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De Nederlandsche Postzegelveiling 
FILATELIE- EN POSTGESCHIEDENIS 

internationaal het best georiënteerd 
• • 

WIJ wensen u 
een voorspoedig nieuwjaar 

met veel filatelistisch plezier 
de voorjaarsveiling zal wederonn 

een mooi en groots evenement worden 

VEILING 24 T/M 27 MAART 2006 

u kunt voor deze veiling nog tot uiterlijk 20 januari 2006 inzenden 

indien u uw collectie en/of doubletten wilt verkopen dan kunt u 
contact opnemen met één van onze experts 

bezoek aan huis is eventueel mogelijk 
beëdigd makelaars/taxateurs 

inzendingen dagelijks en voor taxatie/adviezen: 
De Nederlandsche Postzegelveiling 

Leeuwenveldseweg 14 1382 LX Weesp 
S 0294 433020 
H info@npv.nl 
^ www.npv.nl 

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


Circa 50 N.V.P.H. 
POSTZEGELHANDELAREN 

(vakhandel filatelie) 

heten u 
van harte v\felkonn 

op de 

DE BEURS VOOR DE GESPECIALISEERDE VERZAMELAAR 

VRIJDAG 27 januari 2006 van 13.00 tot 18.00 uur 
ZATERDAG 28 januari 2006 van 10.00 tot 17.00 uur 
ZONDAG 29 januari 2006 van 10.00 tot 16.30 uur 

- informele stands van gespecialiseerde verenigingen 
- tentoonstelling van gespecialiseerde verenigingen 
- handelarenstands, waaronder buitenlandse 

Plaats: 
PANDA HALLEN, Industrieweg 10 

te NIEUW-LOOSDRECHT 

Ruime parkeerplaatsen 

Tijdens de openingstijden gaat er ieder half uur een gratis buspendel van 
en naar het station N.S. Hilversum (achterzijde/Oosterspoorplein) 

T O E G A N G G R A T I S 

'EEN MUST VOOR IEDERE VERZAMELAAR' 



ï - r ULATELIi: DE BOtJER -
Uw postorderbedrijf voor postzegels in pracht kwaliteit 

^Nederland & OR -j- Indonesië 

'rl 
van: 

-j- Rep. Suriname -j- Zwitserland 
Vraag vrijblijvend onze gratis 

zie ook onze advertentie in de Filatelie 
prijslijst aan. 
van november 2005 

U kunt ons bezoeken op: www.filateliedeboeier.nl 

SELECTIE UIT ONZE PRIJSLIJST (prijzen in euro) 
NEDERLAND GESTEM 

1 18,00 
2 13,50 
3 67,50 
4-6 69,50 
9 18,00 
12 90,00 
25 25,50 
29 73,00 
44 47,50 
56-76 20,00 
97 18,00 
98 11,20 
99 27,00 
104 75,00 
105 75,00 
136-8 82 50 
177-98 37,50 
212-9 24,00 
225-8 7,20 
229-31 11,60 
232-5 6,80 
238-9 20,50 
240-3 16,00 

244-7 27,00 
257-60 17,60 
265-6 4,25 
270-3 10,50 
278 5,20 
289-92 3,50 
305-9 2,50 
318-22 3,00 
327-31 2,70 
346-9 52,50 
350-5 3,25 
356-73 79,00 
356a-d 42,00 
402-3 4,75 
428-42 6,20 
508-12 1,20 
513-7 2,30 
534-7 13,80 
550-5 18,00 
556-60 27,00 
563-7 8,80 
568-72 9,60 
573-7 7,20 

PELD (nrs. vigs. NVPH) 
578-81 
583-7 
592-5 
596-00 
602-6 
607-11 
612-6 
641-5 
649-53 
655-9 
661-5 
666-70 
671-5 
676-80 
683-7 
688-92 
695-9 
702-6 
715-9 
722-6 
731-5 
738-42 
752-6 

8,80 
7,90 

31,50 
4,80 
9,60 
5,20 
8,30 

10,00 
6,20 
8,80 
5,20 
6,40 

15,00 
5,60 
4,00 
5,60 
3,20 
6,60 
4 60 
5,80 
4,00 
5,60 
3,80 

759-63 
779-83 
786-90 
854 
917 
937 
983 
1026-9 
1042 
1052pr 
1063 
1305 
1427 
1557-9 

2,80 
2,40 
3,10 

17,50 
6,00 
5,50 

11,50 
1,70 
6,20 
8,00 
2,20 
2,30 
2,25 
1,35 

roltanding 
19-31 
57-70 
71-3 
74-7 
78-81 
82-5 
86-9 
94-7 

67,00 
47,50 
81,00 
31,30 
12,25 
13,25 
15,50 
25,00 

ZWITSERLAND GESTEMPELD (nrs. ylgs. Michel) 
95-97 5,45 
98-100 9,10 
lOlx 47,50 
105z 5,80 
107y 19 50 
107z 0,55 
108x 6,50 
109z 3,70 
111 11 4,20 
112 1 8,90 
113 11 2,90 
118 1 10,50 
127 9,10 
128-9 51,00 
130-32 59,00 
133-35 45,00 
143-44 17,50 
146-48 6,80 
149-51 18,00 
153-55 17,90 
157 2,70 
171z 2,15 
172-74 35,00 
175-78 37,50 
185-88 27,50 
209-12 8,90 
214-17 7,50 
218-21 8,00 
222-25 4,75 
226 2,00 
229-32 5,45 
235-8 7,50 

246-49 11,00 
250-55 9,50 
266-69 5,60 
270-6 7,00 
281-84 6,00 
287-90 6,00 
294-96 10,50 
blok 2 120,00 
306-09 14,75 
321-24 9,10 
326z 42,00 
blok 4 17,00 
328-30V 44,00 
328-30X 2,25 
335-43 11,25 
359-62 6,10 
377-85 1,60 
387-94 11,10 
blok 6 225,00 
405-07 2,50 
blok 7 145,00 
412-5 2,75 
blok 8 37,50 
blok 9 44,00 
blok 10 25,00 
431-34 9,50 
438 10,50 
439-42 4,75 
blok 11 110,00 
blok 12 57,50 
460-63 18,00 
465-68 4,80 

470 
471-74 
479 
480-83 
492X-5X 
500-5 
506-7 
508-11 
blok 13 
518 
525-28 
529-40 
541-44 
545-49 
550-54 
555-59 
blok 14 
561-65 
566-69 
570-74 
575-79 
580-84 
585 
588-92 
593-96 
597-01 
602-06 
blok 15 
613-17 
618-22 
627-31 
632-36 

Bestellingen bi) voorkeur per brief, fax of e-mail 

17,50 
8,20 

12,00 
7,25 
4,75 
3,75 
7,50 
4,50 

32,50 
22,50 

7,25 
3,50 
3,25 

20,00 
14,00 
14,50 
97,00 
9,90 
3,60 
8,20 
8,20 
9,10 
5,45 
8,20 
2,95 
9,10 
7,25 

45,00 
7,25 
5 20 
7,00 
5,00 

641-45 
648-52 
657-61 
blok 16 
674-8 
696-713x 
696-712y 
696-04RX 
696-04Ry 
714-18 
blok 17 
722-26 
731-35 
738-41 
blok 18 
768-73 
blok 19 
1057X 
1120-7 
blok 23 
1196 KIb 
1321-6yb 
1405-8 
1483-7 
1502-5 
1548-51 
blok 27 
1597-00 
1649-53 
1663-6 
1681-4 
1701-4 

4,75 
3,85 
4,30 
7,95 
3,20 
3,40 
4,50 
3,40 
3,20 
4,30 

12,50 
3,50 
3,20 
2,00 
2,25 
1,80 
2,25 

15,50 
2,80 
2,95 

14,75 
3,50 
2,00 
3,00 
2,75 
3,00 
4,90 
3,50 
4,40 
4,10 
3,95 
4,30 

Levenng aan nieuwe 
klanten tegen vooruitbetaling. Bi) bestellingen tot € 120,- -i- € 2,- admin. 
kosten; daarboven franco aangetekend. Min.order svp € 20,-. 
Levering zolang de voorraad strekt Type-/zetfouten voorbehouden 

Bij vooruitbetaling altijd 5% korting !!! 

Klipper 75 , 2991 KL Barendrecht 
Tel: 0180-690810 Fax:0180-690811 
Postbank: 2718493 ABN-AMRO: 50.50.44.978 
E-mail: info@filateliedeboeier.nl geen winkel 

Geachte Filatelist(e), 

Heeft U al eens een GRATIS PRIJSLIJST 
aangevraagd bij 

T POSTZEGELHOES IN VENLO? 
Velen voor U hebben dit al gedaan en in volle 
tevredenheid hier een bestelling uit geplaatst 

Niet alleen vanwege de kwaliteit en de faire prijzen, 
maar ook door de snelle levering uit voorraad. 

IN DEZE UITGEBREIDE GRATIS PRIJSLIJST 
VAN NEDERLAND EN OVERZEE VINDT U 

VELE AANBIEDINGEN EN KOOPJES. 

U kunt op drie manieren in het bezit komen 
van deze gratis lijst: 

• Even een belletje naar: 077 - 35 12 698 
• Via e-mail: info@postzegelhoes.nl 

#
• of een briefje naar: 

't Postzegelhoes 
Wijngaardstraat 2, 

5911 HMVenIo 
HANS IVIANS 

JANUARI-AANBIEDING: 
Gestempeld Nederland 

serie 346-349 
slechts: € 3 0 -

RS. 
De gehele lijst staat ook op internet: wwm.postzegelhoes.nl 
Via het winkelwagentje-systeem kunt U ook direct Uw 
wensen kenbaar maken. 

WWW.KIENH0RST.COM 
GOUD 

WEER OP 
TOPNIVEAU 

Uw postzegels 
zijn goud waard. 

Ruil nu uw 
gouden munten in 

voor topzegels. 

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 

http://www.filateliedeboeier.nl
mailto:info@filateliedeboeier.nl
mailto:info@postzegelhoes.nl
http://wwm.postzegelhoes.nl
http://WWW.KIENH0RST.COM
mailto:insulinde@wanadoo.nl
mailto:kienhorst@planet.nl
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Nog eens honderden brieven, rariteiten, 
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112e FELZMANN-veiling «Zeppelin special» 
1 februari 2006 

1 1 3 e FELZ/WANN-ve i l ing 
2 tot en met 4 februari 2006 

ULRICH FELZMANN 
BRIEFMAJ .-AUKTIONEN 

40210 DÜSSELDORF • IMMERMANNSTR. 51 
FON 0049 211-550440 • 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


uw postzegelhandel op internet 
postzegels 
• albums 
• catalogi 

• telefoonkaarten 
verpakkingsmateriaal 

• Compleet overzicht Davo 
en Importa albums 

• Hawid klemstroken met 
± 15% korting 

• Vaste aanbieding 
Importa insteekboeken 

• Alle nieuwe catalogi: 
Michel, Yvert, NVPH, enz. 

• Franco vanaf 75,00 euro 

Weeklijsten 
nieuwe zegels 
gehele wereld. 
in abonnement 
of los te 
bestellen. 
tegen zeer 
aantrekkelijke 
prijzen 

1 AANBIEDING LUXE ALBUMS DAVO 

Elke maand leuke aanbiedingen 
waaronder Davo luxe land-albums 

tel: 010-476.81.75 - fax: 010-476.80.48 

De Ruiter BV 
Numismatiek & Filatelie 

Inkoop & Verkoop 
Bel voor een reële prijs.' 
Postzegels - Munten 

Bankbiljetten 

Kantooradres: Industrieweg 13 
3286 BW Klaaswaal 

1:0186-571366 - E:info@deruiterbv.nl 

www.verzamelaarsmarkt.nl 

Nijmeegse 
Postzegel- en 
Muntenhandel 
(ook oude ansichtkaarten) 

Van Welderenstraat 16, 6511 MK Nijmegen 
Telefoon/Fax 024 - 3224636 
www.muntenenpostzegels.nl 

Postzegel en Muntenhandel 
"HOLLANDS GLORIE" 

Camplaan 8 

2103 GW HEEMSTEDE 
Tel. 023 - 5477444 Fax 023 5291605 Giro 4208936 

Winkelverkoop en Verzending per Post 
Geopend : Dinsdag t/m Zaterdag 0900 -1800 (za 1700) 

DAVO - IMPORTA - LEUCHTTURM • LINDNER 
WERELDNIEUWTJESDIENST & MANCOLIJSTEN 

afwikkel ing nalatenschappen 
INKOOP - VERKOOP - TAXATIE 

POSTZEGELS - MUNTEN - BANKBILJETTEN - GOUD - ZILVER 

www.stampdealer.nl hg@stampdealer.nl 

Arve Collectors bv 
Brieven poststukken covers 

Standnr 54 Filateliebeurs 
Loosd recht 

WWW.postzegelstekoop.nl 
Bezoek onze 

www.stores.ebay.nl/arvecollectors 

Ook in het nieuwe jaar kunnen wij u weer scherpe aanbiedingen 
doen in stockboeken van het V klas merk Leuchtturm. 

U kunt voor postzegels uit vele landen bij ons terecht, Wij kunnen 
ook uw nieuwtjes verzorgen. Dit kan zijn postfris of gestempeld. 
Ook thematische zegels behoren tot onze specialiteit, net zoals 
de ruime sortering catalogi voor landen en motieven. 
In januari verschijnen de supplementen van Nederland en Overzee. 
U kunt uw bestelling vast aan ons opgeven. 
Kijkt u ook eens op onze website www.geertzenphilatelie.nl. 

Wij maken graag kennis met u op de vele postzegelevenementen 
in binnen en buitenland waar wij met een stand zijn vertegen
woordigd. 

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@v\/xs.nl 

U kunt bi] ons ook elektronisch betalen Lid van IFSDA en NVPH. 

mailto:info@deruiterbv.nl
http://www.verzamelaarsmarkt.nl
http://www.muntenenpostzegels.nl
http://www.stampdealer.nl
mailto:hg@stampdealer.nl
http://WWW.postzegelstekoop.nl
http://www.stores.ebay.nl/arvecollectors
http://www.geertzenphilatelie.nl


Jaargang 84 januari 2006 nr. 944 wj 

'Filatelie' (waarin opgenomen De 
Philatelist en De Posthoorn) is een uit
gave van de Stichting Nederlandsch w 1 j 
Maandblad voor Philatelie te Den Haag. I T\ r l / ^ l J / | 
'Filatelie' bevat - buiten verantwoor- ^^^^^\^^*^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
delijkheid van de redactie - de officiële ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M 
mededelingen van de Nederlandse 
Bond van Filatelisten - Verenigingen Uit de wereld van de filatelie 
NBFVendeNVPH informatiepagina's. 20/21/22 
' Filatelie' verschijnt omstreeks het Nieuw Op het postkantoor 
midden van elke maand (niet in juli). 23 

Verzamelgebied Nederland 
Hoofdredacteur: 24/25 
Aad Knikman AIJP Verzamelgebied België 
Klipper 2,1276 BP Huizen. 26 
Telefoon: 035-52 54 391 Verzegelde waardebrief: de klant betaalde de lak 
Telefax: 035-5240926 27 
Email: philatdie@tip.nl Boekenplank 
Website: uJUJUJ.Jïlateiie.i4;s 28 

Filateliebeurs 2006: een vertrouwd recept 
Advertentieverkoop: ,, 30/31 
Bureau de Troye De Posthoorn - jaargang 55 - januari 2006 
Prieelvogelweg5,1349CG Almere 3^/33/34/35 
Jeanine de Troye Postzegelboekjes 
Telefoon: 036-53 84528 36/37 
Telefax: 036-53 84 880 Eens een pionier, altijd een pionier! 
m/o0)bureaudetroye.ni 38/39/40 

Lezers post 
Abonnementen en bezorgklaehten: 44 
Abonnementenland Nogal alledaags onderwerp toch vaak uitnodigend verbeeld 
Postbus 20,1910 AA Uitgeest 46/47/48/49 
Telefoon: 02513139 39 Postwaard es tukken 
Telefax: 0251310405 50/51/52 
Email: oboservicetaaboland.nl Verenigingsadressen 
Website: u'wu'.aboland.nl 54/55/56 

Bon voor kleine annonces 
Adreswijzigingen: 56 
Adreswijzigingen geeft u op aan de *De Klassieken': de eerste emissies van Nederland 
secretaris van de vereniging waarvan 57 
u lid bent. Individuele abonnees Bondspagina's 
(jaarlijkse betaling aan de Stichting) 58/59 
zenden hun adreswijziging aan de Filatdistische evenementen 
administratie (zie'Abonnementen'). 60/61 

Nederlandse stempels 
'Hoe word ik abonnee?' , 61 
Er zijn twee abonnementsmethoden: Wij lazen voor u 
1. een collectief abonnement: 62/63 
U kunt lid worden van een vereniging Informatiepagina's van de NVPH 
die bij 'Filatelie' is aangesloten (zie 64/65 
'Verenigingsadressen' elders in dit Vervalsingen herkennen 
nummer). Het abonnementsgeld is 66/67 
dan inbegrepen in de contributie die u Maximafilie 
aan de vereniging betaalt. , 68 
2. een individueel abonnement: Nieuwe uitgiften 
Vooreen individueel abonnement kunt 70/71/7^/73/74/75/76/77 
u zich - met uitzondering van België - Thematisch panorama 
aanmelden bij Abonnementenland in 78/79/80 
Uitgeest (zie 'Abonnementen') voor Luchtpostnieuws 
€22.70 (Nederland), €36.20 (buiten- 81 
land, standaard) of €58.- (buitenland. Kleine annonces 
priority). Een individueel abonnement 82 
kan per de eerste van een willekeurige • • « • 
maand ingaan; het loopt minimaal eén Ril /lp VTfiftVnOCfinO 
Voor het opzeggen van uw abonne
ment: zie 'Opzegging abonnement'. ^^^ ^^ze thematische redacteur Drewes 
Belgische abonnees Veenstra heeft het niet gelegen: hij had 
Woont u in België? Dan kost een zijn artikel ovcr de Europazegels van 
abonnement €23.70. Stort dit bedrag , , L J i.-- • i j 
op rekening 000-0350882-33 t.n.v. ^0^4 â  lang en breed bij ons ingeleverd. 
Penningmeester Filatelie, Brussel; Maar door diverse (vOOral technische) 
vermeld duidelijk het adres waarnaar omstandigheden komt het pas nu tot 
het blad moet worden gezonden! ° . ^ 

publicatie. 'Vakantie met terugwerkende 
Opzegging abonnement: kracht', ZOU je dus kunnen zeggen - en dat 
Een individueel abonnement kan aan i i ^ j i i i_ ^ i 
het eind van de lopende abonneraents- verklaart de kopregel op het omslag. 
periode worden beëindigd. U doet 
dit door uiterlijk vier weken vóór het 
aflopen van uw abonnement een brief 
te schrijven aan Abonnementenland in 
Uitgeest (adres: zie 'Abonnementen'). 

Filatelie 
Filateliebeurs 
Het is januari en 
dan weet u het wel: 
de Filateliebeurs 
staat weer voor de 
deur. Nog meer 
stands en een nog 
ruimer aanbod: u 
kunt niet wegblij
ven, in Nieuw-
Loosdrecht... 

Pionier 
Wanneer begon de 
geschiedenis van 
de Nederlandse 
eerstedagenvelop? 
Veel eerder dan 
u denkt en dat 
danken we aan 
Simon J. Sluis. 
Dick Barten geeft 
deze pionier de eer 
die hem toekomt. 

Klassieken 57 
De in Costa Rica wonende filatelist G.J.J.M. 
van Hussen schreef een prachtig boek over 
de Nederlandse klassieken. Kees Adema 
beschrijft de inhoud en geeft zijn mening. 

ètak entie-index 
Losse nummers: Alexanderpzh i6 
Nummers van de lopende jaarsatifl Apeldoornse Postz.handel i6 
kunnen (mits voorradig) voor €2.50 ^ f.r W t fi per nummer (inclusief porto) worden Arve collectors o 
besteld via postgiro 8591403 van Boeier, De 4 
Abonnemenland te Uitgeest; vermeld Bouscher Ronald 4^-43 
de gewenste editienummers. Brabantse Postzegel-en Mv. 29 

Bredenhof-Postzegelimport 83 
Bestuur: Bijl, van der 82 
GT"an Balen Blanken AnP'ÊBm D i « e ^ a n Postz.v. 84 

Drs. S.W.D. Veenstra, Roelofsstraat 31 t.ö.KA 45 
2596 VK Den Haag Europost, De Dieze 12-13 
penningmeester: Felzmann-veiüng 5 
H.P.G.vanderLienden Geertzen Philatelie 6 

Herscheit Ron pzh 16 
Erevoorzitten Hertog, Karel den 19 
Mr A. vanderFlier AIJP ^ ^ 

Heuvel, Van Den 29 
Hollands Glorie 6 
Huls 29 
Kienhorst pzh 4 
Leopardipzv. 45 
Lodewijkpzh 23 
Lokven-Posthof. 11 
Luk Vanduffel 8 
Mastrigt, van Safe 16 
Meinhardt 11 
Nederlandse Postz.v. 2-21 
Nijmeegse pz-en mh 6 
Nijs, Wimde 18 
NVPH 53 
NVPH filateliebeurs 3 
Oostenrijkse Post 69 

Overijsselse Pzv. 10 
Postbeeld 45 
Postmunt 23-29 
Poststempel 6 
Postzegel hoes, Het 4 
Postzegel Partijen Centrale 41 
Rietdijk g 
Ruiter, De 6 
Scheming Pzh 16 
Stamps DNS 8 
Tieman, W. 14-15 
Vergossen, Ruud 16 
Verzamelaarswereld 23 
Vollmer Philatelie 18 
Zeist, pzh 18-44 
Zutphense Postz.h 23 

Copyright: 
© 2oo6 Maandblad Filatelie 

Oplage van dit nummer: 
34.000 exemplaren 
ISSNnummer: 0166-3437 ADVERTEREN? Bel voortaan Bureau de Troye! 

Telefoon 036-5384528 
7 

jEEm 
Het maandblad Filatelie is lid van de ASCAT (de internationale organisatie van uitgevers van postzegel catalogi en postzegel tijdschriften) 

en is via Springer Uitgeverij in Leusden aangesloten bij het Nederlands Uitgeuersuerbond NUV 

Groep uitgevers voor vak en wetenschap Nederlands __ 
u i t g e v e r s v e r b o n d 

mailto:philatdie@tip.nl


STAMPSDNS: UW TERECHTE KEUS!!! 
UIT ONZE VOGRRAAD.COLLECTIES, PARTIJEN JANUARI 2006 

4780 ZWEDEN 2 LUXE LEUCHTURM VOORDRUKALBUMS, Blanco klem
stroken, nieuw type, in perfecte nieuwstaat nw prijs ca 380,00'ii Met 
een daarin geheel complete postfrisse collectie 1970dec 2003" Catw 
ca 1 700,00, ( zeer hoge NOMINALE(nieuwtjes) waarde) was 650,00 / 
15%=552,50 
5400 BELGIË LINDNER Falzlos T voordrukalbum blanco klemstroken, 
NIEUW TYPE in PERFECTE STAAT nw prijs € 131,00ii Met kleine gebruikte 
startcollectie 1972 1983 SÜPERKOOPJE 57,50 
5449 NEDERLAND 4 DAVO albums { prima staat") met een SUPERCOLLEC 
TIE EERSTE DAG ENVELOPPEN (FDCs) vanaf 1961 ( E47) t/m E 510 (januari 
20051") t e m no 70 vnl getypt, daarna ALLES LUXE ONBESCHREVEN incl 
de nos 144a& 153a en daarna alle a nummers Cataloguswaarde als volgt 
E47E70 IS € 151,00, 1965 1999 € 1461,00 20002005 € 661,00 let wel in 
de winkels/bij de nieuwtjes dienst kosten de FDCs vanaf 2000 ca 50 tot 
60%"I Totale catw is dus € 2 273,00 
BIJ ons te koop voor slechts 445,00" VANDAAG 399,00"" 
5462 DUITSLAND BAYERN stockboek met leuke collectie/voorraad 
(on)gebruikt en postfris vnl periode 1914 1920 met o a betere ongetande 
zegels catw ca 1300 00 SUPERDEAL 165,00 
5464 DDR&SBZ Schaubek voordrukalbum red staat( nw prijs ca 150,00) 
met een mooie authentieke collectie 1945(Sowjet Bez Zone) t e m 1972 
tot ca 1964 ongebruikt en veel gebruikt daarna bijna alles postfris mcl 
veel blokken een goed gevuld album met hoge catw voor slechts 155,00 
5499 DUITSLAND VEELAL REICH (vnl voor 1940) ordner met 210 stuks 
poststukken kaarten en brieven praktisch alles ECHT gelopen, leuk 
gefrankeerd met o a Infia aardige stempels (Feldpost) etc etc IETS VOOR 
DE LIEFHEBBER ZEER HOGE CAT WAARDE Nu 295,00 
5522 DUITSLAND BUND LINDNER T voordrukalbum. blanco klemstrokcn. 

nw type full colour bladen, nw staat nw prijs 115,00 met daarin een com
plete POSTFRISSE collectie 1980 1989( mcl frankeerstroken van 1981) zeer 
hoge catw" Nu 110,00 
5523 DUITSLAND BERLIJN LINDNER Tvoordrukbladen. blanco klemstro
ken, nw type full colour bladen, nw staat nwprijs ca 60,00 met daarin een 
complete POSTFRISSE collectie 1980 1989 Hoge catw Nu 85,00 
5524 VER NATIES(UN) GENEVE Schaubek luxe voordrukalbum, blanco 
klemstroken prima staat nw prijs 120,00 met een gebruikte startcollectie 
1969 1985 (bladen t em 2001 " i ) Koopje 35,00 
5526 YUGOSLAVIE stockboek 20 biz NOKVOLgevuld met POSTFRISSE 
collectie (nauwelijks doubletten) 
Periode ca 1970 1988 alles complete series met randstukken ( zo van de 
nieuwtjesdienst in het album) HEFTIGE CATALOGUSWAARDE Nu 67,50 
5530 OOSTENRUK 2 LINDNER Luxe T type voordrukalbums, blanco klem 
stroken nw type (full colour) nw staat nw prijs 180,00 met een geheel 
complete POSTFRISSE collectie 19681985 nu 160,00 
5538 SURINAME DAVO LUXE VOORDRUKALBUM BLANCO KLEMSTROKEN 
INCL CASS, NW STAAT NW PRUS 73,00 MET DAARIN EEN WERKEÜJKE 
SUPERCOLLECTIE 1873 1975 VEELAL ONGEBRUIKT EN POSTFRIS DEELS 
GEBRUIKT FRANKEERZEGELS OP 14 STUKS NA COMPLEET, LUCHTPOST OP 
10 NA COMPLEET EN PORT OP 6 NA COMPLEET" BIZAR HOGE CATW NU 
595,00 ( ZIE 23 KLEURENFOTOTO'S) 
5567 ISRAEL SAFE luxe voordrukalbum nw staat, nw prijs 140,00 met een 
complete gebruikte collectie FULL TAB 1966 1975 catw 364,00 Nu 90,00 
5568 LIECHTENSTEIN album met ca 55 gebruikte vellen van 20 zegels ( 
KLEINBOGEN) periode 1964 1983 totale catw 1 030,00 Nu superdeal 99,00 

STAMPDNS WENST U EEN VOORSPOEDIG 2006! 

NIEUW: ELKE TWEE WEKEN GRATIS ONZE PRIJSLIJST (12 PAGINA'S) PER EMAIL ONTVANGEN̂  STUUR ONS UW EMAILADRES EN HET WORDT GEREGELD!!' 

GEEN PORTO KOSTEN, ONZE PRIJZEN ZIJN ALLIN I I I ! Kijk op onze site voor onze overige partijen 

Ü A M P l 

lig 
GLOBAL STAMP DEALERS* 

STAMPSDNS  GLOBAL STAMPDEALERS 
Directie Dirk N Sluis 

Cees Buddmgh'hof 168,1628 WL HOORN, The Netherlands  geen winkel 
Tel overdag 0655884387  vanaf 19 0023 OOuur 0229261611 

Fax dag en nacht 0229264013  Email stampsdnsihetnet nl  POSTBANK rek nr 528501 

iSTAMP^ 

GLCSAL STAliP DEALBtS* 

Surf naar onze geheel vernieuwde website, www.stampsdns.com 

Luk Vanduffel bvba 
40sTE OPENBARE POSTZEGELVEILING OP ZATERDAG 4 FEBRUARI 2006 

OM 13 UUR IN H E T C O R I N T H I A H O T E L TE ANTWERPEN 

'^^ Zeer ruim en gevarieerd aanbod België 
MOOI klassiek (nieuw & gestempeld)  Alle goede 
reeksen  vaneteiten/cunositeiten 

®" Nederland  Duitsland  Luxemburg  Frankrijk 
Oostenrijk  Engeland  enz i Talrijke interessante 
verzamelingen  stocks en restanten 

Bezoek onze website!' 
http //www vanduffel be 

Postzegelhandel 

Vraag gratis onze overzichtelijke catalogus 
met talrijke foto's 

Voor onze volgende 
verzamelingen of goede 
bezoek aan huis) 

veilingen kan u steeds 
sen es inleveren (eventueel 

Behandeling van uw verkoop op een discrete, 
efficiënte en professionele wijze 

■ Aankondiging van de veiling en afbeelding van uw 
postzegels wereldwijd op onze website op internet 
Zorgvuldige beschrijving en verkaveling 

■ Correcte afhandeling en betaling 30 dagen na veiling 

Openbare Veilingen 

Postzegel handel Luk Vanduffel bvba Openbare Veilingen 
SmtKatelijnevest 34  BE2000 Antwerpen (België) 

3) 00 323 233 89 70 
Website http//www vanduffel be  Email info@vanduffel be 

Open van 9u30 tot 18 uur doorlopend  Zondag en maandag gesloten 

http://www.stamps-dns.com


1919 f Q ^ i e t d i i k 2,06 
Terugblik Postzegelveiling no. 385 

Veiling 385 had een prachtig resultaat. 92% van de kavels werd verkocht waardoor 
honderden inzenders hun zegels voor een goede prijs van de hand hebben kunnen doen. 

Vooruitblik Postzegelveiling no. 386 
Voor onze volgende veiling zoeken wij wederom materiaal. Ook u kunt profiteren van de 
expertise en het uigebreide klantenbestand van Rietdijk. Wij nodigen u van harte uit ons te 

bezoeken om uw collectie te laten taxeren. Wij kunnen u dan alles vertellen over de 
mogelijkheden die Rietdijk u te bieden heeft. Wederom een goede gelegenheid uw collectie te 
verkopen door deze in een internationale etalage te plaatsen. Onze volgende veiling vindt 
plaats in mei 2006. Inzendingen kunnen dagelijks (van maandag tot en met vrijdag) worden 

aangebracht, voor importante collecties is huisbezoek mogelijk! 
Bel voor alle gewenste Informatie of voor een gratis taxatie 
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11157 

Adres 

Telefoon 

Fax 
Internet 
E-mail 
Giro 

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

— - ^ 

n 4 I 
^ 

r 
\ il 

/ 

London 

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


OVERIJSSELSE POSTZEGELVEILING B.V. 
( H . V leeming) 

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

E-mail: opv.stamps@tiscali.iil 

VEILING 186: 
Staat gepland op 27/28 januari 2006 in 

Hampshire hotel APELDOORN te Apeldoorn 
(catalogus is inmiddels verzonden). 

Kijkdagen: Enschede : vanaf 2 j a n u a r i m e t regulier 1 8 / 2 0 e n 2 3 / 2 5 j anua r i 
Ape ldoorn : 27 en 28 j a n u a r i . 

DEN HAAG, museum voor Communicatie (vroegere Postmuseum), 
Zeestraat 82: zaterdag 21 januari van 12.00-17.00 uur (op ve r toon 
veilingcatalogus tevens gratis t oegang tot m u s e u m ) . 

P zitting: betere zegels, series en poststukken BUITENLAND w.o. ZUID AFRIKA 
O.G. van Nederland: betere zegels, series en poststukken. 
Oorlogspost P en 2*= Wereldoorlog, incl. CENSUUR. 

2*̂  zitting: Nederland, EO postgeschiedenis, gefrankeerde poststukken en 
Stempelmateriaal. Een gespecialiseerd aanbod met veel aangetekende, 
expresse en waarde poststukken. 
LUCHTPOST ca.100 kavels commerciële luchtpost 1920-1940! 
Ca.800 kavels zegels vanaf emissie 1852. 

3*̂  zitting: partijtjes en deelcoUecties 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, 
w.o. een WINKELVOORRAAD in ca.300 insteekboeken en 100 dozen 
postfrisse nieuwtjes! 
Ca. 100 collecties NEDERLAND van € 100,- tot € 3500,-!!! 

De waarde per kavel loopt uiteen van ca. € 25,- tot vele duizenden Euros. 
Kortom, aanbod voor ledere verzamelaar en handelaar! 

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

Vo lgende veiling: 8 / 9 april a.s. I n z e n d i n g e n welkom! 

DE O.P.V. AL 36 JAAR EEN BEGRIP IN DE NEDERLANDSE FILATELIE!!!!!!! 

mailto:opv.stamps@tiscali.iil


WInkettUden: dinsdag t/m vrfjdag 10.00 
Telefoon 070 365 22 27 
Email 
Postgiro 125.34.14 

17.00 • zatomag 10.00 14.00^ 
Fax 070 365 18 85 

pwmeinhardt@collectura.com 
FortisBani« 80.70.90.077 

2518 CH Den Haag^ 
Orders + € 3,50 verzendkosten bij vooruitbetaling Bij facturenng werkelijke 

^verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden. 

b e z o e k o n z e s t a n d o p d e F i i a t e l i e b e u r s L o o s d r e c h t 

s,oo M^ NVPH Nederland Speciaal 2 0 0 6 »,80 
2005 België, Duitsland, Frankrijk, GrootBnttannie, Luxemburg, 
Nederland, Oostenrijk, Spanje, Europa GERT, UNO, Zwitserland 

Mi<?H<3i|npit»lrtcii 
Overzee deel 9 Midden & OostAzie 2006 met o a China, Hong 
Kong, Macao, Taiwan, Japan, Korea & Iran 66,00 
catalogus Golfstaten 2006 1e editie (engels) in kleur 54,00 
catalogus Duitsland 2005 in kleur 12,90 
catalogus WestEuropa 2005 in kleur 29,90 
catalogus Noord & NoordwestEuropa 2005 in kleur 29,90 
catalogus OostEuropa 2005 in kleur 29,90 
Europa 3 leverbare delen & Duitsland 2005 in kleur' 85,00 

Oallay Frankrijk 2006 in kleur 22,90 

Unitrade Canada & Geb. 2006 kleur 42,90 

NVPH Nederland Junior 2 0 0 6 

Yvert Overzee 2 0 0 5 / 2 0 0 6 
catalogus Overzee deel 1 Landen AB 2005 

iNieuw catalogus Overzee deel 2 Landen GD 2006 
31,001 
31,00 J 

Seven Seas Australië speciaal 2006 39,90 

Seven Seas Australië pocket 2006 16,50 

MiS catalogus NieuwZeeland 2006 11,9C 

cataiocii USA 
Scott catalogus USA pocket 2006 in kleur 21,001 
Scott speciale catalogus USA & Gebieden 2006 in kleur 65,00 j 
US Postal catalogus USA 2006 in kleur 32,50 
Harns catalogus USA & Canada 2006 29,90 j 

Onze website is vernieuwd: nu ook met f i latel ist iscl ie accessoires! 
kijk op www.collectura.coni deze maand speciale korlinc 

VAN LOKVEN  POSTHOF BV 

Internationaal georiënteerde postzegelt iandel heeft naast een verregaand 

complete voorraad Nederland en Overzeese Rijksdelen ook een 

uitgebreide voorraad buitenland met zeer veel goed, gezoctit materiaal, 

alsmede een mooie voorraad brieven en poststukken. 

Fi ia te l iebeurs Loosdrecht , stand nr. 

POSTZEGELHANDEL 
VAN LOKVEN - POSTHOF BV 

■ Bal(kerstraat 22 

6041 JK Roermond 

Tel.: 0475 563 500 

VAN LOKVEN  POSTHOF BV 
Bultenhaven 5 

5211 TP '8  Hertogenbosch 

TeL: 073  612 20 33 

Fax : 073  613 67 39 

Email: admin@vanlokven.nl 

WWW.VANLOKVEN.NL 

POSTZEGELHANDEL 

HOOGVLIET 

Binnenban 263C 

3191 CG Hoogvliet 

Tel.: 010  416 01 50 

mailto:pwmeinhardt@collectura.com
http://www.collectura.coni
mailto:admin@vanlokven.nl
http://www.vanlokven.nl


Lv^*^' 

POSTFRIS 1ISÖ*2 

VELLETJES KLEINBOGEN *** 
^-^T • i » H ' 

MINI SHEEfs' 

4,50 
Guernsey 
1976 3,00 

Joegasiavië 
1969 8,00 

Cyprus (gr) 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

!«*# 1985 
• 1986 

3,00 
3,50 
4,00 
4,00 
4,00 
4,50 
5,00 

' fr i* 

199Q. 
1991 
1992 

4,00 
6,00 
5,00 
9,50 

Cyprus 
1985 

tur) 
3,75 

Griekenland 
1985 
1986 

jan-
I f l W ' 
1989 
1990 
1991 
1992 
Ierland 
1989 
1990 
1991 
1992 

3,50 
6,00 
6,75 
6,50 
6,75 
7,00 
6,25 
6,75 

8,00 
9,00 
9,00 
9,75 

Zwitserland 
J962 
1968 
1973 
1977 

14,00 
3,50 

11,25 
21,00 

1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
Gibraltar 
1977 2,00 

2,25 
2,75 
4,00 
4,25 
4,75 
4,75 
5,00 
5,00 
6,75 
7,50 
6,00 
6,00 

11,00 
12,75 
16,25 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
Finland 
1992 
Kroatië 
1992 

2,50 
2,25 
1,75 
1,75 
1,75 
2,75 
2,75 
3,25 
3,25 
8,00 
5,00 
6,00 
5,50 

11,00 

4,50 

11,75 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

1,00 
1,00 
1,50 
2,25 
2,00 
1,00 
1,00 
1,50 
1,50 
1,50 
2,25 
1,50 
1,25 
1,25 
1,25 
1,50 
1,50 
2,00 
2,00 
3,75 
4,50 
4,50 
4,75 

Andorra (sp) 
1982 10,00 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

7,50 
10,00 
9,00 
9,00 
9,00 
9,00 
9,00 

36,00 
36,00 
36,00 

Aten 
1978 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
Jersey 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
Polen 
1992 

1,50 
1,25 
3,2S 
3,50 
3,00 
3,00 
2,50 
5,25 
5,25 
5,50 
6,50 
5,25 
5,25 
9,00 

12,25 
12,75 

4,25 
4,00 
4,00 
5,00 
9,25 
4,75 
6,50 
7,00 
7,50 
7,00 

11,50 
11,50 
12,25 
13,00 
15,25 

11,00 
Tsjechoslow. 
1992 5,75 

Faroer 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
Malta 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

3,75 
4,00 
4,00 
4,25 
6,75 
8,75 
8,75 
8,75 
8,75 
8,75 
9,00 
8,50 

11,25 
11,25 

1,75 
1,75 
1,75 
1,75 
1,75 
1,75 
2,00 
2,00 
2,25 
2,75 
2,75 
2,75 
2,75 
2,75 
2,75 
2,75 
2,75 
5,50 
5,50 
5,50 
5,50 

Uechtsnst. 
lèei 1,25 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

1,25 
1,25 
1,50 
1,50 
1,50 
1,50 
1,50 
1,50 
1,50 
1,50 
1,50 
2,00 
2,00 
2,25 
2,75 
2,75 
2,75 
2,75 
2,75 
2,75 
2,75 
2,75 
3,25 
3,25 
3,50 
3,50 
3,50 
3,50 
4,00 
4,25 
4,50 

San Marino 
1962 4,75 
1991 26,00 
1992 15,00 

BLOKKEN ** BLOCKS ** BLOCKEN ** BLOKKEN 
Azoren of 
Madeira 

* 1981 4,75 

Cyprus (tur) 
1982 2,50 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

9,50 
10,00 
10,00 
12,00 
10,50 
10,50 
10,50 
13,00 
14,00 
14,00 

1983 
1986 
1990 
1991 
1992 
Faroer 
1992 
Guernsey 
1992 6,00 
IJsland 
1992 5,50 

45,00 
10,00 
9,00 
4,00 
6,00 

5,00 

Monaco 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

22,50 
22,50 
22,50 
22,50 
20,00 
15,50 
9,00 

12,00 
12,00 
13,50 
14,00 
16,50 

Monaco 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

16,50 
16,50 
16,50 
17,50 
16,50 
15,00 
17,00 

Joegoslavië 
1992 6,00 
Roemenië 
1992 20,00 

Portugal 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

38,00 
27,00 
15,00 
8,50 

13,00 
13,00 
11,00 
13,00 
14,00 
13,00 
13,00 

Portugal 
1988 13,00 
1989 15,00 

15,00 
14,00 
28,00 

1990 
1991 
1992 
Turkije 
1982 3,00 
San Marino 
1989 15,00 
1961 (vel) 

160,00 

JAARGANGEN,«« 
inclusief blokken 

Jaar 
1956 
1957 
1958 
1959 
19601) 
1960 2) 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 3) 
1972 4) 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 t/m 2004 

Inkoop 
372,00 
128,00 
16,00 
19,00 

111,00 
67,00 
34,00 
84,00 
84,00 
79,00 
84,00 
54,00 
70,00 
72,00 

104,00 
94,00 

100,00 
128,00 
78,00 

112,00 
169,50 
148,50 
143,50 
154,50 
153,00 
121,50 
65,50 
94,50 

152,50 
248,00 
177,00 
210,50 
216,50 
209,50 
203,50 
226,50 
212,50 
223,00 
269,00 

per jaargang € 6 5 , 0 0 

Opmerkingen: 
1) Incl. Liechtenstein 
2) Excl. Liechtenstein 
3) Incl. Sp. Andorra 
4) Excl. Sp. Andorra 

Ä 

1 » ' 

TOTAAL INKOOP GEPT 1956-1992 
TOTAAL INKOOP CEPT 1956-2004 ** 

** €5.250,-
§ 6.000, 

Voor de laatste prijsontwikkelingen raadpleeg onze internet pagina: 

* ^ www.europost.nl 
UROPOST"DEDIEZE" E-Mail: info@europost.nl groot- en detailhandel 

in postzegels en munten 

î* 1 
Nieuwstraat 8 
5211 NL 's-H|;rtogenbosch 
B.G.G. 06-53172 658 

td. 073-6132157 in fonummer : 073-6841807 
fax. 073-6147589 WWW.europOSt.nl 
Openingstijden winkel: dinsdag t/m vrijdag 10.00-17.45 uur, zat. 10.00-17.00 uur 

http://www.europost.nl
mailto:info@europost.nl
http://WWW.europOSt.nl


4NK00P 

LOSSE SERIES *** SPECIAAL GEVRAAGD *** LOSSE SERIES *** SPECIAAL GEVRAAGD 
1956 Nederland 
1957 Luxemburg 
1957 Nederland 
1958 België 
1958 Duitsland 
1958 Nederland 
1959 Nederland 
1959 Zwitserland 

36,00 
90,00 
6,00 
4,00 
2,50 
1,50 
4,00 
2,00 

1959 ZwItserl.Pn 35,00 
1960 Engeland 
1960 Ierland 
1961 San Marino 
1962 Cyprus (gr.) 
1963 Cyprus (gr.) 
1963 Portugal 
1964 Cyprus (gr.) 
1964 Griekenland 
1964 Ierland 
1964 Portugal 
1965 Cyprus (gr.) 
1965 Ierland 
1965 Portugal 
1966 Ierland 
1966 Portugal 
1967 Andorra (fr.) 
1967 Cyprus (gr.) 
1967 Ierland 
1967 Portugal 
1968 Andorra (fr.) 
1968 Ierland 
1968 Portugal 
1969 Andorra (fr.) 
1969 Ierland 
1969 Monaco 
1969 Portugal 

14970 Andorra (fr.) 
'̂ 1970 Griekenlara» 

1970 Ierland 
IS70 Monaco 
1970 Portugal 
1971 Andorra (fr.) 
1971 België 
1971 Griekenland 
1971 Ierland 
1971 Monaco 
1971 Portugal 
1972 Andorra (fr.) 
1972 Cyprus (gr.) 
1972 Ierland 
1Q79 Mn n f irn 
\ijlc. mUlldliU 
1972 Portugal 

7,00 
45,00 
25,00 
65,00 
50,00 
10,00 
25,00 
2,00 
7,00 

20,00 
25,00 
12,50 
25,00 
2,50 

25,00 
10,00 
2,50 
3,00 

25,00 
20,00 
1,00 

30,00 
18,00 
1,50 
5,00 

50,00 
15,00 
5,00 
3,50 
2,50 

47,50 
30,00 
1,00 
2,00 
1,50 
7,50 

30,00 
20,00 
3,00 
7,00 
1 50 

22,50 

1973 Andorra (fr.) 
1973 Ierland 
1973 Monaco 
1973 Portugal 
1974 Andorra (fr.) 
1974 Andorra (sp.) 
1974 Ierland 
1974 Portugal 
1974 Turkije 
1975 Andorra (sp.) 
1975 Cyprus (tur) 
1975 lertand 
1975 Portugal 
1976 Andorra (fr.) 
1976 Cyprus (gr.) 
1976 Cyprus (tur) 
1976 Ierland 
1976 Portugal 
1976 Turkije 
1977 Andorra (fr.) 
1977 Andorra (sp.) 
1977 België 
1977 Cyprus (gr.) 
1977 Cyprus (tur) 
1977 Denemarken 
1977 Ierland 
1977 Portugal 
1977 Turkije 
1977 IJsland 
1978 Andorra (fr.) 
1978 Andorra (sp.) 
1978 België 
1978 Cyprus (gr.) 
1978 Cyprus (tur) 
1978 Finland 
1978 Frankrijk 
1978 Ierland 
1978 Luxemburg 
1978 Nederland 
1978 Portugal 
1978 Spanje 
1978 Turkije 
1978 Zweden 
1979 Andorra (sp.) 
1979 België 
1979 Cyprus (gr.) 
1979 Cyprus (tur) 
1979 Frankrijk 
1979 Ierland 
1Q7CI Italip 
1319 llClIIC 
1979 Luxemburg 

12,50 
1,50 
6,00 

60,00 
20,00 
3,00 
5,00 

75,00 
5,00 
2,00 
1,00 
5,00 

80,00 
3,00 
1,50 
1,50 
2,00 

80,00 
8,00 

17,00 
0,25 
1,25 
2,25 
2,00 
2,00 
6,50 
5,00 

18,00 
1,50 

17,00 
0,25 
1,50 
2,50 

10,00 
10,00 
1,00 
6,50 
2,00 
0,80 
6,00 
0,50 

12,00 
2,00 
0,50 
1,50 
3,00 
2,00 
1,50 
5,00 
1,50 
6,00 

1979 Monaco 
1979 Nedertand 
1979 Portugal 
1979 Portugal fosf 
1979 San Marino 
1979 Turkije 
1979 IJsland 
1979 Zweden 
1980 Andorra (Ir.) 
1980 Andorra (sp.) 
1980 België 
1980 Cyprus (tur) 
1980 Finland 
1980lertand 
1980 Luxemburg 
1980 Monaco 
1980 Nederland 
1980 Oostenrijk 
1980 Portugal 
1980 Turkije 
1981 Andorra (fr.) 
1981 België 
1981 Cyprus (tur) 
1981 Engeland 
1981 Finland 
1981 lertand 
1981 Luxemburg 
1981 Madeira 
1981 Nederland 
1981 Oostenrijk 
1981 Portugal 
1981 San Marino 
1981 Turkije 
1981 IJsland 
1982 Azoren 
1982 België 
1982 Engeland 
1982 Griekenland 
1982 Ierland 
1982 Nederland 
1982 Oostenrijk 
1982 Portugal 
1982 San Marino 
1982 IJsland 
1983 België 
1983 Cyprus (tur) 
1983 Denemarken 
1983 Finland 
1983 Griekenland 
108'^ Iprlanri 
1900 ic i iai iu 
1983 Italië 

7,50 
1,05 
5,00 
7,00 
2,00 
7,50 
5,00 
2,00 
1,50 
0,50 
1,00 
1,50 
3,00 
3,50 
3,50 
1,25 
0,80 
1,00 
4,00 
6,00 
1,50 
1,25 
3,00 
1,00 
2,00 
4,00 
3,50 
1,00 
0,65 
0,75 
5,00 
2,00 
7,00 
2,00 
2,00 
2,00 
2,00 
2,50 

11,00 
1,25 
1,25 
2,00 
5,00 
7,50 
1,50 

40,00 
1,50 
5,00 
5,00 

10,00 
6,00 

1983 Luxemburg 
1983 Monaco 
1983 Nederland 
1983 Portugal 
1983 San Marino 
1983 Turkije 
1983 IJsland 
1984 Andorra (fr.) 
1984 België 
1984 Cyprus (tur) 
1984 Engeland 
1984 Finland 
1984 Ierland 
1984 Italië 
1984 Nederland 
1984 Portugal 
1984 San Marino 
1984 Turkije 
1984 Zweden 
1985 Andorra (fr.) 
1985 België 
1985 Finland 
1985 lertand 
1985 Italië 
1985 Luxemburg 
1985 Nederland 
1985 Portugal 
1985 San Marino 
1985 Turkije 
1986 Azoren 
1986 België 
1986 Finland 
1986 lertand 
1986 Italië 
1986 Madeira 
1986 Nederland 
1986 Portugal 
1986 San Marino 
1986 Turkije 
1987 Andorra (fr.) 
1987 Azoren 
1987 België 
1987 Cyprus (tur) 
1987 Engeland 
1987 Finland 
1987 Griekenl. bk 
1987 Ierland 
1987 Italië 
1987 Luxemburg 
1Qfl7 Mariplra 
liJOf IVIdUCIId 
1987 Monaco 

3,00 
1,50 
0,60 
2,00 
3,00 

32,50 
15,00 
3,50 
1,75 
1,00 
1,00 
4,00 

13,50 
4,50 
0,80 
2,50 
3,00 

45,00 
1,00 
4,00 
2,00 
9,00 
9,00 
6,00 
6,00 
1,05 
2,00 
4,00 

60,00 
2,00 
1,50 
6,50 

40,00 
7,00 
2,00 
0,85 
2,00 

17,50 
17,50 
7,50 
2,00 
2,00 
2,00 
2,00 
6,00 
2,00 

10,00 
5,00 
4,50 
2,00 
2,50 

1987 Nedertand 
1987 Portugal 
1987 San Marino 
1987 Turkije 
1987 IJsland 
1988 Azoren wit 
1988 België 
1988 Cyprus (gr.) 
1988 Cyprus (tur) 
1988 Denemarken 
1988 Engeland 
1988 Finland 
1988 Griekenl. bk 
1988 Ierland 
1988 Italië 
1988 Luxemburg 
1988 Madeira wit 
1988 Monaco 
1988 Nederland 
1988 Portugal wit 
1988 San Marino 
1988 Turkije 
1988 IJsland 
1989 Azoren 2w 
1989 België 
1989 Cyprus (tur) 
1989 Engeland 
1989 Finland 
1989 Griekenl. bk 
1989 Italië 
1989 Luxemburg 
1989 Madeira 2w 
1989 Madeira 1w 
1989 Nederland 
1989 Portugal 2w 
1989 San Marino 
1989 Turkije 
1989 IJsland 
1990 Andorra (fr.) 
1990 Andorra (sp.) 
1990 Azoren 
1990 België 
1990 Cyprus (tur) 
1990 Duitsland 
1990 Engeland 
1990 Finland 
1990 Gibraltar 
1990 Griekenl. bk 
1990 Italië 
1990 Luxemburg 
1990 Madeira 2w 

1,05 
2,00 

20,00 
35,00 
2,00 

10,00 
2,00 
1,50 
4,00 
2,00 
1,50 
8,50 
3,00 
7,50 
3,00 
5,50 

10,00 
2,00 
1,05 

12,50 
10,00 
7,50 
3,50 
4,00 
1,50 
3,00 
1,50 
3,50 
2,00 
3,00 
3,00 
4,00 
9,00 
0,75 
5,00 

12,50 
60,00 
8,00 
6,00 
1,50 
6,00 
2,50 
3,50 
2,00 
2,00 

11,00 
2,00 
3,00 
2,00 
9,00 
6,00 

T7 
2,50 

6, 
2,50 ,. 
6,00") 
7,50 
3,00 
7,50 

1990 Monaco 
1990 Nedertand 
1990 Noorwegen p 
1990 Portugal 2w 
1990 San Marino 
1990 Turkije 
1990 IJsland 
1990 Zweden 
1991 Andorra (fr.) 
1991 Andorra (sp.) 1,50 
1991 Azoren 2w 6,00 
1991 België 1,50 
1991 Duitsland ;̂ D0 
1991 Finland 8,00 
193|Gi{>rältar 1,00 
loèl Griekenland 2,00 
1991 Hongarge 3,00 
1991 Italië ^,00 
1991 Luxemburg 'fi,00 
1991 Madeira | w 
1991 Monaco '■. 
1991 Nederland 
1991 Noorwegen 
1991 Portugal 2w 
1991 Turkije 
1991 IJsland 

1991 Zweden 
1991Zwi t s« i ^ , 
1992 Andorra (f r.) 
1992 Andorra (sp.) 
1992 Azoren 
1992 België 
1992 Cyprus (gr.) 
1992 Cypr. (tur) ms 5,00 ' 
1992 Denemarken 2,50 
1992 Duitsland 1,50 
1992 Griekenland 2,00 
1992GriekenLbk 3,00 
1992 Hongarije 3,00 
1992 Italië 2,50 
1992 Luxemburg 7,50 
1992 Madeira 5,00 
1992 Monaco 
1992 Nederland 
1992 Noorwegen 
1992 Oostenrijk 
1992 Portugal ,^ 5,00 
1992 Roemenië ms 12,50 

1992 Turkije 
1992 IJslapd 
1993|tfrlèKt 

• 7,50 

NU OOK BEZOEK AAN HUIS MOGELIJK!! *** NU OOK BEZOEK AAN HUIS MOGELIJK!! *** 

ALLES IN LUXE KWALITEIT !!! 

Lever ingsvoorwaarden 
Uitsluitend perfecte kwaliteit wordt geaccepteerd, d.w.z. zonder plakker, roest, pitten of puntjes en de betere senes goed gecentreerd! Blokken mogen geen vouwtjes M" 
hebben e.d Zegels en blokken die door ons worden afgekeurd komen zonder discussie retour! In verband met wisselende voorraad vragen wi] U bij senes m grotere aantallen dan 
100 per soort vooraf contact met ons op te nemen. Afname tot voorraaddekkmg! Betaling op uw bank of girorekening binnen 10 dagen of contante betaling bij levenng in äe winkel 
volgens afspraak. Minimale levenng € 100,. Levenng per aangetekende post of volgens afspraak in de winkel. '' i 
Onder voorbehoud van drukfouten en prijswijzigingen. Hierbij komen alle voorgaande lijsten te vervallen. 

file:///ijlc


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

1) NEDERLAND FDC's E70 tot en met E213a: verz. luxe onbeschreven 
(catw. € 369,-) Nu € 75 , -

2) NEDERLAND POSTZ.MAPJES 1982/1993 nrs 1 t/m 116 100% comple
te verz catw. € 528,65, postk prijs € 203,92 Nu' € 125,-

3) NEDERLAND 1872/ca.2000- fantastische partij "rijp en groen" vol avon
tuur, incl klassiek, hoge waarden, vele complete postfnsse/ongestem-
pelde senes, absoluut onuitgezocht op plaatfouten, stempels etc, etc. 
cat.w ruim€ 3.000, — . Prachtkoop vnendenprijsje € 200,— 

4) NEDERLAND roodfrankeringen etc partij/coll. zowel brieven als stro
ken ook buitenland (vele duizenden stuks incl ouder materiaal) € 225,— 

5) NEDERLAND 1'dagenveloppen (FDC's) E50 tot en metE302a 100% 
compl. luxe collectie onbeschreven, mol El 29a, E136a, El 44a en El 53a 
etc. (cat w. NVPH 2004 € 1 304,30, 291 enveloppen). Nu: € 250, -

6) NEDERLAND POSTZ.MAPJES nrs 1 t/m 255b 100% compleet 1982 t/m 
2001 272 stuks cat.w. 2006 € 1.391,40 postkantoorprijs € 504,92 
(= f 1.112,70). Spotkoopje! Nu, niet te geloven SLECHTS' € 295, -

7) NEDERLANDPOSTWAARDESTUKKEN:coll/partij € 3 0 0 , -
8) NEDERLAND frankeergeldige postzegels: engrospostje lagere waar

den (tot en met f 1, —) ten dele in vellen/veldelen vanzelfsprekend de toe
slagen NIET geteld, frankeerwaarde ruim € 500,— Nu €350,— 

9) NEDERLAND 1852/2002 (O/x/xx). stockboeken ongeplukt uit buitenland 
afkomstig waarin naast zegels 2" keus ook veel prima waarden in aantal
len en bruikbaar materiaal, ook postfrisse complete series etc (cat.w 
ruim € 7 500,— ; zeer interessante koop!). Nu: €495,— 

10) NEDERLAND automaatboekjes (xx) 1964/ca 2000 incl. vele betere 
cat w.€ 3.000,- Nu. € 5 5 0 , -

11) NEDERLAND penode 1852/ca 2000: fantastische avonturen coli /partij 
om uit te zoeken incl. vele postfnsse complete series, zakjes, dozen, 
verz., restanten etc, etc. "rijp en groen", absoluut ongeplukt op stem
pels, plaatfouten etc , ook wat Overzee en buitenland, cat w ruim 
boven de€ 18.000, —; super gezellige ramsch-partijwaann ook mooi 
klassiek, zeer geschikt voor o a handel/rondzending etc , etc. 
Spotkoopje! € 695,— 

12) NEDERLAND 1852/1939: leuke partij om uit te zoeken, diverse kwalitei
ten, ook postfris zonder plakker, hoge cat.w.! Zeer geschikt voor 
handel/rondzendverkeer, beslist uitstekende winstmogelijkheden' 
Spotkoopje! € 1.500,— 

13) NEDERLAND complete vellen penode 1977/1985 (xx) engrospost post-
kantoorpnjs € 3.022,15 (= f 6.660,—), nominaal € 2.545,70, cat.waarde 
€ 7 . 5 7 0 , - . Nu- € 1 . 8 5 0 , -

14) NEDERLAND FDC's: partij/collectie waarin o.a. sterk 50er-jaren ook vele 
bijzonderheden/specialiteiten etc Zeer geschikt voor handel, specialist, 
wederverkoper etc , etc. Belangrijke prachtkoop, spotkoopje! € 2.150,— 

15) NEDERLAND en Overzee, incl. Rep.lnd. en Rep Sunname gigantische 
partij om uit te zoeken waann naast met hoogwaardig materiaal ook tallo
ze betere postfrisse senes, FDC's, automaatboekjes etc, etc. Ook vele 
ongestempelde complete senes periode 1925/1939, portzegels, roltan-
ding (diverse kwaliteiten) Cat w minimaal € 50 000 , - . Nu € 2.500,-

16) ALGERIJE, Marokko, Tunesië (Mahgreb)' grote, veelzijdige avonturenpar-
tij incl postgesch. bneven, kaarten etc incl. belangrijke klassiek. 
Prachtkoopi € 500, -

17) ANDORRA (Frans en Spaans): geweldig leuke partij om uit te zoeken. 
Prachtkoopi € 250, -

18) BELGIË 1849/ca 2000: leuke, veelzijdige partij/collectie om uit te zoeken 
incl mooi klassiek Prachtkoop' € 200,— 

19) BELGIË ca 1860/1990' avonturenpartij/collectie incl. zeer veel postfris, 
"rijp en groen", ongeplukt, ENORM hoge cat.w.! Spotkoopje! € 550,— 

20) BELG.CONGO etc. penode vanaf 1886 partij/verz mol. klassieke top
stukken etc. € 3 0 0 , -

21) BOHEMEN &MORAVIE 1939/1943: grote partij om uit te zoeken 
Hoogst interessante, veelzijdige prachtkoop! € 180,— 

22) BOLIVIA: collectie/partij incl. mooi klassiek €200,— 
23) CANADA: uitzoekpartij zeer gevarieerd € 275, — 
24) CHINA 1949/ca 1959 verz incl. doubletten € 350, -
25) DENEMARKEN: coll./partij ca. 10 000 zegels € 350, -
26) DUITSLAND (w)&Berlljn etc. postwaardestukken € 1 7 5 , -
27) DUITSLAND (Bundesp , W BerI etc.) periode ca 1945/2004 overw. 

O gigantische partij/verz. om uit te zoeken incl. talloze complete series/ 
blokken etc, zeer veelzijdig en interessant ENORM hoge cat w , spot
koopje! Nu. € 200,— 

28) D.D.R. ca.1945/1990 collectie/partij incl. vele complete postfnsse senes, 
alsmede curiositeiten etc Belangrijke, veelzijdige prachtkoop, ENORM 
hoge cat waarde' €250,— 

29) OUD DUITSE STATEN en Duitse Kolomen; prachtige, veelzijdige collec
tie klassiek om uit te zoeken waarin veel pnma matenaal, echter geen 
echte grote topstukken. Prachtkoop' € 250,— 

30) DUITSLAND & gebieden (in de ruimste zin des woords) veelzijdige, 
hoogst interessante partij om uit te zoeken "njp en groen" waarin o.a veel 
infia (uitzoekavontuur!), klassiek, staten en talloze complete postfnsse 
series etc, etc. Spotkoopje! € 300,— 

31) DUITSLAND ca.1872/2004: gigantische coll./partij om uit te zoeken incl. 
veel prima matenaal, ook staten, gebieden en vele complete senes/vele 
hoog en hooggenoteerd materiaal € 380,— 

32) DUITSE RIJK 1872/1945 gigantische verzameling/partij om uit te zoe
ken, ongeplukt en onuitgezocht op vananten/foutdrukken etc. incl. vele 
goede zegels en senes. Belangnjke prachtkoop' (ruim 3.000 zegels, zéér 
gevarieerd). Koopje! € 450, — 

32a) DUITSE RIJK (West-Bundespost) penode 1970/1997 (xx) 100% com
pleet postfris verz. in luxe album (1200 versch. postz. en 27 blokken, 
cat.w. € 1 850,-. Nu € 500, -

33) D.D.R. 1949/1990 mooie postfns verzameling in complete series ten dele 
in luxe Davo-albums. Prachtkoop! € 500,-

34) DUITSLAND (West, West-Berlijn, DDR etc ) periode ca 1949/2002. 
onvoorstelbaar mooie oollectie/partij uitsluitend in complete postfnsse 
series incl. topmateriaal. Belangnjke prachtkoop' (postkantoorprijs' 
€ 1 130,-') € 500,-

35) DUITSLAND "fundgrube": uitpuilende koffer met prachtig materiaal 
zowel postfns als gestempeld incl. topmateriaal en vele zeldzaamheden 
incl talloze complete senes en mooi klassiek om uit te zoeken Belangrijke 
prachtkoop, zeer veelzijdig en hoogst interessant! € 2.000,— 

36) DUITSLAND en gebieden grote partij incl. klassiek €3 .500 , -
37) ENGELAND ca 1850/2000-grote coli/partij om uit te zoeken incl mooi 

klassiek en vele postfrisse complete series (ca 10 000 zegels) ENORM 
hoge cat.waarde' €400,— 

38) ENGELAND: koffer met prachtig materiaal zowel postfris als gestempeld 
incl. topmateriaal en vele zeldzaamheden incl. talloze complete series en 
mooi klassiek om uit te zoeken. Belangrijke prachtkoop, zeer veelzijdig en 
hoogst interessant! € 1.850,— 

39) ENGELAND 1840/2000 gigantische partij €15.000,-
40) ENGELSE KOL.&GEBIEDEN ca 1940/2000: gigantische coli /partij vrijwel 

uitsluitend in complete postfnsse senes € 1.500,— 
41) ENGELSE KOLONIËN* GEBIEDEN penode ca.1850/2000 incl GB. 

fantastische collectie/partij, een nogal rommelig geheel om uit te zoeken 
incl belangnjk en mooi klassiek en de z g doorlopende N.R. etc Vele 
complete series met aantrekkelijke motieven zoals vogels, sport, bloemen 
etc, etc. Belangrijke prachtkoop' € 7.500,— 

42) FAR-OER: mooie, gevarieerde partij w.i. avontuur en sorteergenot, pracht
koop' € 200,-

43) FILIPPIJNEN: collectie/partij incl. klassiek om uit te zoeken incl veel zeer 
ongebruikelijk resp. zeldzaam materiaal € 250,— 

44) FRANKRIJK ca 1880/2000 (O/xx/x) gigantische partij/verzameling om uit 
te zoeken incl vele complete series, zeer veelzijdig en interessant 
Prachtkoop' € 200,— 

45) FRANSE KOL.&GEB.: zowel klassiek als modern, fantastisch leuke 
collectie/partij om uit te zoeken incl. topmatenaal Koopje' € 250,— 

46) GEHELE WERELD penode ca.1930/2005 (xx) col! /partij vnjwel uitslui
tend complete postfrisse senes/bl/velletjes/autom.boekjes, incl mooi 
Nederland, zeer gevarieerd en interessant € 380,— 

47) GEHELE WERELD ca 1850/2004: supergezellige coll./partij in albums/ 
insteekboeken etc. waann naast massagoed en met hoogwaardig materi
aal ook div goede belangrijke collecties, mooi veelzijdig klassiek alsmede 
vele, vele postfnsse complete series, blokken etc. Enorme cat waarde, 
spotkoopje o a zeer geschikt voor handel/wederverkoop €1.550,— 

48) GEHELE WERELD ca 1885/ca 1990 gigantische partij, vele landen, col
lecties incl. met filatelistisch, rijp en groen, ook veel massagoed, stock
boeken, albums vol en leeg of bijna leeg, anderzijds vele goede verzame
lingen o a West Europa met veel postfrisse series Hoogst interessante, 
veelzijdige koop, ten dele onuitgezocht en boordevol avontuur, pnma 
winstmogelijkheden Over het algemeen betreft het een magazijnop-
ruiming van de collecties/partijen waarvoor wij geen tijd hebben om uit te 
zoeken of te splitsen, alsmede z.g "winkeldochters" die wij er voor 
'n zeer klem pnjsje willen uitdoen, onze miskopen waarvoor wij strop ne
men etc, etc Deze werkelijk grandioze partij kan m overleg bezorgd/ge
haald worden, een personenauto vol matenaal! Spotkoopje' € 5.000,— 

49) GEHELE WERELD: gigantische partij/collectie waarin o.a. zeer belangrijk 
"complete postfnsse senes" 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 handelaar/we
derverkoper Nu in de voordeelaanbieding' € 4.550,— 

50) GRIEKENLAND vanaf het begin tot ongeveer 1990: gigantische partij/ver-
zamelmg om uit te zoeken, onuitgezooht op varianten, w.m., etc , etc. 
waarin vele complete postfnsse series (ENORM hoge cat w., zeer veelzij
dig en interessant) Koopje! €250,— 

51) HONGARIJE periode ca 1945-2002: gigantische avonturen-partij incl 
vele complete senes, ook topmateriaal, postgeschiedems, curiositeiten 
Fantastisch leuke partij om uit te zoeken' Fundgrube' € 200,— 

52) HONGARIJE: grote partij om uit te zoeken met klassiek en vele speciali
teiten € 250,— 

53) HONGARIJE periode ca 1940/2000 (xx/x/O). grote, belangrijke partij/ 
collectie om uit te zoeken incl. talloze complete series, alsmede vele blok
ken en hooggenoteerd materiaal ON-getand Prachtkoop' €350,— 

54) HONGARIJE periode 1871 /ca 1940: belangnjke partij/verzameling uit
sluitend oud materiaal incl. talloze klassieke pronkjuweeltjes € 10.000,— 

55) REP.INDONESIË (alsmede wat Ned.Indie) partij/verzamelmg om uit te 
zoeken incl veel prima matenaal en talloze complete postfrisse series, 
zeer gevarieerd, belangnjke prachtkoop voor 'n vnendenprijsje. € 200, — 

56) IRAK ca 1918/1990 collectie/partij om uit te zoeken € 150, -
57) IRAN/PERZIË: collectie/partij incl. mooi klassiek € 300,-
58) ISRAËL 1948/ca.2002- gigantische grote/veelzijdige collectie/partij om 

uit te zoeken, onuitgezocht op afwijkmgen/foutdrukken etc. waarin o a. 
vele complete postfrisse series met z.g. "full-tab" zeer interessante 
prachtkoop, spotkoopje! € 200,— 

59) ISRAËL: grote partij/verzamelmg ovenwegend in complete postfnsse se
nes met z.g. "full-tab" incl o.a het zeldzame en hooggenoteerde comple
te Anti-Honger velletje 1963 postfris. Belangrijke prachtkoop! € 2.500,-

60) JEMEN (Noord en Zuid), grote partij/collectie incl topmatenaal en vele 
postfrisse complete senes/blokken/velletjes etc. om uit te zoeken' 
Belangnjke prachtkoop' € 250,— 

61) JORDANIË:partij/collectie, zeer veelzijdig en interessant! € 180,— 



62) LEVANT etc periode rand 1900 grate collectie/partij om uit te 
zoeken zeer veelzijdig en interessant mol topmateriaal, ook mogelijk wat 
vals/en of dubieus matenaal € 2.300,— 

63) LIBERIA' collectie/partij incl mooi klassiek € 200,— 
64) LUXEMBURG: collectie/partij incl mooi klassiek €200,— 
65) ISLE OF MAN etc belangnjke coli in 2 grote koffers verz /stockboeken, 

albums, restanten, abonementen etc , etc Het beteft een nalatenschap 
van gepassioneerde filatelist, plus al mijn eigen stockvoorraad en grote 
fundgrube-mix Gigantiscti geheel voor 'n fractie van de aanschafw^aar-
de Koopje' Specialiteiten, postgeschiedenis, klassiek, boekjes, 
postw stukken Nu €2.500,— 

66) MONACO: collectie/partij incl mooi klassiek €200,— 
67) NED.ANTILLEN/Curacao mooie verz /partij incl doubletten 

1873/ca 2000 incl mooi oud en ouder materiaal, ook heel veel postfris' 
Belangrijke prachtkoop' (cat w € ^^ 300,-) € 1.250,-

68) NICARAGUA: avonturenpartij incl mooi klassiek € 255,— 
69) NOORWEGEN postwaardestukken-verz € 200, -
70) OOST-EUROPA ca 1850/2000 uitpuilende koffer met collecties, zakjes, 

dozen restanten etc , etc , zeer interessant en veelzijdig incl verrassend 
veel schaars en ongebruikelijk matenaal ook fantastisch klassiek 
Belangrijke prachtkoop! €1.250,— 

71) POLEN: collectie/partij incl mooi klassiek € 200,— 
72) POLEN ca 1918/2000 zeer interessante veelzijdige verzameling/partij 

incl topmateriaal € 500,— 
73) PORTUGAL grote, partij/coll mol. klassiek € 2 5 0 , -
74) PORT KOL.EN GEB.: fantastisch leuke partij/coll om uit te zoeken 

waann veel prima matenaal, zeer veelzijdig en interessant' 
Prachtkoop' € 250,— 

75) PORTUGESE KOL.&GEB.: belangrijke verz in insteekboeken mol mooi 
klassiek/ook doubl (cat w/ ca € 7 700 - ruim 5 000 zegels) € 850 , -

76) RUSLAND ca 1860/2000 fantastisch leuke, veelzijdige coli /partij om uit 
te zoeken, njp en groen Spotkoopje' € 150,— 

77) RUSLAND KLASSIEK (tot ca 1930) grote avonturenpartij, zeer veelzij
dig en interessant, smikkelen en smullen voor specialist mede omdat 
quafranje en sjeuigheid er heel-heel veel aanzit Prachtkoop' €350,— 

78) RUSLAND ca 1870/1990 enorme partij/coll om uit te zoeken waann 
naast veel eenzijdig massagoed (incl klassiek) ook vele goede blokken, 
velletjes en talloze complete senes en exclusief topmatenaal (cat w ruim 
€ 15 000,-) Nu € 800, -

79) RUSLAND & Gebieden: uitpuilende koffer met collecties, zakjes, restan
ten etc , etc waann naast massagoed ook prachtig klassiek en talloze 
complete series ook topmateriaal' (cat w voorzichtig geschat 
€ 18 000, - plus-plus) € 1.000, -

80) SERVIË 1866/1920 collectie/partij € 2 0 0 , -
81) SLOWAKIJE 1939/1945 collectie/partij incl mooi klassiek € 2 0 0 , -
82) SPAANSE KOL. EN GEBIEDEN' fantastisch leuke partij/coll om uit te 

zoeken waann veel prima matenaal zeer veelzijdig en interessant' 
Prachtkoop' € 250,— 

83) VENEZUELA: grote verzameling € 7 0 0 , -
84) VER.STATEN VAN AMERIKA vanaf ca 1875 geweldig leuke, grote partij 

om uit te zoeken, incl veel avontuur, div kwaliteiten, als totaliteit echter 
hoogst interessante veelzijdige prachtkoop' €320,— 

85) VER STATEN: grote coli/partij "njp en groen" incl klassiek €2.500,— 
86) ZD.AFRIKA & geb.: partij/coll om urt te zoeken incl mooi klassiek 

€ 5 5 0 , -
87) ZUID AFRIKA en geb etc grote avonturenpartij "rijp en groen" om uit 

te zoeken belangrijke prachtkoop' €700,— 
88) ZUID AFRIKA en geb etc coli/partij incl vele topstukken € 8 . 0 0 0 , -
89) ZUID- en MIDDEN AMERIKA: coli /partij om uit te zoeken waarin vele 

verrassingen en veel schaars materiaal incl bijzonder mooi klassiek, 
prachtkoop' € 300,— 

90) ZUID AMERIKA: enorme "fundgrube", uitpuilende koffer met prachtig 
matenaal zowel postfris als gestempeld incl topmateriaal en vele 
zeldzaamheden incl talloze complete series en mooi klassiek om uit 
te zoeken Belangrijke prachtkoop, zeer veelzijdig en hoogst interes
sant' € 2.050,-

91) ZWEDEN: grote partij rijp en groen om uit te zoeken incl vele complete 
senes en mooi klassiek (ruim 8 000 zegels) € 550,— 

91 a) ZWITSERLAND: penode ca 1860/2004 overw gestempeld gigantische 
partij/verz om uit te zoeken incl talloze complete senes/blokken/ 
boekjes etc , etc zeer veelzijdig en interessant ENORM hoge cat waar
de spotkoopje' Nu € 200,— 

ATTENTIE: DE VOLGENDE COLLECTIES/PARTIJEN 
ALHOEWEL ALLE OP ZICH ZEER EN ZEER INTERESSANT 

ZIJN DOORGAANS M E I FIIATELISTISCH 

92) AANDELEN (oudere en oude) mooie verzameling, gevarieerd waarin 
betere en zeldzame stukken o a 19^ Eeuws' Prachtkoop' (ruim 150 
stuks) € 150,-

93) AANDELEN en obligaties vanaf ca 1850 zeer veelzijdige/interessante 
verzameling, gevaneerd o a Nederland, Frankrijk, Ver Staten etc , etc in
cl doubletten, topstukken en vele zeldzame en zeer decoratieve stuk
ken' (ruim 2 000 stuks, dit is geen drukfout er staat tweeduizend) 

Belangnjke, hoogst interessante en ongebruikelijke prachtkoop tegen 
'n "vnendenpnjsje" € 2.000,— 

94) AANTEKENSTROOKJES Nederland partij "njp en groen", zeer ge
varieerd van A tot Z ook wat bneven e a cunositeiten (ca 30 OOG 
strookjes) € 195,-

95) ANSICHTKAARTEN etc Kon Hs Nederland mooie verz incl klassiek 
(ruim 500 coli -items waarin veel klassiek en hoogwaardig materiaal, 
prachtkoop') € 195,— 

96) ANSICHTKAARTEN semi-modern en modern o a typ Boomerang, 
fantasie, ontwerpers etc , zeer gevarieerd, interessant en leerzaam 
(ruim 3 000 kaarten) € 225, -

97) ANSICHTKAARTEN etc (oude en oudere) periode vanaf ca 1905 uit-
zoekpartij "rijp en groen" zowel prima topografie Nederland als fantasie 
etc , etc , vrijwel uitsluitend goed verkoopbare kaarten' (ca 3 500 stuks, 
prachtkoop') € 350,— 

98) ANSICHTKAARTEN (oude en oudere) oven« Nederland periode vanaf 
ca 1900 partij/coll om uit te zoeken "rijp en groen" zowel met als zon 
der postzegel incl vele topstukken zoals vele zw/w kleine en kleinere 
dorpen, zeldzame oude kaarten thema "stations' etc , etc Belangrijke 
prachtkoop, zeer geschikt voor wederverkoper/veilinghouder/handelaar 
etc (ruim 5 000 kaarten) € 1.000,-

99) KOFFIE (thema) verzameling oude prentbnefkaarten, ook plantages 
etc , sluitzegels, reclamemateriaal, postzegels etc waann uniek histo
risch matenaal Prachtkoop' €150,— 

100) KON.HUIS NEDERLAND (oude ansichtkaarten, foto's, curiosa etc , 
etc) unieke collectie incl veel prachtig klassiek (ruim 2 500 stuks, vrij
wel allen verschillend) €1.100,— 

101) LUCIFERSMERKEN/etiketten grote partij om uit te zoeken € 100, -
102) MILITARIA: in de ruimste zin des woords overw op oude ansichtkaar

ten, ook WW l+ll, cunosa. Veldpost etc , etc etc € 450,— 
103) MUNTEN NEDERLAND Juliana zilver 1954/1970 100% complete col

lectie in luxe cassette incl de twee zilveren 10gld stukken €75,— 
104) MUNTEN NEDERLAND JULIANA: 100% compleet in album, van 

zelfsprekend incl alle zilveren guldens rijksdaalders en 10 gid 
stukken' € 135,-

105) MUNTEN NEDERLAND officiële FDC-sets in Rijksmunt-verpakking 
1976/2001 100% compleet catw M A € 777, - , Mev netto € 508,50 
Nu € 350, -

106) NEDERLAND MUNTEN PROOFSETS1982 tot en met 1995 100% 
compleet in de bekende luxe presentatie-cassette, opl slechts 10 000 
sets (cat w M A € 705, - , Mev netto € 487,50 Nu € 395, -

107) MUNTEN NEDERLAND (alsmede wat buitenl en Overzee) gigantische 
collectie/partij om uit te zoeken waarin o a mooi klassiek materiaal, 
V2centen, 2V2centen, stuivers rond en vierkant, dubbeltjes, kwartjes, 
gids , rd etc , etc Belangrijke prachtkoop' € 600,— 

108) MUNTEN NEDERLAND 50gld stukken 1982/1998 alleen de FDC's en 
proot/prooflikes 100% complete luxe verz allen in de originele uitgifte 
verpakkingen (18 verschillende f 50,— munten, uitgifte-prijs ca 
€ 850, — , o a jaren 1994 1995 en 1998 schaars, opl soms slechts 
20 000') Nu € 625, -

109) MUNTEN NEDERLAND: partij/collectie w I vele mooie oude zeldzame 
stukken incl zilver, ook wat buitenland, veel avontuur en sorteergenot 
o a zeer geschikt voor handel ruil, opzet/aanvulling collectie etc etc 
incl topmateriaal, spotkoopje' € 1.000,— 

110) PAPIERGELD (bankbilj) Gehele Wereld periode ca 1900/1990 verz 
incl schaarse en betere biljetten ook doubletten (honderden stuks, 
merendeels luxe kwaliteit) Koopje' € 250,— 

111) RIJWIELBELASTINGPLAATJES 1924/1941 100% complete verzame
ling met extra's/doubletten en specialiteiten (o a met ponsgat voor 
werkelozen) ruim 100 stuks € 600,— 

112) SIGARENBANDJES incl mooi klassiek grote coli/partij om uit te zoe
ken, zeer veelzijdig, leerzaam en hoogst interessant (vele duizenden 
stuks) € 100, -

113) SLUITZEGELS, vignetten etc uitgebreide belangnjke verzameling met 
in waarde een zwaartepunt op romantisch klassiek matenaal van een 
grote schoonheid o a veel postzegeltentoonstellingszegels uit de pe
node ca 1910-1939 (uniek topobject, gehele wereld merendeels postfns 
zonder plakker, ruim 3 500 zegels) € 1.550,— 

114) STADSPOSTEN Nederland etc mooie, grote, veelzijdige, hoogst inte
ressante verz van "alles dat niet in een gewone catalogus staat" zoals 
ook fiscaalzegels vignetten etc , etc , etc € 450,— 

115) TELEFOONKAARTEN oven« Nederland partij "rijp en groen" waann 
naast veel algemeen materiaal ook veel algemeen materiaal ook vele 
zeldzame en ongebruikelijke stukken en vele aantrekkelijke motieven 
(ruim 2 000 stuks) Spotkoopje' Nu € 250,— 

116) VORSTENHUIZEN (België en Luxemburg) unieke collectie op oude an
sichtkaarten, foto's etc , etc (o a veel materiaal van Koningin Astrid 
overi 1935) ruim 2 000 stuks Nu € 1.250,— 

117) VRIJMETSELARIJ (masonic) verzameling € 200 , -
118) WIJN-ETIKETTEN etc verzameling € 2 0 0 , -
119) ZWANEN & andere vogels bijzonder mooie verzameling op postze

gels/ansichtkaarten etc , incl veel mooi ongebruikelijk klassiek mate
riaal, belangrijke prachtkoop' € 355,— 

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. Ticman Amsterdam ABN-AMRO Bankrek.nr.: 54.01.81.307 

Telefoon 
020 - 626 32 43 

Fax 
020 - 627 38 01 

E-mail 
willeintieman@yahoo.coni 

Adres 
NZ Voorburgwal 300 
1012 RT Amsterdam 

mailto:willeintieman@yahoo.coni


InkoopVerkoopTaxatieBemiddeling. 

www.postzegelhandelalexander.nl 
email: postzegelhandelalexander@planet.nl tel oio 4203044 

S C A N D I N A V I Ë 
ZWEDEN NOORWEGEN DENEMARKEN FAEROER 

GROENLAND IJSLAND FINLAND en ALAND 
POSTFRIS GEBRUIKT POSTZEGELBOEKJES 

WIJ leveren ook in abonnement alle landen en motieven 

Gratis prijslijst op aanvraag zie ook P.Z.H RON HERSCHEIT 
mijn prijslijsten en aanbiedingen Postbus 23 6950 AA Dieren 
van betere zegels op Internet Tel 0313419041 Faxnr 0313 413295 
http //pzhronh filasoft nl E mail pzhronh@bart nl 

WERELDNIEUWTJESDIENST 
10x per jaar vervaardigen wij lijsten waarin we de in de afgelopen periode 
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 
MAAR 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 

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 rvergossen@hetnet nl 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistisciie benodigdlieden. 

Korenstraat 104  7311 LP Apeldoorn 
Tel. (055)521 54 26  Giro 1945222 
Onze winkel is dagelijks geopend van 9.3017.30 uur, 
maandags van 13.3017.30 uur, donderdags koopavond. 

Onmisbare testapparatuur Brochure Hotline 
Tel 0104143077 
Fax 0104149499 

SflFE PERFOtronic 

—■ «öBu 

SMI Signoscope Tl 
De wereld "s eniije 
Elektronische tandinij meter 

| iest.nr. 9150 
ilnclusief 220 V adapter) 

De wereld s eerste optisch 
elektronische watermerk 
Zoekker 

■est.nr. 9t t6 
(220V adapter apart 
bijbestellen) 

iflFl UVMuIti 

16 

Lange i|olf lamp 
met ingebouwde loupe 

§t.nr. 1060 
20 V adapter apart bilbestellen} 

De elektronische Droog Press 
met warme lucht circulatie 

lest.nr. 9195 
innaar Britse Royal 
lil "innovation" 
derscheiding 1998) 

 Firma Van Mastriijt  Botersloot 62 & 64  JOTTHIEOTTERDAM 
SAFE NEDERLAND . internetsite: www.safenederland.nl  Email: m.masirlgt@wxs.ni 

http://www.postzegelhandelalexander.nl
mailto:postzegelhandelalexander@planet.nl
http://www.safenederland.nl
mailto:m.masirlgt@wxs.ni


TE KOOP GEVRAAGD 
Wij bieden U de nog hogere prijzen 

Europa-CEPT (postfris) 1956 t/m 2004 
COMPLETE JAARGANGEN, INCLUSIEF DE BLOKJES 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1972 

13 zegels 
18 zegels 
17 zegels 
15 zegels 
36 zegels 
35 zegels ** 
(** zonder Liechtenstein) 
35 zegels 
39 zegels 
36 zegels 
36 zegels 
36 zegels 
37 zegels 
39 zegels 
35 zegels 
52 zegels 
41 zegels 
44 zegels 
46 zegels 
45 zegels ** 
(** zonder Sp.Andorra) 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

375.-
130.-
16.-
19.-

115.-
70.-

34.-
88.-
89.-
84.-
87.-
55.-
74.-
74.-

109.-
96.-

102.-
130.-
80.-

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

50 zegels 
49 zegels + 1 blok 
50 zegels + 1 bloic 
58 zegels + 1 blok 
61 zegels + 2 blokken 
65 zegels + 2 blokken 
68 zegels + 2 blokken 
67 zegels + 2 blokken 
69 zegels + 4 blokken 
71 zegels + 6 blokken 
71 zegels + 5 blokken 
69 zegels + 4 blokken 
74 zegels + 4 blokken 
77 zegels + 5 blokken 
78 zegels + 4 blokken 
81 zegels + 4 blokken 
85 zegels + 5 blokken 
80 zegels + 5 blokken 
87 zegels + 5 blokken 
94 zegels + 14 blokken 

€ 120 
€ 180 
€ 153 
€ 146 
€ 160 
€ 156 
€ 124 
€ 66 
€ 95 
€ 160 
€ 270 
€ 187 
€ 229 
€ 260 
€ 240 
€ 240 
€ 250 
€ 250 
€ 250 
€ 287 

Voor prijzen diverse losse series, zie onze website www.dutchstamp.nl. 

Compleet: Jaargang 1956 t/m 1992 € 5500.-
Compleet: Jaargang 1956 t/m 2004 € 6300. 

Leveringsvoorwaarden 
Kwaliteit Postfris, zonder plakker of plakkerresten Mooi gecentreerd Blokjes zonder vouwtjes 
Voor eventueel grotere objecten, is bezoek aan huis mogelijk 

Betaling: Per omgaande. Contant of op bank- of girorekening 

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: 0 6 - 5 5 36 88 38 

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


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

Wat hebben wij u allemaal aan te bieden: 

• Kilowaar van vele landen, Rechtstreekse 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 showroom is zeer zeker de 
moeite waard. 
Daar wij dagelijks nieuw materiaal binnenkrijgen en 
regelmatig koopjes hebben. 

Vraag onze gratis prijslijst aan. 

Ruime parkeergelegenheid aanwezig. 

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

U kunt ons ook bezoeken op onze website: 
www.vollmerphilatelle.com 

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@postzegelhandelzeist.nl 
Internet: www.postzegelhandelzeist.nl 

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) 

mailto:vollmerphilatelie@planet.nl
http://www.vollmerphilatelle.com
mailto:info@postzegelhandelzeist.nl
http://www.postzegelhandelzeist.nl


Postzegelhandel K. D€h H€RTOG VIlAïieil 

Veizamelt u Nederland, Nederlands indië," 
Nederlandse Antillen, Suriname of Aruba? 

. . . . _i i ■ LIjntanding 

Dan zijn wij u gaarne van dienst I i24Kongenbruikt 

SURINAME POSTFRIS 

Nummer 
4M7 
59 
6986 
8799 
104110 
111114 
130136 
137140 
146149 
151156 
179182 
183186 
187189 
190193 
202205 
206209 
214219 
229243 
244 
245246 
247/8+l.p. 
249256 
257273 
274275 
276277 
278279 
28&283 
284 
285294 
295296 
297307 
308 
309311 
312315 
316 
317320 
321322 
323 
324 
325 
326J29 
330 
331334 
335 
336039 
340344 
345346 
347348 
349353 
354360 
361370 
371375 
37M77 
378 
379383 
384385 
386087 
388389 
390393 
394395 
396397 
398402 
403 
404 
405409 
410413 
414417 
418 
419 

Prijs € 

36,— 
7,50 

125,
187,50 
495,

11,
37,50 
57,50 
42,— 
5 5 , 
15,1 
9,— 
9.— 
7,50 

43,— 
4,25 

11,50 
195,— 

0,55 
0,75 
8,— 
3,85 

18,
0,80 
3 , 
7,50 

32,— 
0,40 

2 5 , 

3,— 
6,50 

45,— 
20,— 
11,— 
0,40 
5,— 
2,50 
0,25 
0,40 
0,25 
1,20 
0,10 
5,— 
1,50 
2 , 
5,~ 
0,25 
0,70 
2,50 
0,70 
4,— 
1,50 
0,25 
0,20 
1,25 
0,25 
0,45 
0,45 
0,80 
0,25 
0,25 
0,75 
0,75 
0,15 
1,— 
0,80 
0,40 
0,50 
0,15 

de navolgende nrs. 
zijn ook leverbaar t/m 
nr. 653 alsmede de 
fdc's 

NEDERLAND 
EERSTE DAG 
enveloppen, 
onbeschreven 
jaargangen 

Scherpe prijzen 
vanaf 30%. 
Jaar 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 + 
1974 + 
1975 + 
1976 + 
1977 + 
1978 + 
1979 + 
1980 + 
1981 + 
1982 + 
1983 + 
1984 + 
1985 + 
1986 + 
1987 + 
1988 + 
1989 + 
1990 + 
1991 + 
1992 + 
1993 + 
1994 + 
1995 + 
1996 + 
1997 + 
1998 + 
1999 + 
2000 + 
2001 + 
2002 + 
2003 + 
2004 + 

A NRCS' 
A NR('S' 
A NR('S' 
A NR('S; 
A NR('S' 
ANRi 
ANRi 
ANRi 
ANRi 
ANRi 
ANRi 
ANRi 
ANRi 
ANRi 
ANRi 
ANRi 
ANRi 
ANRi 
A NR('S' 
A NR('S: 
A NRCS; 
A NRf'S; 
ANR( 
ANR( 
ANR( 
ANR( 
ANR( 
ANR( 
ANR( 
ANR( 
ANR( 
ANR{ 

Aile nummers zijn 
ooic los verkrl 

Prijs € 
2 5 , 
9 , 
5 , 

1 1 , 
8 , 

15,
14,
1 1 , 
17,— 
44,— 
34 , 
20 , 
18,
7 , 
6,— 
5 , 
5 , 
5,— 
5,— 
8,— 

10,— 
1 0 , 
10,— 
16,— 
15,— 
10,— 
13,— 
16,— 
23 , 
2 5 , 
2 5 , 
3 0 , 
3 4 , 
4 0 , 
5 4 , 
5 0 , 
6 2 , 
73 , 
73,50 
69 , 
64,— 

IJgbaar 

ARUBA 
ARUBA PostfriS, 
complete jaargangen. 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 

prijs € 14,— 
10,-

14,-

13,-

14,-

13,-

12,— 
13,-

16,-

18,-

17,-

28,-

20,50 
29,50 
26,-

23,-

Dlenstzegel 17AF 
pioatfout "Gent" 

€450, met certificaat 

NEDERLAND POSTZEGElr 
BOEKJES posttris 

Nr. Prijs e 
normaal 

1 
2 
3 
3A 
4 
5 
6A 
68 
6C 
6D 
6E 
6EF 
6FFP 
6FFQ 
7A 
7B 
7BF 
8A 
8B 
8C 
8AF 
8BF 
8CF 
9A 
9B 
9D 
9E 
9F 
9G 
9H 
9AF 
9CF 
9DF 
9EF 
9FF 
9GF 
9HF 
lOA 
lOAF 
lOBF 
HAF 
IIBF 
12A 
13A 
14A 
14B 
15A 
16A21 
22A28 
2933 
34 
3506 
37 
3844B 
45 46 
47A47B 2,25 
48 
49 
50 
51 
52 
53AD 

4,— 
4,50 
2,25 
5,— 
2,25 
2,25 

54 t/m 61 2,50 
62 3,50 
63 3,50 
64 3,50 

Prijs € 
met 

Telblok 
4 , 
6,— 
1,50 
2,00 
1,50 
1,50 
3 , 

89 , 
22,50 
22,50 

6 , 
1,50 
3,50 

16,1 
2,— 
2 , 
3,50 
6,50 
6,50 

28 , 
6,50 

13,50 
32,50! 

9 , 
89,— 
6 9 , 
5 4 , 

65,— 
20,— 
10, 
6 , 

39 , 
48,— 
99,— 
65,— 
18,— 
4, 1 
5 , 1 
7,— 

1 1 , 
7,50 
8 , 

10,1 
11,1 
3,75 
3, 1 
2,501 
1,35 
1,80 
2,25 
1,80 
2,251 
9 , 
2,25 
3,50 

6 , 
4 , 
6 , 
4,— 
8 , 

130,— 
40 , 
40 , 
19,— 
6 , 
5 , 

20,— 
4,— 
4,50 
6 , 
9 , 
8 , 

3 5 , 
10,
19,
44,— 
12,

95 , 
67,50 

31,50 
20,1 
14,1 
57,50 
75, 

125,
35,50 
6,— 
7,— 
9,— 

18,

1 1 , 
13,50 
12,
15,— 
6,— 
6 , 
3,1 

per boekje 

per boekje 

per boekje 

per boek)e 

per boekje 

per boekje 

per boekje 

per boekje 

per boekje 

SURINAIVIE 
Aanbiedingen 
SURINAiME postfrIs 
Complete jaargangen 
vanaf 30%! 

Jaar 

19751976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 

Prijs € 

45,— 
11,— 
9,— 
8,— 

15,
19,— 
20 , 
20,— 
22 , 
40,— 
3 9 , 
35 , 
39,— 
34,— 
32,— 
40,— 
4 0 , 
60,— 
76,— 
80,— 
8 0 , 
86 , 
95,— 
70,— 
90,— 
91,— 
91,— 
97,— 

Postzegelboekjes 

p. stuk 1,35 
4,— 
5,50 
8,50 
5.50 

1 t/nn6 
7 
8 
9 
10 

port 16 9,— 

y i y Y 1 
Bij aankoop van 
€ 50, Suriname 
of meer, ontvangt u 
de Zonnebloem 
Catalogus van 
Suriname 
GEHEEL GRATIS 

Plaatfout 105P 
"gebroken E" € 140,

Nederland "speciaal" 
60V postfris met certificaat € 675,
880F postfris met certificaat € 540,
1166F gebruikt met certificaat € 675,
Dienst 6F gebruikt met certificaat € 100,
Roizegel 5 strip 636RB € 225,
Roizegel 5 strip 468R e 60,
Rolzegel 20 strip met las 793RO € 80,
Roizegel 6 strip 971R € 225

NEDERLANDSE 
ANTILLEN 
Posttrisse of 
gestempelde 
complete jaargangen 
zeer sclierpe prijzenll 

Jaar 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 

Prijs € Prijs € 
pottfr l i g«t1«mp«ld 

4 , ~ 3,50 
3,— 

11,— 
5,— 

10,— 
10,— 
11,— 
20,— 
16,— 
23,— 
22,— 
18,— 
21,— 
19,— 
25,— 
2 5 , 
33,— 
31,— 
26,— 
3 5 . 
29,— 
4 2 , 
5 5 , 
76,— 
66,— 
6 3 , 
8 0 , 

104,— 
9 8 , 

2,50 
9,— 
4,50 
9,50 

10, 
11,— 
16, 
13, 
19, 
19,— 
14,— 
18,— 
16, 
2 0 , 
2 2 , 
30,— 
29,— 
25 , 
32,— 
2 6 , 
38 , 
5 2 , 
6 0 , 

58,— 

84,

CURAQAOANTILLEN 
Luclitpostzegels 
postfris 
Nr. Prijs e 
13 187,50 
416 42,50 
17 32,50 
1825 195,— 
4144 19,— 
4552 10,25 
5368 11,75 
6981 9,— 
8990 4,50 
NEDERUNDS4NDIË 
postfris 
Nr. Prijs 

40A 2,50 
41A 2,50 
42A 55,
46A 20,
77F 50,
93. 20,

Nr. Prijs 

136 10,
181 17,50 
262 190,
280 140,
etc. 

AANPI8DIN9 
EERSTE DAG ENVELOPPEN 

Nr.E 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
78A€ 

84A€ 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 € 
101 € 
102 € 

€10,50 
€24 , 
€ 5,50 
€12,50 
€ 4,50 
€12 , 
€ 9 , 

5 , 
5,50 
3,30 
4,50 
2,— 
1,25 
1,25 
4,— 
1 , 
1,75 
1,— 
1,25 
1,80 
0,70 
2,25 
0,60 
0,60 
1,— 
1,40 
0,80 
1,40 
0,60 
1,35 
0,80 
4,50 
4,25 
1,20 
1,45 
0,55 
2 , 
1,— 
1.— 
1,80 
2,45 
1,35 
2,80 
1,50 
2,45 
1,35 
1,35 
2,80 
0,90 
0,90 

Nr.E 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
119A 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
129A 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
136A 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
144A 
145 
146 
147 
148 

0,90 
2,80 
0,90 
1,60 
1,35 
3,— 
3,15 
0,95 
3,65 
1,50 
3,15 
2,80 
0,80 
3,15 
1,60 
0,80 
0,90 
0,90 
2,50 
3,15 
2,60 
0,80 
2,80 
1,— 
2,05 
1,30 
1,30 
2,25 

€ 32,50 
2,80 
2,80 
0,90 
5,— 
0,90 
0,70 
1,90 

€ 22,50 
€ 2,80 

0,70 
1,40 
0,50 
0,65 
0,65 
0,50 
1,— 

€ 16,50 
€ 0,50 
€ 1,25 
€ 0,40 
€ 0,40 

De eerste dog enveloppen, 
die hierboven niet vermeld 
staan, hebben wij vrijwel 
allemaal voor u op voor
raad. De enveloppen voor 
nummer 35 hebben wij 
vrijwel alléén beschreven 
of getypt op voorraad. 
Verzamelt U plaatfouten 
op FDC'S, vraag 
vrijblijvend Informatie. 

Bestellingen zenden naar: 

Postzegelhandel 
K. den Hertog 
Prins Berntiardstraat 4 
4132 XG Vianen 
Tel. 0347372908 of 0347320943 
Fax 0347371874 
Postbank 42.69.335 
Bestellingen boven de € 35, worden franco toegezon
den Verzending geschiedt na ontvangst bedrag op 
postbank 42.69.335. 
Ons bekende klanten betaling binnen 14 dagen. 
Levering zolang de voorraad strekt. 

Kantoor open op 
donderdag 9.00 12.30 
en van 13.3018.00. 
Op andere dagen regelmatig 
open, even bellen van tevoren. 

EMAIL: postzegelhandeldenhertog@kllksafe.nl Zetfouten voorbehouden. 

mailto:postzegelhandeldenhertog@kllksafe.nl
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VOOR INVESTEERDERS: 
MINI-OPLAGEN ALBANIË 

Niet iedereen zal zich 
aangetrokken voelen 
tot het verzamelen van 
Albanese postzegels. 
Maar als u tot het type 
verzamelaar behoort dat 
van een gokje houdt, dan 
is Albanië misschien een 
geschikt verzamelgebied. 
We baseren deze bewe
ring op een bericht in 

^ het Duitse postzegelblad 
DBZ, dat zijn lezers er op 
wijst dat de zegels die in 
het Balkanland worden 
uitgebracht, in heel kleine 

oplagen worden vervaar
digd, zo tussen de vijf- en 
achtduizend stuks. 
Vooral in die gevallen 
waarin het om zegels met 
een populair onderwerp 
gaat (Verenigd Europa, 
vogels, Verenigde Naties) 
is het aanbod veel te ge
ring om de behoefte van 
thematische verzamelaars 
te dekken. 
Het punt is echter: hoe 
kom je aan Albanese ze
gels? Wie een surftochtje 
over het internet maakt 
wordt er al snel moede
loos van, want informatie 
over nieuwe Albanese 

zegels (en zeker informa
tie die tot aanschaf van 
deze 'moderne zeldzaam-
heden' kan leiden) is er 
nauwelijks te vinden... 

HOLY SMOKE: DHL 
STAAKT TABAKSVERVOER 

De Amerikaanse over
heid let vrij goed op de 
gezondheid van haar 
burgers. Een breezertje mag 
dan door Nederlandse 
jongeren snel gescoord 
zijn, in de Verenigde Sta
ten moetje soms echt de 

2i-jarige leeftijd bereikt 
hebben om er een biertje 
te kunnen bestellen of 
een rokertje te kunnen 
kopen. De vervoersmaat
schappij DHL sluit zich 
bij dat beleid aan: sinds 
afgelopen zomer vervoert 
het bedrijf geen pakket
ten meer die sigaretten 
bevatten. Want wat bleek: 

veel jeugdig Amerikanen 
hebben het Internet ont
dekt als een plek waar je 
24 uur per dag de leukste 
(maar wel verboden) 
dingen kunt bestellen, 
waaronder sigaretten. 
Aan dat grijze circuit wil 
DHL niet langer meewer
ken en vandaar de recent 
genomen maatregel. 

ENGELSEN BLIJKEN 
ERG CHAUVINISTISCH 

Stanley Gibbons is 150 
jaar en dat zullen we 
weten ook. Zo kwam er 
een speciaal nummer van 
Gibbons Stamp iVlonthly, dat 
voor de gelegenheid werd 
omgedoopt in Gibbons 
Stamp Special. In die special 
zijn de resultaten te vin
den van een grote enquête 
die het blad heeft laten 
uitvoeren onder de titel 
Your 150 Favourite Stamps. 
Dat de nummer één een 
Engelse zegel zou worden 
was natuurlijk niet zo 
heel erg verrassend; net 
als de inwoners van veel 
andere landen zijn de 

Engelsen nu eenmaal een 
beetje chauvinistisch. 
Maar dat het overgrote 
deel van de 'lijst van 150' 
uit zegels van Engeland 
en de Engelse gebieden 
bestaat, dat vinden we 
wat minder. Het had best 
wat 'globaler' of op z'n 
minst Europeser gekund. 
Welke zegel vinden de 
Engelsen eigenlijk het 
mooist? Dat is de zegel 

van £1.- zwart uit 192g, 
een zegel die is gewijd 
aan het congres van de 
UPU, de Wereldpostver
eniging (zie afbeelding). 
De nummer-laatst op de 
lijst van honderdvijftig 
is ook al een 'Pondje', 
maar dan van Rhodesië 
uit 1910. De eerste echte 
'buitenlandse' zegel staat 
op nummertje 36; de 
Oostenrijkse zegel van 
50-i-50g blauw uit 1933. 
En Nederlandse zegels: 
zijn die nog in de top-150 
aan te treffen? Jazeker, 
om precies te zijn eentje: 
Nederland nummer i, vijf 
cent blauw, op positie 97, 
dus nog net binnen de 
top-honderd. 

RUILVERKEER OP HET ALLERHOOGSTE NIVEAU: 
BILL CROSS HEEFT ZIJN COLLECTIE COMPLEET 

Wordt er onder filatelis
ten eigenlijk nog wel ge
ruild? Nou en of! Zeker in 
de echelons van de begin
ners en ware liefhebbers 
is er nog steeds sprake 
van 'gelijk oversteken'. 
Maar hoe zit het als het 
gaat om de crème de Ia 
crème van de verzamelaars
wereld? Zelfs dan kan 
er nog geruild worden! 
Een recent voorbeeld is 
de swap die de Ameri
kaanse investeerder Bill 
Cross heeft gemaakt. Hij 
is degene die nog maar 
onlangs het blokje van 
vier 'kopstaande Jennies' 
(Inverted Jennies) voor het 
luttele bedrag van 2.7 mil
joen dollar kocht. En dat 
schitterende (en uiterst 
schaarse) blokje is Bill 
nu alweer kwijt: geruild 
voor een exemplaar van 
de al even beroemde zegel 
van I cent metZ-grill, 
een blauwe zegel met 
het portret van Benjamin 
Franklin uit 1868 die aan 
de achterzijde is voorzien 

IS van ingeperst patroon. 
Dit 'veiligheidsreliëf' 
moest voorkomen dat 
zuinigerds gebruikte 
exemplaren van hun 
stempeling ontdeden, 
zodat de zegels opnieuw 
gebruikt konden worden. 
Van de als experiment 
vervaardigde Z-grilIs zijn 
er nog maar twee bekend. 
Een daarvan is in het bezit 
van de postzegelhande
laar David Sundman en 
dat is het exemplaar dat 
naar Bill Cross gaat. 
Als de ruil helemaal 
achter de rug is - er zal 
nog wel wat papierwerk 
worden verricht, denken 
we - kan Bill Cross zich 
erop beroepen de enige 
verzamelaar ter wereld te 
zijn die het verzamelge
bied 'Verenigde Staten' 
helemaal compleet heeft. 
Zelfs het National Postal 
Museum in Washington 
beschikt niet over een 
complete collectie. Het
geen Bill voor de vraag zal 
stellen: wat nu? 

CeHrQ 

HINDOEBEWEGING 
° WILDE ZEGEL NIET 

— Leiders van de Hindoebe-
-i weging in Engeland, ver-
2 enigd in het Hindu Forum 
:̂  o/Britam, hebben eind 
^ vorig jaar aan Royal Mail 
i gevraagd of het Britse 
2 postbedrijf een van de 
= kerstzegels van 2005 zou 

willen terugtrekken. 
Het ging om de zegel 
van 68 p., die een man 
en een vrouw toont die 
het Kindje Jezus aanbid
den. Geen ongebrui
kelijk thema voor een 

kerstzegel, ware het niet 
dat beide volwassenen 
de uiterlijke kenmerken 
vertonen van hindoesta-
nen: de man heeft een 
tilak op zijn voorhoofd 
(wat zou betekenen dat 
het om een Vaishnaua-
hindoe gaat) en bij de 
vrouw is op dezelfde plek 
de traditionele kumkum 
te zien (wat inhoudt dat 
het om een getrouwde 
Hindoestaanse gaat). 
De op deze wijze gelegde 
connectie tussen chris
tendom en hindoeïsme 
werd door het Hindu 

Forum of Britain niet op 
prijs gesteld. De organi
satie vreesde dat de zegel 
de verhitte discussie die 
momenteel in India wordt 
gevoerd over het feit dat 
in dat land veel mensen 
tot het christendom 

bekeerd worden, fel zal 
doen oplaaien. 
Het gegeven dat 68 pence 
nu net het tarief is voor 
een brief van Engeland 
naar (onder meer) India 
hielp ook niet echt om de 
zorgen bij het Forum weg 
te nemen. 
Het Britse postbedrijf 
Royal Mail heeft met 
beleefde welwillendheid 
kennis genomen van de 
bezwaren van de Hindoe
staanse gemeenschap. 
Maar het bedrijf heeft 
de protesterenden er op 
gewezen dat het bij de 

zegel van 68 p. om een af
beelding van een authen
tiek schilderij uit 1620 
gaat en dat doek laat de 
afgebeelde personen nu 
eenmaal zien zoals ze ook 
op de zegel staan.Deze 
rechtvaardiging vond bij 
het HEB geen weerklank: 
'Zouden christenen het 
soms leuk vinden als ze 
op een Indiase zegel een 
afbeelding zouden zien 
van een christelijke pries
ter die de jonge Krishna 
aanbidt?' zo vraagt het 
forum zich (kennelijk 
retorisch) af. 



NIEUWE EMISSIEDATUM 
'TWOPENNY BLUE' 

Ook iets  pardon, juist 
iets  dat 165 jaar geleden 
gebeurde, kan voor de 
ware filatelist van groot 
belang zijn. Zodat de 
verzamelaars van Engelse 
zegels met veel belang
stelling zullen hebben 
kennisgenomen van 
een artikel in Gibbons 
Stamp Monthly van deze 
maand dat is voorzien 
van de kop When was 
the First Day of Use of 
the Twopenny Blue? De 
auteur van de bijdrage, 
Mike Jackson, heeft de 

archieven eens doorges
nuffeld en komt tot de 
conclusie dat de tot nu toe 
aangehouden uitgifte
datum, 8 mei 1840, niet 
klopt. Er waren namelijk 
al eerder exemplaren van 

de postzegel van 2 penny 
naar het zogenoemde 
Stamp Office gezonden. 
Daar werden ze gebruikt 
om op dienstorders te 
plakken (zodat ze aan 
de loketten gemakkelijk 
herkend zouden worden). 
Er bleven echter zegels 
over en dat restant werd 
gewoon aan het publiek 
verkocht. En zo gin
gen er al op 6 mei 1840 
Twopenny Blues over de 
toonbank. De verschijn
ingsdatum van de zegel is 
daarmee twee dagen naar 
voren gebracht, waarvan 
acte! 

AUSTRIA POST: EERST 
GEEI, NU BLAUW 

Gepersonaliseerde 
zegels zijn in Oosten
rijk een groot succes. 
Tot nu toe zijn er al zo'n 
drie miljoen van zulke 
persoonlijke zegels aan 
de man/vrouw gebracht 
en dagelijks worden circa 
6.500 nieuwe exemplaren 
gedrukt. Zo groot is het 
succes, dat Austria Post 
er nu al aan toe is om de 
uitvoering van de zegels 
te wijzigen. Zou men 
er in Wenen bang voor 
zijn dat de klanten er op 
uitgekeken raken? 

Spectaculair kunnen de 
wijzigingen niet worden 
genoemd (behalve een 
staand, geel kadertje is 
er nu ook een liggend, 
blauw model) of het zou 
moeten zijn dat de bestel
lers voortaan ook kunnen 
aangeven, welke waarde 
hun persoonlijke zegels 
dienen te vermelden. Aus
tria Post heeft inmiddels 
school gemaakt, want 
het bedrijf krijgt vanuit 
de gehele wereld post 
van collegaposterijen die 
willen weten hoe ze deze 
'omzetversnellers' kun
nen produceren. 

ZWITSERLAND ZET 
TANDJE BIJ 

Zwitserlandverzame
laars opgelet: vorig jaar 
(om precies te zijn in 
de maand augustus) 
verschenen twee waarden 
uit de serie met foto's van 
geneeskrachtige planten, 
namelijk die van 1.80 en 
2.20 frank. Diezelfde 

zegels waren al eerder 
uitgegeven, namelijk op 
6 maart 2003. Gelukkig 
is het verschil tussen 
de eerste en de tweede 
oplage heel goed te zien: 
het aantal tanden aan 
de verticale zijden is 
namelijk anders. Bij de 
oude versie waren het er 
23, in de nieuwe oplage 
zijn heter 24. 

«▼■»^■■•■■^■•■•■•i ■•■■•• •■■•■■ 
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SANTA CRUZ COMIC NEWS ZET WIJLEN 
PRESIDENT REAGAN ACHTER DE TRALIES 

Geinig, zo zou je het ini
tiatiefvan het tijdschrift 
Santa Cruz Comic News op 
het eerste gezicht kun
nen omschrijven. Het 
blad heeft enveloppen 
uitgegeven die van een 
zodanige bedrukking zijn 
voorzien dat  als je er een 
exemplaar van de recente 
postzegel met het portret 
van Ronald Reagan op 
plakt  de indruk geven 
dat de voormalige presi
dent achter de tralies is 
gezet. 
Maar het gaat niet écht 
om een grapje, want op 
de achterzijde van de 
bewuste cover is serious 
stujf te vinden: een verhaal 
dat de 'wreedheden door 
Ronald Reagan begaan' 

samenvat. Nieuw is het 
intiatief overigens niet, 
want het bewuste blad 
gaf al eerder van dit soort 
enveloppen uit. Zo bracht 
Santa Cruz Comic News een 

tijdje terug couverts uit 
die geschikt waren om er 
de Amerikaanse postze
gel met het portret van Ri
chard 'Tricky Dick' Nixon 
op te plakken. Herhaling 
is kennelijk ook in de 
Verenigde Staten de tover
krachtvan de reclame... 

POSTERIJEN VAN NIEUWZEELAND GROSSIEREN 
IN KOFFIEKOPJES EN KEKKE RUGBYSHIRTJES 

Een tijdje terug kwamen er in 
Nederland postzegels uit die  als 
je er een beetje over wreef een 
heerlijke (nou ja) kofliegeur ten 
beste gaven. Leuk! En er is nu 
een serie zegels die uitstekend bij 
die DouweEgbertsemissie van 
TPGPost past. Want New Zealand 
Post gaf op 4 mei jl. vijf zelflde
vende zegels uit die de vorm 
hebben van een kofïiemok. Cofe' 
Culture heet de reeks, die tot doel 
heeft om er op te wijzen dat er in 
NieuwZeeland een cafécultuur 
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is die zich sinds het begin van de 
twintigste eeuw heeft ontwik
keld, een tijdje inzakte en daar
naar weer helemaal terugkwam. 
Door de jaren heen bleef een 
ding gelijk, zegt Neu; Zealand Post 
in een persbericht: de mensen 
namen èn nemen de tijd voor een 
lekker bakkie koffie. 
Leuke zegels dus, en als je een
maal begint met het creëren van 
postzegels in exotische vormen, 
dan komt er geen eind meer 
aan. Zodat Neu; Zealand Post het 
vervolgens ook nog maar eens 
met rugbyshirtjes probeert. 
In juni van dit jaar verschenen 
vier van deze 'hemdzegels': twee 
van 45 cent en nog eens twee van 
$1.50. Twee in NieuwZeeland fa
meuze rugbyploegen werden met 
de zegels geëerd, te weten de All 
Blacks en de British & Irish Lions. 

REDACTIE EN BESTUUR 
VAN FILATELIE WENSEN 

U EEN OPPERBEST 2 0 0 6 ! 

CUMULATIEVE INDEX 2 0 0 5 : 
HIJ KOMT ERAAN! 

Hij was echt klaar, maar helaas: 
we konden de Cumulatieve Index 
2005 niet meer in dit nummer 
meenemen: met zijn 84 pagina's 
zit dat namelijk helemaal vol. 
We nemen de index nu in het 
nummer van februari op. Omdat 

de hartpagina's van Filatelie voor 
advertenties gereserveerd zijn, 
lukt het ons niet om de index uit
neembaar te maken. Vervelend, 
als u het jaar 2005 inclusief de in
dex wilt laten inbinden. Maar als 
u twee frankeergeldige zegels van 
39 c. aan de redactie stuurt (Klip
per 2,1276 BP Huizen), krijgt u 
een los exemplaar toegestuurd! 

Te koop: internetveiling 
ter overname aangeboden wegens tijdgebrek: 

Internetveiling voor postzegels, munten en 
aanvenwante artikelen van vnl. Nederlands materiaal 

brutowinst ca. € 50.000,:= p/jr., 
arbeidstijd ca. 20 uur p/wk. 

Reactie naar: 
Bureau de Troye 

o.v.v.Fil 060101 
Prieelvogelweg 5, 1349 CG AlmereHout 
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VROUWEN WIJKEN UIT 
NAAR NEDERLAND 

Ook in Nederland is het 
geprobeerd, Iierinneren 
we ons, maarwaarschijn
lijl< had het weinig succes. 
We hebben in ieder geval 
al heel lang niets meer 
over een filatelistisch 
vrouweninitiatief ge
hoord. Maar in Duitsland 
is het initiatief goed 
aangeslagen, want daar 
wint de vereniging Frau 
und Philatelie gestaag aan 
invloed en aanzien. Deze 
club van vrouwelijke 
filatelisten wist Helma 
Janssen, een van haar 
leden, benoemd te krijgen 
in de officiële Adviesraad 
van de Bund Deutscher 
Philatelisten. Veel leden 
van Frau und Philatehe zijn 
actiefin de filatelistische 
wereld: als postzegelver

zamelaar, handelaar of 
veilinghouder. 
Volgend jaar bestaat Frau 
und Philatelie twintig jaar 
en dat verdient natuur
lijk een mooie zegel. In 
Duitsland bestaat het 
fenomeen van de geperso
naliseerde zegels nog niet, 
dus moesten de vrouwen 
uitwijken naar Nederland. 

De vrouwen hebben bij 
TPGPost een 'stralende' 
zegel met het logo van 
F+Ph laten maken. 
JVIeer weten over Frau und 
Philatelie? Ga dan naar 
u)u;u).JTauundphilatelie. de; 
de site is gedeeltelijk in 
het Nederlands! 

CHILENEN BELOVEN 
ECHT BETERSCHAP 

We hebben er al eens 
eerder over bericht: over 
de manier waarop de Chi
leense posterijen ervoor 
zorgen dat de uitgifte van 
postzegels kostendek
kend blijft. Instanties die 
het op prijs stellen dat 
aan hen een Chileense 
postzegel wordt gewijd, 
kunnen hun zin krijgen... 
als ze er maar voor beta
len. En zelfs buitenlandse 
'opdrachten' neemt Chili 
Post daarbij aan: een aan
tal maanden geleden ver
scheen een zegel van 250 
Chileense dollars (onge
veer 0.33 euro), gewijd 
aan het Duitse Instituut in 
Osorno (Chili). Voor een 
niet nader genoemd be
drag konden de Duitsers 

tienduizend exemplaren 
afnemen. En u raadt het 
al: op die zegel wordt 
nu druk jacht gemaakt. 
De prijs is gestegen tot 
17.000 Chileense dollars, 
een kleine 22 euro. En 
zelfs voor die prijs is de 
zegel niet gemakkelijk te 
pakken te krijgen  er zijn 
er gewoon veel te weinig. 
De Chileense posterijen, 
geschrokken als ze zijn 
van de kritiek van verza
melaars, heeft beterschap 
beloofd. Volgende emis
sies worden in een oplage 
van minimaal 50.000 
exemplaren gedrukt... 

CA RESSEMBLE A DES 
EUROPA MAIS... 

Grafische vormgeving: 
het kan tot verwarring 
leiden, zo blijkt uit het 
postzegelblad Timbres 
Magazine. Want fervente 
Franse verzamelaars 
van het thema 'Verenigd 
Europa' zijn, zo meldt de 
redactie, op het verkeerde 
been gezet door het uiter
lijk van de Nederlandse 
hangboekjes met de 
titel '5 voor Europa'. De 
progressieve vormgeving 
van de bedoelde boekjes 
heeft er toe geleid datje 
als je er van een afstandje 
naar kijkt  de tekst '5 
Europa' leest. En dat kan, 
als je het Nederlands niet 
beheerst, al snel tot de 
conclusie leiden dat het 

boekje vijf Europazegels 
bevat. Niet dus. Of, zoals 
Willy Hanot het in het 
Franse blad uitdrukt: 
Ca resscmble a des Europa 
maïs... ('Het lijken wel 
Europazegels, maar...'). 
En nu maar hopen dat 
de komst van het nieuwe 
basisassortiment per 2 
januari jl. (zie 'Nieuw op 
het postkantoor' van de
cember jl.) niet opnieuw 
tot verwarring leidt... 

'SCHRIJVERSCLUB' AIJP: 
ALIVE AND KICKING! 

We doen ons best om 
anglicismen  zie het 
kopje hierboven  zoveel 
mogelijk te vermijden, 
maar bij een bericht over 
een internationale organi
satie als de AIJP mag het 
wel een keertje, vinden 
we. Als u de AIJP  voluit 
Associotion Internationale 
des Journalistes Philateliques 
nog niet kent, dan is dat 
niet zo vreemd. Deze ver
eniging van filatelistische 
redacteuren, journalisten 
en schrijvers van filatelis
tische artikelen leidde de 
afgelopen jaren name
lijk een vrij sluimerend 
bestaan. Er was een soort 
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voorzitterscrisis en het 
bestuur van de organisa
tie kampte ook nog eens 
met ziekte in zijn gelede
ren. Maar sinds er enkele 
maanden geleden een 
sterk vernieuwde Board 
werd benoemd, worden 
de zaken weer met verve 
opgepakt. 
Wie wil weten wat de AIJP 
zijn leden zoal te bieden 
heeft, kan terecht op de 
website www.aijp.org. 
Mocht u redacteur van 
een filatelistisch blad zijn, 
of op min of meer gere
gelde basis filatelistische 
artikelen schrijven, dan 
kunt u lid worden. 
Eén van de faciliteiten 
voor leden van de AIJP 
is het (weer) geregeld 

verschijnende AIJP Bulle
tin. Het blad verscheen 
onlangs in een nieuw jasje 
en in de vrij indrukwek
kende omvang van 84 
pagina's. Voorlopig is 
het Bulletin in twee talen 
uitgevoerd  Duits en En
gels  maar het ligt in de 
bedoeling het aantal talen 
verder uit te breiden. 
Eind november werd 
bekend dat AIJPleden 
voortaan geheel gratis ge
bruik kunnen maken van 
de on linecatalogus van 
Michel in München. Deze 
enorme filatelistische da
tabase bevat de gegevens 
van meer dan 577.000 
zegels, verdeeld over ca. 
twintig gebieden. 
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BEROEMDE DUITSE 
BURGEMEESTER 

Roland Bürkle, burge
meester van de Duitse 

plaats Bad Wurzach, 
moet over de Tweede 
Wereldoorlog gemengde 
gevoelens hebben. 
Hij zal de zwarte bladzij
den uit de geschiedenis 
van zijn vaderland  net 
zoals vrijwel alle andere 
Duitsers  zeker betreu

ECONOMISCHE MALAISE IN DUITSLAND: 
BEURS HANNOVER HAAKT AF 

Met de koopkracht van de 
Duitse verzamelaars wil 
het kennelijk niet erg luk
ken: de organisatie van de 
Internationale Brieftnarkcn
Borse in Hannover gaat na

melijk dit jaar niet door. 
De handel vindt het te 
duur en de verzamelaars 
komen niet in de gewens
te aantallen opdagen, zo 
wordt in een persbericht 

gemeld. Voor de filate
listen in het noorden van 
Duitsland zit er daarom 
niet veel anders op om 
voortaan naar Berlijn af te 
reizen. In laatstgenoemde 
plaats wordt op 7, 8 en g 
september 2006 wèl een 
beurs gehouden. 

ren, maar aan de andere 
kant: dankzij diezelfde 
oorlog staat hij nu op 
een postzegelblokje van 
Jersey. 
Jersey werd in de Tweede 
Wereldoorlog door de 
Duitsers bezet en een van 
de gevolgen daarvan was 
dat 618 bewoners van het 
eiland naar Duitsland 
werden gedeporteerd, 
waar ze in het kasteel 
van Bad Wurzach werden 
geïnterneerd. Pas in 1945 
mochten de Engelsen 
weer naar hun eiland 
terug. 
In het kader van de Wieder
gutmachung besloten Bad 
Wurzach en het op Jersey 
gelegen St. Heiier in 1992, 
na vele jaren van moei
zame voorbereidingen, 
zustersteden te worden. 
En zo kwam het dat toen 
Jersey een blokje uitgaf 
op het thema Peace and 
Reconcilation ('Vrede en 
Verzoening'), dat blokje 
een velrand kreeg waarop 
niet alleen de Connétable 
van St. Heiier en de Baibff 
van Jersey te zien zijn, 
maar ook de burgemees
ter van Bad Wurzach, 
Roland Burkle. 
De drie houden de in
drukwekkende Portner
schajtsurkunde vast die de 
bijzondere band tussen de 
genoemde steden regelt. 

http://www.aijp.org
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2 JANUARI 2006: 
BEATRIXZEGEIS 

Op 2 januari verschenen 
twee nieuwe Beat-
rixboekjes in de waarden 
0.65 en 0.80 euro. 
De zegel van €0.65 is 
opnieuw uitgegeven, nu 
met het logo van TPGPost 
in plaats van PTTPost. Het 
jaartal op het boekje is nu 
20o6(i.p.v. 2002), bar
code en artikelnummer 
zijn anders en er is een 
nieuwe cilinder gebruikt, 
wat een ander drukvorm-
nummer opleverde. 

EMISSiEKALENDER 
FEBRUARI 2006 

I februari: 
Mooi Nederland (Leiden); 
velletje, vijfmaal €0.39. 
3 februari: 
Mooi Nederland (Sittard); 
velletje, vijfmaal €0.39. 
10 februari: 
Olympische Winterspelen; 
velletje, twee zegels van 
€0.39 (zelfklevend). 

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 Kanaaleilanden, 
Faróer, Frankrijk, Groenland, Israel, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, 
Monaco, Oostenrijk (tevens gebruikt), Vaticaan, Verenigde Naties 
(New York, Geneve, Wenen), Zwitserland en blokken van West-Europa. 
Een uitgebreide voorraad van benodigdheden is in onze zaak 
aanwezig. 
Wi) verzorgen ook uw mancoUjsten en leveren alle nieuwe uitgiften 
in abonnement. 

Frankensteeg 5, 7201 KN Zutpnen 

M U N T E N 
Een uitgebreide collectie Koninkrijksmunten, provinciale munten en 
munten van Aruba / Ned. Antillen op voorraad. 
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. 

Tel.: 0575 - 54 02 54. Fax: 0575 - 51 40 48 
E-mail : postmaster@de2utphensepostzegelhandel.nl 
Website: http://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 

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, 

alles! 

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. 

Postzegelhandel 

Lodewi jk 

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

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

Duitsland v.a. 1933 - Nederland - Luxemburg -
Liechtenstein -Oostenrijk- Frankrijk - Scandinavië 

etc. Uitsluitend luxe postfris of luxe gestempeld. 
Zeer scherpe prijzen! Kijk snel op: 

www.postmunt.nl 
en zie, hoe het óók kan ! 

de online verzamelplaats voor verzamelaars en verzamelingen 

W W W . V E R Z A M E L A A R S W E R E L D . N L 

mailto:postmaster@de2utphensepostzegelhandel.nl
http://www.dezutphensepostzegelhandel.nl
http://www.postmunt.nl
http://www.verzamelaarswereld.nl


SAMENSTELLING: REIN BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
e-mail: dz1ewon@xs4aIl.nl 
website: www.xs4all.nl/~dz1ewon/fila/druktech.htm 

HET WAS WEER RAAK: 
DECEMBERZEGELS 2 0 0 5 

Op 24 november 2005 
was het weer raak: 
een blok van twintig 
Decemberzegels van 29 
cent; een blok van twintig 
Goede-Doelenzegels 
van 29 cent (plus een 
dubbeltje toeslag); een 
blok van tien Persoonlijke 
Decemberzegels met 
Harry Potter and the Goblet 
o/Fire naast een zegel van 
29 cent en van het laatste 
blok ook nog eens de 
echt 'persoonlijke' (zelf 
in te vullen) versie met in 
plaats van Harry Potter 
iets naar eigen wens. Wat 
echter achterwege bleef 
dit jaar was het Prestige-
boekje. Mogen er soms 
niet meer dan vier per 
jaar uitkomen? Of was de 
auteursrechtenvergoe
ding van de 'Nijntje'-pres-
tigeboekjes zo hoog dat 
de prijs van een aan Harry 
Potter gewijd prestige-
boekje daardoor zou zijn 
opgestuwd tot boven de 

vaste prijs van 9.95 euro? 
Met het bovenstaande is 
wel zo'n beetje opgesomd 
waarmee de gewone ver
zamelaar rekening moest 
houden, maar voor gespe
cialiseerde verzamelaars 
hield het daarmee niet op. 

De Decemberblokken 
zijn gedrukt bij Joh. 
Enschedé op een Goebel-
rasterdiepdrukpers (cilin-
deromvang viermaal drie 
blokken) die 'inline' (dat 
wil zeggen: op de pers) 
van slittanding en een 
stans voor het hangoogje 
werden voorzien. Voor 
slittanding en hangoog 
werd in eerste instantie 
'slit & stans'-combinatie 
van vorig jaar toegepast; 
dat blijkt ook uit de mo-
delvellen die in het Mu
seum voor Communicatie 
in Den Haag aanwezig 
zijn. Het hangoog had in 
die opzet acht hechtpun-
ten (op sommige posities 
zelfs negen of tien), maar 
de definitieve blokken 
vertonen zeven hecht-
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041a 

Eerste dag Omschrijving 

Decemberzegels 
24.11.2005 20x0.29 

Hecht-
punten 

7 

Barcode-
nummer 

+44471 

Artikel
nummer 

251361 

+44457 251360 
Goede-Doelenzegels 

042 24.11.2005 20x0.29+0.10 
042a 8 [smal] 
0423-51 Op zê ei 18 bij het '+'-teken een lan^e 'witte' streep naar boven 
042b 8 [smal] 
042b-5i Op zegel 18 bij het '+'-teken een lange 'witte' streep naar bonen 

punten die - met name in 
de zijvleugels - vrij breed 
zijn, zo'n 15 tot 20 mil
limeter [afbeelding i] . 

Net als vorig jaar zitten 
op bepaalde plaatsen in 
het blok over de gehele 
hoogte 'dubbele slits'; 
zie [2] toten met [5]. 
Dit fenomeen ontstaat 
door het ongelijkmatig 
aandrukken van de drie 
aparte aandrukrollen: 
op de grens tussen twee 
rollen wordt de papier-
baan dan niet op exact 

hetzelfde moment in 
de slitplaat gedrukt. De 
'dubbele shts' zijn bij de 
zegels van 2005 waarge
nomen aan de uiterste 
rechterzijde van de eerste 
zegelkolom, respectieve
lijk de uiterst linkerzijde 
van de tweede zegelko
lom (een kwestie van een 
zijwaartse verschuiving 
van de aandrukrollen) en 
verder in de vijfde zegel
kolom bij ofwel de vierde, 
ofwel de negende golf 
(zelfde verschuiving). In 
die vijfde kolom heeft 

een van de vier blokken 
op de cilinder bovendien 
nog een shtfoutje in de 
onderste horizontale slit; 
de zevende golf is niet 
vloeiend maar hoekig en 
hij bevindt zich links of 
rechts van een dubbele 
sht. 
Dus vier van de twaalf 
blokken hebben 'dubbele 
slits' aan de linkerkant 
van het blok, vier blokken 
hebben ze aan de rech
terkant en vier blokken 
vertonen geen enkele 
'dubbele slit'. 
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HANGBLOKJES BEATRIX- EN PRIORiTYZEGELS: 
ZIJN ZE HERDRUKH 

De zeven hechtpunten 
van het hangoog zijn ver
schillend van breedte; de 
bovenste in de boog kan 
5 millimeter breed zijn, 
maar evengoed 15 mil
limeter en ook de zes an
dere leveren bij nauwge
zet opmeten verschillende 
breedtes op, variërend 
van 12 tot 2imm. Kortom: 
alle twaalf blokken zijn te 
herkennen. 

De Decemberblokken 
leveren echter ook nog 
enkele leuke aspecten op 
voor de 'algemene verza
melaar'. Zegel 7 en zegel 
17 lijken op het eerste ge
zicht gelijk, maar wie naar 
de kleur van het kleinste 
kristal aan de rechterzijde 
kijkt, ziet bij zegel 7 een 
paarse en bij zegel 17 een 
blauwe [6,7]. Dit komt 
bij bij alle twaalf blok
ken van het drukvel voor. 
Hadden we vorig jaar bij 
de Goede-Doelenzegel 
het verschijnsel van het 
al dan niet ontbreken van 
een sterretje tussen de 
bovenhelft van het blok 
en de onderhelft van het 
blok - op de zegels op 
de posities 7 en 17 - en 
leverde dat een aparte 
cataloguspositie '2 typen' 
op, dit jaar geldt natuur
lijk hetzelfde! 

En wie ook nog eens oog 
heeft voor de gedrukte 
fosforbalk zal soms een 
nauwelijks van de onder
grond te onderscheiden 
balk aantreffen, maar 
soms ook een duidelijk 
blauw getinte balk! 

De Goede-Doelenblok-
ken zijn net als vorig jaar 
gedrukt in offset, door 
Walsall Security Printing. 
Dit jaar is er geen sprake 
van een ontbrekende ster, 
maar op één(?) van de 
acht blokken (er zaten 
er viermaal twee op de 
cilinder) vertonen de 
zegels op de posities 13 
en 18 een verticale spleet 
tussen de kruizen bij de 
jaartallen [8]. Blokken 
met deze 'fout' blijken 
zó vaak voor te komen 
bij de verkooppunten, 
dat het niet ondenkbaar 
is dat het 'gewone' blok 
(zonder spleet) wel eens 
het allerlastigst te vinden 
zou kunnen zijn-, iets 
dat afwijkend is wordt 
er meteen uitgepikt! Het 
hangoog heeft acht hecht
punten, die of zeer smal 
zijn of vrij breed [9]. In de 
omgeving van Leiden ben 
ik de brede hechtpunten 
in het geheel niet tegen
gekomen! 

Het op de markt brengen 
van een nieuwe oplage 
van de Beatrixzegel van 
61 cent is uiteindelijk 
uitgebleven. Vorig jaar, 
medio november, kwam 
de Beatrixzegel van 57 
cent met open hangoog 
uit, als tegemoetkoming 
aan hen die binnen 
Europa zo goedkoop 
mogelijk een kerst- en/of 
nieuwjaarsgroet wilden 
versturen. Waarom méér 
betalen voor priority 
als er toch niets sneller 
wordt bezorgd rond de 
feestdagen? Vorig jaar 
- althans zo leek het er 

PRESTIGEBOEKJES MET 
ANDERE DRUK/TANDING 

De laatste prestigeboek-
jes van 2005 - 'Mooi 
Nederland' en 'Nijntje 50 
jaar' - geven verzamelaars 
en catalogusmakers weer 
stof ter overdenking. Bij 
de 'Mooi Nederland'-
blokken van 14 oktober 
2005 (de 'verzamelblok-
ken', die alle tot dusver 
verschenen zegels bevat
ten) was de drukwijze niet 
anders dan bij de eerder 
verschenen, afzonderlijke 
blokken (offsetdruk. 
Joh. Enschedé Security 
Printing). Ook de tanding 
- althans van de zegels 
zelf- was niet anders. 
De zegels in het prestige-
boekje zijn eveneens in 
offsetdruk vervaardigd, 
maar hebben een totaal 
andere tanding. Bij de 

begin december jl. op, 
toen ik de kopij voor deze 
rubriek afrondde - is er 
niets bijgedrukt. 

De recent verschenen 
nieuwe varianten van de 
Beatrix-hangblokken 
doen sterk vermoeden 
dat er bij Walsall Security 
Printing een buffervoor
raad aanwezig is die nog 
niet is afgewerkt: dus al
leen maar gedrukt en nog 
niet geslit, gestanst enz. 

I Eind november is van de 
! Beatrixzegel van 39 cent 

het hangblokje met het 

blokken hebben de zegels 
15 tanden horizontaal en 
18 tanden verticaal; bij het 
boekje is dat 14 tanden 
horizontaal en 16 tanden 
verticaal. 

Bij de emissie '50 jaar 
Nijntje' werden de ge
wone zegelblokken door 
Joh. Enschedé in raster-

portretcilinder-nummer 
W4 gemeld [10]. Daar
voor, in februari 2005, 
was de zegel van 78 cent 
met W3 verschenen, zon
der dat andere waarden 
met datzelfde nummer 
V^i tevoorschijn kwamen. 
Wel verschenen in de loop 
van 2005 karton-, slit- en 
stansvarianten bij de ze
gels van 39 cent en i euro 
die alle het cilindernum-
mer W2 vertoonden. 

De kartonvarianten zijn 
in deze rubriek nog niet 
eerder genoemd. Afge
zien van de zegels van 
25 en 39 cent met open 
hangoog waren alle thans 
verkrijgbare hangblokken 

diepdruk vervaardigd, 
waarvoor gebruik werd 
gemaakt van een Goebel-
pers. De - eveneens door 
Enschedé vervaardigde 
- 'Nijntje'-prestigeboekjes 
zijn echter in oflPsetdruk 
uitgevoerd - wat ze dus 
al geheel anders maakt. 
De tanding in de boekjes 
komt op het eerste ge-

vervaardigd op karton dat 
aan de achterzijde (dus 
niet de zegelzijde) mat 
was. In november werden 
hangblokken met zegels 
van I euro gemeld die ge
drukt waren op glanzend 
karton en die nieuwe 
fouten van de rillijn 

I vertoonden (7de en 13de 
I stanslijntje beschadigd, 

[11]), respectievelijk be
schadigde slittanden bij 
de zegels op de posities 2 

I en 4 heten zien [12]. De
zelfde fouten waren ook 
aanwezig bij de Beatrix
zegel van 39 cent met het 
nummer W4. Is de zegel 
van I euro met glanzend 
karton dan gedrukt gelijk
tijdig of net vóór de zegel 
van 39 cent? En waarom 
is dan geen V^-^ gebruikt? 
Of ging het wellicht om 
een restant i euro-zegels 
uit het najaar van 2004, 
dat nu pas werd voorzien 
van slit en stansen? 

Van de tweede groep 
Beatrix-hangblokjes met 
het logo van TPGPost, 
maar nog steeds met een 
'zelfklevend'-symbool (de 
zegels van 25 en 50 cent 
en de zegel van 3 euro) 
was de zegel van 25 cent 
al eerder, in 2005, gemeld 
met een 'kopstaande' 
drukkrichting O(nder) 
in plaats van B(oven). De 
hangblokjes zijn goed te 
herkennen aan de naar 
beneden uiüopende druk
inkt vanuit de volvlakken 
(rood, donkerblauw; 
'zelfklevend'-symbool). 
Ook in november 2005 
werden hangboekjes met 
zegels van 3 euro ge
vonden met kopstaande 

j druk. 

zicht overeen met die van 
, de blokjes, maar als we 

wat nauwkeuriger kijken 
dan blijken de zegels die 
van een extra tabje zijn 
voorzien qua tanding 
afwijken van de meer 
vooraan in het boekjes 
aanwezige, identieke 
zegels maar dan zonder 
tab: 26 tanden horizon
taal en 18 tanden verticaal 
bij de zegels uit het blokje 

I en de eerste zegels uit 
I het boekje, tegenover 25 

tanden horizontaal en 
i 16 tanden verticaal bij de 
I twee zegels met tab. 

Bij sommige zegels in 
blokken is - langs de 
zijkanten - de vierde tand 
van boven wat breder uit
gevallen of, beter gezegd, 
het ronde perforatiegat 
erboven is aan de onder
kant wat afgeplat. 

10 

W1 W1 W4 W1 

€) Struycken 2002, 
c/o Beeldrecht Hoofddorp 

Artikelnr.: 223102 
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DE EERSTE EMISSIES 
VAN HET JAAR 2 0 0 6 

Nog niet zo lang geleden 
kwam het nummersy
steem voor Belgische 
postzegels in deze ru
briek ter sprake, vt̂ aarbij 
werd opgemerkt dat De 
Post soepel met hernum
meringen omsprong. 
Ook werd geconstateerd 
dat  behalve De Post zelf 
 eigenlijk niemand iets 
met die nummering 
doet: verzamelaars niet 
en catalogusmakers al 
helemaal niet. Het zou 
dus eigenlijk geen ver
rassing moeten zijn dat 
op de afbeeldingen van 
de voor 2006 geplande 
emissies nummeringen 
in de trantvan 2006oia 
niet meer voorkomen! 
Het jaartal staat er nog 
wel op, maar de toege
voegde nummers niet. 
In het overzicht van de 
emissies die De Post in 
2006 uitgeeft, is nu een 
aparte categorie 'zelfkle
vende postzegels' inge
ruimd. Het in de vorige 
rubriek geconstateerde 
beleid, dat er op gericht 
lijkt het 'plakkende 
publiek' steeds verder 
tegemoet te komen, 
wordt dus geprolongeerd. 
De allereerste bijzon
dere uitgiften van 2006 
verschijnen op 23 januari; 
in één geval is er sprake 
van een voorverkoop 
enkele dagen eerder. 
Het gaat om de vol
gende emissies: 
 Muziek 
 Literatuur 

Muziek 
Er verschijnen op 23 
januari een blok van tien 
zegels (tweemaal vijf) 
0.70 euro, gewijd aan 
Wolfgang Amadeus Mozart 
en daarnaast een plano 

_̂  blokje dat in een'boekje' 
= is geplakt: het bevat vijf 
<M naast elkaar geplaatste ze
— gels van 0.60 euro en het 
1 is gewijd aan de polyfo
^ nisten uit de Renaissance. 
'^ De Mozartzegels zijn 
^ ontworpen door Jan de 
i Maarschalck, het blok 
2 met de polyfonisten door 
^ het ontwerperscollectief 

~ry MVT, bestaande uit Myri
Ik am Voz en Thierry Martin. 

De Vlaamse polyfonisten 
waren in de 15de en i6de 
eeuw toonaangevende 
componisten in Europa. 
Er worden vijf genera

ties onderscheiden, die 
elk op een zegel zijn 
vertegenwoordigd: 
 Guiïlaume Dufay 
en Gilles Binchois 
 Johannes Ockegem 
 Jacob Obrecht 
 Adriaan Willaert 
 Orlandus Lassus 

Guiïlaume Dujay werd 
geboren in 1397 en is ge
storven in Kamerijk op 27 
november 1474 Hij werd 
opgeleid tot koorknaap 
in Kamerijk en was later 
onder meer kapelzanger 
voor de paus in Rome en 
kapelmeester aan het hof 
van de hertog van Savoye. 
Gilles Binchois werd ca 
1400 in Bergen gebo
ren; hij overleed in 
1460. Hij was als zanger 
vanaf ca 1430 actief bij 
de hertog van Bourgon
dië. Ellips de Goede. 
Johannes Ockegem, ver
tegenwoordiger van de 
tweede generatie polyfo
nisten, werd omstreeks 
1420 in Dendermonde 
geboren en is gestorven 
in Tours op 6 februari 
1497. Hij werkte onder 
andere aan het hof van 
Frankrijk, bij Karel VII en 
later Lodewijk XI in Parijs. 
Jacob Obrecht (derde 
generatie) werd geboren 
in Bergen op Zoom op 
22 november 1450 en is 
gestorven in Ferrara in 
1505. Hij werkte o.a. in 
Kamerijk, Antwerpen, 
Brugge en Ferrara, in 
welke plaats hij aan de 
pest bezweek. Tot de 
voornaamste vertegen
woordiger van de derde 
generatie wordt echter 
gerekend Josquin des 
Prez (14501521). 
Adriaan Willaert, vertegen
woordiger van de vierde 
generatie, werd geboren 
in Brugge in 1490 en is 
gestorven in Venetië op 
7 december 1562. Vanaf 
1527 was hij werkzaam 
als kapelmeester in de 
San Marco in Venetië. Tot 
dezelfde generatie wordt 
ook gerekend Clemens 
non Papa (15101556). 
Orlandus Lassus (ook wel 
Orlando di lasso of Roland 
Delattre) werd geboren 
in Bergen in 1532 en is 
gestorven in München 
op 14 juni 1594. Van 
1544 tot 1554 werkt hij 
in Italië, daarna was hij 
even terug in Antwerpen, 
om vervolgens aan het 
hof in München kapel

meester te worden. 

De zegels van 0.70 euro 
zijn in rasterdiepdruk 
uitgevoerd op een van de 
Goebelpersen in Meche
len. Het zegelformaat is 
formaat 3, dus 40.2 bij 
27.66 mm. De perforatie
maat is ii'/j (23 tanden 
horizontaal, 16 tanden 
verticaal), waarbij de 
korte zijde de cilinderom
trekrichting vertegen
woordigt. De tanding van 
het blok (vermoedelijk 
scheerperforatie) loopt 
aan alle zijden in de 
velrand door, wat wijst op 
de nieuwe indeling voor 
de tweede Goebelpers. 
De blokken zijn waar
schijnlijk in zes panelen 
op de cilinder geplaatst; 
de panelen i, 2 en 3 staan 
daarbij naast 4, 5 en 6. 
Op de onderrand rechts 
van het blok staat de pro
ductbarcode: +24556,>>. 
Ook de zegels van 0.60 
euro zijn in rasterdiep
druk, op een van de 
Goebelpersen (vermoe
delijk Goebeli, de pers 
zonder scheerperfora
tieinrichting) gedrukt. 
Het zegelformaat van de 
zegels is 'dubbel i' ofwel 
27.66 bij 48 mm. De per
foratiemaat is ii'U.ii'l^ 
(16 tanden horizontaal, 
28 tanden verticaal); de 
korte zijde komt overeen 
met de cilinderomtre
krichting. Het enkele 
formaat nummer i (27.66 
bij 24 mm, met 16 tanden 

horizontaal en 14 tanden 
verticaal) wordt meestal 
voor langlopende emis
sies gebruikt (Vogels, 
Albert II). Vermoedelijk 
zijn er acht (tweemaal 
vier) blokken op de 
drukcilinders geplaatst. 
De (boekjes)blokken 
hebben een perfora
tie die aan boven en 
onderzijde doorloopt en 
die niet doorloopt in de 
linker en rechterrand. 
De productbarcode staat 
op de onderrand: 24563.'? 

Literatuur 
Op 23 januari aanstaande 
verschijnen ook twee 
blokken van tien zegels 
(tweemaal vijf): een 
blok met zegels van 0.50 
euro (Prior, Michel de 
Ghelderode) en een met 
zegels van 0.75 euro 
(Herman Teirlinck). 
Beide zegels zijn ont
worpen door LuxLu
men (Geert Nys). 
Michel de Ghelderode werd 
geboren op 3 april 1898 
in Ixelles (Eisene) als 
Adhémar Adolphe Louis 
Martens en is gestorven 
op I april 1962 in Brussel, 
Schaarbeek. Hij schreef 
zijn toneelstukken in het 
Frans en debuteerde in 
1918 met La mort regarde 
par la Jenétre. Na kennisge
maakt te hebben met de 
Nederlandse acteur en re
gisseur Johan de Meester 
jr. (Rotterdam 18971986) 
werd hij de toneelschrij
ver voor het Vlaams 

Volkstoneel. Zijn Fransta
lige stukken werden naar 
het Nederlands bewerkt. 
Herman Teirlinck werd 
geboren op 24 februari 
1879 in St.JansMolen
beek en stierf op 4 
februari 1967 in Beersel
Lot. Hij studeerde enige 
tijd Germaanse taal en 
letterkunde in Gent en 
debuteerde in 1902 met De 
uionderbare wereld. In 1903 
was hij medeoprichter van 
het tijdschrift Vlaanderen 
en werkte tot aan zijn 
dood mee aan het Nieuu; 
Vlaams Tijdschrift. Naast 
zijn scheppend literaire 
werk was hij directeur 
van een meubelfabriek 
en leraar Nederlands. 
Hij schreef boeken als 
Mijnheer J.B. Serjanszoon, 
orator didacticus (1908) 
en toneelstukken als De 
vertraagde jilm (1922) en 
De man zonder lijf (1925). 
De zegels zijn in raster
diepdruk uitgevoerd, op 
de tweede Goebelpers 
(met scheerperforeerin
richting). Het formaat 
is dat van de Oorlogs
vrijwilligers van 2004, 
dat toen nieuw was: 
35.0 bij 35.0 mm. De 
perforatiemaat is ii'/i 
(20 tanden horizontaal/ 
verticaal). De horizontale 
zijde vertegenwoordigt de 
cilinderomtrekrichting. 
De Priorblokken zijn in 
drie panelen naast elkaar 
gedrukt. De perforatie 
loopt in de zijranden 
geheel door, maar niet in 
boven en onderrand. 
Op de onderranden, 
rechts van de blok
ken, staan de product
barcodes: +24570?? 
en +24587??. 
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VERZEGELDE WAARDEBRIEF: 
DE KLANT BETAALDE DE LAK 

Kosten werden verantwoord met extra postzegels 
DOOR RENÉ HILLESUM, ROOSENDAAL 

In Finland moest men betalen 
voorde (zegel)lak. Althans, op 
het postkantoor. Een waardebrief 
diende gesloten te worden met 
vijf lakzegels: in de vier hoeken 
en een in het midden. Dat mocht 
door de verzender zelf gedaan 
worden. In dat geval waren géén 
lakkosten verschuldigd. Maar 
als het stuk niet of niet correct(!) 
gezegeld werd aangeleverd, was 
men lakkosten verschuldigd. 
Deze lakkosten werden verant
woord door het plakken van extra 
postzegels. 
De hiernaast getoonde briefis 
voorzien van drie verschillende 
lakzegels: vier kleine fze zitten 
voor een deel onder de censuur
strook) en drie grote. De twee 
lichtrode lakzegels werden door 
de censuur in Helsinki geplaatst. 
Hier hoefde niet voor betaald te 
worden. 
De afeender heeft in de vier 
hoeken van de envelop een 
lakzegelindruk met zijn initialen 
gemaakt, maar verzuimde het 
voorgeschreven vijfde lakzegel 
 in het midden  aan te brengen. 
Dit vijfde zegel werd alsnog 
geplaatst met het zegelstempel 
van het verzendende postkan
toor Kärsämäki. B'mgol Er werd 
met aan de voorschriften voldaan 
(vijf lakzegels) en dus moest er 
betaald worden! Het tarief voor 
verzegeling bedroeg toentertijd 5 
penni. Wie dacht dat de afzender 
nu kon volstaan met eenvijfde 
van dit bedrag (er behoefde im
mers maar één afdruk, in plaats 
van vijf geplaatst te worden) 
komt bedrogen uit. De kassa 
rinkelde en er werd 5 penni extra 
gerekend! 
Het tanef (binnenlandse brief 
15 gram, aangegeven waarde 80 
MK) kwam als volgt tot stand: 

Briefbinnenland 15 gram: 
(tarief in de periode van 
4101914 tot en met 
3091917); 

Aantekenrecht: 
(idem); 

25 p. 

25 p. 

Aangegeven waarde <200 Mk: 
(tarief in de peridode van 
1 71881 tot 1 101917); 20 p. 

Lakkosten: 
(idem); 

Totaal: 
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Overdreven chauvinisme, 
daar houden we niet zo 
van, maar we mogen er 
natuurlijk best trots op 
zijn dat we in Nederland 
wonen. Wie zich hierin 
kan vinden, zal zeker 
sympathie koesteren voor 
Nederland op buitenland
se postzegels, samenge
steld door J. Slager uit 
Enschede. 'Ik ben aan dit 
karwei begonnen in de 
overtuiging dat het on
derwerp bij thematische 
verzamelaars in de smaak 
zal vallen en hun filate-
listische en historische 
kennis kan verrijken,' 
schrijft de auteur - en zo 
is het maar net. 
Het gaat om een eenvou
dig, maar praktisch opge
zet boek: in het eerste, op 
wit papier gedrukte deel 
vinden we trefwoorden 
van A tot Z, te beginnen 
met Aeist, Willem van en 
eindigend met Zuid-Hol
land. Wie wil weten hoe 
vaak Patrick Kluivert op 
een postzegel is afgebeeld 
(zes keer) kan hier terecht 
en hij of zij weet dan met
een om welke landen het 
gaat (Comores, Ghana, 
Grenada & Grenadinen, 
Guyana, Nevis en Togo. 
Dit 'witte deel' van het 
boek is ook voorzien van 
een groot aantal afbeel
dingen in kleur. 
Er is ook een 'omge
keerde lijst' (per land, 
op geel papier), zodat 
verzamelaars van een 
bepaald land of gebied 
kunnen zien, hoeveel ze
gels met een Nederlands 
tintje er in hun collecties 
aanwezig zouden moeten 
zijn. Het blijkt dat het 
nogal suspecte Grenada 
de kampioen is, als het 
om het aantal zegels gaat 
dat gewijd is aan een 
Nederlands onderwerp: 
zo'n zeventig. 

Nederland op buitenlandse 
postzegels door J Slager, 60 pp , 
flcill (kleur), geb .formaat A4 

Uitgegeven door de auteur en bij 
hem uerkrijflbaar uoor € 12 50 
(excl verzendkosten) J Slager, 
]<ortcnaerstraat 6-15, 7515 AE 
Enschede 
Mens, paus, jeugdvriend 
- ziedaar de vertaalde sub
titel van het filatelistische 
boekje dat Hans G. Scho
nen samenstelde over 
paus Johannes Paulus II. 
De titel luidt Johannes 
Paul II. - Mensch - Papst -
Freund der Jugend en het 
gaat om een publicatie in 
de serie Gabriel-Bildhefte. 
Op ruim 200 van de 240 
pagina's die het boekje 
telt zijn circa i.ioo afljeel-
dingen in kleur te vinden, 
wat een feestelijk en 
gevarieerd beeld oplevert. 
Gelukkig is er ook ruimte 
uitgetrokken voor tekstu
ele informatie, waarbij 
de eerder genoemde 
indeling (mens, paus, 
jeugdvriend) consequent 
wordt aangehouden. 

gaat om de volgende bij
dragen: United States Nauy 
in the Mediterranean 1801-
1S61 (auteur: Richard F. 
Winter); British East Ajrica 
(George T. Krieger); The 
Sinking o/the Titanic and the 
Floating Safe (Mardjohan 
Hardjasudarma); Vietnam 
and Topical Collecting (Joe 
Cartafalsa en Alberta 
D. Curtis); In Uniforms, 
Coueralls and Dresses: 
Postal History of VS. 

Schönen gaat ook kort in 
op zijn selectiecriteria en 
hij verstrekt ook een be
knopte literatuurlijst. Ver
der zet hij alle pauszegels 
(stempels laat hij buiten 
beschouwing) netjes op 
een rijtje, per land. 

'Johannes Paul II - Mensch 
- Papst - Freund der Jugend' 
door Hans G Schonen, 240 
pp.,gcill (kleur), geb .formaat 
15x21cm Uitgegcuen door de 
auteur Verkrijgbaar by PW. 
Memhardt, Piet Hemstraat 36, 
2518 CH Den Haag, telefoon 
070-5652227 of per e-mail 
pu)meinhardt@collcctura com 

j Pnjs. € 22 go 

Op 5 augustus 2005 hield 
het American Philatelic 
Congress zijn jaarlijkse 
bijeenkomst in Grand 

j Rapids (Michigan). Er 
werden acht lezingen 
gehouden, waarvan 
- dankzij het Congress 

j Book 2005 - nu ook door 
'' anderen dan uitsluitend 
' de destijds aanwezigen 

kan worden genoten. Het 

Women Dunng World War 
II (Richard MartorelU); 
An Astrophilatclic Rendition 
ojthe Conquest ojSpace Part 
2 - Man m Space (Reuben 
A. Ramkissoon); Classic 
United States National 
Park Slogan Cancellations 
1916-1940 en Haiti's "Stolen 
Issue" Reuisited (F. Burton 
Sellers). 
The Congress Book 2005 - 71st 
American Philatelic Congress; 
226pp,geill (z/uj),gebonden, 
formaat 18x2 5 cm. Uitgegeven 
door The Amcricon Philatelic 
Congress Informatie ouer de 
uerkrijgbaarheid Ross A Toujie, 
Secretary/Treasurer APC, 400 
Clayton Street, San Francisco CA 
94117 of rosstou)lc@yahoo com 

Hij is er weer: de Simpli
fied Catalogue Stamps 
of the World, een titel 
die de uitgever, Stanley 
Gibbons, tegenwoordig 
uitbreidt met de twee 
woordjes In Colour. En 
kleurig is de catalogus 
zeker. De invoering van 
jiill-colour illustraties heeft 
het uit vijf kloeke delen 
bestaande boekwerk ze-

SIMPtlFIED CATAIOGUE I 

^ S STAMPS OF THE WORID 
IN COIOU» 

ker geen kwaad gedaan. 
Door de jaren heen zijn 
er nauwelijks concessies 
gedaan aan de oorspron
kelijke formule van deze 
algemene, zeer eenvoudig 
gehouden wereldcatalo
gus, of het zou moeten 
zijn dat sinds enige tijd 
ook souvenirvelletjes en 
-blokjes worden vermeld. 
De afbeeldingen zijn 
gelukkig niet al te klein 
gehouden, wat voor de 
beoogde gebruikers (over 
het alemeen zullen dat 
wereldverzamelaars, 
beginners en thematici 
zijn) een prettig gegeven 
is. Goedkoop is de Sim
plified zeker niet, maar 
het gaat dan ook om een 
boekwerk dat in totaal 
meer dan vierduizend 
pagina's te bieden heeft. 

'Simplified Catalogue Stomps 
Of The World In Colour' (editie 
2006); m totaal ca 4.200 pp , 
geill (kleur), softbound,formoat 
23x2g Uitgegcucn door Stanley 
Gibbons Publications Ringujood 
en Londen (GB) Verkrijgbaar by 
de uakhandel Filatelie Prijs (uijf 
delen) ca €250 -

Niet iedereen zal zich rea
liseren dat de Sovjetunie 
inmiddels tot de categorie 
'afgesloten verzamelge-
bieden' behoort. Daarmee 
was het gebied een ideaal 
'doelwit' voor de redactie 
van Michel in München, 
die in 2004 al een gespe
cialiseerde catalogus, 
gewijd aan Rusland 
uitgaf En nu is ook - voor 
het eerst de Sowjetunion-
Spezial-Katalog uitgeko
men, meteen al helemaal 
in kleur. Niet alleen 
worden zegels en series 
uit de periode die de cata
logus bestrijkt, uitgebreid 
beschreven, er is ook 
aandacht voor de prijzen 
van zegels op brief, voor 
plaatfouten, tandingver-
schillen en brugparen. De 
redactie kreeg veel hulp 
van de Arbeitsgemeinschaft 
Russland/UdSSR en dankzij 
intensieve samenwerking 
ligt er nu een prachtige 
catalogus, die nu al als 
een standaardwerk mag 
worden beschouwd. Het 
is nog niet helemaal de 
evenknie van de ongeëve
naarde Michel Deutsch
land Spezial, maar het is 
wel een heel eind in de 
richting. De catalogus 
kan - zo schrijft Michel 
in een voorwoord - de 
komende jaren nog verder 

worden uitgebreid, als de 
behoefte daaraan door de 
afnemers duidelijk wordt 
aangegeven. 

'Michel Souyetunion-Spezial-
Katalog 2005/06', 954 pp , 
geill (kleur), softbound,formaat 
15x20 cm Uitgegeuen door 
Schujaneberger Verlag, München 
(D) Verkrijgbaar by de Vakhan-
del Filatelie Prys €128 -

Hoe graag we het ook 
zouden willen. Filatelie 
was niet het eerste blad 
dat op het idee kwam 
om eerder uitgegeven 
'papieren edities' in 
digitale vorm ter beschik
king te stellen. Zo ligt 
de CD/ROM Postaumaat 
Bulletins-i al weer een 
tijdje op ons bureau, een 
schijfje dat de nummers 
120 tot en met 125 van de 
genoemde bulletins be
vat. Wie de bulletins kent, 
kan zich voorstellen dat 
het feit dat de illustraties 
op de CD/ROM in kleur 
zijn, voor een enorme toe
gevoegde waarde zorgt. 
De afbeeldingen zijn 
kwalitatief gezien prima 
geschikt om te worden 
uitvergroot, waardoor de 
details goed zichtbaar 
zijn. Wie belangstelling 
heeft voor postzegelboek
jes, automaatstroken en 
alles dat daarmee samen
hangt, kan zijn hart opha
len. En dat voor een heel 
schappelijk prijsje: voor 
slechts een tientje komt 
de schijf naar u toe! 
'Postaumaat Bulletins-i', zes edi
ties op CD/ROM (pdfformaat) 
Uitgegeven door de postzegelver
eniging Postaumaat Verlcrijg-
baar door overmaking van € 10 
op bankrekening 568114215 



Brabantse 
Postzegel- en 
Muntenveiling 

Houdt op 3 en 4 februari 2006 
haar 142® 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 
www brabantsepostzegelveiling nl 

Vraag onze gratis catalogus aan " 

Duitsland v.a. 1933 - Nederland - Luxemburg -
Liechtenstein -Oostenri jk- Frankri jk - Scandinavië 

etc. Uitslui tend luxe postfr is of luxe gestempeld. 
Zeer scherpe pr i jzen! Kijk snel op : 

www.postmunt.nl 
en zie, hoe het óók kan ! 

KILOWAAR MET 2 0 0 2 / 2 0 0 3 UITGAVEN 
GROOTFORMAATZEGELS ALLE PRIJZEN IN EURO'S 
Zwitserland 
Oostenrijk 
W Europa 
Skandinavie 
Duitsland 
Noorwegen 
Engeland 
Finland 
Wereld 

met toeslag en hogere waarden 
grote sortering 
grote sortering + hoge waarden 
grote sortering met IJsland 
met toeslag en hogere waarden 
grote vanatie + hogere waarden 
veel nieuw en met hoge waarden 
grote sortering 
vele landen (iets Europa) 

MISSIEWAAR 
Australië 
N Zeeland 
Engeland 
W Europa 

veel nieuw en met hogere waarden 

100 gr 
10,00 
15,00 

9,00 
11,50 

8,00 
9,60 
6,00 
9,00 

10,50 

veel grootformaat en hogere waarden 7,50 
met buitenland en hogere waarden 
onuitgezocht met grootformaat 

250 gr 
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 

i k g 
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 

Pniswijziqingen voorbehouden / levering zolang de voorraad strekt 
Orders beneden € 50 00 -n € 4 50 porto Orders boven € 50 00 portovrij 

Levenng onder rembours -n € 7 50 Filatelistische frankenng 
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. Kingstraat 55 - 6245 GH EYSPEN - Tel. 043-4093495 

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

Wij hebben een stand op de 
18« FILATELIEBEURS 
NEDERLAND vanaf 1852 
gebruikt en ongebruikt vrijwel 
compleet leverbaar, ook grote 
voorraad postfrisse zegels. 

EUROPESE LANDEN, 
ENGELSE KOL., U.S.A. 
met name de oudere zegels 
uitgebreid voorradig. 

STAND NR.: 109 
En op de volgende MPO-beurzen 
22 jan. Nieuwegein "het Veerhuis' 
05 feb. R-dam "Golden Tulip-airport Hotel" 
26 feb. Den Haag v/d Valk "Bijhorst" 
05 mrt. Etten-Leur "De Nobelaar" 
12 mrt. Eindhoven "De Tongelreep" 
26 mrt. Amsterdam "Ondernemingscollege" 
02 apr R-dam "Golden Tulip-airport Hotel" 
07 mei Etten-Leur "De Nobelaar" 
14 mei Eindhoven "De Tongelreep" 

27-29 Januari, Pandahallen 
Nieuw-Loosdrecht 

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 
V 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 bij aan- en verkoop via veilingen 

Jhr.Van Sypesteynlaan 19 
1231 XLLoosdrecht KANTOOR Fax (035)5824926 

E-mail: mvdhbv@xs4all.nl 

wij zijn van dinsdag t/m vrijdag geopend 
en na telefonische afspraak 

bereikbaar tussen 9.30 en 17.00 uur 

Telefoon 
(035)5821927 

Girorekeningnunnmer 
Bankrekeningnummer 
Rabobank 

3169 710 
31 06 80 581 

Loosd recht 

mailto:info@brabantsepostzegelveiling.nl
http://www.postmunt.nl
mailto:mvdhbv@xs4all.nl


FILATELIEBEURS NUMMER 18: 
VERTROUWD RECEPT 

Organisatoren verwachten duizenden bezoekers in de Pandahallen 

Op vrijdag 27, zaterdag 28 
en zondag 29 januari is het 
weer zover: dan wordt het 
in de Pandahallen in Nieuw-
Loosdrecht net als voorgaande 
jaren weer een drukte van 
belang. 
Want zelfs in tijden van 
financiële onzekerheid - als we 
de introductieperiode van het 
nieuwe zorgstelsel zo mogen 
omschrijven - weten creatieve 
verzamelaars toch altijd wel 
geld vrij te maken voor een 
reisje naar Nieuw-Loosdrecht. 

De Filateliebeurs is inmiddels 
aan zijn achttiende editie toe 
en de verzamelaars in Ne
derland en daarbuiten (want 
de beurs heeft inmiddels een 
internationale allure) zijn de 
formule van het evenement 
steeds meer gaan waarderen. 
Het gaat om een beurs die 
vooral - maar met uitsluitend 
- bedoeld is voor verzamelaars 
die 'gespecialiseerd' te werk 
gaan: ze verzamelen een be
paald land, een bepaald thema 
of een bepaalde categorie 
zegels en/of stukken. 

Het filatelistisch seizoen in Nederland heeft een 

paar vaste hoogtepunten: elk jaar is er de Postex in 

Apeldoorn, soms is er een nationale tentoonstelling en 

nog minder vaak is ons land gastheer van een Europese of 

internationale tentoonstelling. Maar elk jaar is er ook de 

Filateliebeurs, een evenement dat vooral gespecialiseerde 

verzamelaars ŵ eet te trekken. Ook dit jaar weer, voor de 

achttiende maal alweer. Op deze pagina's informatie over 

de beurs en - bijzond er handig - een plattegrond (zie 

hieronder) die u helpt snel de weg te vinden. 

Het geheim van het succes 
van de Filateliebeurs is dan 
ook eigenlijk geen geheim: het 
is gewoon net gevolg van het 
consequent aanhouden van 
een aantrekkelijke mix van 
filatelie, handel, informatie en 
commercie. 

GEVARIEERD AANBOD 
Het is niet zo heel moeilijk 
om aan buitenstaanders uit te 

leggen wat de Filateliebeurs 
nu eigenlijk is: de ideale plek 
om eens lekker filatelistisch 
te grasduinen. De beurs richt 
zien zoals gezegd op verzame
laars van een bepaald gebied 
of thema. Zulke verzamelaars 
kunnen in de Pandahallen 
hun collecties bij de aanwe
zige handelaren aanvullen of 
completeren. En lukt dat on
verhoopt niet, dan kunnen ze 

op zijn minst ideeën opdoen, 
ervaringen uitwisselen of infor
matie inwinnen. Het aanbod 
op de beurs is uiterst gevari
eerd: postzegels, poststukken, 
postwaardestukken, afstem
pelingen, maximumkaarten, 
postzegelboekjes, literatuur 
- teveel om op te noemen 
eigenlijk. 
Dat het evenement enigszins 
voorspelbaar is: geen enkel 
probleem - verzamelaars hou
den daar zelfs van. Ze moeten 
als het ware blindelings de 
weg kunnen vinden tussen de 
tientallen stands die, verspreid 
over de 3.000 vierkante meter 
vloeroppervlak, geduldig staan 
te wachten. Ook dit jaar loopt 
de nummering van die stands 
tot dik boven de honderd, 
zodat het maar goed is dat de 
bezoekers op meer dan één 
beursdag terecht kunnen. 
Van de stands die op de 
komende Filateliebeurs zul
len worden ingericht is - en 
dat is gebruikelijk - ongeveer 
eenvijfde bestemd voor 
vertegenwoordigers van 
gespecialiseerde verenigingen 
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Lî ginfl nan de Pandahallen; let op de plekken luaar u uw auto kunt parkeren' 

en Studieclubs. De rest van 
de ruimte wordt ingenomen 
door 'de handel'. Er is in 
Nieuw-Loosdrecht een groot 
aantal NVPH-leden present, 
die de hal met een aantal 
andere Nederlandse collega's 
delen. En natuurlijk zijn er ook 
handelaren uit het buitenland 
aanwezig. Al die handelaren 
brengen zoals altijd weer een 
gevarieerd aanbod; er is dus 
voor bijna iedere verzamelaar 
iets te vinden. 
Andere aanwezigen op de 
beurs zijn de Nederlandstalige 
postzegelbladen (het Neder
landse maandblad 'Filatelie' 
en het Vlaamse 'De Postze
gel'), de organisatoren van 
Postex 2005 en medewerkers 
van de Nederlands Bond van 
Filatelisten-Verenigingen. 
Uiteraard zal ook TPCPost 
aanwezig zijn. 
In de stands van de gespecia
liseerde verenigingen wordt 

uitgebreide informatie over 
hun activiteiten verstrekt. 
Ook is het daar mogelijk lid te 
worden van zo'n vereniging. 
Bovendien laten zes van in 
totaal meer dan vijfentwintig 
gespecialiseerde verenigingen 
zien wat de leden in hun mars 
hebben: deze verenigingen 
vullen samen zo'n veertig 
tentoonstellings kaders. 

SPECIALE ENVELOP 
Net als in voorgaande jaren 
het geval was verschijnt ook 
tijdens de eind deze maand te 
houden achttiende editie van 
de Filateliebeurs een bijzonde
re envelop ter gelegenheid van 
de jaarlijkse Filatelistendag, 
de 93ste ditmaal. De envefop 
kan (uitsluitend op zondag 
29 januari!) worden voorzien 
van het bijzondere stempel 
dat TPGPost voor deze dag ter 
beschikking heeft gesteld. U 
kunt deze envelop op de beurs 

kopen voor 2 euro per stuk. U 
kunt het couvert ook schrifte
lijk bestellen door een bedrag 
van 2.40 euro over te maken 
op girorekening 6217725 t.n.v. 
Stichting Filateliebeurs in Hil
versum (vergeet niet uw adres 
op de girokaart te vermelden!); 
u krijgt de envelop dan thuis
gestuurd. Een sympathiek 
gebaar: voor elke op de beurs 
verkochte envelop zal vijftig 
eurocent worden overgemaakt 
op de rekening van het Astma
fonds! 

TOEGANG EN PARKEREN 
De toegang tot de beurs en 
het parkeren van uw auto in 
de buurt van de Pandahal is 
- daar zijn de bezoekers inmid
dels ook aan gewend - geheel 
gratis. Gezien de grote belang
stelling is het zaak vroeg te 
komen of goed op de aanwij
zingen van het beurspersoneel 
te letten. De Pandahallen zijn 
rolstoeltoegankelijk; als de 

begeleider zich meldt bij de in
formatiestand, wordt toegang 
verleend buiten de normale 
ingang om. 
De deuren van de hal zijn op 
vrijdag 27 januari geopend van 
13 tot 18 uur, op zaterdag 28 
januari van 10 tot 17 uur en op 
zondag 29 januari van i o tot 
16.30 uur. Óp de drie beursda-
gen rijden er gratis bussen van 
Eemland Reizen tussen het 
station van Hilversum (achter
zijde, Oosterspoorplein) en de 
Pandahallen. De bussen ver
trekken met tussenpozen van 
een halfuur. De laatste bus 
vertrekt op vrijdag en zaterdag 
om 17.45 uur en op zondag 
om 16.45 uur van de hallen. 
Voor actuele informatie over 
de beurs kunt u overigens het 
beste de site van de Filatelie
beurs {www.ßlateliebeurs.com) 
raadplegen. 

Voor alle duidelijkheid: de Fila
teliebeurs is geen ruilbeurs. 

Tijdens de Filateliebeurs is het in de Pandahallen heel wat drukker dan op deze foto. 

19 Aantekenstookjes, LVv 
III Alderkamp 
102 AnkersmitBriefinarken 
83 Ariadne 
54 Arve Collectors 
33 Aust 
27 Baltische Gebieden 
IQ6 Banke 
66 Barkmeijer 
81 Berg, Joke v.d. 
31 Blerk,van 
2 Boekenstand 
113 Bondsbibliotheek 
go Bouscher 
79 Bredase PZH 
84 Bredenhof 
50 Brinkman 
12 Brittania 
86 Bulterman 
43 CABIntPhil. 
70 China 
29 Contact Schept Kracht 
91 Crayenest't 
13 Dai Nippon 
77 De Pender 
92 Dijk, J.v. 
65 Drietand, de 
8 Duitsland 
6 Esch, van 
63 Fila Francis 
103 Filcon 
28 Filitalia 

S 
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N 
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S 
L 
N 
N 
N 
H 
S 
N 
H 
S 
S 
N 
S 
H 
N 
H 
S 
H 
H 
N 
S 

71 
64 
68 
10 

^ 2 
q6 
6q 
78 

Fiscale Filatelie 
Folkerts 
Frankrijk 
Gabriel 
Geerts 
Geertzen 
Griekenland 
Groeten Uit 

iioa Günther 
S8 
SQ 

Haarlem, van 
Hartman 

8ia Haworth 
73 HCC 
108 Hennekine 
44 
Q4 
109 
37 
104 
I I 
62 
60 
49 
74 
S3 
46 
S2 
14 
8q 
42 
80 
3 

Herrema 
Hertog, Den 
Heuvel, M.v.d. 
Heuvel, F.v.d. 
Interphila 
Islamitische Wereld 
Jeveka 
Kees, John 
Jong, de 
Klemaphil 
Knarren 
Landman 
Leeninga / Snoek 
Liechtenstein 
Lingen, van 
Lohmer 
Lokven, van 
Lunar Optica 

S 
H 
S 
S 
H 
N 
S 
H 
N 
H 
H 
N 
S 
N 
H 
N 
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H 
N 
S 
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116 Maandblad Philatelie L 
93 Marigny N 
85 Meinhardt N 
18 Nederland 1852 S 
41 Nisja H 
24 Oost Europa S 
82 Oosterink N 
87 Opscholtens N 
I Organisatie O 
35 Pannenborg H 
45 Pasterkamp H 
34 Pender, de H 
23 Perfin Club S 
61 Phileacon H 
36 Pietersma H 
25 Plaatfout S 
16 Po&Po S 
15 Postautomaat S 
30 Postex S 
95 Postfi-is, Pzh. N 
112 Postz. Partijen Centr. N 
115 Postzegel, de L 
107 Postzegelhoes (H.Mans) N 
105 Roidl N 
55 Rommers H 
iio Rossem,van N 
88 Rozema N 
67 Scandinavië S 
38 Schippers H 
75 Schuurman H 
loi Smits Phüately N 
51 Sobotka&Breebaart H 

22 Spanje Portugal S 
57 Stamps4sale H 
56 Stormink H 
17 Thematische Filatelie S 
114 TPG Post Fil. Dienst I 
21 USA Canada S 
47 Veen, W. van H 
26 Velrandbijzonderheden S 
39 Viertelhauzen H 
98 Vincennes N 
76 VION H 
72 Vliegende Hollander S 
40 Vogel H 
48 Voorschotense H 
99 Vrugt, Ton ter N 
100 Werner GmbH N 
4 Wiemo H 
5 Wien H 
97 Wiktor N 
20 ZuidAfi-ika S 
9 Zuid West Pacific S 
7 Zwitserland S 

(onder voorbehoud Dan luijziäin̂ en) 

Verklaring afkortingen: 
N = NVPH-handelaren 
H = Overige handelaren 
S = Studiegroepen 
L = Literatuurstands 
I = Informatiestands 
O = Overige stands 
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GEHEIME POSTZEGELS 
In het diepste geheim 
heeft de Belgische Post 
een serie postzegels 
voorbereid die op 22 

september 2005 werd 
gepresenteerd in het 
bijzijn van Albert Uderzo. 
De hoofdfiguren op 
deze postzegels zijn de 
bekende helden uit een 
dapper Gallisch dorp 
dat de Romeinse vijand 
buiten de deur weet te 
houden. Tekenaar Uder
zo koos Brussel uit om 
het 33ste deel van zijn 
Asterixalbum ten doop 
te houden. De Belgische 
Post vond dat zo'n bij
zondere gebeurtenis dat 
het besloot tot uitgifte 
van een speciaal velletje. 
Sinds Asterix en zijn 
vriend Obelix voor het 
eerst verschenen in het 
Franse stripblad Pilote 
in 1959 heeft het tweetal 

de wereld veroverd. In 
1961 kwam het eerste 
stripalbum uit. Albert 
Uderzo had de tekenin
gen gemaakt en René 
Coscinny zorgde voor de 
teksten. Er zouden nog 
vele albums volgen. Toen 
Coscinny doodging in 
1977 dachten de fans dat 
het nu ook wel afgelopen 
zou zijn met de verhalen 
van de Gallische helden. 
Tegen de verwachting in 
ging Uderzo toch alleen 
verder. Asterix en Obelix 
zijn enorm populair 
vanwege de humor en 
de vele verwijzingen 
naar gebeurtenissen en 
mensen in onze t i jd. Het 
33ste album heet Het 
geheime wapen. 

■ P 

Een reis om de 
wereld in één d 

^,i^mSm' 

Op 1 en 2 april vieren 
we weer de Dag van de 
jeugdfilatelie. Dit jaar 
gebeurt dat op een heel 
bijzondere plek: Bur
gers'Zoo. Jonge verza
melaars uit Nederland, 
België en Duitsland 
verheugen zich er nu 
al op om straks in april 
mee te kunnen doen. Er 
is een grote postzegel
tentoonstelling. Maar er 
zijn ook allerlei activitei
ten die met het thema 
van dit jaar te maken 
hebben: OostAfrika. 
En wat dacht je van 
de speciale postzegel 
speurtocht door de hele 
dierentuin? Natuurlijk 

zijn er heel leuke prij
zen te winnen. 
De toegang tot de 
tentoonstelling en Bur
gers' Zoo IS helaas niet 
gratis, maar alle jeugd
leden van Nederlandse 
verenigingen betalen 
10 euro toegang in 
plaats van 17 euro. Veel 
verenigingen organise
ren allerlei acties om 
de leden met nog meer 
korting naar binnen te 
laten gaan. 
Kom op 1 en 2 april 
allemaal naar Burgers' 
Zoo in Arnhem, je 
krijgt er zeker geen spijt 
van' 

EEN VROLIJKE VERZAMELI 
Een bevriende verza : 
meiaar vertelde dat hij '• 
een nieuwe verzameling ; 
aan het opzetten was. '. 
Het thema dat hij wilde • 
uitwerken was "de lach". : 
Hij had inmiddels al '• 
heel veel postzegels met ; 
lachende mensen gevon : 
den. Moeilijker was het • 
om andere filatelistische ! 

opgenomen konden 
worden. In de schoenen
doos met frankeerstem
pels vonden we nog een 
passend exemplaar. We 
weten niet of het hier om 

de Lachsmurf gaat, maar 
vrolijk is hij in elk geval 
wel. De lachende smurf 
zit inmiddels in de col
lectie van onze bevriende 
verzamelaar. 

VERLIEFDE AAP 
Het succes van de Lord of 
the Ringfilms heeft Nieuw 
Zeeland als filmland op de 
kaart gezet. De films wer
den daar opgenomen en 
dat heeft Nieuw Zeeland 
zeker voordeel gebracht. 
In de bioscopen kun je nu 
een andere productie uit 
dat land zien: King Kong. 

De film vertelt het verhaal 
over een aap die in het 
wild gevangen wordt. Hij 
wordt getemd maar hij 
raakt verliefd op de actrice 
Ann en dat geeft natuurlijk 
problemen. De regisseur 
van de film is Peter Jack
son, die ook de Lord of 
the Ringfilms regisseerde. 
King Kong krijgt van de 

post van Nieuw Zeeland 
extra reclame. Er is een 
serie verschenen met een 
aantal scènes uit de film. 
Naast de aap King Kong 
zien we de acteurs Naomi 
Watts (in de rol van Ann 
Darrow), Jack Black als 
Carl Denham en Adrien 
Brody, die Jack Driscoll 
speelt. 

LEEDVERMAAK? 
In september kregen we 
een rouwkaart die ge
frankeerd was met een 
stemmige rouwzegel. Bij 
het opruimen van aller
lei enveloppen kwamen 
we het poststuk weer 
tegen. Wat ons eerder 
niet opgevallen was, 
zagen we nu ineens: de 

combinatie van stempe 
en zegel. TPC probeert 
het verzenden van 
kaarten te 
stimuleren 
met de 
actie "We
ken van 
de Kaart". 
Een 
stempel 

voor die actie 
rouwkaart krij: 
eens een heel 

op een 
gt op

andere 

betekenis. We kennen 
allemaal de uitdrukking 
"van de kaart zijn". 
Dat betekent dat je 
het niet zo ziet zitten, 
meestal omdat er iets 
IS gebeurd wat niet zo 
leuk is. Het is niet te 
hopen dat het vrolijke 
gezichtje in het stempel 
lacht uit leedvermaak. 

ADRESWIJZIGINGEN 
Een vriendelijk verzoek aan de 

abonnees van De Posthoorn. 

ministratie van De Posthoorn: 

Aria Sprangers, Provincialeweg 

Noord 128,4286 EE Almkerk, 

telefoon: 0183  40 39 52 
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Dit jaar is de Dag 
van de Jeugdfilatelie 
in Arnhem. We gaan 
naar Burgers' Zoo. 
Dat ligt in Arnhem. 
Wat weten we eigen

lijk van die prachtige 
stad.^ Op een oud 
postwaardestuk van 
voor de oorlog zien 
we een deel van Arn

hem. De Grote of St 
Eusebiuskerk staat 
trots in het centrum. 

Heidevelden 
■«■■■■«< 

Arnhem ligt aan de 
rand van een groot 
natuurgebied: de Ve

luwe. Op deze zegel 
zie je hoe mooi dat 
er uit ziet. Er gra

zen wilde paarden, 
er loopt ook een 
schaapherder met 
zijn honden. Je mag 
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er fietsen en er zijn 
campings. Vanuit 
hoge torens kan je 
naar het wild kijken. 
In het natuurpark 
de Hoge Vel uwe 
is ook het Kröller 
Muilermuseum. Je 
kunt daar moderne 
kunstwerken bewon

deren 

Het jachthuis Sint 
Hubertus 
(«••■■«P«BJ 

I Nedprlatid^3"g^20c ; 
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Op de Veluwe staat 
ook een enorm 
groot gebouw. Daar 
woonde vroeger een 
echtpaar. Ze lieten 
het huis zelfontwer

pen. Alles past bij 
elkaar: de stoelen, 
de tafels de tegels, 
het behang. Het 
huis heeft de vorm 
van een groot gewei 
van een hert. Het is 
genoemd naar een 
heilige: Sint Huber

tus. 

Wie was Hubertus? 

Hubertus was 
een zoon van een 
hertog. Hij leefde 
zoals hij wilde en hij 
trok zich nergens 

wat van aan. Op een 
dag voor Pasen, op 
Goede Vrijdag, ging 
hij op jacht. Dat was 
niet netjes om dat 
op die dag te doen. 
Hubertus zag een 
groot hert, en joeg 
er achteraan met 
zijn honden. 
Toen hij het hert 
bijna te pakken had 
wilde hij het neer

schieten. Op dat 
moment kwam er 
een verlicht kruis 
tussen het gewei 
van het hert. Een 
stem sprak tegen 
hem en zei dat hij 
op reis moest gaan. 
Hubertus leerde een 
goed en beter mens 
te zijn. 

Arnhem aan de Rijn 

Dwars door Arnhem 
stroomt de grote 
rivier de Rijn. Die 
komt uit Duitsland. 
Bij Arnhem veran

dert de naam Rijn in 
NederRijn en later 
in Lek. In de oorlog 
was de brug van 
Arnhem heel belang

rijk. 
De Duitsers zaten 
aan de ene kant en 
de bevrijders aan 
de andere kant. En 
wat de bevrijders 
ook probeerden: ze 
konden niet over 
de brug komen. Ze 
konden Arnhem niet 
bevrijden. 

Het werd winter. 

Dappere Polen 
Er waren heel veel 
dappere Polen die 
voorde bevrijding 

van ons land voch

ten. Ze stonden 
onder leiding van ge

neraal Sosabowski. 
Het is niet eerlijk, 
maar deze generaal 
kreeg van de Engel

sen de schuld van 
het mislukken van 
de bevrijding van 
Arnhem. De En

gelsen wilden niet 
toegeven dat ze zelf 
een fout hadden 
gemaakt. 

Arnhem bevrijd 
De mensen moes

ten de stad uit. 
Arnhem raakte heel 

If'. 
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erg beschadigd. Op 
een oud stempel 
zien we de kapotte 
Grote Kerk. Na de 
winter lukte het 
eindelijk om Arnhem 
te bevrijden. Grote 
vliegtuigen gooiden 
toen eten naar bene

den voor de burgers. 
Er is bij Arnhem in 
Oosterbeek een mu

seum dat alles laat 

zien over de oorlog 
bij Arnhem. 

Poststempel 
Bij een verzameling 
over de stad Arnhem 
hoort natuurlijk 

L . '<i3^ 
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wel meer. Kijk, dit 
is bijvoorbeeld een 
mooi stempel van 
Arnhem. Je kunt 
zelf nog wel meer 

■?> 

Oosterbeek 
16. I 9109 ^ ; 
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dingen van Arnhem 
bedenken die je 
op de zegels ziet. 
Maak daar een mooi 
albumblad van. Geef 
het aan je jeugdlei

der. Dan maken we 
daar een prachtige 
tentoonstelling van. 
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Kamelen en dromesarissen als 
postbode 
Als we straks met de Dag van de 
Jeugdfilatelie in Burgers' Zoo zijn, | 
gaan we zeker ook een bezoek 
brengen aan Burgers' Desert. 
Daar leren we het planten en 
dierenleven in de woestijn ken

nen. We zullen daar zeker ook 
kamelen tegenkomen. Wist je dat 
kamelen vroeger en ook nu nog 
wel gebruikt worden voor het vervoer van post in die woestijnen? 

AUSTRALIAN 
NATIONAL 
PHILATELIC 
EXHIBITION 
CAMEL POST 

■■^a^2^©;$^?tg«*«?;?^p»|»^ 
ADELAIDE 

AUGUST, 1972 
OFFICIAL SOUVENIR COVER 

Mr E J TOBB, 
106 Kinveachy Gardena» 
LONDON. 

England SK7 8EH, 
UNITED KINGDOM 

HEEL LANG CELEDEN 
GEBRUIKTEN ZE AL 
KAMELEN VOOR DE 
POSTBEZORGING 
In de bijbel in hoofdstuk 8 
van het boek Ester w/ordt 
gesproken over post die 
verzonden werd uit naam 
van Koning Ahasveros. 
Deze post werd vervoerd 
met paarden, maar ook 
door ruiters op kamelen 
en muildieren. Je kent 
natuurlijk ook het verhaal 
van de emir van Turkestan. 
Hij gaf toestemming aan 
een koopman om een ka
meelpostdienst op te zet
ten tussen de hoofdstad 
Bokhara en Tschurdjouy. 
Die koopman gaf in i886 
zelfs postzegels uit om te 
plakken op je kameelbrie
ven. Ik heb wel eens zo'n 
brief gezien. 

DE FIETS LIEP VAST IN 
DE ZANDBAK 
In NoordAustralië in 

Alice Springs was er 
omstreeks 1870 een post
dienst werkzaam met ka
melen. In 1972 herdach
ten ze dat deze dienst, 
de Camel Post, honderd 
jaar geleden was gestart. 
Ze maakten in augustus 
1972 een herdenkingsrit 
door de woestijn en 
vervoerden prachtige 
kameelpostbrieven, 
Aan het eind van de 
negentiende eeuw had
den ze in WestAustralië 
een fietspostdienst, de 
Coolgardie Cycle Express. 
Soms moesten de bestel
lers van deze dienst brie
ven bezorgen ver weg de 
woestijn in. Met een flets 
doe je dan niet zoveel in 
het mulle zand. Er komt 
zand tussen je ketting en 
je loopt vast. De baas van 
deze fietspostdienst had 
ook een paar kamelen. 
Die werden dan gebruikt 
voor de postklussen in 

de woestijn. In juni 1896 
gaven ze drie postzegels 
uit, daarop stond geen 
fiets, maar een kameel. 
Op 20 mei 1981 maakten 
ze nog eens een postritje 
met kamelen door de 
WestAustralische 
woestijn. Ze gaven een 
ansichtkaart uit met op 

de voorkant een foto met 
postkamelen uit 1896. 
Op de achterkant plakten 
ze een herdruk van die 
drie postzegels. Als je 
de Australische kamelen 
goed bekijkt, zie je dat ze 
maar één bult hebben. 
Het zijn dus geen kame
len, maar dromedarissen. 

DROMEDARISSEN IN 
AMERIKA EN KAMELEN 
IN RUSLAND 
Ook in Texas, New Mexi
co en Arizona, in de VS 
werden in de negentiende 
eeuw dromedarissen 
ingezet voor postvervoer. 
Rond 1850 bestond er 
een kameelpostdienst 
tussen Fort Tejon en Los 
Angeles in Californië. In 
1935 herdachten ze in LA 
deze postverbinding. De 
plaatselijke postzegelclub 
gaf een speciale envelop 
uit met links een groen 
zegel met een kameel en 
een verklarend verhaaltje. 
Er werd een stempel op
gezet met de tekst "Camel 
Express"; rechts moest je 
dan gewone postzegels 
plakken en de post zorgde 
voor bezorging. 
Dusanbe is de hoofdstad 
van Tadzjikistan. Dat weet 
iedereen. Lang geleden 
liep er nog geen spoorlijn 
door deze stad. Je moest 
zelfs 300 kilometer reizen 
naar het dichtstbijzijnde 
station. Per kameel (en 
dan een echte, niet één 
met maar twee bulten) 
werd de post naar dat 
station vervoerd. Toen de 
mensen daar in die repu
bliek in Centraal Rusland 
elkaar veel gingen schrij
ven, kon die ene kameel 
het niet meer aan om al 
die brieven te sjouwen. Ze 
namen er nog een kameel 
bij en die twee kamelen 
trokken samen een post
kan Daar kon men veel 
meer mee vervoeren. 

Daan Koelewijn 

POST GARD 

CARRIED OlSt RE ENACTMENT 

OP WA. CAMEL MAI t 
COOlGAHDlt K A l G O O f l U t 

20 MAY 1§81 

Loesl mail tervtcë» ware pnvataly org«ntMd m 
1895 10 ficiliiat« th« fudd«n d«miind for com-

municationt to ivoiatvd ar*M of th« Eattarn 
Cioldfialdi of W A. Threa camal stamp« ware 
producad bv th« Coolflsrdi« Cvd« Exprs» Com

pany to «nture prepoyment for the deiivary 
larvic« 
Tha oriflinal ttampi w«f« printad by liihogriphy. 



POSTSCRIPTUM
IK VERZAMEL POSTZEGELS, OMDAT... 
Jeugdleider Toon van de StampKids Club heeft zijn 
leden gevraagd om een stukje te schrijven voor De 
Posthoorn. Het onderwerp w/as "Ik verzamel postze
gels, omdat...." Een aantal leden klom in de pen. Hier 
volgt weer een selectie. 

Ik ben Maurice van den 
Bos en ik kom uit het 
dorp Kruiningen. Ik 

ben n jaar, ik wil iets 
schrijven over "Waarom 
sparen mensen postze
gels" voor hun hobby 
zoals de meeste leden 
van een postzegelclub 
dat doen. Of voor hun 
ontspanning. En er 
zijn ook mensen zoals 
postzegelverkopers die 
doen dat voor hun baan. 
Sommige mensen doen 
het over een thema dat is 
over een bepaalde soort 
postzegels. Ik zelf doe 
het voor m'n hobby ik 
spaar alle postzegels uit 
Nederland vanaf het jaar 
1975 tot en met het jaar 
2005. De postzegelclub 
StampKids is een goede 
club ze hebben ook een 
heeeeeeeel leuke site die 
site heet ww/w.stampkids. 
org 
doeiii 

Maurice van den Bos (n) 

Ik ben Sofie Vangoet
senhoven en ben 15 
jaar. Vroeger spaarde 
mijn moeder postzegels, 
maar ze is er al een tijdje 
mee gestopt. Daarom 
heb ik besloten om ook 
postzegels te sparen en 
heb al haar postzegels 
gekregen. Lief hè! Toen 

',i ( f \ 11 K^ (. \ k m \ 
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ben ik eens gaan zoeken 
op het internet naar 
een beetje informatie 
over postzegels en 
kwam ik de superleuke 
site van de Stamp
Kids tegen. Ik heb me 
direct ingeschreven. Ik 
heb al een heleboel 
postzegels bij elkaar 
verzameld. Liefst van al 
spaar ik de postzegels 
met bloemen en dieren, 
maar alle postzegels zijn 
eigenlijk welkom. On
dertussen heb ik al zo'n 
looo postzegels. Maar 
ik ga voor nog veeeeeel 
meer! 

Groetjes, 
Sofie Vangoetsenhoven 
(15) 

Waarom verzamel ik 
postzegels.' 
Postzegels hebben me 
altijd al geïnteresseerd: 
de grootte, de kleuren, de 
tekeningen. Op een dag 
kreeg ik mijn eerste post
zegels, ik was zo fier als 
een pauw. Omdat ik zo 
blij met die zegels was, 
stelde mijn oma me voor 
om ze te verzamelen. Ik 
kreeg dan ook mijn eer
ste steekmap met daarin 
al enkele oude zegels 
van haar. Ik vond ze zo 
mooi dat ik er niet aan 
kon weerstaan, daarom 
begon ik een collectie. 
Nu verzamel ik een 
beetje alles tegelijkertijd, 
ik gaf in mijn hele leven 
al meer dan 500 euro 
uit aan zegels, wat voor 
mij zeer veel is, want 
dat is mijn zakgeld voor 
ongeveer 50 maanden. 
Nu zit ik in het zde jaar 
GrieksLatijn, daarvoor 
moet ik al redelijk veel 
studeren, daarom heb 
ik niet zoveel tijd om 
aan m'n postzegels te 
besteden. Dat vind ik 
redelijk spijtig, want ik 
hield me graag met hen 
bezig. Nu heb ik er nog 
een andere hobby bij: 
tennissen. Ik ben op dit 
moment clubkampioen, 
en voor je clubkampioen 

TOESTEMMING 
Het overnemen van artikelen uit De Posthoorn is 
toegestaan, maar alleen met bronvermelding. 
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wordt moet je veel trai
nen. Daarom heb ik nog 
minder tijd gekregen om 
me met postzegels bezig 
te houden. Slapen doe ik 
nauwelijks (slechts een 
6tal uur per nacht) zodat 
Ik me toch nog met één 
van mijn favoriete bezig
heden kan bezig houden: 
postzegels... 

Groetjes, 
Gaëtan (13) 

WIST jE DAT... 
...er op 22 februari 1966 
een zegeltje verscheen in 
de USA met het portret 
van George Washington? 
Hij was de eerste presi
dent van de Verenigde 
Staten. In de catalogus 
staat hij onder Scott 
nummer 1283. Maar de 

Hij had zich niet eens 
geschoren! Al snel werd 
deze zegel "Mister 
Dirty Face" (Meneer Vies 
Gezicht) genoemd. Dat 
konden de Amerikaanse 
posterijen niet hebben. 
Op 17 november 1967 
verscheen er dan ook een 
nieuwe zegel met een fris 
geschoren Washington, 
"Mister Clean Face" (Me

neer Schoon Gezicht). 
Hij kreeg natuurlijk ook 
een ander catalogus
nummer: Scott nummer 

f PUZZEL 
JANUARI 2006 
Weer een nieuwe 
puzzel voor 

de abonnees van 
De Posthoorn. Stuur je 
antwoorden voor 
15 februari 2006 naar de 
redactie van De Posthoorn, 
De Goedemeent 1, 
1447 PT Purmerend. 
Onder de goede inzen
ders verloten we een 
prijsje. Om de puzzel van 
deze maand te kunnen 
oplossen moetje dit 
nummer van De Post
hoorn goed lezen. Hier 
zijn de vragen: 
1. Hoe heette de eerste 
president van de Ver
enigde Staten? 
2. Welke Bijbelse koning 

■ (■ I « • ■ ■ ■ • I • 
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liet post per kameel 
vervoeren? 
3. Welk dier wilde Sint 
Hubertus doodschieten? 
4. Op wie werd de aap 
King Kong verliefd? 
5. Door wie zijn Asterix 
en Obelix bedacht? 
6. Wat is het thema van 
de Dag van de Jeugdfi
latelie? 
7. Welke Poolse generaal 
werd niet eerlijk behan
deld door de Engelsen? 

OPLOSSING PUZZEL 
SEPTEMBER 1 
1. Lehde, 2. Cheetah, 3.1926, 
4. 87, 5. bijna 500, 6. krokodil, 
7. tijger. Na loting gaat er een 
prijsje naar Koen Droste (Goes), 
Nikki Korzilius (Oosterhout) en 
Davy van Belzen. 

Hartelijk gefeliciteerd! 

OPLOSSING PUZZEL 
SEPTEMBER 2 
1.645,2.578,3.265 
Na loting gaat een Mooi Ne

derlandvelletje naar J.P. Lokker 
(Den Haag). Proficiat! 

Wat Leuk tiaut juiUc' zx> eHtkousiayst ZJJH/ O mr (Le^ 
StoMvp'KUis CUih e*v ket i/trzMAiteie*v wuv p^stzeaeis. 
tk koop' dA^t jaUle'p^stz^e^aelaAhuMVi Lekker i/oL utor

de^ utet HtooU' ze^aeis. Ottv de' uerzAMveUtia wnt lUt te^ 
breidelt/ keh IkjiUUe' ee^ OArdiakeidje' ae^stiMird. tk 
un*u jiULie' nog ke^el t/t^ postz^geipU'zier e*v mis

ickie*v zietv w^ elkcuur op' de' Üxg vtuv de'JeugdfUoy 
teUe'. HetpcstZ'Cgelfe^t Uv Bu^raers' Zoo urordt ecA^ 
keei bijzofuier, koor. Niet vtraetetv 1 e*i/2 apriL. 
Eetvfiiateliitvicke'aroet: i»nAi/, „ , , 

' ̂  J^sy QroeKeveut 



SAMENSTELLING: WALTER M.A. DE ROOIJ 
POSTBUS 1051, 5140 CB WAALWIJK 

VOETBAIBOEKJES IN OOSTENRIJK 
EN GUINEE-BISSAU 

De beide Deense boekjes met lentebloemen. 

Denemarken 
Lente! 
Volgens de Deense post 
wekt de koude en duister
nis van de winter verlan
gens op naar de voorjaars
zon en de lentebloemen. 
Om daaraan tegemoet 
te komen, verschijnt er 
al op II januari een serie 
postzegels met afbeeldin
gen van lentebloemen: 
sneeuwklokje (4.75 k.), 
winterakoniet (5.50 k.), 
krokus (7 k.) en anemoon 
(8 k.). De boekjesverza
melaar wordt niet verge
ten: de zegels van 4.75 en 
5.50 k. zijn ook per tien 
in een postzegelboekje 
verkrijgbaar. 

Vluchtelingenhulp 
De weldadigheidszegel 
van 2006 is dit keer ten 
gunste van de Deense 
vluchtelingenhulp. Deze 

Onder; het Deense boekje met 
uluchtehn ênzeflels. 

bestaat dit jaar namelijk 
vijftig jaar. Op de postze
gel van 4.75-1-0.50 k. staan 
Afrikaanse vluchtelingen 
afgebeeld. Het cijfer 'o' 
in de toeslagaanduiding 
'-1-50' symboliseert de 
bescherming die geboden 
wordt. De op 11 januari te 
verschijnen zegel is even
eens in een boekje van 
tien stuks verkrijgbaar. 

Automaatboekje 
In nog maar weinig 
landen zijn boekjesau
tomaten te vinden, maar 
in Denemarken zijn ze er 
nog ! Het eerste auto
maatboekje verscheen 
er in 1952. Op 11 januari 
komt er weer een nieuw 
boelqe van 10 kronen: 
tweemaal 4.75 k. Mar-
grethe en tweemaal 0.25 
(cijfer). 

Duitsland 
Charlottenbur̂  
Het doet er nu wel niet 

meer zo veel toe, maar 
voor de volledigheid moet 
ik wel melden dat de uit
giftedatum van het Duitse 
boekje met tienmaal 
220 c. 'Charlottenburg' 
niet 3 november, 
maar i december was. 
De reden van deze ver
schuiving werd 
niet bekendgemaakt. De 
zegel van 220 c. (voor 
zogenaamde MaxiBriefe) 
is uit de serie 'Pruisische 
burchten en tuinen'. Dit 
stukje cultuurlandschap 
ontstond tussen de zeven
tiende en twintigste eeuw 
in Berlijn, Potsdam en 
Brandenburg en bestaat 
uit indrukwekkende 
burchten en groots aan
gelegde parken. Het zijn 
vooral de Hohenzollern 
die dit tot stand hebben 
gebracht. Voorbeelden 
ervan zijn Sanssouci, 
het Marmeren Paleis, 
Charlottenburg, Glinecke 
en Rheinsberg. Het hele 
gebied werd al in 1990 in 
de werelderfgoed van de 
Unesco opgenomen. 
Kort voor de afsluiting 
van deze rubriek vernam 
ik dat ook het boekje met 
weldadigheidszegels 
(vlinderafbeeldingen) op i 
december is uitgekomen. 
Oorspronkelijk was dat 17 
oktober. 

Groot-Brittannië 
Ingenieur Brunei 
Zes zegels, een minia
tuurvelletje èn een presti-
geboekje verschijnen op 
23 februari in Engeland 
ter gelegenheid van de 
tweehonderdste geboor
tedag van ingenieur Isam-
bard Kingdom Brunei. 
Deze man ontwierp in de 
negentiende eeuw techni
sche kunstwerken zoals 
de Royal Albert Bridge (ie 
klaszegel), de Box Tunnel 
(40 p.), Pflddington Station 
(42 p.), het stoomschip 
Great Eastern (47 p.), de 
Clijton Suspension Bridge 
(60 p.) en de Maidenhead 
Bridfle (68 p.). 
Het prestigeboelqe 

Het uierde uelletje uit het Britse prestiaeboekje. 

vertelt in tekst en beeld 
het verhaal van Brunei 
en zijn prestaties. Op de 
voorzijde van het boekje 
staat zijn befaamde Chjfton 
Suspension Bridge over de 
Avon Gorge in Bristol. 
Het boekje is vervaardigd 
bij Enschedé in Haarlem. 
Prijs £7.40. 
Het boekje bevat vier 
velletjes: 
Brunelzegels ie klas, 
42 p. en 68 p. (Thames 
Tunnel als achtergrond), 
Brunelzegels 40 p., 60 p. 
en 47 p. (Treuiddo Viaduct 
als achtergrond). 
Oceaanstomerzegel 2004 
68 p. (twee stuks) en 
Brunelzegel 47 p. (Great 
Eastern achtergrond), 
Machinzegels ie klas (4 
stuks), 35 p. (twee) en 
40 p. (twee) plus een label 
met de buste van Brunei. 

Guinee-Bissau 
VVKVoetbal20o6 
Het West-Afrikaanse 
Guinee-Bissau gaf- bij 
mijn weten - nog niet 
eerder postzegelboelqes 
uit. Tot november vorig 
jaar. En men koos daarbij 
- net zoals zoveel andere 
landen en gebieden - voor 
het dit jaar te houden 
WK voetbal in Duitsland. 
Uitgangspunt is een vorig 
jaar verschenen velletje 
van vier zegels van elk 
500 f. Op dat velletje zijn 
vier befaamde voetbal
lers te vinden: Ronoldinho 
(Brazilië), Michael Ballack 
(Duitsland), Wayne Rooney 
(Engeland) en Djibnl Cisse' 

Voorzijde boekje Guinee-Bissau 
met portret uan Ronaldmho. 

(Frankrijk).Elk van deze 
vier spelers heeft ook een 
eigen boekje met enkele 
biografische gegevens, 
één gestempelde 'eigen' 
zegel en het genoemde 
velletje. Op de achterzijde 
van het boekje staan de 
twaalf Duitse stadions. 

Ierland 
Stampa 2005 
Ieder najaar wordt er in 
Ierland een nationale 
postzegeltentoonstelling 
georganiseerd. Afgelopen 
keer was dat op 14,15 
en 16 oktober in Dublin. 
Bezoekers konden op 
deze tentoonstelling het 
Ierse èn het Zweedse No
belprijswinnaarsboekje, 
beide als gemeenschap
pelijke uitgifte in 2004 
verschenen, kopen met 
een speciale opdruk 
STAMPA RDS. DUBLIN 
14-16 Oct 2005. De opdruk 
kwam tot stand in samen
werking met An Post, de 
Ierse postdienst. 

Kerst 
De drie kerstzegels van 
Ierland - uitgiftedatum 10 
november - zijn gebaseerd 
op middeleeuwse Itali
aanse muurschilderingen. 
De laagste waarde, 48 c , 
is ook in een boekje 
verkrijgbaar. De 26 zegels 
kosten € 12.00. Eén zegel 
is dus gratis. 



CAYM INLANDS 

10 X Jüü self-adhesive postage 

Het boekje nan de Koaiman Eilanden met de konmflinneulmder. 

Kaaiman Eilanden 
Vlinders 
Tot dusver hadden de 
Kaaiman Eilanden, 
drie stipjes ten zuiden 
van Cuba met ongeveer 
40.000 bewoners, zeven 
postzegelboekjes uitge
geven. Daar zijn er op 21 
september van het vorig 
jaar drie bijgekomen. 
Toen kwam er namelijk 
een zes zegels tellende 
vlinderserie uit waarvan 
drie waarden ook in boek
jes verkrijgbaar zijn. 
De zegels uit de serie 
zijn gegomd, die in de 
boekjes zelfklevend. De 
zegels uit de serie hebben 
bovendien een aanzienlijk 
groter formaat. 
De boekjes bevatten tien 
zegels van 15 c. (ko-
ninginnevlinder), 20 c. 
(Mexicaanse parelmoer-
vlinder) en 30 c. (Phyci-
odes phaon: gevlekt met 
halvemaantjes). 

Letland 
Vuurtoren 
Tijdens de Stamp Fair 
Helsinki 2005 eind oktober 
kwam de post van Letland 
met een tentoonstel
lingsboekje. De inhoud 

van het boekje bestaat uit 
vier postzegels van 40 s. 
met een afbeelding van de 
vuurtoren van Daugavgn-
vas. Deze zegel verscheen 
al eerder op 8 oktober. 
Er zijn 7.000 boekjes 
vervaardigd. 

Noorwegen 
Kaneelfleur 
Wat laat maar niet minder 
interessant: de op ig 
november verschenen 
Noorse kerstzegels met 
afbeeldingen van een 
kerstboom van peper-
koekbiscuiten sinaasap
pels met kruidnagelknop-
jes ruiken naar kaneel. 
Als je er tentminste even 
voorzichtig aan krabt. 
Het bijbehorende boekje 
bevat vier van beide 
zegels. Ze hebben de 
aanduiding 'A' en kosten 
elkók. 

Oostenrijk 
Austria Wien 
Austria Wien, vanwege 
de clubkleuren ook wel 
Wiener Veilchen (viooltjes) 
genoemd, mag zich als 
tweede Oostenrijkse voet
balvereniging verheugen 
in een eigen postzegel-

Bmnenzijdc uan het boelge van Letland. 

boekje. Het bevat negen 
postzegels van 55 c. plus 
een schat aan informatie 
over deze roemrijke club: 
historisch overzicht. 

De clubkleuren van Austria Wien: paars, ^eel... 

grote namen uit het verle
den, huidige coryfeeën... 
Op de zegels staan en
kele spelers afgebeeld, de 
mascotte en het logo. 
Er verscheen al eerder een 
prestige voetbalboekje. 
Dat was op 13 juli vorig 
jaar. De eer viel te beurt 
aan de verrassing van dat 
seizoen: SV Ried. Begin 
2006 zou intussen ook 
een voetbalboekje Wacker 
Tirol verschenen zijn. Ik 
houd u op de hoogte. 

Astro Set nr 4 
Het vierde blokje (hang-
boekje?) met het laatste 
drietal tekens van de 
dierenriem verschijnt op 
20 januari: waterman, vis 
en ram. Vanwege het jaar 
van de hond ontbreekt 
deze eveneens niet. 
De acht zegels hebben elk 
een waarde van 55 c. 

Singapore 
Natuur 
Op 19 oktober verscheen 
er in een Singapore een 
serie postzegels Tree Top 
Walk. De laagste waarde 
van deze serie is ook per 
tien verkrijgbaar in een 
boekje. De zegel heeft 
geen waarde-aanduiding 

maar de vermelding/or 
local addresses only (23 c). 
In Singapore wordt veel 
gedaan aan natuurbe
scherming en -educatie. 
Met de Tree Top Walk wordt 
de mogelijkheid bedoeld 
om de natuur van bovenaf 
te bekijken. Dat kan sinds 
kort vanaf de vrijstaande 
zwevende brug die de 
twee hoogste punten van 
het MacRitchie-natuurge-
bied met elkaar verbindt. 

Slovenië 
Kerst en Nieuuyoar 
De boekjes met kerst- en 
nieuwjaarszegels van 
Slovenië verschenen op 

In Singapore worden de 
bossen van bouenajbekeken. 

18 november. Ze bevat
ten zelfklevende zegels: 
I2X 'A' (45 c.) en I2X 'C' 
(95 c). 

Trinidad & Tobago 
Zeefauna 
Vorig jaar is op Trinidad 
& Tobago een boekje 
verschenen met tien zelf
klevende zegels waarop 
vissen en andere in het 
water levende dieren 
staan afgebeeld. Verdere 
gegevens ontbreken. 

Uruguay 
Liber Serê ni 
Uruguay eert zijn held. 
Als eerbetoon aan de in 
2004 overleden voorman 
van het linkse Frente 
Ampho, generaal Liber 
Seregni, kwam er op i au
gustus 2005 een blokje uit 
met vier zegels van 16$. 
Ditzelfde blokje blijkt 
zich ook te bevinden in 
het op 14 oktober uitge
komen boekje. De prijs 
van het boekje is 80 $. 
Er wordt dus wat extra 
betaald. Er zijn 5.000 
boekjes vervaardigd. 

Kajt en inhoud uan het boekje ter ere uan Liber Seregni. 



EENS EEN PIONIER, 
ALTIJD EEN PIONIER! 

De eerstedagenueloppen van Simon J. Sluis 
D O O R D R S . D I C K B A R T E N , N O O R D - S C H A R W O U DE 

Toen Ik de veilingcatalogus van 
maart 2005 van Wiggers de Vries 
bv in Amstelveen onder ogen 
kreeg, vond ik dat een beschrij
ving van het pionierswerk dat 
Simon J. Sluis op het gebied van 
de Nederlandse eerstedagenve-
loppen heeft verricht, onder de 
aandachtvan onze Nederlandse 
verzamelaars gebracht moest 
w/orden. 

Amerikaanse contacten 
Ik ken Simon Sluis al vele jaren. 
We waren collega's-concurrenten 
op het gebied van het leveren 
van groentezaden en onlangs, 
bij de opening van het seizoen 
in het museum Saet en Cmyt in 
Andijk (echt een aanrader om 
eens te bezoeken als u iets over 
groentezaad wilt weten, maar dit 
terzijde) mocht ik hem intervie
wen. Ook kreeg ik de beschikking 
over materiaal uit de jaren dertig 
van de vorige eeuw over Simons 
postzegelhandel. 
In 1935, op veertienjarige leeftijd 
begon Simon met het maken 
van ƒfst-rfoy covers. Hij was lid 
geworden van de Amerikaanse 
Bison Excinange Club en kwam 
daardoor in aanraking met verza
melaars in de Verenigde Staten 
die hem vroegen of hij deze 
covers voor hen kon verzorgen. 
Later vroegen verzamelaars in 

Voor veel verzamelaars begint het verhaal van de 

Nederlandse eerstedagenvelop op 2 mei 1950, met de 

uitgifte van FDC nummer El . Maar er ligt nog een heel 

stuk geschiedenis vóór die datum, zo betoogt drs. Dick 

Barten in het nu volgende artikel, dat eer betoont aan een 

van de pioniers van de Nederlandse filatelie. 

SIMON J. SLUIS 
STAMP DBALeS 
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Rekening van 17 november 7936 flfln 
VJ Bflrttó, Englewood, NJ, USA over 

een levenng Nederlandse zegels 

Australië hem om covers uit 
NederlandsI ndië te verzorgen. 

Vroeg begonnen 
De handelsgeest van de familie 
Sluis was blijkbaar over Simon 
vaardig geworden. Al in 1936 
begon hij een eigen handel 
onder de naam SimonJ. Sluis 
First Day Cover Service, gevestigd 
op g^ Westerstraat te Enkhuizen, 
Holland. Op een envelop uit 
1937 vermeldt hij de namen en 
adressen van zijn vertegenwoor
digers in de Verenigde Staten en 
Australië. 
Waarom deze, werkelijk inter
nationaal te noemen, expansie? 
Simon is een nazaat van de vele 
'Sluisen'die anderhalve eeuw 
werkzaam waren in de inter
nationale handel en productie 
van groentezaad. De zaak van 
zijn vader, Gebroeders Sluis, 
beschikte over een bescheiden 
'huisdrukkerij'. Hier drukte hij 
zelfde eerstedagenveloppen. 
Informatie over de uitgiftedata 
van de nieuwe Nederlandse 
postzegels kreeg hij van een PTT
ambtenaar, de heer Dade, die 
zelf ook verzamelaar was. Toen 
de productie een aanzienlijke 
omvang begon aan te nemen, 
kreeg Simon de beschikking 
over de benodigde zegels enkele 
dagen vóór de uitgiftedatum. 
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F I R S T D A Y C O V E R 

FIRST DAY OP ISSUE 
lUNB I7ih 

1935 

NedeHand NVPHnummers 2^4 tot en met 277 op een onbe
schreven eerstedagenvelop (kavelnummer 264), 
s'i ". ^ opbreng€220.

FIRST DAY COVER 

Nederland NVPHnummers 279 tot en met 282 op een beschre
ven eerstedagenvelop (kavelnummer 267), 

opbrengst € 750.

P t R S T DAY C O V E R 

FIRST DAY O F ISSUE 
JUNE I7ih 

1935 

>MAA A C M ' M*Ji*^

FIRST DAY COVSi 

Nederland NVPH nummers 274 tot en met 2jjoo op een 
beschreven eerstedagenvelop (kavelnummer 26^), 

opbrengst € 750 

NedeHand NVPHnummers 2jc) tot en met 282 op een onbe 
schreven eerstedagenvelop (kavelnummer 266), 

oporengst € 220 . 

UNIVERSITY 

FIRST D A Y C O V E R 
FIRST DAY OF ISSUE 

May llik. I9K 

Nederland NVPHnummers 283 tot en met 286 op een onbe
schreven eerstedagenvelop (kavelnummer 268), 

opbrengst € 720 

Nederland NVPHnummers 28J en 288 op een onbeschreven 
eerstedagenvelop (kavelnummer 2ji), 

opbrengt € Sy 



FlRi ï DAY COVER 

i 
FIRST DAY COVER 

Nederiand NVPH-nummers 28g tot en met 292 op een onbe
schreven eerstedagenvelop, (kavelnummer 2y^); 

opbrengst € gs -

BOY SCOUT f AMBORBB 

Vooeltauuia (HolUnd) 
' ,5É , -5^9 r *'»r 

Nederiand NVPH nummers ^89 tot en met 292 in bloKken Nederland NVPH nummen. 2g^ tut en met 295 (met etsing 
op vif onbeschreven eerstedagenveloppen (kavelnummer 2jj), nummers) op een onbeschreven eerstedagenvelop (kavel 286); 

opbrengst € 120 - opbrengst € 260 -. 

Nederland NVPH-nummers 293 tot en met 295 op een 
onbeschreven eerstedagenvelop (kavelnummer 2^2), 

opbrengst € 60 -

Nederiand NVPH-nummers 296 tot en met 299 op een 
onbeschreven eerstedagenvelop (kavelnummer $00), 

opbrengst € 130 -

Nederland NVPH-nummers 296 tot en met 299 (met plaat-
nummers) op een onbeschreven eerstedagenvelop (kavel 306); 

opbrengst^ 140-

JQII 
CHILD WSLFARR OSilR FIRST DAY COVER 

CULTÜ=ÏAL V>IElFAHt ISSUE - 1938 FIRST DAY OF ISSUE MAY I6(h 193S FIRST DAY COVER 
CULTURAL WELFARE ISbUE !9J8 FIRST DAV OF IbSUt t 

Nederland NVPH-nummers 300 tot en met 304 op een 
onbeschreven envelop (kavelnummer ̂ ig), 

opbrengst € 100.-

Nederland NVPH-nummers 305 tot en met 309 op een 
onbeschreven eerstedagenvelop (kavelnummer ^}), 

opbrengst € loo -

Nederland NVPH-nummers 30$ en 30g op twee onbeschreven 
eerstedagenveloppen (kavelnummer 34^), 

opbrengst € 60.-. 

i IRST DAY COVER 

iSi 
FIRST DAY COVER 

E ISSUE 1938 FIRST DAY OF ISSUE MAY I6lh t' 

r«>;3 lil j fzrwicc i» 

._ Iho 40th 
AnflrvefMiï of Queen 
Wilhelrmnaa Ascsnslon 

to Ihe thfwie 

CHILD WELFARE ISSUE 

FIRST DAY OF ISSUE FIRST DAY COVER DECEMBbR tST 

Nederland NVPH-nummerm op een onbeschreven 
eerstedagenvelop (kavelnummer 348); 

opbrengst € 40.-. 

Vooriopers NVPH-FDC's 
De eerste Sluis-enveloppen zijn 
dus vijftien jaar ouder dan de 
allereerste officiële uitgifte van 
de NVPH uit 1950. Aan de hand 
van het overzicht van geprodu
ceerde aantallen uit de catalogus 
van Wiggers de Vries (dat u bij
gaand aantreft) kunt u zien dat 
de oplagen vooral in de jaren 
1935,1945 en 1946 zeer klein 
waren. 
Het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog in 1940 leidde 
tot grote veranderingen. Simon 
dacht eerst nog zijn postzegel-
handel te kunnen combineren 
met zijn studie, maar al gauw 
'rolde' hij het bedrijf van zijn 
vader binnen, waar hij tot 1990 
werkzaam was. De handel in ƒrrt 
day covers stopte in 1940 abrupt; 
het bedrijf van zijn vader had 
hem immers nodig. 
De enveloppen die hij in 1945 
en 1946 produceerde, waren 
voor eigen gebruik bestemd en 

Nederiand NVPH-nummers yo tot en met 312 op een 
onbeschreven eerstedagenvelop (kavelnummer ̂ ^i); 

opbreng € 115.-. 

Nederiand NVPH-nummers jij tot en met 377 op een 
onbeschreven eerstedagenvelop (kavelnummer 353}, 

opbrengst € 135 -. 

Oplagen Sluis-eerstedagenveloppen (op basis van 

Nederland 

1935 Zomer 
Kind 

1936 Zomer 
Universiteit 
Kind 

1937 Jamboree 
Zomer 
Kind 

< I 0 
< I 0 
3 0 0 

50 
2 7 0 
80 

2 5 0 
350 

1938 

mü 
1939 

1940 
1945 

opgave van de heer S.J. Sluis) 

Zomer 
Jubileum 
Luchtpost 
Kind 
Zomer 
SL Vî illibrord 
Spoorwegen 
Kind 
Zomer 
Kind 

iSS 
140 

17 
45 
60 
7 0 

100 
130 
130 
< I 0 

1946 Nationale hulp 
I>rinsessen 

Nederlands-Indië 

1938 Jubileum 
Luchtvaart 
iVüssie (Nederlands) 
Missie (Engels) 

< I 0 
<5 

45 
7 0 
3 0 
2 0 

zijn nooit in het handelsverkeer 
gekomen. 

Altijd pionier gebleven 
De pioniers- en handelsgeest van 
Simon J. Sluis heeft zijn bedrijf 
na de Tweede Wereldoorlog tot 
grote bloei gebracht. Ter gelegen
heid van het honderdjarig be
staan verkreeg de onderneming 
het predikaat 'koninklijk' en werd 
de naam veranderd in Royal 
Sluis, waaronder het bedrijf nog 

steeds bekend is. 
Het kweken van nieuwe rassen 
door gebruik te maken van 
nieuwe wetenschappelijke 
technieken werd door Simon 
in zijn familiebedrijf ingevoerd. 
Simon Sluis was een uitstekende 
vertegenwoordiger van de orga
nisatie van de bedrijfstak. Zowel 
op nationaal als internationaal 
gebied heeft hij de organisatie 
van kwekers en handelaren van 
groentezaden vele jaren uitste

kend vertegenwoordigd. 
Na zijn pensionering vond hij 
nog de tijd om een lijvig boek 
over het geslacht Sluis en zijn 
vertakkingen binnen de nationale 
en internationale groentezaden-
branche te schrijven. 
Waarmee is aangetoond dat 
postzegelpioniers ook op andere 
terreinen pioniers blijven en daar 
een grote rol kunnen spelen. 

Meer Sluis-couers op pagina 40. 
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FIRST DAY COVCFÏ 

COLTURAL WELFARE fïSUE 1930 R T DAY 

Nederland NVPH nummers ^i8 tot en met ^?2 op een 
onbeschreven eerstedagenvelop (kavelnummer2^) 

opbreng € 80 

Nederland NVPH nummers 323 tot en met 324 op een 
onbeschreven eerstedagenvelop (kavelnummer ^$6), 

opbrengst € no 

100th Anniversary of the founding of the Dutch Railways 
1839 mmsepiemb« i . t ^ m i _ _ 1939 

MRST DAY COVER 

Nederland NVPH nummers ps en p6 op een onbeschreven 
eerstedagenvelop (kaveinummer}6o) 

opbrengst € 105. 

1939 CHILD WELFARE ISSUE 1939 

tu ii 
Nederland NVPH nummers }2j tot en met ^}i op een 
onbeschreven eerstedagenvelop (kavelnummer ^6^) 

FIRST DAY COVER 

S U Ï C H A i G E OCTOBER 0 

Nederland NVPH nummers ;iso tot en met ̂ ^^ en ;iS5 op een 
onbeschreven eerstedagenvelop (kavelnummer364) 

opbrengst € no 

Nederland NVPH nummer ^54 (foute datum geen 
envelop) onbeschreven (kavelnummer^65) 

27 ex, opbreng € $0 

Nederland NVPH nummers 444 tot en met 448 op een 
onbeschreven n\et geïllustreerde eerstedagenvelop (kovel}66) 

opbrengst € gs 

Nederland NVPH nummers 444 tot en met 448 op 
onbeschreven eerstedagenveloppen (ix blauw ixwit kavel yji) 

opbreng € io^ 

Nederland NVPH nummers 44g tot en met 453 op een onbe 
schreven eerstedagenvelop (kovelnummer yji) 

opbrengst € 725 

Nederland NVPH nummers 4^ tot en met 45g op een onbe 
schreven eerstedagenvelop (kavelnummer^yg) 

opbrengst € J5. 

NedeHand (luchtpost) NVPH nummer n op een onbeschreven 
eerstedagenvelop (kavelnummer382) 

opbrengst € 130 

Nederland NVPH nummers 46g tot en met 473 op een onbeschreven aangetekend verzonden eerstedagenvelop 
kavelnummer ̂ 8i) opbrengst € 200 

Bi) de samenstelling van dit artikel heeft de redactie dankbaar gebruik gemaakt 
van afbeeldingen die Postzegeheilmg Wiggers de Vries m Amstelveen ter beschikking 
stelde Ook de gegevens met betrekking tot de veilingopbrengsten van de Sluis
couverts zijn van het veilinghuis afkomstig Redactie Filatelie 
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FIRST DAY COVER 

Nederlands Inde NVPH nummers 235 tot en met 238 op een 
onbeschreven eerstedagenvelop (kavelnummer 383) 

opbrengst € 380 (juni) 

ICNILM 

ROyAl NnHERLANDS 
INDICS AiewAys 

OdoUf ISA 
n i s t OAV COVtR 

■IB! Syp ü| i 3 

Nederlands Indie NVPH nummers 239 en 240 op een onbe 
schreven eerstedagenvelop (kavelnummer ̂ 84) 

opbrengst € 450 

FERSTE DAG VAN UITGAVE 
ENVELOPPE 

MISSIE SERIE 
I DcttBibcr I93S 

SliBoa J . Slu i s , 
Van BaerlttBtrnat 79 b . 

Nederland NVPH nummers 241 tot en met 245 op een onbe 
schreven eerstedagenvelop (kovelnummer 385) 

opbrengst € ^00 



PostzegelPartijenCentrale.nl 

Insteek-
boeken 

M^ij hebben nef een yoH f^riij 
brieven vi-t AmeriK^i binnen. 

Meer d^nn €'$.$$$ 5-fc//c5 die uH-je^rij^d z/j/l 
Vüin ê,Sêci -tof vele -Hen-tallen evro^. 

Poioirn^^s-t hebben wij in scho-t^nd een 
fraich-tije orfmele a^rchie-f jef^chi be^-finmnde ui-t 
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Piet Heinstraat 112, 2518 CM, Den Haag 
Tel: 070 362 52 63 Fax: 070 362 54 15 

Email: info@postzegelpartijencentrale.nl 
Openingstijden: ma t/m za 9:00 -17:00 uur 

http://PostzegelPartijenCentrale.nl
mailto:info@postzegelpartijencentrale.nl


RONALD BOUSCHER 
Professioned philatelist en commissionair 
lid NVPH, PTS, IFSDA en AAA 

Aanwezig bij de 18e Fikteliebeurs2006 
in de Pandahallen te Nieuw Loosdrecht 

van 27 t/m 29 januari 2006 

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 7 september 1813, verstuurd vanuit Naarden, gericht aan 
de Burgemeester te Maastricht, met departementstempel P.II8.R/Naarden. 
Op a.Z. portnotatie 50 centimes. € 475 

nr 1<̂  

ilversum-B 
€ 2 6 0 

n r 2 ^ 

Hilversum-B 
€ 3 2 5 

nr iw 

Hilversum-C 
€ 3 5 0 

nr iw 

Hilversum-C 
€ 2 2 5 

nr2^-

Hilversum-C 
€ 225 

email: info@ bouscher.nl www.bouscher.nl 

http://bouscher.nl
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Postzegelhandel Zeist 
Verzamelen duur ???? Kijk en vergeli jk 

Nederland postfris 
50/55 
82/83 
87/89 
102/103 
106 
107/109 
110/113 
114/120 
134/135 
136/138® 
139/140 
141/143 
166/168 
169/176 
199/202 
203/207 
212/219 
220/223 
224 
225/228 
229/231 
232/235 
236/237 ® 
238/239 
240/243 
244/247 
248/251 
252/255 
257/260 
261/264 
265/266 
267/268 
270/273 
274/277 
278 
279/282 
346/349 ® 
402/3B ® 
518/537® 
Lp 12/13® 

32,50 
14,25 
25,00 

115,00 
4,00 

140,00 
9,50 

44,00 
49,00 

125,00 
11,25 
15,00 
11,00 
9,00 

20,00 
40,00 

100,00 
28 

30,00 
42,50 
40,00 
40,00 

295,00 
47,00 
72,50 

130,00 
70,00 
34,00 
82,00 
70,00 
34,00 
41,00 
62,00 
65,00 
39,00 
67,50 

300,00 
140,00 
700,00 
280,00 

Alle 50 er jaren 
leverbaar voor 35% 

Nederland gebruikt 
1/3 
4/6 
11 
12 
14 
16 
18 
26 
29 
44 
47 
48 ® 
49 
80 ® 
101 ® 
104/105® 
130/131 ® 
136/138® 
356A/D 
402/38 
Lp 12/13® 
Port 27/8 ® 
Dienst1/8® 
Postb. 1/7® 
Rolt. 1/18 
Rolt.19/31 
Rolt. 33/56 
Rolt. 57/70 
Rolt. 71/73 
Rolt. 74/77 
Rolt. 78/81 
Rolt. 82/85 
Rolt. 86/89 
Rolt. 90/93 
Rolt. 94/97 
Rolt. 98/101 
in blok van 4 

60,00 
45,00 
37,50 
57,00 
26,50 
26,50 
26,50 
28,50 
54,00 
30,00 
50,00 

220,00 
60,00 

400,00 
425,00 
110,00 
220,00 

72,50 
37,50 
95,00 

125,00 
90,00 

110,00 
210,00 
160,00 
50,00 
99,00 
37,50 
65,00 
25,00 
10,00 
10,50 
12,50 
19,80 
17,00 
15,25 
80,00 

Alles wat niet 
vermeld staat 
leverbaar voor 
32% cat. NVPH 

Curapao 
1/12 ** ® 
11 ** 
11 0 
12 ** 
12 0 
19/23 ** 
25** 
42/43 ** 
42/43 0 
74A0 
47/A paar 
47/A bl V 4 
75/81 ** 
104/120 0 
104/120** 
126/137*** 
179/181***® 
179/181 ** 
179/18 0® 
230/233 *** 
230/233 0 
lp 1/3 0 
lp 18/25**® 
lp 18/25 0® 
lp 26/30 ** 
lp 26/30 0 
lp 85 0 
lp 86 0 
lp 87 0 
P 4 0 dun 
P 7 0 dun 

320,00 
56,00 
50,00 
24,00 
24,00 
70,00 
80,00 
40,00 
34,00 
22,80 
32,00 
64,00 

120,00 
115,00 
120,00 
120,00 
160,00 
110,00 
245,00 
190,00 
40,00 
40,00 
97,50 

115,00 
52,50 
30,00 
45,00 
17,50 
42,50 
40,00 
32,50 

Suriname 
14 ** 
14 0 
15 ** 
37/40 ** 
56/57 0 

25,00 
26,00 
38,00 
88,00 
38,00 

Nederland volgens 
Nvph Europeesche 

landen volgens 
Michel catalogus 

een kleine greep uit onze voorraad !!!! 
Ned. Indië 

1 0 45,00 
2 0 80,00 
21 ** 24,00 
60/61 ** 90,00 
149/159 ** 110,00 
289 0 72,00 
345/346 ** 32,50 
D 5 *** 32,00 
D7 ***® 150,00 

Heeft u nog 
manco's, 

wij hebben 
de meeste 

Europeesche 
landen op 

voorraad, en 

kunnen u die 
leveren tegen 
cocurrerende 

prijzen, neem 
de proef op de 
som en vraag 

vrijblijvend een 
prijsopgave, 

een telefoontje 
of briefje kan 

u veel geld 
besparen !!!!!!! 

Oostenrijk 
69/83 ***® 
139/156***® 
161/177 ** 
447/467 *** 
448/511 *** 
518/523***® 
518/523**® 
518/523 0® 
op brief ® 
524/529 *** 
524/529 ** 
530/543 ** 
545/550 *** 
545/550 ** 
551/554 ** 
551/554 0 
op brief 
555A *** 
555A *** 
556A ** ® 
556A0 ® 
557/562 *** 
557/562 ** 
567/587 *** 
588 0 ® 
591/596 *** 
591/596 ** 
591/596 0 
598/612*** 
617/622*** 
623/626 *** 
623/626 ** 
VAA/D ***® 
693/96 T1 
eert Vob*** 
693/96 T2 
Cert *** 
772/75B*** 
Vil *** ® 
vogels *** 

250,00 
250,00 
195,00 
80,00 

200,00 
260,00 
175,00 
160,00 
175,00 
72,00 
50,00 

195,00 
115,00 
75,00 

150,00 
105,00 
115,00 
115,00 
79,00 

165,00 
140,00 
165,00 
110,00 
115,00 
520,00 
52,00 
35,00 
60,00 
60,00 
60,00 
60,00 
40,00 
72,00 

265,00 

160,00 

100,00 
350,00 
140,00 

Spanje | 
298/311 ** 
336/350 *** 
361/374** 
421/427 *** 
457/462 ** 
612/616A** 
711 **® 
770/79**/*** 
782/784U 
en 783FU*** 
859/73 ** 
874/883 ** 
874/83 *** 
975/82 **® 
985/96 *** 
987 *** 2X® 
1019/20**® 

55,00 
280,00 
110,00 
64,00 
43,50 
27,50 

125,00 
48,00 
90,00 

87,50 
87,50 

160,00 
225,00 

52,00 
280,00 
225,00 

Spaans Andorra 1 
44/50 *** 72,00 1 

Berlijn 1 
1/20 0 ® 
21/34 0 ® 
35/41 0 
61/63 0 
67/70 0 ® 
72/73 0 
75/79 0 
106/109 0 
Bl 1 *** ® 

750,00 
310,00 
135,00 
78,00 

210,00 
45,00 
60,00 
84,00 

330,00 
Bundespost 1 

113/115 0 
116 *** 
117/120 0 
123/138***® 
139/140 0 
159 0 
173/176 0 
177/196*** 

45,00 
24,00 
60,00 

775,00 
72,00 
30,00 
33,00 

110,00 
Alles leverbaar na 
1957voor30%!!l 

www.postzegelhandelzeist. nl 
Overal waar een ® achterstaat word geleverd met een fotogarantiecertificaat met 6 maanden retour recht lil! 

Wist u dat wij uw manco's Nederland van 1976 tot 2005 leveren voor postkantoorprijs !!!!!!!!!!! 
Een klein deel uit onze maandelijkse gratis prijslijst vol met collectie, verzamelingen, dozen etc. 

Nederland Verzameling meest gebruikt 1852-1975 in davo 
album, ouderwets verzameld en op de top na nagenoeg 
compleet. Cat ruim 3500,- 350,00 

Nederland Mooi partijtje 50 er jaren ongebruikt, waarbij de 
kerken, zomer 50 en itep. Cat ruim 1270,- 125,00 

Nederland Collectie 1852-1970 compleet in de hoofd numers 
van no 1 tot 1000, de nrs 48, 80, 101, 131/132 en lp 12/13 
met certificaat. Cat waarde 9500,- 1850-

Aanbieding Amphilex velletjes 1967. cat 150,- 62,50 

Nederland Collectie fdc.s compleet van no 100 tot 516 dit is 
eerste helft 2005 !!! In 5 albums, vergelijk dat eens met de 
collectclubü 425,00 

Nederland Geïllustreerd Mooie postfrisse collectie in 
peperduur speciaal album compleet van 2000 tot 2004, 
nominaal zonder toeslag 358,15 320,00 

Gen gouvernement Complete gebruikte verzameling met veel 
gelegenheid afstempelingen, incl dienst etc. 90,00 

DDR Collectie 1949-1990 geheel compleet postfris in 3 dure 
leuchturm albums, waarbij alle typen Pieck, vierenbloks en en 
velletjes. Cat 6000.- ( mooie dultse kwaliteit) 1025,00 

Estland Pracht uitgebreide meest ongebruikte collectie 
1918-1940 in album, nagenoeg compl. Met de goede 
luchtpost en caritas series en blokken. Cat 2165.- 325,00 

Liechtenstein Postfrisse collectie van 1960 tot 2003 in 2 luxe 
safe albums, waarbij veel extra vellen etc zeer hoge nominale 
en aanschafwaarde. h.cat,wrd. 495,00 

Uitzoekdoos Nederland en CV grote verhuisdoos vol dikke 
stokboeken, albums, bladen, mappen etc, de doubletten van een 
verzamelaar met veel goed materiaal voor de oorlog. 225,00 

Dit zijn slechts enkele van de honderden items uit onze maandelijkse prijslijst 
Wilt u ook onze gratis maandelijkse prijslijst ontvangen 

of iets van het bovengenoemde besteilen, bel, fax of schrijf naar: 
Postzegelhandel Zeist: postadres: Bachlaan 76 3706BD te Zeist. Tel 030-6560277 Fax:030-6560279 

Of bezoek ons kantoor, vrijdags van 10 uur tot 17 uur, adres Steijnlaan 76 te Zeist 

Bij aankomst even op de bel drukken naast de blauwe roldeur!!!! 
Andere tijden en dagen mogelijk na telefonisch overleg: 0306560277 

http://www.postzegelhandelzeist


BUREAU D EIKOAE 
BflKEVflDETROYE 

Adverteren 
in Filatelie? 
Bel voortaan Bureau de Troye. 

Jeanine de Troye 
Telefoon 036 / 538 45 28 
Fox 036 / 538 48 80 
in fo@bureaudet roye.n l 

PostBeeld.com 
De grootste postzegelwinkel op internet 

Een nieuwe winkel: 
225m? groot!, wereldvoorraad postzegels, 

zeer ruim assortiment artil<elen 
(oa.vrijwel alle Davo luxe albums op voorraad) 

Winkelcentrum Cronjéstraat 68, Haarlem 
PostBeeld verandert de wereld van de filatelie 

Postbus 409 7300 AK Apeldoorn 

De E.S.P.A. een doorlopende internetveiling met veel 
prachtmateriaal uit diverse landen. 

Wij wensen alle postzegelverzamelaars 
een gezond en voorspoedig 

Kijk altijd op WWW.espa-veiIing.nl 
E-marl: info@espa-veiling.nl Tel. 055-3603413 Fax:055-5763149 

1 Ct 'MIEMAPlO 01 § 

iLEOPARDir 

[|l^rll| 
i POSTE lUllANC 1 

lm ft 2 51 

'i. 
(O 
Q. 
O 
0) 

0) 
c 
0) 

a o 
J^ o o 
3 

POSTBUS 176 
7440 AD NIJVERDAL 
KANTOORADRES: 
JAN VAN GALEN LAAN 5 
7441 JC NIJVERDAL 
TELEFOON 0548-655855 
FAX nr. 0548-655088 

POSTZEGELVEILING 
'LEOPARDI' 

VEILING 139 
14 januari 2006. 
aanvang 12.00 uur, in het SPOORTHEATER, 
Parallelweg 45, te Nijverdal. 

Kijkdagen op vrijdag 13 januari van 14.00 - 20.30 uur en op de veilingdag 
van 8.30 uur -11.30 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. 140 te houden op 11 maart 2006. 
U kunt zich vooraf vrijblijvend laten informeren over opbrengst van uw 
kollektie. 
Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 
1/1/. V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur. 

mailto:info@bureaudetroye.nl
http://PostBeeld.com
http://WWW.espa-veiIing.nl
mailto:info@espa-veiling.nl
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NOGAL ALLEDAAGS ONDERWERP 
TOCH VAAK UITNODIGEND VERBEELD 
Europa 2004: vakantiethema zorgt voor zegels met een toeristisch tintje 

DOOR D. VEENSTRA. BUITENPOST 

Tot nu toe heb ik geprobeerd 
de emissies van een bepaalde 
jaargang Europazegels zo 
compleet mogelijk te behan
delen, maar er is reden voor 
een 'trendbreuk'. Het aantal 
'Europazegellanden' is de 
afgelopen jaren fors gestegen, 
vooral in het oostelijk deel van 
Europa. Veel op het Europaze-
gelthema 'meeliftende' landen 
zijn daarbij niet eens lid van 
de organiserende instantie, 
PostEurop. Verder omzeilt een 
groepje (vooral Engelstalige) 
landen handig de limiet (twee 
zegels per uitgifte): ze 'verstop
pen' hun twee zegels gewoon 
in een grotere serie. 
Het voorgaande leidt ertoe 
dat we vanaf nu de jaarlijkse 
Europazegels wat beperkter 
dan voorheen zullen behande
len en dat we de selectie van 
de afbeeldingen wat strenger 

D O O R D. V E E N S T R A , B U I T E N P O S T 

Het thema van de Europazegels van 2004 - 'vakantie' - is 

filatelistisch gezien vrij gewoontjes. Wont vrijwel elk van 

de deelnemende landen heeft in het verleden wel eens een 

of meer zegels met een toeristisch tintje uitgegeven. Onze 

thematische medewerker, D. Veenstro, geeft in dit artikel 

een impressie van de wijze waarop de postadministroties 

dit nogal normale thema hebben verbeeld. Hij doet 

dat ditmaal, gedwongen door het overstelpende aantal 

emissies, iets anders dan u van hem gewend bent. 

ter hand zullen nemen. Ook 
zal ik de series zo veel mogelijk 
in hun totaliteit behandelen; 
ze worden dus doorgaans niet 
meer verdeeld over verschil
lende onderwerpen of thema's. 

Het artikel krijgt daardoor meer 
het karakter van een impressie 
van de wijze waarop het jaar
lijkse thema is uitgebeeld. Wel 
blijft het jaarlijkse overzicht van 
de Europazegels gehandhaafd. 

Hoe deze nieuwe formule zal 
uitpakken, moeten we afwach
ten: het ene Europazegelthema 
is nu eenmaal interessanter 
is dan het andere. 'Kunst op 
affiches' was in 2003 een heel 
succesvol thema, waarbij ach
ter iedere zegel eigenlijk een 
apart verhaal schuil ging. Het 
thema 'Vakantie' van 2004 is 
wat algemener van aard, maar 
desondanks komt het toch niet 
neer op 'meer van hetzelfde'. 
Wat je wel kunt zeggen is dat 
bij vrijwel elk land zegels te 
vinden zijn met een toeristisch 
tintje. 

VAKANTIEGEVOEL 
Sommige ontwerpers van de 
Europazegels van 2004 hebben 
het heel algemeen gehouden: ze 
kozen voor symbolen die een va
kantiegevoel moeten oproepen. 
De Zwitserse zegel is het meest 



ITALIA I 
€0,62 I 

direct, door het woord 'vakan
tie' in drietalen (Frans, Duits 
en Italiaans) vergezeld te laten 
gaan van een ligstoel onder een 
parasol. Maar zegels met een al 
of niet grappig uitgevoerde zon 
(zoals bij Oostenrijk en Roe
menië) spreken niet zo heel erg 
aan en hetzelfde geldt voor het 
landschapstapijt dat Hongarije 
ons presenteert. Zegels vol 
symbolen (Duitsland, Kroatië) 
doen dat ook niet zo. Leuk is wel 
de bijdrage van Italië, die twee 
vakantiekofFers in beeld brengt; 
een gesloten met allerlei stickers 
van een kennelijk reislustige 
eigenaar en een open exemplaar 
met typische vakantiespullen. 

VIER JE VAKANTIE BIJ ONS! 
Het spreekt vanzelf dat veel 
landen het thema van 2004 
hebben aangegrepen om zich 
te presenteren als een aantrek
kelijk vakantieland. Maar als 
we de meer dan zestig uitgiften 
overzien, blijkt dat het ene land 
daarin meer is geslaagd dan 
het andere. Ook maara het 
nogal verschil of de Europaze
gels (zoals bij Engeland) deel 
uitmaken van een serie van zes 
zegels of dat is volstaan met 
een enkele zegel. Velletjes eisen 
doorgaans OOK meer aandacht 
op. Naar mijn gevoel is de serie 
van Guernsey de topper van 
2004. Elk van de zes zegels 

belicht een apart thema (strand, 
wandelen, watersport, gastro
nomie, geschiedenis en flora 
&,fauna), met in het midden 
een band van foto's en op de 
voorgrond een voor het thema 
kenmerkend element (zoals 
een wegwijzer bij 'wandelen'). 
De totale vormgeving ademt de 
sfeer van pure klasse. Een origi
nele aanpak kenmerkt de serie 
van het andere Kanaaleiland, 
jersey Onder het motto Wish you 
were here zijn op de vier zegels 
toeristisch interessante beelden 
van het eiland weergegeven, 
gevat in de zoeker van een 
fotocamera. Jersey Post noemt 
ze trouwens 'kleine ansichten'. 
Engeland heeft het zich dit jaar 
echter erg gemakkelijk gemaakt 
door in de serie 'Landschappen' 
twee zegels van de aanduiding 
Europa te voorzien. Wèl origineel 
is de oplossing waar het eiland 
Man voor koos: een serie met 
afbeeldingen van zes aquarellen 
die de schilder Alfred Heaton 
Cooper van het eiland maakte. 
Een gevarieerd beeld van de toe
ristische mogelijkheden tonen 
ook de vier zegels van Gibraltar, 
met onder meer een beeld van 
de grot van St. Michael. Ierland 
nodigt u uit voor een bezoek aan 
de kliffen van Moher en aan kas
teel Ross in Killeamey Maar voor 
mensen met hoogtevrees zijn er 
gelukkig ook andere mogelijkhe

den. Malta wijst op één van zijn 
twee zegels op de mogelijkheid 
een bezoek te brengen aan de 
archeologische opgravingen 
aldaar. Ook andere landen at
tenderen ons op archeologische 
bezienswaardigheden (Turkije, 
Cyprus). Voor de Belgische 
post was de keuze niet moeilijk. 
Terecht zijn de twee belang
rijkste vakantiebestemmingen 
in beeld gebracht: de kust en 
de Ardennen. Ook Luxemburg 
zit niet om leuke toeristische 
bestemmingen verlegen: de ene 
zegel toont wandelaars op een 
stenen brug bij watervallen in 
het Müllerthal (ook wel het 'Klein 
Zwitserland' van Luxemburg 
genoemd), terwijl de andere 
zegel de vakantiegenoegens op 
en langs de oevers van de rivier 
de SiJre in beeld brengt. Laatst
genoemde oevers worden wel de 
Bourscheid-stranden genoemd, 
naar het op een hoogte van 
400 meter gelegen kasteel. Ook 
de Tsjechische zegel geeft een 
impressie van een kampeerva-
kantie aan de rand van een rivier. 
Strandvakanties worden veelvul
dig in beeld gebracht, maar in 
de meeste gevallen komen de 
ontwerpers van de zegels niet 
veel verder dan de traditionele 
parasols en badgasten (Spanje, 
Portugal, Macedonië, Bulgarije, 
Litouwen, Rusland, Cyprus en 
vooral Cyprus-Turks). De opval

lendste zegel treffen we aan bij 
Monaco: we zien twee baadsters 
op een grote bal, afgebeeld op 
een affiche uit 1948. Deze keuze 
is niet zo vreemd, want mis
schien weet u nog dat de affiche
zegel van Monaco een schaars 
geklede dame op een duikplank 
toonde; die zegel ging met de 
titel 'Mooiste Europazegel van 
het jaar 2003' strijken. Verder is 
het begrijpelijk dat veel postad-
ministraties de ontspannende 
en toeristische mogelijkheden 
van het in hun landen aanwe
zige water in beeld brengen 
(Frankrijk, Aland, Litouwen, 
Griekenland, Cyprus en Cyprus-
Turks). Maar sommige landen 
laten landschappelijke beelden 
zien, zuiveren alleen met de 
bedoeling u te laten weten dat u 
hier gewoon welkom bent. Het 
velletje van Oekraïne is daar zelfs 
overduidelijk in: dat vermeldt 
de tekst 'Welkom in Oekraïne'. 
Andorra-Frans en Monaco laten 
een grenspaal de rol van een 
'toeristisch welkom'vervullen. 
Vergelijkbare emissies vinden 
we bij Albanië, de Azoren en 
Azerbeidzjan. Maar alle fraaie 
promotie ten spijt: geen enkel 
land kan natuurlijk voor honderd 
procent mooi weer garanderen. 
Misschien dat Portugal daarom 
een toeristische mogelijkheid 
presenteert die niet van het weer 
afhankelijk is: een bezoek aan 
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een museum. De aan elkaar 
verwante zegels van Portugal, 
de Azoren en Madeira vallen 
trouwens op door hun kleurige 
vormgeving met silhouetten. 

DOEVAKANTIES: ONTSPAN

NING DOOR rNSPANNING 
Een flink deel van het vakantie
gangerslegioen houdt het op een 
ontspannen strandvakantie; hun 
voornaamste inspanning vindt 
vrijwel uitsluitend plaats in de 
nachtelijke uurtjes, in de disco. 
Maar de doevakantie wint toch 
ook flink aan terrein: behalve de 
van oudsher bekende wandel, 
fiets en kanotochten zijn daar de 
laatste jaren allerlei avontuurlijke 
mogelijkheden bijgekomen, zo
als rafiing (vlotvaren) en parasli
ding. Om van die mogelijkheden 

■*> gebruikt te kunnen maken, moet 
S je als Nederland doorgaans naar 
21 het buitenland. 
■^ Geen wonder dat diverse postad
S ministraties het accent op zulke 
^ 'inspannende' vakantieactivi
^ teiten hebben gelegd. Het valt 
^ bijvoorbeeld op dat vrijwel alle 
" Scandinavische landen iets in 
i dit thema zagen. Een fietstocht 
"■ met het gehele gezin door 

« Denemarken (Denemarken, 
6 k.) verschilt natuurlijk niet zo 
veel van een fietstocht over de 
Veluwe, maar de prestatie van de 
'eenzame fietser' op de Lofoten 
(Noorwegen, 6 k.) is echt van 

een geheel andere orde. Op de 
Ijslandse zegel van 65 ISK zien 
we een trio dat een fietstrektocht 
op dit eiland maakt. Zegels 
van Denemarken, Finland en 
Noorwegen laten zien dat er op 
gebied van de watersport ook 
de nodige mogelijkheden zijn, 
terwijl uiteraard ook bijzondere 
wintersportactiviteiten in beeld 
worden gebracht (Noorwegen 
en IJsland). 
Maar Scandinavië heefl: hierop 
natuurlijk niet het monopo
lie: ook een aantal landen die 
voorheen deel uitmaakten van 
Joegoslavië brengen avontuur
lijke activiteiten zoals rafiing, 
paraglidingen duiken in beeld. 
Ook op de twee zegels van 
Faeröer komen nietalledaagse 
vakantiegenoegens aan bod. 
Een meer 'gewone' wintersport, 
skiën, wercfafgebeeld door An
dorraSpaans en Bulgarije en de 
inmiddels vertrouwde verschij
ning van een snowboarder treuen 
we aan op een Turkse zegel. Een 
nogal merkwaardige uitschieter 
IS de zegel van Estland. Deze 
extra brede zegel met een prach
tige actiefoto van een in een 
trapeze hangende zeiler oogt 
eigenlijk meer als een emissie 
ter gelegenheid van de Europese 
kampioenschappen Zeilen. 
Temidden van zulke veeleisende 
vakantieactiviteiten is het mis
schien een beetje een anticlimax. 

maar het aloude wandelen 
verheugt zich nog steeds in een 
grote populariteit. Madeira is 
daarvoor uiterst geschikt (zie 
de zegel van dit gebied), maar 
er zijn Nederlanders die op dit 
punt maar één echte vakantie
bestemming kennen: Laponia, 
het woeste natuurgebied in het 
noorden van Zweden, dat sinds 
1996 op de Werelderfgoedlijst 
van Unesco staat. Er zijn liefheb
bers die daar al een kwart eeuw 
jaarlijks naar het gebied reizen 
om er als ecotoeristen rond te 
trekken. Dat is pas onthaasten! 
Verrassend is de emissie van 
Moldavië: op de ene zegel as
sisteren jonge vakantiegangers 
bij archeologisch onderzoek, 
terwijl vakantiegangers op de 
andere zegel behulpzaam zijn bij 
de wijnoogst. 
Omdat het twee heel charmante 
zegels opleverde, maak ik ook 
melding van de zegels van Wit
Rusland, die behalve een henge
laar ook iemand laten zien die 
op zoek is naar paddestoelen. 
Alledaagse bezigheden, maar 
leuk afgebeeld. 

BIJZONDER EN LEUK 
Elk jaar zijn er weer landen die 
weten op te vallen door bijzon

dere of leuke Europazegels uit 
te geven. In 2004 nam Vaticaan 
 en dat was niet voor het eerst 
 zo ' n uitzonderingspositie in. 

De emissie presenteert beelden 
uit vroegere tijden: een gemeen
schappelijke ritte paard en een 
wandeling in een tuin in Franse 
stijl. BosniëHerzegowina laat 
tot wekkers getransformeerde 
toeristen genieten van een 
zomer en wintervakantie, terwijl 
Georgië Kerstmis en Pasen in 
beeld brengt. De zegels van 
Groenland en Slovenië lijken 
vooral bedoeld om te worden 
gebruikt voor de frankering van 
ansichtkaarten naar vrienden en 
bekenden. Op die van Groen
land staat de tekst Creet'mgsfrom 
Greenland met als ondergrond 
twee 'neuzende' meisjes in 
typisch Groenlandse kleding. 
Ook de Sloveense zegel met de 
afbeelding van een parasol op 
een vis kan die functie vervul
len. Liechtenstein houdt het ook 
nogal eens op ontwerpen. Op de 
zegel uit 2004 hangen een man 
en vrouw aan een luchtballon, 
op weg naar hun gezamenlijke 
droomvakantie. Dat een typisch 
vakantieland als Griekenland 
op één van zijn twee Europa 
zegels een luchtballon toont, 
mag daarentegen weer hoogst 
merkwaardig worden genoemd. 
San Marino verraste ons door op 
zijn Europazegels van 2004 het 
vakantieverkeer heel origineel uit 
te beelden: door een autoschip
vliegtuigen een bootcamper
treinbus te laten zien! 
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Voorgefrankeerde 
decern berenvelop 
Vanaf 15 november 
2005 - een week voor 
het uitkomen van de 
decemberzegels - was op 
de postkantoren een set 
kerstkaarten met voorge
frankeerde enveloppen 
te koop. Tien kaarten 
(tweemaal vijf verschil
lende afbeeldingen) en 
tien enveloppen (één 
zegelbeeld) in een doos 
werden verkocht voor 
€9,95. Van dat bedrag 
ging 4 euro naar goede 
doelen. 
Het zegelbeeld van de 

2005, 29+10 eurocent 
'De aanbidding van de 
herders'. Opmerkelijk is 
de grote fosforbalk links 
naast het zegelbeeld: deze 
is 7 millimeter breed en 
35 millimeter hoog en 
licht wit op onder ultra
violet licht. 
De envelop was zonder 
bijfrankering geldig voor 
verzending vanaf 24 no
vember 2005 tot en met 6 
januari 2006. Ik neem aan 
dat men voor verzending 
naar het buitenland of bij 
een hoger gewicht dan 50 
gram wel moest bijfrank-
eren, maar daarover is 
niets bekend gemaakt. 

Exemplaren die vóór het 
ingaan van de kortings
periode werden gepost, 
werden gewoon bezorgd. 
Mijn vroegste exemplaar 
heeft als Stempeldatum 
22 november. 

Briefkaarten Harry Potter 
Verzamelaars van post-
waardestukken hadden 

op het einde van 2005 
niet te klagen. Na de 
briefkaartenset 'Treinen' 
en de decemberenvelop 
bleek eind november ook 
nog een set voorgefran
keerde prentbriefkaarten 
'Harry Potter' uitgegeven 
te zijn. 
De reden dat wij deze 
uitgifte zo laat melden, 
is dat TPG post er totaal 
geen publiciteit voor 
gemaakt heeft via de 
gebruikelijke kanalen. 
Elke postzegelemissie 
wordt breeduit aange
kondigd en de pers krijgt 
beschrijvingen en foto's, 
maar nieuwe kaarten en 
enveloppen moeten we 
zelf maar ontdekken! 
De informatie die ik u 
over de 'Harry Potter'-
kaarten kan geven, heb ik 
ondeend aan de Winter
catalogus en de website 
van de CollectClub. Voor 
€4.95 waren vier kaarten 
te koop met op de beeld-
zijde foto's van respec
tievelijk Harry Potter, Ron 
Wcosly, Hermione Gron ĉr 
en (vermoedelijk) Mad Eye 
Moony. Van de adreszijde 

van de kaarten heb ik 
geen goede afbeeldingen 
gezien; of er sprake is 
van vier verschillende 
zegelbeelden, kan ik dan 
ook niet zeggen. 

BELGIË 

Drie nieuwe briefkaarten 
met stripfiguren 
Op 31 oktober 2005 
werden weer drie 
briefkaarten uitgegeven 
ter gelegenheid van 
de 50e verjaardag van 
Belgische stripfiguren. 
Chlorophyl (tekenaar Ray
mond Macherot), Jommeke 
(Jef Nys) en Rik Ringers 
(Gilbert Gascard, ofwel 
'Tibet') staan afgebeeld 
op Priorbriefkaarten 
zonder waardeaandui
ding; de drie briefkaarten 
ziet u hierboven afge
beeld. 
Opmerkelijk is het nieu
we zegelbeeld met het 
portret van de Belgische 
koning; De Post noemt dit 
zegelbeeld 'Koninklijke 
beeltenis Albert II (type 
MVTM)'. De kaarten 
kosten €0.50 per stuk. 



NIEUWE UITGIFTEN 

Aland 
De traditionele uit
gifte voor het Rode Kruis 
bestond eind 2005 uit 
twee voorgefrankeerde 
prentbriefkaarten en drie 
wenskaarten met voorge
frankeerde envelop. Kaar
ten en enveloppen zijn 
voorzien van een 'port 
betaald'-zegelbeeld met 
het Rode-Kruisembleem 
en de afbeelding van een 
varkentje van speculaas. 
De complete set werd 
verkocht voor €7.20. 

Op 8 februari 2006 zal 
een Valentijnskaart uit
gegeven worden. Op de 
beeldzijde van deze kaart 
staat een afbeelding van 
een hart en een roos. Het 
'port betaald'-zegelbeeld 
en het eerstedagstempel 

\ hebben de vorm van een 
bart. De kaart kost €1.30. 

\ustralië 
L traditionele lucht-

lostblad 'Kerstmis' 
rscheen op i november 

5. Het zegelbeeld 
art betaald) en de 
kstratie links op de 
brzijde zijn van de hand 

van Ursula Betka [i]. Prijs 
- met of zonder eerste
dagstempel - $ 0.95. 

Duitsland 
Vijf recente PlusBriefc in 
formaat A6: 
Postzegelbeurs Sindel-
fingen. Zegelbeeld 55 
eurocent 'Schiller-jaar', 
illustratie Friedrich von 
Schiller (1759-1805), zijn 
geboortehuis en twee hui
zen waarin hij gewoond 
heeft; 
Honderd jaar Nobel
prijs voor Scheikunde. 
Zegelbeeld 55 eurocent 
'Justus von Liebig', il
lustratie Adolf Ritter von 
Baeyer (1835-1917), die 
de Nobelprijs kreeg voor 
zijn werk met organische 
kleurstoffen en hydra-
aromatische verbindin
gen [2]; 
125 jaar Dom van Keulen. 
Zegelbeeld 55 euro
cent 'Dom van Keulen, 
UNESCO-Wereld erf
goed', illustratie tijdbalk 
en verschillende stadia 
van de bouw; 
Luitenant-generaal 
Gerhard von Scharnhorst 
(1755-1813). Zegelbeeld 
55 eurocent'50 jaar 
Bundesiüchr', illustratie 

portret, geboortehuis en 
gravure van de slag bij 
Preußisch-Eylau (1807); 
Vijftigste herdenking 
van de terugkeer van de 
laatste Duitse krijgsge
vangenen uit Rusland [3]. 
Zegelbeeld 55 eurocent 
'Duits-Russische jeugd-
ontmoetingen', illustratie 
landkaart met schemati
sche weergave en foto's. 

Finland 
Kaart nummer 2 ter 
gelegenheid van 150 jaar 
Finse postzegels is voor
zien van een zegelbeeld 
met de afbeelding van 
een oude postzegel en de 
tekst 'port betaald'. Op de 
beeldzijde staat een foto 
van een stoomraderboot. 
De kaart kwam uit op 
28 oktober 2005 en kost 
€ 1.35 (porto, inclusief 
50 eurocent voor de kaart 
zelf). 

Frankrijk 
Op 14 november 2005 
verscheen een set van vijf 
Prêt-a-poster-enveloppen 
met kaarten 'Beste Wen
sen 2006'. De vierkante 
enveloppen (140x140 
mm) zijn voorgefran
keerd met het gelijkna

mige zegelbeeld, zonder 
waardeaanduiding. De 
kaarten kunnen zonder 
bijfrankering over de 
gehele wereld verzonden 
worden. De setprijs is 6 
euro [4]. 

Een andere set van vijf 
Prêt-a-poster-enveloppen 
met kaarten verscheen 
een dag later, op 15 
november 2005. Dit zijn 
enveloppen in het nor
male formaat DL. Voor 
het zegelbeeld is gebruik 
gemaakt van de postzegel 
Maison Alsanenne uit de 
reeks Portrait de Regions 
(2003). Op de linkerzijde 
van elke envelop vindt 
men een foto van een 
Kerstmarkt in de Elzas. 
Setprijs 6 euro [5]. 

Hongarije 
Bij de laatste tariefver
hoging is de luchtpost
envelop van 180 forint 
vervangen door een 
soortgelijk exemplaar met 
waardeaanduiding igo 
forint [6]. Het bijzondere 
aan deze envelop is, dat 

' hij verkocht wordt met 
i een priority-etiket geplakt 

over de plaats waar zich 
i al een opgedrukt etiket 

bevindt. Naar de reden 
daarvoor kan ik alleen 
maar raden. Misschien 
stond bij het opgedrukte 
etiket de Franstalige tekst 
boven de Hongaarse, 
zoals dat bij de vorige 
envelop ook het geval 
was? Op het opgeplakte 
etiket zijn de teksten in 
elk geval omgewisseld. 

Letland 
Briefkaart nr. 36 werd uit
gegeven ter gelegenheid 
van de postzegeltentoon
stelling Mare Balticum '05 
(26-28 augustus 2005) en 
is zowel op de beeld
zijde als in het zegelbeeld 
voorzien van foto's van de 
witte ooievaar [7]. 

Litouwen 
Briefkaart nr. 3 kwam 
al uit op 19 maart 2005. 
Thema was 'Bescherm 
het bos'; kindertekenin
gen in het zegelbeeld (80 
c) en links op de adres-
zijde geven een bosbrand 
weer. 

Nieuw-Zeeland 
Ter gelegenheid van 
150 jaar postzegels in 
Nieuw-Zeeland werd van 
16 juli 2005 tot 15 januari 



20o6 een tentoonstelling 
gehouden in Te Papa. 
Voor deze tentoonstelling 
gaf Neu; Zealand Post een 
voorgefrankeerde envelop 
uit met een opmerkelijk 
zegelbeeld. Naast de 
afbeelding van een oude 
postzegel staan drie 
strepen ten behoeve van 
de automatische sortering 
en daaronder de tekst $ 
2 Postage Included. De en
velop wordt - postfris of 
met een eerstedagstempel 
- verkocht voor $ 2.50. 

Nieuw-Zeeland profi
leert zich steeds meer 
als filmland. Voor een 
nieuwe versie van de film 
King Kong, die in het land 
opgenomen werd, is ook 
op postzegelgebied veel 
aandacht. 
Bij de postzegelemissie 
horen vijf Postage Included 
prentbriefkaarten met 
foto's uit de film, setprijs 
$ 10. Daarnaast is er een 
Strong Box verkrijgbaar 
in twee formaten en 
een Bubble Bag in drie 
formaten. Of het bij deze 
dozen en enveloppen om 
postwaardestukken gaat, 
is niet zeker. 

Noorwegen 
Ook in Noorwegen viert 
men het 150-jarig bestaan 
van de postzegel. Er 
zijn weer verschillende 
enveloppen uitgekomen 
met in het zegelbeeld 
afljeeldingen van oude 
Noorse postzegels (onder 
meer Koning Haakon VII, 
I k. groen) en een tekst en 
afljeelding in reliëfdruk. 
Een jubileumbriefkaart 
voor dezelfde gelegen
heid bevat op de linker
voorzijde een collage 
van allerlei verschillende 
Noorse postzegels. 

Twee kaarten voor kerst
en nieuwjaarswensen 
hebben in het zegelbeeld 
(port betaald) dezelfde 
afbeelding als op de 
beeldzijde, respectievelijk 
paardensleeen en een 
skiér in een winterland
schap. 

Er is nieuwe voorgefran
keerde envelop, bestemd 
voor binnenlandse priori-
tyzendingen tot 20 gram. 
Merkwaardigerwijze 
wordt deze envelop niet 
in het postwaardestuk-
kenabonnement geleverd. 

Verzamelaars kunnen 
hem wel apart bestellen; 
de prijs bedraagt 7.50 kr. 

Servië en Montenegro 
Een deze zomer ver
stuurde prentbriefkaart 
uit Budva in Montenegro 
bleek een postwaardestuk 
te zijn. Het zegelbeeld 
(€ 0.50) toont een afbeel
dingvan de stadsmuur 
van Kotor. De landsnaam 
in het zegelbeeld is 
vermeld als Srbija 1 Crna 
Gora en in de linkerboven
hoek van de adreszijde 
staat het embleem van de 
Montenegrijnse poste
rijen Posta Crne Gore. In 
de linkerbenedenhoek 
staat een streepjescode. 
De bedrukking van de 
adreszijde is geheel in de 
kleur van het zegelbeeld, 
donkerbruin [8, 9]. 

Tsjechië 
Vijf niet eerder gemelde 
briefkaarten: 
6.5a k. Stadsgezicht 
Cesky Krimlov met 
Unesco-embleem (de 
stad staat op de Wereld-
erfgoedlijst), derde druk 
uit januari 2005, met mi
crotekst boven de eerste 

adresregel CESKA POSTA. 
PTC 2005; 
7.50 k. Stadsgezicht 
Cesl<y Krimlov met 
Unesco-embleem, op de 
waardeaanduiding na 
gelijk aan de voorgaande 
kaart; uitgiftedatum 26 
januari 2005; 
7.50 k. Cijfer blauw, kaart 
bestemd om voorzien te 
worden van bedrukking 
bij speciale gelegenhe
den; uitgiftedatum 26 
januari 2005. 
Bovenstaande kaart met 
bijdruk ter herdenking 
van de bevrijding van Pil
sen in 1945 [10]. Foto van 
een Amerikaanse soldaat; 
7.50 k. Wapen van Brno, 
ter herinnering aan de 
Driekeizersslag of de 
Slag bij Austerhtz (1805); 
afbeelding kanon en logo 
van de postzegeltentoon-
stelhng BRNO 2005; 
9 k. Cijfer groen (buiten
landkaart) met bijdruk ter 
gelegenheid van de post-
zegelbeurs in München 
(maart 2005). 

Vaticaanstad 
Portretten van de nieuwe 
paus, Benedictus XVI, 
staan afgebeeld op 

drie voorgefrankeerde 
prentbriefkaarten die 
uitgegeven werden op 
10 november 2005 [11]. 
Op de achtergrond van 
elk portret ziet men een 
patroon dat is opge
bouwd uit één van de 
drie elementen uit zijn 
wapenschild: de schelp, 
de beer en de Moor. Het 
complete wapenschild in 
de originele kleuren is te 
zien in het zegelbeeld van 
de kaarten. De waarde-
aanduidmg is respectie
velijk € 0.62, 0.80 en i.oo. 
De drie kaarten worden in 
een geïllustreerde omslag 
verkocht voor € 2.42. 

Op 22 november 2005 
werd een luchtpostblad 
(€ 1,00) uitgegeven ter 
gelegenheid van de zeven
honderdste herdenking 
van de dood van de 
Heilige Nicolaas van 
Tolentino [12]. Het zegel-j 
beeld bestaat uit het logo J 
van de herdenking; links 
op de voorzijde van het 
luchtpostblad ziet men 
het fresco 'De kroning 
van de H. Nicolaas'. 
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Landelijke secretariaten: 
NVPV C.H. Meijer, De Schoppe 
20,7609 CB Almelo, ©0546
864988, «cormcijcr 2@)planet nl. 
Federatie IV Phiiatehca J.M.G. 
van MuUekom, p/a Zwaard

vegersgaarde 130132, 2542 TH 
Den Haag, ©0703663465. 
De Globe A. van Reenen, Aagje 
Dekenlaan 57,3906 WK Vee

nendaal 
Jcu^dFilatelie Nederland mw. W 
ten Noever Bakker, Valkehorst 
5, 2675 WD Honselersdijk, 
©0174631015, 
[̂  lüilleke tnb(p)u;xs nl 
Ned Ver Voor Tbematische Filatelie

J.C. van Duin, Berglustlaan 84, 
3054 BK Rotterdam, ©oio

4610573. 

Aalsmeer: 
PV Aalsmeer, M. Mijwaart, 
postbus 249,1430 AE Aalsmeer, 
©0297321656. 
Alblasserdam: 
PV De Posthoorn, A. Treure, 
Plantageweg 39, 2951GN Al
blasserdam, ©0786930004. 
Alkmaar: 
NVPV, C.Th. Klaver, postbus 
321,1800 AH Alkmaar, ©072
5157889. 
Almelo: 
NVPV, B. Karsch, Duivenvoorde 
5,7608 KT Almelo, ©0546
861525, «b karsch(ä)hccnrt nl. 
Almere: 
VPVAAImcre, mw. E.M. Slokker, 
Kreeftstraat 37,1317 KP Almere, 
©0365341427. 
Alphen aan den Rijn: 
NVPV, R van der Poel, Saffier
straat 49, 2403 XL Alphen aan 
den Rijn, ©0172421332, 
• pm udpoel(g)tiscali nl 
Altena: 
NVPV, mw. A. SprangersBakke
nes, Provincialeweg N128,4286 
EE Almkerk, ©0183403952 
Amersfoort: 
AFV, G A. Montfrooy, Alberik
pad 23, 3813 KT Amersfoort. 
Amstelveen. 
PVAmstelueen, J.M. Korver, Sa
turnus 25,1188 EB Amstelveen, 
©0206435403. 
Amsterdam: 
NVPV, M.M. Kleij, Hayavan 
Somerenlaan 50,1187 RB Am
stelveen, ©0206405039. 
Hollandia, E.F. Nagel, Reijer 
Spreijstraat 12,1391 GA Ab
coude, ©0294283962. 
AV 'De Philatelist', D.T.H. Vos, 
Elpermeer 63,1025 AB Amster
dam, ©0204922810. 
ASV Shell Filatelie, J E. Holewijn, 
Shell International Chemicals 
BV, Postbus 38000,1030 BN 
Amsterdam, ©0206302006. 
PVWAFilatelie, F.R. Brugman, 
Dissel 39,1141ZM Monnicken
dam, ©0299654163. 
FV 'Statuut 80', P.J. van Rossum, 
Voordewind 17,1034 KS Am
sterdam, ©0206331789, fax: 
0206313467. 
PV Postaumaat, H.L.J. van den 
Brink, Beethovenstraat 1862, 
1077 JX Amsterdam, ©020
6764098, 
'•isecretans(tt)postautomaat nl 
AmsterdamNoord: 
PV AmsterdamNoord, P van Veen, 
IJplein 566,1021 NA Amster
dam, ©0206366823. 
Apeldoorn: 

NVPV, K.E. de Vries, Wilder
nislaan 13,7313 BB Apeldoorn, 
®0553554"0
FV 'De Globe', A. Maas, Klomp
straat 29,7311 CRApeldoorn, 
©0555223655, 
6aarcndmaas@daxis nl. 
Appingedam: 
PV Appingedam, H. Knijp, W. v.d. 
Bosstraat 22,9901 GS Appinge
dam, ©0596629693 
Arcen: 
PV Arcen, mw. M. Schuurmans, 
Maasstraat 51b, 5944 CB Arcen, 
©0774731610. 
Arnhem: 
NVPV, J.E. Huiskes, Winscho
tenstraat 41, 6835 AS Arnhem, 
©0263231678, 
sj_hiiiskes@hetnet nl. 
FV'De Globe', G.A. Macrander, 
Sleedoornlaan 6, 6841 AB 
Arnhem, ©0263218839, 
srtenhocdtoi(3)chello nl 
Assen: 
WPV Assen, Y. Posmma, Vol
machtenlaan 8, 9331BL Norg, 
©0592612413. 

B 

Baam: 
PVBaarn; A.C. Engelberts, Le
pelaarstraat 20, 3742 XP Baam, 
©0355416496. 
Badhoevedorp: 
Vcrenym^ Philctelica Badhoeue
dorp, T van Leeuwen, Jan 
Benninghstraat43,1181 SB 
Amstelveen, ©0206415022. 
Barneveld: 
FV'De Globe', R Broekema, 
Amersfoortsestraat 31, 3772 CE 
Barneveld, ©0612398602, 
• de5lobebameDeld@)u)anadoo nl. 
Bergen (NH): 
PV NoordHolland, J. Oost
veen; Luiveland 26,1861JD 
Bergen(NH), ©0725896190. 
Bergen op Zoom: 
PV'Onderling Contact', mw. J.E.M. 
BeijerVermeulen, Schoolstraat 
17,4611 MD Bergen op Zoom, 
©0164234576. 
FV 'Delta Oost', T. van Esch, 
Uranuslaan 57,4624 VP Bergen 
op Zoom, ©0164250041. 
Beuningen/Ewijk: 
FV'De Globe', mwJ.M.C.C 
Obelsvan de Water, Gaard 37, 
6641WN Beumngen, ©024
6772085. 
Beverwijk: 
KPC Bcueruiijk, Rv d. Runstraat
Steijn, Moerdijkstraat 18,1944 

ATTENTIE 
Met ingang van 2006 is 
de wijze waarop verenig
ingsadressen in Filatelie 
worden vermeld, gewijzigd 
Voortaan wordt de complete 
Iijst van verenigingen die 
bij het maandblad Filatelie 
zijn aangesloten, minimaal 
tweemaal per jaar geplaatst 
en wel m de edines van janu
ari en oktober In de andere 
maanden wordt de rubriek 
'Veremgingsadressen' 
ook geplaatst, maar die 
bestaat dan uitsluitend uit de 
mutanes die in de afgelopen 
maand bij de samenstel
ster van deze rubriek zijn 
binnengekomen Ukunt 
de hiernaast geplaatste bon 
voor uw wijzigingen blijven 
gebruiken Redactie Filatelie 

VJ Beverwijk, ©0251224978. 
De Bilt/Bilthoven: 
PV 'Het Postmcrk', mw. A.M. van 
der Mark, Korhoenlaan 8, 3721 
EC Bilthoven, ©0302290466. 
Blitterswijck: 
PV De Maasdorpen, A.J.M. Goo
ren, Op de Smelen 38, 5863 BN 
Blitterswijck, ©0478531992. 
Bloembollenstreek: 
IVPhilatelica, mw. M.J. Schel
lekens, Raafstraat i, 2406 EB Al
phen a/d Rijn, ©0172475944. 
Bodegraven: 
NVPV, S. Vellekoop, Koningin
neweg 158,2411XW Bodegra
ven, ©0172613475. 
Borne: 
NVPV, C.H. Meijer, De Schoppe 
20,7609 CB Almelo, ©0546
864988, ficor meijer(3)hccnct nl. 
Boskoop: 
NVPV, E Stammers, Kievitstraat 
52,2771 TD Boskoop, ©0172

214592. 
Mestammers@hetnct nl. 
Boxmeer: 
PHV Boxmeer e o , H. Bruins, 
Steenstraat 113, 5831 JD Box
meer, ©0485576729, 
^he bmmscfflplanet nl. 
Boxtel: 
WBV, J.A.C. SchuUer, Markt 27, 
5281 AV Boxtel, ©0411673775. 
Breda. 
PV Breda, B.H. Kleiman, Para
dijslaan 23,4822 PD Breda, 
©0765427277. 
Brieile: 
PV Philatelica BrielleWcstuoorne, 
H.G.T.M. Overbeek, Sluys
straat 14,3237 AT Vierpolders, 
©0181415640. 
Bruinisse: 
PVBruimsse, A.B. van der Wek
ken, Mast 70,8081 NE Elburg, 
©0525684841. 
Brummen/Eerbeek: 
FV 'De Globe', C W Stolk, Ruygen
bosweg 55,6961GT Eerbeek, 
©0313650802. 
Bussum: 
FV De VcRamclaar Bussum 8̂  
Omstreken, O. Louw, Brmklaan 
152,1404 GX Bussum, ©035
6933132. 

Capelle a/d IJssel: 
FVysscl8.Lekstreek, J. Alberts, 
Ottergracht 17,3064 LN Rot
terdam, ©0104508474. 
Castricum: 
PVCastricum, M.J. Kramer, 

Roosevelüaan 43,1902 DJ 
Castricum, ©0251657751. 
Coevorden: 
PVCocuorden e o ; J. Bakker, 
Singelberg 65,7772 DC Har
denberg, ©0523260051. 

Dalften: 
IV Philatelica, J. Schoemaker, 
Magnolialaan 9,7711 LX Nieuw
leusen, ©0529484061. 
Delden: 
PC Delden, H. Verschnüren, Lan
gestraat 133, 7491 AD Delden, 
©0743761719. 
Delft: 
WP Delft, J.C. van Muiswinkel, 
A. van Schendelplein 71, 2624 
CR Delft, ©0152564838, 
whansmuis@jci)anmuisu)inkel 
speedlinq nl. 
Del&ijl: 
PV 'De Fiucl', RA.M. Helwig, 
Hoefsmederij 38,9932 GS 
Delfzijl, ©0596626213. 
Deventer: 
NVPV, Marielle Vaessen, Wip
pert 2, 7216 PN Kring van 
Dorth, ©0573221315, 
■« info(3)dcucnterpostzeäeldub nl 
Diemen: 
PV 'De Zegelaars', P. A van Die
men, Ouddiemerlaan 73, i i i i 
GV Diemen, ©0206995314. 
Dieren: 
FV 'De Globe', mw. R. van Wijk, 
Treubstraat 27, 6951 AB Dieren, 
©0313421220 
Dinxperio: 
FV'DeGlobe', LA. Hagers, 
Bosmanslaan 57,7091VX Dinx
perio, ©0315655010 
DoesburgHengelo (GId): 
FV 'De Globe', J.F. van Ushen, Aca
ciastraat 26, 6982 AR Doesburg, 
©0313474317. 
Doetinchem: 
FV'De Globe', LH. Peters, G 
Grootestraat 36,7009 MJ Doe
tinchem, ©0314342773. 
Dordrecht: 
WPV Dordrecht, S.D. Akkerman, 
Nolensweg 104, 3317 LG Dor
drecht, ©0786170884. 
DPV 'De Postjafler', R.C. Vos, Van 
Slingelandtlaan 20,3311 DS 
Dordrecht, ©0786146165, 
läJuos luijten@i2moue nl 
Drachten: 
PV Drachten, mw. E. Terpstra
Meijers, Slinge 35,9204KK 
Drachten, ©0512521562 

Driebergen: 
FV'Stichts Ouerkujartier', dr. R. 
Hajer, Rosariumlaan 27,3972 
GE Driebergen. 
Dronten: 
PVDrontcn e o , mw. A.P. Schip

persHooglugt, De Fazant 19, 
8251 MP Dronten, ©0321

313329
Drunen: 
PV'Philatron', A.C.G. van Noort, 
Kerkstraat 72a, 5154 AR Els
hout, ©0416373144. 
Druten: 
FV 'De Globe', mw. A.M. van Beek, 
Hoefslagstraat 53,6651 CR 
Dmten, ©0487514353. 
Duiven/Westervoort: 
FV'De Globe', B.W. van Vliet, dr. 
Schaepmanstraat 37, 6931 DM 
Westervoort, ©0263118740. 

Echt: 
PhilatelistenVereniflinfl Echt; W. 
Utens, Molenweg 19, 6049 GA 
Herten, ©0475330788. 
PhVGelreGulick/Echt, Vic Bours, 
Irenelaan 6, 6114 BS Susteren, 
©0464492604. 
Edam/Volendam: 
PV 'Euopost', LRC. Smits, J.M. 
Osterlinghstr. 34,1135 ED 
Edam, ©0299372017. 
Ede: 
FV'De Globe', G. Radstaat, 
Wilterdinkstraat 22, 6712 
EC Ede, ©0318638634, 
• a radstaat@hccnet.nl. 
Eindhoven: 
EFV, H.J. Hofstede, Van Galen
straat 17, 5694 CD Son en 
Breugei, ©0499 476414. 
Eist: 
FV'De Globe', J.G.C, de Wolf, 
Galgenplek 9,6662 VS Eist, 
©0481376064. 
Emmeioord: 
IVPhilatelica, J. Gerbens, Noord
zoon 48, 8316 CJ Marknesse, 
©0527201960, 
tj flerbens((Dplanet nl 
Emmen: 
PV Emmen, S. Vermeer, Bor
gerbrink 41,7812 NB Emmen, 
©0591617023. 
Enkhuizen: 
IVPhilatelica, mw.A.WD. 
Zijlstra, Venedie 20,1601 HB 
Enkhuizen, ©0228314801. 
Enschede: 
EPV, WEH. Bijl, Doolhof 12, 
7548 BZ Enschede, ©053
4281221. 

ADRESVERBETERINGSFORMULIER 

Zijn de gegevens van uw vereniging onjuist? Meld dit met behulp van onderstaande bon aan 
de samenstelster van deze rubriek, mevrouw E. Braakensiek, PrinsWillem Alexanderlaan 
41, 3273 AS Westmaas. U kunt uw correcties ook emailen via e braakcnsiek@uJOrIdonlme.nl 

Plaats: 

Vereniging: 

Contactpersoon: 

Adres: 

Telefoonnummer: 

mailto:radstaat@hccnet.nl
mailto:braakcnsiek@uJOrIdonlme.nl


Epe: 
NVPV, mw M L RemptRaebel, 
Burg Renkenlaan 4, 8162 CW 
Epe, ©0578627090 
G 

Geleen: 
WPV DcPhilatehst, WJ M van 
Soest, Berloherhof 15, 6132 SN 
Sittard, ©0464518576 
Goeree/Overflakkee: 
FVGocree/Ouerflakkec, drs S 
Bangma, Boomgaarddreef 5, 
3243 AC Stad a/h Hanngvhet, 
©0187611542 
Goes: 
FV De Bcuelanden' J A Grim
mmck, Vogelzangsweg 42,4461 
NH Goes, ©0113227945 
Goor: 
NVPV, H G Lammersen, van 
Eedenstraat 42,7471 ZR Goor, 
©0547273033 
Gonnchem: 
PV Gonnchem e o , W Bok, Over
heicop 30,4145 KT Schoonre
woerd, ©0345611614, 
• U)imbok(2)hetnct nl 
Gouda: 
WPV Gouda 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, 
Kamillestraat 30, 2565 RC Den 
Haag, ©0703681412 
PC De Knna', W Hoogendijk, 
Weerselostraat 15, 2541VM Den 
Haag, ©0703297787 
PV Vredestem PW van de Nes, 
Rietvoorndaal 160, 2553 NN 
Den Haag, ©0703976965 
PV sGrauenha^c e o , J Alsem
oeest, Zwedenburg 254, 2591 
BM Den Haag, ©0703473547 
Groningen: 
IV Philatehca, D Roosjen, 
Mezenlaan 13,9753 HX Haren 
(GR), ©0505344229 
PV Groningen, I PA Tolsma, Phil 
Centrum, Emmastraat 5,9722 
EW Groningen, ©0505018234 

H 

Haarlem: 
NVPV, P Huyg, Spaamrijkstraat 
44,2024 EK Haarlem, ©023
5263267 (na 19 uur) 
IV Philatehca HJ Hooning, 
Halbertsmastraat 48,2035 CH 
Haarlem, ©0235362980 
HFV 'Op Hoop uan Zegels, L A 
Koelemij, postbus 6236,2001 
HE Haarlem, ©0235244520 
Haarlemmermeer: 
PV Haarlemmermeer, mw M van 
DitzhuyzenAlbarda, Dorsers
straat 79, 2151 CG Nieuw
Vennep, ©0252673134 
HalfwegZwanenburg: 
PZVSPA JC van der Bijl, 
Houtrijkstraatg, 1165 LL Half
weg, ©0204974024 
Harderwijk: 
PV HarderuJijk en Omstreken, W C 
WiUemse, Bosboom Toussaint
str 5,3842 ZZ Harderwijk, 
©0341413653 
HardinxveldGiessendam: 
De Philatelist, A C ] vanBaaren, 
De Buurt 45,3372 DB Boven
Hardinxveld, ©0184618112, 
■ ar)anuttnbaaren@planet nl 
Heemskerk: 
Postzcfleluerenifling Heemskerk, 
H W van Zon, Frankrijklaan 59, 
1966 VC Heemskerk, ©0251
233894 
Heerenveen: 
PV Heerenueen, G de Beer, De 
Plasse 1,8449 EH Terband, 
©0513625239 

Heerhugowaard: 
PHV Heerhugowaard e o , mw L J 
Folkers, Bloemaertlaan 11,1701 
VH Heerhugowaard, ©072
5715665 
Heerlen: 
PV Heerlen e o , mw C H Wol
singGrens, Promenade 267, 
6411JI Heerlen, ©0455717790. 
Heeze: 
Filatelie Heeze, J van der Linden, 
Adas 42, 5591 PK Heeze 
Den Helder: 
FV Den Helder, LJ Hordijk, 
Rozenstraat 11,1782 MS Den 
Helder, ©0223693101 
Hellevoetsluis: 
PV Helleuoctsluis, J J Koppenol, 
Handlog 6,3224 PG Hellevoet
sluis, ©0181322699 
Helmond: 
PV De Helm, Helmond en Omstre
ken', T A J Leijten, Eikenwal 15, 
5706 LJ Helmond, ©0492
534793, w t leijten2(ä)chello nl 
WPV Helmond, J Neggers, Van 't 
HofFstraat 4, 5707 ES Helmond, 
©0492553721 
Hendrik Ido Ambacht: 
Ambachtse FV, J S P van de Ruit, 
Lod van Nassaustr 3,3331 BK 
Zwijndrecht 
Hengelo (O): 
NVPV, B E Sauerwald, 
Scherphoflanden 8,7542 CM 
Enschede, ©0534763473 
'sHertogenbosch: 
'sHertojjcnbossche FV, R̂  van 
Achterberg, Ifloosterstraat 19 
5301 BM Zaltbommel, ©0418
680790, Mreneiianachtcrberfl(3) 
tiscali nl 
Heusden: 
PV'Black Pennij', M L H Verha
ren, Herptseweg 27, 5256 NN 
Heusden, ©0416661606 
Hilversum: 
FV Hiluersum e o , A E Sanders, 
I^osdrechtseweg 245,1215 JV 
Hilversum, ©0356221470 
Hoek van Holland: 
IV Philatehca, Postbus 115,3150 
AC Hoek van Holland 
Hoekschewaard: 
FV Hoekschcmaard Th N H van 
Leeuwen, O van Noortsingel 
II, 3262 EK OudBeijerland, 
©0186617706 
Holten: 
NVPV, J C Bogaard, Churchill
straat 141,7451 ZE Holten, 
©0548362398 
Hoogeveen: 
PC Hoogeueen, H J Ruiter, Satel
lietenlaan 18,7904 LP Hooge
veen, ©0528263259 
HoogezandSappemeer: 
PHV Hooflezand Sappemcer, T H 
Nienhuis, Van Limburg Stirum
laan 19,9602 GN Hoogezand, 
©0598321282 
Hoorn: 
NVPV a/d West Fnesland, H J van 
derMeulen, 'tRoems 9,1616 
PN Hoogkarspel, ©0228
561828 
Philatehca Hoorn e o , W E Bok, 
Tinnegieter 93,1625 AV Hoorn, 
©0229230322 
Huizen: 
Postze^eluereniäing Huizen en 
Omstreken, G I Visscher, Co 
Bremanlaan 26,1251HV Laren, 
®035'5387550, tagj uisscherg) 
hccnet nl 

K 

Kampen: 
IV Philatehca, JG Fidder,Gal
lestraat 43, 8266 CV Kampen, 
©0383315968 
Katwijk: 
PVKatUJijk/Rijnsbur̂ , mw 
W P Blok van Duijvenvoorde, 
Romeinenstraat 3,2225 ZA 

Katwijk, ©0714016500 
Kerkrade: 
EKPV, B J W Berends, Pastoor 
Theelenstraat 26, 6466 JH 
Kerkrade, ©0455415088 
Klimmen: 
PhV 'tFakteurke,H J Raes, 
Schalenboschweg 37, 6343 ED 
Klimmen, ©0434592797, 
säharrijraes@)planet nl 

L 

Langedijk: 
IV Philatehca, S Ligthart, Anna 
van Saksenstr 19,1723 KR 
NoordScharwoude, ©0226

313764 
Leerdam: 
NVPV, A Versluis, De Waterloop 
27,4141 JV Leerdam, ©0345
616960, wuersluis a@ 
ujorldonlme nl 
Leeuwarden: 
VPV 'Fnesland', H.P.vander 
Roest, Tamaburg 34,8926 LX 
Leeuwarden, ©0582673520 
Leiden: 
IV Philatehca, R.K J Hegenbarth, 
Callenburghplantsoen 13, 
2253 TP Voorschoten, ©071

5762265 
LWI^, W Groenewegen, 
Roerdompstraat 12,2352 CL 
Leiderdorp, ©0715891334 
Lekkerkerk: 
E N PV, J 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 Jimmink, 
Benedictijnenhove 25, 3834 ZA 
Leusden, ©0334945392, 
Hmichel jimmink@u)onadoo nl 
Lichtenvoorde: 
FV'De Globe' J J M Spekschoor, 
de Haare 3,7136 MH Zieuwent, 
©0544351848 
Lochem/Borculo: 
NVPV, G G Wissenburg, Deu
genweerd 18,7271 XT Borculo, 
©0545272543, lawisscnburj fl@ 
hetnet nl 
Losser: 
PV Losser, mw WE Fiselier, 
Gronausestraat 335,7585 PB 
Glane, ©0535382938 

M 

Maassluis: 
WPV Maassluis (VPM), AC Ver
beek, Schubertlaan 503,3144 
BK Maassluis, ©0105917871 
Maastricht: 
PVZuidLimburg C L M Janssen, 
Chnstinastraat 25,6267 AC 
Cadier en Keer 
Meppel: 
Philatehca PV,B Wijmstra, 
Wandelbosweg 1087,797^ AK 
Havelte, ©0521340070 
Monnickendam: 
PV'Waterland', R.J Schoof, 
Lauwersmeer 45,1447 LA Pur
merend, ©0299648886 
Monster: 
NVPV, W Storm, Zeereep 121, 
2681 XE Monster ©0174
280134, '^^ storm@hi nl 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen, mw N Zwit
serloodden Duik, Burg Van 
Trichdaan 116,3648 VK Wilms, 
©0297289322 

N 

Noordoost Veluwe: 
FV'De Globe, mw G Jacobs, 

Heuvellaan 9, 8162 CT Epe, 
©0578613396 
Noordwijk: 
V P N , R G Steenbergen, 
Bloemenschans 20,2215 DE 
Voorhout, ©0252216525 
PV Onder de loupe', J M M Ooms, 
Eijken Donck 6,2211 SE Noord
wijkerhout, ©0252373632 
Noordwijkerhout: 
IVPhilatehca J M G vanMul
lekom, Maandagsewetering 
183,2211WT Noordwijkerhout, 
©0252373440 
Nunspeet: 
NVPV C A de Bil, Kuntzestraat 
150,8071 KP Nunspeet, ©0341
254522 
Nijmegen: 
NVPV, Rob P van Bruggen, 
Sophiaweg 125, 6564 AB Heilig 
Landstichüng, ©0243233454, 
winfogJnupDnijme^cn nl 
FV'Nouiopost', WJ M Goossens, 
Vendeherstraat 15,6562 NA 
Groesbeek, ©024 3974654, 
Muij m 50ossens(5Xhello nl 

O 

Oldenzaal: 
OPHV, H J Teunis, Dr De Bruy
nestraat 35,7576 BJ Oldenzaal, 
©0541514243 
Ommen: 
Vcrzamclaarsuer Ommen en Omstre
ken, H Koningen, Tuinfluiter
straat 10,7731 ZN Ommen, 
©0529450830 
Oostburg: 
P V Land uan Cadzand, J.W. 
Lanse, Van Ostadestraat 58, 
4501 KV Oostburg, ©0117
454546 
Oosterbeek: 
FV'De Globe, H Wegh, B Crum
straat 19,6866 AA Heelsum, 
©0317316649 
Oosterhout: 
OWP, BWJ Keiler, Sterken
burg 10,4901 WD Oosterhout, 
©0162423311 
Oosterwolde (Frl): 
StelhnflUJeruer Fil Ver, P Rauwer
da. Brink 3,8423 TE Makkinga, 
©0516441646 
Ootmarsum: 
PV Ootmarsum e o E Post, 
Beatrixstr 26,7591 GD Dene
kamp, ©0541351936 

P 

Papendrecht: 
Postzegelücr 'Ins, J W Goosens, 
Pontonniersweg 136,3353 SE 
Papendrecht, ©0786152093 
Purmetend: 
IV Philatehca, J Groeneveld, De 
Goedemeent i, 1447 PT [>urme
rend, ©0299463850, 
'«ijcjreijflroeneveldglhetnet nl 
Putten: 
PV "Telstar', H D Buitenwerf, 
Wittenburg 163, 3862 EE 
Nijkerk, ©0332452484 

R 

Kaalte: 
PV Raalte, E Bakker, Melisse 21, 
8101CZ Raalte, ©0572353352 
Renkum/Heelsum: 
FV'DeGlobe', WJG Minnen, 
Nwe Keijenbergseweg 49,6871 
VN Renkum 
Reuver: 
FV 'Filvero', R P L Aerdts, Hoen

dercamp 4,5953 DC Reuver, 
©0774744551, «raerdts(J)homc 
nl 
Rheden/De Steeg: 
FV De Globe, M F Bijl, Konings

land 71,6991DH lUieden, 

©0264951534. 
Rhenen: 
FV'DeGlobe', H Wessel, Paulus 
Potterhof 23,4033 AN Lienden, 
©0344601280 
RodenLeek: 
IVPhilatehca, W v d Velde, 
Groningerweg 32,9321 TC 
Peize, ©0505032608, tiw ud 
uelde(a)hccnct nl 
Roermond: 
PV Roermond, mw J Maessen
Hens, Karthuizerlaan 17, 6042 
NB Roermond, ©0475321179 
Roosendaal: 
PD Philatehca West Brabant, J A 
Noordhoek, Boterpotten 13, 
4731 NX Oudenbosch, ©0165
317509, Mnoordmail(3)hetnct nl 
PV Roosendaal, A J M Verhoeven, 
Spoorstraat 194,4702 VP Roo
sendaal, ©0622438597, 
ManjoDerhoeuen@)home nl 
Rotterdam: 
PV Philatehca, J C Salemink, 
Zestienhovensekade loiB, 
3043 KK Rotterdam 
RPhV, mw N BoeckholtzKooi
man, Lauwersmeer 82,3068 
PW Rotterdam, ©0104562597 
PC Rotterdam, J Vellekoop, 
Pres Steynstraat 21, 2312 ZP 
Leiden 
RozenburgEuropoort: 
IV Philatehca, E Tabak, Juliana 
van Stolberglaan 26,3181 HH 
Rozenburg ZH, ©0x81212967 
Rijssen: 
PV Rijssen, J H Veurink, 
Ter Weelstraat 18,7462 RT 
Rjjssen, ©0548515970, 
Bihenueu@hotmail com 
Rijswijk: 
WPV Rijswijk, D van der Win
den, Wethouder Brederodelaan 
2 K, 2286 AL Rijswijk, ©070
3931315 

S 

Santpoort: 
PV Santpoort PVS, H van der 
Schuit, Eendrachtstraat 14, 2013 
RH Haarlem, ©0235316573, 
whDanderschuit@chello nl 
Sassenheim: 
WPVSasscnheim, BG Doome
kamp. Kwekersweg 92, 2171 DZ 
Sassenheim, ©0252216740 
Schagen: 
FV'Westfhcsland', U Terpstra, 
lepenlaan 13,1741 TA Schagen, 
©0224298965 
Schoonhoven: 
Schoonhouense Ver uan Postzeflcluer
zamelaars, H Schep, Benelux
laan 8, 2871 HG Schoonhoven 
Schijndel: 
SWP, F Fierens, Hertog 
Hendrikstraat 11, 5492 BA Sint
Oedenrode, ©0413472746, 
w|ransenlia(5)annaburcht nl 
Sittard: 
FV Sittard e o , O P D Bolech, 
Burg Schrijenstraat 10, 6137 RJR. 
Sittard, ©0464518522 
Sliedrecht: 
PV'Philehca', J vanSchaik, 
Adama van Scheltemastraat 28, 
3362 TB Sliedrecht, ©0184
412338 
Soest: 
P V Eemland, J van der Vos, Juli
analaan 18, 3871VJ Hoevelaken, 
©0332534700 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
IV Philatehca, mw M H de 
Kort Lievaart, Mercuriusstraat 
6, 3204 BM Spijkenisse, ®oi8i
616995, i'maheu^planet nl 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IVPhilatehca, H Apperlo, 
Ahornhage 10,9501VE 
Stadskanaal, ©0599616693, 
Mp2ukanaalstrcek®)2onnet nl 

>>> 



Steenwijk e.o.: 
F.V. IJsselham; mw. Th. HofPlat, 
Haulerweg 51,8471AJ Wolvega, 
©0561615153. 

Terneuzen: 
FV 'Het Watermerk'; A.H. de 
Ridder, Lingestraat5,4535 EP 
Terneuzen, ©0115697125. 
PV ZeeuwschVIaanderen; G.v.d. 
Bosch, Sweelinckhof 54,4536 
HC Terneuzen, ©0115648618. 
Tiel: 
Philatelistcndub Tiel; B. Visser, 
De Schouw 49,4002 GJ Tiel, 
©0344612378. 
Tilburg: 
VPTTilburfl; W.F.M. Tuk
ker, postbus 10418, 5000 IK 
Tilburg, ©0i357i44i7,«vpt
tilburflgjplanet.nl. 

U 

Uithoorn: 
Fil.Vcr. Uithoorn; J.S.P Drost, 
Couperuslaan 6,1422 BD Uit
hoorn, ©0297563646. 
Utrecht: 
UPhV; J. van der Meulen, 
Elbedreef 125,3562 BN Utrecht, 
©0302613733. 
PV Utrecht; J.C. Siebrasse, 
Heemcamp 16,3992 SJ Houten, 
©0306373634. 

Vaals: 
PV 'Drielandenpunt'; H.J. Brouns, 
Karolingenstraat 9,6369 BV 
Simpelveld. 

Varsseveld: 
FV'De Globe'; H.A. Weerdesteijn, 
Doetinchemseweg 48, 7021 BT 
Zelhem, ©0314622272. 
Veendam: 
FV Veendam e.o.; D.J. Dijkstra, Ds 
Van Petegemstraati6,9645 NV 
Veendam, ©0598632793. 
Veenendaal: 
FV 'De Globe'; CA. Meurer, Vival
distraat 5, 3906 CA Veenendaal, 
©0318515062. 
PV 'Frimarkct'; E. de Blauw, 
'tMelkhuis 40,3902 GW Vee
nendaal, ©0318513512. 
Veldhoven: 
PC GrootVcidhouen; 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. 
Venlo: 
P.V 'Phila Venlo'; M.J.M. Gielen, 
Framboosstiaat 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 Colig
nylaan 96, 3136 CS Vlaardingen, 
©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: 
IVPhilatehca; 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, 5171 
JN Kaatsheuvel, ©0416274760. 
Wageningen: 
FV 'De Globe'; N.H. Edelenbosch, 
Asterstraat 387, 6708 DW Wa
geningen, ©0317424711. 
Wassenaar: 
PC Wassenaar; L.L. Kamminga, 
Spinozalaan i D1,2273 XA 
Voorburg, ©0703871987. 
Waubach: 
PV 'Wauboch'; J.A. Kempers, 
Rooseveltstraat 21, 6374 JA 
Landgraaf, ©0455310054. 
Weert: 
Filatehca Weert e.o.; G.P.A.H. 
Hendrikx, Irenelaan 27,6006 
HB Weert, ©0495533862. 
Weesp: 
PV Wcesp e.o.; J.J. van Rossum
v.d. Kraats, Bastionweg 113, 
1383 JC Weesp, ©0294416740. 
Wieringen: 
PV 'De Snufclaar'; J. Kort, Plane

tenlaan 8,1771 BZ Wieringer
werf, ©0227603166. 
Winschoten: 
IVPhilatehca; 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'; I.I.M. Spekschoor, 

de Haare 3,7136 MH Ziewent, 
©0544351848. 
FV 'De Klomp'; R.C. Ewouds, De 
Smidse 11,7261ZZ Ruurlo. 
Woerden: 
FVWoerden; G.I. van der Waal, 
Skutsje 47, 3448 KW Woerden, 
©0348567157, Mjilatelie. 
u)oerden®u)anadoo.nl. 
Woudenberg: 
WPV 'Onder de Loep'; J.J. Boel, Ko
ningin Sophiestraat 3, 3931CN 
Woudenberg, ©0332867483. 
Wijchen: 
FV 'De Globe'; J.H.G. Gosselink, 
Margrietstraat 11, 6602 CN 
Wijchen. 
Wijk bij Duurstede: 
FV Wijk bij Duurstede; F.J. van der 
Vegte, Aardbeiengaard 5,3962 
HE Wijk bij Duurstede, ©0343
573979 of 0648138239, 
K)ejvanderueate(3)tele2. nl. 

ü 
IJmuiden: 
PVIJmuiden; G. Swets, Kon. Em
mastraat i, 1975 BL Dmuiden, 
©0255516574, incl. rondzend
verkeer, i^gsuias@j\eeler.n\. 

Zaanstad: 
WZPV 'De Posthoorn'; D. Fraay, 
Rembrandtstraat 10,1506 LT 
Zaandam, ©0757712477, 
È!3d.jraaij@)chello.nl. 
Zeewolde: 
PVZeeuoldc; I. Nollet, Pluutha
ven 36, 3891AZ Zeewolde, 
©0365224929. 
Zeist: 
ZeisterZe^el Zoekers 2000; wnd. P. 

Muller, Wethouder Hollaan 5, 
3984 KA Odijk. 
Zetten: 
FV 'De Globe'; I. Niggebrugge, 
Hoge Riem 3, 6666 JA Heteren, 
©0264722637. 

Zevenaar: 
FV'De Globe'; J.I. Kuipers, 
Vuurdoornstraat 23, 6903 CJ 
Zevenaar, ©0316528801. 
Zierikzee: 
PVSchouujen Duiueland; I.C. Steu
tel, Lange Blokweg 2,4301 NX 
Zierikzee, ©0111416175. 
Zoetermeer: 
P.V Zoetermeer en Omstr.; F.A. 
Boerman, Groenblauwlaan 
10,2718 JA Zoetermeer, ©079

3613253
Zuidlaren: 
IVPhilatehca; H. Nijland, De 
Hilde 36, 9476 WB Zuidlaren, 
©0504093722. 
Zutphen: 
FV'De Globe'; R.M. Huttinga, 
v.d. Vegtestraat 99,7201 BE 
Zutphen, ©0575523785. 
Zwartsluis: 
PVRc îo Zwartsluis e.o.; M. 
Schulte, Stationsweg 28, 8064 
DG Zwartsluis, ©0383866228. 
Zwijndrecht: 
WPVZwijndrechte.o.; mw. I.C. 
MolBoshoven, Perkstraat 48, 
3333 VG Zwijndrecht, ©078
6209088. 
Zwolle: 
PV Zwolle; I.W. Havers, Den 
Uylstraat 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 

vereniging of als u een 
individueel abonnement 
bent aangegaan. 
Dus als u iets wilt ver
kopen; als u op zoek bent 

naar die ene, bepaalde 
zegel; als u de 41.500 
lezers van 'Filatelie' op 
de hoogte wilt stellen van 
een verenigingsbeurs of 
als u aandacht wil vragen 
voor uw eigen website, 
plaats dan een kleine 

annonce. De eerste drie 
regels 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: 
Bureau de Troye 
Prieelvogelweg 5 
1349 CG Almere 

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 
verplicht. Plaatsing 
onder nummer kost 
4 euro extra. 

ATTENTIE! 
Kruis hier de ge
wenste rubriek aan: 

Q AANGEBODEN 

□ GEVRAAGD 

□ DIVERSEN 

I 

2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

€ 5 

€ 7,50 

€ 10 

€ 12,50 

€ 17,50 

Schrijf de tekst uan uu; annonce hicrbouen netjes uit. Gebruik per letter, leesteken o/spatie een uakje! 

Ondergetekende 

Naam. 

verleent hierbij machtiging aan Bureau de Troye 
om het verschuldigde bedrag af te schrijven van 
zijn/haar eigen bank of gironummer: 

Straat:. 

PCiPlaats: 

Telefoon: 

(handtekening). 

Giro/banknummer:. 

Ten name van: 

Alleen volledig ingevulde en ondertekende 
bonnen worden door Bureau de Troye 
in behandeling genomen. Sluitingstermijn: 
minimaal vier weken voor het verschijnen van 
'Filatelie'. 



'DE KLASSIEKEN': DE EERSTE 
EMISSIES VAN NEDERLAND 

Auteur verwerft zich een plaats onder de grote filatelisten 
D O O R KEES A D E M A 

Boeken over filatelie bevatten 
vaak droge kost, leuk voor de 
ingewijden maar slaapverwek
kend voor de meesten. De 
luxe uitgave van Nederiandse 
Postgeschiedenis Emissies 1852, 
1864 en 1867  'De Klassiel<en' 
is de uitzondering die de regel 
bevestigt. De heer G.j.j.M. van 
Hussen  hij woont in Costa Rica 
 heeft een posthistorische studie 
van de eerste drie Nederlandse 
emissies uitgevoerd die niet 
alleen filatelistisch gezien inte
ressant is, maar die bovendien 
een boeiend verhaal vormt. 
Het boek, waarin alle brieven 
en zegels in natuurgetrouwe 
kleuren zijn afgebeeld, belicht 
Van Hussens eigen indrukwek
kende verzameling in een vlotte, 
leesbare stijl. Deze Nederlandse 
versie (de Engelse volgt begin 
2006) is een naslagwerk dat 
thuishoort in de bibliotheekvan 
gevorderde zowel als begin
nende verzamelaars. De auteur 
probeert ook het verzamelen te 
stimuleren door hier en daar zijn 
oorspronkelijke aankoopprijzen 
te vermelden en aan te tonen dat 
het ook voor minder kapitaal
krachtigen mogelijk is een 
prachtige collectie op te bouwen, 
vooral van de derde emis
sie. Verder heeft van Hussen 
opzettelijk alle zeldzaamheidsbe
palingen vermeden, waarschijn
lijk om het afschrikken van veel 
verzamelaars te voorkomen. 
Na een korte inleiding beschrijft 
Van Hussen het zogenoemde 
platen en geeft hij een uitleg van 
de Postwet van 1850. Daarna 
is de studie verdeeld in zes 
hoofddelen: Postkantoren (I), 
Hulpkantoren (II), Spoorwegen 
(lil). Administratieve stempels 
(IV), Nederlands Oostlndië 

en Curagao (V) en Landen 
waarmee Nederland de meeste 
handelsrelaties onderhield (VI). 
In hoofdstuk I worden aan cfe 
hand van voorbeelden eerst de 
halfrondstempels behandeld; 
de uitzonderingen qua stem
pel danwei tarief (drukwerk, 
militaire post) en de porti 
voor de verschillende gewichts
klassen. Het eindigt met de 
franco  en puntstempels. 
Hoofdstuk il is eigenlijk een 
aparte studie van alle postale 
aspecten van de hulppostkan
toren, dat wil zeggen hun op
richting, de naamstempels (wat 
een betere omschrijving is dan 
'langstempel'), de afwijkende 
stempels, grenskantoren, dis
tributiekantoren etc. Van Hussen 
voegt in de tekst vaak leuke de
tails toe, zoals de salarissen van 
het postpersoneel of een quiz 
met behulp waarvan de lezer 
kan nagaan of hij het vooraf
gaande goed heeft begrepen. 
De spoorwegen worden behan
deld in hoofdstuk III, dat wil zeg
gen de geschiedenis en functie 
van Expeditie Moerdijk, de Ne
derlandsche Rhijnspoorweg en de 
Hollandsche Spoorweg, postale 
overeenkomsten, data van ge
bruik van de verschillende stem
peltypes etc. Steeds gaat zijn uit
leg vergezeld van representatieve 
stukken in optimale conditie. 

Hoofdstuk IV betreft admi
nistratieve noteringen: de vele 
stempeltypen 'aangetekend', 
'chargé', 'na posttyd', mon
sters zonder waarde, bestel
lerstempels etc. Bijzonder 
belangwekkend zijn hier twee 
afbeeldingen van de zegels 
van 5 e m o cent van de eerste 
emissie op 'Telegrafisch berigt'. 
De laatste twee hoofdstukken 
hebben betrekking op post naar 
NederlandsIndiëen Curagao (V) 
en op brieven naar het buiten
land (Vn. Brieven naar onze 
voormalige koloniën met fran
keringen van de eerste en tweede 
emissie zijn grote zeldzaam
heden en Van Hussen beschrijft 
in detail waarom dit het geval 
is. Er is slechts één brief bekend 
met een eersteemissiefranke
ring naar NederlandsIndië, 
tenwijl er naar Curagao slechts 
één brief bekend is met een 
gedeeltelijk 'klassieke' frankering 
van de derde emissie. Brieven 
naar de Nederlandse Antillen 
en Suriname ziin niet bekend. 
De ruim vijftig bladzijden die het 
boek afsluiten (VI) vormen voor 
deze recensent het postge
schiedkundige hoogtepunt. Vóór 
1 juli 1875, toen het postverdrag 
van Bern (CPU, later in 1878 
 UPU) voor de 21 deelne
mende landen eenheidstarieven 
bepaalde, zijn de porti op 

v̂  
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brieven naar het buitenland vaak 
moeilijk te reconstrueren. Van 
Hussen heeft door het gebruik 
van postale circulaires de 
geschreven tariefaanduidingen 
geanalyseerd op brieven naar de 
landen waarmee Nederland de 
meeste handelsrelaties onder
hield: de Duitse staten, België, 
Frankrijk, GrootBrittannië en de 
Verenigde Staten. De posthis
toricus komt nog verder aan 
zijn trekken, want de pakketbo
ten naar de Verenigde Staten 
konden in de meeste gevallen 
worden geïdentificeerd. Omdat 
de auteur mij in zijn boek heeft 
vermeld als medewerker, ver
meld ik hierbij eerlijkheidshalve 
dat ik enige informatie heb 
bijgedragen aan dit ondenwerp. 
Van Hussen heeft zich mijns 
inziens met dit boek een plaats 
verworven onder de grote fila
telisten van Nederland. Hopelijk 
krijgen de Nederlandse 'klassie
ken' met deze belangrijke studie 
ook verder buiten de grenzen de 
bekendheid die ze verdienenen. 

'Nederlandse Postgeschiedenis Emissies 1S52, 
1S64 en 1S67  De Klassiel(en' door C.J.J M. 
van Hussen, Costa Rica. 2^6 pp., geill. (kleur), 
g e i , formaat 24x29 cm Uitgegeven door Van 
Dieten Postzegelveilingen Iw Den Haag. Ver

knjgbaar bij deßlatelistisdie boekhandel en bij 
de uitgever (info@vandieten.nl). Pms: €6475 
(molusiefverzendkosten binnen Nederland; 
veaenéng naar het buitenland op aanvraag). 
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Serviceafdeling 
Informaüe over de Service 
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Bondsbureau in Utrecht 
Bestellingen via het Bondsbureau, 
Postbankrekening 2015960 

Informatie over verzekeringen 
Informaüe over verzekeringen is 
verkrijgbaar bij het Bondsbureau 

BIJEENKOMST JURYLEDEN 
UIT VIER LANDEN 
Op I en 2 oktober 2005 
kwamen in Heerlen 18 
juryleden uit Duitsland, 
Zwitserland, Oostenrijk 
en Nederland bij elkaar 
om te discussiëren over 
onderwerpen die in de 
vier landen spelen op het 

gebied van jureren. Dit 
soort bijeenkomsten vindt 
geregeld plaats, om tot 
onderlinge afstemming 
te komen en zo mogelijk 
ideeèn van elkaar over te 
nemen. Punten die aan de 
orde kwamen waren o.a.: 

welke 'waarde' moet 
toegekend worden aan 
de term 'belangrijk
heid' bij het beoorde
len van een inzen
ding?; 
uitwisseling van 
ervaringen opgedaan 
bij het beoordelen van 
album en catalogus
verzamelingen; 
hoe wordt een jury

voorzitter gekozen 
of aangewezen in de 
verschillende landen?; 

 uitwisseling van erva
nngen met betrekking 
tot de'Open Klasse'; 

 hoe gaan we om met 
poststukken die als 
frankering een uitge
knipte en opgeplakte 
zegelafdruk van een 
postwaardestuk dra
gen?; 

 het toepassen van 
de indeling in drie 
tijdvakken bij de tradi
tionele en posthistori
sche verzamelingen; 

 ervaringen met de 
éénkader klasse. 

De resultaten van de 
bespreking komen in 
een bijeenkomst met 
Nederlandse juryleden 
aan de orde. 
De gedelegeerde van 
Oostenrijk deelde mede, 
dat m oktober 2008 een 
FEPAtentoonstelling zal 
worden georganiseerd 
onder de naam WIPA; 
deze expositie wordt in 
samenwerking met de 
Oostenrijkse Post georga
niseerd. 

'DE GESCHIEDENIS VAN DE 
ZIJN WE NU WÉL OF GÉÉN 

De vraag die in het 
hierboven geplaatste 
kopje wordt geformu
leerd, heeft de heer G.A. 
Geerts uit Gouda zichzelf 
 zoals zo velen  vaak 
gesteld. Als kind was 
Gerard Geerts al geboeid 
door het geheim van het 
vroegere leven op aarde. 
Van wie stammen we af? 
Daarom verzamelde hij 
fossielen, later ook post
zegels met afbeeldingen 
van fossielen erop. De 
vraag kwam bij hem op of 
door middel van fossielen 
het bestaan van vroegere 
mensen of mensachtige 
wezens kon worden aan
getoond. Gaandeweg zijn 
diepgaande onderzoeken 
daarnaar bouwde hij een 
grote verzameling op met 
postzegels en poststuk
ken. Dat stelde hem in 
staat om De geschiedenis 
van de uroege mens samen 
te stellen. Een boek, rijk 
in kleur geïllustreerd met 
afbeeldingen van vooral 
postzegels, voorzien 
van een tekst, die voor 
iedereen begrijpelijk is. 
Vele wetenschappelijke 

VROEGE MENS': 
FAMIUE? 

boeken heeft hij ervoor 
geraadpleegd, zoals de 
werken waarin de evo
lutietheorie van Charles 
Robert Darwin wordt 

ontvouwd, maar het is 
het verhaal van Geerts 
geworden. 
Het boek, dat 64 pagina's 
telt, is verkrijgbaar bij de 
Serviceafdeling van de 
Bond. U bestelt het door 
een bedrag van € 17.50 (in

clusief verzendkosten) op 
rekening 2015960 t.n.v. 
Serviceafdeling NBFV 
over te maken, onder ver
melding van bestelcode 
500C. Net als de heer 
Geerts wensen wij u veel 
leesgenoegen toe. 

DE GESCHIEDENIS 
VAN DE VROEGE MENS 

Genome Comparative Genetics 

http://www.nbfv.ni


WALLERMEDAILLE UITGEREIKT AAN 
MEVROUW T.B. STEINER-SPORK 

Met de Waller-medaille 
wil de NBFV personen 
eren die zich 'bijzonder 
verdienstelijk voor de 
filatelie' hebben gemaakt. 
Als er iemand is die in 

deze categorie valt dan is 
het toch wel meurouiu T.B. 
Steiner-Spork. Vanaf het 
begin van de jaren '60 van 
de vorige eeuw tot nu aan 
toe zet zij zich in om de 

filatelie in Nederland op 
een hoger plan te bren
gen. Zij was jarenlang 
bestuurslid van de Phila
telistenclub Rotterdam 
en de Stichting Neder-
landsch Maandblad voor 
Philatelie, secretaris van 
Po&Po en commissaris en 
vervolgens secretaris van 
de Nederlandse Bond van 
Filatelisten-Verenigingen. 
Zij verrichtte deze taken 
op een zo voortreffelijke 
wijze dat vrijwel al deze 
organisaties haar - terecht 
- tot erelid benoemden. 
Voor haar publicaties 
over de eerste portzegels 
werd zij in 1984 benoemd 
tot Costerus-ridder, de 
tweede vrouw na baro
nesse Van Heerdt-Kolff 
die deze eer te beurt viel. 
Dat zij inmiddels niet 

al lang ook de tweede 
vrouw (na mevrouw Van 
Dieren in 1951) is die met 
de Waller-medaille werd 
onderscheiden, wekte al
leen maar verbazing. 
Hoewel zij inmiddels op 
hoge leefiiijd is gekomen, 
blijft zij waar dat mogelijk 
is de filatelie stimuleren, 
bijvoorbeeld door een 
recent initiatief als de Es-
senprijs en door haar ac
tieve (maar altijd discreet 
anonieme) ondersteuning 
van de jeugdfilatelie. Ook 
haar medewerking aan 
Handboek Postwaarden 
Nederland (een publicatie 
waarvan zij tevens in de 
leescommissie zit) dient 
hier genoemd te worden. 
Haar brede, kwalitatief 
hoge en belangeloze inzet 
voor de filatelie resulteert 

in een filatelistische 
loopbaan die slechts als 
voorbeeldig kan worden 
gekwalificeerd. Daarom 
werd aan haar op 27 okto
ber 2005 in Rotterdam de 
Waller-medaille uitgereikt 
door Bondsvoorzitter Ties 
Koek (foto). 
De Leon de Raay-medaille 
(voor de beste weten
schappelijke bijdrage 
in 2004) werd haar kort 
daarna, op 19 november 
2005, tijdens het najaars
diner van het maandblad 
Filatelie, uitgereikt. Zij 
kreeg laatstgenoemde 
onderscheiding voor haar 
artikel over de Inhuldi
gingszegel van I gulden 
van koningin Wilhelmi
na, de beste wetenschap
pelijke bijdrage in de 
jaargang 2004. 

DE HEER G.C. VAN TEYLINGEN BENOEMD 
TOT LID VAN WAARDERING VAN DE BOND 

De heer G.C. van Teylitiflen 
heeft gedurende vele 
jaren vele filatelistische 
ftincties gehad. Diverse 
malen is de heer Van Tey-
lingen lid geweest van de 

jury van tentoonstellingen 
voor traditionele inzen
dingen en ook was hij een 
aantal malen voorzitter 
van de jury. 
Hij wist zijn medejury

leden en verzamelaars 
altijd heel veel te vertellen 
over de aspecten van de 
fiscale filatelie. Verder 
was hij onder andere 
voorzitter van het be
stuur van de landelijke 
vereniging NVPV en van 
de Studiegroep Britan
nia. Dankzij zijn inzet 
is de samenwerking tot 
stand gekomen tussen 
voorzitters van afdelingen 
van de NVPV, de Bond en 
GSE, met als resultaat de 
jaarlijkse gezamenlijke 
organisatie van de Postex 
in Apeldoorn. Mede door 
dit feit en vanwege zijn 
afi:reden als voorzitter van 
de NVPV werd hij tijdens 
Postex 2005 benoemd tot 
lid van waardering. 

Foto: Paul Walraven 

TWEE LEDEN PHILATELISTENVERENIGING 
HOOGEZAND-SAPPEMEER ONDERSCHEIDEN 

Dubbel feest op de 
jaarvergadering van de 
vereniging Hoogezand-
Sappemeer, op 5 oktober 
jl.: twee bestuursleden 
werden geëerd met de 

'DE JURY BEGRIJPT 
ER NIETS VAN!' 

Het is een vertwijfeld 
klinkende uitroep van 
inzenders op een tentoon
stelling die voor het eerst 
deelnemen of die aan 
de hand van een eerdere 
beoordeling naar hun me
ning veel te weinig punten 
hebben gekregen: 'De jury 
begrijpt er niets van!' 
Uit gesprekken van 
juryleden met inzenders 
blijkt dan vaak, dat de 
deelnemer onvoldoende 
of soms helemaal niet 
op de hoogte is van de 
geldende richüijnen voor 
het samenstellen van 
een inzending voor de 
concurrentieklasse. En 
als niet voldaan wordt aan 
de regels, kan het jurylid 
niets anders doen dan de 
beoordelingsrichdijnen 
volgen. Dat is heel jam

mer. Want de inzender 
heeft: veel tijd en energie 
besteed om er een pracht-
inzending van te maken. 
Dan is de tegenslag van 
een lage bekroning wel 
erg groot en zakt de moed 
in de schoenen. 
Het Bondsbureau te 
Utrecht beschikt over 
de regels en richdijnen 
voor het opzetten van 
een inzending voor 

een tentoonstelling en 
heeft: natuurlijk ook het 
Bondstentoonstellings-
reglement in huis. 
U kunt informatie 
hierover inwinnen bij het 
Bondsbureau, telefoon 
030-2894290. Het is ook 
mogelijk de website van 
de Bond te raadplegen: 
www.nbjv.nl. 
Toch kunnen er zelfs na 
het inzien van de regels 

en richdijnen nog veel 
vragen onbeantwoord 
blijven, als het om het sa
menstellen van de inzen
ding en het deelnemen 
aan wedstrijdtentoonstel
lingen gaat. Daarom biedt 
de Bond u de gelegen
heid om uw vragen voor 
te leggen aan ervaren 
juryleden. Dat kan op 18 
maart 2006, op een in het 
Bondsbureau te Utrecht te 
houden 'open dag'. Heeft 
u belangstelling? Dan 
kunt u zich tot uiterlijk 1 
Jebruari 2006 aanmelden 
bij de heer P. Alderliesten, 
Van Kijfhoekstraat 63, 
3341 SK H.I. Ambacht, 
telefoon 078-6812576 
of per e-mail: piet. 
alderliesten(a)hccnet.nl. Een 
mooie gelegenheid om 
samen met de jury te 
praten over alle zaken die 
te maken hebben met uw 
inzending! 

gouden Bondsspeld 
voor hun filatelistische 
verdiensten. De heer H. 
Nieboer was van 1956-1966 
directeur rondzendin-
gen en van 1966-1975 
penningmeester en 2de 
secretaris. Van 1975-1983 
was hij penningmeester. 
Hij richtte in 1975 de 
nieuwtjesdienst op en is 
de laatste jaren voor de 
vereniging de vertegen
woordiger in de regio. 
De heer H.J. Grasdijk 
werd in 1969 directeur 
rondzendverkeer, een 
taak die hij nog steeds 
verricht! In 1978 werd 
hij voorzitter en ook dat 
is nog steeds het geval. 
Daarnaast is hij nog bezig 
met verenigingsveilingen 
en is hij medeorganisator 
van tentoonstellingen. 
Beide heren zijn al erelid 
van de vereniging Hooge-
zand-Sappemeer. 
De twee gouden Bonds-
spelden werden door 
Siemon Tuin, penning
meester van het Bonds-
bestuur, onder felicitaties 
opgespeld; de hierboven 
afgebeelde foto getuigt 
daarvan. 

http://www.nbjv.nl


Opgaven voor deze rubriek 
in het maartnummer 2006 
(verschijnt begin maart 
2006) moeten uiterliji( op 
I februari 2006 in het bezit 
zijn van de redactie van 
'Filatelie', Klipper 2,1276 BP 
Huizen. 

Voor opnamen onder het 
kopje 'Ruildagen' moet u de 
volgende gegevens vermel

den: damm, plaats, locatie, 
adres locatie, openingstijden 
en een telefoonnummer voor 
nadere informatie. Er wordt 
slechts één telefoonnummer 
vermeld. Emailadressen 
of adressen van websites 
worden niet opgenomen. 

Onvolledige opgaven van 
evenementen kunnen helaas 
niet verwerkt worden. 

Hoewel deze agenda met 
veel zorg wordt samenge

steld, kan de redactie niet 
garanderen dat de genoemde 
evenementen ook op de 
aan haar opgegeven data en 
tijdstippen doorgang vin

den. De redactie aanvaardt 
geen aansprakelijkheid 
voor eventuele fouten in de 
evenementsgegevens. 

Niet alle evenementen zijn 
gratis toegankelijk. Verder is 
het mogelijk dat postze

gels slechts een onderdeel 
vormen van het materiaal dat 
op de hieronder vermelde 
beurzen wordt aangeboden. 
Wij adviseren u daarom 
met klem om  en dat geldt 
dan vooral bij het bezoeken 
van ver van uw woonplaats 
verwijderde evenementen 
 eerst even met de organisa

toren te bellen. 

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 

22 januari: 
Leiden. Rembrandtpostzcgel
dag, georganiseerd door 
de Leidsche Vereeniging 
van Postzegelverzamelaars 
ter gelegenheid van de 
vierhonderdste geboortedag 
van Rembrandt. Vereni
gingsgebouw K&G, J.C. de 
Rijpstraat 29 (industrieter
rein De Waard). Ruilhoek, 
jeugdboek, handelaren
stands. Entree gratis. Ope

2 ningstijden: van 10.30 tot 16 
«= uur. Inlichtingen: telefoon 
"^ 0715418741 of per email: 
^ acp.hogendoorn(ä)hccnrt.nl. 
■< 5 maart: 
^ Nijmegen. Postzegelpromo
t tiedag georganiseerd door 
^ filatelistenvereniging Novio
3; post. De Klokketoren, Slot
" emaker de Bruïneweg 272 
2 (hoek Muntweg). Diverse 
^ activiteiten, w.o. tentoon

stelling van collecties van 

M Noviopostleden, ruilmoge
lijkheden, computer in de 
filatelie, taxaties, opruiming
en restantentmarkt, hande
larenstands, spelletjes voor 
de jeugd en informatiestand. 
Bekertoernooi van de NBFV. 

Openingstijden: van 10 tot 17 
uur. Informatie: P. Grutters, 
Niek Engelschmanlaan 90, 
6532 CS Nijmegen, email
adres plmgrutters^uianadoo.nl. 
21, 22 en 23 april: 
Ede. Postzegels en Cultuur, 
tentoonstelling, georgani
seerd door de afdeling Ede 
van 'De Globe' (categorieën 
2 en 3, alsmede ikader, 
open klasse, jeugd en propa
ganda). Sporthal De Peppel, 
Peppelensteeg i. Ca. 450 
kaders. Handel aanwezig, 
stands van gespecialiseerde 
verenigingen, museumexpo
sitie. Openingstijden: 21/4 
van 20 tot 22 uur, 22/4 van 10 
tot 18 uur en 23/4 van 10 tot 
16 uur. Inschrijvingen: A.G. 
Jakobsen, Bovenbuurtweg 
54, 6717 XB Ede, email
adres b.jakobsen(3)planrt. 
nl. Informatie: N. van der 
Lee, Arkelstein 2, 6714 AW 
Ede, emailadres n,vander. 
Iee@hccnet.nl. 
20, 21 en 22 oktober: 
Apeldoorn. Postex 20o5, na
tionaal postzegelevenement 
met tentoonstelling (catego
rieën 2 en 3, eenkader, jeugd, 
voordrukalbumbladen, cata
logusinzending, open klasse 
en propaganda). Americahal, 
Laan van Erica 50. Openings
tijden: op vrijdag 20/10 en 
zaterdag 21/10 van 10 tot 17 
uur en op zondag 22/10 van 
10 tot 16 uur. De aanmelding 
voor de tentoonstelling sluit 
op 30 april. Aanmelding en 
informatie: Leen Louwerse, 
Koningin Wilhelminastraat 
51, 2811 TT Reeuwijk, 
telefoon 0182395103 of 
aartuansocst@hetnet.nl. Web
site www.nvyv.nl. 
3 , 4 en 5 november: 
Enschede. Jubilex Enschede, 
propagandaten toonstelling 
ter gelegenheid van het 75
jari bestaan van de Enschede
se Philatelisten Vereniging. 
Locatie nog onbekend. 
Inschrijven mogelijk tegen 
de symbolische prijs van 75 
cent per kader (jeugdinzen
dingen gratis). Jurering door 
het publiek. Op vrijdag en 
zaterdag speciale jeugdboek. 
Inschrijven kan nog tot en 
met 30 mei 2006. Aanmelden 
bij Roelof IJspeerd, Toren
laan 68, 7559 PB Hengelo, 
telefoon 0742777416. 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

7 januari: 
Hendrik Ido Ambacht. San
dido, Reeweg 79,12.3016. 
Telefoon 0786814441. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.3016.30. 
Telefoon 0365304354. 
Lisse. 't Poelhuys, Vival
distraat4,1016. Telefoon 
0252411406. 
Middelburg. WC Dauwe
daele, Vrijlandstraat, 1016. 
Telefoon 0118628917. 
Nunspeet. De Wheme, Ds. 
De Bouterlaan 5,13.1516. 
Telefoon 0341256163. 
Ommen. Hervormd Cen
trum, Prinses Julianastraat 

8,1016. Telefoon 0547
363000. 
OosterhoutZuid. De Bunt
hoef, Bloemenhof 2,1316. 
Telefoon 0162432738. 
Uithoorn. Dienstencentrum, 
Bilderdijkhof 1,1015. Tele
foon 0297525556. 
Wapenveld. De Nachtegaal, 
Nachtegaalweg 48,1317. 
Telefoon 0384479883. 
8 januari: 
AnnaPaulowna. Veerbrug, 
Sportlaan 21, 9.3013. Tele
foon 0226452047. 
Boxtel. VMBOcollege, 
Baanderherenweg 2,1013. 
Telefoon 0411673775. 
Velserbroek. Het Polderhuis, 
Vestigingsplein 58,1016. 
Telefoon 0235316573. 
Venlo. De Koel, KaMenker
kerweg 182b, 1013. Telefoon 
0773517700. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,1013. Telefoon 024
6413608. 
14 januari: 
Barneveld. Veluwehal, 
Nieuwe Markt 6,1016. 
Telefoon 0342414418. 
Dromen. Open Hof, Coper
nicusstraat (t.o. busstation), 
13.3016.30. Telefoon 0321
314305. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.3016.30. 
Telefoon 0365304354. 
Hoofddorp. De Jeugd van 
Gisteren, Beemsterstraat 4, 
1016. Telefoon 0235613929 
(na 20 uur). 
Hoogkarspel. Verenigings
gebouw achter RK kerk, 13
17. Telefoon 0228582298. 
Maassluis. Koningshof, 
Uiverlaan 20,1216. Telefoon 
0615224937. 
Utrecht. Internationale Verza
mclmarkt. Grote Veemarkthal, 
Sartreweg, 9.3017. Telefoon 
0317614760. 
i ; januari: 
Schagen. De Groene 
Schakel, Mauvestraat 161, 
1012.30. Telefoon 0224
298416. 
Utrecht. Internationale Verza
melmarkt. Grote Veemarkthal, 
Sartreweg, g.3017. Telefoon 
0317614760. 
VeghelZuid. De Golfstroom, 
Van Diemenstraat ia, 
g.3012.30. Telefoon 0413
367786. 
20 januari: 
Oegstgeest. Heemwijck, 
Rozenlaan hoek Narcissen
laan, 14onbekend. Telefoon 
0715156534. 
21 januari: 
Appingedam. ASWA, Bur
gemeester Klauckelaan 16, 
1016. Telefoon 0596611454. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 39ga, 12.3016.30. 
Telefoon 0365304354. 
Mijdrecht. Dr. J. van der 
Haarlaan 6, 9.3013. 
Telefoon 0297289322. 
Woudenberg. De Camp, 
De Bosrand 15,1316.30. 
Telefoon 0332863510. 
22 januari: 
AlkmaarNoord. Sporthal, 
Arubastraat 6,1013. Tele
foon 0227542286. 
Diemen. De Schakel, Burge
meester Bickerstraat46a, 10
16. Telefoon 0206009922. 

Echt. St. Joris, Cypresstraat 
58, 9.3013. Telefoon 0475

483630. 
Leiden. Verenigingsgebouw 
K&G, J.C. de Rijpstraat 29 
(industrieterrein De Waard), 
10.3016. Telefoon 071

5418741. _ 
23 januari: 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Burgemeester Slotemaker de 
Bruïneweg 272,19.30on

bekend. Telefoon 024

3974654
28 januari: 
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
Snelliuslaan 3,1016. Tele
foon 0235617279. 
Brielle. Zalencentrum, 
Langestraat 76,13.3016.30. 
Telefoon 0181415640. 
Dordrecht. Cultureel 
Centrum, Dalmeyerplein 
10,1015.30. Telefoon 076
6209088. 
Enkhuizen. WC IJsselzand, 
Anjerstraat i, 1317. Telefoon 
0228520117. 
Harderwijk. De Kiekmure, 
Tesselschadelaan/hoek 
Vondellaan, 1016. Telefoon 
0341426049. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.3016.30. 
Telefoon 0365304354. 
NoordwijkBinnen. De Wie
ken, Wassenaarsestraat 5, 
1016. Telefoon 0713614198. 
Purmerend. Concordia, Koe
markt 45, 1017. Telefoon 
0299422136. 
Winschoten. De Klinker, Mr. 
D.U Stikkerlaan 41,1016. 
Telefoon 0597592676. 
Zwolle. Jubal, Geert Groot
estraat 1,1016. Telefoon 
0384216493. 
29 januari: 
Heemskerk. CC De Jans
heeren, Kerkweg47,1017. 
Telefoon 0251241075. 
Helmond. De Kamenij, 
Jeroen Boschstraatig, 1015. 
Telefoon 0492525140. 
I februari: 
NoordwijkBinnen. Speciaal 
voor ouderen. De Wieken, 
Wassenaarsestraat 5,13.30
17. Telefoon 0713614198. 
4 februari: 
AlmereHaven. De Meer
gronden, Marktgracht 65, 
1016. Telefoon 036

5341427
Hendrik Ido Ambacht. San
dido. Reeweg 79,12.3016. 
Telefoon 0786814441. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 39ga, 12.3016.30. 
Telefoon 0365304354. 
Lisse. 't Poelhuys, Vival
distraat4,1016. Telefoon 
0252411406. 
Nunspeet. De Wheme, Ds. 
De Bouterlaan 5,13.1516. 
Telefoon 0341256163. 
Nijverdal. Spoortheater, Pa
rallelweg 45, 1016. Telefoon 
0548623399. 
OosterhoutZuid. De Bunt

hoef, Bloemenhof 2,1316. 
Telefoon 0162432738. 
Uithoorn. Dienstencentrum, 
Bilderdijkhof 1,1015. Tele
foon 0297525556. 
Wapenveld. De Nachtegaal, 
Nachtegaalweg 48,1317. 
Telefoon 0384479883. 
6 februari: 
Winschoten. Ons Gebouw, 

Burg. Schönefeldplein 7, 
19onbekend. 
11 februari: 
Dronten. Open Hof, Coper
nicusstraat (t.o. busstation), 
13.3016.30. Telefoon 0321
314305. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.3016.30. 
Telefoon 0365304354. 
Hoofddorp. De Jeugd van 
Gisteren, Beemsterstraat 4, 
1016. Telefoon 0235613929 
(na 20 uur). 
Maassluis. Koningshof, 
Uiverlaan 20,1216. Telefoon 
0615224937. 
Oosterwolde. De Miente, 
Snellingerdijk 39,1016.30. 
Telefoon 0516441646. 
12 februari: 
Boxtel. VMBOcollege, 
Baanderherenweg 2,1013. 
Telefoon 0411673775. 
Castricum. Clusius College, 
Oranjelaan 2a, 1016. Tele
foon 0251313852. 
Venlo. De Koel, Kaldenker
kerweg 182b, 1013. Telefoon 
0773517700. 
17 februari: 
Oegstgeest. Heemwijck, 
Rozenlaan hoek Narcissen
laan, 14onbekend. Telefoon 
0715156534. 
18 februari: 
Bilthoven. Filatelistische 
Contactgroep Oost Europa, 't 
Vogelnest bij Zuiderkapel, 
Boslaan i, 1016. Telefoon 
0346572593 (na 19 uur). 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.3016.30. 
Telefoon 0365304354. 
Markelo. De Haverkamp, 10
16. Telefoon 0547363000. 
Papendrecht. De Palm, Van 
der Palmstraat 3,1016. 
Telefoon 0624432140. 
Woerden. Al Barid, filate
listische contactgroep Isla
mitische Wereld. Excelsior, 
Singel 45a, 9.3015. Telefoon 
0348411070. 
Woudenberg. De Camp, 
De Bosrand 15,1316.30. 
Telefoon 0332863510. 
ig februari: 
Huissen. De Brink, Brink 
8,1013. Telefoon 026
327197g. 
VeghelZuid. De Golfstroom, 
Van Diemenstraat ia, 
g.3012.30. Telefoon 0413
367786. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,1016. 
25 februari: 
Brielle. Zalencentrum, 
Langestraat 76,13.3016.30. 
Telefoon 0181415640. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.3016.30. 
Telefoon 0365304354. 
NoordwijkBinnen. De Wie
ken, Wassenaarsestraat 5, 
1016. Telefoon 0713614198. 
Ruurlo. Fila/estival. De Luifel, 
Dorpsstraat 11,1017. Tele
foon 0545272543. 
Zwolle. Jubal, Geert Groot
estraat 1,1016. Telefoon 
03842i64g3. 
26 februari: 
Diemen. De Schakel, Burge
meester Bickerstraat 46a, 10
16. Telefoon o206oog922. 
Ruurlo. Filajestiual. De Luifel, 
Dorpsstraat 11,1017. Tele
foon 0545272543. 
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POSTZEGEL
VEILINGEN 

24, 25 en 26 april: 
'sGravenhage. Voorjaorsvei
hng Rietdijk bv, Noordeinde 
41 (veiling in de Paleiskerk). 
Info: irifo(5)rietdijkveilin5en.nl. 
6, 7 en 8 november: 
'sGravenhage. Najaars
ucilmg. Rietdijk b.v., 
Noordeinde 41 (veiling 
in de Paleiskerk). Info: 
irifo(3)nctdijkDcilingen.nl. 

NIEUWE POSTZEGEL
EMISSIES 

Nederland 

1 februari 
MOOI NederlandLjiden; velletje 
met 5 postzegels van €0.39 
(gegomd). 
3 februari 
Mooi NederlandSittard; velletje 
met 5 postzegels van €0.39 
(gegomd). 
10 februari 
Olympische Winterspelen; 
velle^e met 2 verschillende 
postzegels van €0.39 (zelf
klevend). 
22 maart 
Bomen: lente; velletje met 10 
postzegels (twee verschil
lende versies) van €0.39 
(gegomd). 
4 april 
Zomerzegels 20o5: leesplankje; 
twee velletjes met elk drie 
verschillende postzegels van 
€0.39+0.19 (gegomd). 
28 april 
Mooi NederlandVlieland, vel
letje met 5 postzegels van 
€0.39 (gegomd). 
15 mei 
TNT postzegel; velletje met 
10 postzegels van €0.39 
(gegomd). 
24 mei 
Mooi NederiandWoudrichem; 
velletje met 5 postzegels van 
€0.39 (gegomd). 
2 juni 
Mooi NedcrlandSchoonhouen; 
velletje met 5 postzegels van 
€0.39 (gegomd). 
Mooi NederlandEnkhmzen; 
velletje met 5 postzegels van 
€0.39 (gegomd). 
6 juni 
400 Jaar Rembrandt; velletje 
met I postzegel van €5.75 
(gegomd). 
De keuze van Nederland; vel
letje met 10 postzegels (waar
van vijf verschillend) van 
€0.39 (gegomd) Thema's: 
Elvis Presley, Vrijmetselaars, 
Sesamstraat, Streektalen, 
Nederlandse romanfiguren. 
21 juni 
Bomen: zomer; velletje met 10 
postzegels (twee verschil
lende versies) van €0.39 
(gegomd). 

Wijzigingen uoorbehouden 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 8082 
2518 AD 's Gravenhage 
Telefoon: 0703307500 
Infolijn: 0703307575 

Fax: 0703608926 
Internet: www.muscom.nl 
Openingstijden: dinsdag t/m 
vrijdag van 1017 uur, zater
dag, zondag en feestdagen 
1217 ""■'• 
Op maandagen, op 25 
december en op i januari 
gesloten. 
Toegangsprijzen: volwas
senen €6.; 65plussers €5.; 
4 t/m i2jarigen €3,; CJP
houders €4.; kinderen t/m 
3 jaar en Museumkaarthou
ders gratis. Groepen groter 
dan tien personen €5. p.p. 

Studiezaal 
Eenmaal per maand, meestal 
op vrijdag, is er gelegenheid 
om origineel materiaal uit 
het depot van de postwaar
den te bestuderen. Voor 
onderzoek in de collectie 
postwaarden kunt u terecht 
op de volgende data: 

vrijdag 13 januari 
vrijdag 10 februari 
vrijdag 10 maart. 

U kunt het materiaal in het 
depot alleen op afspraak 
bezichtigen. Neem contact 
op met Monique Erkelens 
of Harriet van der Veen 
(telefoon 0703307563 of 
3307567) of stuur een mailtje 
aan mcrkelcns@muscom.nl of 
hi;duccn@muscom. nl. 

Bibliotheek 
De bibliotheek van het Mu
seum voor Communicatie is 
na telefonische afspraak met 
mevrouw Spiekman (070
3307570, in de ochtend) te 
raadplegen. 

BONDS
BIBLIOTHEEK 

De Bondsbibliotheek is 24 
uur per dag bereikbaar! 
Voor internetgebruikers 
is de Bondsbibliotheek in 
Baarn niet meer gebonden 
aan de openingstijden (elke 
woensdag van 1017 uur en 
elke eerste zaterdag van de 
maand van 1012 uur). Via 
de NBFVsite (www.nbfi.nl) 
en het aanklikken van de 
Bibliotheekzegel bereikt u 
de informatie die betrekking 
heeft op de prachtige collec
tie die in Baarn bewaard en 
ontsloten wordt. U vindt er 
een overzicht van de lopende 
tijdschriftenabonnementen, 
ziet welke boeken er nieuw 
aangeschaft zijn en kunt er 
nagaan op welke wijze deze 
boeken te leen zijn. Aan een 
overzicht van de (oudere) 
tijdschriften wordt hard 
gewerkt. 
Als u wilt weten of een be
paald boek of tijdschrift aan
wezig is, dan kunt u dit met 
behulp van een elektronisch 
informatieaanvraagformu
lier opvragen. Het antwoord 
ontvangt u per email. Voor 
alle andere vragen kunt u ons 
op de gewone wijze emailen 
(bibliotheck(3)nbJv.or5). 
De Bondsbibhotheek... een 
surfljezoekje waard! 

SIEMPEIS 
Filateliebeurs 
We zijn alweer beland in het 
jaar 2006; laten we hopen 
dat er ook dit jaar weer 
mooie bijzondere stempels 
zullen worden gebruikt. 
Eind deze maand wordt de 
achttiende Filateliebeurs in 
NieuwLoosdrecht weer 
gehouden en daar zal 
ongetwijfeld het eerste 
gelegenheidsstempel van 
2006 worden gebruikt. Zodra 
ik de aftjeelding van het 
ontwerp heb ontvangen, zal 
ik dit in deze rubriek tonen. 
De verwachting is ook dat 
er een poststempel komt ter 
gelegenheid van de 93ste 
Filatelistendag. 

Museum voor Communicatie 
Een bijzonder poststempel 
dat permanent in gebruik is 
tijdens de openingstijden van 
het Museum voor Commu
nicatie in Den Haag kunt u 
verkrijgen wanneer u uw post 
in de hier afgebeelde bus (te 
vinden in de hal van het mu
seum) deponeert. Weliswaar 
gaat het niet om een stalen 
stempel van de firma Raab, 
zoals bij de meeste dagteke
ningstempels van de post
kantoren het geval is, maar 
het stempel is door TPGPost 
goedgekeurd om te worden 
gebruikt voor de stempeling 
van poststukken die uit het 
museum worden verstuurd. 
Het stempel is van het merk 
Trodat en stempelfabriek 
Hollandia in Den Haag heeft 
destijds het stempelplaatje 
vervaardigd. 

Niet altijd staal 
De postkantoren bewaken 
tegenwoordig hun eigen 
budgetten en moeten ook 
zelf hun benodigdheden 
bestellen. Dat betekent dat 
niet elk kantoor er 350 euro 
voor over heeft om een stalen 
dagtekeningstempel bij de 
firma Raab in Oberursel 
(Duitsland) te bestellen. 
Tegenwoordig duiken steeds 
meer stempels op van de 
firma's Trodat en Colop. Als 
voorbeeld kan ik u hier een 
afdruk laten zien van een 
stempel TPGPost dat in Eist 
(Gelderland) wordt gebruikt. 

SAMENSTELLING: 
KEES VERHULST 
POSTBUS 24013 

2490 AA DEN HAAG 
kees.verhulst@)wanadoo.nl 

Verwisselde cilinders 
Toch bestellen veel van de 
nieuwe servicepunten die 
TPG momenteel opent nu er 
zoveel postkantoren worden 
gesloten, wel nieuwe stalen 
dagtekeningstempels. Zo 
ook het servicepunt aan de 
Marathonweg in Amsterdam, 
dat op 28 november 2005 
werd geopend. Van Peter Ver

Poststul<kcn dif in de links afge
beelde brieuenbus ujorden gepost, 
ujorden uoorzien uan het hieronder 
getoonde stempel, dat met het 
Trodatstempel op de foto hicr
bouen ujordtgeplaatst 
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meulen ontving ik bijgaande 
afbeelding. Wat wil het ge
val? Het dagtekeningstempel 
bevat een producfiefout. De 
twee cilinders die de maand
aanduiding weergeven zijn 
verkeerd om in het stempel 
gemonteerd. Dit heeft tot ge
volg dat er bij de aanduiding 
van de maand november X.l 
te zien is in plaats van XL, 
zoals het hoort. De maand 
december kan zelfs helemaal 
niet worden weergegeven 
met het stempel. Er zou dan 

II.X ontstaan in plaats van 
XII. In december heeft men 
met november gestempeld. 

Website Filatelie 
De website van het maand
blad Filatelie wordt regel
matig bijgewerkt. We zullen 
er voor zorgen dat u in 2006 
ook de actuele informatie 
over de poststempels weer 
te lezen krijgt. In 2005 is dat 
er helaas bij ingeschoten. U 
vindt de Filateliewebsite op 
het adres u;u;u).jilatelie.u)s. 

Stempel met de datum 'iS.X I0500', dit had '28,XI.0500' moeten zijn. 

http://www.muscom.nl
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NEDERUNDSTALIGE 
TIJDSCHRIFTEN 

Vergissen is wenselijk 
Enige tijd geleden raad
den wij de Postzegelclub 
Hoogeveen aan een 
naam te zoeken voor hun 
blad. Tot nu toe heet dit 
alleszins leesbare blad 
Officieel Orgaan. De club 
schreef een prijsvraag uit 
en maar liefst dertien sug
gesties kwamen binnen. 
Er wordt nu een schrif
telijke stemming onder 
de leden gehouden. Bin
nenkort hoort u de uitslag 
van ons. Overigens nog 
een leuk spreekwoord dat 
ze in Hoogeveen hebben 

worden behandeld. Een 
literatuurlijst en een 
overzicht van beschikbare 
internetpagina's vervol
maken het artikel. 

Filatelie zeker niet saai! 
Onlangs werd aan het 
blad Hertogpost ('s-Her-
togenbossche Filatelisten 
Vereniging) de Filateliepnjs 
uoor algemene veremgmgs-
bladtn toegekend. In het 
juryrapport staat'[..] we 
kunnen ons voorstellen 
datje als lid van deze 
vereniging maandelijks 
naar dit blad uitziet. De 
redactie slaagt erin om in 
een meer dan gemiddeld 
jasje een zeer gevarieerd 

wenseitjik 

Tegeltje dat door de Postzcgcluercnigmg Hoogeueen bedacht zou 
kunnen zijn 'Vergissen is wenselijk' 

bedacht. Bij een artikel 
over een per vergissing 
verkeerd gefrankeerde 
brief, die met port werd 
belast en daardoor 
filatelisüsch interessant 
werd, vermelden zij: Voor 
jïlatelisten fleldt: vergissen 
IS luenselijk. We hopen 
wel dat dit adagium niet 
bij de naamkeuze wordt 
gehanteerd. 

Je ziet ze wel 'ns hangen 
Op mooie dagen zieje ze 's 
avonds wel eens m de lucht 
handen: heteluchtballonnen. 
Zo begint een artikel in 
Novioposta (filatelisten
vereniging Noviopost, 
Nijmegen) over ballon- en 
Zeppelinpost. De auteurs, 
J. Mulder, J. Purer en 
J. Spijkerman (waar 
kennen we die ook weer 
van?) hebben er een heel 
informatief verhaal van 
gemaakt. Zelfs militaire 
toepassingen van deze 
vormen van postvervoer 

blad te verpakken [..]'. 
De jury heeft gelijk. In 
het septembernummer 
van 2005 lazen wij van 
de hand van Huber van 
Werkhoven een boeiend 
artikel over een brieflcaart 
die in 1906 van Chili naar 
's-Hertogenbosch werd 
verzonden. De hele route 
die deze kaart aflegde, 
wordt goed gedocumen

teerd beschreven. Na 
lezing kunnen we alleen 
zeggen: filatelie is niet 
saai! 

Plezierige ontspanning 
Voor ons ligt nóg zo'n 
bekroond blad, een 
tijdschrift dat de prijs 
voor gespecialiseerde 
bladen kreeg; Bulle
tin van de Vereniging 
voor Kinderzegels en 
Maximafilie. Dezelfde 
jury:'[..] Dit blad biedt 
een goede combinatie van 
een weelde aan veel
soortige informatie en 
plezierige ontspanning 
[..]'. Ook het september
nummer van 2005 biedt 
die geroemde afivisse-
ling. We noemen het 
artikel over de Zwitserse 
Geschenkmorkenkarten die 
uitgereikt worden aan de 
vrijwilligers die helpen 
de Pro Juuentute-zegels te 
verkopen. De kaarten zijn 
te vergelijken met onze 
kinderbedankkaarten. 
Ook een artikel over Dick 
Bruna, de ontwerper van 
de kinderzegels van 2005, 
is interessant. Wim Rof-
felsen geeft een verslag 
van het gesprek dat hij 
had met de geestelijk 
vader van Nijntje. 

Stuivertje wisselen 
Fiume, een stad die 
tegenwoordig Rijeka 
heet en in Kroatië ligt, 
is in het verleden in 
handen geweest van 
allerlei bezetters. Italië, 
Frankrijk, Joegoslavië, 
Engeland en de Verenigde 
Staten buitelden over 
elkaar heen om de stad in 
handen te krijgen. Zelfs 
de Italiaanse avonturier, 
dichter en gevechtsvliege
nier Gabriele d'Annunzio 
is er nog een poosje de 
baas geweest. Al die 
bezetters en veroveraars 

hebben hun filatelistische 
sporen achtergelaten. 
Ryan Boons beschrijft 
deze machtswisselingen 
in Stokvispost (NVPV 
Deventer), in een artikel 
in de reeks Verdwenen 
postzeflel̂ ebicden. 

Hondenbelasting 
Het blad van de vereni
ging van gespecialiseerde 
verzamelaars van postze
gels van Nederlands-Indië 
onder Japanse bezetting, 
respectievelijk onder het 
bewind van de Republiek 
Indonesië vóór de soeve
reiniteitsoverdracht heet 
Dai Nippon. De pubhca-
tie bevat voornamelijk vei-
linglijsten, maar tussen 
de kavels door valt toch 
ook heel belangwekkende 
informatie op te pikken. 
De vereniging geeft: onder 
andere een catalogus uit 
van de fiscale zegels van 
het bewuste verzamelge-
bied, een prestatie van 
formaat, want het gaat 
om een moeilijk toegan
kelijk verzamelgebied. In 
de tweede druk komt een 
aantal nieuwe hoofdstuk
ken (bijvoorbeeld over 
verkeersbelasting, hon
denbelasting en een zeer 
uitvoerig hoofdstuk over 
de Postspaarbank met 
zijn verschillende boekjes 
en formulieren) aan bod. 
Petje af! 

Werklozen als postbode 
Een interessant artikel 
over het postverkeer op 
het Deense platteland in 
de periode 1849-1867 van 
de hand van J.M. Vroom 
lazen we in Het Noorder
licht (NFV Skandinaviê). 
Er was destijds alleen geld 
om de postroutes tussen 
de grote steden van rijks
wege te financieren. Bij 
het instandhouden van de 
postale verbindingen tus-

rtlUIMIËéiMK^TèjS 

Fiume - het lotcrc Rijcka - heeft bezetters uan ucrschillendc nationaliteiten binnen de stadsgrenzen gehad. 

sen plattelandsgemeen
ten speelde de Lutherse 
staatskerk een belang
rijke rol. Hoofden van 
de plaatselijke kerkelijke 
gemeenten hadden de 
verplichting om officiële 
dienstbrieven te laten be
zorgen of door te sturen. 
Als boden moesten ze 
arbeiders in kerkdienst, 
scholieren of werklozen 
inzetten. 

DAAN KOELEWIJN 

BUITENLANDSE BUIDEN 

'Ik was altijd bang' 
Verspreid over een 
aantal tijdschriften - La 
Philatelie frangaise (nrs. 
600 en 601, september en 
oktober 2005), het blad 
van de Franse bond van 
filatelisten-verenigingen 
en in Timbres et vous (nr. 
8, oktober 2005) trof ik 
korte verhalen aan over 
een beroemde Fran-
faise: Adrienne Bolland, 
(1895-1975). De Franse 
posterijen hebben, ter 
nagedachtenis aan haar, 
op 24 oktober jl. zowel 
een postzegel als een mini
velletje uitgegeven. 
Zij was de eerste vrouw 
die over Het Kanaal vloog. 
Vanwege dichte mist was 
navigeren nauwelijks 
mogelijk. Het vliegtuig 
verongelukte tijdens de 
landing. Het beroemdst 
werd zij vanwege het feit, 
dat zij als eerste mens 
met een vliegtuig het 
Andesgebergte in Zuid-
Amerika overwon. Dat 
gebeurde op i april 1921, 
van Argentinië naar Chili. 
In een relatief eenvoudig 
vliegtuigje (een Caudron 
G3, zie afbeelding) wist 
zij - gebruikmakend van 
sterke stijgwinden - de 
Andestoppen te bedwin
gen. Het vliegtuigje bezat 
cockpit noch ruiten, 
wat verklaart waarom ze 
stapels kranten onder 
haar kleren stopte en 
haar vingers verpakte in 
papier dat tevoren was 
ingevet. De tocht duurde 
drie uur en een kwartier. 
Grote luchtvaartpioniers, 
zoals Mermoz, Antoine 
de Saint-Exupéry, Le Brix 
en Costes, zouden haar 
pas jaren later volgen. Zij 
bezat ook het wereldre
cord loopm ŝ maken: 212 
in 73 minuten. Tijdens 
een interview zei ze: Tk 
was altijd bang in een 
vliegtuig. Maar steeds 



Een auiatnce (bouen) en een aumteur |> 
(rechts) ujaarop Frankrijk trots kan s 

zijn: Adrienne Bolland en Antoine de 
SamtExupe'ne. 

weer opnieuw wilde ik 
die angst onderdrukken.' 
Samen met vrouwen als 
Marie Marvingt (Frank
rijks meest gedecoreerde 
vrouw) en Jacqueline Au
riol (o.a. testpilote en een 
van de snelste vrouwen ter 
wereld) toonde Adrienne 
aan, waartoe moedige 
vrouwen zoal in staat 
zijn. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog leidde zij 
het Franse verzet in het 
departement Loiret. 

t Filatelie en dictators 
Vanaf 1926 bezat Benito 
Mussolini in Italië dicta
toriale macht. Hij bouwde 
het land uit tot een 
autoritaire, fascistische 
staat. Het probleem van 

. j de overbevolking meende 
hij te kunnen oplossen 
door het Middellandse 
Zeegebied tot Italiaans 
gebied uit te roepen (Mare 
nostrum: onze zee) en door 
zich een koloniaal rijk aan 
te meten. Kroonjuweel 
van dat rijk werd Ethiopië 
(Abessinië), maar ook an
dere landen zoals Eritrea 
en Somaliland werden 
bezet. 
In Europa werd Hit
ler op 30 januari 1933 
benoemd tot kanselier. 
Kort daarna begon ook 
hier de vorming van een 
totalitaire dictatuur. Op 
26 oktober 1936 vormden 
Hitler en Mussolini de 
As RomeBerlijn, een 
verdrag dat onder andere 
op wederzijdse bijstand 
was gericht. Die bijstand 
bleek al in 1940 noodza
kelijk. Italië dacht Albanië 
op eenvoudige wijze te 
kunnen bezetten om 
vervolgens Griekenland 
binnen te vallen. 

Dat viel zwaar tegen. De 
Wehrmacht moest met 
680.000 manschappen 
te hulp snellen. Kort 
daarna werd het leger 
van Rudolfo Graziani in 
NoordAfrika zo'n 700 
kilometer teruggedreven. 
In Ethiopië verloor Italië 
ruim 420.000 man: die 
sneuvelden of werden 
krijgsgevangen geno
men. Haile Selassi keerde 
terug. Hider zond zijn 
Duits Afrika Korps onder 
leiding van veldmaar
schalk Rommel en nam 
het initiatief voorgoed 
over. Het aanzien van 
Mussolini liep ziender
ogen terug en de Italianen 
verloren het vertrouwen 
in hun leider: de Duce. 
Op 30 januari 1941 gaven 
beide landen een serie 
postzegels uit. Op de 
Duitse postzegel en het 
velletje kijken beide 
leiders hoopvol in de 
toekomst. Motto: twee 
volkeren en één strijd. In 
Italië was ook koortsach
tig gewerkt aan eenzelfde 
motief Op 30 januari 
kwam daar de eerste 
set postzegels uit. Naar 
verluidt was Hider woest, 
toen hij deze postzegels 
onder ogen kreeg: de 
beide dictators keken 
elkaar strak in de ogen 
 vertrouwde men elkaar 
niet? Deze en andere 
achtergronden verschaft 
James A. Lees in Italy's 
1941 RomeBerlin Axis Set 
in het blad American 
Philatelist (jaargang 119, 
augustus 2005). 

De Russische Federatie 
Sinds kort ontvang ik via 
de hoofdredacteur van 
dit blad het tijdschrift 
Fllatelia, een publicatie 
van uitgeverij tevens 
handelscentrum Marka 
in Moskou. Dit centrum 
ressorteert onder het mi
nisterie van Informatie
technologie en Commu
nicatie van de Russische 
Federatie. Het is sedert i 
januari 1858, het jaar van 
uitgifte van de eerste Rus
sische postzegel, belast 
met het uitgeven en distri
bueren van postzegels. In 

die hoedanigheid wordt 
Fllatelia uitgegeven, een 
heel goed verzorgd blad, 
gedrukt op prima papier. 
De inhoud bestaat uit 
diverse artikelen op filate
listisch gebied, stempel
nieuws, overzichten van 
buitenlandse emissies 
etc. Aangezien het blad 
uitsluitend beschikbaar 
is in het Russisch, is 
het voor mij onmogelijk 

van 1900 tot en met 1905. 
Zij vormden de voorloper 
van de latere Formule 1 
Grand Prixwedstrijden, 
die vanaf 1906 werden 
gehouden. Frankrijk, dat 
de wedstrijd in 1905 orga
niseerde in het hoogland 
van Auvergne, stond daar 
op 2 juni jl. uitgebreid bij 
stil met een veelheid aan 
postzegels. Erich Schrö
der wijdt daaraan een 

begenadigd journalist, ex
centriek en als 's werelds 
grootste playboy. Door 
het beschikbaar stellen 
van grote ereprijzen voor 
wegraces, ballonvaarten 
(waaraan onder ande
ren onze landgenoten 
Nini Boesman en Gerrit 
Visscher deelnamen) 
en zeilwedstrijden nam 
het aantal lezers van zijn 
krant snel toe en daarmee 
zijn vermogen. Hij zond 
Stanley naar Afrika om de 
vermiste Livingstone op 
te sporen en met succes. 
In 1905 bereikten de 
auto's gemiddelde 
snelheden van circa 90 ki
lometer per uur; in de be
bouwde kom was dat 18 
kilometer per uur, maar 
daar werden de auto's 
dan ook voorafgegaan 

Bouen: Russische zegels behoren 
tot de mooiste uan de luercld. 

Rechts: de Jameuze Gordon 
Benncttraccs spreken uelcn tot de 

uerbeelding. 

daaruit voor u samenvat
tingen te maken. Het 
uitgiftebeleid richt zich 
met name op het mul
ticulturele karakter van 
de Russische Federatie 
(mosHms vormen hierin 
een meerderheid), het 
cultureel en historisch 
erfgoed, prestaties op we
tenschappelijk gebied en 
heel belangrijke gebeur
tenissen. De postzegels 
behoren sinds enkele 
jaren tot de mooiste ter 
wereld en bekroningen 
blijven dan ook niet uit. 
Het aantal gemeenschap
pelijke uitgiften (i.s.m. 
buitenlandse postadmini
straties) neemt nog steeds 
toe. Bovendien kunt u nu 
genieten van prachtige 
afbeeldingen die de kleur
rijke geschiedenis van 
Rusland tijdens hetTsa
rentijdperk vanaf Tsaar 
Peter de Grote illustreren. 
In Moskou zijn dagelijks 
twee postsalons geopend 
voor verzamelaars. Scho
len kunnen hier terecht 
voor documentatie en 
voorlichtingsmateriaal. 
Ik maak belangstellen
den graag attent op het 
volgende. U kunt alles 
rustig bekijken op u;u)U). 
markaart.ru. Neem vooral 
de tijd, klik de Engelse 
versie aan en geniet met 
volle teugen. U kunt alle 
postzegels vanaf 2002, 
in kleur, raadplegen 
c.q. uitprinten, met alle 
bijzonderheden. 

Honderd jaar GBraces 
De internationale wegra
ces om de Gordon Bennett 
Beker werden gehouden 
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uitgebreide beschouwing 
in Deutsche Briefmarken
Revue (56ste jaargang, 
nr. II, november 2005), 
onder de titel Die Nostalgie 
zog m Frankreich alle in ihren 
Bann. Hij besteedt ook 
aandacht aan de latere 
ballonvaarten van die 
naam, die vanaf 1906 
met onderbrekingen  tot 
aan de dag van vandaag 
worden gehouden. 
De ereprijs is vernoemd 
naar James Gordon Bennett 
(18411918). Zijn vader, 
een Ierse emigrant, 
stichtte in 1835 de New 
York Herald. Zoonlief, 
wiens naam voor het on
derscheid werd afgekort 
tot Gordon Bennett, trad 
met veel succes in de 
voetsporen van zijn vader 
en werd schatrijk. Hij 
ging destijds door voor 
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door fietsers. Banden 
vormden ook toen al het 
hoofdprobleem. Eén auto 
had maar liefst elf banden 
nodig. Een bestuurder 
werd gediskwalificeerd, 
omdat hij in een dorp zijn 
banden had gekoeld met 
emmers water. 

Enorm naslagwerk 
Met gepaste trots kondigt 
de Royal Philatelic Society 
in Londen, de RPSL, in 
zijn blad The London 
Philatelist (jaargang 
114, nr. 1329, oktober 
2005) aan, dat het vanaf 
januari 2006 mogelijk zal 
zijn de complete inhoud 
van dit gerenommeerde 
tijdschrift op CD/ROM 
te raadplegen. De 114 
jaargangen (18922005) 
met in totaal 32.000 
bladzijden tekst en 
afbeeldingen hebben een 
plekje gevonden op tien 
compact discs. De Royal ^ 
stelt dat de kwaliteit van = 
de illustraties en teksten ° 
gelijk is aan die van de — 
originele publicaties. De ■=■ 
set wordt vergezeld door ^ 
de nodige zoekspecifica ^ 
ties en voorbeelden. »; 

G.A. GEERTS i 
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N.V.RH, onder de loep 
■• wig ijamnmi' 

Deze aflevering 

nêt heeft zich langzamerhand een steeds belangrijker plaats 
verworven in de wereld van de filatelie en daarmee ook in de 
postzegelhandel. In deze aflevering gaan wij op enkele belangrijke 
aspecten van dit medium in. Verder een korte vooruitblik op 
De Filateliebeurs in NieuwLoosdrecht, de bekendmaking van het 
centrale thema voor de eerstedagenveloppen van dit jaar en de 
aankondiging van de nieuwe Junior catalogus. 
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WELKOM OP DE NVPH SITE 

15 SEPTEMBER; N E UWE NVPH CATALOGI 2006 

De internetsite van de NVPH 

De onbegrensde mogelijkheden 
van internet 

Internet heeft zich ontwikkeld tot een onbeperkt jachtterrein voor de 
actieve filatelist. De jacht is zeven dagen per week en vierentwintig 
uur per dag geopend en u heeft geen vergunning nodig. U kunt 
gewoon in uw luie stoel blijven zitten, tenminste als u van daaruit 
het toetsenbord en de muis van uw computer kunt bedienen. 
Vooropgesteld dat u uw abonnement ook voor andere activiteiten 
op het net nodig heeft, kunt u zonder noemenswaardige kosten 
aan de jachtpartij deelnemen. Het enige waar u voor moet 
oppassen is, dat u alleen een bok mag schieten, als deze in uw 
thematische collectie post! 
Tienduizenden filatelistische sites, van eenvoudig, verouderd en 
rommelig tot uitgebreid, actueel en schitterend mooi, wachten 

geduldig op uw bezoek. U zult de nodige tijd moeten uittrekken 
om in de gigantische hoeveelheid informatie en aanbiedingen de 
weg te leren vinden. Wie aan de zoekmachine bijvoorbeeld vraagt, 
waar er op het net informatie over de eerste postzegel ter wereld, 
de penny black, staat, zal tot zijn grote schrik ervaren dat het aantal 
hits in de duizenden loopt. Door meer trefwoorden aan de zoek

machine op te geven zal u sneller en dichter bij het doel komen. 

Vertrouwden en vakkennis 

Op internet kunt u postzegels kopen bij handelaren, algemene en 
specialistische veilinghuizen, postadministraties en particulieren. 
De kans is groot dot u iets van uw gading vindt. Een zegel, die u 
al jaren zoekt, blijkt zomaar te koop te zijn bij een handelaar in 
de Verenigde Staten. De gevraagde prijs lijkt redelijk en de zegel 
ziet er aan de hand van de afbeelding op het eerste oog goed uit. 
Maar hoe is het met de achterzijde gesteld? U zou de zegel het 
liefst even op uw gemak willen bekijken, want gebreken als een dun 
plekje zijn op een foto in de regel niet te zien Maar dat kan niet! 
U zult dus moeten vertrouwen op de vakkennis en de eerlijkheid 
van de handelaar, die het zegeltje aanbiedt. Maar u kent die 
handelaar niet, dus weet u ook niets over zijn reputatie 
Bovendien zult u het geld moeten sturen of overmaken voordat u 
uw aankoop ontvangt. Wat is wijsheid? 
In het algemeen kan worden gesteld dat er extra risico's worden 
gelopen als er zaken worden gedaan met mensen die men niet kent. 
Op het internet, waar veelal vooruit betaald dient te worden en de 
verkoper soms aan de andere kant van de wereld woont zijn deze 
risico's nog groter. Goedgelovigheid kon een slechte eigenschap 
blijken te zijn! Helaas wordt nog steeds veel nabehandeld materiaal 
als postfris verkocht. Ook het aantal totaal en opdrukvervalsingen, 
dat te kwader trouw of door gebrek aan kennis wordt aangeboden, 
loopt vooral van moeilijk te beoordelen gebieden behoorlijk de 
spuigaten uit. Henk Vleeming, voorzitter van de keuringscommissie 
van de NVPH, wordt er niet echt vrolijk van: 'Er zit helaas nogal 
wat kaf onder het koren en niet iedere verzamelaar heeft voldoende 
kennis om dat van elkaar te scheiden.' 

"Er zit helaas nogal wat kaf 
onder het koren" 

Sprookjes bestaan niet 

Alle waar is naar zijn geld. En dat geldt meestal ook in de 
postzegelhandel. Dat je voor tweeduizend gulden geen schilderij 
van Rembrandt kunt kopen, dat weet iedereen. Maar ook de 
aanbieding van bijvoorbeeld een 7/2 cent driegaats roltanding 
van Nederland (NVPH nummer 32) voor enkele honderden euro's 
moet de nodige alarmbelletjes doen afgaan. Behoedt u voor 
miskopen! Verlang bij duurdere zegels in principe altijd een recent 
keuringsattest van een voor dat verzamelgebied gereputeerde 



keurmeester of keurende instantie. Voor alle zegels van 
Nederland en de Overzeese Rijksdelen kunt u bij de NVPH 
terecht. 
Bovendien is het verstandig om te kijken of de aanbieder lid van 
de NVPH is (of een vergelijkbare internationale organisatie). 
U bent er don in ieder geval van verzekerd, dat er de nodige 
vakkennis in huis is en koopt u (in geval van de NVPH) onder 
garantie. Dit betekent, dat de echtheid en omschreven staat van 
het door u aangekochte materiaal wordt gegarandeerd, ook in 

"Veel NVPH leden zijn op 
het internet te bezoelcen" 

geval er (nog) geen keuringsattest aanwezig is. 
De leden van de NVPH is het er alles aan gelegen om hun 
lidmaatschap waar te maken. Het logo van de vereniging staat 
immers borg voor het vertrouwen, dat absoluut noodzakelijk is 
om goede contacten met verzamelaars te kunnen leggen en te 
onderhouden. Misschien is het een idee om uw speurtocht op het 
internet te beginnen met een bezoek aan de site van onze 
vereniging, www.nvph.nl. Hier vindt u naast algemene informatie 
ook alle adressen van onze leden en hun specialismen. Veel NVPH 
leden zijn inmiddels (ook) op het internet te bezoeken Als u een 
lid heeft gevonden, dat u mogelijk iets te bieden heeft, dan kunt u 
meteen doorlinken. En misschien is dat lastige zegeltje, dat u al 
jaren zoekt, gewoon in Nederland te krijgen! 

Filateliebeurs 2006 staat voor 
de deur 

Van vrijdag 27 tot en met zondag 29 januari zijn de deuren van 
de Panda Hallen in Nieuw-Loosdrecht weer geopend voor de 
duizenden bezoekers, die op de zestiende Filateliebeurs worden 
verwacht. Een groot aantal NVPH leden zal ook voor deze editie 

letterlijk en figuudijk alles uit de kast halen om voor een breed 
en interessant aanbod te zorgen. Aon de ijzersterke formule van 
De Filateliebeurs is ook dit jaar niet gesleuteld. Gratis entree, 
gratis parkeren en een gratis pendeldienst van en naar het station 
Hilversum zorgen voor een optimaal besteedbaar budget van 
iedere bezoeker. 

Thema FDC's 2006 

In 2006 zal er nationaal en internationaal veel aandacht worden 
geschonken aan het vierhonderdste geboortejaar van Rembrandt 
van Rijn. Voor de ontwerpen van alle in 2006 te verschijnen 
eerstedagenveloppen zal deze beroemde Nederlandse schilder 
het centrale thema zijn. 

Junior Catalogus 2006 

Op woensdag 11 januari komt de Junior NVPH catalogus uit. 
De verkoopprijs bedraagt acht euro en vijfentwintig cent. 

i s Het is de 57e editie van dit 
dunnere broertje van de Speciale 

Catalogus. In de loop der jaren 
is gebleken, dat er een grote 

belangstelling voor dit 
handzame boekwerkje 

bestaat. 
De Junior verschijnt in 

een oplage van 7500. 

Contactadres' M/eteringkade 45 
2515 AL Den Haag 

Telefoon: 
E-mail 
Internet; 

070-347 38 49 
info@nvph.nl 

Druk en gezellig als altijd 

http://www.nvph.nl
mailto:info@nvph.nl
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AFLEVERING 4 5 - VERVALSINGEN VAN 
DE DERDE EMISSIE VAN NEDERLAND [3] 

Vervalsingen 50 cent 
koning Willem III (goud) 
In de twee voorgaande 
artikelen hebt u verval
singen van de verschil
lende waarden van 
de derde emissie van 
Nederland kunnen zien. 
De zegel die nu aan bod 
komt, de waarde 50 cent 
uit dezelfde reeks, is 
- als het om vervalsin
gen gaat - de 'topper'. 
De zegels van 50 cent zijn 
gedrukt met een blanke 
basisverf (als bindmid
del) met gele kleurstof en 
vermengd met een droog-
stof, die na het drukken 
met bronspoeder werd 
ingetamponneerd. Het 
resultaat noemde men 
dan 'goudkleurige' inkt of 
verf. Met een loep is heel 
te goed zien waar er delen 
van het bronspoeder ont
breken (zie de afbeeldingen 
2 en 3). Op sommige 
zegels zijn duidelijke 

sporen van dit brons
poeder te zien naast de 
lijnen van het drukbeeld. 
Juist omdat er gebruik is 
gemaakt van bronspoeder 
moet men het zegelbeeld 
eigenlijk nooit aanraken, 
want dan kan een deel van 
het bronspoeder onge
wild worden verwijderd. 
Door aanraking kan trou
wens ook een vorm van 
oxidatie teweeg worden 
gebracht. Niet voor niets 
wordt in de NVPH-ca-
talogus vermeld dat de 
genoemde prijzen alleen 
gelden voor zegels met 
een mooie goudkleur. 
Een van de redenen 
waarom vervalsers deze 
zegel gingen namaken, 
was nu juist dat men 
'mooie' goudkleurige ze
gels wilde hebben. En zo 
komt het dat er vervalste 
zegels bestaan die veel 
en veel te mooi zijn. De 
drukinkt van de verval

singen heeft dan ook een 
andere samenstelling. 

Om te beginnen wil ik 
nogmaals de kenmer
kende verschillen naar 
voren brengen tussen 
echte zegels en ver
valste, de zogenoemde 
'Pierre Vos'-zegels. 
De kop van de vervalsin
gen is minder geslaagd, 
dat wil zeggen de neus en 
de mond zijn veel grover, 
de baard is een wijd uit-
eenstaande bos haren en 
voor het haar op het ach
terhoofd geldt hetzelfde. 
De verticale lijntjes voor 
het hoofd zijn bij de echte 
zegels bijna recht, bij de 
vervalste zijn het oneven
wichtige en soms krom
me lijntjes. De schuine 
lijntjes voor de mond en 
tussen de onderkant van 
baard en hals zijn bij de 
vervalsingen rommelige 
streepjes. Bij veel ver
valsingen ontbreken de 
arceringen op de wang, 
in het gezicht en op de 

slaap. Er zijn vervalsingen 
die veel te veel puntjes en 
streepjes op die plaatsen 
hebben. Het zou kunnen 
dat het om een latere 
versie van deze vervalsin
gen gaat, wellicht nadat 
men het zegelbeeld nog 
enigszins had bijgewerkt. 
Er zijn nogal wat verschil
len in de vorm van de vier 
rozetten in de hoeken. 
Op de uitvergroting van 
de rozet in de rechterbo
venhoek (afbeelding 8) 
IS te zien dat deze onder 
de lijn uitsteekt. 
De meanders rondom het 
medaillon zijn bij de ver
valsingen geheel anders 
van vorm. De basisvorm 
van de vervalsingen 
(afbeeldingen 5 tot en met 
10), die werd gedrukt 
in zogenaamde plaat-
druk, is bij alle waarden 
dezelfde. Alleen de laatste 
vervalsing (zie ajbeeldin^ 
14 en voor de details 
de afbeeldingen 15 en 16) 
mogen we kenmerken als 
een werkelijk gevaarlijke 

vervalsing. Deze lijkt, 
als we de zegel op ware 
grootte ziet, wel heel erg 
veel op de originele. 

Hierna geef ik u een om
schrijving van herkenbare 
onderdelen van de zegel, 
uitgesplitst naar echte 
en vervalste zegels. 

Origineel 
Afbeelding 1 is een echte 
zegel. Zoals bij de meeste 
echte zegels loopt het 
beeld enigszins door, 
d.w.z. de scheiding tussen 
de fijne lijntjes loopt vol; 
zie onder andere de hori
zontale lijntjes in de hoe
ken naast het medaillon. 
Ajbeeldinfl 2 toont een 
zegelbeeld waarin grote 
delen van het bronspoe
der zijn verdwenen. De 
basisdrukkleur van de 
zegel - een gele kleur -
wordt duidelijk zichtbaar 
en door het ontbreken 
van de 'gouden' kleur 
lijkt het net of het 
zegelbeeld er niet is. 

Afbeelding 1 - Originele zegel, 
type II (met de gebruikelijke 

'bruine' puntjes in de tanding) 

Afbeelding 2 - Originele zegel 
waarvan het zegelbeeld groten

deels IS 'vcrduienen' door het ont
breken uan bronspoedcrdeeltjes. Ajbeeldmg 5 - Uitvergroting uan een originele zegel (type I), waann 

duidelijk zichtbare 'gele' plekken uan de basisdrukinkt te zien zijn 

Afbeelding 4 - Gemanipuleerde 
originele zegel bijgewerkt, ge

bleekt en nagetand 

ii 

Links ajbeelding g 
- Detailuergroting 
van ajbeelding 6 
- verticale lijntjes 

in de rechter-
onderhoek, ueel 
lijnges tussen de 

meanderlijnen en m 
de rozet, drie lijnen 
in het onderkader 

Afbeelding 10 - Vervalsing, 21e de 
duidelijke verticale lijntjes achter 
het hoo/d en in de vier hoeken 

Ajbeeldmg :i - Vervalsing met 
een ondcre 'goudkleur' 

Afbeelding 12 -Vervalsing, er is 
hier meer 'tekening' in hetgezicht. 



De vergroting van een 
andere zegel (afbeelding 
3) laat nog duidelijker 
zien dat de onder-
grondkleurgeelis. 
Afbeelding 4 is van origine 
een echte zegel, maar 
men heeft hiermee 
gemanipuleerd, dat wil 
zeggen: er is met het 
papier gerommeld, dat 
enigszins werd bijge
werkt en gebleekt en 
dat voor een groot deel 
werd nagetand. In col
lecties treft men vaak 
dit soort zegels aan. 

Vervalsing 
Afbeelding 5 is een duide
lijke vervalsing. Het gaat 
om een exemplaar dat 
werd aangeboden in een 
veiling, waar deze zegel 
werd omschreven als 
een 'ongetande proef'. 
Vervalsing nummer 6 toont 
veel puntjes als arcering in 
bepaalde partijen van het 
gezicht, zoals de wang, 
het voorhoofd, de slaap 
en de hals. De kaderlijnen 
zijn hier duidelijk van 
elkaar gescheiden lijnen, 
terwijl de tussenruimten 
bij de originele exempla
ren bijna altijd vollopen 

y met inkt en de hierin 

getamponneerde brons-
poederdeeltjes. Deze 
vervalsing was in het bezit 
van een heel bekende 
Nederlandse verzamelaar 
en is nu in particulier 
bezit. De inkt van de 
vervalsing ligt dik op het 
papier. De inkt is een vrij 
stevige massa, waarin 
de bronspoederdeeltjes 
gelijkmatig verdeeld 
zijn en erg glimmen. 
Van de vervalsing die 
in afbeelding 6 wordt 
getoond kan ik u dankzij 
de afbeeldingen 7, 8 en g 
wat meer details laten 
zien. Zo toont afbeelding 7 
duidelijk de onevenwich
tige verticale en schuine 
lijntjes voor het gezicht. 
Ook duidelijk is de rechte 
lijn van de meander in 
de linker partij van het 
onderste deel van de 
rand om het medaillon. 
De open witte cirkelrand 
is ook onregelmatig. 
Afbeelding 8 toont het 
onderuit zakkende lijntje 
onder de rozet in de rech
terbovenhoek en de verti
cale lijntjes in de rechter
bovenhoek onder LAND. 
In afbeelding 9 zijn de 
lijntjes duidelijk te zien 
in de rechteronderhoek 

Afbeelding 5 - Vervalsing, 
aangeboden als zogenoemde 

'ongrtonde proef' 

Afbeelding 5 - Ongetande 
ucrDalsing met ucel details 

boven NT; deze komen 
bij de originele zegels 
niet voor. Verder springt 
de heel onregelmatige 
rozetvorm in het oog. 
De ajbceldingen 10 en 11 
zijn eveneens duide
lijke vervalsingen, die 
werden ontwaard met 
al evenzeer vervalste 
stempels. Ogenschijnlijk, 
als men naar de linker
bovenhoek kijkt, lijken 
dit twee verschillende 
vervalsingen. Dit is 
echter niet het geval; 
het gaat om identieke 
vervalsingen. De vervalste 
puntstempels zijn ook 
gelijk; zie de vorm van 
het cijfer 4. Deze zegels 
maken deel uit van de 
vervalsingencollectie 
van de Finse Bond. 
De vervalsing in ajbeel-
dmg 12 is wel dezelfde als 
de in 10 en 11 getoonde, 
maar hier is de kop meer 
doortekend. Er zijn 
meer arceringlijntjes of 
-puntjes in het gezicht en 
de hals. Deze verval
sing is voorzien van een 
vervalst puntstempel 44 
van 's-Gravenhage. Niet 
zo verwonderlijk, als we 
bedenken dat Pierre Vos 
zijn domicilie had in Den 

Haag. Deze vervalsing 
zit in de vervalsingen
collectie van de Rotter-
damsche Philatelisten 
Vereeniging (RPhV). 
Afbeelding 13 toont een 
vervalsing die weer 
een duidelijk andere 
goudkleur heeft dan de 
voorgaande. Ook deze 
vervalsing heeft een 
vervalst puntstempel, 52. 
Zie als kenmerk - behalve 
de andere die ik noemde 
- de zonder meer slechte 
ronding van de witte rand 
om het medaillon boven 
de letters EN van cent. 
Een laatste vervalsing 
waar ik documentatie van 
heb, is die van ajbeel-
ding 14. Deze werd als een 
echte zegel aangeboden 
in een verenigingsveiling. 
De tekening in deze ver
valsing is veel fijner en ze 
komt veel meer overeen 
met die van een originele 
zegel. De kop is gelijk
matiger, het voorhoofd 
en de neus vertonen meer 
overeenkomst met een 
echte zegel. De letters 
van NEDERLAND en CENT 
lijken ook meer op die 
van het origineel. En 
toch IS dit een verval
sing! In de ajbeeldmgen 

15 en 16 ziet u waarom. 
Ajbeelding 15 geeft de 
details van de linkerbo
venhoek, terwijl ajbeelding 
16 de rechterbovenhoek 
in beeld brengt. Ook hier 
zijn weer in de hoeken 
met de horizontale lijn
tjes, links en rechts van 
het medaillon, verticale 
lijntjes getekend. Verder 
komen de rozetten niet 
overeen met de originele. 
De eerste horizontale lijn 
van de tweede meander 
aan de linkerkant (zie 
ajbeelding 15) begint 
verder van de rand. 
Ook deze vervalsing is 
voorzien van een vervalst 
puntstempel: (4)4 van 
's-Gravenhage. In de inkt 
zijn duidelijk de brons
poederdeeltjes als 'glim-
mertjes' te herkennen. 

Als we het geheel van de 
hier getoonde aft)eel-
dingen overzien, dan 
kunnen we zeggen dat 
er duidelijke verschil
len in de zogenoemde 
goudkleuren van de 
vervalsingen zijn. Soms is 
ook het bronspoeder van 
deze vervalsingen gaan 
oxideren, waardoor de 
kleur donkerder werd. 

Links ajbeelding 7 - Een detailuergroting van ajbeelding 6 -
zie de lijntjes uoor neus en uoorhoojd en de onregelmatige ivitte 

lijn rondom het medaillon 

Bouen- ajbeelding S - Detailuergroting uan ajbeelding 6 -
uerticale lijntjes in de rechterbouenhoek en een onderuit zakkend 

lijntje onder de rozet 

I 

Ajbeelding 13 -Verualsing; de 
zegelkleur is ueel 'bruiner'. 

Ajbeelding 14 - Verualsmg uan 
een geheel ander type ueel meer 

ouerecnkomend met het origineel 

Links ajbeelding 15 - Detailuergroting uan 
ajbeelding 14 - zie de beginpunt uan de 

tiueede meanderlijn en de uerticale lijntjes in 
de hoek. 

Rechts afbeelding 16 - Detailuergroting 
uan ajbeelding 14 - zie uerticale lijntjes m 
de hoek en de andere uorm uan de rozet (zie 

ter uergelijkmg ajbeelding 



liVIJ4- SAMENSTELLING: EDWARD FROON, VISSERSPLEIN 9, 3511 LX UTRECHT 
E-MAIL: EDWARDFROON(a)FREELER.NL 

MOLENS [1] 

Molens zijn een populair 
thematisch onderwerp. 
In september verschenen 
er twee gemeenschap
pelijk met China, thans 
het populairste land om 
tweelinguitgiftes mee te 
doen getuige de grote 
stroom in de laatste jaren. 
De uitgifte was gewijd 
aan watermanagement 
gesymboliseerd door 
karakteristieke molens 
uit beide landen. In China 
is dit de watermolen 
met een groot rad. Deze 
wordt toegepast bij lage 
watersnelheid en kan de 
meeste kracht ontwikke
len met een watertoevoer 
bovenaan het rad. Tot nu 
toe heb ik twee verschil
lende maximumkaarten 
ervan uit China kunnen 
bemachtigen. Kaart [i] 
toont een dubbel rad, 
maar kaart [2] lijkt beter 

en is bovendien het ge
makkelijkst te krijgen. 
De bijgeleverde maxi-
mumkaart [3] met de 
Nederlandse zegel blijkt 
tot mijn verbazing ge
stempeld te zijn met het 
officiële eerstedagstempel 
's-Gravenhage. Dat is heel 
apart, maar helaas niet 
goed, daar de getoonde 
molens zich zeker niet in 
Den Haag bevinden. 
Het is opvallend dat in 
geen publicatie te vinden 
is welke Nederlandse 
molens er nu zijn afge
beeld. Bekende molen-
driegangen zoals die in 
Leidschendam lijken niet 
op de afgebeelde molens. 
De sierrand [4] op het 
Chinese blokje geeft de 
beste aanwijzing waar 
de Chinese ontwerper 
Ma Gang zich door 
heeft laten inspireren. 
De maximumkaart [5] 
toont de overeenkomst 

met de beroemde molens 
van Kinderdijk. Onbe
grijpelijk dat dit in de 
publiciteit rond de zegels 
nergens vermeld wordt. 
Het betreft nota bene ons 
werelderfgoed! 
De eerste keer dat de 
molens van Kinderdijk 
op postzegel verschenen, 
was in de bekende ANW-
serie van 1932. Maxi
mumkaarten daarvan zijn 
uiterst zeldzaam. Meestal 
vindt men de zegel op 
kaarten van poldermolens 
in andere plaatsen, of 
zoals op kaart [6]. Welis
waar gestempeld Kinder
dijk, maar na de uiterste 
datum van geldigheid en 
daarmee niet goed. 
Molenzegels versche
nen in ons molenlandje 
maar zeer sporadisch en 
meestal 'los', zoals de 
frankeerzegel van 6 cent 
uit 1962 met het pol
derlandschap. Kaart [7] 

toont deze zegel met het 
stempel Molenaarsgraaf. In 
het jaar daarop verscheen 
de tot nu toe enige com
plete serie met vijf molens 
als zomerzegel. De 
zegels zelf tonen weinig 
details van de molens: 
het zijn eigenlijk meer 
silhouetten. Maximum
kaarten van deze emissie 
zijn wijder verbreid, maar 
ze zijn bijna alle gemaakt 
met behulp van kaarten 
die werden uitgegeven 
door het Comité Zomer-
zegels. De duidelijkste 
kaarten zijn die van de 
hoogste twee waarden 
uit de serie, zoals hier de 
getoonde wipwatermolen 
van Hazerswoude [8]. 
Pas in 1986 kwam er 
een zegel uit met een 
moderne molen van de 
proefwindcentrale in Sex-
bierum in Friesland. De 
beste maximumkaart is 
de als [9] getoonde kaart. 

Het tweede beroemde 
Nederlandse molenland-
schap, de Zaanse Schans, 
verscheen eindelijk in 
1996 op postzegel [10]. 
Ook hier weinig detad op 
de postzegel, maar wel 
een herkenbaar silhouet. 
De huidige uitgifte toont 
de twee natuurlijke 
aandrijfvormen van mo
lens: wind en water. Een 
traditionelere aandrijf-
vorm is menskracht: zie 
de handmolen op kaart 
[11], naar een Portugese 
postzegel uit 1993 van de 
Azoren. Meer kracht kan 
er ontwikkeld worden 
door een paard. Kaart 
[12] toont een rosmolen 
op een zegel uit 1975 van 
het Kanaaleiland Jersey, 
waar de zware molen
steen gebruikt wordt voor 
het pletten van appels 
voor de ciderproductie. 

(wordt ueruol̂ d) 



fgjlßjj^f^ff^2ert 2006. 
Mariss Jansons, Ehrenmitglied der Gesell
schaft der Musikfreunde in Wien, dirigiert 
erstmals das Neujahrskonzert 2006. 

Wolf gang Amadeus Mozart. 
1762 trat das „Wunderkind" im Palais Collalto erst
mals vor die Wiener Öffentlichkeit. Im Mozartjahr 
2006 werden seine Werke wieder verstärkt prä
sent sein. 

Marken-Shopping: 
jetzt im Herzen Wiens 
und im Internet! 

Besuchen Sie unseren ersten Philatelie.Shop in 
der Wiener Innenstadt oder werfen Sie einen 
Blick auf www.philatelie.at- Ihre zwei 
Topadressen rund um die Marke! 

Philatelie.Shop 
Kärntner Straße 44 
1010 Wien 

Öffnungszeiten: Mo - So io:oo bis 18:00 Uhr 

EU-Präsidentschaft 2006. 
Vom 1. Januar bis zum 30. Juni 2006 wird Öster
reich zum zweiten Mal die Präsidentschaft der 
Europäischen Union innehaben. 

^W%^^u^"W'"W"W"'W\#'^«»^''W%«^%i»'" 

Ihr Bestell-Service: 

österreichische Post AG 
Sammler-Service 
Steinheiigasse 1 
1210 Wien 
Osterreich 

Tel: +43 (1) 250 25-4040 
Fax: -h43 (1) 250 25-4080 
Hotline: 0800 100197 (Osterreich) 
E-Mail: sammler-service@post.at 
www.philatelle.at Irrtum und Druckfehler vorbehalten Die Österreichische Post AG 

haftet gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils aktuellen Fassung 

Die Post bringt allen was. @̂7 Post.at 

http://www.philatelie.at
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SAMENSTELLING: CHRISTA VAN HATEREN 
POSTBUS 214, 2400 AE ALPHEN AAN DE RIJN 

Als in deze rubriek wordt ge-
sprol<en van ajbiildmg mtldmg 
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 Wereldpostunie (UPU) 
worden vermeld. 

EUROPA 

ANDORRA FRANS 
io-8-'o5. Kunst. 
€ 0.82. 'Prats de Santa Co
loma' , schilderij van Spaanse 
schilder Joaquim iVlir (1873-
1940). 
io-9-'o5. Hostel Calones. 
€ 1.98. Hostel. 
7 - i i - 'o5 . Honderd jaar Rotary 
International. 
€ 0.55. Beeldmerk, op ach
tergrond tekening man. 

AZERBEIDZJAN 
25-io-'o5. Eerste Europaze
gel vijftig jaar geleden. 
Viermaal 3.000 m. 'Europa' 
in cirkel met beeldmerken 
'50 ' en CEPT en Europa
zegels, resp. 1956: Yvert 
Duitsland 117 en Frankrijk 
1076,1998: Yvert Azerbeid
zjan 359 en 360, 2000: Yvert 
Azerbeidzjan 393 en 394, 
2003: Yvert Azerbeidzjan 460 
en 461. Zegels ook zonder 
tanding en in blokvorm. 

= BOSNIÉ-HERZEGOVINA 
«c i-9-'05. Postale diensten. 
"^ o.io, 0.20, 0.30, 0.50 KM. 
3 Resp. EMS (bestelauto), 
" hybride post, bezorgen op 
2 thuisadres (tekst), filatelie 
^ (duiven). 

i5-9-'05. Handelshal hon-
T A derd jaar. 
ƒ V I.- KM. Gebouw. 

BOSNIÊ-HERZEGOVINA 
(Kroatische Federatie) 
29-7-'o5. Jeugdfestival van 
gebeden Medjugorje. 
I.- Km. Beeld van Madonna, 
kerk en festivalmensen. 

30-8-'o5. Pater Grgo Martic 
(1822-1905). 
I.- KM. Portret priester en 
schrijver met boek en gan
zenveer. 

BOSnA I HERCEQOVinA 

BOSNIÉ-HERZEGOVINA 
(Republiek Srpska) 
i6-9-'05. Europees kampi
oenschap basketbal. 
Viermaal 0.50 KM. Viermaal 
in verschillende kleur: ballen, 
basket en gebouw. 
26-9-'05. Museum Republiek 
Srpska en nationaal theater 
vijfenzeventig jaar. 
Tweemaal i.- KM. Museum
gebouw en museumstuk met 
wezen met zwaard, gebouw 
en stoelen theater. 
3-io- '05. Treintraject Vise-
grad - Mokra Gora. 
Velletje met 0.50, i.- KM. 
Resp. treintunnel, gebouw en 
spoorlijn; op rand trein. 

J^ËSfe^Éa^ 

i4-io-'o5. FAI* honderd jaar. 
1.50KM. VhegtuigBleriotXI 
uit 1909 met beeldmerk FAI 
en luchtballon. 

BULGARIJE 
3i-io-'o5. Yoghurtbacterie 
Lactobacillus bulgaricus 
honderd jaar geleden ontdekt 
door Stamen Grogorov 
(1878-1945). 
Blok 0.80 L. Portret Grigorov 
met microscoop, op aan
hangsel yoghurt, op rand 
schapen en geiten. 

io- i i - '05. Antoaneta 
Stefanova, wereldkampioen 
schaken voor vrouwen. 
0.80 L. Portret en schaak
stukken. 

p v w w w ^ ^ w v r w w w ^ ^ F v w w w i 

DUITSLAND 
i - i2- '05 . Toeslagserie ten 
bate van sociale voorzienin
gen, vlinders. 
€ 0.45-H0.20, 0.55-1-0.25, 
o.55-h0.25,1.45-H0.55. Resp. 
citroenvlinder, Spaanse vlag, 
dagpauwoog, witbandzand-
oog (Gonepteryx rhamni, 
Euplagia quadripunctaria, 
Inachis io, Brintesia eiree). 

ESTLAND 
22-ii- 'o5. Kerst. 
4.40, 8.- kr. Resp. nieuw-
jaarsgeitvan stro, houtsnede 
drie koningen door onbe
kende kunstenaar 15de eeuw. 

FRANKRIJK 
i4- i i - '05. Rode Kruis 2005. 
€ 0.53. Maria met Kind uit 
'Diptiek van Martin van Nieu
wenhoven, Maria met Kind' 
(1487) van Hans Memling 
(ca. 1440-1494). 

i4-i i- '05. Zestigste verjaar
dag Marianne de Dulac. 
Tweemaal € 0.53 in boekje 
van tien. Marianne de Dulac, 
Marianne des Francais. 
i4-i i- 'o5. Helden uit video
spelletjes. 
Velletje met vijfmaal € 0.20; 
vijfmaal € 0.33. Resp. Link, 
Pac-man, Prince of Persia, 
Spyro, Donkey Kong; Mario, 
Adibou, Rayman, Lara Croft, 
Les Sims. 

i4-i i- '05. Beste wensen. 
Vijfmaal 'lettre 20 g' (€ 0.53) 
in boekje van tien. Pinguïns 
in de sneeuw, resp. met 
sleetje, met sneeuwpop, op 
rendier, dansend, op skies. 
i4-i i- 'o5. Avicenna (980-
1037), verbastering van Ihn 
Sina. 
€ 0.53. Portret Perzisch filo
soof, arts en poliücus. 

1 . ■^—<: 

[ FRANCE 0,53< 

ï 

s 
E 

i5ii'05. Jacob Kaplan 
(18951994). 
€ 0 . 5 3 . Portret rabbi. 

28ii'o5. Unesco*. 
€ 0.55, 0.90. Beeldmerk 
Unesco en resp. wisent uit 
Bialowieza Nationaal Park 
(Polen), gebouw uit Petra 
(Jordanië). 

5i2'o5. Louvre en Vaticaans 
Museum, gezamenlijke 
uitgifte met Vaticaan. 
Velletje met € 0.53, 0.55. 

Aankondiging Christus' 
geboorte door Rafael 
(14831520), twee verschil
lende details van combinatie 
karton (Louvre) en predella 
(Vaticaans Museum). 

ffdi 

GROOTBRITTANNIË 
4io 'o5. Wenszegels. 
Zesmaal i" (in boekje). 
Bloem, 'Hello', 'Love', 
nationale vlag, beertje, rood
borstje in brievenbus. 
ioi'o6. Dierenverhalen uit 
prentenboeken (gezamenlijke 
uitgifte met Verenigde Staten). 
In paren van twee: i", 2"'', 
42, 68 p. Resp. bek krokodil 
(The enormous crocodile, 
Roald Dahl), beertje (More 
about Paddington, Michael 
Bond), kikker aan touw 
(The tale of mr. Jeremy 
Fisher, Beatrix Potter), hond 
(Kipper, Mick Inkpen), kat 
(Comic adventure of Boots, 
Satoshi Kitamura), konijn 
(Alice's adventures in Won
derland, Lewis Carroll), rups 
(The very hungry caterpillar, 
Eric Carle), muis met kroon 
(Maisy's ABC, Lucy Cousins). 

nv*«vw^w^n«««v«««^w 
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IERLAND 
2iii'o5. Kerst. 
€ 0.48, 0.60, 0.65. Kerstdeco
raties met in vorm kerkraam 
resp. Jozef en Maria met Kind 
en dieren, koor van engelen, 
koor van engelen. 

2iii'05. Ardiur Griffith 
(18721922), journalist. 
€ 0.48. Portret oprichter Sinn 
Féin (Ierse vrijheidsbeweging) 
en titelpagina boek 'The 
resurrection of Hungary: a 
parallel for Ireland' (1905). 



ITALIË 
9ii'05. Vijftigste sterfdag 
Alcide de Gasperi (1881

1954)
€ 0.62. Portret staatsman. 

ioii'o5. Tweehonderdste 
geboortedag Giuseppe Maz
zini (18051872). 
€ 0.45. Twee zijden munt 'de 
mensheid' ter gelegenheid 
200'" geboortedag. 

i6ii'o5. Serie 'instellin
gen', departement burgerbe
scherming en Italiaans Rode 
Kruis. 
Tweemaal € 0.45. Beeld
merk burgerbescherming, 
beeldmerk Rode Kruis op 
wereldbol met kleuren Itali
aanse vlag. 

23ii'05. Italië vijftig jaar lid 
Verenigde Naties. 
€ 0.70. Italiaanse vlag en '50' 
door beeldmerk Verenigde 
Naties. 

JERSEY 
2iio'o5. Kerst 2005. 
Vijfmaal 'Jersey minimum', 
vijfmaal 'U.K. minimum'. 
Herdruk zegels kerst 2004, 
melding 04/10/813. 
2iio'o5. Herdruk 'koeien 
en boerderijproducten' (3
4'oi). 
Vijfmaal 'U.K. minimum'. 

KROATIË 
4ii'05. Beroemde Kroaten. 
I., 2.30, 2.30, 2.80 kn. 
Resp. Adam Baltazar Krcelic 
(17151778, geestelijke en 
schrijver), honderdste ver

jaardag Dragutin Tadijanovic 
(1905, dichter), Tin Ujevic 
(18911955, dichter), Juraj 
Culinovic (1433/361504, 
schilder). 

ioii'o5. Kroatische steden, 
Rijeka. 
3.50 kn. Stadsklok. 

22ii'05. Kerst. 
2.30 kn. Detail schilderij 
'Maria met Kind en heiligen' 
uit 16''' eeuw. 

LETLAND 
5ii'05. Serie 'paleizen', 
Durbe. 
0.40 Lvl. Paleis. 

^nrÄ 
LITOUWEN 
5ii'o5. Kerst en nieuwjaar. 
I., 1.70 Lt. Resp. kaars op 
dennentak, kerstman in slee. 

3i2'05. Seimas (parlement) 
honderd jaar. 
I. Lt. Gemeentehuis, portret 
J. Basanavicius, medaille 
twintig jaar Seimas. 

LUXEMBURG 
6i2'o5. Sporten, II. 
€ 0.5010.05, 0.70+0.10, 
0.90+0.10,1.+0.25. Resp. 
kunstschaatsster, basketbal
lers, judoka's, tennisster. 

6i2'o5. Visueel gehandi
capten. 
€ 0.70. Blindengeleidehond, 
waarde ook in braille. 

l • " ■ " • ' " " " • ' 

^ 0.701 

L LUXLMGOURG 

r..l 
6i2'05. Kerst. 
€ 0.50+0.05. Postkantoor van 
EschsurAlzette (1930) van 
architect Nicolas Schmit
Noesen (18991964). 

*A^^MA«^i«JHk 

MACEDONIË 
i4g'05. Fruit. 
12, 24, 36, 48; blok 100 den. 
Resp. Malus domestica. Pru
nus persica. Prunus avium, 
Prunus domestica; Pyrus 
communis. 

MONACO 
i6ii'05. 'Salie Garnier', in 
operagebouw Monaco. 
Velletje met zesmaal € 0.82. 
Portret Charles Garnier 
(18251898, architect van 
Opéra in Parijs en casino in 
Monte Carlo), operagebouw, 
viermaal detail fresco uit 
'Salie Garnier': zang, kome
die, muziek, dans. 

0,82€ : 

NOORWEGEN 
i7ii'o5. Noorse postzegels 
honderdvijftig jaar. 
A (6. kr.); velletje met A, 
12. kr. Resp. oog en wapen
schild eerste Noorse zegel; 
oog en wapenschild eerste 
Noorse zegel, vrouw schrijft 
briefen eerste Noorse zegel 
(Yverti). 

^•^^ 

i8ii'05. Koninklijk huis 
honderd jaar. 
Tweemaal 6. kr. Prins Carl 
van Denemarken komt aan in 
Noorwegen met kroonprins 
Olav om koning Haakon VII 
te worden, koning Harald V 
met zoon Haakon en klein
dochter Ingrid Alexandra. 

i9ii'05. Kerst. 
Tweemaal A. Kerstboom van 
koekjes, sinaasappel met 
kruidnagels. 

OEKRAÏNE 
7ii'05. Dimitri Yavornytskyi 
(18551940). 
70 k. Portret en handteke
ning historicus. 

iiii'05. Kersten nieuwjaar. 
Tweemaal 70 k. Engel met 
ster, bol met gebouwen in 
winterlandschap. 

OOSTENRIJK 
8ii'o5. Narnia, 'De leeuw, 
de heks en de kleerkast'. 
€ 0.55. Leeuw op affiche 
Disneyfilm naar boek CS. 
Lewis (18981963). 

wm^^^^r^^w^^^^^^ 

MMMÉMÉM 

i8ii'05. Postkantoor 
Christkind! 2005. 
€ 0.55. Winterlandschap met 
arrenslee en huis. 

POLEN 
24io'05. Hoofdsteden 
landen Europese Unie. 
1.30,1.30, 2.20, 2.20, 
2.80 Zl. Europese sterren 
en resp. Matthiaskerk en 
Stefanusbeeld Boedapest, 
Casimirkapel Vilnius, gebouw 
Dublin, Monument der ontdek
kingen in Belém Lissabon, 
Are de Triomphe Parijs. 

3ii'05. Impressionisme in 
Poolse schilderkunst. 
Velletje met 1.30,1.30, 2., 
2. Zl. Resp. Wyczolkowski: 
dieren op land, Pankiewicz: 
stilleven met fruit, Boz
nanska: vrouwen rond tafel, 
Podkowinski: vrouw in tuin. 
24ii'o5. Poolse artsenver
eniging tweehonderd jaar. 
1.30 Zl. Stethoscoop in dok
tersjaszak. 

i kwv POLSKICH' 
l / u u TOWARZYSTW 
lECIE LEKARSKICH 

1 

jf!^' J5 
TOLSKA II? 

28ii'o5. Kerst. 
1.30,2.20 Zl. Tweemaal en
geltje bij dennenboompjes. 

PORTUGAL 
i8io'05. Vissersdorpen, 
gezamenlijke uitgifte met 
Hongkong. 
Viermaal € 0.30 (per twee 
doorlopend beeld). Huizen 
gebouwd op palen van Tai O 
(Hongkong) met vissersboot 
en gedroogde zoute vis; 
steigers met palen in Aldeia 
da Carrasqueira (Portugal) 
met vissersboot en visser met 
netten. 

i5ii'05. Stichting Serralves: 
huis en park in art déco
stijl (gebouwd door Carlos 
Alberto Cabral, tweede graaf 
van Vizela; architect Marques 
da Silva; interieur o.a. 
Ruhlmann; gereed 1940) en 
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museum hedendaagse kunst 
(architect Alvaro Siza Viera; 
gereed iggS) in Porto. 
€0.30, 0.45, 0.48, 0.57, 
0.74,1.-; velletje met € 0.30, 
viermaal € 0.45; velletje 
met driemaal € i.-. Resp. 
museumgebouw, kunstwerk: 
man in stoel, huis stichting, 
kunstwerk buiten: roller, 
papier en hand met kwast, 
park; huis stichtmg, laan in 
park, interieur huis, detail 
huis, park; museumgebouw, 
interieur museum, park. 

ROEMENIE 
26-9-'05. Internationale 
Filatelistische Salon in Boe
karest, september 2005. 
Overdruk driemaal 11.80 NL. 
en beeldmerk AEP (Académie 
Européenne de Philatelie) 
op velletje van 5-io-'o4: 23™ 
UPU*-congres (melding 
2/163) met Cartografen 
Mercator (1512-1594) en Jo-
docus Hondius (1563-1612), 
UPU-beeldmerk, Amerigo 
Vespucci (1454-1512). 

24-io-'05. Verenigde Naties. 
Velletje met 0.40,1.50, 
2.20 NL. Beeldmerk Verenigde 
Naties en vlag Roemenië met 
resp. duif en '50' (Roemenië 
vijftig jaar lid VN), vergade
ring en 'Roemenië voorzitter 
Veiligheidsraad', gebouw en 
'60' (VN zestig jaar). 
4-ii-'o5. Honderdzestigste 
geboortedag Dimitrie C. 
Butculescu (1864-1916). 
Tweemaal o.50; blok 9.- NL. 
Resp. geboortehuis eerste 
voorzitter Roemeense filate
listenvereniging, portret en 
'Officiële krant Roemeense 
filatelistenvereniging'; 
briefkaart 'Cooperators 
Exhibition' met gebouw ten
toonstelling en medaille. 

IJJOXUSlA 

1^ i8-ii-'05. Duiven. 
Zi Velletje met viermaal 

2.50 NL. Viermaal verschil
lende duif. 
2i-ii-'o5. Unesco* zestig 
jaar. 
2.10 NL; aanhangsel. Beeld 
'Penseur de Hamangia' uit 
ó**' eeuw V.C. in 1956 ontdekt; 
beeldmerk Unesco en curve 
met'60'. 

i i t 60 

RUSLAND 
i-ii-'o5. Unesco* zestig jaar. 
5.60 r. Beeldmerk Unesco en 
houten beeld in ei. 

i-i2-'05. Kerst. 
5.60 r. Kerstboom en huisje. 

SLOVENIË 
8-5-'o5. Toeslagzegel Rode 
Kruis. 
25 Sit. Mannetje en vrouwtje 
met beeldmerk Rode Kruis 
Slovenië. 
i8-ii-'o5. Kerst en nieuwjaar. 
A, C. Resp. meisje en kerst
boom achter raam, drie kin
deren in sneeuw met kaars. 

i8-ii-'o5. Gastronomie uit 
Prleska. 
Tweemaal 107 Sit. 'Ajdov 
krapec' en 'Prleska gibanica' 
(ronde koeken), 'Prleska tün-
ka' (eikenhouten vat waarin 
varkensvlees geconserveerd 
wordt) met brood. 

i8-n-'05. Slovenië voorzitter 
OSCE*. 
107 Sit. Beeldmerk en para
plu boven puzzelstukjes. 

' r .XttUS^ \ i 

Slovenija Xy 2005 

SLOWAKIJE 
i6-ii-'05. Kerst, 
g.- Sk. Drie koningen met 
kerstkribbe. 
25-ii-'o5. Dag postzegel. 
15.- Sk. Zwaard horend bij 
gala-uniform hoge ambtena
ren post. 

VATICAAN 
io-ii-'05. Elfde Algemene 
Gewone Vergadering van de 
Synode van Bisschoppen. 
€ 0.62. Maaltijd in Emmaüs 
door Primo Conti. 

io-ii-'o5. Reizen paus Johan
nes Paulus II in 2004. 
€ 0.45, 0.80, 2.-. Paus met 
resp. jeugd in Bern (Zwit
serland), kerk in Lourdes 
(Frankrijk), kerk in Loreto 
(Italië). 

taTTAne-wtncANo 

io-ii-'o5. Vaticaans Museum 
en Louvre (gezamenlijke 
uitgifte met Frankrijk). 
€ 0.62,1.-; velletje met 
tweemaal € 1.40. Aankondi
ging Christus' geboorte door 
Rafael (1483-1520), twee 
verschillende details van 
combinatie karton (Louvre) 
en predella (Vaticaans Mu
seum); zelfde afbeeldingen 
op velletje. 

22-n-'o5. Vijfhonderd jaar 
Pauselijke Zwitserse Garde, 
gezamenlijke uitgifte met 

Zwitserland. 
€ 0.62, 0.80 in velletje met 
zes zegels. Gardisten, resp. 
met trommels, voor Sint-Pie-
ter; op rand resp. gardisten, 
paus Julius II. 
22-ii-'o5. Kerst. 
€ 0.45, 0.62, 0.80. Details uit 
'Aanbidding door de herders' 
van Fran9ois Ie Moyne (1688-
1737). Ook boekje. 

WITRUSLAND 
i5-ii-'05. Architectuur in 
oud Witrusland. 
Velletje met 500, i.ooo r. 
Resp. kasteel Wytautas 
(gebaseerd op gravure lo"*' 
eeuw), kasteel in stad Lida 
(i4''''-i5''" eeuw, reconstruc
tie); op rand poort en huizen. 

5-i2-'o5. Kerst en nieuwjaar. 
360 r. Stad met kerk en 
kerstboom. 
Januari '06. Wapenschilden 
steden. 
Tweemaal 500 r. Wapen
schild van resp. Turov (man 
met pijl en boog), Novogru-
dok (engel met zwaard en 
weegschaal). 

BUITEN EUROPA 

AITUTAKl 
ii-ii-'05. Paus Johannes 
Paulus II (1920-2005). 
$ 1.95. Portret. 

ALGERIJE 
26-4-'05. Internationale dag 
intellectueel eigendom. 
15.- Dh. Symbolisch ont
werp. 

28-4-'o5. Internationale dag 
veiligheid op het werk. 
15.- Dh. Wereldbol, werkers, 
radertjes en hand. 
io-5-'o5. Bloedbad 8 mei 
1945 zestig jaar geleden. 
15.- Dh. Vredesduif en '60'. 
22-5-'o5. Dag van Moudja-
hed, 20 augustus 1955 vijftig 
jaar geleden. 
15.- Dh. Gevechtsscène. 

io-9-'o5. Internationaal 
jaar sport en lichamelijke 
opvoeding. 
30 Dh. Wereldbol met hard
lopers en regenboog. 
i7-9-'05. Forten. 
10.-, 15.-, 30.- Dh. Fort, resp. 
du Phare, du Cap Matifou, 
Santa Cruz. 

28-io-'o5. Algerijnse radio en 
tv herkrijgen onafhankelijk
heid (28-10-1962). 
30.- Dh. '1962', vlag, beeld
merk en gebouw. 
i-ii-'o5. Eigendommen emir 
Abdelkader (1808-1883). 
15.-, 30.-, 40.-, 50.-Dil. 
Resp. zadel, laarzen, body
warmer, muts. 

MUMAAAA^h^MM* 

i9-ii-'05. Miguel de Cervan
tes (1547-1616). 
30.- Dh. Portret schrijver 
Don Quichot. 

ARUBA 
29-7-'o5. Roofvogels. 
60, 75,135, 200 c. Resp. 
Amerikaanse torenvalk, 
holenuil, visarend, caracara 
(Falco sparverius, Athene 
cunicularia, Pandion haliae-
tus, Polyborus plancus). Ook 
velletje met de vier zegels. 



jog'oj. Koralen. 
60, 75,100, 215 c. Resp. 
Acropora cervicornis, Mille
pora complanata. Iciligorgia 
schrammi, Diploria strigosa. 

j iio 'oj. Kind en filatelie. 
75, 85,125 c. Resp. kind 
speelt met postzegels, jongen 
bekijkt album met loep,kind 
bekijkt postzegelalbum. 

fwmrv^nrmwmw^m 
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BANGLADESH 
56'05. Muziekartiesten. 
Viermaal 6. T. Munsi 
Raisuddin (19011973), com
ponist Abed Hossain Khan 
(19281996), Phuljhuri Khan 
(19201982), choreograaf 
G.A. Mannan (19331992). 
78'o5. Twee weken vissen. 
10. T. Man en vis (Nandus 
nandus). 

i28'05. Dertiende Saarc*. 
6. T. Beeldmerk en vlaggen. 

BARBADOS 
26g'05. Brandweer vijftig 
jaar. 
5,10, goc , $ 1.15, 2.50. 
Resp. drie brandweermannen 
in uniform 1955 tot begin 
jaren zeventig, parade voor 
gebouw brandweer in 2003, 
brandweerwagen voor vlieg
veld (RosenbauerPanther 
FL 6x6), materieel 1955, mo
derne wagen (Scania 94G). 

28ii'o5. Barbadosanolis. 
$0.10,0.50,1.75, 2.. 
Verschillende afbeeldingen 
Anolis extremus. 

BERMUDA 
i3i'o6. Elektriciteitsbedrijf 
Bermuda (Belco) honderd 
jaar. 
$ 0.35, 0.70, 0.85,1.. Resp. 
monteur bij bovenleiding, 
man in hoogwerker, man 
bij elektriciteitscentrale, 
gebouw. 

BHUTAN 
2005. Bruggen. 
Velletje met driemaal 10, 
driemaal 20 nu. Resp. 
vakwerkbrug, touwbrug, 
boogbruggetje, hangbrug, 
overdekte brug, betonnen 
boogbrug; op rand overdekte 
brug. 

BOLIVIA 
279'05. Witte woestijnen, 
gekleurde meren. 
6. Bs. Vogels in water. 

CORREOS DE BOLIVIA 

** 
5io'o5. Twintig jaar natuur
bescherming. 
6. Bs. Beeldmerk Lidema 
(Liga de defensa del medio 
ambiente) en zoogdier. 

CAMBODJA 
5i2'o4. Oud visgereed
schap. 
100, 400, 800,1.700, 
2.200 R.; blok 2.000 R. 
Vijfmaal diverse manden en 
fiiiken; kind met mand. 

i82'o5. Rode Kruis Cam
bodja vijftig jaar. 
400, 700, 800,1.900, 2.100, 
2.200 R. Resp. beeldmerk 
jubileum, viermaal scène 
met vrijwilligers, koning 
Norodom Sihanouk met zijn 
vrouw op podium. 
i24'o5. Apsarasdans. 
800, 900,1.400,1.600, 2.000; 
blok 4.000 R. Dansers. 
i65'05. Khmercultuur. 
500, 700, i.ooo, 2.000, 
2.500; blok 4.000 R. Resp. 
'banteaykdei', olifanten 
terras, 'thommanon', 'ta 

prohm', Angkor Vat; 'ta 
reach'. 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
ii2'05. Chinees nieuwjaar, 
jaarvandehond**. 
NT$ 3.50,13.; blok 12.. 
Resp. hond, Chinese karak
ters en hondje; drie hondjes. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
i2io'o5. Tiende nationale 
spelen. 
Blok 6. y. Beeldmerk. 

i3io'05. Grote katten, 
gezamenlijke uitgifte met 
Canada. 
Tweemaal 80 f Puma 
concolor, Panthera pardus 
Orientalis. 

COOKEILANDEN 
iiii'05. Paus Johannes 
Paulus II (19202005). 
$ 1.35. Portret. 

CUBA 
20ii'o4. Dertiende filatelis
tische congres. 
Blok I. P. Hotel Maritiem 
Panorama in Havana, op 
rand vuurtoren en stempels 
Havana. 
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30ii'04. LatijnsAmeri
icaans parlement in Sao Paulo 
veertig jaar. 
65 c. Parlementsgebouw en 
beeldmerk. 
2005. Eerste postzegels in 
Cuba honderdvijftig jaar 
geleden. 
15, 65, 75 c. Postzegel 
Isabella II van resp. '/̂  r. en 
kerk, i r. en vuurtoren, 
2 r. en galerij (Yvert Antilles 
Espagnoles i, 2, 3). 
2005. Dolfijnen. 
5,10,15,65, 75 c ; blok I. P. 
Verschillende dolfijnen. 
2005. Papegaaien. 
5,10,15, 65 c , 1.05 P.; blok 
I. P. Amazona ochrocephala 
en Amazona leucocephala. 
Agapornis personatus en 

Agapornis fischeri, Cacatua 
galerita en Cacatua leadbe
ateri, Psittacula krameri en 
Psittacula himalayana, Gua
rouba guarouba en Aratinga 
euops; Ara macao en Ara 
ararauna met Anodo
rhynchus hyacinthinus en 
Ara chloroptera. 

2005. Sociale zekerheid voor 
allen. 
65 c. Verschillende mensen. 
2005. Mondiale dag van het 
water. 
90 c. Waterval. 
2005. Zestig jaar diplomatie
ke betrekkingen met Canada. 
65 c. Herdenkingstoren Jose 
Marti (Plaza de la Revolu
cion, Cuba) en Parlementsge
bouwen (Canada). 
2005. Fauna. 
15) 65,75, 90 c. Resp. 
'manati', 'catey', krokodil, 
'zunzun'. 
2005. Huiskatten. 
5, 40, 65, 75 c ; blok I. P. 
Verschillende katten. 
2005. Zeilschepen en kust
vaartuigen. 
10,20,30,45, 90 c ; blok 
i.P. 
2005. Honderdste sterfdag 
Maximino Gomez. 
1.05 P. Mens en paard. 
2005. Vierhonderdnegentig 
jaar sinds stichting Santiago 
de Cuba. 
Blok I. P. Gebouw, op rand 
schilderij. 

2005. Zestiende wereldfes
tival jeugd en studenten in 
Venezuela. 
65 c. Vlaggen en beeldmerk. 
2005. Dansen, gezamenlijke 
uitgifte met Brazilië. 
Tweemaal 65 c. Vogel met 
muziekinstrument en 
vlag van resp. Brazilië met 
sambadanspaar, Cuba met 
sondanspaar. 
2005. Vijfentwintig jaar 
ruimtevaart, gezamenlijke 
uitgifte met Rusland. 
Tweemaal 90 c. Ruimtevaar
ders. 
2005. Albert Einstein 
bezocht vijfenzeventig jaar 
geleden Cuba. 
65, 75 c. Resp. tekening Ein
stein, Einstein met boek. 

EGYPTE 
log'os. Dertiende wereld
conferentie psychiatrie. 
30; blok 150 P. Symbolisch 
ontwerp met oog, driehoek 
en resp. hoofd; sfinx. 

■ér **' 
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249'05. Mondiale dag tegen 
analfabetisme. 
30 P. Schrijvende hand op 
schoolbord, beeldmerk en 
symbolisch lezend kind. 

279'o5. Moebarak (1929), 
eerste met algemeen kies
recht gekozen president. 
30 P. Beeld en tekst. 
9io'o5. Dag van de post. 
30,150 P. Tweemaal beeld
merk UPU*. 

24io'o5. Verenigde Naties 
zestig jaar. 
150 P. Beeldmerk Verenigde 
Naties en gebouwen. 

FALKLANDEILANDEN 
2iio'o5. Maritiem erfgoed, 
II, Slag bij Trafalgar. 
Blok £ 2.. 'De dood van 
Nelson, Slag bij Trafalgar, 
21 oktober 1805' door Denis 
Dighton (17921827). 
28io'o5. Tweehonderdste 
geboortedag H.C. Andersen 
(18051875), 'Stanley Infant 
& Junior School' vijftig jaar. 
18, 30, 45 p., £ I.. Beeldmerk 
gebaseerd op schoolbadge en 
illustratie bij sprookje, resp. 
De kleine zeemeermin, De 
sneeuwman. Het lelijke jonge 
eendje, Duimelijntje. 

fwmm^twm^r^gm^r^r^wmrw^f^tmw^ 

FILIPIJNEN 
52'05. Liceo de Cagayan 
universiteit vij ftig jaar. 
6. P. Gebouw en wapen
schild. 
i44'05. Schelpen. 
Achtmaal 6. P.; velletje 
met viermaal 6. P. Resp. 
Chicoreus saulii, Spondylus 
varians, Spondylus linguaefe
lis, Melo broderipii, Chlamys 
senatoria, Siphonpfiisus 
vicdani, Epitonium scalare, 
Harpa harpa; Siliquaria ar
mata, Argonauta argo, Pero
trochus vicdani, Corculum 
cardissa. 

ilülll 



iy4'o$. Bezoek president 
Volksrepubliek China. 
6., IJ. P. Tweemaal spiegel
beeld, presidenten Hu Jintao 
van China en Gloria Maca
pagatArroyo van Filipijnen. 
Velletje met beide zegels, op 
rand vlaggen en kaart landen. 
3i5'05. Rotary Internatio
nal honderd jaar. 
6., 22. P. Tweemaal in spie
gelbeeld, beeldmerk gelegen
heid, huis en mensen. 

286'o6. Paus Johannes 
Paulus II (19202005). 
6., 22. P. Wapenschild en 
handtekening met tweemaal 
verschillend portret. 

287'05. Inheemse slakken. 
Achtmaal 6. P.; velletje met 
viermaal 6. P. Resp. Cochlo
styla imperator, Helico
styla turbinoides, Helico
styla lignaria, Amphidromus 
dubius, Chrysallis fischeri, 
Helicostyla bicolorata, Heli
costyla dobiosa, Helicostyla 
portel; Calocochlia depressa, 
Cochlostyla sarcinosa, 
Calocochlia schadenbergi, 
Helicostyla pulcherrina. 
i98'05. Postzegeltentoon
stelling Taipei 2005, slakken. 
Velletje met 2., 3., 6., 6. P. 
Resp. Calocochlia schaden
bergi, Helicostyla pulcher
rina, Calocochlia depressa, 
Cochlostyla sarcinosa; op 
rand Taipei 2005 en 'Groeten 
uit Filipijnen'. 

GAMBIA 
2g7'05. Amerikaanse ver
eniging eerstedagenveloppen 
vijftig jaar. 
25. D. Beeldmerk. 
2005. Frankeerzegels, 
vlinders. 
7., 30. D. Resp. Papilio dar
danus, Cymothoe egestra. 

S GRENADA 
■̂  276'05. Albert Einstein 
Z (18791955). 
• Vel met viermaal $ 2.. Foto's 
^ Einstein, o.a. pijp rokend en 
«t met vergelijking. 
^ ii7'o5. Honderdste sterf
^ dag Jules Verne (18281905). 
" Velletje met driemaal $ 3.; 
2 blok $ 6.. Resp. tweemaal 
Z portret Verne, tekening man 
— met hoed; Van de aarde naar 

M de maan. 
igS'os Postzegeltentoon
stelling Taipei 2005, wolken
krabbers en torens. 
Vel met viermaal $ 2.. 
Shalom Meirtoren in Tel Aviv, 
Empire State Building in New 

York, Taipei loi, Eiflfeltoren 
in Parijs. 
228'o5. Paus Johannes 
Paulus II (19202005). 
$ 4.. Paus met Poolse politi
cus Lech Walesa. 
79'o5. Huwelijk prins 
Charles met Camilla Parker 
Bowles. 
Driemaal $ 2.. Verschillende 
foto's van het paar op hun 
huwelijksdag. 
2005. Frankeerzegel, vogel. 
10 c. Eulampis jugularis 
(granaatkolibrie). 
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GRENADA IOC 

GUYANA 
i28'o5. Honderdste sterf
dag Jules Verne (18281905). 
Vel met viermaal $ 150.; 
blok $ 400.. Resp. portret 
schrijver, binnenkant raket 
van boekillustratie, ruimte
capsule zoals Verne bedacht, 
huidige ruimtecapsule; man 
op de maan. 
i28'05. Slag bij Trafalgar 
tweehonderd jaar geleden. 
$ 25., 35., 60., 80., 100., 
300.; blok400.. Resp. vice
admiraal Cuthbert Colling
wood, arm admiraal Nelson 
verbrijzeld tijdens slag bij 
Santa Cruz (1797), begra
feniswagen Nelson komt 
aan bij St. Paul's Cathedral 
(1806), Nelson en Thomas 
Hardy, eerste schoten slag 
bij Trafalgar, Brits schip 
geeft sein tot tangbeweging; 
admiraal Nelson. 
i28'05. Eerste wereldkam
pioenschap voetbal vijfenze
ventigjaar geleden. 
Vel met viermaal $ 150.; blok 
$ 400.. Wedstrijd Duitsland
Hongarije 1954, resp. Duitse 
elftal, beslissend doelpunt, 
Wankdorf stadion. Helmut 
Rahn maakt winnend doel
punt voor Duitsland; Duits 
elftal viert overwinning. 

HONGKONG 
8ii'o5. Pop zangers. 
$ 1.40,1.80, 2.40, 3., 
5.. Resp. Wong Ka Kul 
(19621993), Danny Chan 
(19581993), Roman Tam 
(19452002), Leslie Chung 
(19562003), Anita Mui 
(19632003). 

INDIA 
iio'o5. Pratap Singh Kairon 
(19011965). 
5. R. Portret politicus. 

iio'o5. A.M.M. Murugappa 
Chettiar (19021965). 
5. R. Portret ondernemer en 
filantroop. 
2io'o5. T.S. Soundram 
(19041984). 
5. R. Portret strijdster voor 
vrouwen en arts. 

i8io'05. Brievenbussen. 
Viermaal 5. R. (samenhan
gend). Verschillende vormen 
brievenbussen. 

aiio'o5. Kavimani 
Desiga Vinayagam Pillai 
(18761954). 
5. R. Twee portretten dichter. 
2iio'o5. Ayothidhasa Pan
dithar (18451914). 
5. R. Portret sociaal her
vormer. 
2iio'o5. Vi Kalaya
nasundaranar (18831953). 
5. R. Portret politicus. 
24io'05. Probodh Chandra 
(19111986). 
5. R. Portret vrijheidsstrijder 
en politicus. 
2005 (uitgesteld van 211
'05). Feitelijke overdracht 
Pondicherry (iii'54) door 
Frankrijk aan India vijftig jaar 
geleden (overdrachtsverdrag: 
285'56). 
5. R. Penning en tempel. 
2005 (uitgesteld van 166
'05). Vierhonderd jaar Guru 
Granth Saheb (het Heilige 
boek). 
10. R. Opengeslagen boek 
en bloem. Ook zelfde zegel 
in blok. 
i4ii'o5. Dag van het kind. 
5. R. Mensen. 
i4ii'o5. Vereniging kin
derfilm. 
5. R Tekening kinderen, 
olifant, film. 
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i6ii'05. Kamer van handel 
en industrie Punjab, Haryana 
en Delhi. 
5. R. Gebouw, schip, vlieg
tuig, man, curve. 

ISRAËL 
3ii'o5. Veertig jaar diplo
matieke betrekkingen met 
Duitsland (gezamenlijke 
uitgifte met Duitsland). 
NIS. 2.10. Prikkeldraad en 
vlaggen van Israël en Duits
land en tekst in twee talen. 

i7ii'05. Wereldtop Infor
matiemaatschappij, Tunis. 
5. R. Beeldmerk en wereld
bol met cirkels. 

27i2'05. Natuurkundejaar, 
Jeruzalem 2006. 
Blok NIS. 8.20. Zelfde afbeel
ding als 279'o5 (melding 
11/830); op rand beeldmer
ken, gebouw, structuren. 

IVOORKUST 
i87'05. Tiende bijeenkomst 
Afrosai*. 
250, 350 F. Verschillende 
kleur rand, tweemaal beeld
merk. 
257'05. Cultuur. 
100, 250 F. Twee verschil
lende beelden. 
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JAPAN 
227'05. Dag van het schrij
ven van brieven. 
Viermaal 50 y.; vel met 
tienmaal 80 y. (doorlopend 
beeld). Verhaal 'Mittsuno 
Shiro' (drie kastelen), resp. 
eekhoorn met noot, konijn 
met bloemen, uil met brief, 
el^e met brief; duif met brief, 
jongen, prinses Hime, eek
hoorn, elfje met fluit, (rond:) 
elfje, konijn met brief, vos 
met brief, (ovaal:) kasteel 
met regenboog, bloemen. 
Ook velletje met 50, 80 y. (ko
nijn met bloemen, jongen) 
en boekje met viermaal 50 y. 
en zesmaal 80 y. 

i8'o5. Helden uit te
kenfilms, II, Mobile Suit 
Gundam. 
Vel met tienmaal 80 y. (per 
twee doorlopend beeld). 
Karakters uit computerspel. 
i9'o5. Kokinshu elfhon
derd jaar en Shinkokinshu 
achthonderd jaar (hof
poëzie). 
Tweemaal 80 y Detail uit Zes 
Poëtische Genieën: Onono 
Komachi (ca. 825900) door 
Tosa Mitsuoki, detail Zesen
dertig Poëtische Genieën: Fu
jiwarano Sadaie (11621241) 
door Kano Tankyu. 
3io'05. Zesenvijftigste 
internationaal astronautisch 
congres in Fukuoka. 
Tweemaal 80 y. (samenhan
gend). Satelliet MTSATiR 
(Himawari 6) boven aarde, 
lancering raket HIIA. 
7io'05. Internationale week 
brieven schrijven. 
90, iio, 130 y. Uit 'Drieën
vijftig haltes op de Tokaido
weg' (ca. 1833) van Ando 
Hiroshige (17971858), resp. 
Mariko (huis), Minakuchi 
(vrouwen doen was op veld 
bij huizen), Shingawa (baai 
met huizen en zeilschepen). 
2iio'05. Wenszegels 
winter. 
Velletjes met vijfmaal 50; 
80 y. Cyclaam, elfje met 
sneeuwklokje, beer met 
vogel en sterren, aap met 
banjo, sneeuwpop; kerstman 
met zak en dennenboom, 
bloemen kerstroos en kaars, 
engel met geschenk, hamster 
met aardbeien, kat met hoed 
drumt. 
i5ii'05. Nieuwjaar, jaar van 
de hond**. 
50, 80 y; 50+3, 80+3 y. Resp. 
hond 'Akita', aardewerken 
hond 'Sadowara'; zelfde 
afbeeldingen met loterijnum
mer. 
ii2'05. Duitsland in Japan. 
Vel met tienmaal 80 y. 
Ludwig van Beethoven (1770
1827), Karl Benz in Benz 
Patent Motorwagen 1886, 
(Meissen porselein, steeds 
tweemaal zelfde afbeelding:) 
Japanse musicus, Japanse 
musicienne, acrobatische 
ruiter, harlekijn. 

JEMEN 
2i5'o4 Fifa honderd jaar. 
100 R. Voetballer, bal en 
beeldmerk. 
i38'04. Olympische Spelen, 
Athene. 
70, 80,100; blok 250 R. 
Symbolische afbeelding van 
resp. hardloper, schutter, 
zwemmer; ruiter. 
269'o4. Moderne com
municatie. 
60,70,100; blok 250 R. 
Resp. apenstaartje, mensen 
en computer, beeldmerk 
Jemen mobiel; collegezaal. 
i4io'o4. Spinnen. 
Zesmaal 50; blok 300 R. 
Resp. Latrodectus hystrix, 
Atrophothele socotrana, 
Tidarren argo, Scelidoma
chus socotranus, Habroce
sum albopunctatum, Rafalus 
insignipalpis; Scelidomachus 
Socotranus. 



30io'04. Traditionele 
kleding. 
50, 60, 70,100; blok 360 R. 
Mannen in verschillende 
kleren. 

30ii'o4. Ambachten. 
Viermaal 70; blok 300 R. 
Resp. schilder, goudsmid, 
wever, koperslager; koper
slager. 
225'o5. Nationale dag. 
30, 60, 70; blok 90 R. 
Beeldmerk en resp. fabriek, 
waterbekken, man met vlag; 
gebouwen, op rand industrie. 

KAZACHSTAN 
268'o5. Tien jaar grondwet. 
741. Beeldmerk gelegenheid. 

KIRGIZIË 
68'o5. Nationale spelen 
'Kyz Kuumai'. 
3.s. Twee ruiters. 

KyRGÏZSTAN ?005 ; 

log'oj. Wereldtop informa
tiemaatschappij, Tunis 2005. 
3.60 s. Wereldbol en beeld
merk wereldtop. 

KORBAZUID 
i8io'05. Beroemde bergen, 
II, bergjirisan. 
Viermaal 220 w. (samen
hangend). Azalea's op top 
Baraebong, Ikkiwaterval
len, brug bij Piagolvallei 
in herfst, sneeuw op top 
Cheonwangong. 
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27io'05. Nationaal Rode 
Kruis honderd jaar. 
220 w. Rood kruis in steekjes. 
28io'o5. Heropening natio
naal museum Korea. 
220 w. Denkende bodhisattva 
en tekening museum. 
iiii'oj. Orchideeën, V. 
Viermaal 220 w. (samenhan
gend en geurend). Epipactis 
thunbergii, Cymbidium goe
ringii, Cephalanthera erecta, 
Spiranthes sinensis. 

i8n'05. Bijeenkomst 
economische leiders APEC* 
in Busan. 
Tweemaal 220 w. Beeldmerk 
gelegenheid en 'zon, maan 
en de vijf toppen', beeldmerk 
APEC en Nurimaru Apec
gebouw in ZuidKorea. 

ii2'o5. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de hond**. 
Velletje met tweemaal 220 w. 
Zelfde afbeelding: hondje en 
sneeuwkristallen. 

LESOTHO 
228'05. Tweehonderdste 
geboortedag Hans Christian 
Andersen (18051875). 
Vel met driemaal 8.; blok 
15. M. Resp. beeld Andersen 
in Kopenhagen, huis Ander
sen in Odense, De standvas
tige tinnen soldaat; De kleine 
zeemeermin. 
228'o5. Vijftigste sterfdag 
Albert Einstein (18791955). 
Driemaal 8.; blok 15. M. 
Resp. portret en vergelij
king, met Nikola Tesla en 
Charlie Steinmetz, foto en 
vergelijking; omslag Time 
Magazine. 
228'o5. Slag bij Trafalgar 
tweehonderd jaar geleden. 
Vel met viermaal 8.; blok 
15. M. Resp. HMS Victory, 
admiraal Horatio Nelson, 
Nelson dodelijk gewond, 
scène zeeslag; Nelson. 

LIBERIA 
228'05. Vijftigste sterfdag 
Albert Einstein (18791955). 
Vel met driemaal $ 60.; blok 
$ 100.. Resp. Einstein met 
resp. Charlie Chaplin, Max 
Planck, William Allen White; 
J.ROppenheimer. 
229'o5. Rotary Internatio
nal honderd jaar. 
$ 10., 25., 35., 50.; blok 
100.. Resp. viermaal beeld
merk; Moeder Teresa. 

MACAU 
i6ii'o5. Wetenschap en 
techniek, chaos en fractals. 
I., I., 1.50,1.50, 2., 2.; 
blok 8. ptcs. Resp. curve 
van Hilbert (David Hilbert, 
18621943), 'arvore fractal', 
driehoek Sierpinski, spel van 
chaos, curve van Von Koch, 
diagonaalbewijs van Cantor; 
verzameling van Julia, op 

rand verzameling van Man
delbrot. 

MACAU, CHINA 
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MAROKKO 
24io'o5. Verenigde Naties 
zestig jaar. 
6. Dh. Gebouw, beeldmerk 
VN en '60'. 
6ii'o5. Dertigste 'Marche 
verte' (Spaanse Sahara). 
2.50, 6. Dh. Rij mensen 
met auto's en '30' met resp. 
mensen met vlaggen, golf 
7ii'05. Week solidariteit 
2005. 
Tweemaal 6.50 Dh. Man met 
tas solidariteit bij vrouw, 
ronde zegel met gestileerde 
figuurtjes. 

i4ii'05. Vierhonderd jaar 
vriendschapsbanden met 
Nederland. 
Tweemaal 6.50 Dh. Plaatjes 
van Nederland en Marokko, 
door poort met waterval 
Amsterdamse gracht en 
kerktoren. 

i6ii'o5. Vijftig jaar sinds te
rugkeer uit ballingschap van 
koning Mohammed V. 
6.50 Dh. Portret. 
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MARSHALLEILANDEN 
29'05. Bevrijding Azié 
zestig jaar geleden. 
Viermaal 37 c. (samenhan
gend). Schip en berg in Baai 
van Tokio, ÜSS Missouri, 
Amerikaanse delegatie tekent 
overgavepapieren, Japanse 
delegatie. 

22g'o5. Expeditie Lewis en 
Clark, V. 
Driemaal 37 c. (samen
hangend). Nez Perce leidt 
expeditie door besneeuwde 
bergen (sept. 1805) Lewis en 
Clark geven Jefferson Peace
medaille aan opperhoofd 
Wishram, onderzoekers 
wijzen naar Columbiarivier 
(nov. 1805). 
2iio'05. Slag bij Trafalgar 
tweehonderd jaar geleden. 
Velletje metvijfentwin
tigmaal 37 c ; blok $ 2.. 
Legendarische gevechts
schepen, resp. triëre galei, 
triëre romano, vikingschip, 
Ming schip, Mary Rose, 
Nuestra Sefiora del Rosario, 
Koreaans schip, Brederode, 
Galera Veneziana, Santisima 
Trinidad, Ville de Paris, 
HMS Victory, Bonhomme 
Richard, USS Constellation, 
USS Hartford, Fijian Ndrua, 
HMS Dreadnaught, HMAS 
Australia, HMS Dorsetshire, 
Admiral Graf Spec, Yamato, 
USS Tautog, Bismarck, USS 
Hornet, USS Missouri; HMS 
Victory. 
iii'o5. Kerst. 
Viermaal 37 c. (samenhan
gend). Engel, resp. met luit, 
jubelend, met trompet, met 
harp. 

24ii'o5. Expeditie Lewis en 
Clark, VI. 
Driemaal 37 c. (samenhan
gend). Groep stemt voor 
bestemming winterkamp, 
verlaten van fort Clatsop, bij 
'Pompey's Pillar'. 
ii2'o5. Cultuur Marshall
eilanden, III (I: 253'03; II: 
78'03). 
Vijfmaal 37 c. Oude foto's 
met resp. eerste katholieke 
kerk op Jabwor (1913), vrou
wen van atol Jaluit (1902), 
zeilkano's in haven Jaluit 
(1905), Nelu en zijn vrouw 
Ledagoba (1895), oude man 
uit Ebon (1914). 

MAYOTTE 
4'7''05 ^''jn eiland. 
€ 0.48. Kindertekeningen 
bloemen, huizen en vissen. 

MEXICO 
38'05. Mineralen. 
Vel metvijfentwintigmaal 
$ 6.50. Vijfentwintig verschil
lende Mexicaanse mineralen. 

238'o5. Hondervijfenzeven
tigste geboortedag Ignacio L. 
Vallarta. 
$ 7.50. Portret jurist en gou
verneur Jalisco. 
238'o5. Drie belangrijke 
data rechterlijke macht: 73
1815,1531825, 221995. 
$ 6.50, 6.50,10.50. Resp. 
portret Miguel Diminguez 
(17561830) en interieur, 
gebouw federale juridische 
raad tien jaar en tekst, portret 
Don José Maria Morelos en 
tekst. Ook velletje met de drie 
zegels, op rand portretten, 
gebouwen en boek. 

i5g'o5. Wereldtentoonstel
ling 2005 in Aichi, Japan. 
$ 13.. Wijsheid natuur. 
6io'o5. Hoge Raad voor 
federale districten honderd
vijftig jaar. 
$ 6.50, 6.50, 7.50 (samen
hangend). Resp. gebouw 
en boek (1855), gebouwen 
(2005), hamer en inktstel 
met gebouw (1964). 

ioio'o5. Dag van de post
zegel. 
$ 10.50. Wereldbol met ge
bouwen (o.a. Vrijheidsbeeld, 
EiflFeltoren, Tadj Mahal). 
24io'o5. Mexico en Ver
enigde Naties. 
$ 10.50. Duif, vlaggen Mexico 
en Verenigde Naties. 
27io'o5. Honderd jaar fila
telistische vereniging Jalisco. 
$ 6.50. Gebouw en man. 

MONGOLIË 
i98'o5. Postzegelten
toonstelling Taipei 2005, 
overdruk. 
Blok 750 T. over Taipei 1996. 
229'o5. Wereldvisie, II. 
550 T. Jongen met kameel en 
vogels. 

MOZAMBIQUE 
256'o5. Dertig jaar diplo
matieke betrekkingen met 
China. 
Tweemaal 33.000 mt. Vlag
gen en panda met giraf en 
gebouwen, wapenschilden 
en vaas met beeld en danser 
en gebouw. 
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ii8'05. Vijfentwintig jaar 
SADC*. 
8.000 mt. Beeldmerk, auto
weg, vliegtuig en spoorlijn. 
308'05. Dag traditionele 
Afrikaanse medicijnen. 
8.000 mt. Boom. 

gio'oj. Wereldtop informa
tiemaatschappij Tunis. 
8.000 mt. Vrouw en beeld
merk top. 

NEDEIOANDSE ANTILLEN 
8ii'o5. Muziekinstrumen
ten. 
55. 97.145.195. 240. 285 c. 
Resp. bandoneon, doedel
zak, vina (soort luit), sami
sen (driesnarige luit), sjofar 
(ramshoorn), 'kaha di orgel' 
(straatorgel met cilinder). 

NEPAL 
249'o5. Bhupalmansingh 
Karki. 
2. R. Portret politicus. 
9io'o5. Bezoek Nepal. 
Viermaal 5. R. Ghodaghodi
meer (Kadali), Kalmchok 
Bhagawati (Dolakha), 
Budhasubba (Sunasari), stad 
Panauti (Kabhrepalanchok). 

NEVIS 
i98'o5. Postzegeltentoon
stelling 'Taipei 2005'. 
Velletje met viermaal 
$ 2.. Portret Sun Yatsen 
(18661925, leider Chi
nese Revolutionaire Liga) op 
verschillende leeftijden en 
resp. berg, pagode en bloem, 
beeld, dak pagode; op rand 
gedenkteken Sun Yatsen in 
Taiwan. 

NIEUWCALEDONIÉ 
i4ii'o5. Rotstekeningen. 
Driemaal 120 F. Rotstekenin
gen, resp. 'croix envelop
pées', 'quaré', 'balade'. 

December '05. Insecten. 
Driemaal iio F. Tekening en 
foto van resp. Bohumiljania 
caledonica, Bohumilja
nia humboldti, Cazeresia 
montana. 
December '05. Kunst en 
cultuur. 
190 F. Kunstwerk van Ito 
Waïa en Adjé. 
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NIEUWZEELAND 
5io'o5. Kerst. 
$ I. in boekje. Geschenken 
van de drie wijzen. 
2ii'o5. Kerst 2005. 
45 (ook zelfklevend op rol en 
in boekje), 90 c , $ 1.35,1.50, 
2.. Resp. Kindje in kribbe, 
Maria en Jozef, herder en 
schaap, drie wijzen, ster en 
landschap. Vijf zegels ook 
samenhangend in doorlo
pend beeld. 

i7ii'o5. Nationale post
zegeltentoonsteiling 'New 
Zealand 2005'. 
Velletje met driemaal $ 1.50. 
Zegels $ 1.50 'Honderdvijftig 
jaar postzegels NieuwZee
land' van 23'o5, 64'o5, 
i6'05 (melding resp. 4/343, 
5/425, 7/585); op rand land
schap, zegel met koningin 
Victoria en beeldmerk en 
tekst tentoonstelling. 

NIGERIA 
9io'o5. Honderdeenender
tig jaar postzegels. 
50,100,120,150 N. Resp. 
zegel met tekst, omtrek land 
met tekst, omtrek land en 
'18742005', twee zegels: 
wapenschild (Yvert 114) en 
maïs (Yvert 740). 

NORfOLKEILAND 
25io'o5. Kerst 2005. 
$ 0.50,1.20,1.80. Resp. 
strand, rotskust, zonson
dergang. 
6i2'o5. Jazzfestival 2005. 
$ 0.50,1.20,1.80. Op rots 
resp. drummer, saxofonist, 
gitarist. 
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PAKISTAN 
iio'05. Paddestoelen. 
Tienmaal 5 R. Agraricus 
arvensis, Amanita caesarea, 
Amanita vaginata. Boletus 
luridus, Cantharellus 
cibarius, Clitocybe geotropa, 
Coprinus comatus, Lepiota 
procera, Morchella cibarius, 
Tricholoma gambosum. 

PENRHYN 
iiii'o5. Paus Johannes 
Paulus II, 19202005. 
$ 1.45. Portret. 

PITCAIRNEILANDEN 
23ii'05. Kerst. 
40, 80 c., $ 1.80, 2.50. 
Kerstbal met daarop resp. 
bloem, vogel, wapenschild, 
zeilschip. 

SALOMONSEILANDEN 
7i2'o5. WWF* grijpstaart
skink. 
$ 1.50, 2.60, 3., 10.. Panda
beeldmerk WWF en verschil
lende afbeeldingen Corucia 
zebrata. Ook velletje met 
tweemaal de vier zegels. 

SINGAPORE 
7ii'o5. Kerstzegels met 
persoonlijke boodschap. 
i'" local, 50 c. Herdruk met 
aanhangsel festivalzegels 7
7'04 (Yvert 1248,1252). 
6i'o6. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de hond**, 
i" local, $ 2.. Honden. Ook 
velletje met negenmaal de 
twee zegels. 

SRI LANKA 
i29'o5. Hoofdkantoor post. 
5. Rs. Nieuw gebouw. 
iio'o5. Nationaal semina
rie Ampitiya in Senkadagala 
vijftig jaar. 
10. Rs. Gebouw. 
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9io'05. Wereldpostdag. 
5. Rs. Wereldbol met 
postkantoor en vliegtuig, 
pakje, brief, mensen achter 
computers. 
iiio'o5. Militaire academie 
generaal sir John Kotelawala 
(KDA) vijfentwintig jaar. 
5. Rs. Wapenschild en 
militaire voertuigen (tank, 
vliegtuig, boot). 

ST. KITTS (ST. CHRISTOF
FEL) 
i98'05. Postzegeltentoon
stelling Taipei 2005, Chinese 
jonken. 
Vel met viermaal $ 2.. Ver
schillende zeilvaartuigen. 

ST. LUCIA 
28ii'o5. Kerst 2005. 
30 c , $ 5.. Gebouwen. 
5i2'05. Frankeerzegels, 
bloeiend fruit. 
15,20,25,30,50,55,65,70, 
75,95C.,$i.,2.50, 5., 25.. 
Verschillende vruchten. 

Splint Lüci;i 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
ioii'o5. Territoriaal col
lectief twintig jaar. 
€ 0.53. Mensen rond verga
dertafel en handschrift. 

ST. VINCENT 
i6'05. 'Sede Vacante 
Vaticaan'. 
70 c. Zegelopzegel: zegel 
Vaticaan 193g met overdruk 
(Yvert 85C). 
76'05. Tweehonderdste 
geboortedag Hans Christian 
Andersen (18051875). 
Velletje met driemaal $ 3.; 
blok $ 5.. Resp. tinnen sol

daatje en ballerina uit De 
standvastige tinnen soldaat, 
notenkraker en speel
goedeend uit De geliefden, 
kind met paraplu boven 
slapende persoon uit Klaas 
Vaak; koningin te paard uit 
De sneeuwkoningin. 
76'o5. Achthonderdste 
sterfdag Maimonides. 
$ 2.. Standbeeld filosoof, 
natuurkundige en rabbi. 
58'o5. Postzegeltentoon
stelling Taipei 2005, dieren. 
Vel met viermaal $ 2.. Teke
ning panda en foto van resp. 
panda, Taiwanese makaak 
(Macaca cyclopis), Selenarc
tos tibetanus formosanus, 
Taiwanees sikahert (Cervus 
nippontaivanus). 

SURINAIVIE 
i9io'o5. Vogels. 
SR$ 0.05, 0.05, 0.15, 0.15, 
0.20, 0.20, 0.80, 0.80,1.80, 
1.80, P, P. Resp. Porphyrula 
flavirostris, Asio clamator, 
Herpetotheres cashinnans, 
Jacana jacana, Touit batavica, 
Dendrocygna autumnalis, 
Coccyzus minor, Busarel
lus nigricollis, Lophostrix 
cristata, Otus choliba, 
Chrysolampis mosquitus, 
Pyrrhura picta. 

SWAZILAND 
ioio'o5. Sprinkhanen. 
0.85, i.io, 2.45, 3.35 E. 
Resp. Schistocerca solitaria, 
Nomadacris septemfasciatta, 
Schistocerca gregaria flavi
ventris, Locusta migratoria 
migratoriodes. 
ioi'o6. Koninginmoeders 
Swaziland. 
0.85, i.io, 2., 2,45, 3.35 E. 
Resp. Ntfombi Tfwala, 
Dzeliwe Shongwe, Lomawa 
Ndwandwe, Labotsibeni 
Mdluli, Tibati Nkambule. 

TANZANIA 
229'05. Vijftigste sterfdag 
Albert Einstein (18791955). 
Vel met driemaal 1.300; blok 
2.500 Sh. Portretje Einstein 
en resp. Zwitserse 5 frank 
munt met portret Einstein 
(1979), omslag Time Magazi
ne met Einstein als persoon 
van de eeuw, zegel Israël 
1956 (Yvert iio); portret. 
229'05. Rotary Internatio
nal honderd jaar. 
Vel met driemaal 1.200; blok 
2.500 Sh. Resp. meisje krijgt 
poliovaccinatie. Jonas Salie, 
handen in handschoenen 
en oplossing (strijd tegen po
lio); Salk en beeldmerk. 
229'o5. Eerste wereldkam
pioenschap voetbal vijfenze
ventig jaar geleden. 
Vel met driemaal 1.200; blok 
2.500 Sh. Elftal Duitsland 
wereldkampioenschap 2002, 
resp. Christian Ziege, Mark 
Rehmer, Jens Nowotny; Rudi 
Voller. 



22-9-'05. Paus Johannes 
Paulus II (1920-2005). 
1.500 Sh. In velletje van vier. 
Paus met Bill Clinton. 

THAILAND 
i5-7-'05. Frankeerzegels. 
Tweemaal 3.- B. (persoonlijk 
te maken). Twee harten, 
ballonnen. 
8-io-'o5. Internationale week 
brieven schrijven, waterbuf
fels. 
3.-, 3.-, 3.-, 15.-B. Drie 
verschillende waterbuffels, 
waterbuflfel voor man met 
ploeg. 

i2-io-'o5. Nationale biblio
theek honderd jaar. 
3.- B. Gebouw. 
23-io-'o5. Afschaffing slaver
nij in Thailand honderd jaar 
geleden. 
3.- B. Koning Rama V schafte 
slavernij afin 1905. 

i5-ii-'o5. Nieuwjaar, bloe
men. 
Viermaal 3.- B. Beaumontia 
murtonii, Hibiscus mutabi-
hs. Hibiscus rosa-sinensis, 
Cochlospermum religiosum. 
Ook velletje met de vier 
zegels. 
24-ii-'o5. Siamese hanen. 
Viermaal 3.- B. Driemaal 
haan, danseres. 

24-ii-'05. Tachtigste verjaar
dag prinses Bejaratana. 
3.-B. Portret. 
5-i2-'05. Monniken. 
Viermaal 5.- B. Somdat Phra 
Phutthachan (1788-1872), 
Phra Ratchamuni Samiram 
Khunupamachan (1582-
1682), Phra Achan Man Bhu-
ridatto (1870-1949), Khruba 
Si Wichai (1877-1938). 
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5-i2-'o5. Nieuwe landbouw
methode op initiatief koning 
Bhumibol Adulyadej. 

Driemaal 3.- (samenhan
gend). Boeren verbouwen 
groente en hebben dieren 
voor eigen gebruik, portret 
koning, boeren volgen raad 
en worden zelfstandig. 
26-i2-'o5. Charitatieve zegel 
voor slachtoffers tsunami. 
Tweemaal 3.- B. Heel veel 
mensen helpen elkaar, grote 
golf. 

TUNESIË 
i5-io-'05. Internationaal jaar 
van natuurkunde. 
2.000 m. Beeldmerk gelegen
heid en van wetenschap met 
E=mc'. 
8-ii-'o5. Achttiende verjaar
dag 'verandering' (verklaring 
7 november 1987). 
250 m. Getal 18 waarin kind 
met computer, lauwertak en 
wereldbol. 
i2-ii-'05. Wereldtop infor
matiemaatschappij, 16-18 
november 2005 in Tunis. 
600 m. Beeldmerk en 
wereldkaart met pijlen naar 
Tunesië. 

UGANDA 
6-io-'05. Vissen. 
400, 600, I.IOO, 1.200 1.600, 
2.000; vel met viermaal 
i.ooo Sh. Resp. Synodontis 
afrofischeri, Protopterus 
aethiopicus, Clarias gariepi-
nus, Rastrineobola agentea, 
Bagrus docmac, Schlbe 
mystus; Mormyrus kannume, 
Barbus jacksonni, Bagus 
docmac, Labeo victorianus. 

URUGUAY 
24-8-'o5. Gebouw wetge
vende macht tachtig jaar. 
$ 16. Interieur gebouw. 
30-8-'o5. Stadion Centenario 
vijfenzeventig jaar. 
Tweemaal $ 16. Kinderteke
ningen, resp. '75' met vlag, 
voetbalscène in stadion. 

20-g-'05. Nationaal erfgoed, 
Carlos Sole. 
$15. Portret Sole. 
3-io-'05. Wereldkampioen
schap voetbal van 1930 (Uru
guay) tot 2006 (Duitsland). 
Velletje met viermaal $ 16. 
Driemaal oude foto, resp. 
parade, handdruk voetbal
lers, mannen met prijs, kleu
renfoto met voetbalstadion 
met beeldmerk en vlaggen 
Duitsland en Uruguay. 

URUGUAY c o r r i o t 

i-ii-'05. Grijze arendbui-
zerd. 
$ 25. Geranoaetus melano-
leucus. 
4-ii-'o5. Internationaal 
congres ICCA (International 
Congress and Convention 
Association). 
Tweemaal $ 8. Huis met zon 
en vis en Uruguay 2005, berg 
en beeldmerk ICCA. 

VANUATU 
i6-ii-'05. Landschappen. 
80, 90, iio, 135 vt. Resp. 
strand met ruiter, zonson
dergang, waterval, baai met 
scheepjes. 

VENEZUELA 
24-ii-'o4. Petróleos de Vene
zuela SA (PDVSA). 
300, 300, 450, 450, 500, 
500, 600, 600, 750, i.ooo Bs. 
Beeldmerk PDVSA en details 
raffinaderij, waaronder 
schepen. 

^3"7''°5- Gemeentelijk 
symfonieorkest Caracas 
vijfentwintig jaar. 
Viermaal 500, viermaal 
i.ooo, tweemaal 2.000 Bs. 
Muziekinstrumenten sym
fonieorkest, resp. hoorn, 
contrabas, viool, xylofoon, 
pauk, fluiten, hobo, klarinet, 
trompet, trombone. 
5-8-'o5. Zestiende wereldfes
tival voor jeugd en studenten. 
Viermaal 300, vijfmaal 500, 
1.500 Bs. Resp. beeldmerken 
festival 1947-1959, beeldmer
ken 1962-2005, gekleurde 
armen houden elkaar vast, 
festivalbeeldmerk en tekst 
Simon Bolivar, handen op 
wereldbol en duif, Simon 
Bolivar en handtekening, 
gebroken keten, Simon Bo
livar, vredesduif, beeldmerk 
festival. 

bUea BoUmaiana de 

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN 
i-4-'o5. Tweede internatio
nale bijeenkomst scouts, 
50, 375 fils. Resp. beeld
merk, scout voor vrachtwa
gen. 
io-4-'o5. Fatima Bint Muba
rak, moeder van de natie. 
50 fils. Symbool. 
30-5-'05. Al Majedi Bin 
Dhaler, dichter. 
50,175 fils. Gedicht op 
achtergrond van resp. zand, 
stenen. 
ii-io-'o5. Volkstelling 2005. 
50, 375 fils. Tweemaal 
beeldmerk telling mensen, 
gebouwen en huishoudens. 
3-ii-'05. H.H. Sjeik Khalifa 
bin Zayed al Nahyan (1948) 
een jaar staatshoofd. 
Velletje met 50,175, 275, 375 
fils. Portret. 

WALLIS EN FUTUNA 
30-io-'o5. Orchideeën. 
100 F. Boeket spattoglottis 
cinguiculata in vel tien zegels 
en vijf tussenvelden met 
details orchideeën. 

ZUID-AFRIKA 
3i-7-'04. Junass 2004, spin
nen. 
Velletje met tienmaal 
Standard postage (door
lopend beeld). 'Hedgehog 
spider', 'golden orb-web 
spider', 'green lynx spider', 
'flower crab spider', 'labybird 
spider', 'black button spider', 
'rain spider', 'horn baboon 
spider', 'trapdoor spider', 
'spotted crab spider'. 

ZUIDPOOLGEBIED FRANS 
i-i-'o6. 
€ 0.15. Mineraal rutiel. 
€ 0.48. Charles Velain (1845-
1925, geoloog). 
€ 0.53. Albert Seyrolle (1887-
1919, matroos op La Curieuse 
1912-1914, schreef verslag) 
€0.53. Tuin 'Jardin 
d'Amsterdam'. 
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Velletje (in vorm pinguïn) 
met zesmaal € 0.53. Verschil
lende pinguïns. 
€ 0.90. Schip Osiris. 
€ 0.90. Basis Dumont 
d'UrvilIe vijftig jaar. 
€ 2.50. Maria met Kind: 
Maagd van de robbenjagers. 
€ 4.-, 4.53. Resp. Lagenorhy-
nchus cruciger (zandloper-
dolfijn), Notothenia rossii. 
€ 4.90. Meetstation en curve 
(vijfentwintig jaar metingen 
naar CO in Arasterdam). 

ZUIDPOOLGEBIED 
NIEUW-ZEELAND (ROSS 
DEPENDENCY) 
2-ii-'05. Ross Dependency 
door lens gezien. 
45,90 c. $1.35,1.50,2.-. 
Resp. Lake Chad in Dry 
Valleys (Craig Potton), 
Aptenodytes forsten (Andris 
Apse), Arctocephalus gazella 
(Mark Mitchell), hut kapitein 
Robert F. Scott (Colin 
Monteath), Balaenoptera 
acutorostrata bonaerensis 
(Kim Westerskov). 

*: Gebruikte afkortingen: 

**: Chinese dierenriem 
(zodiak): 9-2-'o5 tot29-i-'o6 
Jaar van de haan, vanaf 29-1-
'06 Jaar van de hond. 

Afrosai 

APEC 

FAI 

FIFA 

OSCE 

Saarc 

SADC 

Unesco 

UPU 

WWF 

African Organiza
tion of Supreme 
Audit Institutions 
Asia-Pacific Econo
mic Cooperation 
Federation Aéronau-
tique International 
Federation Interna
tionale de Football 
Associations 
Organization for 
Security and Coope
ration in Europe 
South Asian Asso
ciation for Regional 
Cooperation 
Southern African 
Development Coor
dination 
United Nations 
Educational Scien
tific and Cultural 
Organization 
Universele Post 
Unie/Union Postale 
Universelle/Univer
sal Postal Union 
World Wildlife Fund 
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NOGMAALS AANDACHT 
VOOR JACHTHONDEN 

Enkele Oost-Europese 
landen hebben een opval
lende belangstelling voor 
jachthonden en dan in 
hoofdzaak voor inheemse 
rassen. In deze rubriek 
van juni 2004 werd een 
Hongaarse zegelstrip 
met vier Hongaarse 
hondenrassen behandeld. 
Roemenië, dat net als 
Hongarije al redelijk veel 
honden op postzegels 
heeft afgebeeld, voegde 
daar op 28 september 
2005 een leuke serie 
zegels met jachthonden 
aan toe. In tegenstelling 
tot de hierna te behande
len uitgiften van Estland 
en Slovenië, is deze serie 
breed samengesteld. We 
zien een staande hond, 
een Transylvanische 
hond, een bloedhond, een 
terriër, een Rhodesische 
draadhaar en een Mün
sterländer. Van dit laatste 
ras bestaan twee soorten: 
de Heidewachtel of Kleine 
Münsterländer - in 1995 
door Duitsland afgebeeld 
in een hondenserie - en de 
grote Münsterländer. 
Interessanter vind ik de 
serie jachthonden van 
Slovenië (23 september 
2005) en een gezamenlij
ke uitgifte (met identieke 
zegelontwerpen) van 
Estland en Kazakstan (ig 
oktober 2005). Die series 
stellen de hondenverza
melaars namelijk in staat 
nieuwe inheemse rassen 
aan hun verzameling toe 
te voegen. 

In 2001 nam het Sloveen
se parlement maatregelen 
ter bescherming van vijf 
inheemse hondenrassen. 
Een daarvan, de Sloveense 
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herdershond, werd al in 
1992 filatelistisch vereeu
wigd en de overige vier 
zijn nu heel mooi gepor
tretteerd op drie zegels 
en een velletje; het betreft 
verschillende rassen van 
Sloveense brakken, beho
rend tot de oudste groep 
jachthonden. 
Op de 'A'-zegel zien we 
een Savatal-brak, een ras 
dat in 1948 internationaal 
werd erkend. De 'B'-
zegel toont een Istrische 
ruwharige brak en de 
'D'-zegel presenteert de 
Istrische korthange brak. 
De zwarte hond op de 
'C'-zegel is een Sloveense 

bergbrak, ook wel Alpen
brak genoemd. 
De twee zegels van 
Estland en Kazakstan, die 
aantrekkelijk zijn vorm
gegeven, laten respectie
velijk een Estlandse brak 
en een Kazakse brak zien. 
Meer kan ik er niet over 
vertellen, want de bij deze 
zegels verstrekte informa
tie is nogal onduidelijk. 
De oorsprong van de 
Estlandse brak gaat terug 
tot 1947. Toen besliste de 
voormalige Sovjetunie dat 
iedere Sovjetrepubliek een 
eigen hondenras moest 
hebben. In het begin 
van de twintigste eeuw 

werden in Esdand voor 
de jacht behalve Rus-
sisch-Poolse honden ook 
al Engelse jachthonden 
en verschillende Cen
traal-Europese honden 
gebruikt. Om een eigen 
ras te ontwikkelen werden 
Engelse braks (beagles) en 
kleine Zwitserse honden 
met de bestaande rassen 
gekruist. De Estiandse 
brak werd in 1954 offici
eel door Moskou erkend. 
Meer informatie over de 
Sloveense honden vindt u 
in Bulletin 57/2005 van de 
Sloveense Post (te down
loaden op de site www. 
posta.si). Op de website 

van Eesti Post {www.post. 
ee) is uitsluitend algemene 
informatie over de Est
landse brak beschikbaar. 
Bioloog dr. C. Naaktgebo-
ren was me ook nu weer 
behulpzaam bij het verta
len van de namen van de 
hondenrassen, waarvoor 
mijn dank. 

OPVALLENDE 
GELIJKENISSEN 

Eigenlijk zijn thematische 
verzamelaars steeds op 
zoek naar bijzondere ac
centen voor hun verzame
lingen. Dat is niet altijd 
eenvoudig: het levert een 
voortdurende speurtocht 
naar geschikt materiaal 
op, waarbij toevallige 
vondsten vaak de leukste 
resultaten geven. De 
rubriek 'Nieuwe uitgiften' 
biedt daarvoor ook moge
lijkheden: de kolommen 
kunnen iedere maand 
worden nageplozen op 
nieuwe aanwinsten en 
vooral op 'toevalstref
fers'. Een leuk voorbeeld 
is een zegel uit de serie 
'Koralen' die Aruba op 30 
september 2005 uitgaf 
Op de zegel van 215 c. 
is de gladde hersenko-
raal (Diplona strxgosa) 
afgebeeld. Verzamelaars 
van medische thema's 
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die in hun verzameling 
aandacht schenken aan 
de menselijke hersenen, 
zullen verrast zijn door de 
opvallende gelijkenis van 
deze koraalsoort met de 
uiterlijke vorm van onze 
hersenen. Deze koraal 
dankt er dan ook zijn 
naam aan. Een combi
natie van deze zegel en 
eentje met een afbeelding 
van de hersenen lijkt mij 
een interessant accent 
in een verzameling. Wie 
die zegel van Aruba niet 
voldoende vindt of liever 
een afbeelding van een 
complete vorm van deze 
koraal prefereert, kan 
terecht bij Barbados. Dit 
land gaf op 15 november 
2004 een strip van vijf 
zegels plus een velletje 
uit, waarop helaas alleen 
de Engelstalige benamin
gen van de koralen zijn 
vermeld, terwijl verdere 
informatie ontbreekt: op 
de eerste zegel van $ i.-
uit de strip zien we de 
Brain Coral. 
De Arubaanse zegel van 
60 c. toont een herts
hoornkoraal (AcfopoQ 
ceruicornis), een soort die 
nog niet zo lang geleden 
in het Caribisch gebied en 
de Golf van Mexico voor 
bijna de helft verloren was 
gegaan. De laatste jaren 
komt de koraal geluk
kig weer in toenemende 
mate voor. Zoekend op 
het internet kwam ik 
de beschrijving van een 
interessant verschijnsel 
tegen: Coral Spawning. Het 
is het fenomeen waarbij 
meerdere koraalsoor
ten (maar ook andere 
organismen) op hetzelfde 
moment hun geslachts-
producten in de water
kolom uitstoten, onder 
invloed van omgevings
factoren zoals watertem
peratuur en een bepaalde 
maanstand. Voor de 
duikers op Curagao is dit 
een bijzondere belevenis. 
Op het internet zag ik ook 
een leuke animatie van dit 
fenomeen. 
De zegel van 75 c. toont 
de steenkoraal (Millepora 
complanata), die voorkomt 
op verschillende plekken 
aan de Arubaanse kusten. 
De Engelse benaming. 
Blade Fire Coral, verwijst 
naar een heel pijnlijk, 
branderig gevoel op de 
huid dat ontstaat als de 
plant wordt aangeraakt. 
De koraal Iciliflor̂ ia 
schrammi (100 c.) wordt 
zowel DeepuJoter Sea Fan 
als Black Coral genoemd. 
Misschien mogen we dit 
vertalen met 'diepwa-
terzeewaaier' en 'zwarte 

koraal', maar literatuur 
noch internet brachten 
hier uitkomst. 
Een heel mooi velletje 
verscheen op 7 septem
ber 2005. De afbeelding 
van dit door Vanuam 
uitgegeven blokje vindt 
u in de rubriek 'Nieuwe 
uitgiften' van november 
2005. De kleurenpracht 
van de koraaltuinen komt 
door het kleine formaat 
helaas niet volledig tot 
zijn recht, maar op het 
computerscherm is het 
een fantastisch gezicht. 
Het velletje is afgebeeld 
in brochure 06/05 van de 
Croiun Aflents, te vinden op 
de website u;u;u).cab.co.uk. 
In het decembernum
mer was trouwens nog 
een leuk voorbeeld van 
een opvallende gelijke
nis afgebeeld. Kiribati 
besteedde op i december 
2005 aandacht aan de har
lekijngarnaal (Hymenocera 
picta); een leuke aanwinst 
voor bijvoorbeeld het 
thema Circus! 

ZWITSERLAND; 
OOK ZEPPELINS 

In een quiz duikt nog wel 
eens de vraag op in welk 
jaar de Zeppelin Hindcn-
burfl in het Amerikaanse 
Lakehurst bij zijn landing 
in brand vloog. De indruk 
zou kunnen bestaan dat 
vluchten met Zeppelins 
iets is uit een grijs verle
den, maar niets is minder 
waar, zoals niet alleen 

Neu; Technology. Al in 1988 
werd in Friedrichshafen 
- de bakermat van de 
Zeppelins - onderzocht 
of de jongste technologi
sche ontwikkelingen het 
mogelijk zouden maken 
nieuwe luchtschepen 
te bouwen. Het duurde 
echter nog tot 1997 voor
dat de eerste proefvlucht 
met een Zeppelin NT kon 
worden gemaakt; 25.000 
toeschouwers waren 
er getuige van dat een 
nieuw Zeppelin-tijdperk 
aanbrak. 
Na jarenlang testen werd 
toestemming voor perso
nenvervoer per Zeppelin 
verkregen, waarop met 
de bouw van een tweede 
Zeppelin NT, de Bodensce, 
werd begonnen. De eerste 
vlucht die de Bodensee met 
passagiers aan boord 
maakte, was op 15 augus
tus 2001. De voorganger, 
de Friedrichshofen, werd al 
op 2 juli 2000, honderd 
jaar na de eerste Zeppel-
invlucht, door Elisabeth 
Veil (kleindochter van 
graaf Zeppelin) gedoopt. 
Inmiddels telt de vloot 
drie nieuwe Zeppelins. 
De op 9 februari 2003 
gemaakte vlucht met de 
derde Zeppelin NT - over 
een met sneeuw bedekt 
landschap - moet een 
bijzondere belevenis zijn 
geweest. Het vliegen 
met dit milieuvriende
lijke luchtschip is in 
ieder geval een geheel 
andere ervaring dan jezelf 

Luchtvaartverzamelaars, 
maar ook de vaste lezers 
van deze rubriek weten. 
In oktober 2000 besteed
den we immers aandacht 
aan het eeuwfeest van de 
Zeppelin. De aanleiding 
was een Duitse jubileum
zegel. Zwitserland was 
destijds nog niet van de 
partij, maar sinds 2004 
wel: op 6 mei van dat jaar 
werd een zegel uitgegeven 
met een afbeelding van 
de Zeppelin NT, waarbij 
de letters NT staan voor 

verplaatsen in een Boeing 
7 4 7 -
In november 2003 had
den al meer dan 30.000 
mensen een vlucht met 
een Zeppelin NT gemaakt; 
het lijkt er dus op dat 
Zwitserland er een leuke 
toeristische attractie 
bij heeft gekregen. De 
attractie is te zien op een 
zegel die Zwitserland 
op 6 mei 2004 uitgaf. 
Verzamelaars van het 
thema 'Luchtvaart' zullen 
zich meestal beperken 

tot zulke zegels. Maar 
net als vroeger vervoeren 
de nieuwe Zeppelins 
ook post, tot genoegen 
van de gespecialiseerde 
verzamelaars die er hun 
collectie Zeppelinpost 
mee kunnen aanvullen. 
Als een leuk uitstapje naar 
dit verzamelgebied kan ik 
u een Zwitsers stuk uit de 
uitgebreide Zeppelincol
lectie van de heer W.F. 
Verschuur uit Nieuw
koop tonen. Hij is vooral 
geïnteresseerd in het 
gebruik van ballons montés 
tijdens de Frans-Duitse 
oorlog in 1870/1871 en 
van Zeppelins in de Eerste 
Werelcloorlog. 
Tot slot nog de opmer
king dat het hoofdartikel 
in de Deutsche Briefinarken-
Zcitung van 11 november 
2005 de historische 
Zeppelinperiode (Diê roJSe 
Ara der Lujtschrfe) in zes 
pagina's uitgebreid en 
rijk geïllustreerd laat zien. 
Het artikel krijgt dit jaar 
zelfs een vervolg. 

ZWITSERSE GARDIST 
IN IRANKEERSTEMPEL 

In 'Thematisch panora-
ma'van december 2005 
schonk ik aandacht aan 
het 500-jarig bestaan van 
de Zwitserse Garde. Ik 
kon toen niet vermoeden 
dat er ook een frankeer-
stempel bestaat dat aan 
deze traditionele pause
lijke lijfwacht is gerela
teerd. Maar soms loop je 

tal vogelzegels breidt zich 
ook nog eens sterk uit. De 
ene verzamelaar verza
melt alle zegels, terwijl de 
andere een bewuste keuze 
maakt uit het aanbod. 
Wie tot de laatste ca
tegorie behoort en wie 
daarbij bovendien op de 
vormgeving let, vindt de 
serie 'Roofvogels 2005' 
(Aruba, 29 juli 2005) 
wellicht de moeite waard. 
De reeks oogt modern 
dankzij de wisselende 
vakverdeling van de 
kleurrijke achtergronden, 
door de kleurbalken die 
op de witte ondergrond 
zijn aangebracht en door 
de strakke belettering. De 
kans bestaat natuurlijk 
dat de vogelliefhebbers er 
anders over denken. De 
serie trok in ieder geval 
meteen mijn aandacht op 
en dat verklaart waarom 
u de zegels deze maand 
in de rubriek aantreft. De 
zegels uit de serie zijn 
ook opgenomen in een 
velletje dat een 'herha
ling' biedt van drie van 
de vier roofvogels (voor 
een afbeelding: zie de 
volgende pagina). 
Op de zegel van 60 c. 
zien we de Amerikaanse 
torenvalk (Falco sparuerius), 
een valkje dat je op Aruba 
overal tegenkomt, zowel 
in de cunucu (bush) als in 
woonwijken. Je ziet hem 
vaak op hoge uitkijkpos-
ten, vanwaar hij dan naar 
beneden duikt, op jacht 
naar hagedissen, kleine 

er met een beetje geluk 
vanzelf tegenaan. Eind 
november ontdekte ik in 
de periodieke zending 
frankeerstempels die ik 
van mijn 'hofleverancier' 
Willy De Doncker uit het 
Belgische Aalst ontving 
een Duits frankeerstem-
pel uit 1973 dat tot mijn 
verrassing een Zwitserse 
gardist liet zien. 
Waarschijnlijk verwijst de 
afbeelding naar drukker 
Bardtenschlager: een 
Bartenschla^er is iemand 
die met een hellebaard 
vecht. 

ZELFDE VOGELS, 
ANDERE ZEGELS 

Vooral verzamelaars van 
het thema 'Vogels' heb
ben de zegels maar voor 
het uitkiezen en het aan-

vogels of insecten. De 
vogel komt ook voor op 
Curagao, maar vreemd 
genoeg niet op Bonaire. 
Klein van stuk is ook 
de konijn- of holenuil 
(Athene cunicularia), die 
parmantig is afgebeeld 
op de zegel van 75 c. Deze ^ 
uil, die ook wel wordt = 
ingedeeld in het geslacht ° 
Speotyto, heeft lange poten — 
en opvallend grote, gele -» 
ogen. Zijn gedrag - veel ^ 
buigingen, veel geknip- ^ 
oog - doet komisch aan. ^ 
De uiltjes komen alleen S 
op Aruba voor, waar hun 2 
aantal wordt geschat op = 
slechts dertig paartjes. 
Ook al is de natuur van 7 0 
Aruba belangrijk voor 
de economische positie 
van Aruba als toeristen
bestemming in het Cari
bisch gebied, de opruk-



kende bebouwing vormt 
toch een bedreiging voor 
het leefgebied van deze en 
andere vogels. 
De roofvogel met een 
speurende blik op de 
zegel van 135 c. is de 
visarend (Pandion hahae-
tus). Het is een bekende 
verschijnmg langs de kust 
en boven de binnenbaaien 
en zoetwaterpiassen, ook 
al broedt de vogel niet 
op de eilanden. Zoals de 
naam al zegt, jaagt de 
visarend op vissen, om 
precies te zijn op vissen 
die aan de oppervlakte 
zwemmen. Als zijn klau
wen eenmaal 'beet'heb-

ben, kunnen ze niet meer 
worden ingetrokken. 
Er zijn wel visarenden 
verdronken omdat ze een 
te grote vis 'aan de haak 
hadden geslagen'. 
Op de zegel van 200 c. is 
een kuifcaracara (Polybo-
rus piancus) te zien. Na een 
periode van getalsmatige 
achteruitgang - we spre
ken nu over zo'n twintig 
jaar geleden - lijkt de 
vogel het nu weer beter te 
doen. In 1991 trof men bij 
een bezoek aan Curagao's 
Oostpunt maar liefst tien 
caracara's in één cactus 
aan. Op Bonaire en Aruba 
zijn ze echter zeldzamer. 

ELKWARTET 

In het afgelopen jaar 
werd herdacht dat in 
Nederland driekwart 
eeuw geleden, om precies 
te zijn op 6 april 1930, 
de eerste vlucht met een 
zweefvliegtuig werd 
gemaakt. De Koninklijke 
Nederlandse Vereniging 
voor Luchtvaart, afdeling 
Zweefvliegen in Arn
hem, zorgde er met een 
jubileumstempel voor dat 
Luchtvaartverzamelaars 
aandacht aan deze mijl
paal kunnen schenken in 
hun verzameling. 
Hopelijk doet de Dutch 
Dakota Association (DDA) 
dat in 2007 ook, zij het 
dan ter gelegenheid van 
zijn 25-jarig bestaan. 
De DDA werd in 1982 

opgericht als vliegend 
luchtvaartmuseum en 
bezit nu zes toestellen. 
De naam Dakota werd 
door de Britse Royal Air 
Force gebruikt voor het 
historische vliegtuig 
Douglas DC-3. Overigens 
is ook het stempel met de 
tekst Steun de Dutch Dakota 
Association (dat een vlieg
tuig van dit beroemde 
type toont) bijzonder de 
moeite waard. 
Er is een directe relatie 
tussen het hier afgebeelde 
Duitse frankeerstempel 
en een Nederlandse 
postzegel. Het stempel 
vestigt de aandacht op 
de Wereldruiterspelen in 
zeven disciplines, die dit 
jaar van 20 augustus tot 3 
september in het Duitse 
Aken worden gehouden. 

De letters FEI staan voor 
Fe'de'ration Equestre Interna
tional. De Wereldruiter
spelen werden in 1994 in 
Den Haag gehouden; ze 
werden in dat jaar waar
dig bevonden voor de 
uitgifte van een bijzonde
re Nederlandse postzegel 
van 80 cent. 
In deze eerste maand van 
het nieuwe jaar, waarin 
iedereen nog vervuld 
is van goede voorne
mens, kunnen we mooi 
aandacht besteden aan 
een interessant Zwit
sers frankeerstempel 
uit 1998. Het thema is 
'Gezondheid' en meer in 
het bijzonder 'Roken'. 
In deze categorie zijn 
veel zegels en stempels 
beschikbaar die op de 
gezondheidsrisico's van 

het roken wijzen en die 
opwekken ermee te stop
pen. Ongetwijfeld hebben 
weer velen omstreeks de 
afgelopen jaarwisseling 
het besluit genomen hun 
laatste sigaret te roken. 
Het wordt ze daarbij 
gemakkelijk gemaakt: het 
aantal plaatsen waar een 
rookverbod geldt neemt 
nog steeds sterk toe. 
Ouderen schijnen zelfs de 
buurthuizen te mijden en 
zijn in sommige geval
len een nieuw leven als 
rokende 'hangoudere' 
begonnen. Toen ik het 
hier getoonde Zwitserse 
stempel ontdekte, was ik 
aangenaam verrast. Men 
wordt opgewekt niet te 
roken in gezondheidsin
stellingen zoals zieken
huizen. Het stempel, dat 

is voorzien van de tekst 
Lieux de sant^sans jtimce 
- IWerci ('Gezondheids
instellingen rookvrij 
- Bedankt') werd gebruikt 
door de Hópitaux Uniuer-
sitaires de Genèue (Univer
sitaire Ziekenhuizen van 
Geneve). 

Tot slot nog een aanvul
ling op het frankeerstem
pel van de N.V. van Melle 
in de rubriek van oktober 
2005. Daarin was een 
vliegtaigje afgebeeld met 
een jongetje dat toffees 
strooit. Ik veronderstelde 
dat de verzamelaars van 
het thema 'Vliegtuigen' 
het daarom ook wel leuk 
zouden vinden. Het is niet 
alleen een leuk, maar ook 
een thematisch interes
sant stempel. Aerofilate-
list Ary Ceelen uit Eind
hoven doet uit de doeken 
waarom: 'De directeur 
van Van Melle, dat voor de 
oorlog in Breskens was 
gevestigd, had nogal wat 
problemen om zijn pro
ducten naar Rotterdam en 
verder te vervoeren. Hij 
was de eerste in Neder
land die in 1935 een eigen 
bedrijfsvliegtuig kocht, 
de PH-IPM, hetzelfde ken
teken dat op de vleugels 
van het vliegtuigje in het 
stempel is vermeld. 

En op de valreep nog de 
mededeling dat Richco-
Benelux, gevestigd in 
Amersfoort, in zijn 
frankeerstempel alleen 
zijn beeldmerk (een globe 
met de letter 'R') heeft 
opgenomen (zie Stempel-
kwartet, oktober 2005). 
Dat haalt het dus niet bij 
het leuke Zweedse stem
pel! Met dank aan de heer 
A.J.M. Etman te Stadska
naal voor de toezending 
van het Nederlandse 
stempel. 
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SAMENSTELLING: J.E.C.M. DEKKER, POSTBUS 157 
2640 AD PIJNACKER, E-MAIL VLIEGDEK@)WANADOO.NL 

KLM 
De KLM vliegt met ingang 
van de nieuwe zomer-
dienstregeling (die ingaat 
op 26 maart a.s.) op Bil-
lund. Daarvoor wordt een 
toestel van het type F-70 
gebruikt. 

EASYJET 
De maatschappij Easyjrt 
zoekt steeds weer nieuwe 
bestemmingen. Vanaf 26 
maart a.s. vliegt de maat
schappij van Schiphol 
naar Bazel v.v. 

FINNAIR 
De Finse luchtvaartmaat

schappij Finnair is nooit 
zo scheutig met nieuwe 
bestemmingen, maar 
nu is er toch sprake van 
nieuws: met ingang van 
juni van dit jaar zal men 
vliegen tussen Helsinki 
en Nagoya v.v. 

FLYME 
FlyMe is een zogenoemde 
low-cost maatschappij uit 
Zweden. Het bedrijf heeft 
Schiphol inmiddels ook 
weten te vinden. 
FlyMe vliegt vanaf 30 
maart van dit jaar van 
Gothenburg naar Amster
dam v.v. 

MARTINAIR 
De Nederlandse maat
schappij Martmoir doet 
niet alleen in charters 
en vrachtvluchten, maar 
verzorgt ook passagiers-
vluchten. Vanaf 29 maart 
a.s. vliegt Martinair tussen 
Amsterdam en Barbados 

LUFTHANSA 
Begin november 2005, tij
dens de 44ste Dag van de 
Aerofilatelie, kreeg ik van 
mijn contactpersoon van 
de ILA een grote doos met 
alle kaarten en brieven die 
de Lufthansa in 2005 van 

vluchtstempels voorzag. 
De vluchten werden 
eerder 'tekstueel' in deze 
rubriek gemeld, maar het 
is natuurlijk leuk om u 
wat afbeeldingen te laten 
zien. Omdat de ruimte 
beperkt is, zullen we de 
stukken verspreid over 
enkele nummers van Fila
telie aan u presenteren. 
Op I februari werd er met 
een toestel van het type 
A321 een zogenoemde 
code shanng-vlucht uit
gevoerd [i, 2], samen met 
de Portugese lucht
vaartmaatschappij TAP. 
Daarbij werd het traject 

Frankfurt-Lissabon v.v. 
afgelegd. 
De eerste vlucht naar Hy
derabad v.v. [3, 4] was op 
17 februari 2005 en eind 
maart werd er van Frank
furt naar Guangzhou en 
vervolgens naar Manilla 
gevlogen [5,6]. 
Op 7 april ging het van 
Frankfort naar Port Har-
court en Abuja v.v., be
stemmingen die we ook 
van de KLM kennen [7, 
8, 9]. Lufthansa vloog met 
een toestel van het type 
A340-300. Deze vlucht 
leverde zelfs zes envelop
pen en kaarten op. 

Meer dan duizend pagina's op één CD/ROM: dat is de jaargang 2004 van Filatelie. 
Dankzij de zoekhjncties van Acrobat Reader kunt u gemakkelijk het onderwerp of 
thema vinden dat u zoekt. Niet alleen de redactiepagina's, maar ook alle advertenties 
zijn op de schijf te vinden. Plus de eerste aanvulling op de CD/ROM 'Handboek 
Nederlandse Poststempels' van Cees Janssen. Belangstelling? Maak dan tien euro 
over op Postbankrekening 706968 tn.v. Penningmeester Stichting Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie te Dordrecht De CD/ROM wordt u dan binnen enkele weken 
franco ttiuisgezonden. Vergeet niet, uw adres bij uw overschrijving te vermelden, ook 
als u gebruik maakt van Girotel of MijnPostbank.nl! 

http://MijnPostbank.nl
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AANGEBODEN 

Gratis prijslijsten postfrisse 
zegels van vele thema's. 
Wien, Pb 22517, 
i ioo DA A'dam Z.O. 
Tel/fax: 020-6974978 en 
www.wien.nl 

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. Correspond in 
English. LennartRunfors, 
Gotlandsgatan i , SE-602 17 
Norrköping, Zweden. E-mail: 
lennart.runfors@swipnet.se 

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, 
Beethovenlaan 15, 7604 GC 
Almelo, tel.: 0546-532155 
email: hkuipers.3@hccnet.ni 

Nederland, Ver. Europa 
postfr./gest., oud/nieuw. 
Stuur uw no's, ontvang 
mijn prijs. F. Ghijben, 
Zonegge 1916, 6903 GV 
Zevenaar. 0316529241. 
fghijben@wanadoo.nl 
Giro 5205088. 

Postzegels enz. verkoop of 
ruil en tegen cat. waarde. 
Stockmann, Zevenaar. 
Tel.: 0316-526265. 

www.philatoon.nl voor 
betaalbare postzegels 
Nederland en overzee 
0545-^95508. 

Rusland, collecties 15% gest. 
en ongest. C. v. Beveren, 
Oosterscheldestr. 32, 
4302 WJ Zierikzee. 
06-23587327. 

Gratis prijslijst voor leuke en 
^ goedkope aanbiedingen. J. 
=> Stienstra, Barietgeel 21, 
t-j 2718 BL Zoetermeer. 
— Tel.: 079-3610229. 
•ez 

== BRD: 200 versch. gebr. grf 
-^ zegels met toesl. € 15 , - giro 
3 972073 t.n.v. G. Schonewille, 
S Pr. Beatrixlaan 144, 2286 LD 
i Rijswijk, tel.: 070-3941745. 

8 7 Nederland: 400 versch. gebr. 
grf zegels € 15,- giro 972073 
t.n.v. G. Schonewille, Pr. 
Beatrixlaan 144, 2286 LD 
Rijswijk, tel.: 070-3941745. 

Maandblad Filatelie jaar
gangen 2002 tot 2004. 
Tel.: 0547-261750. 

n o X Ned. 2001-05 * 6.~-
Idem vnl. rondst. € 7,50 
incl. zegels veil. J.J. van As, 
Lopsenstr. 4, 2312 ZZ Leiden. 
Giro 3063522. 

100 X p/land voor € 5 , - van 
Italia, Spanje, USA, Brd, UK, 
Suisse, Norge, Australië, Ca
nada. Giro 487438. V. Uden, 
J. Verm.str. 33, Papendrecht. 

www.flevolacus.nl voor 
Filatelistische literatuur. 
Flohil 06-51386306. 

Meest io°/o cat.waarde voor 
de betere zegels van Europa. 
Surf naar de aanbiedingen 
van Merdor op de veilignsite 
vwiTV.postdor.com Alles voor 
een vaste prijs. 

Zegels, blokken, vellen NL. 
Kijk op vwvw.librenphilatelie. 
com F. Stavast 045-5251176. 

DDR 25% Bund. Berlin, 
Reich, NL. + div. E landen 
v.a. 35%. J. Rörakens. Tel.: 
045-5462894 / 0636047937. 

Pz.verz. blokken paren 
velletjes jaarg. Cat.w. 1842= 
30% G. Baarslag, 
tel.:0578-571933. 

Ned. kind/zomerbedankkrt. 
FDC getypt/blanco/pf, Autbj, 
combin. Maxikrt. Lamantrip 
0499-474163. 

BRD 100 versch. grf met hw, 
tsl 7,50 giro 117326g K.v.d. 
Veen, Boterbloem 9, 9104 JH 
Damwoude. 

+ 850 enveloppen met 
verschillende stempel. Prijs 
Le.a.b. J. Jonkers, Strandwal 73, 
2241MJ Wassenaar. 

PTT mapjes no i t/m 260 
t.e.a.b. J. Jonkers, Strandwal 73, 
2241 MJ Wasenaar. 

Oost-Europa + alle motieven 
+ rariteiten! In mijn stand, 
Filateliebeurs Loosdrecht. 
Pzh Robert Viktor, Sittard. 
046-4512751. 

GEVRAAGD 

Gevraagd: Ned. Indië: Bui
tenlandse correspondentie 
1880-1920. Buitenlandse cor
respondentie van, naar of via 

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 YOURNAME 
AND ADDRESS (OR NAME AND TELEPHONE NUMBER) IN THE AD IS COMPULSORY 
SPIELREGEL: NUR FÜR ABONNENTEN; KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET; 
ANGABE NAME UND ANSCHRIFT (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

Ned. Indië. Betaal hoge prij
zen voor goede kwaliteit en 
ongewone stukken. Aanbie
dingen per e-mail (scan met 
vraagprijs) aan: T.H. Siem, 
e-mail: hsiem®tampabay. 

Verenigingen, wij bieden u 
de hoogste prijs België grt. 
formaat, laatste uitgave. 
Tel.: 0031433260647. 

Israël: boekjes 1/7 pfr. Ned. 
rolt.blokjes. v. 4 71/101 pfr + 
geb. Loef, Meentzoom 37, 
1261XA Blaricum. 

Ruilen 100 grf zgls wereld 
100 wereld retour. 
M.C. Hoogervorst, J.M. Hal-
kesstr. 41, 2461 RR Ter Aar. 

Aerogrammen geh. wereld. 
Ongebr. V. Dam, Pijperl. 15, 
2264 VM Leidschendam. 

Zegels en blokken van Ver. 
Europa, gestempeld, ook 
meelopers vanaf 1949. fic. 
balk@hccnet.nl 

Verzamelaar tot 1940 zoekt 
oude Michel catalogus van 
hele wereld, hoe ouder 
(=kleiner) hoe beter. Ook 
belangstelling voor album 
van land buiten Europa. 
J. Meuwisen 040-2545001. 
meuwhoel@wanadoo.nl 

100 zgls Cescoslovensco 
1918/1992 Duits.Rjjk Berlin. 
Ovz geb. v. Ned. tot 1975. 
100 Europa, ret. Meesen, 
Burg. Evln 38, 4503 AB 
Groede. 

Ned. kind.bedankkrtvoor 
'65/na 01 FDC Ei-20, blanco 
vóór 1962. Lamantrip 
0499-474163. 

Mooie collecties v.d. hele 
wereld. Gratis taxatie, 
vlot afgehandeld. 
W. v.d. Berg, Valkhof 94, 
2261 HV Leidschendam of 
tel.: 070-3272108. 

Te koop gevr. FDC verz. NL 
Brabant-Limburg. Bel. Verz. 
ook rest v/h land. F. Stavast 
045-5251176. 

DIVERSEN 

FILITALIA contactgroep voor 
Italië-verzamelaars 6 veilin
gen p.j. www.filitalia.nl of 
070-3460328. 

De website www.philatino. 
com verleent gastvrijheid 
aan een aantal belangrijke, 
internationaal opererende 
handelaren, die u hun mooi
ste materiaal aanbieden. 
Dagelijks worden een tot drie 
veilingen afgesloten. Handel 
meteen - wie weet wat u 
anders misloopt! 

Postzegelboekjes? Rolze-
gels? Automaatstroken? 
Hangblokjes? Mailers....? De 
filatelie is in beweging! Blijf 
op de hoogte en word lid van 
Postaumaat (www.postau-
maat.nl) met o.a. veilingen 
met zeer gunstige prijzen. 
S.J. Delfos 030-2932685. 

Postzegelkring Latijns Ame
rika www. laca.nl , € 2 3 , - , 2 X 
kringnieuws, 4 ruildagen/jr. 
Inl.: 010-5013334. 

Spanje en/of Portugal? 4 x 
pj bijeenkomsten in Utrecht 
met veiling (ook sehr.). Ook 
niet-leden mogen bieden. 
Kwartaalblad en rondzendin-
gen. € 18, - pj. Inlichtingen: 
079-36i i9 ioof 
www.ksp-iberia.nl 

Verzamelt u USA of Canada? 
Kijk dan op www.usca.nl of 
schrijf naar Pb 23644, i ioo 
EG Amsterdam. 

Zat. 6 mei: grote verzamel-
beurs Nunspeet Sportcom
plex De Brake, Oosteinder-
weg van 10.00-16.30 uur. Inl: 
J. den Besten 0341-256163. 
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VAN DER BIJL 
MISSCHIEN WEL DE BESTE 

POSTZEGELWINKEL 
VAN NEDERLAND 

i Postzegels 

van der Bil 

tzt=i 
Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 

Tel. 030-2342040 Fax 030-2317077 
Lid IFSDA (RT.A./C.N.E.R) 

http://www.wien.nl
mailto:lennart.runfors@swipnet.se
mailto:hkuipers.3@hccnet.ni
mailto:fghijben@wanadoo.nl
http://www.philatoon.nl
http://www.flevolacus.nl
http://vwiTV.postdor.com
mailto:balk@hccnet.nl
mailto:meuwhoel@wanadoo.nl
http://www.filitalia.nl
http://www.philatino
http://www.postaumaat.nl
http://www.postaumaat.nl
http://laca.nl
http://www.ksp-iberia.nl
http://www.usca.nl


B R E D E N H O F - P O S T Z E G E L I M P O R T 
Bovenstraat 286-a 3077 BL R( 
email Breclenhof@cs.com • Internet: www.bredenhof.nl 
De winkel is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 M 17.30 uur en zolerdag van 9.00 tot 17.00 uur. 

Maandag is de winkel geskrten. Bestelling graag per telefoon. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. 
^Verzendkosten €4,50. Rembours €6,50. Boven €100,- geen verzendkosten. PrijswTizigingen voorbehouden. 

SPECIALE AANBIEDINGEN; 
WIJ HEBBEN DEZE MAAND WEER VEEL NIEUWE KILOWAAR BINNEN ZOALS: 

AUSTRALIË GROOTFORMAAT^ FINLAND GROOTFORMAAT EN MISSIE^ 
GROOTFORMAAT ENGELSE GEBIEDEN. MALTA GROOTFORMAAT, 

U.S.A. MISSIE, BELGIË GROOTFORMAAT EN NOORWEGEN MISSIE, 
BEL VOOR HET LAATSTE NIEUWS. 

AANBIEDINGEN KILOWAAR; 
AANBIEDINGEN KILOWAAR; 

Ikg. DUITSLAND MISSIE NU 19,00 
lOOgr. ENGELAND ALLEEN HOGE WAARDEN NU 32,00 

lOOgr.NIEUW ZEELAND iets ouder NU 11,00 
Ikg. U.S.A. MISSIE NU 15,00 

BALANSOPRUIMING; 
WIJ HEBBEN EEN GROOT AANTAL VERZAMELINGEN EN RESTANTEN MET 
KORINGEN VAN 30 TOT 50% KOM LANGS OM DEZE TE BEZICHTIGEN. 

WIJ ZUN AANWEZIG OP DE FILATELIEBEURS IN LOOSDRECHT. 

KUK OP INTERNET VOOR AANBIEDINGEN WWW.BREDENHOF.NL 

tettaiii DsislMMiêOfl m stoffirtïffl 
PRIJZEN PER STUK NORMAAL lx 3x 5x lOx 
L 4 / 8 ^ lóBLiWIT 
L 4/16 32 BLZ WIT 
L4/24 48 BLZ WIT 
L4/32 64 BLZ WIT 

7,95 5,25 5,05 4,70 4,50 
12,30 8,00 7,35 7,00 6,70 
18,95 12,25 11,40 10,70 10,40 
24,50 14,25 13,25 13,00 12,40 

WIHE BOEKEN MET TUSSENSTROOK 1,00 PER STUK DUURDER 
LS 4/8 16 BLZ ZWART 9,00 6,50 5 ,90^ 6 00 5,50 
LS 4/16 32 BLZ ZWART 14,30 10,00 9,5o" ' 9,00 8,50 
LS 4/24 48 BLZ ZWART 22,50 13,50 13,00 12,70 12,50 
LS 4/32 64 BLZ ZWART 27,00 18,00 17,00 16,60 16,00 
BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO ^ITIJD EXTRA 

250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 17,00 

IKILO STROKEN ZWART OF BLANCO NU 58,50 

250 GRAM BLOKKEN ZWART Of BLANCO NU 18,25 

IKILO BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 63,50 

BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN 
5 KILO MISSIE DUITSLAND NORMAAL 120,00 NU 95,00 

9 KILO MISSIE ENGEUND NORMAAL 80,00 NU 69,00 

9 KILO MISSIE U.S.A. NORMAAL 145,00 NU 135,00 

LAND OMSCHRIJVING 100 gr 250 gr 500 gr 
AUSTRALIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 7,50 18,50 32,50 
BELGIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 14,00 33,00 
CANADA MODERNE MIX 19,00 46,00 
DENEMARKEN GOEDE SORTERING MET NIEUW 7,50 17,50 32,50 
DUITSLAND VEEL NIEUW LEUKE MIX 9,00 20,00 37,50 
DUITSLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 

HOGE WAARDEN EN TOESLAG 12,50 29,50 55,00 
ENGELAND ALTIJD MET DE NIEUWSTE GEEN KERST 10,00 22,50 42,50 
FAROER LEUKE SORTERING ZEER MOEILIJK 58,00 
FINLAND GOEDE MIX MET BOEKJESZEGELS 10,00 23,50 47,50 
FRANKRIJK VEEL NIEUW 14,00 34,00 68,00 
GRIEKENLAND LEUKE MIX MET NIEUW 12,50 29,50 
GROENLAND ZELDZAAM MOOI ZEER SCHAARS 86,00 
IERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 15,00 35,00 
INDONESIË MODERNE MIX T/M 2005 17,50 42,50 82,50 
JAPAN LEUKE MIX MET NIEUW 13,50 32,00 
KANAALEIL & MAN GROOT ASSORTIMENT LASTIG 12,50 29,50 -
LITOUWEN MODERNE MIX 19,50 42,50 
LIECHTENSTEIN GOEDEMIX MET HOGERE WAARDEN 35,00 
LUXEMBURG MET NIEUW EN HOGE WAARDEN 15,00 36,00 
MALTA LEUKE MODERNE MIX 750 17,50 
NEDERLAND GOEDE MIX MET TOESLAG 9,50 22,50 
NEDERLAND ALLEEN TOESLAG 13,50 32,50 --
SCANDINAVIË LEUK MET KLEINE LANDEN 13,50 32,50 62,50 
SINGAPORE MODERNE MIX VEEL ZEGELS 15,00 36,00 
USA LEUKE MIX MET NIEUW 15,00 35,00 
WERELD VEEL LANDEN LEUK 9,00 21,00 40,00 
WEST EUROPA VEEL LANDEN MET NIEUW 10,00 23,50 45,00 
IJSLAND MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 32,00 79,00 155,00 
ZWEDEN VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 9,50 22,50 42,50 
ZWITSERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 11,50 27,50 53,00 
ZWITSERLAND ALLEEN TOESLAG 19,00 42,00 

mailto:Breclenhof@cs.com
http://www.bredenhof.nl
http://WWW.BREDENHOF.NL


Onze Auctie Afdeeling organiseerde toen al postzegelveilingen 
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Het gaat u als inzender niet alleen om de hoogst mogelijke opbrengst, 
maar vooral ook om vertrouwen. *'''*'*******'**'*^ 

Op uw vertrouwen is ons bedrïjt al 114 jaar gebaseerd. 

U kunt voor de 601^*' veiling, die van 1 5 - 1 7 mei wordt gehoude' 
goed materiaal inleveren tot en met 24 februari. J 
U bent van harte welkom op ons nieuwe adres in 

Capelle aan den IJssel (maar bezoek aan huis is ook mogelijk). 

VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

Lylantse Baan 3, 2908 LG Capelle aan den IJssel 
tel. 010 284 55 60 - fax 010 284 55 65 
lnfo@vandieten.nl www.vandieten.com 

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

