlijkmg uon Pitney s droom 

F 5 Ö . 2 

7 Technische tekenen^ uan de Pitney Boiues Model M uiaarmee m 192 o de uictone be^on 

ze w/as daar zeer tevreden over 
Het resulteerde echter niet m 
grootscheepse toepassing van 
de frankeermachine Het pro
bleem was namelijk dat een 
ambtenaar van de post de ma
chine telkens opnieuw moest 
instellen wanneer het toegesta 
ne aantal gefrankeerde post

stukken was bereikt Er werd 
geen toestemming verleend om 
eerste klas postte frankeren, 
maar alleen derde en vierde 
klas post Pas m 1911 was Pitney 
in staat om de machine zoda
nig aan te passen dat men met 
het m te stellen onderdeel naar 
het postkantoor kon Hetnieu

Bouen 8 Een van dceersteJTankeermachinestempelsdiein 1920 uierden^ebruikt Onder 9 Proefqfdruk 
Dan hetjubileumstempcl uit 1995, dat mjfenzeuenn^jaarjrankecrstempcls markeerde 
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we systeem werd m 1914 
getest bij verschillende 
firma's In totaal werden 
853 000 poststukken ge 
frankeerd, maar ook dit 
leidde nog met tot het re
sultaat waar Pitney op 
hoopte 

WETGEVING 
Het succes kwam pas 
toen Pitney ging samen 
werken met Walter Bo
wes (afieelding 6) Deze 
ondernemer was de di
recteur van de Universal 
Stamping Machine Com
pany, een onderneming 
die stempelmachmes 
produceerde In 1919 fu
seerden de bedrijven van 
Pitney en Bowes tot de 
Pitney Bowes Postage Me
ter Company Het propa 
geren van de frankeer
machine ging voort Op 
18 mei 1920 stemde het 
Congres van de Wereld
postume (UPU) m met 
het gebruik van frankeer
machines Datzelfde laar ging 
het Congres dan eindelijk ak 
koord met wetgeving die fran 
keerstempels zou toestaan m 
plaats van postzegels Na een 
demonstratie in augustus werd 
op 16 november 1920 een ge
heel vernieuwd model van de 
frankeermachine commercieel 
m gebruik genomen [afbeelding 
7) De opmars van de frankeer
machine kon beginnen [ajbeel
dmgen 8 en g) 

INTRODUCTIE 
Landen als Duitsland, Frankrijk 
en Engeland zouden volgen De 
door de Nederlandse PTT uitge 
geven dienstorder H 308 uit 
1924 maakte het personeel erop 
attent dat 'voor frankering van 
stukken m sommige landen ge 
bruik gemaakt wordt van fran
keerstempelmachmes, als be
doeld bij art 13, iste lid van het 
Algemeen Postverdrag ' In 1925 
schaarde Nederland zich m de 
rij van frankeermachinegebrui
kers Dienstorder 59 maakte 

11 4S7 riallktcimiKllilliB Door de daartoe door den 
DiiBctem Geneiiuil gemachtigde peisoneü en finoa a kan 
TOOI taan Toor de fiankeennff van hunne stukken worden ge 
brmk geiuaalrt van een franfeeerniacliiue 
De door ii ld lel van zoodanii;:e machine fïefiankeeide stukken 
z\lu looiaieuvau twee stempelatdiukken waarvan de eene 
welke van hello KI« kieui 18 be^at het woord \eder land 
de veimelduig'van het beding van het betaalde poit alsmede 
het nniiiuiei van de frankeelluachme en de andere aangeeft 
den datum van teipoatbeKorging Een afleelding van deze 
Btempehifdiukkeu i» aan het slot van deze dienstordei opge 
nomen 
De stempelaf dl ukken behooren te worden aangebracht on de 
onixlagea L q op de stukken zelven Stempelafdrukken 
welke zilu gesteld op losse stukken I i i n i nlsinele onduidf 
hike stempelafdrukken » in niet geldig vooi fi lukeeimg 
])e tel lel if l iukken moeten bliikens den afdruk van den 
dagteekeuingstempel zijn aangebracht op den dag van ter 

EosCbezoigmg 
e dooi middel van een fiankeermachiue geflankeerde etnk 

ken moeien op de adretziide zijn voorzien van een gedrukte 
aanwijzing aangevende den naam en het adres van den 
gebruiker 
Frankeeung gedeeltelijk door middel van een frankeer 
machine en gedeeltelijk door middel van frankeerzegels is 

êeoorloofd 
' )i M 11 1 van een frankeermachine gefrankeerde atnkken 

mogen niet m de bi levenbnssen worden geworpen zy moeten 
door of vanwege den gebruiker worden afgegeven aan een 
door den betrokken directeur aan te wijzen loket c q 
bi|kautooi 
Stukken nelke gedeeltelijk door middel van een frankeer 
machine en gedeeltelijk door middel van fraokeerzegels zijn 

Sefmnkeeid moeten afzondeiltjk wolden aangeboden 
e dooi middel van een frankeermachine gefrankeerde stnk 

ken woideu ten kantore van afzending niet voorzien van een 
afdruk >an den dagteekeningstempel 
De vooischiifteu uelke ten kantore van terpostbezoigiug tan 
aanzien vin de bieibedoelde stukken moeten worden in acht 

Senouieu woiden vooiloopig alleen medegedeeld aan de 
irecteuien van kantoren m plaatsen waar gebruikei« van 

frankeeimaihines ziji gevestigd 

 2 IV 25 

10 Dienstorder H 487 (19 augustus 1925) uiaannPTThet 
(jebruik uonfrankeermachines in Nederlond introduceerde 

melding van een overeenkomst 
die gesloten was tussen PTT en 
de NV Ruys' Handelsvereeni
ging in Rotterdam over het ge
bruik van frankeermachines 
Het bedrijf kreeg toestemming 
van PTT om deze machines te 
verhuren aan derden In dienst
order H 487 werden nadere bij
zonderheden bekend gemaakt 
(aflieelding TO) Zo werd er ge 
meld dat de stempelafdruk uit 
twee delen zou bestaan Het 
ene deel, 'welke van heirode 
kleur IS, bevat het woord "Ne
derland", de vermelding van het 
bedrag van het betaalde port, 
alsmede het nummer van de 
frankeermachine en de andere 
geeft de datum van terpostbe
zorging ' In de dienstorder was 
een afbeelding opgenomen van 
een voorbeeld stempelafdruk, 
gedateerd 2 aprih925 De 
vroegst bekende afdrukken die 
echt m omloop zijn geweest 
Zijn van 7 september 1925 Het 
IS niet zo verwonderlijk dat die 
afkomstig zijn van de NV Ruys'
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11 Op 7 september 1925 werd machinalejranlienn^ uan de post uoor het eerst toe^epost in Nederland 

stempelafdruk uit twee delen. 
Het rechterdeel was helrood. 
Naast de waardeaanduiding en 
de landsnaam had het rechter
deel ook nog een versiering in 
de vorm van een Hermesstaf 
met helm en een klein cijfertje 
onder de waardeaanduiding. 
Dit was het nummer van de 
machine en correspondeerde 
eveneens met de firma of per
soon die door de Directeur-
Generaal van de PTT gemachtigd 
was om gebruik te maken van 
de frankeermachine. In de loop 
der jaren zijn sommige machi
nes door meerdere gemachtig
den gebruikt. Het linkerdeel be
vatte behalve de datum ook de 
plaatsnaam en een aantal lijnen 
[afbeeldingen i;}, 14 en 15). In 
strijd met de bepaling van de 
UPU was het linkerstempeldeel 
in veel gevallen met rood, maar 
zwart. Er kwamen ook violette 
stempelafdrukken voor. 
In het stempel was niet de 
naam van de afzender opgeno
men. Een aparte bepaling daar
over stond in de eerder ge
noemde dienstorder. Als een 
poststuk door middel van een 

12 De UPF-JrankeermacKine met elektrische 
aandnjving, slechts eenentuJintitj van deze 

machines zouden u;orden uerhuurd 

Handelsvereeniging [afbeelding 
11). Machine nummer 1 stond 
bij de Twentsche Bank. De ge
bruikte Universal Postal franker-
frankeeermachmes (UPF's) 
kwamen uit Nieuw-Zeeland en 
werden geïmporteerd uit Enge
land [afbeelding 12). 

BEPALINGEN 
In overeenstemming met 
dienstorder H 487 bestond de 

ÄM5TERDAH 
15 !V 2B 

Spiritusverkoopkantoor 
Bergen op Zoom-Delft 

Delft 

:Pa«1 
15 ,14 eni5 In het linkerdeel uan het stempel staan de dotum en de plaatsnaam Er zijn no^a! luat 
uerschillende typen, het onderste üüi\tü\ lijnen, ol ojniet onderbroken, uarieert Het bovenste aantal 

lijnen is 5 Bij lan^e plaatsnamen ueruielen deze lijnen 

frankeermachine gefrankeerd 
was, moest de adreszijde voor
zien zijn van een 'gedrukte aan
wijzing, aangevende de naam 
en het adres van de gebruiker.' 
Deze bepaling zou m 1927 ver
soepeld worden tot alleen het 
adres van de afzender en later 
dat jaar helemaal komen te ver
vallen. Toen werd het wel ver
plicht om de naam van de af
zender in het stempel op te ne
men. 

BEPERKINGEN 
In totaal zijn er met zekerheid 
21 UPF-machines in gebruik ge
weest. Er zijn weliswaar post
stukken teruggevonden met 
nummers tot en met 24, maar 
van de nummers i i (gekkenge-
tal), 13 (ongeluksgetal) en 14 (?) 
zijn geen afdrukken bekend. 
Dat totale aantal is met veel en 
dat heeft waarschijnlijk te ma
ken met een aantal beperkingen 

die de UPF had. De gebruiker 
mocht zes stempelwaarden 
aangeven, die op een ronde 
schijf in de machine werden ge
graveerd. Vanzelfsprekend koos 
men voor de meest gebruikte 
tarieven, maar bij een tariefwij
ziging moest de gehele schijf 
vervangen worden, ook als 
maar een van de tarieven gewij
zigd was . Dit was de zuinige 
ondernemers een doorn in het 
oog. Wie de waardecijfers van 
de diverse stempelafdrukken 
vergelijkt, zal duidelijke ver
schillen m vormgeving ontdek
ken. Het ene cijfer is veel strak
ker uitgevoerd dan het andere 
[afbeeldingen i6, yen iS). 
Een ander nadeel was de afreke
ning van de frankering. De ma
chine bevatte een meter die 
door PTT op een bepaald be
drag was ingesteld. Wanneer 
het maximum aantal afstempe
lingen was bereikt, blokkeerde 

DREWES VEENSTRA, BUITENPOST: EEN 
PRIMA PROMOTOR FRANKEERSTEMPELS 

Filatelie-medewerker Drewes Veen-
stra mag zich al sinds jaar en dag 
'Mister Frankeerstempel' noe-
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men. Hij wees al op het verzame
len van deze stempels toen de 
meeste filatelisten er nog hun 
neus voor ophaalden. In zijn ru
briek 'Thematisch Panorama' zal 
hij als hij maar even de kans krijgt 
mooie exemplaren tonen. In de 
jaren zeventig verscheen van zijn 
hand de catalogus Frankeerstempels 
Nederlandse Gemeenten. In het pre
computertijdperk had hij met veel 
monnikengeduld de omvangrijke 
hoeveelheid stempels van Neder
landse gemeenten in kaart ge
bracht. In 1988 en 1989 schreef 
hij voor Philatelie (toen nog met 
'Ph') een aantal artikelen onder 
de titel Frankeerstempels: het verza
melen luaard. Deze bijdragen ge
ven een beknopt overzicht van de 
verschillende typen stempels en 
bevatten ook tips voor het verza

melen en dat alles met veel af
beeldingen. Tegenwoordig houdt 
Veenstra zich onder meer bezig 
met het vervaardigen van prachti
ge brochures waarin frankeer
stempels rond een bepaald thema 
zijn gerangschikt. Dankzij de 
computer (en de toverkunsten 
van de samensteller) zijn de af
beeldingen tot in het kleinste de
tail te bewonderen. De Italiaanse 
vereniging voor frankeerstempels 
ging zelfs zover het werk van 
Veenstra in het Italiaans uit te ge
ven. Titels van de brochures zijn 
o.a. Filatelistisclie uarkens. Nationale 
symbolen op buitcnlandsejrankeer-
stempels, Kerken injrankeerstempels 
Nederlandse gemeenten, Het bier is 
wen best, Vergane l̂orie - de kolenmij
nen m Limburg en Neerlands trots 
(over de KLM). Een compleet 
overzicht is te vinden op 
www.frankeerstempel.nl/ 
molenerf.htm Wie belangstel-

R4clame voor rrankMnnachlnH 
tn buittnlands« frankacrstompali 

1 
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Een van de ucle publicaties die uit^euenj Molenerf 
Productions in Buitenpost uoor de uerzamelaars 

uanjrankeerstempels samenstelde 

ling heeft voor de brochures kan 
ook rechtstreeks contact opne
men met d.i;eenstra@cheIlo.nl 

http://www.frankeerstempel.nl/
mailto:eenstra@cheIlo.nl


i 6 ,17 Omdat de waarden bij een taneJUiijzigtng opnieuw gegraveerd moesten ujorden uianneer deze 
niet ouereenkiuamcn met de al in de machine aanuiezye cijfers, komen^rote DCrschilIcn m typoijrajie 

voor Dat is duidelijk te zien in het uoorbeeld met fiet cijfer 5 

18 Vanaf het hegin wat het toegestaan om machinestempels en postzegels door elkoar te gebruiken Dat 
bood uitkomst bij een tariefuiijzitjmtj Het port uoor brieven in de tu^eedegeuJichtsklasse lüerd uerhoogd 
naar 12 cent en daarom luerd 2 cent bijgeplakt goedkoper dan cijfers vervangen, maar ujel tijdrovend 

de machine meteen en moest 
men met deze uitneembare 
meter naar het postkantoor om 
het verschuldigde bedrag te be
talen. Pas na afrekening werd 
de meter opnieuw ingesteld en 
kon men verder gaan met fran
keren. 

KORTING 
Om het gebruik van de fran
keermacnine te stimuleren 
werd in 1926 een korting inge
voerd van tien procent op het 
port voor drukwerk. Er moest 
wel aan een aantal voorwaarden 
worden voldaan. Periodieken 
moesten minstens een keer per 
maand verschijnen en in aantal
len van ten minste honderd 
stuks worden aangeboden op 

EEN ACTIEVE STUDIEGROEP 

Helaas bestaat er geen vereniging 
voor frankeerstempelverzame
laars. Gelukkig is er wel de actie
ve Studiegroep Franiceerstempels Ge
meenten (SFG), die zich aanvanke
lijk bezig hield met de frankeer
stempels van de Nederlandse ge
meenten, maar het studiegebied 
heeft uitgebreid naar andere over
heidsinstellingen. Op haar websi
te is bovendien een uitgebreide 
inventarisatie te vinden van de di
verse typen Nederlandse fran
keermachines. De leden van de 
SFG komen geregeld bij elkaar 
om gegevens uit te wisselen en te 
ruilen. De SFG heeft ook een aan
tal publicaties uitgegeven waar
onder de geheel herziene versie 
van de catalogus Frankeerstem
pels Nederlandse Gemeenten. 
Het lidmaatschap van de studie
groep bedraagt 15 euro per jaar. 
Leden ontvangen ongeveer vijf
maal per jaar de SFG Nieuiüsbnef 
met daarin achtergronden en 
nieuwtjes. Voor meer informatie 
over de SFG kunt u terecht op 
iviüu) .JTankeerstempel.nl 
of telefonisch bij de secretaris: 
0162428369. 

het postkantoor. Ander druk
werk mocht slechts op bepaal
de uren worden aangeboden m 
aantallen van minstens twee
duizend stuks als men voor kor
ting in aanmerking wilde ko
men. De afzender moest verder 
een ondertekende lijst overhan
digen waarop zijn naam en 
adres stonden, het nummer 
van de frankeermachine, de 
postdatum, het aantal stukken 
en het gewicht van de zending 
{apeelaingig). 

NIEUW SYSTEEM 
Met het oog op de beperkingen 
van de UPF werd in 1927 een 
nieuwe machine geïntrodu
ceerd, de Francotyp {afbeelding 
20). De afrekening bij deze ma
chine geschiedde vooraf, met 
een waardekaart die ter plekke 
kon worden vervangen [ajbeel
cling2i). Het aantal in te stellen 
waarden varieerde bovendien 
van een halve cent tot en met 
9972 cent of 9 gulden 997^ cent 
{afl)eelding21). Met deze machi
ne nam de nieuwe vorm van 
frankeren in populariteit toe. De 
UPF verdween uit beeld, de 
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korting m aanmerking te komen Daarom is het^cfrankeerd met het^eiüone tarief van i'ji cent voor 

druku;erk tot en met 2 o ^ram 

laatste afstempeling dateert van 
1936 en werd gebruikt door de 
Twentsche Bank {ajbeelding22, 
zie volgende pagina). Binnen 
een aantal jaren steeg het aan
tal Froncotypfrankeermachmes 
tot m de honderden. Grote be
drijven als Gazelle, Philips en 
Shell namen afscheid van de 
postzegel (afbeeldingen 2^ tot 
en met 26, zie volgende pagi
na). De frankeermachine bood 

Rechts 20 De nieuuiejrankeermachine Franco
typ loas veel pralrtischer in hetflebruikdan zijn 
voor^an^er de UPF, die nooit echt populair uierd 

Onder 21 Brochure van de Francotyp uiaorin de 
voordelen van de jrankeermachine breed werden 
uitgemeten Onder dejoto van het apparaat is 
duidelijk een waardekaart te zien, die het moegelijk 
maakte zonder veel tijd verlies te biijuen stempelen 
als het maximum aantal afdrukken ujas bereikt 
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met alleen gebruiksgemak, 
maar bleek ook een uitstekend 
reclamemiddel [ajbeeldmeen ly 
en 28) Een tijdperk met thema 
tisch heel interessante stem 
pels brak aan 

WAARDERING? 
Het ontbreken van het reclame 
deel bij de UPF stempels wil 
met zeggen dat zij met de moei 
te van het verzamelen waard 
zijn Het opzetten van een col 
lectie naar de diverse tarieven 
kan net zoveel voldoening ge 
ven als het verzamelen van on
geacht welke andere poststuk 
ken en wie zich wil specialise 
ren m het grafische aspect van 
de stempels kan ook zijn hart 

ophalen [afbeeldmgen 29 tot en 
met 32) Het IS in ieder geval de 
hoogste tijd dat deze stempels 
meer waardering krijgen {ajbeel 
dmgssY 

Geraadpleegde bronnen: 
The American Society of Mecha
nical Engineers, Pitney Bowes Mo
del M Postale Meter, 
E J Enschede & J A G M van 
Rosmalen, artikel Frankeermachines, 
J A C van Rjjswijk, Handboekjran
keerstempels, deel i (Dienstorders) 
en deel 3 (Machines), 
D Veenstra&W Kalb, Redame 
uoorjrankeermachines m buitenlandse 
jrankeerstempels, 
Internet Meter Stamp Society, 
http / /207 150 i g z 12/temp/ 
metersta/Indexi htm 
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Philatelie maakte 
zel^ melding van 
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collectie kon aan 
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steeds een handig 
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de hand te hebben 
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SAMENSTELLING: DRS. J. SPIJKERMAN 
POSTBUS 1065, 6801 BB ARNHEM 

BELGrE 

In België is sinds kort een 
postwaardestuk verkrijg
baar dat vergelijkbaar is 
met de Nederlandse Pre
paid Pakketdoos. Postpac 
is een verpakking die 
voorgefrankeerd is door 
middel van een of twee 
opgedrukte Kilopostze
gels. Het Postpac - dat ge
woon op het postkantoor 
te koop is - wordt gele
verd met een los etiket 
voor de gegevens van af
zender en geadresseerde. 
Ze zijn uitsluitend bruik
baar in het binnenlandse 
postverkeer. 
Volgens de folder moes
ten er vier verschillende 
formaten Postpac zijn, en 
op de website van De Post 
vond ik ze eind augustus 
allemaal, drie kartonnen 
dozen en een gewatteer-
de envelop: 
- Box S (voor zendingen 
tot 2 kilo), I opgedrukte 
Kilopostzegel; binnenaf-
metingen 230x155x74 
mm, prijs €4,50 
- Box M (tot 5 kilo), 2 op
gedrukte zegels; binnen-
afmetingen 263 x 188 x 
98 mm, prijs €7,70 
- Box L (tot 5 kilo), 2 op
gedrukte zegels, afmetin
gen onbekend, € 7,80 

- Enveloppe F (tot 2 kilo), 
afmetingen onbekend, 
prijs €4,50. 

De gratis briefkaart We
relddag zonder Tabak (zie 
de melding in Filatelie 
van september) wordt 
door De Post gelukkig ook 
aan verzamelaars gele
verd. Als uitgiftedatum 
wordt niet 27 juni, maar 
31 mei 2005 genoemd. 

NIEUWE UITGIFTEN 

Australië 
Terwijl ik dit schrijf (eind 
augustus) beleven we de 
laatste mooie zomerda
gen, maar Australia Post is 
in gedachten al bij de 
kerstdagen. Het lucht
postblad 'Kerstmis 2005' 
zal op I november 2005 
verschijnen, zo meldt 
men. Hetport-betaald-
zegelbeeld draagt een af
beelding van een engel 
met bazuin en links op de 
voorzijde ziet men de 
Vlucht naar Egypte. De 
verkoopprijs van dit 
luchtpostblad word 
$0,95. 

Denemarken 
Sinds mei 2005 zijn grote 
enveloppen (C4) verkrijg
baar met het zegelbeeld 

van 7,50 k. uit de serie 
'Deense huizen' van ja
nuari 2005 [i]. De enve
loppen worden verkocht 
in verpakkingen van vijf 
of tien stuks. 
Ook de postzegel gewijd 
aan Hans Christian An
dersen is gebruikt als ze
gelbeeld voor enveloppen 
[2]; deze hebben formaat 
C5 en worden sinds april 
verkocht in verpakkingen 
van 5 of 10 stuks. 

Duitsland 
Ter gelegenheid van de 
Dag van de Postzegel ver
scheen op II augustus 
2005 een PlusBriefmetals 
onderwerp de oceaan-
vlucht van de Dormer 
Wol [3]. Met dit toestel 
vloog piloot Wolfgang 
von Gronaus in 1930 van 
Sylt over IJsland en 
Groenland naar New 
York. Het zegelbeeld 
(55 c.) van deze envelop 
toont een ander beroemd 
vliegtuigvan bouwer 
Dornier: de vliegboot 
DO X. Het zegelbeeld is 
ontleend aan de postze
gel 'Dag van de postzegel 
2004'. Verkoopprijs 
€0,65. 

In juni meldde ik een ge-
legenheids-PlusBne/met 
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het zegelbeeld National
park Bayrischer Wald van 
55 eurocent. Datzelfde 
zegelbeeld wordt ook ge
bruikt op standaard-Plus-
Briefe, bijvoorbeeld op 
een vensterenvelop in 
DL-formaat [4]. Thema
tisch aardig is de tekst 
achter het lege venster: 
'Goed voor het bos, goed 
voor de mensen', een ver
wijzing naar de verant
woorde wijze waarop het 
papier van de envelop ge
produceerd is. 

Finland 
Postwaardestukken met 
afbeeldingen van eetbare 
paddestoelen verschenen 
op 7 september 2005. 
Het gaat om twee geïllus
treerde enveloppen in 
C6-formaat, elk met een 
verschillend zegelbeeld 
'Vlinder'. De ene envelop 
heeft als onderwerp de 
cantharel (Cantharellus 
cibanus), de andere het 
eekhoorntjesbrood (Bo
letus edulis). Bij elke en
velop hoort een vel 
schrijfpapier met dezelf
de illustratie. Prijs per 
stuk€ 0,85. 

Frankrijk 
De Franse standaarden
veloppen zijn sinds janu
ari 2005 van een nieuw 
zegelbeeld voorzien [5]. 
Geen Marianne deze 
keer, maar de tekst Prêt-
a-Poster in geel op een 
blauwe ondergrond 
waarin de afkorting PaP 

te zien is. In het zegel
beeld is geen waardeaan
duiding opgenomen, 
maar wel het maximaal 
toegestane gewicht van 
de zending. Links ervan 
een balk met verticaal de 
tekst Lettre (brief) en 
daarnaast zoals gebrui
kelijk een antikopieerbe-
drukking [6]. Op kopieën 
verschijnt daarin drie
maal het woord Contrc-
Jafon ('vervalsing'). 

In de maanden juni en 
juh zijn weer veel bijzon
dere Prêt-a-Poster-post-
waardestukken uitge
bracht. Op de website 
van La Poste vond ik de 
volgende enveloppen, 
alle voorgefrankeerd voor 
zendingen binnen Frank
rijk met een maximum-
gewicht van 20 gram. Ze-
gelbeelden zonder waar
deaanduiding, gebaseerd 
op eerder uitgegeven 
postzegels. Prijs per stuk 
€ 0,83. Korting bij aan
koop van grotere aantal
len. 
- Gordon Benett (2 juni 
2005). Twee enveloppen, 
elk met een zegelbeeld 
ontleend aan een van de 
ovale postzegels uit het 
blokje 'Gordon Benett-
autorace' 2005. 
- Chalet des Alpes (5 juni 
2005). Zegelbeeld uit de 
reeks Portraits de Regions 
van 2004. 
- Choucroute, zuurkool 
(6 juni 2005). Zegelbeeld 
uit de reeks Portraits de 

Regions van dit jaar. 
- Villefranche (6 juni 
2005). Zegelbeeld ont
leend aan de gelijknami
ge postzegel uit dit jaar. 
-Ronchamp (7 juni 
2005). Zegelbeeld ont
leend aan postzegel Cho-
pelle de Ronchamp. 
- Collioure (13 juni 
2005). Zegelbeeld 'Vuur
toren van Collioure' uit 
2002. Deze envelop is in 
twee formaten beschik
baar, langwerpig en car
ré. 
-Brenne (13 juni 2005). 
Zegelbeeld ontleend aan 
de mooie langwerpige 
postzegel met hetzelfde 
onderwerp. 
- Haras du Pin, paarden
fokkerij (27 juni 2005). 
Zegelbeeld ontleend aan 
postzegel met hetzelfde 
onderwerp. 
-Badhokjes (27juni 
2005). Zegelbeeld uit de 
reeks Portraits de Regions 
van 2003. 
- Nantes (2 juli 2005). Ze
gelbeeld ontleend aan de 
Nantes-postzegel uit 
2003. 
- LeCantal (15 juli 2005). 
Zegelbeeld uit de reeks 
Portraits de Regions van 
2005. 
- Vakantie (22 juli 2005). 
Formaat carré, 114x162mm. 
Zegelbeeld ontleend 
aan de vakantiezegel van 
dit jaar, die uitgegeven 
werd in een postzegel
boekje. 
Voor verzending buiten 
Frankrijk werd één nieu

we envelop gemeld: 
- Quais de Seine - Pans 
Pla^e (20 juli 2005). Ze
gelbeeld uit de reeks 
Portraits de Regions van 
dit jaar. Envelop voor 
wereldwijde verzending 
tot 20 gram, € 1.50. 

Een apart hoofdstuk bin
nen de Franse filatehe 
vormen de geïllustreerde 
postwaardestukken die 
alleen lokaal of regionaal 
verkrijgbaar zijn. Ik 
kreeg er weer enkele toe
gestuurd door filatelisti-
sche vrienden vanaf hun 
Franse vakantieadressen. 
Twee enveloppen uit Au-
benas [7, 8], dat'...u nog 
steeds laat dromen' en 
twee uit de Perigord, 
'Land van kleuren' [g] en 
'Land van smaken' [10]. 
Alle vier de enveloppen 
zijn bedoeld voor verzen
ding binnen Frankrijk, 
maar bereikten moeite
loos Nederland. Eén 
exemplaar is bijgefran-
keerd met twee zegels 
van I eurocent. 

Verenigde Staten 
De postzegelemissie Let's 
donce/Bailemos van 17 sep
tember 2005 heeft vier 
Latijns-Amerikaanse 
dansen tot onderwerp: 
merengue, salsa, cha-
cha-cha en mambo. De 
zegelbeelden zijn ook ge
bruikt voor vier voorge
frankeerde prentbrief-
kaarten; een boekje met 
20 kaarten kost $ 9,75. 

Ook bij de emissie Ameri
ca on the Moue (vijf ver
schillende afbeeldingen 
van sportwagens uit de 
jaren '50) van 20 augus
tus 2005 is een briefkaar
tenboekje ä $ 9,75 be
schikbaar. 

Zuid-Afrika 
Een nog niet eerder ge
signaleerd luchtpostblad 
metals motief'Bloemen' 
[11]. De groot afgebeelde 
bloem kan ik niet benoe
men; in het zegelbeeld 
staat de Impala Iily (Adeni-
um multijlorum) afge
beeld. Het zegelbeeld 
voorzien van het jaartal 
2003 en naast de barcode 
staat 2004.03.26, wat een 
besteldatum of een pro
ductiedatum kan zijn. 

Zwitserland 
De Zwitserse organisatie 
'Vrienden van de Natuur' 
bestaat honderd jaar. Ter 
gelegenheid van dat jubi
leum is op 6 september 
2005 een voorgefrankeer
de prentbriefkaart uitge
geven. In het zegelbeeld 
van 100 r. is een roofvo
gel afgebeeld; de beeld-
zijde van de kaart toont 
een groepje bergwande
laars op weg naar een van 
de berghutten van de 
'Vrienden van de Natuur' 
[12]. De kaart wordt -
met of zonder eerstedag-
stempel - verkocht voor f 
1,40. 
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LUFTHANSA 
Zoals al eerder in deze 
rubriek werd gemeld, 
was het dit jaar feest voor 
de Lufthansa De maat
schappij IS vijftig jaar in 
de lucht De eerste zen
ding kaarten die van dit 
jubileum getuigt is in
middels binnen, ik toon 
u vrijwel het complete re
sultaat Alle vluchten 
werden op i april gehou
den, zo vertellen de stem
pels ons In enkele geval

len is mij niet bekend 
met welk vliegtuigtype de 
heenreis werd gemaakt 
Frankfurt-Hamburg met 
A-321, retour werd het 
comail 
München-Hamburg met 
A-320, retour werd het 
comail 
Hamburg-Düsseldorf 
met comail en retour met 
B-737 (comail) 
Düsseldorf-Frankfurt 
met comail en retour met 
A-321 

Munchen-Dusseldorf 
met A-321 en retour met 
comail 
Frankfurt-Munchen, re
tour met RJ-85 
Munchen-Keulen, retour 
met B-737 (comail) 
Keulen-Frankfurt met 
RJ85 (comail), retour met 
RJ-700 
Keulen-Hamburg met B-
737 (comail), retour met 
RJ-85 (comail) 
Frankfurt-Munchen met 
B-737 comail 

ANTARTICA 
We kunnen weer post van 
de Zuidpool melden Dit
maal gaat het om vier 
identieke enveloppen die 
voorzien zijn van steeds 
dezelfde postzegels, 
maar die van vier 
verschillende bases 
afkomstig zijn Het gaat 
om Casey (28-10-2004), 
Davy (1-12-2004), 
Mawson (6-12-2004) ̂ '^ 
Macqu (datum 
onleesbaar) 

44STE DAG VAN DE 
AEROFILATELIE 
Op 4, 5 en 6 november 
a s wordt de 44ste Dag 
van de Aerofilatelie ge
houden en wel in Nieu-
wegein Tijdens het eve
nement zal een speciaal 
stempel gebruikt wor
den Meer informatie 
over de Dag vindt u in de 
rubriek 'Filatelistische 
evenementen' elders in 
Filatelie (pag 734). 
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WAAR WORDEN DE HOOGSTE OPBRENGSTEN BEHAALD? 

KIJK EN VERGELIJK 

Collectie Frankrijk in 2 Davo Albums 

Door pzh.j.bambach aangekocht op een traditionele veiling en 
doorverkocht m haar eBay-winkel. 

eBay veiling nr. 5591454586 

Traditionele 

Aantal kijkers 
Maximaal Bereik 
Veilingopbrengst 
Kosten verkoper 
Kosten koper 
Netto opbrengst verkoper 
Frequentie veiling 
Ontvangst geld 
Informatie over verkoop 

veiling 

3000 
Nederland 
500 Euro 
100 Euro 
105 Euro 
400 Euro 

3-8 X per jaar 
Voorschot 

Naar veiling 

Op eBay door PZH.J.Bambacl i 

50.000 
170 min gebruikers in 33 landen 

818 Euro 
201 Euro 

0 Euro 
617 Euro 
wekelijks 

Na verkoop directe betaling 
Thuis online 24/7 

Bezoek onze 

Verkopergegevens 
pzh I bambach (6G86 A ) ' 1 lln"' 

Feedbackscore 6086 
Positieve feedbaclc 99,8% 
Lid sinds 30 no¥99 m Nederland 

Feedback lezen 
Tnevopgeri aan favoriete verkopers 

TE KOOP GEVRAAGD 
MOOIE COLLECTIES 
U wilt ook de beste prijs 

voor uw collectie? Bel, fax 
of E-Mail direct i 

Handelsvoorraden of 
winkelvoorraden ook 

welkom !! 

PZH.J.Bambach 
Tel 0346-282900 
Fax 0346-281077 
E Mail pzhjbambach@unet nl 
http //stores ebay nl/PZH-J BAMBACH 

Wij S^an verliuizen! 

wij ßaan vcrliiii:«! per i oktober enaaan open op het nieuwe adres op i november 

'kn b a n k b i l j e t t e n p« 

V4UNT 
Numismatiek & 
Filatelie 
Pliikimuin 
llandeUstraat }4A 
AijskLSitianï 
Trir/ooii 046 4Z0 ï6%) 
Telefax 046 420 16'^i 
vww plulaiHiitn nl 
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FILMSTER GRETA GARBO IN 
ZWEEDS POSTZEGELBOEKJE 

Albanië 
Klederdrachten 
Het is nog steeds wat 
moeilijl; informatie uit 
Albanië te vergaren. Nog 
lastiger is het de boekjes 
zelf te bemachtigen. Van
daar dat ik nu pas kan 
melden dat dit land op 4 
december van het afgelo
pen jaar weer met een 
boekje met diverse kle
derdrachten op de prop
pen kwam. Het bevat 
twaalf zegels van 30 L 
met even zoveel kleurige 
kostuums. De oplage be
draagt 8.000 boekjes. 

Australië 
Op de boerderij 
Australië kent al sinds 
1993 zijn Maand van de 
Postzegel: oktober. Er 
wordt dan steeds een be
paald thema gekozen. Dit 
jaar wordt er op een lu
dieke wijze gekeken naar 
de dieren op de boerderij. 
Het gaat daarbij om 
Chloe de kip, Lucy het 
lammetje, Gilbert de geit, 
Ralph het varken, Abigail 
de koe (alle vier 50 c.) en 
Harry het paard ($ i.oo). 
Er horen ook weer boek
jes bij. Gewone boekjes 
met tienmaal 50c en 
twintigmaal 50c. Plus een 
prestige boekje. Dit laat
ste bevat een aantal van 
de zegels plus een minia
tuurvelletje met de com
plete serie. De prijs van 
dit boekje is $ 10.95. 

tingstarief voor kerst
post) en fragment van 
een engel ($ i.oo voor 
post naar het buiten
land). 
De zegel van 45 c. is ook 
in een boekje van twintig 
stuks verkrijgbaar en ook 
weer in een chequeboek 
van twintig boekjes. Maar 
dat laatste geldt voor alle 
Australische gewone 
boekjes en dat vermeld ik 
daarom niet steeds (wie 
zou ze trouwens verza
melen?). En dit keer is er 
ook  het kan niet op dit 
jaar!  in een prestige
boekje van $ 9.95. Bij
zonder aan dit boekje is 
dat het Australische 
kerstzegels (al eerder dit 
jaar in een gelegenheids
boekje verschenen) èn 
45centzegels van de 
Christmas Eilanden be
vat. De zegels van dit 
Australische gebied zijn 
namelijk ook in Australië 
geldig voor frankering. 
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Chrysanten in een Belgisch 

postzcflelboelcjc 

september voort met tien 
chrysanten. Ze zijn zelf

klevend en bevinden zich 

De beide kerstzegels van Australië 

STAMP 
FUN 

BOOK 
^j i<ïtrnyt3ré i<tr^ 

Het prestigeboekje uoor de Maond uan de Postzegel. 

Kerstmis 2005 
De Australische kerstze

gels van de laatste jaren 
sluiten aan bij het tradi

tionele kerstverhaal. Dit 
jaar is het niet anders. De 
twee op I november te 
verschijnen zegels geven 
afbeeldingen van Maria 
met het Kind (45 c , kor

De eilanden liggen onge

veer 2600 kilometer ten 
noordwesten van Perth 
en tellen ruim 1500 inwo

ners. 

België 
Chrysant 
België zette zijn reeks 
bloemenboekjes op 12 

in een € 5.00 kostend 
boekje. De zegels zijn 
overigens zonder waar

deaanduiding en hebben 
de vermelding 'prior ' . 

Sprookjes 
De tweehonderdste ge

boortedag van de Deense 
sprookjesschrijver Hans 
Christian Andersen is 
voor de Belgische post 
aanleiding tot de uitgifte 
van een velletje met vijf 
zegels. Ze geven elk een 
illustratie van een bekend 
sprookje: de prinses op 
de erwt, het lelijke jonge 
eendje, duimelijntje, de 
kleine zeemeermin en de 
nieuwe kleren van de kei

zer. De uitgiftedatum is 
10 oktober. 
Op dezelfde datum ver

schijnt een boekje met 

HetAndersensprookjesboekje 
uan België 

tweemaal deze serie. De 
zegels zijn zelfklevend 
(die in het velletje ge

gomd) en hebben een 
waarde van 50 c. 

Canada 
Herdruk permanente boekjes 
Een herdruk van de eind 
vorig jaar in Canada ver
schenen boekjes met per
manente zegels koningin 
en vlag kwam uit op 30 
mei. Ze zijn gedrukt op 
Fassonpapier. De letter 
F op de zegelrand geeft 
dit aan. 
Zoals ik eerder aangaf 
zijn er nogal wat varian
ten in teksten en illustra
ties op de kaft. Dat is ook 
bij de herdruk het geval. 
Bij het koninginnezegel
boekje betreft het vijf tek
sten (bijvoorbeeld 
Looking Jor a hero') en fo
to's van toepasselijke ze
gels. De boekjes met 
vlagzegels hebben maar 
één tekst (You'll 30 unld 
ouer our stamps')  steeds 
met een andere achter
grondkleur  maar wel 
vijf foto's zoals op de 
postzegels. In totaal tien 
boekjes lijkt dan voorlo
pig wel voldoende. 

Duitsland 
Nieuiue boekjesautomaten 
Al enige tijd waren er in 
Duitsland geen boekjes
automaten meer. De als 
geavanceerd aangekon

digde UHGautomaten 
uit de jaren negentig wa
ren vaker stuk dan in 
functie en verdwenen ja
ren geleden geruisloos 
uit het straatbeeld. Het 
Duitse blad DBZ (num
mer 15/2005) weet te 
melden dat er sinds april 
een proef loopt met een 
tweetal nieuwe typen: Sie
laJF(Herrieden) en Bau
mann (LuheWildenau). 
Ze zijn slechts op vijftien 
plaatsen, verspreid over 
het land, te vinden. Ze 
bieden de klant drie 
boekjes aan: Levensmid
delenmarkt München 
(tienmaal 45 c) , Bloe
mengroet (tienmaal 55 
c.) en Muziekraad (tien
maal €1.44). 
Er kan betaald worden 
met briefjes van 5 en 10 
euro. Met wisselgeld 
heeft de automaat geen 
probleem. Ook levert hij 
een kwitantie. 

Finland 
IJsbrekers 
Drie generaties ijsbrekers 
hebben een plaats gevon

den op de zegels in een 
op 7 september versche

nen boekje. Vier stuks 
worden er met naam en 
bouwjaar afgebeeld. De 
ordening in het boekje il

lustreert het dag en nacht 
operationeel zijn van de 
ijsbrekers: van boven 
naar beneden zijn de ijs

brekers aan het werk ge

durende de avond, de 
nacht, de ochtend en 
overdag. 
De zegels zijn zonder 

Het Finse boekje met de uier 
Ijsbrekers 



waarde-aanduiding en 
hebben de vermelding 'ie 
klas' ( = 65 c ) . De oplage 
bedraagt 600.000 boek
jes. 

Groot-Brittannië 
Smilers 
De Britse wenszegels - ze 
worden er smilers ge
noemd - verschenen in 
september in een nieuwe, 
kleinere uitvoering. De 
afbeeldingen zijn niet 
nieuw. Voor het eerst zijn 
ze - op 4 oktober - ook in 
een boekje verschenen. 
Het bevat zes eersteklas-
zegels (30 p.). 
De oueruJinning van Nelson 

De ze.qeis uit het nieuuje Britse 
ujensenboekje 

Zes postzegels, een velle
tje en een prestigeboekje 
luisteren de tweehon
derdste verjaardag van de 
Slag bij Trafalgar op. De 
Britten vernietigden op 21 
oktober 1805, onder lei
ding van Horatio Nelson, 
een Frans-Spaans eska
der. Uitgiftedatum van 
het boekje is 18 oktober. 
Het boekje kost £ 7.26 en 
vertelt in tekst en afbeel
dingen het verhaal van 
Trafalgar en het leven van 
Nelson. Zoals gewoonlijk 

Voorzijde uan het tuieede ditjaar 
uerschcnen Britse prestigeboekje. 

is de inhoud weer een 
bonte mengeling van ver
scheidene permanente en 
gelegenheidszegels: ne-
genmaal ie klas (30 p.), 
tweemaal 42, tweemaal 
50 en viermaal 68 p. 

Guernsey 
SeaGuernsey 2005 
Ook Guernsey heeft als 
bijdrage aan de 
SeaBntam-vieringen zijn 
eigen 'zeefeest'. Veel uit
giften van het eiland ver
tonen ditjaar dan ook de 
oceaanblauwe kleur. En 
met de vijf waarden tel
lende serie postzegels, 
verschenen op 21 juli, 
wordt de nauwe relatie 
tussen de eilandbewo
ners en de zee nog eens 
geïllustreerd.. 
We zien op de zegels een 

Het prestige boekje van Guernsey 
IS ueruaardigd door drukkerij 

Joh. Enschede' 

uitvarende vissersboot 
(26 p.), een zeiljacht bij 
de haven van Herm (32 
p.), een windsurfer (36 
p.), een zeehengelaar (40 
p.) en paard en ruiter op 
het strand (65 p.). 
De vijf zegels zijn ook in 
verschillende samenhang 
een aantal malen in een 
prestigeboekje te vinden: 
vijfmaal 32, 36, 40, 65 p. 
en viermaal 26 p. Bij el
kaar £9.69, precies ook 
de prijs van dit boekje. 

IJsland 
Kerstboekje 
Op 3 november geeft IJs
land een boekje met tien 
kerstzegels van 50 kr. uit. 
Afgebeeld op de zegels is 
een appel, een eenvoudig 
maar geliefd symbool 
voor het IJslandse kerst
feest. Uit de tijd ook dat 
fruit op dit eiland schaars 
en dus een delicatesse 

Man 
Time to Remember 
David Callister is al veer
tig jaar lang presentator 
van diverse goed beluis
terde radioprogramma's 
op het eiland Man. Zijn 
populaire Time to Remem
ber, met duizenden ge
sprekken en interviews, 
blijkt nu zelfs in aanmer
king te komen voor een 
serie postzegels. De uit
gifte ervan kwam tot 
stand in nauwe samen
werking met de Manx Her
itage Foundation. Deze 
stichting wil het cultureel 
erfgoed van Man be
schermen en promoten. 
De zegels zijn ook in 
boekjes verkrijgbaar: het 
ene met tien van 26 p. 
(voor post op het eiland 
Man) en het andere met 
tien van 29 p. (post naar 
het Verenigd Konink
rijk). De velzegels zijn 
gegomd, maar de zegels 
in de boekjes zijn zelfkle
vend. Uitgiftedatum was 
12 augustus. 

Oostenrijk 
Voetbalboekje 
De Oostenrijkse post 
vond dat het begin van de 
voetbalcompetitie ook 
postaal opgeluisterd 
moest worden. Daartoe 

gaf zij op 13 juli een Fuss-
ball-Marken-HejtSVRIED 
uit. Het boekje bevat uit
gebreide informatie over 
SV Ried (Oostenrijks voet
balrevelatie), de belang
rijkste spelers, trainer en 
stadion, alsmede drie vel
letjes met elk drie geper-
sonaliseerde zegels. Het 
in een oplage van 10.000 

pen. 
Het zogenaamde vouw
boekje bevat twintig ze
gels van 37 c. 

Klassieke auto's 
De jaren vijftig van de vo
rige eeuw werden in de 
Verenigde Staten geken
merkt door optimisme, 
economische voorspoed 

Fußball Marken. Heft 

y 
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Het eerste uoetbalboekje van Oostenrijk. 

stuks vervaardigde boek
je bevat verder ook nog 
twee ansichtkaarten met 
het stadion en het elftal. 
Het is de bedoeling dat er 
in de toekomst meer 
voetbalboekjes komen. 

Verenigde Staten 
Dekens 
Vier voorbeelden van ne-
gentiende-eeuwse de
kens, vervaardigd in de 
Rio Grande vallei in New 
Mexico zijn te vinden op 
de zegels in een Ameri
kaans boekje dat op 30 
juli verscheen. De makers 
van het textiel waren dui
delijk beïnvloed door 
Spaanse, Mexicaanse, 
Pueblo en Navajo ontwer-

en sleeèn van auto's. Van 
deze laatste zijn er vijf te 
vinden in een 20 augus
tus verschenen postze
gelboekje: Chevrolet 
Corvette (1953), Nash Healey 
(1952), Studebaker Starlmer 
(1953), Kaiser Darrin 
(1954) en Ford Thunderbird 
(1955). De zegels zijn uit
sluitend in een boekje 
met twintig zelfklevende 
exemplaren - van elk 37 
c. - verkrijgbaar. De prijs 
van het boekje is dan ook 
$ 7.40. Het betreft een 
zogenaamd vouwboekje. 

Zweden 
Bromji etsen 
De Zweedse post bracht 
op 24 september een uit-

Vier uan de acht zegels uit het 
Zuieedse bromfietsboekje. 

aan de werkplaats van de 
fietsenmaker. 
De acht verschillende ze
gels kosten elk 5.50 kr. 
en zijn in boekjes ver
krijgbaar. 

Greta Garbo 
Ook op 24 september 
herdacht de post in een 
gezamenlijke uitgave met 
de Verenigde Staten het 
feit dat het dit jaar hon
derd jaar geleden is dat 
de Zweedse actrice Greta 
Garbo werd geboren. Op 
een zegel is een foto te 
zien uit de film Som du viU 
ha m\g ('Zoals je me wilt 
hebben') uit 1932. De 
tweede zegel geeft een 
profiel van Garbo, gete
kend door de Zweedse 
kunstenaar Einar Ner-
man. Beide zegels heb
ben een waarde van 10 kr. 
Twee van elk (om en om 
samenhangend) zijn ver
krijgbaar in een postze
gelboekje. 

Wildejongen 
Een derde Zweeds boekje 
geeft afbeeldingen van 
een jonge lynx, wolf, beer 
en vos in hun natuurlijke 
leefgebied. De zegels 

De uijffluto s in het Amerikaünsc 
postzegelbockje 

SVERIGE 

Inhoud en kajt uan het Greta Garbo boekje 

gifte uit onder de noemer 
'Populaire bromfietsen'. 
Vooral tijdens de jaren 
vijftig en zestig van de vo
rige eeuw was de brom
mer, ook in ons land, een 
geliefd vervoermiddel. 
Op de zegels zijn uiteen
lopende aspecten te zien: 
van de motoren zelf tot 

hebben de aanduiding 
brev . Ze kosten momen-
teel5.5okrenzijnbe-
stemd voor de frankering 
van binnenlandse brie- ' 
ven. De zegels zijn per * 
tien te koop in een post
zegelboekje. 
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Opgaven voor deze rubriek 
in het decembernummer 
2005 (verschijnt begin de
cember 2005) moeten uiter
lijk op I november 2005 in 
het bezit zijn van de redactie 
van 'Filatelie', Klipper 2, 
1276 BP Huizen. Voor opna
men onder het kopje 'Ruilda-
gen' moet u de volgende ge
gevens vermelden: datum, 
plaats, locatie, adres locatie, 
openingstijden en een tele
foonnummer voor nadere in
formatie. Er wordt slechts 
één telefoonnummer ver
meld. E-mailadressen of 
adressen van websites wor
den niet opgenomen. Onvol
ledige opgaven van evene
menten kunnen helaas niet 
verwerkt worden. 

Hoewel deze agenda met veel 
zorg wordt samengesteld, 
kan de redactie niet garande
ren dat de genoemde evene
menten ook op de aan haar 
opgegeven data en tijdstip
pen doorgang vinden. De re
dactie aanvaardt geen aan
sprakelijkheid voor eventu
ele fouten in de evenements-
gegevens. 

Niet alle evenementen zijn 
gratis toegankelijk. Verder is 
het mogelijk dat postzegels 
slechts een onderdeel vor
men van het materiaal dat op 
de hieronder vermelde beur
zen wordt aangeboden. Wij 
adviseren u daarom met 
klem om - en dat geldt dan 
vooral bij het bezoeken van 
ver van uw woonplaats ver
wijderde evenementen - eerst 
even met de organisatoren te 
bellen. 

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 
• 8 oktober: 
Groningen. Eenkaderten-
toonstelling ter gelegenheid 
van het zestigjarig bestaan 
van de Philatelisten Vereni
ging Groningen met deelna
me uit de drie noordelijke 
provincies. Patrimonium 
(wijk Selwerd), Berkenlaan. 
Openingstijden: van 10 tot 16 
uur. Nadere informatie: Ernst 
Flentge, Oude Hoflaan 11, 
9751 BK Haren, telefoon 050-
5349131. 
• 14,15 en 16 oktober: 
Apeldoorn. Postex 2005, na
tionaal postzegelevenement 
met tentoonstelling (catego
rieën 2 en 3, eenkader, jeugd, 
voordrukalbumbladen, cata
logusinzending en propa
ganda). Americahal, Laan van 
Erica 50. Openingstijden: op 
vrijdag 14/10 en zaterdag 
15/10 van 10 tot 17 uur en op 
zondag 16/10 van lo tot 16 
uur. Informatie: Leen Lou-
werse. Koningin Wilhelmi
nastraat 51, 28 i iTTReeuw-
ijk, telefoon 0182-395103 of 
e-mail aartvansoest(a)hetnct.nl. 
Zie ook de www.nvpv.nl! 
• 22 en 23 oktober: 
's-Hertogenbosch. Hcrto^Post 
2005, propagandatentoon-

POSTEX 2005 
14, 15 EN 16 OKTOBER 

AMERICAHAL APELDOORN 

stelling ter gelegenheid van 
het 75-jarig bestaan van de 's-
Hertogenbossche Filatelisten 
Vereniging. SCC 'De Helft-
heuvel', Helftheuvelpassage 
115, 5224 AC. Ca 150 kaders; 
handelaren aanwezig; diverse 
filatelistische activiteiten. In
lichtingen: R. van Achter
berg, Kloosterstraat 19, 5301 
BM Zaltbommel, telefoon 
0418-680790, e-mailadres 
rEnevanachterb£rg(5)tiscali,nl. 
• 22 en 23 oktober: 
Weert. Raja 2005 - Limphilex 
XXXVI, lustrumtentoonstel-
ling (55-jarig bestaan) met 
deelname in de klassen 2 en 3 
plus eenkaderklasse, open 
klasse en jeugdklasse. Motto; 
Uit de oude schoenendoos. SG 
Philips van Horne, Werthas-
traat i. Ca. 300 kaders, han
delaren- en jeugdactiviteiten. 
Inlichtingen: G. Hendrikx, 
Irenelaan 27, 6006 HB Weert, 
telefoon 0495-533862, e-
mailfl.p.hendnla((D20nnet.n! 
• 28 ,29 en 30 oktober: 
Rotterdam. Dag van de Postze
gel Rotterdam 2005, postzegel
tentoonstelling in het Con
grescentrum Ahoy', Rotter
dam-Zuid. Medewerking van 
de Philatelistenclub Rotter
dam ter gelegenheid van het 
loo-jarig bestaan. Opening
stijden: op vrijdag 28 oktober 
van 10 tot 18 uur, op zaterdag 
29 oktober van 10 tot 17 uur 
en op zondag 30 oktober van 
10 tot 16 uur. Deelnamefor-
mulieren verkrijgbaar bij 
A.Ritmeester, Ternatestraat 
20, 2612 BD Delft, telefoon 
015-2141701, e-mailadres 
a.ritmeester{3)planet.nl. 
• 4, 5 en 6 november: 
Nieuwegein. Geinpost 2005, 
jubileumtentoonstelling ter 
gelegenheid van het 35-jarig 
bestaan van postzegelvereni
ging 'De Postkoets' in sa
menwerking met 'De Vlie
gende Hollander' (viering 
'DagvandeAerofilatelie '), 
categorie 2 en 3, eenkader
en open klasse, ca. 400 ka
ders. Congrescentrum 't 
Veerhuis, Nijemonde4, 
Nieuwegein. Openingstijden: 
op vrijdag 4/11 van 19.30 tot 
22 uur, op zaterdag 5 /n 
vanio tot 18 uur en op zondag 
6 november van 10-16 uur. 
Deelnameformulieren zijn 
verkrijgbaar bij A.J.S. Vis, 
Tentwagendrift 3, 3435 AC 

Nieuwegein, telefoon 030-
6049758, e-mailadres 
in/o@postl<oets.nl. 
• 4 , 5 en 6 november 2005: 
Nieuwegein. 44ste Dag van de 
Aerojïlatelie, georganiseerd tij
dens Geinpost 2005 in samen
werking met De Postkoets in 't 
Veerhuis, Nijemonde 4, 
Nieuwegein-Zuid. Luchtpost
tentoonstelling met jurering 
met als thema '75 jaar Lucht
post Suriname'. Bijzonder 
poststempel en speciale enve
lop in twee formaten. Toe
gangsprijs 2 euro (inclusief 
tentoonstellingscatalogus, 
jeugd tot 18 jaar gratis); par
keren gratis. Inlichtingen: De 
Vliegende Hollander, De 
Kolk 13,3931 WN Wouden
berg, telefoon 033-2858424, 
e-mailadres u)uanderhelm(2) 
ncrunet.nl. Zie ook de site 
ujujuj.de-ulieäendc-hollandcr.com 
• 5 november: 
Oud-Beijerland. Postzegele
venement ter gelegenheid 
van het 45-jarig bestaan van 
I.V. Philatelica afdeling 
'Hoeksche Waard'. CSG Wil
lem van Oranje, Randweg 2. 
Handelarenstands, dubbel-
tjeshoek, etc. Inlichtingen: 
Th.N.H. van Leeuwen, Oli
vier van Noortsingel 11, 3262 
EK Oud-Beijerland, telefoon 
0186-617706. 
• 12 en 13 november: 
Amsterdam. Amsterdam 2005, 
tentoonstelling in de catego
rieën 2 en 3 (incl. voordrukal-
bum-, eenkader-, jeugd en 
catalogusinzendingen) geor
ganiseerd door de Stichting 
Comité Dag van de Postzegel 
Amsterdam. Huygens-Colle-
ge, ze Constantijn Huygens-
straat 31. Ca. 250 kaders met 
filatelistisch materiaal. Ope
ningstijden: op zaterdag 12 
november van 10 tot 17 uur en 
op zondag 13 november van 
10 tot 16 uur. Toegang en ca
talogus gratis. Handel aan
wezig, tombola, stuivers-
hoek. Verkoop speciale 
DvdP-envelop en DvdP-enve-
loppen uit voorgaande jaren. 
Op zondag gratis parkeren. 
Informatie: I.C. van der Bijl, 
Houtrijkstraatg, 1165 LL 
Halfweg, telefoon 020-
4974024 of G.J. Grootveld, 
Marco Polostraat 8ihs, 1057 
WG Amsterdam, telefoon 
020-6168567. 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 
• 8 oktober: 
Dronten. Open Hof, Coper-
nicusstraat (t.o. busstation), 
13.30-16.30. Telefoon 0321-
314305-
Gouda. De Heeren van 
Reeuwijck, Kolkmanstraat 3, 
10-16. Telefoon 0182-
528770. 

JUBILEUM
RUILBEURS 
GOUDA 
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HEEREN VAN 
REEUWIJCK 

KOLKMANSTR. 3 
ZATERDAG 
8 OKTOBER 

Groningen. Patrimonium 
(wijk Selwerd), Berkenlaan, 
10-16. Telefoon 0505-
5349I3I-
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 12.30-16.30. Te
lefoon 036-5304354. 
Hoofddorp. De jeugd van Gi
steren, Beemsterstraat4,10-
16. Telefoon 023-5613929 
(na 20 uur). 
Hoogkarspel. Verenigings
gebouw (achter RK kerk), 13-
17. Telefoon 0228-582298. 
Maassluis. De Flat, Burge
meester Schwartzlaan 2C, 12-
16. Telefoon 06-15224937. 
Middelburg. Dauwedaele, 
Vrijlandstraat, 10-16. Tele
foon 0118-628917. 
Utrecht. Internationale Verza-
melmarlrt. Grote Veemarkthal, 
Sartreweg, g.30-17. Telefoon 
0317-614760. 
• 9 oktober: 
Anna-Paulowna. Veerbrug, 
Sportlaan 21, 9.30-13.00. Te
lefoon 0223-531518. 
Boxtel. Vmbo-CoIIege, Baan-
derherenweg 2,10-13. Tele
foon 0411-673775. 
Sint-Niklaas (België). Interna
tionale poststukkenbeurs. Stads
zalen, Leopold Il-laan, 9-17. 
Inlichtingen: E. Braem, Hei-
debloem 68-bus 4, 9100 Sint-
Niklaas (België). 
Utrecht. Internationale Verza-
melmarkt. Grote Veemarkthal, 
Sartreweg, 9.30-17. Telefoon 
0317-614760. 
Venlo. De Koel, Kaldenker-
kerwegi82b, 10-13. Telefoon 
077-35I7700-
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4, 10-16. 
IJmuiden. De Spil, Frans 
Halsstraat 29,10-16. Tele

foon 0255-516574. 
• 15 oktober: 
Aalsmeer. De Schakel, Cycla-
menstraat70, io-i6. Tele
foon 0297-343885. 
Appingedam. ASWA, Burge
meester Klauckelaan 16,10-
16. Telefoon 0596-611454. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 12.30-16.30. Te
lefoon 036-5304354. 
Mijdrecht. Dr. J. v.d. Haar-
laan 6,9.30-13. Telefoon 
02g7-28g322. 
Papendrecht. De Palm, Van 
derPalmstraat3,10-16. Tele
foon 0184-421023. 
Rijssen. Parkgebouw, Oos-
terhofweg49,10-17. Tele
foon 0548-515970. 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,13-16.30. Tele
foon 033-2863510. 
• 16 oktober: 
Deventer. Speeltuinvereni
ging Wijk 16, Zutphenselaan 
18,10-16. Telefoon 0547-
363000. 
Kerkrade-Holz. De Holz, 
Lambertistraatiz, 14-17. 
Nieuwegein. Het Veerhuis, 
Nijenmonde 4,10-16. Tele
foon 030-6063944. 
Schagen. De Groene Schakel, 
Mauvestraat 161,10-12.30. 
Telefoon 0224-298416. 
Veghel-Zuid. De Golfstroom, 
Van Diemenstraat ia, 9.30-
12.30. Telefoon 0413-
367786. 
Winschoten. De Klinker, Mr. 
D.U Stikkerlaan 41,10-16. Te
lefoon 0597-592676. 
• 20 oktober: 
Steenbergen (Welberg). De 
Vaert, Kap. Kockstraat54,19-
22. Telefoon 0167-563887. 
• 21 oktober: 
Oegstgeest. Heemwijck, Ro-
zenlaan hoek Narcissenlaan, 
14-onbekend. Telefoon 071-
5156534. 
• 22 oktober: 
Alphen aan den Rijn. De 
Bron, Troubadourweg 2,10-
17-
Brielle. Zalencentrum, Lan-
gestraat76,13.30-16.30. Te
lefoon 0181-415640. 
Enkhuizen. Ilsselzand, An
jerstraat i, 13-17. Telefoon 
0228-513450. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 12.30-16.30. Te
lefoon 036-5304354. 
Steenwijk. De Meenthe, Sta
tionsplein 1,10-16. Telefoon 
0521-515835. 
Tolbert. Dorpshuis, Boons-
traplantsoen 2,10-16. Tele
foon 0594-515223. 
Zeewoïde. De Sfinx, Flevo-
weg 69,10-17. Telefoon 036-
5224929. 
• 23 oktober: 
Alkmaar. Sporthal, Arubas-
traat 6, 9-13. Telefoon 0227-
542286. 
Diemen. De Schakel, Burge
meester Bickerstraat 46a, 10-
16. Telefoon 020-6009922. 
Echt. St. Joris, Cypresstraat 
58, 9.30-13. Telefoon 0475-
483630. 
Heemstede. Casca de Luifel, 
Herenweg 96,11-15.30. Tele
foon 023-5334252. 
Hilversum. Hotel Lapers-
hoek. Utrechtseweg 16,10-
16. Telefoon 030-6063944. 
Huissen. De Brink, Brink 8, 
10-15. Telefoon 026-
3255017. 
Reuver. De Schakel, Broek
laan 2,10-13. Telefoon 077-
4741130. 
St. Maartensbrug. De Uitkijk, 
Maarten Breetstraat i, 10-16. 

http://www.nvpv.nl
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Telefoon 0223-532525. 
• 29 oktober: 
Amersfoort. NFV Skandinavië. 
Sociëteit Amicitia, Prins 
Hendriklaan 15,10-16. Tele
foon 020-6329018. 
Assen. De Open Hof Sleutel
bloemstraat 1,10-16.30. Tele
foon 050-4092874. 
Hardinxveld-Giessendam. 
Hervormd Centrum, Talma-
straat g, 10-16. Telefoon 
0184-618112. 
Hilversum. Nationale poststuk
ken- en postzegelbeurs.. De Koe
pel, Kapittelweg 399a, 10-17. 
Telefoon 036-5304354. 
Katwijk. De Wiek, Fresias-
traat ig, 10-16. Telefoon 071-
4030659. 
Noordwijk-Binnen. De Wie
ken, Wassenaarsestraat 5,10-
16. Telefoon 071-3614198. 
Roermond. Wijkgebouw, 
Schepen van Hertefeltstraat 
26a, 13-16. Telefoon 0475-
495899. 
Rozenburg. Adventskerk, 
Laan van Nieuw Blankenburg 
5,10-16. Telefoon 0181-
214224. 
Zwolle. Jubal, Geert Groote
straat 1,10-16. Telefoon 038-
4216493. 
• 30 oktober: 
Echt. De Weegbrug, Loper
weg 10,10-13. Telefoon 
0475-481347. 
Eindhoven. De Tongelreep, 
A. Coolenlaan 5,10-16. Tele
foon 030-6063944. 
Helmond. De Kamenij, Je
roen Boschstraat 19,10-15. 
Telefoon 0492-525140. 
Onderdijk. De Onderdijk, 
Sportlaan 10,11-17. Telefoon 
0228-586204. 
• I november: 
Leur. Het Turfschip, Lange 
Brugstraat 93,13.30-16.30. 
Telefoon 0165-317509. 
• 2 november: 
Noordwijk-Binnen. Speciaal 
uoor ouderen. De Wieken, Was
senaarsestraat 5, 13.30-17. 
Telefoon 071-3614198. 
• 5 november: 
Almere-Haven. De Meer

gronden, Marktgracht 65,10-
16. Telefoon 036-5341427. 
Etten-Leur, Machin-ruildag. 
Turfschip, Lange Brugstraat 
93,10-17. Telefoon 0165-
317509. 
Hendrik Ido Ambacht. Sand-
ido. Reeweg 79,12.30-16. Te
lefoon 078-6814441. 
Leiden. CL Dr. Visser 't 
Hooft, Kagerstraat i, 10-6. 
Telefoon 071-5762265. 
Lisse. 'tPoelhuys, Vivaldis-
traat 4,10-16. Telefoon 0252-
411406. 
Meppel. Nijmeijer, Markt
straat 43, 10-15. Telefoon 
0528-275629 (na 20 uur). 
Nunspeet. De Wheme, Ds. de 
Bouterlaan 5,13.15-16. Tele
foon 0341-256163. 
Ommen. Hervormd Cen
trum, Prinses Julianastraat 8, 
10-16. Telefoon 0547-
363000. 
Oosterhout-Zuid. De Bunt-
hoef, Bloemenhof 2,13-16. 
Telefoon 0162-432738. 
Uithoorn. Dienstencentrum, 
Bilderdijkhof 1,10-15. Tele
foon 0297-525556. 
Utrecht. Wijkgebouw, Balij-
elaan 2a (ingang Croes-
estraat), 10-15. Telefoon 030-
2886832. 
Vlissingen. Mensa Campus 
De Ruyter, Van Hogendorp-
weg 58a, 10-17. 
Wapenveld. De Nachtegaal, 
Nachtegaalweg 48,13-17. Te
lefoon 038-4479883. 
• 6 november: 
Etten-Leur. De Nobelaer, A. 
van Berchemlaan 2,10-16. 
Telefoon 030-6063944. 
Leiden. Vijf Hovenhuis, Hof-
laan 169,11-16. Telefoon 071-
5312597-
Winterswijk. Wamelink, 
Wooldseweg7i, 10-16. Tele-

' foon 0543-512024. 
I '12 november: 
I Bilthoven. Filatelistische Con-
i tartgroep Oost-Europa.'t Vogel

nest, Zuiderkapel, Boslaan i, 
10-16. Telefoon 0346-572593 
(na 19 uur). 
Drachten. De Brede School 

De Drait, Flevo 186,10-16. 
Telefoon 0513-688296. 
Dronten. Open Hof Coper-
nicusstraat (t.o. busstation), 
13.30-16.30. Telefoon 0321-
314305. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 12.30-16.30. Te
lefoon 036-5304354. 
Hoofddorp. De jeugd van Gi
steren, Beemsterstraat 4,10-
16. Telefoon 023-5613929 
(na 20 uur). 
Maassluis. De Flat, Burge
meester Schwartzlaan 2C, 12-
16. Telefoon 06-15224937. 
Veenendaal. Veenendaalhal, 
Nijverheidslaan 8,10-16. Te
lefoon 0318-517569. 

POSTZEGEl-
VEILINGEN 

• 24,25 en 26 april 2006: 
's-Gravenhage. Voorjaarsuei-
lin^. Rietdijk b.v., Noordein
de 41 (veiling in de Paleis-
kerk). Meer informatie: 
inJo(3)rietdijk-ucilingen.nI. 

NIEUWE POSTZEGEL-
EMISSIES 

Nederland 

8 oktober 
5 o jaar World Press PhotO; velle
tje met tien verschillende 
postzegels van €0.39 (geg
omd). 
14 oktober 
Mooi Nederland (Papendrecht 
en Roermond); velletjes met 
vijf postzegels van €0.39 
(gegomd). 
14 oktober 
Mooi Nederland (verzamelvel 
i); velletje metvijfverschil-
lende postzegels van €0.39 
(gegomd). 
Mooi Nederland (verzamelvel 
2); velletje met vijf verschil
lende postzegels van €0.39 
(gegomd). 
14 oktober 
Prcstî eboekjc Mooi Nederland; 

prijs €9.95. 
14 oktober 
Treinen; vier verschillende 
postzegels in velletjes van 
tien zegels van €0.39 (geg
omd). 
8 november 
Kinderpostzegels 2005 ('veilig 
en wel', ontwerp Dick Bru-
na); velletje met zes verschil
lende toeslagzegels van 
€0.39+0.19 (gegomd). 
8 november 
Prestigebockje 'Vijftig jaar Nijn-
tje';€9,95, 
24 november 
Deccmberzeijels; tien verschil
lende postzegels in velletje 
van 20X€0.29 (zelfklevend). 
24 november 
Persoonlijke Decembcrzegels; vel
letje met tien postzegels van 
€0.29 (gegomd). 
24 november 
Goede-doelenzegel; tien verschil
lende postzegels in velletje 
van 20X €0.29-1-0.10 (zelfkle
vend) 
Aruba 

31 oktober: 
Kinder2eäels2005 (zonder toe
slag); 75, 85 en 125 cent. 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 80-82 
2518 AD 's Gravenhage 
Telefoon: 070-3307500 
Infolijn: 070-3307575 
Fax: 070-3608926 
Internet: www.muscom.nl 
Openingstijden: maandag 
t/m vrijdag van 10-17 uur, za
terdag, zondag en feestdagen 
12-17 uur; op 25 december en 
I januari gesloten. 
Toegangsprijzen: 
volwassenen €6.-
65-plussers €4.50 
4- t/m 12 -jarigen €3.-
Rabo/NS- kaarthouders 50% 
korting 
Kinderen t/m 3 jaar, Muse
umjaarkaart of Cultureel 
Jongerenpaspoort gratis 

Groepen groter dan 10 perso
nen €5.- p.p. 

Studiezaal Postwaarden 
Eenmaal per maand, meestal 
op donderdag, is er gelegen
heid om origineel materiaal 
uit het depot van de post
waarden te bestuderen. 
Voor onderzoek in de collec
tie postwaarden kunt u te
recht op de volgende data: 
- donderdag 20 oktober 
- donderdag 17 november 
- donderdag 15 december. 

BONDS
BIBLIOTHEEK 

De Bondsbibliotheek is 24 
uur per dag bereikbaar! Voor 
internetgebruikers is de 
Bondsbibliotheek in Baarn 
niet meer gebonden aan de 
openingstijden (elke woens
dag van 10 tot 17 uur en elke 
eerste zaterdag van de maand 
van 10 tot 12 uur). Door naar 
de website van de NBFV te 
gaan (u)uiu),nbji;,nl) en het 
aanklikken van de Biblio
theek-zegel bereikt u de in
formatie die betrekking heeft 
op de prachtige collectie die 
in Baarn bewaard en ontslo
ten wordt. U vindt er een 
overzicht van de lopende tijd
schriftenabonnementen, ziet 
welke boeken er nieuw aan
geschaft zijn en kunt er na
gaan op welke wijze deze 
boeken te leen zijn. Aan een 
overzicht van de (oudere) 
tijdschriften wordt hard ge
werkt. 
Als u wilt weten of een be
paald boek of tijdschrift aan
wezig is, dan kunt u dit met 
behulp van een elektronisch 
informatie-aanvraagformu
lier opvragen. Het antwoord 
ontvangt u per e-mail. Voor 
alle andere vragen kunt u ons 
op de gewone wijze e-mailen 
(bibliotheek(ä)nbji).or3). 
De Bondsbibliotheek... een 
surfbezoekje waard! 

SAMENSTELLING: KEES VERHULST 
POSTBUS 24013, 2490 AA DEN HAAG 
E-MAIL: KEES.VERiIULST@WANADOO.NL 

Deze maand kan ik u maar 
liefst vijf nieuwe stempels to
nen. 

Postex 
Dit jaar wordt het nationale 
postzegelevenement Postex 
gehouden van 14 tot en met 
16 oktober 2005. Zoals u wel
licht weet, wordt het evene-

14-16 Oktober 2005 

Postex APELDOORN 

ment georganiseerd in de 
Americahal in Apeldoorn, de 
stad waar onder andere paleis 
Het Loo is gevestigd aan de 

Loseweg. In het ontwerp van 
het stempel zien we een deel 
van het patroon van de Franse 
tuinen van Het Loo. Dit sluit 
aan bij het ontwerp van de 
beursenvelop, waarop een 
fontein van Het Loo is te zien. 

15 oktober 2005 

Dag van de Postzegel 
In dezelfde Americahal wordt 
op 15 oktober De dag van de 
Postzegel gevierd. Het bijbe

horende stempel toont geen 
afbeelding uit Apeldoorn, 
maar er is een mijnschacht 
uit Kerkrade te zien. Dit sluit 
aan bij het ontwerp van de 
envelop die ter gelegenheid 
van de Dag wordt uitgegeven. 

Raja Weert 
Een week later, op 22 en 23 
oktober, wordt in Weert Lim-
philex XXXVI georganiseerd. 
Het symbool van de postze
gelvereniging in Weert is een 
rog en we zien deze rog dan 

-< HTERT 

ook terugkomen in het ont
werp van het poststempel. 

Eeuwfeest 
Weer een week later wordt in 
Rotterdam Ahoy' gevierd dat 
de Philatelistenclub Rotter
dam honderd jaar bestaat. 
Die viering vindt plaats op 28, 
29 en 30 oktober. Op verzoek 
van de vereniging werd het 
stempel ontworpen met een 
knipoog naar een oud rond 
dagtekeningstempel, wat een 
mooi ontwerp heeft opgele
verd. 

44° Dag v/dlAerofilatelie 

Dag van de Aerofilatelie 
Tot slot kan ik u het ontwerp 
laten zien van het jaarlijkse 
stempel van de Dag van de 
Aerofilatelie. Herontwerp 
van het stempel is gebaseerd 
op een oude driehoekpostze
gel van Suriname. 
Nadere details zijn te lezen in 
de rubriek 'Filatelistische eucne-
menten' (zie pagina 732, 
kolom 3). 

Alle hier getoonde stempels 
zijn ontworpen door Birza 
Dezign uit Deventer. 

http://www.muscom.nl
mailto:KEES.VERiIULST@WANADOO.NL


3 Leuchtturm 

SFALBUMS BELGIË 
BELEEF DE GESCHIEDENIS VAN DE BELGISCHE 

POSTZEGELS VAN 1849 TOT HEDEN 
Alle in België uitgegeven zegels zijn in 
de afzonderlijke albums voorgedrukt. 
De draaistiftband PERFECT garandeert 
een briljante presentatie. 

■ Deel 1: 18491944, 85 Bladen 
Bestelnr.: 
314/1 SF € 168,00 

■ Deel 2: 19451969, 101 Bladen 
Bestelnr.: 
3 1 4 / 2  3 SF € 192,00 

■ Deel 3: 19701989, 90 Bladen 
Bestelnr.: 
3 1 4 / 4  5 SF € 1 7 5 , 0 0 

■ Deel 4: 19902004, 123 Bladen 
Bestelnr.: 
3 1 4 / 6  7 SF € 1 8 5 , 0 0 

Voor 2EURO munten ^ 

2EURO muntenalbum 
Afmeting 240 x 270 mm 

2EURO Gedenkmunten verzamelmap 

CSSSD 

Bestelnr. CL EU 2 EU BL € 1 3 , 8 0 

NIEÜ>W 

Muntencassette 
voor 2EURO munten 

Afmeting 304 x 245 x 28 mm 

Bestelnr. HMK CAPS 2 EU 
€ 23,60 

Formaat klapper' 
255 X 280 mm 

Bestelnr. 
EURO COL 2 EU 
€ 5,95 

CZS&sg 

Houten munten box 

cnss20 
^ ^ ^ 

Afmeting: 255 x 320 x 35 mm 

Bestelnr. HMB 5 4 / R 2 5 
€ 25,00 

LEUCHTTURM ALBENVERLAG GMBH & CO. KG • Postfacfi 1340 D21495 Geestfiacfit 
EMail: info@leuchtturm.com ■ vnwv.leuchtturm.com 

mailto:info@leuchtturm.com
http://vnwv.leuchtturm.com
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HET EERSTE 
HALFJAAR 2 0 0 5 

Vorige maand toonden 
we al maximumkaarten 
uit het eerste halfjaar, nu 
maken we de serie af Uit 
de serie 'Mooi Neder
land' toonden we al het 
stadhuis van Weesp. De 
zegel heeft een secundair 
onderwerp; de kop en 
schotel van Weesper por
selein. Dit porselein was 
beroemd en afkomstig 
van de eerste Nederland
se porseleinfabriek uit 
1759. Deze fabriek was 
maar een kort leven be
schoren en ging door 
harde concurrentie al in 
1770 ten onder; [i] toont 
een theeservies van 
Weesper porselein uit het 
bezit van het Rijksmuse
um m Amsterdam. De 
grootste collectie bevindt 
zich in het gemeentemu
seum van Weesp, dat op 
de bovenverdieping van 
het stadhuis gevestigd is. 
Nadien verscheen in de
zelfde serie Monnicken-
dam, waar twee beelden 
op de postzegel geschikt 
zijn voor het maken van 
maximumkaarten. Op [2] 
zien we een gezicht op de 
Haven en de Gooische 
Kaai en op [3] de Neder-
lands-Hervomde of Grote 
Kerk uit 1626. 
De zegel van Goes geeft 
een mooi gezicht op de 
Turfkade, midden in 
Goes. De huizen zijn 
maar moeilijk te ontwa
ren op de postzegel, 
maar de hoge trapgevel 
uit de gevelwand van [4] 
is onmiskenbaar aanwe
zig. Dit is de gevel van 
'Het Gotische Huis' van 
Goes; die wordt nog be
ter getoond op [5]. Ne
derlandse huizen met 
trapgevels zijn meestal in 
de stijl van de Hollandse 
Renaissance en dat lijkt 
op het eerste gezicht ook 
hier het geval. De spits
bogen onder de traptre
den in de gevel en de in
springende vensternissen 
zijn de zichtbare kenmer
ken van een eerdere da
tum. Ik toon hier nog 
twee andere kaarten van 
Goes met het stadhuis op 
[6] en de Maria-Magdale-
nakerkop [7]. Dit zijn 
echter geen goede maxi
mumkaarten, want de af
beelding staat op het vel
letje en niet op de postze

gel. De regels in de 
maximafilie schrijven 
voor dat het beeld van de 
postzegel getoond en on 
dersteund moet worden. 
De meegeplakte velran-
den zijn dus wel aardig, 
maar maken van het ge
heel nog geen echte 
maximumkaart. 

Verder waren begin dit 
jaar de zomerzegels ge
wijd aan 'OtenSien'. 

Kaarten van Ot en Sien 
zijn verkrijgbaar in de 
handel, maar tonen niet 
het exacte beeld van de 
postzegel. Kaart 8 geeft 
wel de beste aansluiting 
op het zegelbeeld. Ot en 
Sien zijn hierop uiteraard 
aanwezig, maar ook de 
poes, de pop en het kin
derwagentje. De zegel is 
ontwaard in Groningen, 
de geboorteplaats van de 
auteur Cornells Jetses en 

de plaats waar hij lang le
raar was. 
De zegels uit de blokjes 
'100 jaar Natuurmonu
menten' lenen zich voor 
meerdere maximumkaar
ten. De waterlelie [9] 
vind ik nog wel het 
mooist met dat prachtige 
rustige spiegelbeeld in 
het water. Kaart 10 is van 
dezelfde zegel, maar hier 
gaat de zegel helemaal op 
in de kaart. De aalschol

ver die zijn veren droogt 
in de wind geeft een per
fecte overeenstemming 
met kaart 11 uit het Na
tuurhistorisch Museum 
van België. 
De snoek {12] komt uit 
dezelfde wetenschappe
lijke serie, maar is van la
tere datum. Het instituut 
heeft een moderne naam 
gekregen: Koninklijk Bel
gisch Instituut uoor Natuur-
ujetenscfiappen. 
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Niet alleen nu, maar het gehele jaar door wisselende voorraad en aanbiedingen 

SPECIALE AANBIEDING 
Wij veilen pas weer op 14 Januari, vandaar dat we deze aanbieding doen. 

De speciale aanbieding betreft "veilingkavels", die U voor "veilingprijzen" kunt kopen. 
U hoeft niet te bieden. De kavels zijn direkt te bestellen voor de aangegeven prijzen. 

Ook zijn de kavels na teleft)nische afspraak op ons kantoor te bezichtigen. 
Deze aanbieding is maar een (klein) gedeelte van ons totale aanbod. Bei, sclirijf, fax of mail 

Graag horen wij meer over uw verzamel interesses. 
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FRANS ANDORRA 1931/2000 gebruikt en ongebruikt 
AUSTRALIA collectie vnl.gcstcmpeld gespecialiseerd 
BALTISCHE STATEN collectie poststukken/ansichtkaarten 
BELOIEen iets LUXEMBURG ca.80 poststukken/ansichtkaarten 
BELGIË Gestcinpcide veizameling van ca. 1700 zegels 
BELGIË 1849/2003 luxe gestetnpelde verzameling 
BELGIË I9I4/I9I8 poststukken "Duitse censuur in België" 
BELGIË 1931/1944 deels dubbel verzameld ••/•/o in album 
BELGIË 1945/1968 deels dubbel verzameld ••/♦/o in album 
CANADA 1975/1999 luxe postfrisse collectie 
FAROER 1975/2000 kompletc gestempelde verzameling 
DEUTSCHES REICH, DANZIG, SAAR ca.5 op de beeldzijde 
gefrankeerde ansichtkaarten 
ABSTIMMUNGSGEBIETE ••/•/o Duitse Post in Belgic, 
Litauen. Polen, Roemenie enz.in insteekboek cat.lSOO,

BAYERN deels gespecialiseerde verzameling in Schaubekalbum 
DEUTSCHES REICH 1872/1945 vnl.gestempclde verzameling 
D.D.R. zeer uitgebreide postfrisse voorraad in dik winkelbock 
D.D.R. 1949/1990 Vrijwel komplete gestempelde vetzamehng 
BUND 2 msteekboeken met gestempelde voorraad vanaf begin 
BUND dik voorraadbock met veel zegels gestem)>eld 
ENGELAND 1 Penny red Victoria, voorraad op plaatposities 
ENGELAND verzameling postfrisse postzegclbockjes 
ENGELAND 1908/1921 ca.54 uitsluitend op de bceldzijde 
gefrankeerde ansichtkaarten deels echt gelopen 
GEURNSEY, ALDERNEY postfrisse collectie in luxe Lindner 
JERSEY t/m 1997 postfrisse collectie in luxe Lindner album 
COOK ISLANDS collectie •• / • cat.Mi 1355, veel mooi motief 
FINLAND dik Fil1Safe winkelboek vanaf klassiek 
FRANKRIJK speciale verzameling van ca. 132 ansichtkaarten, 
alle 85 jaar oud, deels echt gelopen, veel bijzondere kaarten 
FRANKRIJK insteekboek met camcts en postzegelboekjes 
FRANKRIJK partij van uitsluitend postfrisse tocslagboekjes 
FRANSE KOLONIEN Uitzonderiijke verzameling van 92 op 
bceldzijde gefrankeerde ansichtkaarten, ca.85 jaar oud 
GRIEKENLAND en gebieden dik voorraadbock met **/*/o 
HONGARIJE omvangnjke winkelvoorraad vanaf Mi.nr.2 
HONGARIJE doos met omvangrijke winkelvoorraad 
IERLAND 1940/2000 gestempelde collectie in Schaubekalbum 
ISRAEL collectie in 3 luxe Kabe albums 1948/1989 
ISRAEL omvangrijke winkelvoorraad **/*/o in insteekboek 
ISRAEL 1952/1999 Postfris in de hoofdnummeis kompleet 
ISRAEL 1948/1986 Gestómpelde full tab verzameling 
ITALIAANSE STATEN omvangrijke studie verzameling 
klassiek wo.vcel foutdnikken,afwijkingen,kopstaand enz. 
ITALIAANSE STATEN collectie vervalsingen 
JAPAN verzameling postfrisse postzegelboekjes 
JOEGOSLAVIË 1918/2000 collectie gebruikt en ongebruikt 
JOEGOSLAVIË 1919 ••Kettingspringer"20v t/m 10 kr Grote 
speciaal verzameling met ca.3000 zegels gebruikt en ongebruikt 
JOEGOSLAVIË 1919/1979 Collectie gebruikt en ongebruikt. 
JOEGOSLAVIË 1944/1982 luxe postfrisse verzameling 
LIECHTENSTEIN 1917/1989 verzameling ••/•/o cat.ca.2500,

LUXEMBURO 1852/2000 komplete collectie o/* 
ARCTIC ANTARCTICA verzameling postfns en gebruikt 
AUTO'S motief prachtige luxe collectie in 5 albums 1 
AUTO motief collectie brieven, FDC's. ansichtkaarten en labels 
INTERPOL motief verzameling brieven w.o.Jordanie en Syrië 
KENNEDY en ROOSEVELT motief postfns en postsmkken 
KERSTMIS motief uitgebreide postfrisse collectie 
KUNST motief collectie opgezet in 15 Victoria albums 
MUZIEK motief vrijwel uitsluitend postfrisse verzameling 
WERELDNATUURFONDS motief postfris en specUle couvcrts 
OLYMPIADE 1980 Postfrisse collectie in 4 luxe albums 
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OORLOG motief postfris vliegtuigen, schepen enz. 
PAUSREIZEN (Johannes) 3 dikke Lindner albums 
RUIMTEVAART motief postfrisse collectie in 3 albums 
SCHILDERIJEN col lectie motief in 11 grote albums postfns 
SCHILDERIIEN, SCHILDERKUNST postfnsse collectie 
VOETBAL 1978 motief postfrisse collectie in 2 Borekalbums 
VOETBAL motief w.o.collectie t/m 2002 in 5 albums en los 
VRIJMETSELARIJ ongebruikte en postfrisse verzameling 
NEDERLAND postfns lOx 12 verschillende provincievelletjes 
NEDERLAND nr.78 overkompletc plaafreconstnictie 
NEDERLAND nr.79 overkompletc plaatreconstnictie 
NEDERLAND nr.79A plaatreconstnictie 
NEDERLAND nr79D komplete plaatreconstnictie van 50 
NEDERLAND luxe plaatreconstnictie van 200 sniks van nr5 
NEDERLAND 1852/1924 gestempelde verzameling cat.2260,

NEDERLAND emissie 1867 gespecialiseerde verzameling 
NEDERLAND profilbladen c.d.omvangnjke collectie met 
originele handtekeningen van de zegel ontwerpers in 4 albums 
NEDERLAND 1852/1953 verzameling gebniikt en ongebniikt 
NEDERLAND 1852/1957 gestempelde collectie in Kabe album 
NEDERLAND 1852/1958 collectie gebniikt en ongebniikt 
NEDERLAND 1852/1960 verzaraehng ••/•/o vnl tot 1945 
NEDERLAND 1852/1960 album met verzameling 1891/1953 
NEDERLAND 1852/1970 luxe Kabe album met collectie ••/•/o 
NEDERLAND emissie 1923 collectie korte en langebalk stempels 
NEDERLAND 1940/2000 collectie gestempeld in Davo album 
NEDERLAND 1945/1966 collectie gebniikt en ongebniikt 
NEDERLAND 1945/1988 gestempelde veraameling cat.€ 1235,

NEDERLAND collectie van ca.86 Rbrieven 1943/1950 
NIEUW GUINEA en NED INDIE in Davo knstal album 
NEDERLANDS INDIE luxe Safe nngband met ca.650 stempels 
NEDERLANDS INDIE 1873/1959 ca. 110 brieven, kaanen enz. 
NEDERLANDS INDIE emissie 1913 gespecialiseerde 
verzameling in 2 grote albums met poststukken enz. 
INDONESIË postfris engros in 9 engros mappen 
INDONESIË mooie postfrisse voonaad blokken ca.240 stuks 
INDONESIË 1949/1974 collectie postfris en ongebniikt 
INDONESIË 1949/1977 collectie • • / • in Davo album 
INDONESIË 1950/1969 postfrisse komplete verzamelin 
OOSTENRUK ca.43 klassieke herdnikken 
OOSTENRIJK verzameling geïllustreerde postwaardestukkcn 
OOSTENRUK verzameling "Weinaclits Ballonpost" 
OOSTENRUK collectie postwaardestukkcn enz.veel klassiek 
OOSTENRIJK I948/I97I Ballonpost gespec, verzameling 
OOSTENRIJK 1949/1984 collectie "zwandnikken" ca.430 st. 
POLEN zeer omvangrijke winkelvoorraad vanaf 1918 **/*o 
in 7 vootraadboeken naar Michel nummers opgezet 
POLEN 1918/1939 keurige collectie postfris en ongebmikt 
SPANJE 1850/2002 collectie ••/•/o in extra dik insteekboek 
TSJECHOSLOWAKIJE 1870/1976 speciale verzameling thema 
SOKOL {Tsjech.Nat.Tumverband) met ca,67 poststukken enz. 
TSJECHOSLOWAKIJE 1918/1965 verzameling " / • /o in de 
hoofdnummers vrijwel kompleet in Schaubek album 
USA, MARSHALL ISLANDS en PALAU postfrisse vellen 
PALAU 1983/1997 Postfnsse verzameling in Lindner album 
MICR0NES1E,PALAU,MARSHALL ISLANDS mooie 
postfrisse collectie veel motief in insteekboek nominaal $ 300,

VATICAAN 2 luxe Lindneralbums t/m 1992 postfris 
VATIC AAN 1962/2000 Schaubek album gestempeld 
VERVALSINGEN, HERDRUKKEN zeer oude pariij 
ZWITSERLAND 1945/1961 verzameling postfris en ongebniikt 
JOEGOSLAVIË, SERVIË, KROATIË, ALBANIË, 
ROEMENIE, BULGARIJE, ca. 100 ansichtkaarten ca.85 jaar oud 
DIVERSEN ca.300 Label«, Vignetten, Fiscaal, vervalsingen enz. 
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NEDERLAND 
l/)luxc 
4/f) pr ex /luxe 
5 prex kcunneikje 
6 vrijwel pr ex 
7/12 prcx 
9prex 7eerfris 
Il IA vnjwci prex 
11 IA vrijwc! prex 
11 IA luxe mooie kicur 
11 prex 
121A7eerftaai 
12 vrijwel prex 
13/18 prex 
19/28 prex 
23 C prcx schaars 
23 prex 
24 J vrijwel pr ex 
26 CJ prex 
27 H vrijwel prcx 
27 prex 
29 pr ex zeer fris 
29 luxe 
32 D vnjwelprex 
32 D prex 
34/44 prex 
45/48 prcx 
47 Aprex 
47 B prex opbnef stuk 
48 prex + foloccrt 
48 prex 
48 zeer luxe stempel 
49 luxe 
56/67 vnl prex 
65 Aprex 
65/7375/76 prex 
68 pr ex /luxe 
69/76 luxe 
74 luxe 
75 A prex 
77/79 prex 
79 B pr ex /luxe 
80 luxe + fotoccrt 
90/98 prex 
90/99 prex 
9OB/I00B prex/luxe 
95/100 prcx/luxe 
98/100 prex 
98/100 prex/luxe 
99 luxe 
100 prex 
101 prex ^ fotoccrt 
101 luxe + fotocert 
101 vnjwelprex 
102/103107/109 prex 
104/105 luxe + ten 
104/105 prcx/luxe 
104/105 prex/luxe 
104/105 prex 
119 B prex teert 
129/131 luxe + eert 
129/131 luxe+ ccrt 
130 pr ex /luxe 
130/131 prex/luxe 
131 luxe 
136/138 prex 
136/118 luxe 
144/162 prcx'luxe 
163/165 prcx +cert 
163/165 prex 
169/198 prex +cert 
169/198 prex/luxe 
177/198 prex/luxe 
208/2! 1220/237 prex 
212/219 luxe 
217Aprex 
220/239 prex/luxe 
229/251 prex 
232/247 prex/luxe 
238/239244/247257/260 
240/260 prex/luxe 
244/247 prex 
244/260 prex 
248/251257/277 luxe 
2S2/260 prex/luxe 
252'331 prex 
261'269 prex 
261/282 prex 
274'277prex 
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274/312 prex 
300/304310/312323/326 
346/349 prex + eert 
356 a/d prex 
356/373 prex 
356/373 prex 
402B/403B prex/luxe 
402B/403Bprex 
474/489 prex 
518/533 prex/luxe 
534/537 prex + eert 
549 567 luxe jaargang 
568^577 luxe jaargang 
578/600 luxe jaargang 
601/616 luxe jaargang 
641/654 luxe jaargang 
655/670 luxe jaargang 
671'687 luxe jaargang 
688'706 luxe jaargang 
707 735 luxe jaargang 
736 763 luxe jaargang 
ROLTANDING 
1/18 luxe 
19'31 luxe 
30 prex 
33/56 luxe 
57/70 luxe 
71/73 luxe 
71'73 luxe 
74'85 luxe 
74/85 luxe 
86/93 luxe 
86/101 luxe 
94'101 luxe 
LUCHTPOST 
12/13 luxe + fotocert 
I2'131uxe 
PORT 
20 fd prex plaatfout 
met fotoeertificaat 
27 Ihn blok van 4 
WO 27fc t fotocert 
37 b luxe type 1 en 11 
samenhangend^ fotocert + 
keurmerk Keiser 
48a luxe in blok van 9 
plaattout LNT * eert 
BRANDKAST 
1/7 luxe + eert 
DIENST 
r8prex 
1/8 prex 
8 luxe + eert 
9/24 luxe 
16/19 prex 
RP.V.Z. 
1/2 luxe 
NEDERLANDS INDIE 
i vicrrandig ngn pr ex 
2 in paar prex 
6 h'h pr ex 
I9Aen 19B in paar luxe 
gecomb tanding ^ tert 
22 D luxe paar 
40/47 luxe schaars 
40/57 prex 
43a46a48a 49aprex 
58/59 prex 
60/61 prex 
70 fa ^ 70 m paar t eert 
77a luxe Java hoogstaand 
met fotoeertificaat 
78 a luxe schaars 
79 a luxe schaars 
79 f luxe schaars 
84 ft prex 
88 ft + tert 
136 in blok van 4 met 
136 f met fotocert 
149/159 prex + eert 
149/159prex luxe 
164/166 luxe + eert 
205/210 luxe schaars 
209210 luxe 
253/259 luxe schaars 
260/265 prexttert 260 
261/263 luxe schaars 
262 luxe 
337/346 prex 

24, 
48,

300,

54,

84,

60,

144,

108,

84,

168,

600

84,

26

78

29.

24

24,

72.

28 
34.

29,

168,

48,

30,

96,

42,

78,

72,

54,

48,

46,

72,

46, 

360,

144,

330,

360,

420.

360.. 

420

96,

108,

144.

36

48

24

120,

210,

60

216

60,

84

78

72, 
72,

84

120

144

144, 
90, 
84. 

132,

180,

450,

540,

144,

270, 
150,

72,

84,

240,

144,

84,

60,

*» 
• 
* 
* 
** 
* 

(•) 
(•) 
(*) 
O 
.. 
»* 
« 
« 
• 
••/• 
«* 
0 

** 
(*) 
(*) 
(*) 
•• 
* 
* 
** 
** 
* ♦ 

(*) 
(*) 
(*) 
* 
*• 
* 
** 
* 
* 
** 
*• 
*• 
*• 
♦ * 

** 
** 
** 
' 
••/• 

* 
• 
0 
*'r 

0 

« 
0 

• 
. / » . 
.» 
0 

* 
0 
*H> 

0 
• t 

.» 
* ♦ 

«* 
*f 

»4> 

** 

351/361 prex 
Brandkast 1 '7 prex 
Dienst lt6t9f/12l15f

I7t/19afprex 
Dienst 2 f prex 
Dienst 4 f kopstaand 
Dienst 5 f prex met 

168,

168,

78,. 

168,

240,. 
240,

keurnierkjc en eigenaanimerkje 
CURASAO 
2468 vnjwel pr ex 
2/5 vnl prex 
10 luxe 
25 luxe 
26/28 luxe + fotocert 
28 luxe blok van 4 met 
bovenvelrand + ten 
29/34 prex 
44/67 prex •••••• 
54 C prex met keur 
74 en 74d in paar 
178/181 prex •••• 
Luchtpost 18/25 luxe 
Luchtpost 41/52 prex 
Port 1 fbprex 
Port 5 fc luxe 
Port 8 fbprex 
Port 13fcprex 
Port 34/43 prex/luxe 

84,

108,

30,

84,

180,

144, 

36.

48,

72,

108,

240,

108,

24,

24,

48,

144,

60,

120,

NEDERLANDSE ANTILLEN 
211/233 prex'luxe 
Jaargang 1951/1959 
Jaargang 1960/1976 
Jaargang 1960/1977 
SURINAME 
10 a prex schaars 
37'40prex 
59a prcx 
127/149 prcx 
137/140 prex 
220/243 prex •••• 
376A/377A m blok van 
4metopdmkSPbClMEN 
Port 17/57 pr ex 
INDONESIË 
1/12 prex 
Jakarta 1995 blokken m 
7 versch kleuren 
Jaargang 1970/71 
Jaargang 1972/73 
Jaargang 1974 
Jaargang 1975/76 
Jaargang 1978/79 
Jaargang 1980/81 
Jaargang 1982 
RIAU |/12 prex met 
keurmerk schaars 
RIS 41/63 prex (61 
vri|wel prex 
ANDORRA 
SPAANS ANDORRA 28 42 
BELGIË 
147 prex/luxe 
175/178 luxe 
176 luxe 
42/350 superbe op 
bnefstukjes 
363/374 luxe 
DEUTSCHES REICH 
15! Yprex watermerk 
"vierpass WZ" zeldzaam 
496/497 luxe 1̂  cert 
499/507 prex 
SAAR 
16 luxe met keur Burger 
met tototertificaat 
28/29 luxe 
30 luxe + tert 
30 luxe "5 mark" 
31 luxe icert 
31 luxe "10 mark" 
98/101102,'103luxe 
128/134 +cert 
(nr 134 heeft keurmerkje) 
144/150 luxe teert 
151/157 luxe + cert 
161/167 luxe + cert 
(nr 161 vnjwelprex) 
168/170 luxe 
171/177 luxe 

108, 
72,

36,

42,

144,

84,

48,

36,

36,

96,

108,

72,

108,

72, 

36,

36.

30.. 
42,

24,

72,

108, 
240,

240,

300,

120,

240,

330,

240,

360.

300.

360.

120.

240. 

120

300.

360

180,

144,

60.

420.

180.

240.

270,

108

108

0 

0 

0 

0 

0 

* 
* 
«« 
* 
** 
0 

0 

«* 
«• 
** 
«* 
** 
•• 
« 
«* 
0 

«* 
•* 
**/* 
0 

0 

* 
** 
* 
« 
« 
0 

** 
• 
• 
*« 
*« 
• 
♦ 

0 
*4> 

• 
•• 
*« 
* 
* 
* ♦ 

• * 
** 
0 

• 
0 

* 
** 
** 
•m 

** 
** 
** 
0 
A« 

** 
** 
*» 
* 
** 
0 

** 
** 
0 

** 
♦ * 

0 
«w 

** 

BERLUN 
21/34 prex 
35/41 prex 
40 luxe 
68/70 prex 
101/111 prex 
Blok 1 prex 
BUND 
113/120 prex 
134 prex 
136 prex 
137 prex 
139/140 luxe 
146 162 prex 
ISRAEL 
1/6 full tab luxe keur 
Burger 
7Zt'9Zfprex met 
full tab + tert Woltlsmg 
10/14 Zfliill tab luxe 
met fotoccrtifitaat 
16 fiill tab links 
18 full lab rethts 
19/21 full tab luxe met 
fototertificaat 
1921 Zfprex met tab 
30 31 full tab luxe met 
keur Burger en cert 
54 Zf luxeFlat" 
66 full tab luxe 
Blok 1 prex ••••■ 
LIECHTENSTEIN 
lx/3xprex 
lx/3xly/3y4/9prex 
3yb luxe + cert 
53/606IA/62A prex 
57B58A59B60Aprex 
65/71 prex 
82/89 prex 
94/107 prex 
105/107 luxe 
108/113 prex 
108/113 prex 
119/121 prex 
304A/305B306/325 luxe 
Blok 1 luxe + cert 
Dienst 1/8 vnl pr ex 
Dienst 9/10 prex 
LUXEMBURG 
19/23 prex/luxe 
279/280 prex 
555/557 luxe 
Blok 5 prex 
OOSTENRIJK 
177 luxe 
498/502504/511 prex 
518/523 prex 
524/529 luxe 
555 A luxe 
556 A luxe 
556 B luxe brietstukje 
557/567 luxe 
557/562 luxe 
567/587 luxe 
588 prex Dollfuss 
623/626 luxe 
772B/775Bprex vellen 
van 8 Rennerbogen 
948/954957/958 luxe 
955/956968984/987 
996/1030 luxe 
VATICAAN 
17/38 luxe schaars 
147/148 luxe + cert 
149/160 luxe 
161 162 luxe 
185/186 luxe 
Blok 1/2 prex 
Port 1 6 pr ex 
ZWITSERLAND 
128/135 prex 
129 (Yv 150) prex 
130/132 luxe 
143/145 luxe bnefstukjes 
Blok 1 luxe 
Blok 5 prex 
Blok 11 luxe 
Blok 12 luxe 
Blok 14 luxe 

300,

120,

48,

144, 
84,

210,

48,

48, 
48,

192,

48,

84

108

3500,

144,

29,

48,

360,

96,

240,

72,

144,

48,

54,

72,

180, 
144,

96,

72

180

240,

150,

168, 
84

168

240,

1080,

210,

54

120

240

120, 
48,

240,

84,

168,

84,

144,

300,

300,

84

108,

60,

420

72 
960,

54 
144, 
72,. 

60,

360,

48,

84,

150,

48,

54,

84, 
60,

72,

60,

420

144,

108,

72,

108,

Dit is maar een klein gedeelte van onze aanbieding. 
U kunt dagelijks inzenden voor de volgende veiling of verkopen tegen kontante betaling. 

"Laat onze Wereldwijde kontakten in uw voordeel zijn ". 
Tot ziens in Deventer. 



75 JAAR LUCHTPOST SURINAME: 
EEN GEVARIEERD AANBOD 

Jubileum wordt tijdens Dag van de Aerofilatelie gevierd 
D O O R W I M V A N DER H E L M , W O U D E N B E R G - I L L U S T R A T I E S : LEO J E L S M A 

Het thema van de vierenveertig 
ste Dag van de Aerofilatelie, '75 
jaar luchtpost Suriname', komt 
met helemaal overeen met de 
werkelijkheid Het eerste vlieg 
tuig landde namelijk al m 1922 

m Suriname Van deze gebeur 
tenis zijn mi) geen poststukken 
bekend De volgende gelegen 
heid deed zich voor toen de be 
roemde vlieger Charles Lind 
bergh in dienst van PanAmen-

can Airways (PAA) op 22 sep 
tember 1929 in Suriname land 
de met post aan boord Hijver 
trok een week later weer naar de 
Verenigde Staten met medene 
mingvan veel poststukken Het 

Links Het bijzondere dubbel 
nngsluchtpoststempel zonder 
datum dat vanaf eind igzc) in 
Suriname werd gebruikt op de 
verschillende lijndiensten onder 
andere die van PAA naar New 
York en Miami Ook komt het 
stempel voorop luchtpost naar 
Brazilië en Argentinië De kleur 
was violet 

Rechts Pan American Airways 
vloog de eerste binnenlandse 

luchtpost op ijjuni 7930 van Pa 
ramoribo naar Nickerie v v 

daarvoor werd een watervliegtuig 
ingezet De brief is voorzien van 
de handtekening van de postdi 

recteurvan Paramaribo 

luchtrecht moest met gewone 
frankeerzegels worden voldaan 
en bedroeg per 15 gram naar bij
voorbeeld New York f i ,dea f 
zender moest op de envelop 
vermelden tot waar het stuk per 

Rechts {pagina hier 
naast) de bijzondere 

vlucht van de DO X op 
ig augustus 1931 Lucht 
postbrief vervoerd op het 

traject van Paramaribo 
naar Sanjuan in Porto 

Rico Op dit traject wer 
den slechts n^ brieven 
vervoerd Luchtpostze 

gels (tweemaal NVPH 
nummer Lp io) voor 

zien van een drieregelige 
opdruk VLUCHT/ 

DOX/igsi 

3/,/^ 

1 i^ararnaribo 

r —7#fH /r ï^ramaribo 
1 r> I (Suriname \ 

' 7Ü8 

Hierboven eerste vlucht op 2c} oktober 7931 van de PAA dienst naar Brazilië Traject 
Paramaribo Florianopoiis Het aantekenstrookje heeft een geschreven nummer ook 
ontbreekt de aanduiaing No 

740 

Boven aangetekende luchtpostbrief verzonden op 28 maart 7947 van Paramat uw 
naarSt Louis (Verenigde Staten) Geopend door de censuur witte strook (Riddell 

62b) en paars censuurmerkstempel 4 

KERSTEN & Co 
PARAMARIBO 

DUTCH OUIANA 
90UTK AMERICA 

^eo i f tg f td 

UJCHTP05T 

R 
Paramaribo 
(Suriname) 

•V »62 
V»A A I R M A I L 

ifkr. A.H.I'. Koorien 
475 P i f th Ivenue 
New York, N . ï . , 
t l . 3 . 1 . 

1»'^ 

> 
a 
C u 
z 
I 
< 
X 
u. Boven op i8 april ic)42 verzonden luchtpostbrief van Paramaribo naar New 

York De luchtpostbrief werd gecensureerd in Suriname en in de Verenigde 
Staten Bruine strook Geopend door censuur Suriname (Riddell 64b) en 
paars censuurmerkstempel 13 in cirkel paars dubbelringstempel Censuur 



vliegtuig moest worden ver
voerd. De Surinaamse PTT be
schikte niet over luchtposteti
ketten en om de poststukken 
(behalve van de geschreven ver
melding per/uchtpost) van een 
duideliJKe aanduiding te voor
zien, werd al op i oktober 1929 
een bijzonder rondstempel in 
gebruik genomen met de tekst 
LUCHTPOST/SURINAME/PAR 
AVION. In het bekende boek 
van Riddell staan de gebruikte 
stempels duidelijk afgebeeld. 
Voor het voldoen van het te be
talen luchtrecht werd op 3 sep
tember 1930 een speciale serie 
luchtpostzegels in hettype-
Mercurius uitgegeven. Deze se
rie komen we vaak compleet te
gen op enveloppen die werden 
verzonden van Paramaribo naar 
Cottica. Deze emissie en de 
opening van de luchtlijn Para-

maribo-Nickerie v.v. door PAA 
op 17 juli 1930 kunnen we be
schouwen als het begintijdstip 
van de vijfenzeventig jaar lucht
post in Suriname waarnaar het 
thema van de Dag van de Aero-
fllatelie verwijst. 
Verzamelaars van Surinaamse 
zegels zou het inmiddels zijn 
opgevallen dat er met de lucht
postzegels van dit land iets heel 
bijzonders aan de hand is. Als 
we de uitgegeven of verkochte 
aantallen bekijken die in de 
NVPH-catalogus worden ver
meld, dan springen er twee uit
giften uit: de opdrukserie Do-X 
en de zegel voor de vlucht van 
Paramaribo naar Amsterdam 
uit 1949. Wie kent een ander 
land dat twee postzegelemis
sies heeft gehad voor twee spe
cifieke vluchten? Voor lucht
postverzamelaars en voor de 

^/''^oi y.ic.. F. 

'OiïJ^mA*^'-

verzamelaars van zegels op 
stuk is er nóg een belangrijk 
facet, namelijk dat - in vergelij
king met de hoeveelheid post
stukken uit Nederlands-Indië -
er een veel kleiner aantal stuk
ken naar Nederland is verzon
den. Veel (lucht)post bleef op 
het Amerikaanse continent. 
Ook was er voor de Tweede We-
reldooorlog geen directe lucht-
verbmding tussen Suriname en 
Nederland en moest de post in 
de beginjaren ook gedeeltelijk 
per schip en later altijd met ver
schillende luchtvaartmaat
schappijen naar Europa worden 
vervoerd. 
Het is een filatelistische uitda
ging om het gebruik van de 
luchtpostzegels op brieven en 
andere stukken te verklaren. De 
tarieven voor het verzenden van 
de luchtpost werden in het Suri
naamse CouvernemenXs-Adver-
tentieblad bekendgemaakt; ze 
waren onder andere afhankelijk 
van de desbetreffende lucht
vaartmaatschappij (Ameri
kaans, Brits en later ook KLM) 
en ook van de gewichtsindeling. 
Veel Nederlandse luchtpostver
zamelaars oriënteren zich op de 
verbinding tussen Nederland 
en Nederlands-Indië. Deze ver
bindingwerd in 1940 beperkt 
en hield begin 1942 geheel op te 
bestaan. Vanuit Suriname ble
ven de luchtlijnen echter gedu

rende de gehele Tweede We
reldoorlog onafgebroken func
tioneren en dit levert heel apart 
fllatelistisch materiaal op - er 
ligt hier dus nog een bijzonder 
interessant verzamelgebied 
braak! 
Al vanaf begin 1940 werd de 
(lucht)post uit Suriname gecen
sureerd; vanaf dat moment treft 
men speciale stroken en dito 
stempels aan. Nadat ook de 
Verenigde Staten in de oorlog 
betrokken waren geraakt, kwam 
er nog een censuurkenmerk bij: 
speciale stroken of tape met de 
woorden Examined by. Ook 
mocht vanaf het begin aangete
kende post per vliegtuig worden 
verzonden; ook de verschillen
de typen aantekenstrookjes 
voegen een element aan het 
poststuk toe. 
Op de tentoonstelling ter gele
genheid van de 44ste Dag van 
de Aerofilatelie tijdens Ceinpost 
2005 in Nieuwegein zullen en
kele mooie verzamelingen wor
den getoond; hoe verscheiden 
het aanbod zal zijn kunt u aflei
den uit bijgaande illustraties. 

Literatuur: 
Maandbladen uit de jaargangen 1926-
1934-
De Vliegende Hollander: Luchtpostcata-
logus van Nederland en Overzeese Rijksde
len 2005. 
Dr. ].D. Riddeli: Suriname, Postale Ge
schiedenis 1700-1956. 

Bolden voor- en achterzijde van een luchtpostbnefvan Paramaribo naar New York, verzonden op 2j maart 1942 Bij deze brief is de afzender belangrijk hij verzond de brief uit het 
'Interneeringskamp Copieweg by Paramaribo' De brief werd geopend door de Internenngsdienst Suriname De censuurstrook en het stempel zitten onder de strook van de Posterij
en, gedeeltelijk nog zichtbaar in violet 'SURINAME' De Posterijen Paramaribo Suriname repareerde de censuurkant met hun eigen strook, omdat de Internenngsdienst de brief erg 
had beschadigd Door ook naarde achterkant van een luchtpostbriefte kijken, kan men nog mooie ontdekkingen doen Een goea voorbeeld is deze uitgaande Interneringspost 

Links (andere pagina) Aan
getekende lucntpostbnef ver
zonden op 2 december 1942 
van Paramaribo naar New 
York De luchtpostbnefwerd 
gecensureerd in Suriname en in 
de Verenigde Staten Bruine 
strook Geopend door censuur 
Suriname (Riddell 64b) en 
paars censuurmerkstempel E in 
vierkant, zwart dubbelrings-
tempel Censuur 

O'iaa putten 
nnle s t r»Bt , 
»marlbo, 

iFlnsiiie,D-a> 

VIA AIR MAIL 

pacific press publlehlng A^s'^olotlon 
Iiiterr.otloael factory Brat.oh, 

BrookflelJ, i l l l i .Ql«, 
O. S. A' 

Links tuchtpostbrief verzonden op 
20 februari 1^4^ van Paramaribo 
naar Brookfield De luchtpostbrief 
werd gecensureerd in Suriname en 
in de Verenigde Staten Oranje 
strook 'Geopend door / censuur 
Suriname' (Riddell 6y) en paars 
censuurmerkstempel 12 in cirkel, 
paars dubbelringstempel Censuur 



WASHINGTON 2006 
KOMT DICHTERBIJ 

Wereldtentoonstelling op thema 'Stamps ■ and so much morel' 

742 

Het ofïciele logo van Washington 2006 

Officieel heet de tentoonstelling 
die van zaterdag 27 mei tot en 
met vrijdag 2 juni zal w/orden 
gehouden de Washington 2006 
World Philatelic Exhibition. Een 
wereldtentoonstelling dus, die 
onder auspiciën van de Ameri
can Philatelic Society en met 
steun van de Amerikaanse han
delarenorganisatie (ASDA) en 
de postadministratie van de 
Verenigde Staten (USPS) v(/ordt 
georganiseerd. 

Om een aansprekende slogan 
zitten de Amerikanen nooit ver
legen en zo kreeg Washington 
2006 de promotiekreet Stamps 
and so much more toegewezen. 
En dat geeft meteen aan dat 
postzegels m de Amerikaanse 
hoofdstad weliswaar de hoofd
rol zullen spelen, maar dat de 
bezoekers van de expositie ge
rust ook andere activiteiten mo
gen ondernemen, zoals het be
zoeken van de interessante stad 
die Washington ongetwijfeld is. 

Maar laten we ons bepalen tot 
het fllatelische aspect: de ten
toonstelling zal worden opge
bouwd rond drie hoofdthema's, 
te weten The Rok of the Post Of
fice Uniting the Country, Children 
 They Are The Future en Mo:>ing 
the Mail in the 21st Century. 
Om deze thema's zodanig 
vorm te geven dat er een mooie 
en samenhangende expositie 
ontstaat is natuurlijk veel geld 
nodig  en dat is er gelukkig. 
Dankzij veel donaties en de in
komsten uit de verhuur van 
handelarenstands is er een be
drag van circa 3.3 miljoen dollar 
beschikbaar. 

Wat mogen de bezoekers van 
Washington 2006 verwachten? 
Onder andere het volgende, in 

Laat het maar aan de Amerikanen over om een 
postzegeitentoonstelling op poten te zetten: de 
organisatoren van Washington 2006 zijn al jaren 

bezig met de voorbereidingen zodat het er nu, 
zeven maanden voordat de deuren van het 

Washington Convention Center opengaan, op lijkt 
dat de klus er voor hun opzit. Nu maar wachten 

hoeveel bezoekers er komen... 

Washington een mooie stad om te bezoeken, ook 'buiten de tentoonstelling om' 

'»Ulf 

WASHINGTON 2006 
WORLD PHIUTEUC EXHIBITION 

?• ^ y 

Een beetje teleurgesteld waren de organisatoren van Washington 2006 wel, toen duidelijk 
werd dat de Amerikaanse posterijen geen speciale postzegels aan het wereldevenement wilden 
wijden Maar gelukkig krijgt de expositie toch een soortplotelistisch eerbetoon een blokje dat 
in de hlokrand Washington 2006 als aanleiding vermeldt De drie zegels zijn klassieke hoge 
waarden, die het zonder meer verdienen om aan een tweede leven te beginnen 

Op Washington 2006 te bewonderen een 
blokje van vier zegels in het type 'Inverted 
Jenny' En er is in de Amerikaanse hoofdstad 
straks nog veel meer moois te zien' 

willekeurige volgorde: 

 er worden 3.800 kaders (ofwel 
zo'n zestigduizend albumbla
den) tentoongesteld; 
 m de Erehofworden 500 ka
ders gevuld met interessante 
en soms unieke  postzegels en 
poststukken; 
 er zullen in het Washington 
Convention Ce/iterfllatelistische 
en postale objecten te zien zijn 
met een totale waarde van meer 
dan 200 miljoen dollar; 
 tijdens de tentoonstelling 
wordt een aantal nieuwe Ameri
kaanse postzegelemissies ge
lanceerd; 
 de Amerikaanse posterijen zijn 
aanwezig met een grote ver
koopstand; 
 op elke tentoonstellingsdag 
wordteen speciaal poststempel 
gebruikt; 
 er worden diverse signeer
sessies met ontwerpers en an
dere personalities gehouden; 
 circa honderdvijftig postzegel
handelaren, afkomstig uit meer 
dan vijftien verschillende lan
den, zullen met een stand aan
wezig zij; 
 er wordt een noncompetitieve 
tentoonstelling van eerstedag
enveloppen gehouden. 

Het IS maar een greep, maar 
voor diegenen die het naadje 
van de kous willen weten is er 
gelukkig een prima website be
schikbaar met veel informatie: 
wivu'.washington2oo6.org 
Op deze site kunnen brochures 
en bulletins worden gedown
load en bezoekers kunnen zich 
er ook alvast aanmelden, zodat 
ze straks, als Washington 2006 
van start gaat, zonder proble
men (en helemaal gratis!) dit 
tijdelijke postzegelwalhalla kun
nen betreden. 



RAPP postzegelveiling 
22 t /m 25 november 2005 
Veilinghuis Rapp uit het Zwitserse Wil heeft al meer dan dertig jaar een 
vooraanstaande positie in de internationale postzegelbranche en de komende 
Ropp-veiling 2005 zal dan ook in de hele branche weer normbepalend zijn. Ook 
nu is ons weer de veiling toevertrouwd van stukken die een waarde van vele 
miljoenen Zwitserse francs vertegenwoordigen. Een deel van het aanbod wordt 
als exquise afzonderlijke exemplaren aangeboden, andere blijven gebundeld in 
een verzameling zonder er iets uit te verwijderen, dus inclusief topexemplaren, 
zeldzame stukken en unieke exemplaren in overvloed. 

Duitsland 
U zult een fantastisch aanbod Beieren vinden, met voortreffelijke losse exemplaren en een 
belangrijke, complete verzameling, plus pracfitige blokken uit de oud-Duitse staten, 
originele vellen, waardevolle brieven en losse zegels uit alle oud-Duitse staten, speciale 
verzamelingen uit het hfomburgse prefilatelietijdperk en brieven uit Sleeswijk-Holstein. Er zijn 
ook grote verzamelingen uit het Duitse Rijk en de Duitse koloniën, topstukken uit de periode 
van de Britse en Franse bezetting van Togo en een ongeëvenaarde collectie veldpost en 
eilandpost. 

Zwitserland 
Een zeer gevarieerd aanbod oud-Zwitserland met prachtige stukken in topkwaliteit. Daarnaast een ongekend 
veelzijdig aanbod Zwitserland vanaf 1900 met tal van bijzondere stukken. Een groot aantal voortreffelijke 
verzamelingen en partijen Zwitserland (tot 100.000 Zwitserse francs) worden in hun geheel aangeboden. 

Europa en wereldwijd 
Opvallende afzonderlijke exemplaren uit vele landen, prachtige brieven, zeldzame series, blokken en afwijkingen 
- alles in perfecte staat. De VS presenteren een prachtige verzameling brieven uit de 19e eeuw, met hoge 
waarden en de zeldzaamste bestemmingen, met een geschatte waarde van zo'n 300.000 Zwitserse francs. Uit Brits 
Noord-Amerika en Canada komen uitstekende verzamelingen en uit Frankrijk, Nederland, Oostenrijk, 
Liechtenstein en talrijke andere landen een rijk aanbod aan niet bepaald alledaagse objecten. 

Zeppelinpost 
De belangrijkste nog bestaande verzameling over alle zeppelinvluchten in 1933, met nooit eerder vertoonde 
zeldzame objecten, unieke bewijsstukken voor de vlucht naar Rome en vellen met zeppelin-series. 

Bezettingen Ljubljana en Montenegro 
Uitzonderlijk gedetailleerde en waardevolle collecties uit de perioden van de Italiaanse en Duitse bezetting van 
Ljubljana en de Italiaanse bezetting van Montenegro, met een verbazingwekkend aantal nauwelijks bekende 
zeldzame stukken. 

Traditionele speciale sessie voor verzamelingen uit de hele wereld 
Verzamelingen, partijen en erfenissen met een totale waarde van vele miljoenen Zwitserse francs zijn ook deze keer 
weer de opmaak voor een sessie van een spreekwoordelijk hoog niveau. Een zeer uitvoerig geïllustreerd overzicht 
van ons huidige veilingaanbod vindt u op www.rapp-auktionen.ch. 

We nodigen u graag uit 
Met uw aanbod deel te nemen aan deze belangrijke veiling in een ideale omgeving. Profiteer van de 
voortreffelijke verkoopmogelijkheden en een kapitaalkrachtig publiek. U kunt uw aanbod voor de 
hoofdcatalogus nog tot eind september 2005 indienen en voor de supplementcatalogus tot half november 2005. 

Catalogus bestellen 
De catalogus wordt eind oktober verstuurd. Voor nieuwe geïnteresseerden geldt een bijdrage van CfiF 20,-
(Zwitserland), Euro 15,- (Europa), £ 10,- (VK) of USD 20,- (overige landen). Stuur ons dit bedrag cash toe, samen 
met uw volledige naam en adres. 

^app Peter Rapp AG 
Internationale Briefmarkenauktionen 
Toggenburgerstrasse 139 Tel. 0041 71 923 77 44 
CH-9500 Wil, Schweiz Fax 0041 71 923 92 20 

www.rapp-auktionen.ch 
info@rapp-auktionen.ch 

http://www.rapp-auktionen.ch
http://www.rapp-auktionen.ch
mailto:info@rapp-auktionen.ch
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Deze aflevering 

Regelmatig wordt u in deze rubriek voorgesteld aan een van 
onze leden. Deze keer ging de reis naar Venio, waar Hans Mans 
al ruim twintig jaar de toonbank van 't Postzegelhoes bemand. 
Maar eerst een korte vooruitblik op de grootste jaarlijkse 
postzegelshow van Nederland. Postex 2005 staat namelijk vlak 
voor de deur. Maar dat is voor u waarschijnlijk oud nieuws. 
Er staat natuurlijk allang in uw agenda geschreven dat u 
binnenkort een dagje naar Apeldoorn gaat. 

Drie dagen avontuur en 
postzegelplezier tijdens Postex 2005 

Op 14, 15 en 16 oktober is het weer zover. Dan wordt in 
de Americahal te Apeldoorn de Postex 2005 gehouden De 
organisatie heeft alles in het werk gesteld om u ook dit jaar weer 
te verrassen met een groots doe en kijkfestijn voor het hele gezin. 
Een nieuwsgierig makende primeur is de grootste postzegelberg 
van Nederland, waarin iedere betalende bezoeker gedurende 
een bepaalde tijd gratis mag snuffelen en er uithalen wat hij of 
zij kan gebruiken. De jeugd komt aan zijn trekken in de speciaal 
ingerichte Junior Plaza. Onder toezicht van deskundige leiding 
worden er allerlei activiteiten ontplooid om de jeugdige 
verzamelaar te stimuleren. 

Maar ook de volgroeide filatelist komt zeker aan zijn trekken. 
Ruim veertig NVPH leden, waarbij de nodige buitenlandse, zullen 
u graag laten zien wat zij van uw interessegebieden zoal in 
voorraad hebben, leder met hun eigen schat aan specialiteiten 
staan zij gezamenlijk borg voor een groot, interessant en zeer 
divers aanbod. Daarnaast wordt de gelegenheid geboden om 

postzegels en poststukken gratis te laten taxeren. 
De toegangsprijs voor dit groots opgezette evenement bedraagt 
vijf euro (jongeren tot en met 17 jaar zijn hiervan vrijgesteld). 
Het parkeren is gratis. Elke betalende bezoeker ontvangt een 
verrassingstas, waarin onder andere de 124 pagina's dikke 
tentoonstellingscatalogus. Er is een gratis pendelbus tussen het 
station en de Americahal. Uitgebreidere informatie over de Postex 
2005 vindt u in de vorige editie van dit blad. 

'Het persoonlijke contact met mijn 
klanten vind ik het leukst' 
In gesprek met Hans Mans, postzegeldetaiUist. 

Er gaat niets boven een persoonlijke relatie 

De maand augustus loopt op zijn eind en de scholen zijn weer 
begonnen. Het is op deze donderdagmiddag opvallend rustig 
in het centrum van Venlo. Maar in 't Postzegelhoes in de 
Wijngaardstraat, dat is gevestigd op de parterre van het 
bijna vijfhonderd jaar oude en in alle opzichten monumentale 
Romerhuis, staat de telefoon niet stil. ledere keer als deze 
overgaat neemt eigenaar Hans Mans (61) na een korte 
verontschuldiging in onze richting op. Op zowel vlotte als 
gemoedelijke wijze, je zou bijna zeggen op zijn Limburgs, 
worden de wensen van de klanten genoteerd 'Achteraf bezien 
misschien niet zo'n gelukkig moment voor een vraaggesprek,' 
meent Mans. 'Ik heb namelijk net mijn prijslijsten verzonden ' 
Daar zijn wij het niet mee eens, want het is een goede zaak om 
te constateren dat de postzegelhandel, zeker voor handelaren 
die zich aan de dynamiek hiervan aanpassen, nog steeds 
springlevend is. Tussen de filatelistische bedrijven door doet Mans 
stukje bij beetje zijn verhaal. 
'Mijn filatelistische achtergrond lijkt op die van veel collega's. 
Postzegels hebben altijd mijn interesse gehad en ook ik ben al 
op jonge leeftijd met verzamelen begonnen. Rond 1980 moest ik 
een herniaoperatie ondergaan. Ik was een halfjaar uit de roulatie 
en had alle tijd om mij nog intensiever met de filatelie te gaan 
bezighouden. Naarmate mijn herstel vorderde begon ik steeds 
meer beurzen en verenigingen te bezoeken Natuurlijk kwam ik 
ook regelmatig in postzegelwinkels en dacht dan steeds vaker: 
"Wat die man daar achter de toonbank doet, dat kan ik ookl". 
In 1982 heb ik min of meer noodgedwongen de stoute 



schoenen aangetrokken. Mijn baan als onderwijzer kwam, 
door teruglopende leerlingaantallen op de school waar ik les 
gaf, op de tocht te staan.' 
'Ik startte met een postzegelverzendhuis en langzamerhand kreeg 
ik een zekere bekendheid in de regio. Met het klantenbestand van 
dit verzendhuis achter de hand en durfde ik het aan om een 
winkel te openen. Mede dankzij een intensieve reclamecampagne 
in tal van regionale krantjes begon de zaak steeds beter te lopen.' 

Spoedbestelling 

En Mans is nog steeds tevreden over de gang van zaken: 
'Postzegels zullen mensen altijd blijven aanspreken. Alleen 
zouden een aantal postadministraties de hand eens in eigen 
boezem mogen steken. Als ik zie wat sommige landen per jaar 
uitgeven, dat is het soms wel begrijpelijk dat verzamelaars 
afhaken. Het is wel verheugend dat het regelmatig voorkomt, dat 
een klant een abonnement op nieuwe uitgiften beëindigd en het 
vrijgekomen budget gebruikt om oudere postzegels van dat 
gebied aan te schaffen. Sinds ongeveer een jaar bemerk ik zelfs 
een groeiende vraag naar topstukken.' 

"t Postzegelhoes heeft een uitgebreide voorraad van Nederland 
en de Overzeese Rijksdelen. Regelmatig maken wij een prijslijst 
op dit gebied, die zowel per post als e-mail wordt verzonden. 
Steeds meer klanten maken gebruik van internet om hun wensen 
kenbaar te maken, anderen doen dat schriftelijk of bellen even op. 

Wij zorgen er vervolgens voor dat bestellingen in principe nog 
dezelfde dog worden behandeld en verzonden Want ik ken 
mijn pappenheimers,' lacht Mans. 'Postzegelverzamelaars zijn 
geduldige mensen. Maar als ze eenmaal hebben besloten, dan 
willen ze hun nieuwe aanwinsten liever gisteren don vandaag 
in huis hebben.' 
'Naast de zegels van Nederland en O.R. bieden wij een 
uitgebreid assortiment aan albums en andere benodigdheden. 

Er is een groeiende vraag 
naar topstukicen 

Op een uitgebreide voorraad van de hele wereld hebben wij 
ons nooit toegelegd. Wel hebben we een snuffelhoek met een 
regelmatig wisselend bestand van partijtjes en collecties van vele 
landen in diverse prijsklassen.' 
Het onderhouden van de contacten met het gemêleerde 
klantenbestand van 't Postzegelhoes vindt Mans het leukste wat 
er is. 'Natuurlijk heb ik dankzij de internetsite contacten met 
mensen over de hele wereld, maar er gaat toch niets boven een 
persoonlijke relatie, al is het dan per telefoon. Als de persoon, 
die mij belt, ooit in de winkel is geweest, dan zie ik zijn gezicht 
zo voor me.' 
Het is inmiddels alweer ruim twintig jaar geleden, dat Hans Mans 
de stap van onderwijzer naar professioneel filatelist heeft 
gemaakt. 'Ja, de tijd gaat hard! Maar ik heb er nooit een 
moment spijt van gehad. Sterker nog! Als ik had geweten dat het 
zo leuk was, dan had ik het veel eerder gedaan.' 

Contactadres Weteringkade 45 
2515 AL Den Haag 

Hef monumentale Romerhuis. 

Telefoon. 

E-mail 

070-347 38 49 

info@nvph.nl 
Internet V/>WV.nvph.nl 
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Lets bier . met spoed besteld - per briefkaart' 

NEDERLANDSTALIGE 
TIJDSCHRIFTEN 

30 kruzhka bier 
Briefkaarten zijn bij uit
stek geschikt voor korte, 
zakelijke mededelingen. 
Tussen 1879 en 1891 wer
den in St. Petersburg en 
Moskou voorbedrukte 
briefkaarten gebruikt 
door bierbrouwerijen en 
bierdistributeurs voor de 
bierbestellingen. In Het 
Baltische Gebied, het 
magazine van de gelijk
namige filatelistengroep, 
behandelt Jan Kaptein 
zo'n briefkaart met een 
bestelling aan een Letse 
bierbrouwer in Riga. De 
besteller had dorst. Hij 
schrijftspoedopzijn 
kaart. Ook wordt nog 
vermeld dat bij levering 
aan huis minimaal dertig 
flessen besteld moeten 
worden. 

Fantastisch, Truus 
Het artikel Vaticaanstad Ji-
latelistisch gezien vult de 
helft van het Mededelin
genblad van de ZHPV, or
gaan van de Zuid-Hol

landse Vereniging van 
Postzegelverzamelaars. 
Verder meldt het bestuur 
dat de vereniging na der
tig jaar moet ophouden 
met de maandelijkse 
beurs op zaterdagavond. 
Het evenement wordt nu 
op een andere locatie in 
Leidschendam gehouden 
en wel op zaterdagmid
dag. Truus, die de bezoe
kers al jaren voorziet van 
een natje en een droogje, 
verhuist gewoon mee. 
Beter kunnen ze het niet 
treffen! 

Oud en nieuw 
In Deutsche Post, het ver
enigingsblad van de fila-
telistenvereniging Duits
land, vervolgt Ton Hul
kenberg zijn zwerftocht 
langs de klassieke Dan-
zig-stempels. Hij behan
delt onder andere de 
tweecirkelstempels met 
jaartal en maakt een be
gin met de bespreking 
van de hoefijzerstempels. 
Een gedegen studie, 
waarvan de ware fdatelist 
veel kan opsteken en 
(hoe onbegrijpelijk het 

voor sommigen ook 
klinkt) kan genieten. 
Niet alleen 'oude' onder
werpen komen aan de 
orde in dit blad. Ook la
zen we een artikel over 
een modern onderwerp, 
namelijk de zogenoemde 
Postiiorn-automaatzegels. 
De eerste automaat die 
deze zegels leverde, werd 
op 5 januari 1981 in 
Darmstadt geplaatst. La
ter die maand werden 
nog meer van deze Klüs-
sendorf-automaten ge
plaatst in onder andere 
Bonn, Keulen en Mün
chen. 

Daar hangt wat... 
Winkelcentra hebben 
nogal eens last van hang
jongeren en ook hangou-
deren verstoren soms de 
rust. In nummer 127 van 
Bulletin, het blad van de 
vereniging Postaumaat, 
geeft redacteur Scha-
minée een overzicht van 
een ander fenomeen: de 
hangblokjes van Neder
land. Met deze uitsteken
de bijdrage opent hij met
een een nieuwe rubriek in 
het genoemde tijdschrift. 
Een iiangblokje is een on-
gevouwen blokje waarop 
aan één zijde een aantal 
zelfklevende postzegels 
zit; zo'n blokje is voor
zien van een hangoog, dat 
is bedoeld om het daar
mee in schappen te han
gen. Door hun hangoog 
onderscheiden de hang
blokjes zich van hangzak-
jes en handboekjes. 
Zelf vind ik de benaming 
hangblokjes niet zo geluk
kig gekozen. Daar kan de 
eerdergenoemde redac
teur overigens niets aan 
doen, want de naam is al 
gegeven op 2 juli 2001, 
toen de eerste exempla
ren verschenen. De filate

lie moet wat meer uitstra
ling krijgen, vind ik - het 
is geen bezigheid van een 
paar duffe figuren. Maar 
als je je kennissen moet 
vertellen datje hangblokjes 
verzamelt, dan scoor je 
echt niet - je zou er han-
gerig van worden. 
Dan doet het woord pres-
tigeboekje het beter. Ook 
aan dit nieuwe verzamel-
gebied wordt in Bulletin 
aandacht besteed. 

Nieuw, nieuw, nieuw 
TPGPost bracht in 2003 
het nieuwe verzamelpro-
duct prestigeboekje op de 
markt. Het gaat om luxe 
postzegelboekjes met 
veel informatie over het 
thema van de desbe
treffende postzegels. Er 
wordt extra aandacht be

steed aan de vormgeving 
van zulke boekjes en voor 
de fotografie geldt het
zelfde. De naam prestige-
boekje is afkomstig uit En
geland waar al jaren dit 
soort postzegelboekjes 
(Prestige Booklets) verschij
nen. Elk jaar zullen in 
Nederland vier prestige-
boekjes uitkomen. Het 
voorgaande ontlenen we 
aan De Kaaspost, con
tactblad van de NVPV-af-
deling Alkmaar. Nuttige 
informatie, vinden we, 
want dit nieuwe verza
melobject is nog lang 
niet bij iedereen bekend. 

'Post' is vrij 
Veel bedrijven die brieven 

vervoeren en bezorgen, 
dragen het woord post in 
hun naam. Sommige 
noemen zich simpelweg 
Die Post (Zwitserland), 
Deutsche Post (Duitsland), 
De Post (België) of La Poste 
(Frankrijk). 
Mag iedereen nu dit 
woord vrij gebruiken in 
de naam van zijn of haar 
bedrijf? Deutsche Post 
dacht van niet. Bij onze 
oosterburen noemde een 
regionale stadspost
dienst zich Postmodern. 
De officiële Duitse post-
organisatie begon een 
rechtszaak tegen dit be
drijfje, dat deze kunst
term als naam gebruikte. 
De zaak diende voor een 
rechtbank in Keulen. De 
rechters daar kwamen tot 
de uitspraak dat iedereen 
het woord Post, ook in al
lerlei combinaties, mag 
gebruiken. 
In het mededelingenblad 
van de NVPV-afdeling Al
melo, Onder de Loupe, 
wordt melding gemaakt 
van de rechtszaak. 

Bindmiddel 
Het tweemaandelijks ver
schijnende clubblad van 
de afdeling Boskoop van 
de NVPV heet Plakker. 
'Wat een kneuterige, ou
bollige naam', denkt u 
misschien. Maar de sa
mensteller van het maga
zine, Frans Boeren, legt 
de naam uit: 'Vroeger be
vestigden ze de postze
gels op een albumblad 
meteen plakkertje. Een 
plakker staat dus voor 
hechten, samenbinden.' 
En zo wil Plakker dus een 
bindmiddel zijn tussen 
de leden van deze club en 
de vereniging - en daar 
slaagt het blad uitstekend 
in. Behalve alle gebrui
kelijke rubrieken, heeft 
Plakker ook altijd een 
bladzijde die speciaal be
stemd is voor de jeugd. 

DAAN KOELEWIJN 

BUITENLANDSE 
BLADEN 

150 jaar postzegels 
Op I juli jl. was het hon
derdvijftig jaar geleden, 
dat in Zweclen de eerste 
postzegels werden uitge
geven. Tot dat moment 
kende dit land een porto 
op basis van afstanden (2 
tot 12 Skilling). Voor
standers van de invoering Beurzen in 'DeSchuitcjager', Lcidschcndam:.. Truusgin̂  mee... 



van postzegels wilden 
een eenheidstarief op ba
sis van briefgewicht. De 
minister van Financiën 
moest vooraf proefon
dervindelijk laten vast
stellen of, als gevolg van 
het nieuwe binnenlands 
standaardtarief van 4 Skil
ling per 16.6 gram brief
gewicht, de inkomsten 
zouden afnemen. Dat 
bleek niet het geval. Zwe
den en Noorwegen wer
den in 1855 geregeerd 
door dezelfde vorst, Os
car I. Noorwegen werd in 

1905 onafhankelijk. Toch 
viert ook dit land ge
noemd jubileum. In 1857 
kreeg Zweden zijn be
roemde miskleur, de gele 
Tre Skiliin^ Banco. Deze 
wedijvert nu met de al 
even beroemde I Cent Guy
ana om de eerste plaats 
van de zeldzaamste post
zegel. 
Op 12 april 1855 kreeg 
Pehr Ambjöm Sparre, la
ter graaf, het felbegeerde 
Zweedse postzegelcon
tract. De vereiste uitrus
ting kocht hij in Enge
land en al op 12 juni be
gon de distributie over de 
honderdvijftig postkan
toren. De Deutsche Brief
markenZeitung (num
mer 16/2005, 5 augustus) 
geeft een bijzonder boei

Oxensticrna richtte m 165 5 de 
Zuieedse posterijen op. 

end overzicht van de 
Zweedse postgeschiede
nis. 
Minder bekend is wel
licht het feit, dat de 
Zweedse posterijen wer
den opgericht in 163 6 
door rijkskanselier Axel 
G. Oxenstierna. Dit ge
schiedde mede door toe
doen van onze landge
noot, de koopman Lee
nart van Sorgen. Deze was 
Zweeds correspondent in 
Hamburg (het kantoor 
had later zijn eigen post
stempels) en fungeerde 
van 16201625 als Zweeds 
postmeester. Negenen

vijftig brieven, gewisseld 
tussen Oxenstierna en 
Van Sorgen, zijn bewaard 
gebleven. 

Terreurbestrijding 
Het thema 'terreur', re
spectievelijk 'terreurbe
strijding' is de laatste ja
ren aan de orde van de 
dag. Dat was voor de Ser
vische regering al aanlei
ding om tijdens de bur
geroorlog in Bosnië en 
Kosovo te waarschuwen 
voor infiltratie van isla
mitischfündamentalisti

Antiterreurzegels 

sehe groeperingen in de 
samenleving. Sedertdien 
zijn al diverse postzegels 
uitgegeven met voorstel
lingen, die betrekking 

onderwerp van de omni
busuitgifte in 2006 zal 
zijn 'kindertekeningen' 
en schilderijen over het 
onderwerp 'De integratie 
van immigranten gezien 
door de ogen van jonge 
mensen'. Immigranten 
worden vaak gezien als 
mogelijke bronnen voor 
terrorisme. 

Ook NieuwZeeland 
Het Engelse Gibbons 
Stamp Monthly (jaargang 
36/3 van augustus jl.) be
steedt net als Zweden en 
Noorwegen aandacht aan 
de honderdvijftigste ver
jaardag van de invoering 
van postzegels, in dit ge
val die van NieuwZee
land. Veel herdenkings
zegels gaan terug op het 
tijdperk van koningin 
Victoria. De omzet van de 
posterijen is enorm ge
stegen na de uitgifte van 
postzegels met betrek
king tot het filmepos Lord 
of the Rinfls, waarvan de 
verfilming in NieuwZee
land plaatsvond. 
Meer dan dertig private 
postondernemingen bie
den in NieuwZeeland 
momenteel hun diensten 
aan aan de bijna vier mil
joen inwoners. Vrijwel 
elke maatschappij heeft 
zijn eigen dienstenpak
ket. Drie van zulke maat
schappijen geven ook 
hun eigen postzegels uit. 
Dit leidt tot interessante 
mengfrankeringen. U 
kunt nog meer over dit 
boeiende land lezen in 
Briefmarkenspiegel 
(nummer 8, augustus 
2005). 

Een groot succes, de 'Lord of the Rmgs'zegels van NieuiuZeeland 

hebben op het onderwerp 
terrorisme. De Berner 
BriefmarkenZeitung 
vestigt in aflevering 09 05 
(en eerder in 04 03) hier 
de aandacht op en toont 
ook afbeeldingen. Spanje 
heeft inmiddels auto
maatzegels uitgegeven 
in drie waarden  met 
daarop de zwarte strik 
voor de slachtoffers van 
de terreuraanslagen op 
de treinen in Madrid op 
II maart 2004. PostEu
rop/Europa heeft onlangs 
aangekondigd, dat het 

'Koningen in de fout' 
Bij het hierboven ge
plaatste kopje gaat het 
om de postzegels van de 
vier Engelse koningen, 
die regeerden tussen 22 
januari 1901 en 6 februari 
1952. Stilletjes aan zijn 
alle fouten bekend van de 
170 postzegels die in die 
tijd werden uitgegeven. 
Het zijn er meer dan drie
honderd, variërend van 
kopstaande watermer
ken, ontbrekende perfo
raties, foutieve kleuren 
etc. Voor sommige afwij

Schaars en duur ongetande zegels met het portret van koning George VI. 

kingen worden heel hoge 
prijzen gevraagd. Voor de 
One Penny van koning 
George V in de tcte bcchc
versie van 8 oktober 1912 
moet men bijvoorbeeld 
circa £ 50.000 neertellen. 
Voor koning Edward 
VIII, die regeerde van 20 
januari tot 10 december 
1936, werd slechts één 
serie en één postzegel
boekje uitgegeven, wat in 

totaal 4.299.939.040 
postzegels opleverde. Hij 
kan zich erop beroemen 
dat tot nu toe slechts één 
minuscule fout werd ont
dekt. In de afgelopen tien 
jaar is deze postzegel van 
■/2 penny niet meer aan
geboden. Gibbons Stamp 
Monthly (jaargang 36/3, 
augustus jl.) staat hier 
uitvoerig bij stil. 

GERARD GEERTS 

^lonbon?a;^^?eralïi 
voimxw i>Ain\i>mKifM 

EDWARD VIII 
ABDICATES 

King 
Renounces 

Crown 
for Ix>ve 

ROWUPS 
FOR ̂  HAIR 

Ondanks de korte regeringsperiode uan koning Edu;ard VIII kujamen er 
toch nog ruim uier miljoen zegels met zijn portret aan de loketten 

NIEUWE REDACTEUR 
'WIJ LAZEN VOOR U' 

Met ingang van dit num
mer van Filatelie wordt 
het 'buitenlandse deel' 
van de rubriek 'Wij lazen 
voor u' door een nieuwe 
medewerker van ons blad 
verzorgd. Gerard Geerts 
uit Gouda (foto), die ve
len al zullen kennen van 
zijn publicaties in tal van 
andere tijdschriften of 
anders wel als voormalig 
voorzitter van de Neder
landse Bond, zal de bui
tenlandse postzegeltijd
schriften kritisch en op
lettend voor u doorne
men. Hij neemt daarmee 
het estafettestokje over 
van Hans Gabriels uit 
Voorburg, die gedurende 

vele jaren deze taak 
verrichtte. Hans Gabriels 
willen we nog eens harte
lijk danken voor zijn 
onvermoeibare inzet voor 
Filatelie, Gerard Geerts 
wensen we alle succes toe 
bij het volgen van de 
'buitenlandse markt'. Red. 



Postbus 409 7300 AK Apeldoorn 

De E.S.P.A. een doorlopende internetveiling met series 
en losse waarden. 

o.a. met prachtig materiaal van Nederland, Frankrijk, 
Duitslandgebieden en koloniën, België, Zwitserland, 

Israël, Engelse koloniën en Specials. 

Kijk altijd op WWW.espaveiling.nl 

Email: info@espaveiling nl Tel. 0553603413 Fax:0555763149 

WERELDNIEUWTJESDIENST 
lOx per jaar vervaardigen wij lijsten waann we de in de afgelopen penode 
verschenen zegels in omschrijven van alle landen der gehele wereld 
Deze lijsten dienen als specificatie van in abonnement geleverde zegels, 
FDC, MK e d volgens uw landen en/of motiefabonnementen 
IVIAAR ook kunt u aan de hand van de bestelnummers in deze lijsten al 
die zegels bestellen die u wenst 

Vrijblijvende inlichtingen ontvangt u bij: <^ 
PZH 'SCHOMING', Postbus 299,3770 AG Barneveld ^ 

NU VERKRIJGBAAR: 
FILATELIE OP CD/ROM! 

ZIE PAGINA 757 

voor een 
beetje 

~ewoon 
geluk 

Kinderhulp geeft een beetje gewoon geluk aan kinderen in 
moeilijke of bijzondere thuissituaties. Steunt u Kinderhulp daarbij? 

giro 404040 
tel 0570611899 
vwifwr.kinderhulp nl 

N A T I O N A A L K L / F O N D S 

stichting Comité Dag van de Postzegel Rotterdam 
organiseert sinds 1968 jaarlijks een postzegeltentoonstelling 

"DAG VAN DE POSTZEGEL" 
in Congrescentrum AHOY te Rotterdam, 

In de 2' en 3' categorie, éénliader en jeugdcollecties op 
vrijdag 28 oktober 2005 van 12.00 tot 18.00 uur 

zaterdag 29 oktober 2005 van 10 00 tot 18.00 uur 
zondag 31 oktober 2005 van 10.00 tot 16.00 uur 

250 leaders fïlatelistisch materiaal  Gratis catalogus 
Entree € 3 ,  jeugd t/m 14 jaar gratis 
De handel is ruim vertegenwoordigd 

Altijd prijs loterij en 2 grote vijf eurocenten tafels aanwezig 

De jaarlijke "Dag van de Postzegel" enveloppe (nr. 37) nu reeds te 
bestellen voor € 2,25/stuk, giro 1543700 tnv Dag van de Postzegel. 
Maassluis. Ook enveloppen van de meeste voorgaande jaren zijn nog 
voorradig, info tel. 0105911049 of Email melger@compaqnet nl 

T*ostzegel en CMunthandel van Triest bv 

VeFzamel Ikelt 
laiKol van A 

baar. vtaae —■ ■ 
1954 € 12,50 
1955 € 
1956 € 
1957 € 
1958 € 
1959 € 

4,50 
6,60 

3,45 
5,70 

748 

1960 € 43,00 
1961 € 20,50 

lofiï € 27,75 
1964 € 19,35 
1965 € 10,00 
S € 18,20 
19^^ ^ «70 
19^^ % 8 7 5 1969 € 8,7ö 

1974 
1975 € 
1976 € 
1977 € 

5,00 
6,80 
8,40 

1978 € 11,25 
1 3 ' . « RSO 6,80 

198^ l 17'75 
1983 € 28,40 
1984 € 25,00 
;985 € 34,25 

^̂ «« % Sfo 
1988 € 3 | ' f 
1989 € 56,8b 

1Q91 € 38,65 
S € 40,f 
1993 € 38,65 
iQQd € 37,30 

^' % li 30 1996 € 52,30 
1998 € 45,25 

2000 € |2,95 

'S-

2^2 € * 9 ^ 

M o l e n s t r a a t  8 3 , 6 7 1 2 C T E d o 
Email: postz . t r iest@hetnet .nl 

.Dijl])el! 
Indien u een abonnement neemt ontvangt u de nieuwe 
uitgiften tegen nieuwtjesprijs. 
Dus voordeliger dan op de lijst wordt vermeld. 

Tevens ontvangt u gratis Nederlandse vertalingen in kleur 
over de nieuwste postzegels van Israël. 

Voor het opbergen van deze vertalingen hebben wij een 
prachtig album \ cassette + bladen voor slechts € 14,80 

Bi) een aankoopbedrag van tenminste € 45 ontvangt u 
ter kennismaking de nieuwe catalogus geheel gratis. 

Diverse aanbiedingen van Nederlandse postzegels en 
munten. Vraag de gratis prijslijst aan! 

Wij verzenden alles franco met mooie frankering. 

tel.(0318)618074 <^ fax (0318) 651344 

http://WWW.espa-veiling.nl
mailto:postz.triest@hetnet.nl


OVERZICHT VAN BIJ 'FILATELIE' AANGESLOTEN VERENIGINGEN 
SAMENSTELLING: MEVR. E. BRAAKENSIEK 
E-mail: e.braakensiek@worldonline.nl - telefoon 0186-571776 

Landelijke secretariaten: 
NVPV: C.H. Meijer, De Schöppe 
20,7609 CB Almelo, ©0546-
864988, tï]cormeijer.2(p)planrt.nl. 
Federatie I.V. PKilatelico; J.M.G. 
van MuUekom, p/a Zwaardve-
gersgaarde 130-132, 2542 TH 
Den Haag, ©070-3663465. 
De Globe: wnd. A. Oskam, Was-
hingtondreef 44, 6716 MP Ede. 
JeufldFilatelic Nederland: mw. W. 
ten Noever Bakker, Valkehorst 
5,2675 WD Honselersdijk, 
©0174-631015, •lwllel<c.tnb@)u!a.nl. 
Ned. Ver. Voor Thematische 
Filatelie: J.C. van Duin, Berg-
lusdaan 84, 3054 BK Rotter
dam, ©010-4610573. 

Aalsmeer: 
P.V. Aalsmeer; M. Mijwaart, 
postbus 249,1430 AE Aals
meer, ©0297-321656. 
Alblasserdam: 
P.V. De Posthoorn; A. Treure, 
Plantageweg 39, 2951GN Al
blasserdam, ©078-6930004. 
Alkmaar: 
NVPV; C.Th. Klaver, postbus 
321,1800 AH Alkmaar, ©072-
5157889-
Almelo: 
NVPV; B. Karsch, Duivenvoorde 
5,7608 KT Almelo, ©0546-
861525, ib.karschcfflhccnet.nl. 
Almere: 
VPVAAlmere; mw. E.M. Slokker, 
Kreeftstraat 37,1317 KP Alme
re, ©036-5341427. 
Alphen aan den Rijn: 
NVPV; P. van der Poel, Saffier-
straat 49, 2403 XL Alphen aan 
den Rijn, ©0172-421332, 
Kpm.udpoel@)tiscali.nl. 
Altena: 
NVPV; mw. A. Sprangers-Bak-
kenes, Provincialeweg N 128, 
4286 EE Almkerk, 
©0183-403952. 
Amersfoort: 
A.FV; G.A. Montfrooy, Alberik-
pad 23, 3813 KT Amersfoort. 
Amstelveen: 
PV Amstclueen; J.M. Korver, Sa-
turnus 25,1188 EB Amstelveen, 
©020-6435403. 
Amsterdam: 
NVPV; M.M. Kleij, Haya van So-
merenlaan 50,1187 RB Amstel
veen, ©020-6405039. 
Hollandia; E.F. Nagel, Reijer 
Spreijstraat 12,1391 GA Abcou
de, ©0294-283962. 
AV'De Philatelist'; D.T.H. Vos, 
Elpermeer 63,1025 AB Amster
dam, ©020-4922810. 
ASV Shell Filatelie; J.E. Holewijn, 
Shell International Chemicals 
BV, Postbus 38000,1030 BN 
Amsterdam, ©020-6302006. 
PVWA-Filatelie; F.R. Brugman, 
Dissel 39,1141ZM Monnicken-
dam, ©0299-654163. 
FV 'Statuut 80'; P.J. van Rossum, 
Voordewind 17,1034 KS Am
sterdam, ©020-6331789, fax: 
020-6313467. 
PV Postaumaat; H.L.J. van den 
Brink, Beethovenstraat 186-2, 
1077 JX Amsterdam, ©020-
6764098, t̂ secretaris@)postüuto-
maat.nl.. 
Amsterdam-Noord: 
PV Amsterdam-Noord; P. van 
Veen, IJplein 566,1021 NA Am
sterdam, ©020-6366823. 

I Apeldoorn: 
NVPV; K.E. de Vries, Wildernis-

', laan 13,7313 BB Apeldoorn, 
i ©055-3554110. 
{ FV'De Globe'; A. Maas, Klomp-
I straat29,73iiCR 
' ApeIdoorn,©o55-5223655, 
j Marendmaas(5)daxis.nl. 

Appingedam: 
FVAppingedam; H. Knijp, W. 
v.d. Bosstraat 22, 9901 GS Ap
pingedam, ©0596-629693. 
Arcen: 

i PV Arcen ; mw. M. Schuurmans, 
' Maasstraat 51 b, 5944 CB Ar-
; een, ©077-4731610. 

Arnhem: 
NVPV; J.E. Huiskes, Winscho
tenstraat 41, 6835 AS Arnhem, 
©026-3231678, i-lj_huisl<cs@het-
net.nl. 
FV 'De Globe'; G.A. Macrander, 
Sleedoornlaan 6, 6841 AB Arn
hem, ©026-3218839, -r.ten-
hoedtoi@ichcllo.nl. 
Assen: 
WPV Assen; Y Postuma, Vol
machtenlaan 8, 9331 BLNorg, 
©0592-612413. 

B 

Baarn: 
PVBaarn; A.C. Engelberts, Le
pelaarstraat 20, 3742 XP Baarn, 
©035-5416496. 
Badhoevedorp: 
Verenî in^ Philetelica Badhoevedorp; 
T. van Leeuwen, Jan Benningh-
straat43,1181 SB Amstelveen, 
©020-6415022. 
Barneveld: 
FV'De Globe'; P.Broekema, 
Amersfoortsestraat 31,3772 CE 
Barneveld, ©06-12398602, 
Hdc5lobe-barnet)eld(ä)u)anadoo.nl. 
Bergen op Zoom: 
PV 'Onderling Contact'; mw. 
J.E.M. Beijer-Vermeulen, 
Schoolstraat 17,4611 MD Ber
gen op Zoom, ©0164-234576. 
FV 'Delta Oost'; T. van Esch, Ura-
nuslaan 57,4624 VP Bergen op 
Zoom, ©0164-250041. 
Beuningen/Ewijk: 
FV'De Globe'; mwJ.M.C.C. 
Obels-van de Water, Gaard 7, 
6641WN Beuningen, ©024-
6772085. 
Beverwijk: 
KPC Bcuerujijk; R.v.d. Runstraat-
Steijn, Moerdijkstraat 18,1944 
VJ Beverwijk, ©0251-224978. 
De Bilt/Bilthoven: 
PV 'Het Postmcrk';. J.H. te Brinke, 
Fabiuspark 109, 3721 CL Bilt-
hoven, ©030-2292047. 
Blitterswijck: 
PVDe Maasdorpcn ; A.J.M. Goo
ren, Op de Smelen 38, 5863 BN 
Blitterswijck, ©0478-531992. 
Bloembollenstreek: 
IVPhilütelica; mw. M.J. Schelle
kens, Raafstraat i, 2406 EB Al
phen a/d Rijn, ©0172-475944. 
Bodegraven: 
NVPV; S. Vellekoop, Koningin
neweg 158, 2411XW Bodegra
ven, ©0172-613475. 
Borne: 
NVPV; C.H. Meijer, De Schöppe 
20,7609 CB Almelo, ©0546-
864988, i-icor.meijer@)hccnet,nl. 
Boskoop: 
NVPV; E. Stammers, Kievit
straat 52, 2771 TD Boskoop, 
©0172-214592, 
sicstommers@hctnet.nl. 

Boxmeer: 
PHV Boxmeer e.o.; H. Bruins, 
Steenstraat 113, 5831JD Box
meer, ©0485-576729, 
«he.bruins(g)planct.nl. 
Boxtel: 
WBV; J.A.C. Schüller, Markt 27, 
5281AV Boxtel, ©0411-673775. 
Breda 
PVBredü; B.H. Kielman, Para
dijslaan 23,4822 PD Breda, 
©076-5427277. 
Brielle: 
PVPhilatelica Brielle-Westuoome; 
H.G.T.M. Overbeek, Sluys-
straat 14, 3237 AT Vierpolders, 
©0181-415640. 
Bruinisse: 
PV Bruinisse; A.B. van der Wek
ken, Mast 70, 8081 NE Elburg, 
©0525-684841. 
Brummen/Eerbeek: 
FV 'De Globe'; C.W. Stolk, Ruy-
genbosweg55, 6961GTEer
beek, ©0313-650802. 
Bussum: 
FV De Verzamelaar Bussum & Om
streken; O. Louw, Brinklaan 152, 
1404 GX Bussum, ©035-
6933132. 

Capelle a/d IJssel: 
FVlJssel-ftLekstrcck; J. Alberts, 
Ottergracht 17, 3064 LN Rotter
dam, ©010-4508474. 
Castricum: 
PVCastricum; M.J. Kramer, 
Rooseveldaan 43,1902 DJ 
Castricum, ©0251-657751. 
Coevorden: 
PVCocuorden e.o,; J. Bakker, Sin
gelberg 65,7772 DC Harden
berg, © 0523-260051. 

Dalfsen: 
IVPhilatclica; J. Schoemaker, 
Magnolialaan 9,7711 LX 
Nieuwleusen, ©0529-484061. 
Delden; 
PC Delden; H. Verschuuren, Lan-
gestraati33,7491 AD Delden, 
©074-3761719. 
Delft: 
WP Deljt; J.C. van Muiswinkel, 
A. van Schendelplein 71,2624 
CRDelft, ©015-2564838, 
5=:hansmuis(g)jcDanmuisu)inkcl.spcc 
dlinq.nl, website:www.wpd-fi-
ladelfia.nl. 

Delfzijl: 
PV'Dc Fiuel'; P.A.M. Helwig, 
Hoefsmederij 38, 
9932 GS Delfzijl, 
©0596-626213. 
Deventer: 
NVPV; Marielle Vaessen, 
Wippertl , 7216 PN 
Kring van Dorth, 
©0573-221315, t-ijnfo(ó)Dcucnter-
Post2e5elclub.nl. 
Diemen: 
PVDe Zegelaars'; P. A. van Die-
men, Ouddiemerlaan 73,1111 
GV Diemen, ©020-6995314. 
Dieren: 
FV 'De Globe'; mw. R. van Wijk, 
Treubstraat 27, 6951 AB Die
ren, ©0313-421220. 
Dinxperio: 
FV'De Globe'; L.A. Hagers, Bos
manslaan 57,7091VX Dinxper
io, ©0315-655010. 
Doesburg-Hengelo(Gld): 
FV 'De Globe'; J.F. van Ushen, 
Acaciastraat 26, 6982 AR Does
burg, ©0313-474317. 
Doetinchem: 
FV'DeGlobe';J.H. Peters, 
G.Grootestraat 36, 7009 MJ 
Doetinchem, © 0314-342773. 
Dordrecht: 
WPV Dordrecht; S.D. Akkerman, 
Nolensweg 104, 3317 LG Dor
drecht, ©078-6170884. 
DPV'DcPostJaflcr'; R.C. Vos, 
Van Slingelandtiaan 20, 3311 
DS Dordrecht, ©078-6146165, 
>:uos.lui)tcn@i2moue,nl. 
Drachten: 
PVDrachten; mw. E.Terpstra-
Meijers, Slinge 35,9204 KK 
Drachten, ©0512-521562. 
Driebergen: 
FV 'Stichts Ouerkujartier'; dr. R. 
Hajer, Rosariumlaan 27,3972 
GE Driebergen. 
Dronten: 
PVDronten e.o.; mw. A.P. Schip-
pers-Hooglugt, De Fazant 19, 
8251 MP Dronten, ©0321-
313329-
Drunen: 
PV'Philatron'; A.C.G. van Noort, 
Kerkstraat 72a, 5154 AR Els-
hout, ©0416-373144. 
Druten: 
FV 'De Globe'; mw. A.M. van 
Beek, Hoefslagstraat 53, 6651 
CRDruten, ©0487-514353. 
Duiven/Westervoort: 
FV 'De Globe'; B.W. van Vliet, 
dr. Schaepmanstraat37, 
6931 DM Westervoort, 
©026-3118740. 

Echt: 
Phil.Ver. Echt; W. Utens, Molen
weg 19, 6049 GA Herten, 
©0475-330788. 
PhV Gcire-Gulick/Echt; Vic Bours, 
Irenelaan 6, 6114 BS Susteren, 
©046-4492604. 
Edam/Volendam: 
P.V. 'Euopost'; L.P.C. Smits, J.M. 
Osterlinghstr. 34,1135 ED 
Edam, ©0299-372017. 
Ede: 
FV'De Globe'; G. Radstaat, Wil-
terdinkstraat 22, 6712 EC Ede, 
©0318-638634, 
tsifl.radstaat(g)hccnet.nl. 
Eindhoven: 
EFV; H.J. Hofstede, Van Galen
straat 17, 5694CDSonenBreu-
gel, ©0499- 476414. 
Eist: 
FV'De Globe'; J.G.C, de Wolf, 
Galgenplek 9, 6662 VS Eist, 
©0481-376064. 
Emmeloord: 
IVPhilatclica; J.Gerbens, 
Noordzoon 48, 8316 CJ Mark
nesse, ©0527-201960, '^j-äcr-
bens(a)plünct.nl. 
Emmen: 
P.V. Emmen ; G. de Vries, Veld-
akkers, 7841 AH Sleen, ©0591-
361814. 
Enkhuizen: 
IVPhilatclica; mw. A.W.D. Zijl
stra, Venedie 20,1601 HB Enk-
huizen, ©0228-314801. 
Enschede: 
E.P.V.; W.F.H. Bijl, Doolhof 12, 
7548 BZ Enschede, ©053-
4281221. 
Epe: 
NVPV; mw. M.L. Rempt-Raebel, 
Burg. Renkenlaan 4,8162 CW 
Epe, ©0578-627090. 

Geleen: 
WPV'De Philatelist'; W.J.M, van 
Soest, Berloherhof 15, 6132 SN 
Sittard, ©046-4518576. 
Goeree/Overflakkee: 
FVGoercc/Oucrflakkcc; drs S. 
Bangma, Boomgaarddreef 5, 
3243 AC Stad a/h Haringvliet, 
©0187-611542. 
Goes: 
FV 'De Beuelanden'; J.A. Grim-
minck, Vogelzangsweg42, 
4461NH Goes, ©0113-227945. 

ADRESVERBETERINGSFORMULIER 

Zijn de gegevens van uw vereniging onjuist? Meld dit dan met behulp van onderstaande 
bon aan de samenstelster van deze rubriek, mevrouw E. Braakensiek, Prins Willem 
Alexanderlaan 41, 3273 AS Westmaas. U kunt uw correcties ook e-mailen; het adres is 
e.braakcnsiek@u)orldonline.nl 

Plaats: 

Vereniging: 

Contactpersoon: 

Adres: 

Telefoonnummer: 

mailto:e.braakensiek@worldonline.nl
http://maat.nl
mailto:cs@hetnet.nl
mailto:cs@hetnet.nl
mailto:r.tenhoedtoi@ichcllo.nl
mailto:r.tenhoedtoi@ichcllo.nl
mailto:sicstommers@hctnet.nl
http://dlinq.nl
http://www.wpd-fi
http://ladelfia.nl
http://Post2e5elclub.nl
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Goor: 
NVPV; H.G. Lammersen, van 
Eedenstraat 42, 7471 ZR Goor, 
©0547273033. 
Gorinchem: 
PVGorinclieme.o.; W. Bok, 
Overheicop 30, 
4145 KT Schoonrewoerd, 
©0345611614, iauiimbok(3)hrt
ntt.nl. 
Gouda: 
WPVGouda; mw. E.J. Binee, 
Rossinistraat 20, 2807 HK
Gouda, ©0182525327. 
'sGravenhage: 
HPhV; L.H.J. Oosterloo, Benve
nutolaan 8, 2253 AH Voorscho
ten, ©0715722702. 
Philatelica Den Haag; J. Ritter, 
Kamillestraat30, 2565 RC Den 
Haag, ©0703681412. 
PC 'Df Krin^'; W. Hoogendijk, 
Weerselostraat 15,2541VM 
Den Haag, ©0703297787. 
PV 'Vrcdestein'; P.W. van de Nes, 
Rietvoorndaal 160, 2553 NN 
Den Haag, ©0703976965. 
PV 'sGrauenha^c e.o,; j . Alsem
geest, Zwedenburg 254, 2591 
BM Den Haag, ©0703473547. 
Groningen: 
W Philatelica; D. Roosjen, Me
zenlaan 13,9753 HXHaren 
(GR), ©0505344229. 
PV Groningen; J.P.A. Tolsma, 
Phil. Centrum, Emmastraat5, 
9722 EW Groningen,©050
5018234. 

H 

Haarlem: 
NVPV; P. Huyg, Spaarnrijkstraat 
44, 2024 EK Haarlem, ©023
5263267(na 19.00 uur). 
IV Philatelica; H.J. Hooning, 
Halbertsmastraat 48, 2035 CH 
Haarlem, ©0235362980. 
HFV 'Op Hoop uan Zegels'; L. A. 
Koelemij, postbus 6236, 2001 
HE Haarlem, ©0235244520. 
Haarlemmermeer: 
PV Hoarlemmermccr; mw. M. van 
DitzhuyzenAlbarda, Dorsers
straat 79, 2151 CG NieuwVen
nep, ©0252673134. 
HalfwegZwanenburg: 
PZVS.P.A.; I.e. van der Bijl, 
Houtrijkstraatg, 1165 LL Half
weg, ©0204974024. 
Harderwijk: 
PV Harderuiijk en Omstreken; W.C. 
Willemse, Bosboom Tous
sainstr. 5,3842 ZZ Harderwijk, 
©0341413653. 
HardinxveldGiessendam: 
PV'De Philatelist'; A.C.J. van 
Baaren, DeBuurt45, 3372 DB 
BovenHardinxveld, ©0184
618112, Sï:arjanuanbaaren@)het
net.nl. 
Heemskerk: 
PV Heemskerk; H.W. van Zon, 
Prankrijklaan 59,1966 VC 
Heemskerk, ©0251233894. 
Heerenveen: 
PVHeerenueen; G. de Beer, De 
Plasse I, 8449 EH Terband, 
©0513625239. 
Heerhugowaard: 
PHV Heerhii.goi»aard e.o.; mw. 
L.1. Folkers, Bloemaerüaan 11, 
1701VH Heerhugowaard, 
©0725715665. 
Heerlen: 
PV Heerlen e.o.; mw. C.H. Wol
singGrens, Promenade 267, 
6411 n Heerlen, ©045
5717790. 
Heeze: 
Filatelie Heeze; J. van der Linden, 
Adas 42, 5591 PK Heeze. 
Den Helder: 
FVDen Helder; L.J. Hordijk, Ro
zenstraat II, 1782 MS Den Hel

der, ©0640772367. 

Hellevoetsluis: 
P.V. Helleuoetsluis; J.J. Koppe
nol, Handlog 6, 3224 PG Helle
voetsluis, ©0181322699. 
Helmond: 
P.V. 'De Helm, Helmond en Om
streken'; T.A.1. Leijten, Eikenwal 
15, 5706 LI Helmond, ©0492
534793, i '̂t.leijten2@)chello.nl. 
WPV Helmond;!. Neggers, Van 
'tHofFstraat4, 5707 ES Hel
mond, ©0492553721. 
Hendrik Ido Ambacht: 
Ambachtsc FV; I.S.P. van de Ruit, 
Lod. van Nassaustr. 3, 3331 BK 
Zwijndrecht. 
Hengelo (O): 
NVPV; B.E. Sauerwald, Scherp
hoflanden 8,7542 CM Ensche
de, ©0534763473. 
'sHertogenbosch: 
'sHerto.genbossche FV; R, van Ach
terberg, Kloosterstraat 19. 5301 
BM Zaltbommel, ©0418
680790, wreneuanachtcrbcrg (ffitis
cali.nl. 
Heusden: 
PV'Black Penny'; M.L.H. Verha
ren, Herptseweg 27, 5256 NN 
Heusden, ©0416661606. 
Hilversum: 
FV Hilucrsum e.o.; A.E. Sanders, 
Loosdrechtseweg 245,1215IV 
Hilversum, ©0356221470. 
Hoek van Holland: 
IVPhilatelica; Postbus 115, 3150 
AC Hoek van Holland. 
Hoekschewaard: 
FV Hoekschcuiaard; Th.N.H. van 
Leeuwen, O. van Noortsingel 
II, 3262 EK OudBeijerland, 
©0186617706. 
Holten: 
NVPV; I.e. Bogaard, Churchill
straat 141, 7451 ZE Holten, 
©0548362398. 
Hoogeveen: 
PC Hoo^eucen; H.J. Ruiter, Satel
lietenlaan 18,7904 LP Hooge
veen, ©0528263259. 
HoogezandSappemeer: 
PHV HoogezandSappemeer; T.H. 
Nienhuis, Van Limburg Sti
rumlaan 19, 9602 GN Hooge
zand, ©0598321282. 
Hoorn: 
NVPV a/d. WestFriesland; H.I. 
van der Meulen, 't Roems 9, 
1616 PN Hoogkarspel, ©0228
561828. 
Philatelica Hoorn e.o.; W.E. Bok, 
Tinnegieter 93,1625 AV 
Hoorn, ©0229230322. 
Huizen: 
Postze.geluerenifling Huizen en Oms
treken ; G.I. Visscher, Co Bre
manlaan 26,1251HV La
ren,©0355387550, agj.uis
scher(ó)hccnet.nl. 

K 

Kampen: 
IVPhilatelica; I.G. Fidder, Gallé
straat43, 8266 CV Kampen, 
©0383315968. 
Katwijk: 
PVKatuiijk/Rijnsbur^; mw. W.P. 
Blok van Duijvenvoorde, Ro
meinenstraat 3, 2225 ZA Kat
wijk, ©0714016500. 
Kerkrade: 
EKPV; B.I.W. Berends, Pastoor 
Theelenstraat26, 6466 JH 
Kerkrade, ©0455415088. 
Klimmen: 
PhV "t Fakteurke'; H.J. Raes, 
Schalenboschweg 37, 6343 ED 
Klimmen, ©0434592797. 

Langedijk: 
IVPhilatelica; S. Ligthart, Anna 
van Saksenstr. 19,1723 KR 

NoordScharwoude, ©0226

313764. 
Leerdam: 
NVPV; A. Versluis, De Water
loop 27,4141IV Leerdam, 
©0345616960, 
'•■uersluis.a@uJorldonline.nl. 
Leeuwarden: 
V.P.V. 'Friesland'; H.P. van der 
Roest, Taniaburg 34, 8926 LX 
Leeuwarden, ©0582673520. 
Leiden: 
IVPhilatelica; R.K.I.Hegenbarth, 
Callenburghplantsoen 13, 2253 
TP Voorschoten, 
©0715762265. 
LWPV; W. Groenewegen, Roer
dompstraat 12,2352 CL Leider
dorp, ©0715891334. 
Lekkerkerk: 
E.N.P.V.; I. de Bruin, Harpoen 
2, 2931 RC Krimpen a/d Lek. 
Lelystad: 
NVPV;vacant 
AV 'De Philatelist'; W.L. Wol
schrijn, Karveel 5680, 8242 CR 
Lelystad, ©0320221803. 
Leusden: 
VPZV 'De Loupe'; M.A. limmink, 
Benedictijnenhove 25, 3834ZA 
Leusden, ©0334945392, »mi
chcl.jimmink(3)U)anadoo.nl. 
Lichtenvoorde: 
FV'DeGlobe'; I.I.M. Spekschoor, 
de Haare 3, 7136 MH Zieuwent, 
©0544351848. 
Lochem/Borculo: 
NVPV; G.G. Wissenburg, Deu
genweerd 18,7271 XT Borculo, 
©0545272543, 
'•U)issenbur5..g@hetn et.nl. 
Losser: 
PV Losser; mw. W.E. Fiselier, 
Gronausestraat335, 7585 PB 
Glane, ©0535382938. 

M 

Maassluis: 
WPV Maassluis (VPM); A.C. Ver
beek, Schubertlaan 503, 3144 
BK Maassluis, ©0105917871. 
Maastricht: 
PVZuidLimburfl; C.L.M. lans
sen, Christinastraat25, 6267 
AC Cadier en Keer. 
Meppel: 
Philatelica P.V.; B. Wijmstra, 
Wandelbosweg 1087,797i AK 
Havelte, ©0521340070. 
Monnickendam: 
PV'Waterland'; R.I. Schoof, Lau
wersmeer 45,1447 LA Purme
rend, ©0299645788. 
Monster: 
NVPV; W. Storm, Zeereep 121, 
2681 XE Monster ©0174
280134, ^'w.storm^hi.nl. 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen; mw. N. Zwit
serloodden Duik, Burg. Van 
Trichtlaan 116,3648 VK Wilnis, 
©0297289322. 

N 

Noordoost Veluwe: 
FV 'De Globe'; mw. G. lacobs, 
Heuvellaan 9, 8162 CT Epe, 
©0578613396. 
Noordwijk: 
V.P.N.; R.G. Steenbergen, Bloe
menschans 20, 2215 DE Voor
hout, ©0252216525. 
PV 'Onder de loupe'; I.M.M. 
Ooms, Eijken Donck 6, 2211 SE 
Noordwijkerhout, ©0252

37363^
Noordwijkerhout: 
IVPhilatelica; I.M.G. van Mulle
kom, Maandagsewetering 183, 
2211WT Noordwijkerhout, 
©0252373440. 
Nunspeet: 
NVPV; CA. de Bil, Kuntzestraat 

150, 8071 KP Nunspeet, ©0341
254522. 
Nijmegen: 
NVPV; Rob P. van Bruggen, So
phiaweg 125, 6564 AB Heilig 
Landstichting, ©0243233454, 
5=:inJo@nupunijmeflen.nl. 
FV 'Nouiopost'; W.I.M. Goos
sens, Vendelierstraat 15, 6562 
NA Groesbeek, ©024
3974654, wuj.j.m.goossens(3)chel
lo.nl. 

O 

Oldenzaal: 
OPHV; H.I. Teunis, Dr. De Bruy
nestraat 35,7576 BI Oldenzaal, 
©0541514243. 
Ommen: 
Verzamelaarsuer. Ommen en Om
streken; H. Koningen, Tuinflui
terstraat 10,7731 ZN Ommen, 
©0529450830. 
Oostburg: 
P.V. Lond uan Cadzand ; I.W. 
Lanse, Van Ostadestraat 58, 
4501 KV Oostburg, ©0117
454546. 
Oosterbeek: 
FV'DeGlobe'; H.Wegh,B. 
Crumstraat 19, 6866 AA Heel
sum, ©0317316649. 
Oosterhout: 
OWP; B.W.I. Keiler, Sterken
burg 10,4901 WD Oosterhout, 
©0162423311. 
Oosterwolde (Frl): 
Stellin^ujeruer Fil.Ver.; P. Rauwer
da, Brink 3, 8423 TE Makkinga, 
©0516441646. 
Ootmarsum: 
PVOotmarsum e.o.; E. Post, Bea
trixstr. 26,7591 GD Dene
kamp, ©0541351936. 

Papendrecht: 
Postze^eluer. 'Iris'; I.W. Goosens, 
Pontonniersweg 136,3353 SE 
Papendrecht,®0786i52093. 
Purmerend: 
IVPhilatelica; I. Groeneveld, De 
Goedemeent i, 1447 PT Purme
rend, ©0299463850, sjcgrey
3roeneueld@)hetn et.nl. 
Putten: 
PV Telstar'; H.D. Buitenwerf, 
Wittenburg 163, 3862 EE Nij
kerk, ©0332452484. 

Kaalte: 
PVRaalte; E. Bakker, Melisse 21, 
8101CZ Raalte, ©0572

353352
Renkum/Heelsum: 
FV 'De Globe'; W.I.G. Minnen, 
NweKeijenbergseweg49, 6871 
VN Renkum. 
Reuver: 
FV'Filucro'; R.P.L. Aerdts, Hoen
dercamp 4, 5953 DC Reuver, 
©0774744551, [•:raerdts(a)het
net.ni. 
Rheden/De Steeg: 
FV'DeGlobe'; M.F. Bijl, Konings
land 71, 6991DH Rheden, 
©0264951534. 
Rhenen: 
FV'DeGlobe'; H. Wessel, Paulus 
Potterhof 23,4033 AN Lien
den, ©0344601280. 
RodenLeek: 
IVPhilatelica; W.v.d. Velde, 
Groningerweg 32, 9321 TC Pel
ze, ©0505032608, »u;.ud.uel
de(ä)hccnet.nl. 
Roermond: 
PV Roermond; mw. I. Maessen

Hens, Karthuizerlaan 17,6042 
NB Roermond, ©0475321179. 

Roosendaal: 
Pu Philatelica WestBrabant; I.A. 
Noordhoek, Boterpotten 13, 
4731 NX Oudenbosch, ©0165
317509, moordmailcffihetnet.nl. 
PV Roosendaal; A.I.M. Verhoe
ven, Spoorstraat 194,4702 VP 
Roosendaal, ©0622438597, 
i:anjouerhoeucn(ä)home.nl. 
Rotterdam: 
PV Philatelica; I.C. Salemink, 
Zestienhovensekade loiB, 
3043 KK Rotterdam. 
RPhV; mw. N. Boeckholtz
Kooiman, Lauwersmeer 82, 
3068 PW Rotterdam, ©oio
4562597. 
PC Rotterdam; J. Vellekoop, Pres. 
Steynstraat 21,2312 ZP Leiden. 
RozenburgEuropoort: 
IVPhilatelica; E. Tabak, luliana 
van Stolberglaan 26, 3181HH 
Rozenburg ZH, ©0181212967. 
Rjjssen: 
P.V. Rijsscn ; I.H. Veurink, Ter 
Weelstraat 18,7462 RT Rijssen, 
©0548515970, ahenueu®hot
mail.com. 
Rijswijk: 
WPV Rijswijk; D. van der Win
den, Wethouder Brederodelaan 
2 K, 2286 AL Rijswijk, ©070
3931315

Santpoort: 
PV Santpoort PVS; H. de Ruiter, 
Pijnboomstraat 87, 2023 VP 
Haarlem, ©0235256107. 
Sassenheim: 
WPV Sassenheim; B.G. Doorne
kamp, Kwekersweg 92, 2171 
DZ Sassenheim, ©0252
216740. 
Schagen: 
FV'Westjriesland'; U. Terpstra, 
lepenlaan 13,1741 TA Schagen, 
©0224298965. 
Schoonhoven: 
Schoonhoucnsc Ver. uan Postze^el
uerzamelaars; H. Schep, 
Beneluxlaan 8, 
2871 HG Schoonhoven. 
Schijndel: 
SWP; F.Fierens, Hertog 
Hendrikstraat 11, 5492 BA 
SintOedenrode, 
©0413472746, 
:*.JTansenlia(p)annaburcht.nl. 
Sittard: 
FV Sittard e.o.; O.P.D. Bolech, 
Burg. Schrijenstraat 10, 6137 
RR Sittard, ©0464518522. 
Sliedrecht: 
PV 'Philctica'; I. van Schalk, Ada
ma van Scheltemastraat 28, 
3362 TB Sliedrecht, ©0184
412338. 
Soest: 
P.V, Eemland; I. van der Vos, lu
lianalaan 18,3871VI Hoevela
ken, ©0332534700. 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
IVPhilatelica; mw. M.H. de 
KortLievaart, Mercuriusstraat 
6, 3204 BM Spijkenisse, ©0181
616995, '• malicu(3)planet.nl. 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IVPhilatelica; H. Apperlo, 
Ahornhage 10, 9501 VE Stads
kanaal, ©0599616693, :ipzu
kanaalstreek@zonnet.nl. 
Steenwijk e.o.: 
F.V. IJsselham; mw. Th. Hof
Plat, Haulerweg 51, 8471 AI 
Wolvega, ©0561615153. 

Terneuzen: 
FV 'Het Watermerk'; A.H. de Rid
der, Lingestraat5,4535 EPTer
neuzen, ©0115697125. 
PVZeeuuischVlaanderen; 

http://ntt.nl
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G.v.d. Bosch, Sweelinckhof 54, 
4536 HC Terneuzen, ©0115
648618. 
Tiel: 
PhilatelistenclubTiel; B. Visser, 
De Schouw 49,4002 GJ Tiel, 
©0344612378. 
Tilburg: 
VPTTilbur^; W.F.M. Tukker, 
postbus 10418, 5000 IK Til
burg, ®0i357i44i7,>:upttil
bur3(a)planet.nl. 

U 

Uithoorn: 
Fil.Ver, Uithoorn; J.S.P. Drost, 
Couperuslaan 6,1422 BD Uit
hoorn, ©0297563646. 
Utrecht: 
UPhV; J. van der Meulen, Elbe
dreef 125, 3562 BN Utrecht, 
©0302613733. 
PV Utrecht; J.C. Siebrasse, 
Heeincamp 16, 3992 SJ Hou
ten, ©0306373634. 

Vaals: 
PV'Drielandenpunt'; H.J. Brouns, 
Karolingenstraat9, 6369 BV 
Simpelveld. 
Varsseveld: 
FV 'De Globe'; H.A. Weerdesteijn, 
Doetinchemseweg 48,7021 BT 
Zelhem, ©0314622272. 
Veendam: 
FVVccndam e.o.; D.J. Dijkstra, 
Ds Van Petegemstraati6, 
9645 NV Veendam, 
©0598632793. 

Veenendaah 
FV'DeGlobe';C.A. Meurer, 
Vivaldistraat5, 
3906 CA Veenendaal, 
©0318515062. 
PV'Frimärket'; E. de Blauw, 
't Melkhuis 40, 3902 GW 
Veenendaal, ©0318513512. 
Veldhoven: 
PC GrootVeldhouen; J.J.J. Deltrap, 
De Wever 9, 5506 AT Veldho
ven, ©0402534633. 
Velp/Rozendaal: 
FV'De Globe'; J.F. Florijn, Wil
lemstraat 2, 6882 KD Velp. 
Venio: 
P.V, 'Philo Venlo'; M.J.M. Gielen, 
Framboosstraat 9, 5925 
HJ Venlo, ©0773820064. 
Vianen: 
FV 'De Posthoorn'; wnd. C.G.K. 
Timmer, Herman de Manstraat 
6, Vianen,©0347373396. 
Vlaardingen: 
NVPV; W.G.L. Poels, L. de Co
lignyln 96,3136 CS Vlaardin
gen, ©0104746725. 
Vlissingen: 
Vlissingse FV; W.F. Broeke, 
K. van de Coppellostraat 15, 
4384 BT Vlissingen, 
©0118464109. 
Vlijmen: 
PV 'De Philatelist'; R. Dhondt, 
Kikkerstraat 4, 5256 BG Heus
den, ©0416665094. 
VolkelUden: 
IVPhilotelica; E.K. Roelfsema, 
Potbeker 65, 5384 DN Heesch, 
©0412454110. 
Voorschoten: 
NVPV; M. van Rijn, Leidseweg 
125, 2253 AB Voorschoten, 
©0715614612. 

W 

Waalwijk: 
WPV 'De Langstraat'; J.A.M, van 
Best, Mgr. Völkerstraat 40, 
5171JN Kaatsheuvel, ©0416
274760. 
Wageningen: 
FV'De Globe'; N.H. Edelenbosch, 
Asterstraat 387, 6708 DW Wa
geningen, ©0317424711. 
Wassenaar: 
PC Wassenaar; L.L. Kamminga, 
Spinozalaan i DI, 2273 XA 
Voorburg, ©0703871987. 
Waubach: 
PV'Waubach'; J.A. Kempers, 
Rooseveltstraat 21, 6374 JA 
Landgraaf, ©0455310054. 
Weert: 
Filatelica Weert e.o.; G.P.A.H. 
Hendrikx, Irenelaan 27, 6006 
HB Weert, ©0495533862. 
Weesp: 
VVVlKi^ e.o.; J.J. van Rossum
v/d Kraats, Bastionweg 113, 
1383 IC Weesp, ©0294416740. 
Wieringen: 
PV 'De Snuffelaar'; J. Kort, Plane
tenlaan 8,1771 BZ Wieringer
werf, ©0227603166. 
Winschoten: 
rVPhilatelica; mw. G.R. Elzen, 
Waterlelie 44,9679 MD 
Scheemda, ©0597592676. 
Winsum: 
PVWinsum e.o.; W. Top, Schep
perijlaan 8, 9951BJ Winsum, 
©0595444395. 
Winterswijk: 
FV 'De Globe'; J.I.M. Spekschoor, 
de Haare 3,7136 MH Ziewent, 
©0544351848. 
FV 'De Klomp'; J. Kersbergen, 

Abeelstraat 52, 7101 LH Win
terswijk, ©0543512024. 
Woerden: 
FV Woerden; G.I. van der Waal, 
Skutsje 47, 3448 KW Woerden, 
©0348567157, .t;/ilatclie.ii)ocr
den@i«anadoo.nl. 
Woudenberg: 
WPV 'Onder de Loep'; ].]. Boel, 
Koningin Sophiestraat3,3931 
CN Woudenberg, ©033
2867483. 
Wijchen: 
FV 'De Globe'; I.H.G. Gosselink, 
Margrietstraat i i , 6602 CN Wij
chen. 
Wijk bij Duurstede: 
FV Wijk bij Duurstede; F.I. van der 
Vegte, Aardbeiengaard 5, 3962 
HE Wijk bij Duurstede, ©0343
573979 of 0648138239, »ej
uanderueflte@)tele2 ,nl. 

II 

IJmuiden: 
PVIJmmdcn; G. Swets, Kon. 
Emmastraat i, 1975 BL Ilmui
den, ©0255516574, incl. 
rondzendverkeer, «^sujrts^frce
ler.nl. 

Zaanstad: 
WZPV 'De Posthoorn'; D. Fraay, 
Rembrandtstraat 10,1506 LT 
Zaandam, ©07577x2477, 
s3d.jTaaij(5)chello.nl. 
Zeewolde: 
PVZeeuioldc; I. Nollet, Pluutha
ven 36, 3891AZ Zeewolde, 
©0365224929. 

Zeist: 
Zeister Zegel Zoekers 2000; wnd. 
P. Muller, Weth. Hollaan 5, 
3984KAOdijk. 
Zetten: 
FV 'De Globe'; I. Niggebrugge, 
Hoge Riem 3, 6666 JA Heteren, 
©0264722637. 
Zevenaar: 
FV 'De Globe'; LI. Kuipers, Vuur
doornstraat 23, 6903 Cl Zeve
naar, ©0316528801. 
Zierikzee: 
PV Schouwen Duiueland; J.C. Steu
tel. Lange Blokweg 2,4301 NX 
Zierikzee, ©0111416175. 
Zoetermeer: 
P.V. Zoetermeer en Omstr.; F.A. 
Boerman, Groenblauwlaan 10, 
2718 IA Zoetermeer, ©079
3613253. 
Zuidlaren: 
IVPhilatelica; H. Nijland, De 
Hilde 36, 9476 WB Zuidlaren, 
©0504093722. 
Zutphen: 
FV 'De Globe'; R.M. Huttinga, 
v.d. Vegtestraat99,7201 BE 
Zutphen, ©0575523785. 
Zwartsluis: 
PVRegio Zwartsluis e.o,; M. 
Schulte, Stationsweg 28, 8064 
DG Zwartsluis, ©0383866228. 
Zwijndrecht: 
WPVZujjjndrecht e.o.; mw. I.e. 
MolBoshoven, Perkstraat 48, 
3333 VG Zwijndrecht, ©078
6209088. 
Zwolle: 
PV Zwolle; I.W. Havers, Den Uyl
straat 14, 8015 DX Zwolle, 
©0384600508. 

IETS KOPEN OF VERKOPEN? PLAATS EEN 
KLEINE ANNONCE IN 'FILATELIE'! 

Voor maar 5 euro kunt u 
in 'Filatelie' een kleine 
advertentie plaatsen. 
Dat wil zeggen: alleen 
als u lid bent via een ver

eniging of als u een indi
vidueel abonnement bent 
aangegaan. 
Dus als u iets wilt verko
pen; als u op zoek bent 

naar die ene, bepaalde 
zegel; als u de 41.500 le
zers van 'Filatelie' op de 
hoogte wilt stellen van 
een verenigingsbeurs of 
als u aandacht wil vragen 
voor uw eigen website, 
plaats dan een kleine an

nonce. De eerste drie re
gels kosten u maar 5 euro 
en elke volgende regel 
2,50 euro. 
Het formulier hieronder 
maakt het opgeven van 
een kleine annonce heel 
gemakkelijk. Vul de bon 

(of een fotokopie daar
van) volledig in, zet uw 
handtekening en zend 
het formulier aan het vol
gende adres; 
Springer Uitgeverij bv i.o. 
Postbus 270 
3830 AG Leusden 

mw\ 
VOOR KLEINE 
ANNONCES 

Een advertentie van 
drie regels kost 
5 euro; voor elke 
regel meer betaalt u 
€ 2,50. Vermelding 
van naam en adres 
(of naam en tele
foonnummer) in de 
advertentie Is ver
plicht. Plaatsing on
der nummer kost 
4 euro extra. 

ATTENTIE! 

I 

2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

€5 
€7.50 
€ 1 0 

€ 12,50 

€15 
€17,50 

Schrijf de tekst van MW annonce hierboven netjes uit. Gebruik per letter, leesteken o/spatie e'e'n uakje! 

Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan Springer 
Uitgeverij bv i.o. om het verschuldigde bedrag 

Naam af te schrijven van zijn/haar eigen bankof giro

nummer: 
Straat: 

Kruis hier de ge
wenste rubriek aan: 

□ AANGEBODEN 

□ GEVRAAGD 

□ DIVERSEN 

PCtPlaats: (handtekening). 

Telefoon: Alleen volledig ingevulde en ondertekende 
bonnen worden door Springer Uitgeverij bv i.o. 

Giro/banknummer: in behandeling genomen. Sluitingstermijn: 
minimaal vier weken voor het verschijnen van 

Ten name van: 'Filatelie'. 

http://ler.nl


Als in deze rubriek wordt ge
sproken van afbeelding meldmij 
3/332 dan wil dat zeggen dat 
de gegevens van de afgebeel
de zegel kunnen worden ge
vonden in 'Filatelie' van 
maart (3) op bladzijde 332. 

Als bij een zegel geen om
schrijving wordt gegeven dan 
is de zegel (of de omschrij
ving) nog niet door de sa
menstelster van deze rubriek 
ontvangen. 

Uitsluitend zegels van landen 
die  voor zover valt na te 
gaan  zijn aangesloten bij de 
Wereldpostvereniging wor
den in deze rubriek vermeld. 

EUROPA 

AZERBEIDZJAN 
276'05. Bijen. 
Velletje met 500, i.ooo, 
1.500, 3.000 m. Resp. Para
vespula germanica, Bombus 
terrestris, Vespa crabro, Apis 
mellifera caucasica. 

BOSNIEHERZEGOVINA 
204'o5. Flora, rozen. 
0.80,1.20 (M). Resp. Rosa 
damascena Mill, Rosa alba. 

204'o5. Fauna. 
2., 3. (M). Resp. Tetrao uro
gallus. Castor fiber (auer
hoen, bever). 

= 204'o5. Europa 2005, gas
^ tronomie. 
° Velletje met tweemaal 2.(M). 
^ 'Baklava' (gebak met noten 
\^ en siroop),'sogandolma' 
2 (gevulde uien); op rand 
— brood 'vlioren en recepten. 

SAMENSTELLING: CHRISTA VAN HATEREN 
POSTBUS 214, 2400 AE ALPHEN AAN DEN RIJN 

205'o5. Mediterrane spe
len, Almeria2oo5. 
I. (M). Windsurfer, wielren
ner en man met bal. 

"^ Mm 14IU(4(iaYINJI 

nmittia mt 

3i5'o5. Muziekschool Sara
jevo vijftig jaar. 
I. (M). Gebouw, muziekno
ten, vier gezichten (Milos
evic, Prebanja, Rithman, 
Smailovic). 
'■7"'°5' Herdenkingsmonu
ment in Potocari, Sebrenica 
19952005. 
I. (M). Wenende vrouwen. 

BOSNIËHERZEGOVINA, 
Republiek Srpska 
308'05. Uitgifte eerste Eu
ropazegels vijftig jaar gele
den. 
Viermaal 1.95 KM. (€ i.). 
Beeldmerk CEPT* en '50' 
met resp. riviertje in natio
naal park Perucica, oude brug 
in Mostar, raften, brug over 
Drina. Ook velletje met de 
vier zegels, ook zegels en vel
letje zonder perforatie. 
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BULGARIJE 
257'o5. Honderdste ge
boortedag Elias Kanety 
(19051994), schrijver. 
0.80 L. Portret Nobelprijs
winnaar letterkunde 1981, 
medaille en handtekening. 

2g7'o5. Fauna, spinnen, 
o.io, 0.20, 0.45, 0.80 L. Resp. 
Synema globosum, Argiope 
bruennichi, Eresus cinnabe
rinus, Araneus diadematus. 

CYPRUS TURKS 
305'o5. Europa 2005, gas
tronomie. 
Tweemaal 60 NTL. Gedekte 
tafel met gebak en fruit en 
wijn, oven en tafel met ge
bakken brood. Ook velletje 
met vier zegels. 

87'05. Planten. 
15, 25, 30, 50 NTL. Resp. Di
antus cyprius, Delphinium 
casseyi, Brassica hilarionis, 
Limonium albidum. 

DUITSLAND 
89'o5. Maagdenburg 
twaalfhonderd jaar. 
€ 0.55. Houtsnede van stad 
Maagdenburg uit 'Schedei
schen Weltchronik' van 1493. 

89'o5. Godsdienstvrede van 
Augsburg vierhonderdvijftig 
jaar geleden. 
€ 0.55. Vredesengel. 

89'o5. serie 'Für uns Kin
der', 2005. 
€ 0.55. Twee gekleurde ha
nen. 

■ 5 5 4. Deutschland Fur uns Kinder 
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89'o5. Honderdste geboor
tedag Max Schmeling (1905
2005). 

€ 0.55. Foto als actief bokser 
en portret uit latere tijd. 

89'o5. Frankeerzegels, 
bloemen. 
€ o.io, 0.40. Resp. tulp, lever
bloempje. 

FINLAND 
79'o5. Hedendaagse kunst. 
€ 0.90. Abstract werk van 
beeldhouwer Kari Huhtamo 
(1943)

GEORGIË 
275'o5. Europa 2005, gas
tronomie. 
20, 80 (T). Korenaren en 
resp. meisje met 'lavash', 
bakken Georgisch brood. 
Ook boekje. 
66'o5. Rabbijn Abraam 
Khvoles. 
i.L. Portret. 

HONGARIJE 
i76'o5. 78*" Dag van post
zegel, 20"" Hongaarse 
GrandPrix Formule i. 
50, 90 Ft.; blok 500+200 Ft. 
(toeslag voor georganiseerde 
filatelie). Resp. tweemaal 
Formule iwagen; circuit 
Hongaroring in Mogyorod 
doorlopend op rand. 

IERLAND 
i98'o5. Conferentie en ten
toonstelling over bijen in Du
blin, Apimondia 2005. 
€ 0.65. Europese honingbij 
(Apis mellifera mellifera). 

Apimondia 2005 
'     l H I H T H l U l H . 

ITALIË 
3g'05. Stuntteam 'Frecce 
tricolori' van Pattuglia Acro
batica Nazionale (PAN) van 
Italiaanse luchtmacht. 
€ 0.45,0.60. Beeldmerken 
Italiaanse luchtmacht en 
Frecce tricolori en tweemaal 
verschillende afbeelding 
stuntteam met rook in kleu
ren Italiaanse vlag. 

i49'05. Honderdste sterf
dag Pietro Savorgnan di Braz
za(i852i905). 
€ 0.45. Portret ontdekkings
reiziger, omtrek Afrika en 
Afrikaan. 

LETLAND 
58'05. Serie wapenschil
den. 
Tweemaal 0.15 Lvl. Herdruk
ken wapenschilden van 
Daugavpils, Jürmala. 
i38'05. Vissen. 
0.15,0.40 Lvl. Resp. Lampe
tra fluviatilis, Clupea haren
gus. 

UPES NIBC ÎS 

LATVIJA,,, 
i48'05. Paus Johannes Pau
lus II (19202005). 
0.15 Lvl. Portret en menigte 
op plein. 

LITOUWEN 
39'05. Kerken. 
I., 1.30 Lt. Resp. Evange
lischLutherse kerk in Vilni
us, St. Kazimierz kerk in Vil
nius. 
io9'o5. Rode boek van Li



touwen, flora en fauna meer. 
Tweemaal i. Lt. Gavia arcti
ca, Trapa natans (pareldui
ker, waternoot). 
24g'o5. Mikalojus Konstan
tinas Ciurkionis (1875igii), 
componist en schilder. 
Velletje met driemaal 2. Lt. 
Sonate van de zee (1908), 
resp. allegro, andante, finale; 
op aanhangsel portret, op 
rand zee. 

MAN 
i58 'o5. Twintigste wereld
jeugddag in Keulen. 
Velletje met 42 p. , £ 1.50. 
Resp. pauselijk paleis, basi
liek SintPieter, op aanhang
sels paus Johannes Paulus II 
(19202005), paus Benedic
tusXVI (1927); op rand jon
geren en beeldmerk gelegen
heid. 

MOLDAVIË 
66'o5. Europees kampioen
schap schaken voor vrouwen. 
4.40 L. Schaakstuk (witte ko
ningin) en beeldmerk gele
genheid. 
i ' 7 ' ' ° 5  Componisten. 
0.40,1. , 2. L. Resp. Sergei 
Lunchevich (19341995) met 
viool, Valery Kupchea (192g
1989) en gebouw, Anton Ru
binstein (18291894) en vleu
gel. 
207'o5. Vijftig jaar sinds 
eerste Europazegels. 
1.50,15. L. Beeldmerk 
CEPT* en resp. kaart Molda
vië met vlag en standbeeld. 
Europazegel 1956 zonder 
waarde of landaanduiding. 

MONACO 
5g'05. Tiende dag van Euro
pees erfgoed. 
€ 0.48. Beeldmerken gebou
wen. 

59'05. Twintigste goochel
festival 'Monte Carlo Magic 
Stars'. 
€ 1.45. Goochelaar en ster
ren. 

3io '05. Kerst. 
€ 0.53. Madonna en Kind. 

NOORWEGEN 
i g  'o j . Zeeleven. 
'B' , 'A' (5.50, 6. kr.). Resp. 
Orcinus orca, Urticina eques. 

ig '05. Vuurtorens. 
Tweemaal 'A'. Vuurtorens in 
resp. Tranoy op eiland Har
naroy (ig36), Jomfruland op 
Jomfruland. 

OEKRAÏNE 
i28 'o5. Wereldtop over in
formatiemaatschappij, Tunis 
2005. 
2.50 Hr. Beeldmerk gelegen
heid. 

OOSTENRIJK 
i j g 'oS. Formulei legen
den, Niki Lauda (ig4g). 
€ 0.55. Portret, handtekening 
en racewagen. 

2i9 'o5. Serie 'beroemde 
schilderijen uit Oostenrijkse 
verzamelingen', Egon Schiele 
(i8goigi8). 
Blok € 2.10. 'Der Häuserbo
gen' (1915) uit Leopoldmuse
um in Wenen. 

309'o5. Serie 'spoorwegen', 
honderd jaar Montafoner

bahn van Bludenz naar 
Schruns. 
€ 0.55. Treinstel ET 10103. 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i 
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MONTAPONERBAHN ET 10 :03 

7io 'o5. Landhaus Klagen

fiirt, zetel provinciaal be

stuur. 
€ 0.75. Plafondschildering 
(1740, J.F. Fromiller): staten 
huldigen keizer Karel VI 
(1729)

wn^wwp 

i4 io '05 . Moderne kunst, 
Karl Hodina (1935). 
€0 .55 . 'Waldmeister'. 
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POLEN 
297'o5. Poolse steden, Sie
radz. 
0.20 ZI. Voorkant kerk. 
88'o5. Wereldkampioen
schap atietiek, Helsinki 2005. 
Velletje met 1.30,1.30, 2., 
2. Zl. Resp. hordeloop, 
kogelstoten, kogelslingeren, 
hinkstapsprong. 

ROEMENIË 
i5'7"'°5 Dag van de postze
gel, marineschepen. 
Velletje met viermaal 
2.20 NL. Fregat 'Marasesti' 
(ig85}, monitor 'Mihail Ko
galniceanu' (1993), korvet 
'Admiraal Horia Macellariu' 
(iggó), opleidingsschip 
'Constanta' (1980). 

m Ui.! al I 
28'05. Overstromingen juh 
2005,1, regenboog van hoop. 
0.50 NL. Water, bergen, sfinx 
van Bucegi en regenboog. 

i88 '05. Paus Benedictus 
XVI(ig27). 
Velletje met 1.20, 2.10 NL. 
Resp. kardinaal Joseph Rat
zinger, paus Benedictus XVI; 
op rand koepel basiliek Sint
Pieter. 

RUSLAND 
i68 '05. De aarde, lichtblau
we planeet. 
Velletje met 3., 3.50,4., 
4.50, 5. r. Resp. handen met 
waterdruppels, golf in zee, 
bergen met sneeuw, water
valletje in rivier, druppels op 
blad. 

TSJECHIË 
79'05. Handgemaakt erf
goed, klokken. 
7.50, g., 12. Kc. Klokken uit 
resp. Franciscaner klooster in 
Benesov(1322) en kerk in 
Havlickuv Brod (1335), Ro
maanse kerk in Dobrs (1561, 
1596), Wenceslaskerk in Olo
mouc( i827) . 

j aVKARUOSUKA i 
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2i9 'o5. Antieke tractors. 
7.50, g., 18. Kc. Resp. John 
Deere 15/27 (1923), Lanz 
Bulldog HL12 (1921), Skoda 
HT 40 (1937). 
2i9 'o5. Wereldtop informa
tiemaatschappij. 
9. Kc. 

TURKIJE 
226'05. Tapijten, gezamen
lijke uitgifte met België. 
60, 70 NTL. Tapijt uit resp. 
Hereke (Turkije), België (go
belin). 

37'05. Tweeëntwintigste 
wereldcongres architectuur. 
70 NTL. Stadsgezicht Istan
bul. 

'' TURKiYF. rUMHURIYETi i 
] 

5'7 ' 'o5 Mozaïeken uit Ro
meinse stad Zeugma. 
60, 70, 70, 80 NTL. Resp. 
Achiloos (god Eufraat), 
Griekse held Achilles, Titaan 
Oceanus met zuster en gema
lin Tethys, Gaea (godin aar
de). 

207'05. Klokken. 
60, 70 NTL. Antieke tafel
klokken uit resp. 1770,1867. 
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kMÉÉ«Aé*M*^MM«A 
ig8'o5. GrandPrix Turkije 
Formule I. 
70 NTL. Racewagen. 

XVr
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WITRUSLAND 
i88 '05. Traditionele kle
ding. 
320, 570 r. Resp. drie vrou
wen met bloemenkransen uit 
Mosty, vrouw met bloemen 
uit Lepel. 
258'o5. Internationaal jaar 
van sport en lichamelijke op
voeding 2005. 
570 r. Beeldmerk, atlete en 
ijshockeyers. 
io9 'o5. Stad Wolkowysk 
duizend jaar. 
360 r. Wapenschild, gebou
wen. 

i79 'o5. Kerkprovincie Tu
rov duizend jaar. 
360 r. Monument St.Cyrillus 
van Turov. 
23g'o5. Schaken. 
Tweemaal 500 r. In twee ver
schillende kleuren: dame en 
heer aan schaaktafeltje. Ook 
boekje. 



IJSLAND 
7-io-'05. Dag van de postze
gel. 
Blok 200.- kr. Gekleurde da
ken Reykjavik. 

754 

7-io-'o5. Eerste motorfiets 
honderd jaar geleden in IJs
land. 
50.- kr. Harley Davidson 
2004 Sportsster Roadster 
XLR1200, op achtergrond 
motorfiets uit 1905 van Thor-
kell P. Clementz: ELG Moto-
sacoche. 

7-io-'o5. Handelscollege IJs
land honderd jaar. 
70.- kr. Schoolgebouwen 
twee dansende afgestudeer
den in nationale kleding. 

3-ii-'o5. Vogels. 
60.-, 105.- kr. Resp. Anser 
anser, Sturnus vulgaris (grau
we gans, spreeuw). 

Island 60 (10 

3-ii-'05. Kerst. 
50.-, 70.- kr. Resp. appel, 
dennenboom. Ook boekje. 

ZWEDEN 
23-9-'o5. Bromfietsen. 
Achtmaal 5.50 kr. in boekje. 
Brommer en twee mensen bij 
schutting (Fram), Husq-
varna-bromfiets, achterwiel 
fiets met motor (Kuli), twee 
jongens op brommers 
('zestiger jaren'), monteur bij 
hangende brommer, gemo
toriseerde bakfiets, motor 
van Zündapp-bromfiets, man 
op Peugeot-bromfiets. Ook 
vel met negenmaal 'zestiger 
jaren' en vel met de acht ze
gels. 

Sso U^k 

23-9-'o5. Greta Garbo (1905-
iggo), gezamenlijke uitgifte 
met Verenigde Staten. 
Tweemaal 10.- kr. in boekje 
van vier. Portret filmster (uit 
film 'As you desire me', 
1932), profiel getekend door 
Einar Nerman. 

23-9-'05. Jonge, wilde dieren 
Viermaal 'Brev' in boekje van 
tien. Lynx lynx, Canis lupus, 
Ursus arctos, Vulpes vulpes. 

AUSTRALIË 
6-9-'o5. Schatten uit het ar
chief 
$ 5.-. Aftjeelding deel vel 20 
Sh. 'honderd jaar New South 
Wales' met portret Philip en 
lord Carrington (1888, Yvert 
New South Wales 66). 

6-9-'o5. Wenszegels. 
45, 50 c. Resp. kerstboom, 
werelddeel Australië met 
sterren. Ook mogelijk met 
persoonlijk aanhangsel. 

23-9-'05. Werelderfgoed, VII. 
'Förenings brev', 'Ekonomi-
brev' (rolzegels). Resp. zend
mast Varberg Radiostation in 
Grimeton (Halland) sinds 
2004 op lijst werelderfgoed 
Unesco*, begraafplaats 
Skogskyrkogärden ten zui
den Stockholm sinds 1994 op 
lijst werelderfgoed. 

SVERI 

BUITEN EUROPA 

ARGENTINIË 
6-8-'05. Historisch en archi
tectonisch waardevolle religi
euze gebouwen. 
Viermaal 75 c. Kapel 'Nuestra 
Senora del Rosario de Van-
donga' en maagd (Sierras 
Chicas, Cordoba), altaar en 
minaretmoskee Al Ahmad 
(stad Buenos Aires), ingang 
en glas-in-loodraam synago
ge (stad Buenos Aires), boed
dha Shakyamuni en interieur 
tempel 'Vision del Medio' 
(stad Buenos Aires). 

4-io-'o5. Maand filatelie, de 
boerderij. 
Vijfmaal 50 c , $ i.-. Resp. kip 
met kuikens, lammetje en 
vlinders, geit, varken, koe, 
paard. Ook velletje met de zes 
zegels, boekjes 

i-ii-'05. Kerst 2005. 
$ 0.45,1.-. Resp. Madonna en 
Kind, engel. Ook boekjes. 

BANGLADESH 
i2-8-'o5. Dertiende top 
SAARC*, Dhaka 2005. 
6.- T. 'SAARC', regenboog, 
beeldmerk en vlaggen. 

BARBADOS 
20-7-'o5. Datum en correctie 
namen melding 7/8/581, 

bloeiende bomen. Adansonia 
digitata, Spathodea campa-
nulata, Cochlospermum viti-
folium, Capparis cynophal-
lophora, Majidea zanguebari-
ca, Thespesia populnea, Gly-
ricidia sepium, Parkinsonia 
aculeata. Cassia javanica, 
Bauhinia x blakeana, Tabe-
buia chrysantha, Guaiacum 
officinale, Canella winterana, 
Peltophphorum pterocar-
pum, Erythrina variegata. 

BELIZE 
3i-8-'05. Frankeerzegels, 
ecologisch en cultureel erf
goed. 
5,10,15, 25, 30, 50, 60, 75 c , 
$ I.-, 2.-, 5-., 10.-. Resp. Gu-
anacaste Nationaal Park 
(Cayo district), overheidsge
bouw voor cultuur (Belize 
city), Labaantun archeolo
gisch reservaat (Toledo dis
trict), Altun Ha archeolo
gisch reservaat en jaden 
hoofd, Noloch Ch'en archeo
logisch reservaat en keramie-
ken pot, GofPs Caye en ko
raal, Blue Hole natuurmonu
ment (grot en duiker), Lama-
nai archeologisch reservaat, 
Half Moon Caye en vogel, 
schiereiland Placencia en 
spons, museum, Ceros ar
cheologisch reservaat. 

BOLIVIA 
20-5-'o5. Maarschalk Otto 
Felipe Braun (1798-1869). 
6.- Bs. Portret in uniform 
held van Montenegro. 

BRAZILIË 
30-7-'05. Mario Quintana 
(1906-1994), dichter. 
R$ 0.80. Portret en gedicht 'O 
Mapa'. 
io-8-'o5. Amerika Upaep* 
2005, strijd tegen armoede, 
regenbakken. 
R$ 0.80. Beeldmerken Upaep 
en programma 'Fome Zero', 
huis met regenpijp, kind met 
glas water, regenbakken, ar
beiders bouwen regenbak. 

io-8-'o5. Negentiende con
gres Upaep*. 
'1° Porte Carta Comercial'. 
Beeldmerken Upaep en con
gres, symbolische afbeelding 
van Pao de A^ucar (Suiker-
broodberg) en strand Co-
pacabana. 

i3-8-'05. 'Estrada Real', oude 
goudroute van goudmijnen 
in binnenland naar kust. 
Driemaal R$ 0.80 (samen
hangend). Beeldmerk route 
en kaart met route en goud
wasser, wandelaars en fiet
ser, bergland met ruiters en 
kom met eten. 

i5-8-'o5. Samba-de-Roda uit 
streek Reconcavo Baiano. 
R$ 0.55. Danseres en muzi
kanten. 
i6-8-'05. Dansen, samba en 
son, gezamenlijke uitgifte 
met Cuba. 
Tweemaal R$ 0.80. Vogel 
met muziekinstrument en 
vlagvan resp. Brazilië met 
samba-danspaar, Cuba met 
son-danspaar. 

CAMBODJA 
22-9-'o4. Bezienswaardighe
den, tempels. 
200, 500, 600,1.600,1.900; 
blok 2.000 R. Resp. 'Preah 
Khan', 'Prerup', 'Banteay 
Samre', 'Bayon', 'Angkor'; 
'PrasatBayon' en reliëf 
hoofd. 
2g-io-'o4. Kroning van ko
ning Norodom Sihamoni. 
100,400, 500, 600, 700, 900, 
2.100,2.200,4.000 R. Ko
ning Preah Bat Samdech Pre
ah Boromneath Norodom Si
hamoni (1953), resp. begroe
ting, knielen voor monnik, 
planten boom, portret, be
groeting kind, begroeting ie
mand in uniform, met witte 
duiven, met jonge mannen, 
bij monument onafhankelijk
heid. 

CANADA 
Afbeelding melding 7/8/581, 
Oscar Peterson. 



CHILI 
7-i2-'o4. Honderd jaar con
trole- en inspectiedienst elek
triciteit en brandstof. 
$ 240. Booreiland, flat, elek-
triciteitsmasten, tankauto, 
waterkrachtcentrale. 

30-6-'o5. Palacia de la Mone-
da tweehonderd jaar. 
$ 290. Gebouw, vroeger 
Munt, nu presidentieel pa
leis. 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
i9-8-'o5. Postzegeltentoon-
stelhng Taipei 2005. 
NT$ 15.-. Rjmelewijnkaraf 
uit Cing dynastie (1683-
1895). Ook velletje met zes 
zegels. 

ig-8-'o5. Taipei 2005, inter
nationale postzegeltentoon
stelling, III, natuurbehoud. 
Velletje metNT$ 5.-, 25.-
(ronde zegels).Resp. groen 
eiland, Taiwanese makaak 
(Macaca cyclopis); op rand 
silhouet vogel metzwart-
brauw-baardvogel en boom
kikker (Hyla avivoca) en oos
telijke top berg Hohuan. 
20-8-'o5. Taipei 2005, inter
nationale postzegeltentoon
stelling, IV, technologie. 
Velletje metNT$ 5.-, 25.-. 
Resp. microscoop, helix; op 
rand wereldbol, cd-rom, 
moederbord. 
2i-8-'o5. Taipei 2005, inter
nationale postzegeltentoon
stelling, V, bloemen en fruit. 
Velletje metNT$ 5.-, 25.-
(driehoekige zegels). Resp. 
bloemen, mand fruit. 
22-8-'o5. Taipei 2005, inter
nationale postzegeltentoon
stelling, VI, festivals. 
Velletje met NT$ 5.-, 25.-. 
Resp. 'ear-shooting' ceremo
nie (van Bunun-volk: offers 
voor voorouders en bidden 
voor goede oogst en schieten 
op oren hert), drakenboot-
race; op rand ceremoniële pa
rasol en koningsboot. 

23-8-'o5. Taipei 2005, inter
nationale postzegeltentoon
stelling, VII, keuken. 
Velletje metNT$ 5.-, 25.-. 
Resp. rijstkoekjes, kom met 
'Buddha jumping over the 
wall'; op rand meer gerech
ten en stoommandjes. 
24-8-'05. Taipei 2005, inter
nationale postzegeltentoon
stelling, VIII, oceaanleven. 
Velletje met NT$ 5.-, 25.-
(ovale zegels). Resp. Pygopli-
tes diacanthus (pauwoog kei-
zersvis), rood hoornkoraal; 
op rand eilandje en koraalrif 
metvissen. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
i6-7-'o5. Nantong museum 
honderd jaar. 
Tweemaal 80 f Zuidelijk ge
bouw, centraal gebouw. 

30-7-'05. Nationaal natuurre
servaat Xianghai. 
Viermaal 80 f Vogel met jong 
op nest, vliegende vogels bo
ven olmen, eenden in meer, 
arend boven steppe. 

f'^i^ 
i-8-'o5. Generaals uit volks
leger, II. 
Vijfmaal 80 f Yang Jingyu, 
Zuo Quan, Peng Xuefeng, 
Luo Binghui, Guan Xian-
gying-
« W R n r w « ^ 

i5-8-'05. Overwinning op Ja
panse agressie zestig jaar ge
leden. 
Viermaal 80 f. (samenhan
gend); blok 6.-y. Resp. sol
daten met geweren, soldaat 
met trompet, soldaat en 
vliegtuigen bij landing Nor-
mandië, soldaat bij overgave 
Berlijn; vredesduif, op rand 
prikkeldraad. 

26-8-'o5. Veertig jaar geleden 
Tibet autonoom. 
80 f Dansende mensen. 

CHRISTMASEILAND 
i-ii-'05. Kerst. 
45, 90 c. Kerstman, resp. bij 
versierde palm met abbot-
gent (Papasuia abbotti) en 
rode krab, wordt door rode 
krabben naar eiland getrok
ken. Boekje. 

ECUADOR 
20-6-'o5. Olympische Acade
mie in Ecuador vijfentwintig 
jaar. 
$ 1.25. Olympische ringen en 
figuurtjes. 
22-7-'o5. Ontmoeting Gu
ayaquil 1822. 
$ 0.90, 0.90; blok $ 2.-. 
Beeldmerk en postzegel met 
resp. Simon Bolivar (1783-
1830), José de San Martin 
(1778-1850); monument La 
Rotunda en portretten Boli
var en De San Martin met 
beeldmerk. 

UflfflQUIl lö?£ 

FILIPIJNLN 
Namen melding 6/502, vlin
ders. Parantica noeli, Chilasa 
osmana osmana, Graphium 
sandawanum joreli, Papilio 
Xusthus benguetanus. 
7-5-'05. Erfgoed festival, hui
zen. 
Viermaal 6.- P.; velleqe met 
viermaal 6.- P. Huizen, resp. 
Ernesto dela Cruz, Limjoco, 
Pelaez, Vergara; Ilagan, Lasa-
la-Guarin, Claparols, Gliceria 
Marella Villavicencio. 

Petaez Ancecbiri House 

i3-5-'05. Centrale Filipijnse 
Universiteit honderd jaar. 
6.- P. Universiteitskerk in 
stad Iloilo en wapenschild. 

GAMBIA 
4-4-'o5. Fauna en flora uit de 
lucht. 
Vel met viermaal 25.- D.; blok 
65.- D. Resp. Terathoplus 
ecaudatus, Dendroaspis an-
gusticeps. Pan troglodytes, 
Junonia hierta Cebrene; Oto-
lemur crassicaudatus. 

i-6-'o5. Paus Johannes Pau-
lus II (1920-2005). 
30.-D. Paus met Moeder Te
resa. 

i2-7-'05. Bevrijding zestig 
jaar geleden. 
Vel met viermaal 25.-D.; blok 
80.- D. Resp. B-29 boven 
Missouri, 'Enola Gay' boven 
Hiroshima, luchtgevecht bo
ven Grote Oceaan, 'Heelcat'; 
vliegdekschip 'Enterprise'. 
i2-7-'o5. Mozes Maimonides 
(1135/1138-1204), rabbijn, fi
losoof en arts. 
Tweemaal 25.- D. in velletje 
van vier. Portret, tekening. 
i2-7-'05. Honderdste sterf
dag Jules Verne (1828-1905). 
Vel met driemaal 35.-D.; 
blok 80.- D. Zegel-op-zegel, 
resp. Reis naar de maan 
(1969, luchtpost Hongarije, 
Yvert309), Het geheimzinni
ge eiland (1978, Monaco, 
Yvert 1126), Twintigduizend 
mijlen onder zee (Frankrijk, 
1955, Yvert 1026); mensen, 
hond en kippen uit Reis naar 
de maan. 

GHANA 
i-6-'05. Tweehonderd jaar 
stoomtreinen. 
Drievel met zesmaal 5.000 Cs.; 
vel met viermaal 8.000 Cs; 
viermaal blok 20.000 Cs. 
Resp. Mogul 2-6-0, Milwau
kee spoorlijn 4-6-2, super
snelle Japanse trein Shinka-
sen, Reading No. 21014-8-4, 
HST intercity 125, Daylight; 
Stainier Class 5-4-6-0, Cen
tral Pacific Jupiter, Robe River 
RSC3 Class 9401, Bangkok 
BTS, locomotief, ETR450; 
Spaanse Talgo trein, Canade
se VIA turbotrein, Southern 
Pacific 4-8-4 No. 4449, 
Union Pacific 'City of Port
land', Shinkasen, Britse Del-
tic diesel; Baldwin 4-6-0, At
chison Topeka en Santa Fe 4-
4-0 'American', Baldwin 4-6-
0 No. 44, Baldwin 2-6-0 No. 
3; LMS 5305; Chicago Tran
sit; Santa Fe trein; Empire 
Builder lijn. 

GUATEMALA 
29-4-'05. Amerika Upaep* 
2003, inheemse fiora en fau
na. 
0.50, 3.-, 5.-, 10.-; blok 12.-Q. 
Resp. Sarcorhamphus papa, 
Heliconia collinsiana, Fehs 
concolor, Heliconius 
petiveranus; Tapirus bairdi. 

HONDURAS 
3-9-'04. Ficosa-bank, spon
sor nationaal voetbalelftal 
voor kwalificatie wereldkam

pioenschap 2006. 
Velletje met 4.30,10.65, H-'. 
20.- L. Resp. Amado Gueva
ra, Saul Martinez en David 
Suazo, elftal, supporters. 
22-ii-'04. Kerst. 
2.60, 7.85,10.65, ^°- ' L. 
Resp. vlucht naar Egypte, 
kerstbal met kerstman in 
winterlandschap, drie konin
gen volgen ster, geboorte 
Christus. 
3-2-'05. Eenheid gezin, een
heid land, 258 jaar geleden 
verscheen Maria in Suyapa. 
10.-, 20.- L. Resp. kinderteke
ning gezin en Maagd van 
Suyapa, Maagd van Suyapa. 
23-2-'05. Honderd jaar Rota
ry International. 
2.60, 5.-, 8.-, 10.65, H-' L. 
Resp. portretten (Rafael Diaz 
Chavez, president club in Te
gucigalpa; Paul Harris, stich
ter; Jorge Fidel Duron, gou
verneur district Rotario), 
beeldmerk gelegenheid, 
beeldmerken Amerikaanse 
banken en Rotary, kaart 
Honduras met beeldmerken 
Rotary en polioplan, pre-Co-
lumbiaanse vooroudergraf
steen en beeldmerk Rotary. 

HONGKONG 
i8-8-'05. Uitvindingen uit 
oude China. 
$ 1.40, 2.40, 3.-, 5.-. Resp. 
hodometer en schip Zheng 
He (1371-1433), standbeeld Pi 
Sheng (tussen 1041-1049 
drukken met losse letters) 
met drukplaat en boek en ta
feltjes, buskruit en formules 
voor maken kruit, standbeeld 
Ts'ai Lun (ca. 105 n.C. hand-
geschept papier) en stuk pa
pier. 

INDIA 
i-7-'05. Abdul Qaiyum Ansa-
ri(i905-i973). 
5.- R. Portret sociaal hervor
mer. 
3i-7-'o5. Dheeran Chinna-
malai (1765-1805), vrijheids
strijder. 
5.-R. Ruiter. 

ISRAËL 
26-7-'05. Achthonderdste 
sterfdag Maimonides (rab
bijn Mozes Ben Maimon, 
1135-1204) 
NIS 8.20. Maimonides, de 
Grote Adelaar, boven Middel
landse Zee. (afbeelding volgende 
paflina) 
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267'05. Israelitische kunst. 
NIS. 2.20,4.90, 6.20. Resp. 
'Agrippas straat' (1964) van 
Arie Aroch (19081974), 'Ta
felsvan het verbond' door 
Moshe Gastel (19061991), 
'De kloof in tijd no. 7' (1999) 
door iWoshe Kupferman 
(19262003). 

JAPAN 
iii'05. Wenszegels. 
Vijfmaal 80 yen. Koren
bloem, gele bloem, roos, or
chidee, rode bloemen. 

° KAZACHSTAN 
■" 67'o5. Architectuur. 
^ 65 t. Piramide. 
= i27'05. Mineralen. 
2 50, 701. Resp. pyriet, agaat. 

; K,A3AK,CTAH; 
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io8'o5. Nationale sprook
jes. 
35, 45 t. Resp. 'Muzikant Bay 
en Aldar Kose' (mensen, 
hond, kameel), 'Hoe Aldar 
Kose Bay vertelt hoe ezels op 
te voeden' (Kose, Bay, ezel). 

LIBANON 
232'o5. Honderd jaar Rota
ry International. 
3.000 L£. Libanese vlag en 
beeldmerk gelegenheid. 

MALDIVEN 
26i'o5. Honderdste ge
boortedag Deng Xiaoping 
(19041997). 
Blok 25. Rf. Deng Xiaoping 
achter microfoons, op rand 
portret en handtekening. 

MALEISIË 
g8'05. Vervoer op het water. 
30, 50 s., RM I.; blok 
RM 2.. Resp. 'perahu kotak' 
(kano), ' sampan ' (roeiboot), 
' raki tbuluh ' (bamboe vlot); 
'perahu batang' (holle boom
stam). 

MARSHALLEILANDEN 
267'o5. Terugkeer naar de 
ruimte. 
Vijfmaal 37 c. Vertrek Colum
bia, Discovery in ruimte. En
deavour, Challenger met 
ruimtewandelaar, Atlantis. 
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48'05. Antieke auto's. 
Achtmaal 37 c. Gebouwen en 
resp. Excelsior (1925), Adler 
K. (1912), Thulin (1920), Pal
ladium (1913), Minerva 
(1926), Elizalde (1922), Rolls
Royce Silver Ghost (1911), In
victa( i93i) . 

MICRONESIË 
76'05. Honderdste sterfdag 
Jules Verne (18281905). 
Velleqe met driemaal $ i.; 
blok $ 2.. De reis om de we
reld in 80 dagen, resp. hete
luchtballon, Phileas Fogg in 
India, portret Fogg met hoge 
hoed en wandelstok; onder
zeeër Nautilus. 
276'o5. Wereldtentoonstel
Ung 2005 in Aichi, Japan. 
Velletje met viermaal 80 c. 
Zandtijgerhaai (Carcharias 
taurus), surfer, vulkaan Kra
katau, geel koraal. 
276'05. Paus Johannes Pau
lus II (19202005). 
$ I.. Paus, op rand quote 
president George W. Bush. 
i27'o5. Honderd jaar Rota
ry International. 
Velletje met driemaal $ i.; 
blok $ 2.. Resp. meisje met 
bord eten, beeldmerk, Glenn 
E. Estess sr. (voorzitter Rota
ry 20042005); Bhichai Ratta
kul (voorzitter 20022003). 

MONGOLIË 
2o6'o5. Nationale kleding. 
Driemaal twee samenhan
gende zegels 200 T. Verschil
lende kostuums. 
87'05. Beschermers gods
dienst. 
Viermaal 400 T. Verschillen
de beschermers. 
i87'o5. Asashoryu, sumo
worstelaar. 
Velletje met 600, 700, 800 T. 
Asashoryu resp. in honkbal
kleding, te paard, sumowor
stelaar. 

NAMIBIË 
227'05. Planten met medi
cinale en voedingswaarde. 
Non Standard Mail, Postcard 
Rate, $ 2.90, Standard Mail. 
Resp. CitruUus lanatus, 
Hoodia gordonii, duivels
klauw (Harpagophytum pro
cumbens), Acanthosicyos 
horridus. 
28'05. Landbouwproducten. 
$ 2.go, 3.40, 'registered 
mail'. Resp. tuinbouw (aard
appelen, uien, tomaat, kool), 
kattenstaartgierst (Penni
setum glaucum), maïs. 

NAMIBIA ; 
N$3.40 j 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
287'o5. Driehonderd jaar 
Otrobanda (de overzijde, wijk 
in Willemstad), I, het verle
den. 
100,150, 285, 500 c. Beeld
merk gelegenheid en resp. 
mensen flaneren in Breede
straat, gebied scheepsbouw 
en blokken klipsteen voor 
huizenbouw, gebied 'Rifwa
ter' (nu gedeeltelijk gedempt 
voor verkeer), bushalte aan 
Brionplein. 

NIEUWCALEDONIË 
207'o5. Aquarium Noumea. 
Velletje met tweemaal 110 F. 
in doorlopend beeld. Car
charhinus melanopterus, Ne
brius ferrugineus. 

OEZBEKISTAN 
Data melding 7/8/585, 254

' 05 : Oybek, 65'05: Tweede 
Wereldoorlog, 255'05: uni
versiteit. 

PALAU 
76'05. Bevrijding zestig jaar 
geleden. 
Velletje met viermaal 80 c ; 
blok $ 2.. Resp. Audie Mur
phy, John F. Kennedy, vloot
admiraal Chester William Ni
mitz. Verenigde Staten her
overen Guam {1944); matro
zen op weg naar huis. 
276'o5. Wereldtentoonstel
ling 2005 in Aichi, Japan. 

Velletje met viermaal 80 c. 
Zeerob, heelal, koala, pasge
boren baby. 
276'05. Paus Johannes Pau
lus II (19202005). 
$ I.. Paus, op rand quote 
Britse premier Tony Blair. 
i27'05. Zeventigste geboor
tedag Elvis Presley (1935

1977)
80 c ; velletje met viermaal 
80 c. Elvis met microfoon (ach
tergrondkleur verschillend). 

PAPOEANIEUWGUINEA 
296'05. Kevers. 
0.75,0 .75,1 .  , 3., 3.10, 
5.20 k. Kevers uit familie, resp. 
Chrysomelidae, Chrysomeli
dae hispinae, Anthicidae, 
Curculionidae, Apionidae, 
Lagriidae. 

QATAR 
276'o5. Emir tien jaar aan 
bewind. 
Blok 2.50 R. Emir sjeik 
Hamad bin Khalifa alThani, 
op rand stad en vlag. 

i37'05. Internationale ste
denband: DohaSarajevo 
(BosméHerzegovina). 
2.5o R. Gebouwen uit beide 
steden. 
i8'05. Vlag. 
0.50,1. , 1.50, 2.50, 3., 3.50 
(in boekje). VlagQatar. 

SALOMONSEILANDEN 
2ii2'o4. Baha'igeloofvijf
tigjaarop Salomonseilan
den. 
Drie zegels, waarden onbe
kend. Stichters mr. Alvin en 
mrs. Gertrude Blum, de aar
de is één land, de aarde ver
enigt mensheid. 

SIERRA LEONE 
245'05. Tweehonderdste 
geboortedag Hans Christian 
Andersen (18051875). 
Velletje met driemaal 
3.000 Le.; blok 5.000 Le. 
Resp. man loopt over brug en 
koeien uit Kleine Claus en 
grote Claus, De bloemen van 
kleine Ida, man klimt in 
boom uit De tondeldoos; 
stapel matrassen uit De 
prinses op de erwt. 
245'o5. Wereldtentoonstel
ling in Aichi, Japan: wijsheid 
natuur. 
Vel met zesmaal 1.500 Le. 
Gletsjer in Toiyabe National 
Forest, Afrikaanse gorilla, 
bergbeklimmen in Yosemite 
Valley, Nassau tandbaarzen 
(Epinephelus striatus), lieve
heersbeestjes in winterslaap, 
Evolution Valley in Califor
nië. 
245'o5. Bevrijding zestig 
jaar geleden. 
Twee vel met viermaal 
2.000 Le.; tweemaal blok 
5.000 Le. Resp. president 
Roosevelt en premier 
Churchill, Louis Johnson met 
Douglas MacArthur en Omar 
Bradley in Londen (februari 

1944), Churchill; Roosevelt 
spreekt congres toe (812
1941), atoombom valt op Hi
roshima (681945), atoom
bom op Nagasaki (981945), 
Shigemitsu tekent overgave 
bij MacArthur aan boord Mis
sour; Churchill op bevrij
dingsdag (851945); krant 
met overgave Japan. 
245'05. Slag bij Trafalgar 
tweehonderd jaar geleden. 
500, i.ooo, 2.000, 5.000; 
blok 8.000 Le. Verschillende 
schepen en gevechtsscènes. 
245'o5. Honderd jaar Rota
ry International. 
Velletje met viermaal 
1.800 Le. Wereldkaart en 
handdruk, mensen geven 
elkaar hand en kaart, beeld
merk Rotary, stichter Paul 
P. Harris. 
76'05. Honderdste sterfdag 
Jules Verne (18281905). 
Velletje met driemaal 3.000; 
blok 5.000 Le. Resp. graf
tombe in Amiens, scène uit 
De reis naar de maan, portret 
Verne en maanoppervlak; 
Verne en heteluchtballonnen. 

SINGAPORE 
i9io'o5. Zorg voor de na
tuur, XV, HSBC (Hongkong 
and Shanghai Banking Cor
poration) wandeling over 
toppen bomen. 
I*' local, $ 0.60,1., I. (sa
menhangend). Hangbrug bo
ven bomen en resp. Cynoce
phalus variegatus, Adenia 
macrophylla, Megalaima 
rafïlesii. Idea logani (gewone 
vliegende kat, vruchtdragen
de liaan, regenboogbaard
vogel, vlinder). 

SUDAN 
296'o5. Zevende conferen
tie Algemene Bond voor Su
danese vrouwen. 
200, 300,400 D. Zelfde ont
werp, verschillende kleuren: 
gebouw, beeldmerk. 
306'o5. Merowe dam pro
ject. 
200, 300,400 D. In verschil
lende kleuren, zelfde ont
werp: kaartje met plaatsaan
duiding, dam, bliksemflits. 

400 s,.. SUDAN UJÄil^ 

TADZJIKISTAN 
2005. Eerste vlucht A380. 
1.50,1.50,1.80,1.80 Tr. (sa
menhangend). Vliegtuig en 
over de vier zegels A380. Ook 
velletje zonder perforaties. 



2005. Roofdieren in Midden
Azië. 
Velletje met 0.20, 0.20,0.75, 
0.75,0.80,1. , 1.50,1.80Tr. 
Resp. hyena, ' trot', wasbeer, 
vos, sneeuwluipaard, beer, 
luipaard, tijger. Ook velletje 
zonder perforaties. 

2005. Jacht. 
Velletje met I., 1.70, 2.30 Tr. 
Jager te paard en dieren. Ook 
velletje zonder perforaties. 

TUVALU 
i27'o5. Paus Johannes Pau
lus II (19202005). 
$ 4.. Paus met koningin Eli
zabeth II. 

URUGUAY 
i5'7''05 P^iJs Benedictus 
XVI (1927). 
Velletje met tweemaal $ 10. 
Kruis met beeld, portret 
paus; op rand vlaggen Polen, 
Uruguay, Duitsland, Vaticaan 
en wapenschilden. 
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2g7'05. Seminarie hon
derdvijfentwintig jaar. 
Tweemaal $ 16. Wapenschild 
en resp. gebouw, portret en 
gebouw. 
i8'05. Generaal Liber Se
regni (19162004), voorman 
Frente Amplio. 
Viermaal $ 16. Seregni, resp. 
in uniform (roeping), achter 
microfoon (begin), met luid
spreker (bevrijding), omhoog 
kijkend (erkenning). 

48'o5. Zeventig jaar Casmu 
(Centro de Asistencia del Sin
dicato IWedico del Uruguay). 
$ 16. Beeldmerk. 

ii8'05. Paus Johannes Pau
lus II (19202005). 
$37 . Portret met staf 
ii8'05. Vijftig jaar geleden 
eerste Europazegels. 
$ 16, 37. Resp. landschap met 
huisjes en Europazegel Span
je (1964, Yvert 1272), struis
vogels en Europazegel Spanje 
(1962, Yvert 1120). 
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i58'05. Postzegeltentoon
stelling Urutem 2005. 
$ 16. Gebouw. 

VANUATU 
307'o5. Vijfentwintig jaar 
onafhankelijkheid. 
Velletje met 35, 50,400vt . 
Resp. mensen rond totem
paal, militaire parade, kinde
ren en standbeeld gezin; op 
rand vlag, palmblad, tekst. 

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN 
28'o5. Reptielen uit de 
woestijn. 
50,125 ,225 ,275 ,375 , 
500 fils. Resp. agamen, Varanus 
griseus (woestijnvaraan), 
Lacerta agilis (zandhagedis), 
Stenodactylus sthenodactylus 
(hagedisvingergekko), Uro
mastyx microlepis (doorn

staartagame), Neoseps rey

noldsi (zandskink). 
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VERENIGDE NATIES 
2ii9'o5. Mijn droom: ooit 
vrede. 
Zw.Fr. I., 1.30; US$ 0.37, 
0.80; € 0.55,1.. Kinderteke
ningen, resp. wereldbol met 
hand en duif, wereldbol in 
handwerk; kaars met beeld
merk VN, gloeilamp voor we
reldbol en rij mensjes; we
reldbol als gezicht met para
plu van vlaggen, mensen op 
wereldbol. 

VERENIGDE STATEN 
79'05. Gezondheid kinde
ren. 
37 c. Dokter met stethoscoop 
bij kind. 
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239'o5. Greta Garbo (1905
1990), gezamenlijke uitgifte 
met Zweden. 
37 c. Portret filmster (uit film 
'As you desire me', 1932). 

289'05. Jim Henson (1936
1990) en de Muppets. 
Vel met elfmaal 37 c. Portret 
Henson, tienmaal karakters 
uitMuppetshow: Kermitde 
kikker, Sam de Amerikaanse 
adelaar, Statler en Waldorf, 
drummer Animal, Rowfde 
hond, Fozzie beer. Miss Pig
gy, Zweedse chefkok, dr. 
Bunsen Honeydew en zijn as
sistent Beaker, Gonzo en Ca
milla de kip. 

ZAMBIA 
276'05. Dieren. 
Driemaal 2.250, 2.700; vel 
met viermaal 3.300; blok 
10.000 K. Resp. Giraffa ca
melopardallis, Phacochoerus 
aethiopicus, Acinonyx juba
tus, Syncerus caffer; Panthera 
pardus, Pam troglodytes, Ly
caon pictus, Equus burchelli; 
Diceros bicornis. 
276'o5. Vlinders. 
Driemaal 2.250, 2.700; vel 
metviermaal 3.300; blok 
10.000 K. Resp. Phyllocnistis 
citrella, Morpho portis, Ro
palo ceres, H. misippus; Co
lotis evippe, Papilio lormieri, 
Papilio dardanus, Papilio 
zalmoxis; Ephiphora albida 
Druce. 
276'o5. Kevers. 
Driemaal 2.250, 2.700; vel 
met viermaal 3.300; blok 
10.000 K. Resp. Goliathus gi
ganteus, Macrorhina, Forna
sinius russus, Chalorrhina 
polyphemus; Sternotomis vi
rescens, Cicindela regalis, 
Goliathus meleagris, Meco
sasmus explanta; Meloid. 
276'o5. Orchideeën. 
Driemaal 2.250, 2.700; vel 
met viermaal 3.300; blok 
10.000 K. Resp. Disa uniflo
ra, Disa draconis, Disa uni
flora, Phalaenopsis penetra
te; tweemaal verschillende 
Ansellia africana, Catteya 
lueddemanniana, Laelia 
tenebrosa; Cymbidium. 

ZIMBABWE 
48'05. Belangrijke mensen 
voor Zimbabwe. 
$ 6.900., 13.800., 30.000., 
50.000.. Resp.Josiah Maga
maTongogara (19401979), 
Herbert Wiltshire Haman
dishe Chitepo (19231975), 
Bernard Chidzero 
(19272002), Moven Enock 
Mahachi (19482001). 

ZUIDAFRIKA 
269'o5. Vormgeven aan 
toekomst energie, 
' internatonal airmail letter', 
'Standard postage', 'interna
tional airmail postcard'. 
Duurzame energie, resp. 
zonneenergie (zon en zon
nepaneel), waterkracht (golf 
en schroef), windenergie 
(windhoos en windmolens). 

ZUIDGEORGIË EN ZUIDE

LIJKE SANDWICHEILAN

DEN 
2005. Duncan Carse (1913
2004). 
50, 50, 75 p., £ I.. Resp. 
landkaart en mensen met sle
de (topografisch onderzoek 
ZuidGeorgiè, 19511957), 
portret (Undine South Har
bour, 1961), Carse achter mi
crofoon BBC, houten huis 
'All My Own Work' in Undine 
South (1961) met ezelspin
guïns (Pygoscelis papua). 

*: Gebruikte afkortingen: 

CEPT European Conferen
ce of Postal and Te
lecommunications 
Administrations 

SAARC South Asian Asso
ciation for Regional 
Corporation 

Unesco United Nations Edu
cational Scientific 
and Cultural Organi
zation 

Upaep Union Postal de las 
Americas y Espafia y 
Portugal 

**: Chinese dierenriem (zo
diak): 92'o5 tot29i 'o6 
Jaar van de haan. 
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FRANKEERMACHINESTEMPELS: 
DE ZWANEN IN DE FILATELIE! 
Toen ik de kop 'Stiefkind 
van de filatelie bereikt 
kroonjaar' boven het arti
kel van Jeffrey Groene-
veld over het 80-jarig be
staan van de Nederlandse 
firankeerstempels in ons 
land las, dacht ik direct 
aan het sprookje 'Het le
lijke kleine eendje' van 
Hans Cristian Andersen. 
Niet zo verwonderlijk 
want dit jaar wordt uitge
breid filatelistische aan
dacht geschonken aan 
het 200e geboortejaar van 
deze beroemde Deense 
schrijver. Het ontbreken 
van een reclamedeel 
weerhield een kleine 
groep filatelisten geluk
kig niet deze stempels 
vanaf het begin te verza
melen, zodat de informa
tie daarover tachtig jaar 
later beschikbaar is. 
Daarbij moet bovenal 
steeds worden bedacht, 
dat er kardinale verschil
len tussen postzegels en 
frankeerstempels be
staan. De verschijning 
van postzegels wordt 
aangekondigd en je kunt 
ze kopen; frankeerstem
pels moeten van de prul-

lenmand worden gered 
en daardoor worden ont
dekt, altijd weer tot op de 
dag van vandaag! Maar 
ondanks het feit dat veel 
frankeerstempels al lang 
niet meer de 'lelijke klei
ne eendjes' in de filatelie 
waren, maar waren uitge
groeid tot 'mooie filate
listische zwanen', zou
den de thematische ver
zamelaars dat pas glo
baal halverwege de histo
rie van de frankeerstem
pels ontdekken. In de ja
ren dat het beeldverza-
melen nog gangbaar was, 
voegden sommige verza
melaars aan het eind van 
hun verzameling één of 
meer bladen met fran
keerstempels toe; ze had
den als het ware nog de 
status van 'lelijke kleine 
eendjes'. Met de komst 
van de thematische filate
lie kwam daar verande
ring in. Het sleutelwoord 
werd 'integratie', dat wil 
zeggen dat frankeerstem
pels evenals het andere 
filatelistische materiaal 
niet apart, maar normaal 
in de verzameling werden 
opgenomen. Meer en 

meer zou de thematische 
verzamelaar ontdekken, 
dat via frankeerstempels 
ook onderwerpen in de 
verzameling konden wor
den opgenomen, waar
voor (nog) geen ander fi-
latelistisch materiaal be
schikbaar was. Frankeer
stempels zijn vaak de fi-
latelistisch 'koplopers' 
bij allerlei nieuwe ont
wikkelingen. Kortom, 
anno 2005 zijn de fran
keerstempels niet meer 
weg te denken uit de the
matische verzamelingen! 

Het eerbiedwaardige ju
bileum van het frankeer-
stempel biedt mij de 
unieke gelegenheid een 
selectie thematisch inte
ressante 'zwanen' te to
nen, hoewel vanwege de 
beperkte ruimte niet alle 
besproken stempels kun
nen worden afgebeeld. 
Dat lijkt een eenvoudige 
opgave, maar dat is het 
niet. Ondanks het feit, 
dat in deze rubriek en in 
de meer dan honderd 
thematische artikelen al 
zeer vele frankeerstem
pels zijn afgebeeld, is het 

nog steeds moeilijk een 
keuze te maken uit de 
veelheid aan stempels. In 
2002 publiceerde ik een 
brochure met de Top 100 
Nederlandse Jrankeerstempcls 
van de 20e eeuui, maar een 
selectie van duizend 
stempels was ook geen 
probleem geweest! En 
dat niet alleen vanwege 
mijn veertigjarige fasci
natie voor frankeerstem
pels... 
Dat bij de keuze mijn per
soonlijke voorkeuren een 
rol hebben gespeeld, 
blijkt direct al bij het eer
ste stempel. Ik ben zelfs 
geneigd dit aan te mer
ken als het opmerkelijk
ste thematische frankeer-
stempel aller tijden. Het 
werd in het begin van de 
jaren tachtig gebruikt 
doordeGG&GD.vande 
gemeente Arnhem. Het 
stempel maakt melding 
van een informatienum
mer (automatische be
antwoording) over ge
slachtsziekten, tegen
woordig SOA's (sexueel 
overdraagbare aandoe
ningen) genoemd. Ook is 
de opwekking opgeno
men: 'Bij elke twijfel: 
neem kontakt op!'. Maar 
het zijn vooral de afbeel
dingen van een naakte 
man en een naakte 
vrouw, die dit stempel 

opmerkelijk maken. Bei
den kijken zorgelijk naar 
beneden; ze vrezen ken
nelijk dat daar iets verve
lends aan de hand is. Zo 
te zien heeft de man alle 
reden zich zorgen te ma
ken. Hij heeft een duide
lijk probleem; hij heeft 
een 'druiper' ofwel de 
oudste bekende ge
slachtsziekte gonorroe. 
Een enigszins vergelijk
baar stempel zou enkele 
jaren later gebruikt wor
den door het ministerie 
van Welzijn, Volksge
zondheid en Cultuur 
(WVC) in relatie tot de 
ziekte Aids. In dit stem
pel wel de vrij directe 
tekst 'Vrij veilig, stop 
Aids', maar de afbeelding 
is tamelijk subtiel. Die 
doet mij denken aan de 
bloemetjes en de bijtjes. 
In een stempel van de 
Stichting SOA-bestrij-
ding in Utrecht uit 1996 
staat de nog verder gaan
de tekst 'Ik vrij veilig of ik 
vrij niet'.Vergelijkbare af
beeldingen/teksten, in
clusief het gebruik van 
condooms, zijn te vinden 
op diverse zegels. 
Voor talrijke maatschap
pelijke ontwikkelingen 
moeten thematische ver
zamelaars ook vaak terug 
grijpen op frankeerstem
pels. Voor sommige ge-
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bieden van het brede the
ma Milieu zijn ook wel 
zegels en ander materiaal 
beschikbaar, maar bie
den de frankeerstempels, 
zoals bijvoorbeeld bij het 
onderdeel 'Besparing van 
gas, water en electra' 
meer mogelijkheden. 
Door de jaren heen staat 
het gedrag van de jeugd 
vaak ter discussie. Nu 
speelt vooral de proble
matiek van de hangplek
ken, maar een halve eeuw 
geleden werd Nederland 
geconfronteerd met een 
geheel nieuw fenomeen: 
de Nozems (Nederlands 
Onderdaan Zonder Enige 
Manieren). Het was het 
eerste voorbeeld van een 
jeugdcultuur. Hoewel 
ook de cineast Jan Vrij
man als de bedenker van 
deze naam wordt ge
noemd, wordt die vooral 
in verband gebracht met 
dr. W. Buikhuisen. En 
dan duikt in 1966 opeens 
een frankeerstempel van 
de Uitgeverij Koninklijke 
van Gorcum & Comp, uit 
Assen op, waarin de 
tweede druk van het boek 
Achtergronden uan nozemge
drag wordt aangekon
digd, compleet met de af
beelding van een nozem. 
Dat zijn echte 'zwanen'! 
Bijzonder zijn de al wat 
oudere frankeerstempels 
met twee 'reclamevlag-
gen'.Vaak thematisch 
slechts voor één thema te 
gebruiken, maar toch be
staan er die thematisch 
meervoudig bruikbaar 
zijn. Ik heb bewust geko

zen voor een stempel van 
het bedrijf'van Melle' uit 
Rotterdam. Mogelijk vin
den de verzamelaars van 
het thema 'Vliegtuigen' 
het wel aardig vanwege 
het vliegtuigje waarop 
een met toffees strooiend 
jongetje zit, maar naar dit 
stempel wordt nogal eens 
naarstig gezocht door de 
Scoutingverzamelaars. 
Reden is het padvindertje 
( het begrip Scouting werd 
pas in 1973 ingevoerd) in 
de rechtervlag. 
Een interessant stempel 
voor het thema Tweede 
V\fereldoorlog lijkt mij 
dat van Verf- en vernisfa-
brikanten Pieter Schoen 
& Zoon N.V. uit Zaan
dam. In het eerste oor
logsjaar 1940 werd er in 
dit stempel op gewezen 
dat men ook Luchtbe-
schermingsverf produ
ceerde. Een unieke mo
gelijkheid om aandacht 
te besteden aan dit facet 
van de oorlog. 
Eens was Twente (Alme
lo, Enschede, Hengelo) 
het bekendste textielge
bied van ons land. Veel 
oudere frankeerstempels 
van bekende firma's als 
Bendien, ten Cate, van 
Heek en Menko herinne
ren aan die glorieperio
de. In sommige daarvan 
werd zelfs een duidelijke 
relatie gelegd met de 
Hollandse tulpen. Ik heb 
echter gekozen voor een 
stempel uit 1931 van de 
textielfabriek G.J. v. Heek 
en Zonen uit Enschede 
(Rigtersbeek) vanwege de 

bijzondere afbeelding, 
hoewel de betekenis 
daarvan mij niet bekend 
is. Maar de verzamelaars 
van dit thema zullen deze 
werkwijze ongetwijfeld 
kennen. De machine 
(F)i64 is later vervangen 
door machine HR317 van 
N.V. Rigtersbeek v/h 
G.J.v. Heek en Zonen 
waarop hetzelfde stem
pel werd gebruikt, maar 
wel meer gedetailleerd. 
Een leuk duo dus. Dat 
stempels van bedrijven 
die hun merk in het fran
keerstempel opnemen, 
soms voor leuke verrass
ingen zorgen, bewijst het 
stempel (SA523) van N.V. 
Alph. Elsenburg uit Am
sterdam uit 195g. Niet al
leen de naam 'Textiel-Pa-
lazzo'in het stempel is 
bijzonder, maar nog leu
ker de met het blote oog 
nauwelijks leesbare La
tijnse tekst Facta non uerba 
ofwel 'Daden, geen 
woorden'. En dan denken 
de Voetbalverzamelaars 
natuurlijk aan FC Feye-
noord! Zo kunnen de 
zeldzame verzamelaars 
van het thema Latijn va
ker bruikbare teksten 
ontdekken, hoewel er wel 
speurwerk voor nodig is. 
Nog een voorbeeld van 
een stempel uit 1934 met 
een interessant beeld
merk, namelijk dat 
(K121) van S.J. Menko & 
Zonen uit Enschede met 
de afbeelding van een 
vrouw aan een spinne
wiel. Weliswaar geen ex
clusieve afbeelding, maar 

vanwege de ouderdom 
wel zeer aantrekkelijk. 
Ook voor thema's in de 
sfeer van Flora en Fauna 
zijn oudere stempels be
schikbaar. Hoewel er 
tienduizenden frankeer
stempels aan mijn ogen 
zijn voorbij gegaan, kom 
ik soms nog voor plezie
rige verassingen te staan. 
Zo attendeerde een 
Vlaamse verzamelcollega 
mij in augustus op het 
bestaan van een Neder
lands stempel met een 
duiventil. Zie de afbeel
ding van het stempel van 
Duvekot's graanhandel 
in Goes. Hij had nog niet 
eerder een duiventil in 
een frankeerstempel ge
signaleerd, maar als in
woner van Friesland wist 
ik dat het notariskantoor 
in Oldeberkoop - zowel 
R.J.H, van Terwisga als 
zijn opvolger mr. S. ter 
Heide- ook een duiventil 
in het frankeerstempel 
(FR17664) hadden opge
nomen. Maar ere wie ere 
toekomt, het Duvekot-
stempel is toch leuker. 
Voor het thema Bijen zijn 
vele leuke zowel oude als 
nieuwe stempels be
schikbaar. Fraai is de bij
enkorf in het stempel van 
Het Hollandse Bijenpark. 
Thematische verzame
laars weten datje allerlei 
dieren kunt ontdekken in 
stempels van branche-
vreemde bedrijven. Zo 
staan in een stempel 
[(F)i8o)] van het dagblad 
De Telegraaf uit 1931 de 
kop van een herdershond 

vanwege de bekende 
Speurder's. In 193a nam 
de AVRO in Amsterdam 
al een vink -de zoge
naamde Luistervink- op 
in het frankeerstempel 
[eerst(F)ii9 en later in 
een gewijzigde versie op 
de (F)824].Geletopde 
kop boven dit onderdeel 
ontkom ik natuurlijk niet 
aan het vermelden van 
een zwanenstempel. 
Eveneens in 1930 nam 
het textielbedrijf J.E. 
Scholten in Enschede 
machine (F)i45 in ge
bruik, waarop in 1931 een 
stempel werci gebruikt 
met een in het water 
zwemmende zwaan; mo
gelijk het handelsmerk. 
Diverse zwanen zijn ook 
te vinden bij de Zwanen-
berg's Fabrieken in Oss. 
Voor de vele thema's die 
onder de noemer Verkeer 
& Vervoer vallen, zijn on
telbaar veel stempels be
schikbaar. Voor het the
ma Auto's zijn er de vele 
automerken. Ik toonde in 
deze rubriek al eens een 
serie fraaie oude stem
pels van Ford uit Amster
dam. Voor het thema 
Luchtvaart zijn de stem
pels van de K.L.M, een 
schatkamer, gelijk de 
stempels van de N.S. dat 
zijn voor het thema 
Spoorwegen. Voor het 
vrij brede thema Scheep
vaart springt het grote 
aantal Rotterdamse 
stempels er uit met als 
topper de stempels van 
de Holland-Amerika Lijn, 
maar Amsterdam als goe-
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de tweede. De eerste 
stempels meteen recla
medeel dateren uit de be
ginjaren (1925-1930). 
Aantrekkelijk zijn de 
stempels met de afbeel
ding van schepen, zoals 
het S.S. 'Nieuw Amster
dam' van de Holland-
Amerika Lijn. Bijzonder 
is ook het stempel van de 
Ned. Stoomboot Reederij 
uit Rotterdam met de La
tijnse tekst 'Navigate Ne-
cesse' (Varen is nodig). 
Sail 2005 ligt nog vers in 
het geheugen. Van de vijf 
Nederlandse Tall Ships is 
in ieder geval de 'Een
dracht' op frankeerstem-
pels (RN 2631) afge
beeld. Thematisch inte
ressant is dat dit zowel 
met de oude als de nieu
we 'Eendracht' is ge
beurd. De huidige 'Een
dracht' werd in 1989 als 
driemastschoener ge
bouwd, zoals ook in het 
stempel waarneembaar 
is. Die verving de twee-
mast gaffelschoener die 
in 1974 werd gebouwd in 
opdracht van de Nationa
le Vereniging 'Het Zei
lend Zeeschip', die in 
1988 het vijftigjarige be
staan kon vieren. Dit 
werd ook 'vastgelegd' in 
een frankeerstempel en 
dus staat de Schepenver-
zamelaars een leuk trio 
van de 'Eendracht' ter be
schikking. Thematisch 
zijn dit soort opeenvol
gende stempels interes
sant, omdat ze een be
paalde ontwikkeling in 
beeld brengen. Omdat 
het niet meer als logisch 
is dat hier het gezegde 
'Driemaal is scheeps
recht' wordt toegepast, 
ook aandacht voor een 
bijzonder onderdeel van 
het thema Scheepvaart, 
het reddingwezen. Ik be
zit twee stempels van de 
K.N.Z.H.R.M. (ini99i 
fuseerden Noord en Zuid 
totdeK.N.R.M.)uiti978 
en 1980, maar waar
schijnlijk zijn er meer. 
Het stempel (FR21314) 
toont een strak gelijnde 
reddingboot op een hori
zontale lijn. Die zullen de 
verzamelaars weliswaar 
niet negeren, maar u 
kunt zich voorstellen, dat 
ik de versie uit 1978 
(FR9287) veel 'spannen
der' vindt. De redding-
boot die door de opspat
tende golven snijdt, dat is 
het echte werk! Ondanks 
de golven zijn de erg 
klein uitgevallen red
dingboten op de jubi
leumzegel van de KNRM 
uit 1999 ook tamelijk 
'steriel' afgebeeld. Dan 

past dit stempel beter bij 
de jubileumzegel uit 
1974. 
In de eerste selectie zat al 
een aantal Molenstem
pels. Mogelijk hadden ze 
ook de eindselectie wel 
gehaald, want het thema 
Molens is populair. Maar 
TGP Post zorgde er voor, 
dat één van de Molen
stempels voor dit thema 
plotseling heel actueel is 
geworden. Want op de 
dag dat ik met het 
Scheepvaartonderdeel 
bezig was, ontving ik het 
persbericht betreffende 
de uitgifte 'Waterma
nagement in China en 
Nederland'(22 septem
ber). Op de 'Nederland
se' zegel staat volgens 
TPG Post een molendrie-
gang van poldermolens 
afgebeeld. Inderdaad 
staan op de zegel drie 
molens afgebeeld, die 
mij direct deden denken 
aan de drie molens bij het 
Noord-Hollandse Scher-
merhorn, afgebeeld in 
het frankeerstempel van 
de gemeenten Schermer-
horn/Schermer. Vergelij
king met een foto van 
deze molens in het boek 
'Molens in Nederland' 
van Willem Roose (Atri
um 2001) versterkte dit 
vermoeden. Indien dit 
juist is, klopt echter de 
informatie van TPG Post 
niet, met wat Roose zegt 
op bladzijde 61 van de 
drie molens bij Scher-
merhorn'(overigens geen 
driegang!)'. Dat klopt 
ook, omdat deze polder
molens het water niet 
naar elkaar toe malen 
('getrapte bemaling'). Al
leen indien dat het geval 
is, worden deze molens 
een 'molengang' ge
noemd. Bij Zevenhuizen 
(ZH) is zelfs nog een vier-
gang uit circa 1730 te vin
den, afgebeeld in fran-
keerstempels van de ge
meenten Zevenhuizen/ 
Moerhuizen/Zevenhui-
zen-Moerkapelle. Molens 
zijn ook afgebeeld in 
stempels van onder ande
re de gemeenten Hazers-
woude en Heusden. Een 
fraai voorbeeld is de Au-
rora-molen in het stem
pel van de Limburgse ge
meente Baexem. 
Sommige thematische 
verzamelaars kiezen voor 
een geografisch afgeba
kende verzameling. 
Daarbij kunt u denken 
aan een land als Neder
land, maar meer voor de 
hand ligt een provincie, 
een regio of een stad. 
Vanwege de filatelisti-
sche mogelijkheden ko

men dan vooral steden 
als Amsterdam, Den 
Haag, Rotterdam, en 
Utrecht in aanmerking. 
In de praktijk komt het er 
op neer, dat in dergelijke 
verzamelingen tamelijk 
veel frankeerstempels 
worden opgenomen om
dat voor veel zaken ander 
filatelistisch materiaal 
ontbreekt. Weliswaar is 
dat 'strijdig' met het be
langrijke principe van de 
evenwichtigheid, maar 
het is niet ongebruikelijk 
dat een verzamelaar in dit 
geval bewust kiest voor 
een goede verhaallijn bo
ven een filatelistische re
gel. Zelf heb ik vele jaren 
mijn woonprovincie 
Friesland thematisch ver
zameld. Die verzameling 
telde inderdaad een ex
treem hoog percentage 
frankeerstempels, maar 
daardoor kon ik er wel 
een leuk verhaal van ma
ken. Bovendien 'vragen' 
vele frankeerstempels er 
ook om in zo'n verzame
ling gebruikt te worden. 
Zie bijvoorbeeld het 
stempel van de Holland-
sche Sociëteit van Le
vensverzekeringen Anno 
1807. En dat is maar één 
van de vele stempels met 
gevels van fraaie monu
mentale panden in de 
hoofdstad. Op dit stem
pel zien we een vrouw 
met een juk op haar rug. 
Is zij misschien op weg 
naar de Botermarkt? Zo 
zijn er ook stempels die 
'gepaard' kunnen wor
den aan zegels van 
bekende gebouwen, zo
als de Beurs van Berlage 
(1955) en het Concert
gebouw (1988). 

In alle objectiviteit kan 
worden gesteld dat fran
keerstempels bovenge
middeld aantrekkelijk 
zijn voor thematische 
verzameüngen. Geduren
de de afgelopen tachtig 
jaar hebben de gebrui
kers van frankeermachi
nes de vrijwel onbeperkte 
creatieve mogelijkheden 
voor afbeelding en/of 
tekst in ruime mate benut 
en daardoor gezorgd 
voor een groot aantal 
stempels met brede, vaak 
unieke thematische toe
passingsmogelijkheden. 
Frankeerstempels weer
spiegelen vaak allerlei 
ontwikkelingen over een 
lange periode. Dat maakt 
ze vooral thematisch in
teressant. Mede daarom 
vond ik het gerechtvaar
digd ze deze aflevering in 
de spotlights te plaatsen. 
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STEMPELKWARTET 

Deze maand mag een 'af
levering' van het fran-
keerstempelkwartet niet 
ontbreken, waarvoor ik 
vier recente exemplaren 
heb uitgezocht. 
Voor medische thema's 
is het eerste stempel inte
ressant. De Nierstichting 
gebruikte al vele jaren 
stempels met de tekst 
'Vraag, draag een donor
codicil', maar het stem
pel uit 2004 haakt in op 
de actuele mediacampag
ne 'Weet u het al van el
kaar". 
Het European Space 
Agency (ESA) in Noord-
wijk is een vaste 'leveran-
cier'van frankeerstem
pels voor deze rubriek. 
Het stempel uit 2004 
toont de sonde ROSET-
TA, hier aangeduid als 
'Comet chaser'. Het was 
de bedoeling dat deze 
achtervolger van kome
ten al in 2003 zou wor
den gelanceerd om op 
'jacht' te gaan naar de ko
meet Wirtanen, maar die 
lancering moest worden 
uitgesteld. Uiteindelijk is 
Rosetta met een Ariane 5-
raket succesvol gelan
ceerd op 2 maart 2004. 
Het nieuwe doel is de ko
meet 67P/Churyumov-
Gerasimenko, waar de 
sonde in 2013 moet aan
komen. Nadere informa
tie is te vinden op de 
website van ESA-Rosetta. 
Verschillende verzame
laars van het thema Au
to's hebben speciale be
langstelling voor de 
Volkswagen Kever/Beet-

le. Nee, niet vanwege de 
huidige schandalen, 
waardoor Volkswagen 
kortgeleden zeer negatief 
in het nieuws kwam, 
maar de Kever heeft altijd 
iets bijzonders gehad. 
Daarom vond ik het wel 
leuk dat ik een stempel 
ontdekte van het Duitse 
bedrijf BREKINA uit Te-
ningen, dat kennelijk 
modellen maakt voor de 
modelbouwers. Naast de 
aanduiding 'HO i ; 87' 
zijn twee auto's afge
beeld, waaronder een 
'Beede'. Voor mijn gevoel 
een echte aanwinst. 
Hier vierde stempel heeft 
mogelijk beperkte the
matische waarde, maar 
het is wel een leuk stem
pel met een tovenaar, ze
ker voor de jeugdige 
nieuwe lezers van Filate
lie. Onlangs verscheen 
deel zes in de bekende 
reeks over Harry Potter. 
Zegels met deze bij jong 
en oud geliefde figuur 
zijn al wel beschikbaar, 
maar tovenaars op stem
pels zijn schaars gezaaid. 
Dat geldt ook voor hek
sen, hoewel er in mijn 
collectie drie exemplaren 
met een heks op een be
zemsteel zitten. Het be
drijf Richco met wereld
wijd talrijke vestigingen, 
houdt zich bezig met de 
productie van allerlei 
speciale artikelen. Van
daar het logo van The 
Widmet Wizard. Richco is 
ook in Nederland 
(Amersfoort) gevestigd, 
maar ik bezit alleen het 
stempel van de Zweedse 
vestiging. 



THEMATISCHE FILATELIE 

Word lid van de Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelie, 
de grootste thematische vereniging van Nederland ! 

De NVTF biedt u: 
* 5 nnaal per jaar het kleurrijke tijdschrift THEMA met gevarieerde artikelen 
* rondzenddienst, algenneen en / of per thema 
* schriftelijke veilingen van thematisch materiaal 
* 5 contactdagen, gespreid over Nederland 
* deskundige adviezen bij het opzetten van uw verzameling 
* vertaalservice voor teksten op postzegels, stempels, e.d. 
* motiefcontact voor uitwisseling van informatie en materiaal met andere leden 
* bibliotheek met honderden thematische publicaties 
* korting op het abonnement maandblad Filatelie 
* website www.nvtf.nl 

Het lidmaatschap van de NVTF kost € 22,50 per jaar 

U kont zich aanmelden bij 
HJ. Tollenaar, Tabakstiend 5,6871TJ Renkum 

E-mail: h.j. tollenaar@hccnetnl 
Telefoon: 0317-317930 

of aanmelden via onze website 

THEI4ATISCH VERZAMELEN ? BOEIEND EN VEELZIJDIG ! 

Wij hebben een stand op de 

NEDERLAND vanaf 1852 
gebruikt en ongebruikt vrijwel 
compleet leverbaar, ook grote 
voorraad postfnsse zegels. 

EUROPESE LANDEN, 
ENGELSE KOL., U.S.A. 
met name de oudere zegels 
uitgebreid voorradig. 

POSTEX 2005 
14 ,15 en 16 OKTOBER 

AMERICAHAL APELDOORN 
Op de volgende MPO-beurzen 

23 okt Hilversum 'Hotel Lappershoek' 
30 okt Einhoven 'De Tongelreep' 
06 nov Etten Leur 'De Nobelaar' 

13 nov Amsterdam Ondernemerscollege 
27 nov Den Haag v/d Valk 'Bijhorst' 

18 dec R-dam Golden Tulip-airport Hotel 

Apeldoorn 
Laan van Erica 50 

PLAATFOUTEN 
uitgebreide voorraad 
V. Wilgenburg en leidraad 
+ leuke druktoevalligheden 

MOTIEFZEGELS 
Grote voorraad treinen, 
vogels, Ver. Europa, 
(voor en meelopers) enz. 

NEDERLAND VOOR 1900 uitgebreid gespecialiseerd voorradig zoals: plaatnummers 
1" emissie, diverse stempeltypen vanaf 1' emissie, tandingen en typen op post- en portzegels, enz. 

Bij verkoop via veilingen kunt u gebruik maken van onze vakkennis bij het verkavelen van uw verzame
ling, waardoor voor u een zo hoog mogelijke opbrengst verkregen wordt; de bemiddelingskosten zijn 
voor u slechts 5% van het verkoopbedrag. 

POSTZEGELHANDEL 

M. VAN DEN HEUVEL B.V. 
* inkoop - verkoop - taxatie 
* bemiddeling by aan- en verkoop via veilingen 

Jhr.Van Sypesteynlaan 19 
k ' A M T O n R 1231 XLLoosdrecht 

Fax (035)5824926 

E-mail: mvdhbv@xs4all.iil 

wij zijn van dinsdag t/m vrijdag geopend 
en na telefonische afspraak 

bereikbaar tussen 9.30 en 17.00 uur 

Telefoon 
(035)5821927 

Girorekeningnummer 3169 710 
Bankrekeningnummer 31 06 80 581 
Rabobank Loosdrecht 

http://www.nvtf.nl
mailto:mvdhbv@xs4all.iil


SPELREGELS: ALLEEN VOOR ABONNEES; GEEN HANDELSADVERTENTIES; VERMELDING 
VAN NAAM EN ADRES (OF NAAM EN TELEFOONNUMMER) IN DE ANNONCE IS VERPLICHT 
RULES: SUBSCRIBERS ONLY; NO COMMERCIAL ADVERTISEMENTS; STATING YOUR NAME 
AND ADDRESS (OR NAME AND TELEPHONE NUMBER) IN THE AD IS COMPULSORY 
SPIELREGEL: NUR F U R ABONNENTEN; KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET; 
ANGABE NAME UND ANSCHRIFT (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

@ 

762 

Elk kwartaal 2 zeer grote vei
lingen vol Engeland en gebie
den bij Studiegroep Britannia. 
Bekijk ze op vvww.sgbritannia.nl 
of bel 070-3860232. 

Eurocat Europa Cept. Inkoop 
de hoogste prijs Cept en uitge
breid meelopers. Ook voor uw 
manco's. 0180-520069. E-mail: 
pluijmpies(3)hotmail.com. 

Partijen/restanten/nieuwtjes/ 
accessoires/voorraad. CFilate-
lico, Havenstr. 43, Woerden. 
www.centrofilatelico.nl 
0348-423885. 

Polen, Joegoslavië Roemenië 
Albanië Hongarije, Bulga
rije, Tsjecho-Slowakije. PZH 
Wiktor, Hodgesstr. 13, 6135 CS 
Sittard. Tel/fax: 046-4512751. 
Ook rariteiten! 

Int'l Bulletin Neth. Philately 
News Opinion Articles, 4x16 
pp in fiill color @ 17 euro p yr. 
F. Rummens, Raperbeek 82, 
3772 RW Barneveld. 

Gratis prijslijsten postfi-isse 
zegels van vele thema's. Wien, 
Pb 22517, iioo DA A'dam Z.O. 
Tel/fax: 020-6974978 en www. 
wien.nl 

ÜBewaren en uitknippen!!!! 
FoxphilateIy@post.com Ruil-
adres voor alle toekomstige 
mooi-Nederland velletjes. 
024-6417236. H. de Vos. 

Aangeboden: gratis prijslijst 
postfris o.a. Nederland, Enge
land, Suriname en Ned. Antil
len. K. Buisman, Liendenhof 217, 
1108 HN Amsterdam. 

Kijk op www.hoIlandstamps.nl 
voor mooie aanbiedingen ze
gels + munten. W. Groeneweg 
070-3855202. 

Kilowaar, 60% herdenkings
zegels: 150 grams Finland of 
Noorwegen € 20,-. 120 grams 
Denemarken of Zweden € 10,-
in een brief of op Postbank 
gironummer 1624853. Franco 
thuis. Want-list service. Corres
pond in English. Lennart Run-
fors, Gotlandsgatan i, SE-602 17 
Norrköping, Zweden. E-mail: 
lennart. runfors(3)swipnet.se 

Mooi Nederl.: Weesp & Rot
terdam € 5,-. Duitsland 2004: 
pf r€65, - . Gest :€46,- . 2003: 
pfr € 90,-. Gest: € 80,-. Duitsl. 
100 van 2002 tot heden e 10,-. 
Euromunten: San Marino 041, 
2 en 5 et. € 5,-. Verseveld-Bos-
chman. De Olmen 80, 6903 BP 
Zevenaar. 
Tel. 0316-343537. Giro: 
5.312.882. Bank: 304810398. 

USA nieuw. Bureau Precancel 
catalogus 5e editie met band, 
€ 15,- plus porto. H. Kuipers, 
Beethovenlaan 15, 7604 GC 
Almelo, tel.: 0546-532155 
email: hkuipers.3@hccnet.ni 

Maandblad Filatelie jaar
gangen 1940-2004 in linnen 
gebonden, € 6.50 per jaar, wij 
kunnen ook voor u inbinden 
in linnen, prijs is € 5 , - per 
jaar. H. Kuipers, Beethoven-
laan 15, 7604 GC Almelo, 
tel.: 0546-532155 email: 
hkuipers.3@hccnet.nl 

Nederland 500 versch. gebr. 
Mix van grf-klf-port-pbz 
onuitgez. op t. enz. vanaf 
1869 tot heden. € 10,- in brief 
R. Brouwer, Reviusstr. 36, 
7442 TS Nijverdal. 

www.philatoon.nl voor betaal
bare postzegels Nederland en 
overzee 0545-295508. 

Nederland, Ver. Europa 
postfr./gest., oud/nieuw. Stuur 
uw no's, ontvang mijn prijs. 
F. Ghijben, Zonegge 1916, 
6903 GV Zevenaar. 0316529241. 
fghijben(5)wanadoo.nl 
Giro 5205088. 

Postzegels enz. verkoop of ruil 
en tegen cat. waarde. Stock
mann, Zevenaar. 
Tel.: 0316-526265. 

Voor de grootste keus uit Ned. 
postzegelfouten, kijk eens op 
vvww.ostzegelfouten.nl 
Arend Spijkman 0598-393841. 

Kan. Eilanden 100 versch. 
€ 14,-. W. Europa 1000 versch. 
€ 15,-. Zwitserl. 400 versch. 
€ 15,50. P. Boers, Wagenmaker 
6, 5683 MX Best. 
Giro 1324692. 

Voor 100 grf Eng. Kol / Balt. 
Staten, ISO wereld retour. 
R. Schoenmakers, Humcoven-
derveld 67, Meerssen. 

Canada, USA, Austr., Duitsl., 
Engel., Zwitserl., Denem., 
Noorw., € 5,-p/land. 100 
X. Giro 487438. P V. Uden, 
J. Vermeerstr. 33, 3351 BN 
Papendrecht. 

Te koop Oost Europa 15% mi 
West Europa 20% mi. Q. v.d. 
Berg, SchooUaantje 11, 
Noordwijkerhout. 

T.k. Mooi Duitsland, Rijk, etc. 
Kijk op www.qualitystamps.nl 
N. Engelhart, 06-15641312. 

W. Duitsl. 800 versch. € 17,50. 
Canada 250 versch. € 7,50. 
Finland 400 versch. € 16,50. 
Zweden 400 versch. € 15,50. 
P. Boers, Wagenmaker 6, 5683 
MX Best. Giro 1324692. 

i 

j Verzamel + i6oo ie dagenve-
i lop. Voornamelijk uit Nederl., 
) USA, Suriname, Ned.Antil., 
I Indonesië en Ver.Naties. 
j Overweg, periode 1963-1983. 

Interesse? 
M. Faber, 06-51682104. 

I 100 Versch. Ned. € 4,50,100 
' versch. Eur. € 5,-, 50 versch. 
' Am.-Can. € 3,50, 50 versch. 

Aust. € 3,50. Stort bedrag op 
giro 536018 t.n.v. Jansen, Haar
lem met verm. van betr. land. 

I Motief-zegels: mix van 300 

versch. zegels € 10,-. 200 
dezelfde motief € 10,-. 
G. V. Kampen 010-5216622. 

Ned. kinderbedankkrt. 
(ook gevr.) FDC, PB, comb, 
frankeerzegels, postfris, etc. 
Lamantrip, 0499-474163. 

500 versch. Europa € 5 , - in 
brief of giro 3330084. 
G. Boetzkes, Schooneveldstr. 17, 
5703 AR Helmond. 

Filatelie 69-81, 94-04 
Stokpaardje 65-78 € 45,- , 
W.J. Palland, 053-2537142. 

Handboek postwaarden Neder
land, 4 banden Lev 
(i t/m 25) € 140,- + vzksm. Bier
drager 026-3817762 na 18 u. 

ie dag enveloppen zonder 
adres, nrs 66-73, 87 t/m iio en 
167 t/m 175 en nr393. 
Nico Smit, 06-29078030. 
Heinkenszand. 

GEVRAAGD 

Postzegelverzamelingen van 
de gehele wereld te koop 
gevraagd. Tel.: 070-3388427. 
Dick van der Toorn. 

Medeverzamelaars Engeland 
en gebieden gezocht! Vindt 
ze bij studiegroep Britannia. 
Bijeenkomsten, rondzending, 
veiling, blad. Bel 070-3860232, 
zie wviw.sgbritannia.nl 
See you! 

Mooie collecties v.d. hele we
reld. Gratis taxatie, vlot afge
handeld. W. v.d. Berg, Valkhof 
94, 2261 HV Leidschendam of 
tel.: 070-3272108. 

Verzamelaar zoekt goede 
grote verzamelingen te koop. 
H.M. van Dijk, tel.: 055-3660475. 

Gezocht: Firmaperforaties. 
Koop of ruil. Elke hoeveelheid. 
W. Manssen, Laan der VN 31, 
3844 AD Harderwijk 
0341-417980. 

Plaat-/etsingnummers koop/ 
ruil. H.T. Hospers, Binnen
horst 10, 7909 CM Hoogeveen. 
Inl.: 0528-268642. 

Gevraagd: Ned. Indië: Buiten
landse correspondentie 1880-
1920. Buitenlandse correspon
dentie van, naar of via Ned. 
Indië. Betaal hoge prijzen voor 
goede kwaliteit en ongewone 
stukken. Aanbiedingen per 
e-mail (scan met vraagprijs) 
aan: T.H. Siem, e-mail: 
hsiem(3)tampabay.rr.com 

Verenigingen, wij bieden u 
de hoogste prijs België grt. 
formaat, laatste uitgave. 
Tel.: 00-31433260647. 

Israël: boekjes 1/7 pfr. Ned. 
rolz.blokjes, v. 4 71/101 pfr 
-I- geb. Loef, Meentzoom 37, 
1261XA Blaricum. 

Gevraagd: Noorse zegels 2- en 
3-zijdig getand uit 1893 en 
1903. W.L. Anneveld, tel.nr. 
035-6930667. 

Roodfrankeringen in verzame
ling of grote partij. Folkerts 
0478-583337. 

Veldpost 10/14-5-1940. 
Mobilisatiekaart 1940 te koop 
gevraagd. B. van Leeuwen, 
Ipenrodestraat 14, 2012 MG 
Haarlem. Tel.: 023-5324471. 

Briefkaarten België 1893-1914 
met opgedrukte postzegel met 
zg zondagstrookje. Aanbie
dingen per e-mail (scan met 
vraagprijs). R. van Beem, 
e-mailadres: rv.beemcSplanet. 
nl tel.:0343-575155. 

Te koop gevr. grote NVPH 
catalogi in originele staat 
1935,1950,1953,1955,1956. 
Tevens diverse junior catalogi 
te koop gevraagd. K. Wijma 
051-1431433. 

Aerogrammen (ongebruikt) 
van de gehele wereld vanaf 
1995. Van Dam, 
Tel.: 070-3275508. 

Interesse in plaatfouten? Kijk 
eens op www.plaatfouten.net 
Overzichten, winkel, veiling. 
E-mail: keesbest@planet.nl 
Tel.:06-10053656. 

Plaat en etsingnummers. 
M. Weidemann, Graan v. Visch 
15405, 2132 EG Hoofd
dorp. 023-5635806. E-mail: 
m.p.weidemann@freeler.nl 

DIVERSEN 

Perfin Club Nederland is 
dé speciaalvereniging voor 
verzamelaars van firmaper
foraties, 4 bijeenkomsten 
per jaar, eigen veiling, www. 
perfinclub.nl Mevr. J.A. Birnie 
de Gelder, Klipper 84, 3263 NB 
Oud-Beijerland. Contributie 
€ i i , - p . i . 

Israël: gratis prijslijst en 
verzorging van abonne
menten. Inl.: A. Bouwense, 
tel.: 0113-212762. E-mail: 
ambouw@zeelandnet.nl 

Studiegroep Britannia, de ver
eniging voor alle verzamelaars 
van Engeland en gebieden. 
Maak eens kennis, 
bel 070-3860232, zie 
www.sgbritannia.nl Blad, 
meetings, veiling, boekjes. 

PVZ Zeewolde organiseert 
op 22 okt zijn jaarl. Postze-
gelbeurs, Flevoweg 69, van 
10 -17 uur. Schriftelijke veiling 
+ 300 kavels. Tafels te huur, 
inl. 036-5224929. 

35e grote veiling PV Onder 
de Loupe Noordwijk, iioo 
kavels w.o. klassiek Nederland, 
postfi-is en veel Engelse kolo
niën. Tevens verzamelingen in 
stockboeken en albums. 3 sluis 
FDC's. 4 November 2005. Info: 
0252-373632, website: 
www.onderdeloupe.nl 

Postzegel-, munten-, ansichten
ruilbeurs op zat. 15 okt 2005 
in het Parkgebouw (Ooster-
hofweg 49) te Rijssen van 
10-17 iJU"̂ -

Nat. Postzegel + poststukbeurs 
zat. 29 okt. van 10-17 uur in de 
Koepel, Kapittelweg 398, Hil
versum. Fil. Ver. Hilversum + 
omstreken. Inl. 036-5304354. 

Partijenbeurs, elke zat. Van 11 
tot 3 uur in zaal Thorbecke, 
Donker Curtiusstr. 6a, Den 
Haag, nabij Thorbeckelaan. 
Vrij parkeren. 

44e Dag v.d. Aerofilatelie, 4-5-
6 november 2005 te 
Nieuwegein. Spec.env. € 3,95 
p.set. Giro 402628, tnv 
St. Tent. De Vliegende 
Hollander, Postbus 157, 
2640 AD Pijnacker. 

VAN DER BIJL 
MISSCHIEN WEL DE BESTE 

POSTZEGELWINKEL 
VAN NEDERLAND 

(i E 'ostzegels 
van der Bijl b 

Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 
Tel. 030-2342040 Fax 030-2317077 

Lid IFSDA (RT.A./C.N.E.P.) 

http://vvww.sgbritannia.nl
http://www.centrofilatelico.nl
http://wien.nl
mailto:FoxphilateIy@post.com
http://www.hoIlandstamps.nl
mailto:hkuipers.3@hccnet.ni
mailto:hkuipers.3@hccnet.nl
http://www.philatoon.nl
http://vvww.ostzegelfouten.nl
http://www.qualitystamps.nl
http://www.plaatfouten.net
mailto:keesbest@planet.nl
mailto:m.p.weidemann@freeler.nl
http://perfinclub.nl
mailto:ambouw@zeelandnet.nl
http://www.sgbritannia.nl
http://www.onderdeloupe.nl


BREDENHOF-POSTZEGELIMPORT 
Bovenstraat286-a,3077BLRoHefdam-UsselmotxJe • lëleffbon 010-4826725 • Fax 010-4797065 
emailBredenhof@cs.com • Internet: www.breclenhof.nl 
De winkel is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. 

Maandag is de vtnnl<el gesloten. Bestelling graag per telefoon. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. 
Venendkoslen €4,50. Rembours €6.50. Boven €100,- geen veiTendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden. 

NA LANG ZOEKEN IS HET ONS WEER GELUKT OM NIEUW 
KILOWAAR VAN VERSCHILLENDE UNDEN TE VINDEN, 

KOM LANGS VOOR HET LAATSTE NIEUWS, 
ER IS O.A. BINNEN GEKOMEN 

BELGIË lOOgr. 14,00, LITOUWEN lOOgr. 19,50 
ZWITSERLAND lOOgr. 11,50, CANADA lOOgr. 19,00 

DENEMARKEN lOOgr. 7,00, FAROER lOOgr. NU 52,50 
U.S.A. MISSIE Ikg. 17,50, lOOgr. U.S.A. 15,00. 

AANBIEDING VAN DE MAAND; 
500gr.AUSTRALIE grootformaat NU 22,50 
250gr. LUXEMBURG grootform. NU 30,00 
250gr. ZWEDEN grootformaat NU 17,50 

LETOPII 
WIJ ZIJN AANWEZIG OP DE POSTEX IN APELDOORN 

OP 14 EN 15 OKTOBER MOETEN WIJ IETS MEEBRENGEN 
LAAT HET ONS DAN TIJDIG WETEN. 

KIJK OP INTERNET VOOR AANBIEDINGEN WWW.BREDENHOF.NL 

PRIJZEN PER STUK NORMAAL 1x ^x 

L4/8 16 BLZ WIT 7,95 5,25 5,05 

L4/16 32 BLZ WIT 12,30 8,00 7,35 

L4/24 48BLZWrr 18 95 12,25 1140 

L4/32 64 BLZ WIT 24,50 14,25 13,25 

5x 

4,70 

7,00 

10 70 

13,00 

lOx 

4,50 

6,70 

10,40 

12,40 

WIHE BOEKEN MET TUSSENSTROOK 1,00 PHi STUK DUURDER 
IS 4/8 16 BLZ ZWART 9 00 6,50 5,90 
LS 4/16 32 BLZ ZWART 14,30 10,00 9,W 
LS 4/24 48 BLZ ZWART 22,50 13,50 13 00 
LS 4/32 64 BLZ ZWART 27,00 18,00 17,00 
BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO /^TIJD EXTRA 

6 00 
9,00 

12,70 
16,60 

5,50 
8,50 

12,50 
16,00 

iiaBii^ïSïij^dKe^ 
250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO 

1 KILO STROKEN ZWART OF BLANCO 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO 

NU 

NU 

NU 

17,00 

58,50 

18,25 

1KIL0 BLOKKEN ZWART OF BUNCO NU 63,50 

BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN 
5 KILO MISSIE DUITSLAND NORMAAL 120,00 NU •#5,00 

9 KILO MISSIE ENGELAND NORAAAAL 80,00 NU 69,00 

9 KILO MISSIE U.S.A. NORMAAL 145,00 NU 135,00 

l;^liiUiJglL,UiJS 
LAND 
AUSTRALIË 
BELGIË 
CANADA 
DENEMARKEN 
DUITSLAND 
DUITSLAND 

ENGELAND 
FAROER 
FINLAND 
FRANKRIJK 
GRIEKENLAND 
GROENLAND 
IERLAND 
JAPAN 
KANAALEIL & MAN 
LETLAND 
LIECHTENSTEIN 
LUXEMBURG 
MALTA 
NEDERLAND 
NEDERLAND 
NIEUW ZEELAND 
SCANDINAVIË 
SINGAPORE 
USA 
WERELD 
WEST EUROPA 
IJSLAND 
ZWEDEN 
ZWITSERLAND 
ZWITSERLAND 

ir ^iui;^i^ij! iu;iuu^\m^ (ÉI 
OMSCHRUVING 
GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
MODERNE MIX 
GOEDE SORTERING MET NIEUW 
VEEL NIEUW LEUKE MIX 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
HOGE WAARDEN EN TOESLAG 
ALTIJD MET DE NIEUWSTE GEEN KERST 
LEUKE SORTERING ZEER MOEILIJK 
GOEDE MIX MET BOEKJESZEGELS 
VEEL NIEUW 
LEUKE MIX MET NIEUW 
ZELDZAAM MOOI ZEER SCHAARS 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
LEUKE MIX MET NIEUW 
GROOT ASSORTIMENT LASTIG 
MODERNE MIX 
GOEDEMIX MET HOGERE WAARDEN 
MET NIEUW EN HOGE WAARDEN 
LEUKE MODERNE MIX 
GOEDE MIX MET TOESWG 
ALLEEN TOESLAG 
KORT GEKNIPT MET NIEUW 
LEUK MET KLEINE LANDEN 
MODERNE MIX VEEL ZEGELS 
LEUKE MIX MET NIEUW 
VEEL LANDEN LEUK 
VEEL LANDEN MET NIEUW 
MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 
VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 
ALLEEN TOESLAG 

mmi 
100 gr 

7,00 
14,00 
19,00 
7,00 
7,00 

10,00 
8,00 

58,00 
10,00 
14,00 
11,50 

86,00 
15,00 
13,50 
12,00 
19,50 
35,00 
15,00 
7,50 
9,00 

13,50 
13,50 
13,50 
15,00 
15,00 
9,00 

10,00 
32,00 

9,50 
11,50 
19,00 

^m 
250 gr 

16,50 
33,00 
46,00 
16,50 
16,50 

23,50 
18,00 

23,50 
34,00 
27,50 

35,00 
32,00 
28,50 
42,50 

36,00 
17,00 
21,00 
32,50 
32,50 
32,50 
36,00 
35,00 
21,00 
23,50 
79,00 
22,50 
27,50 
42,00 

'^\im 
500 gr 

31,50 

31,50 
3T50 

43,00 
36,00 

47,50 
68,00 

62,50 

40,00 
45,00 

155,00 
42,50 
53,00 

mailto:emailBredenhof@cs.com
http://www.breclenhof.nl
http://WWW.BREDENHOF.NL


Postzegelshouu 

PostBX 2005 
Rpel doorn 

POSTEX 
POSTZEGELSHOW te APELDOORN 

14-15-16 Oktober 2005 
Americahal, Laan van Erica 50 

42 N.V.P.H. - Postzegelhandelaren (w.o. buitenlandse) heten u van harte welkom 
op de jaarlijkse POSTEX postzegelshow 

3 dagen met veel evenementen, zoals: 
• gratis taxaties 
• postzegels uitzoeken uit grote snuffelberg op vertoon van entreebiljet 
• 'Dag van de Postzegel 2005' met speciale cover (zaterdag) 
• 'België Salon' m.m.v. de Belgische PTT en diverse studiegroepen 

Openingstijden: vrijdag 14 oktober van 10.00 -17.00 uur 
zaterdag 15 oktober van 10.00 -17.00 uur 
zondag 16 oktober van 10.00 -16.00 uur 

Entree: € 5,— (tot 18 jaar gratis toegang) 

Er is een gratis pendeldienst van het NS-station - Americahal vv. 

Postex komt tot stand dank zij GSE, een samenwerkingsverband van de NBFV, NVPH en TPGPost. 

(!> TPGPOST 




