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Leeuwenveldseweg 14 
1382LXWeesp 

tel. 0294-433020 
fax 0294-433055 
e-mail: info@npv.nl 

Grote internationale veiling 
van 2 t/m 4 november a.s. 

: 2.500 kavels, waarbij vele losse y 
'i Monaco 2005 met goud bekroon 

T het 1e deel van de met groot goud beu ^ 
2 van de heer R. Onstwedder te Stadskana 

unieke brieven en frankeringen. 
5n losse kavels Nederland en Overzee met vele tt 
arbij een veldeel van 10 van de Kroningsgulden n. 

en complete vellen Internering 1/2. 
ng dozen, partijen en collecties is deze keer zeer orri 

-;. voornamelijk originele intact gelaten collecties en par 
van de gehele Wereld. 

Onze kijkdagen zijn van 
29 oktober t/m 1 november en tijdens de veilingdagen. 

Voor meer informatie en de complete veiling 
(inclusief alle foto 's) 

kijkt u op: 

WWW.NPV.NL 

De gedrukte veilingcatalogi 
Vast 

Éngt u na overmaking van € 15,= op giro 461000. 
gratis. 

mailto:info@npv.nl
http://www.npv.nl
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1 15,-
2 12,50 
3 74,-
1/3 gave randen 
1/3 z. fraai 55,-
4 8,-
5 4,-
6 40,-
6 z.fr 24,-
7 1,50 
8 2,-
9 15,-
10 11,-
11 44,-
12 68,-
12z.fr. 40,-
13 2,50 
14 34,-
14z.fr. 20,-
16 35,-
16z.fr. 20,-
17 9,-
18 30,-
18z.fr, 20,-
20 9,90 
21 1,-
22 1,50 
23 3,50 
24 3,50 
25 23,-
26 2,75 
27 6,50 
28 20,-
29 68,-
29 z.fr. 35,-
30/33 3,-
30/33a 3,-
36 3,-
39 3,-
40 2,-
41 7,-
42 3,-
43 11,-
43a 28,-
43b 12,-
44 44,-
45 9,-
46 11,-
47 80,-
47A 95,-
47B 85,-
48 310,-
48z.fr. 180,-
49 66,-
56/76 18,-
61b 50,-
77 0,50 
78 1,50 
79 3,50 
80 luxe 425,-
80 z.fr. 300,-
82/83 9,-
84/86 34,-
84/86 (W) 2,75 
87/89 4,25 
90/94 4,-
95 5,70 
96 5,-
97 16,-
98 10,-
99 22,50 
100 20,-
101 luxe 475,-
101 z.fr. 
102/03 5,-
104 80,-
105 75,-
107/09 1,50 
110/13 1,50 
114/20 5,-
121/28 3,50 
129 4,50 
130 125,-
130z.fr. 60,-
131 120,-
132 1 , -
133 9,-
133A 22,-
134/35 20,-
136/38 80,-
136/38 Tent. 77,-
139/140 3,00 

141/143 
144/48 
149/62 
159 los 
163/165 
166/68 
177/98 
181 los 
184 los 
191 los 
195 los 
199/02 
203/07 
208/11 
212/19 
219 los 
217A 
220/23 
224 
225/28 
229/31 
232/35 
236/37 
236B 
238/39 
240/43 
243 los 
244/47 
246 los 
247 los 
248/51 
251 los 
255 los 
257/60 
260 los 
261/64 
264 los 
265/66 
268 los 
269 
270/73 
270 los 
274/77 
278 
279/82 
282 los 
283/86 
288 los 
289/92 
296/99 
300/04 
305/09 
312 los 
313/17 
318/22 
324 los 
326 los 
327/31 
332/45 
347 
348 
349 
350/55 
356/70 
371 los 
372 los 
373 los 
356 a/d 
356 c los 
356 dlos 
374/78 
379/91 
379 a/d 
392/96 
397/01 
402/03 
402B 
403B 
428/42 
444/48 
449/53 
454/59 
462 los 
469/73 
474/89 
487 los 
490/94 
495/99 
500/03 
505 los 
508/12 
513/17 

NEDERLAND 
Mooi gebruikt, 
ook plaatfouten. 
10% korting bij afname 

boven €100-EURO 
6,50 
2,75 
9,-
5,60 
5,40 
3,60 

3 1 , -
6,80 
2,70 

12,50 
8,-
5,-

15,-
4,50 

22,-
12,-
49,-

6,-
1,20 
8,-

14,-
7,50 
2,75 
6,-

18,-
16,-
14,-
27,50 
12,-
12,-
13,-
12,-
2,25 

16,-
12,-
12,-
11 , -
4,50 
2,25 
1,50 

11 , -
10,-
8,-
6,-
6,50 
5,50 
4,50 
3,50 
3,60 
3,45 
2,40 
3,-
1 , -
2,50 
3,-
1,75 
2,25 
2,75 
4,-
8,-

17,-
17,-
3,40 

14,-
20,-
26,-
26,-
40,-
16,-
18,-

1,75 
1,50 
4,50 
1,20 
0,95 
5,50 

50,-
68,-

6,90 
0,90 
1,65 
2,-
1 , -
1,45 

10,50 
7,-
2,-
1,75 
1,50 
1,30 
1,50 
3,-

518/33 
535 
536 a 
536 b 
537 
538/41 
543 los 
550/55 
556/60 
560 los 
563/67 
568/72 
573/77 
578/81 
583/87 
587 los 
591 los 
592/95 
596/00 
602/06 
606 los 
607/11 
612/16 
616 los 
631 los 
641/45 
645 los 
647/48 
649/53 
655/59 
661/65 
666/70 
671/75 
676/80 
682 los 
683/87 
688/92 
694 los 
695/99 
702/06 
707/11 
715/19 
722/26 
731/35 
736/37 
738/42 
747/51 
752/56 
759/63 
766/70 
774/76 

4, - 1 
1,25 
3 -
2,50 
8,-
2,50 
1,50 

18,-
27,-
18,-
8,50 

10,-
6,75 

10,-
7,90 
6,-
1,40 

29,50 
5,50 

10,-
7,50 
6,20 
8,60 
7,-
1,50 

10,50 
7 -
1,10 
5,50 
8,-
5,-
6,-

14,-
6,-
1,-
4,40 
5,50 
1,-
4,-
6,90 
6,75 
4,50 
6,80 
4,70 
1,75 
5,90 
6,60 
4,50 
2,75 
2,75 
5,50 

enz.tot heden 
leverbaar 40-60% 
netto. 
Gaarne m 
mancolijst. 
Kinderblok 
Stempels goede 
datum 
854 
875 
899 
917 
937 
983 
1001 
1024 
1042 
1063 
Roltanding, 
7 
14 
15 
16 
17 
18 
28 
29 
29a 
30 
31 
46 
51 
51a 
54 
55 
56 
66 
68 
69 
70 

18,-
2,-
4,25 
6,-
6,-

1 1 , -
8,-
6,50 
7,75 
3,50 

los 
77,-
30,-

7,50 
30,-
17,-
9,-

18,-
8,-

120,-
15,-
24,-
50,-

6,60 
98,-
16,-
27,-
16,-
7,-
5,-
6,50 

27,-

Rolt, series 
1/18 220,-
19/31 70,-
32 
33/56 134,-
57/70 48,-
71/73 78,-
74/77 30,-
78/81 15,-
82/85 14,-
86/89 17,-
90/93 25,-
94/97 24,-
98/01 2 1 , -
Automaatboekjes en 
combinaties 
leverbaar, prijslijst 
gratis op aanvraag. 
Porto 
1 7,50 
2 10,-
2B 19,-
2Bf 175,-
3/12 65,-
8 los 20,-
12 los 16,-
Div. typen 
leverbaar 
13/26 36,-
20 los 22,50 
27 III 20,-
28 III 78,-
29/30 6,50 
31/43 70,-
42 los 24,-
43 los 36,-
37a 90,-
44/60 12,-
67a/68a 14,-
67b (0) 60,-
68b (0) 188,-
69/79 4,50 
80/06 8,-
Luchtpost 
1/3 1,75 
4/5 0,75 
6/8 6,50 
9/11 1,25 
12 los 60,-
13 los 60,-
Dienst 
1/8 keur 130,-
9/15 28,-
16/19 20,-
16a/19a 20,-
Telegram 
1 25,-
2 25,-
3 7,-
4 88,-
5 18,-
6 7,50 
7 
8 12,50 
9 12,50 
10 18,50 
11 21,-
12 225,-
12z.fr. 110,-
PostpakketVer 
1/2 A 30,-
1/2 B 88,-
1/2 C 42,-
Postbewijs 
1/7 210,-
3 los 44,-
4 los 48,-
6 los 7,-
7 los 25,-
6A 36,-
7A 33,-
5 80,-

Speciaal 
Porto 16f 
Porto 17f 
Porto 18f 
Porto 24f 
Porto 26f 
Porto 20fd 
voorraad-opgave 
plaatfouten 
gratis op aanvraag. 

30,-
30,-
36,-
36,-
36,-
65,-

Alle zegels zijn pracht ex. netjes gestempeld, tenzij z.fr.=zeer fraai, mooie zegels 
maar met klein gebrek, (o) = gebruikt maar stempel niet controleerbaar. 
Duurdere soorten desgewenst met foto-Cert. van erkende keurmeester, 
kosten hiervan in overleg. Aanbod geldig voorzover de voorraad strekt, post-
giro 271040, Porto extra, franco levering vanaf € 150,-. Prijzen in EURO. 

J.H. Ackermann 
ROSENDAEL 2 - 1121 HH LANDSMEER ■ Tel. 020-4823966 

945-55 

FDC Nederland, geschreven adressen vanaI49^fietto 

IE DAG VAN UITGIFTE 
FIRST DAY OF ISSUE 

El 860,-
E1A 960,-
E2 375,-
E2A 225,-
E3 198,-
E4 220,-
E5 175,-
E6 128,-

E7 
E8 
E9 

80,-
54,-
85,-

E10 48,-
E11 
E12 

65,-
6,50 

El 3 75,-
E14 38,-

E15 48,-
E16 60,-
E17 28,-
E18 22,-
E19 28,-

E21 40,-
E22 15,-

E23 25,-
E24 25,-
E25 35,-
E26 20,-
E27 26,-

,??8 18,-
'E29 18,-
E30 9,-

Covers niet opengesneden, geen vouvi/en, voor aanbod covers getypt adres en blanco covers 
vraag prijsopgave. 
▲ = opengesneden cover 

J.H. ACKERMANN - Rosendael 2 - 1 1 2 1 HH LANDSMEER - Tel. 020-4823966 

, I Postbus 409 7300 AK Apeldoorn 

De E.S.P.A. een doorlopende internetveiling met 
prachtmateriaal van diverse europese landen. 

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

Joke van den Berg 
Postzegelhandel 

Bernadottestraat 64 
2811 SG Reeuwijk 

Tel. en fax (winkel): 0182-396440 
Tel. (privé): 0182-394835 

e-mail: pzh.jokevdberg@planet.nl 
mobiel tel.: 06-21261774 

Wij zijn aanwezig op Postex 

ABONNEMENTEN!!! 

Landen en motieven 

Bij inschrijving GRATIS een verrassing 

Voor al uw postzegels 
Alles los verkrijgbaar 
Lever uw mancolijst in, wij zorgen voor de aanvulling 
Alle postzegelbenodigdheden met 10% korting 
Stockboeken tot 35% korting 
Ook voor munten en toebehoren 

Openlnostiiden: 
Dinsdag tot en met vrijdag van 10.30-12.30 uur 
en van 13.30-17.30 uur 
Vrijdag koopavond tot 21.00 uur (uitsluitend van 
1 september tot en met 31 maart). 
Zaterdag van 9.0016.00 uur 

http://12z.fr
http://14z.fr
http://16z.fr
http://18z.fr
http://48z.fr
http://130z.fr
http://12z.fr
http://WWW.espa-veiling.nl
mailto:info@espa-veiling.nl
mailto:pzh.jokevdberg@planet.nl


POSÏZEÜELV bULlNGEN 

Wat in de 19^ eeuw voor notaris Klaas Tadema uit 
Oosterwolde gold, geldt sedert 1892 ook voor 

Van Dieten Postzegeivei l ingen: 
een kwest ie van vertrouwen 

iiiiiiiiiHii 

•'O.sn-.jauii.nr 

?pm Ui 

L I ^ 

Deze brieven, en nog veel meer, komen op 16 januari 2007 onder de hamer 
in veiling 604, de eerste speciale Van Hussen-veiling 

"De Nederlandse Klassieken" 

Veiling 603 vindt plaats van 15-17 januari 2007. 
Bijzonderheden vindt u in de inlegger, die u aantrof in Filatelie van 

september. M m"-^ 

U wilt bij de verkoop van uw collectie ook profiteren van het grote en 
internationale klantenbereik dat door ons sedert 1892 is opgebouwd? 

U bent van harte welkom op de Lylantse Baan 3 in Capelle aan den IJssel! 

info@vandieten.nl - www.vandieten.com 

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


Stemp Album Studio Postzegelalbums 
ontwerpen was nog 
nooit zo eenvoudig! 

• Ontwerpsoftware voor pagina's van postzegelalbums 
• Ideaal voor motiefverzamelaars of als voor uw verzameling geen 

voorbedrukte albums bestaan 
• Wizards om automatisch zegels te plaatsen en uit te lijnen 
• Profielen om de opmaak van uw pagina's vast te leggen 
• Teksten en afbeeldingen toevoegen aan zegels W A . ^ 
• Kaders en lijnen om uw pagina in te delen r 

^ slechts 
Kijk op www.stampalbumstudio.nl en download een gratis 
evaluatieversie of mail voor meer informatie naar 
suppoft@stampalbumstudio.nl of bel buiten kantooruren 
0757717807. 

^ O U i 

snit ■■ 
."» o 

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

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

Kijkt u ook eens op onze website: 
www.geertzenphilatelie.nl 

Geertzen Philatelie 
Prins Bernhardstraat 11, 3466 LR WAARDER (nl) 

Mob ie l . 00 31 (0)653447302 
email geer tzen phila@wxs nl 

U kunt bij ons ook elektronisch betalen Lid van IFSDA en NVPH 

Tel: 00 31 (0)348 501582 
Fax: 00 31 (0)348 434602 

Met het complete arsenaal 
van MICHEL catalogi, hand

boeken, gespecialiseerde 
uitgaven, het maandblad 
Rundschau en electronica 
kunt u in alle rust kennismaken 
bij onze stand op de POSTEX 

in Apeldoorn, 20 t/m 22 oktober. Tevens 
leuke aanbiedingen 'overjarige' edities. 

auf der heide Oude Woudenbergse Zandweg 4 
3707 AN Zeist tel 0306924800 

www aufderheide nl  e mail aufderheide@hetnet nl fax 0306933011 postgiro nr 1700 

(38 

uw postzegelhandel op internet 
postzegels 
• albums 
• catalogi 

• telefoonkaarten 
verpakkingsmateriaal 

mmmmM 
• Compleet overzicht Dave 

en Importe 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 landalbums 
tel: 010476.81.75  fax: 010476.80.48 

De Ruiter BV 
N u m i s m a t i e k & F i l a t e l i e 

Postzegels van Mozart! 
17562006Port Betaald 

Twee verschillende 
zegels 1,

FDC 7,95 

Tel. 0186571366 of bestel op: 
www.verzamelaarsmarkt.nl 
In & Verkoop van Postzegels 

INTERPHILA (üdNVPH) 
Laan van Meerdervoort 39—2517 AD Den Haag  Tel 0703635080  Giro 4417973 

Geopend woensdag t/m zaterdag 10 3017 30  Email interphila@casema nl 

Aanwezig met een stand op de POSTEX in Apeldoorn van 20 t/m 22 oktober 

S P E C I A L E P O S T E X  A A N B I E D I N G E N (30 dagen geldig) 

NEDERLAND 

5 6 XX 
6 6 XX 
7 2 XX 
8 7 / 8 9 XX 
9 5 XX 
96 XX 
110/13 XX 

45 00 
80 00 
60 00 
25 00 
22 50 
25 00 
10 00 

104/05 X 
191 o 
244/47 o 
244/47 X 
346/49 o 
356/73 X 
379a/d XX 

215 00 
11 00 
27 50 
47 50 
40 00 
70 00 

7 50 

474/89 XX 
518/33 XX 
617/40 XX 
671/75 XX 
707/11 XX 
738/42 XX 
R33/56 XX 

95 00 
195 00 
20 00 
22 00 
12 50 
10 00 

340 00 

LP 12/13 X 225 00 
LP 12/13 o 130 00 
PB 6fFq 
PBSaF 
PB8cF 
PB 12 
PB 13 

15 00 
5 00 

29 50 
9 50 

10 50 

Complete set Mooi Nederland 2005 (10 velletjes) voor 45.00 
"FDC's (met adres). E2 t/m E8 a 50% Cat; E9 t/m E21 a 45%; E22 t/m E61 a 40%' 

Grote voorraad N.O.R (ook kleinrond punt en div andere stempels piaatfouten 
variëteiten)  BELGIË (ook div stempels)  div WESTEUROPA 

MOTIEF (o a SPORT/OLYMPISCHE SPELEN en TRANSPORTMIDDELEN) 

http://www.stampalbumstudio.nl
mailto:suppoft@stampalbumstudio.nl
http://www.geertzenphilatelie.nl
http://www.verzamelaarsmarkt.nl


Jaargang 84 - oktober 2006 - nr 952 

'Filatelie' (waarin opgenomen De 
Philatelist en De Posthoorn) is een uit
gave van de Stichting Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie te Den Haag. 
De officiële mededelingen van de Ne
derlandse Bond van Filatelisten-Vereni
gingen NBFV en de NVPH, alsmede de 
pagina's van De Posthoorn vallen buiten 
verantwoordelijkheid van de redactie. 

Hoofdredacteur: 
Aad Knikman AIJP 
Klipper 2,1276 BP Huizen j ' 
Telefoon 035-52 54 391 
Telefax: 035-52 40 926 
Email- philatelie(a)tip nl 
Website- u?ii?iii jilütelie ws 

Ad verten tieverkoop: 
Bureau de Troye 
Prieelvogelweg 5,1349 CG Almere 
Jeanine de Troye 
Telefoon: 036-5384528 
Telefax. 036-53 84 880 
info(3)bureaudetroye nl 

Inhoud Filatelie 
Inhoudsopgave en colofon 

Uit de wereld van de filatelie 

Nieuw op het postkantoor 

Verzamelgebied Nederland 

Verzamelgebied België 

De Posthoorn - jaargang 55 - oktober 2006 

.639 

. 650 

.652 

.654/655 

.656 

. 658/659/660/661 
Rumoer rond Rembrandt - niet alleen prestigeboekjes 

.664/665 

Abonnementen en bezorgklachten: | 
Abonnementenland i . i 
Postbus 20,1910 AA Uitgeest 
Telefoon- 025131393g 
Telefax. 025131 04 05 
Ë-mail: viau;u;iü aboland nl 

Adreswijzigingen: 
Adreswijzigingen geeft u op aan de 
secretaris van de vereniging waarvan u 
lid bent Individuele abonnees zenden 
hun adreswijziging aan de administra
tie (21e 'Abonnementen') 

'Hoe word ik abonnee?' 
Er zijn twee abonnementsmethoden 
1. een collectief abonnement 
U kunt lid worden van een vereniging 
die bi] 'Filatelie' is aangesloten; het 
abonnementsgeld maakt dan deel uit 
van uw verenigingscontributie. 
2. een individueel abonnement: 
hiervoor kunt u zich - m u v. België -
aanmelden bij Abonnementenland in 
Uitgeest (zie 'Abonnementen') voor 
€22.70 (Nederland). €36.20 (buiten
land, standaard) of €58.- (buitenland, 
priority) Een individueel abonnement 
gaat per de eerste van een willekeurige 
maand in; het loopt minimaal één 
)aar (11 nummers). Abonnements-
beeindiging zie 'Opzegging abon
nement' 

Belgische abonnees 
Woont u in België' Dan kost een 
abonnement €23.70. Stort dit bedrag 
op rekening 000-0350882-33 t n.v. 
Penningmeester Filatelie, Brussel, 
vermeld duidelijk het adres waarnaar 
het blad moet worden gezonden' 

Opzegging abonnement: 
Een individueel abonnement kan aan 
het eind van de lopende abonnements
periode worden beëindigd U doet 
dit door uiterlijk vier weken vóór het 
aflopen van uw abonnement een brief 
te schri)ven aan Abonnementenland m 
Uitgeest (adres: zie 'Abonnementen'). 

Losse nummers: 
Nummers van de lopendejaar^an^ kun
nen (mits voorradig) voor € 2 50 per 
nummer (inclusief porto) worden be
steld via postgiro 8591403 van Abon
nementenland in Uitgeest; vermeld de 
gewenste editienummers. 

Bestuur: 
voorzitter 
G C van Balen Blanken AIJP 
secretans 
Drs SWD.Veenstra, Roelofsstraat 31 
2596 VK Den Haag 
penningmeester 
H P.G. van der Lienden 
ereuoorzitter 
Mr A. van der Flier AIJP 

Copyright: 
© 2006 Maandblad Filatelie 

Oplage van dit nummer: 
33 000 exemplaren 

ISSN-nummer 0166-3437 

Isogram®-rastertechniek toegepast bij ^Bedreigde dieren' 

Filatelistische evenementen 

Nederlandse stempels 

Bondspagina's 

Postzegelboekjes 

Maximafilie 

666 

.672/674 

674 

Rare zegels 
'Hebt u ook rare 

zegels?' vraagt 
Daan Koelewijn 

soms aan een 
handelaar, als hij 

op jacht is naar 
aanwinsten voor 

zijn collectie. 
Daan weet er dan 
ook veel van, van 

die rare zegels: 
zie De Posthoorn! 

660 

676/677 

, 678/679/680 

681 

astertechniek 666 
De vogelzegels van Nieuw-Zeeland - 70 jaar gevederde vrienden 

682/683 
Verenigingsadressen 

Postwaardestukken 

Boekenplank 

.684/685 

.686/687 

Wij lazen voor u 

Informatiepagina's van de NVPH 

.687 

Nieuwe uitgiften 

Thematiscii panorama 

Kleine annonces 

. 690/691 

.694/695/696/697/698/699/700 

702/703 

706 

jgi^^ggrggjgin^ 
In het vorige nummer van Filatelie werd 

er al uitvoerig over bericht: over de 
Duitse Saskiazegel in het Rembrandt-

prestigeboekje van TPGPost. En in 
dit nummer gaan we er op door, want 

- zo schrijft onze medewerker Rein 
Bakhuizen van den Brink - er blijken ook 
Nederlandse Saskiazegels te bestaan die 

afwijken van dezelfde zegels in de velletjes 
van tien en in de prestigeboekjes! Dus: 

hoeveel 'Saskia's' zijn er eigenlijk? 

Advertentie-index 

Niet zomaar 
een leuk grapje, 

maar een 
serieuze techniek 

om zegels te 
beveiligen: dat 
i sde l sogram" 

rastermethode. 
Henk van der Vlist 

was bij Enschedé 
en brengt u op de 

hoogte. 

Vogelzegels 
Het is een 

vogelrijk land, 
Nieuw-Zeeland. 

En dat zie je terug 
op de zegels van 

New Zealand 
Post, al zeventig 

jaar lang. Een 
greep uit de zegels 

met gevederde 
vrienden vindt u 

in dit nummer. 
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Ackermann 636 
Apeldoornse Postz.handel 646 
Auf de Heide 638 
Belgica 651 
Bijl, van der 706 
Bouscher, Ronald 669 
Brabantse Postzegel-en mv. 663 
Bredenhof-Postzegelimport 707 
Brum,J.J. de 692 
Dieten, van 637 
E.S.P.A 636 
Geertzen Philatelie 638 
Herscheit Ron pzh 648 
Heuvel, M.van den 705 
Hoekstra, W.M 692 
Hoes, Postzv. 705 
Hollands Glorie 701 
Hollandse Postzv. 692 
Huls, J.B.A 662 
Hunter 642 
HWl 701 

Importa 693 
Interphila 638 
Joke van den Berg, Postzh 636 
Kienhorst pzh 692 
Lodewijkpzh 692 
Lokven Posthof 643 
Lokven Postzv 671 
Leuchtturm 673 
Mastrigt, van Safe 648 
Meinhardt 653 
Mondial Postzegelveilingen 649 
Nederlandse Postzegelveilmg, de . . . . 634-635 
Ned.Ver.Thematische Filatelie 704 
Neef, N. de 642 
Nijs, Wim de 704 
NVPH 657 
Oostenrijkse Post 675 
Overijsselse Postzegelv. 668 
Philamunt 701 
P M C E - E m m e n 648 
Postbeeld 653 

Postex, Postzegelshow 708 
Postmunt 646 
Poststempel, Het 638 
Postzegel- munten info 648 
Postzegelhoes, Het 642 
Postzegel Partijen Centrale 670 
Rjetdijk 647 
Ruiter, De 638 
Sandafayre 662 
Schoming, Postzh 646 
Smits Philately 640-641 
Stamps Album Studio 638 
St. Com. dagv.d. Postz. Amsterdam 653 
St. Com. dagv.d. Postz. Rotterdam 662 
Tieman, Willem pzh 644-645 
TPGPost 667 
Triest, Postz. e n m u n t e n h 646 
Vergossen, Ruud 653 
Vhet, van 662 
Zeist postzh 646 

ADVRTEREN? Bel voortaan Bureau de Troye! 
Telefoon 036-5384528 

Het maandblad Filatelie is OJïciai Partner van de AIJP (Association Internationale des Journalistes Philat^iques) en lid 
van de ASCAT (de internationale organisatie van uitgevers van postzegelcatalogi en postzegeltijdschriften). jEcm 
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Smits Philately: Een kleine greep uit onze 800 collecties/partijen ! 
Vraag vandaag nog onze gratis prijslijst aan. 

Of kijk op: WWW.FILATELIE.NET 
7162 Berlijn. Prijs: € 135,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Berlijn tot 1974 in oud album. 
7197 Berlijn. Prijs: € 120,00 
Gebruikte collectie Berlijn in Behrens album. Collectie bevat veel zegels, waarbij ook wat 
betere uit de eerste jaren. 
7136 Berlijn. Prijs: € 190,00 
Stockboek met postfris Berlijn, over het algemeen in blokken van 4. Enorm veel zegels en 
een hoge cat. waarde! 
7119 Bloemen. Prijs: € 200,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte motief collectie Bloemen in 3 blanco Davo albums. 
Bevat enorm veel zegels. Ook wat dierenzegels aanwezig. 
7248 Brunei. Prijs: € 130,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Brunei op album bladen in map. 
7277 Bund 19481988. Prijs: € 140,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Bund 19481988 in Schaubek. Collectie bevat 
ook beter materiaal zoals 112, 147,150, 167170, 173176, 189*, 200203*, 222225 etc. 
Mooie collectie in goede kwaliteit. 
7186 Bund 19491973. Prijs: € 185,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Bund 19491973 in twee Lindner albums. 
Deels dubbel verzameld (gebruikt en ongebruikt). Goed gevulde collectie. 
7281 Bund 19512002. Prijs: € 100,00 
Gebruikte stockvoorraad Bund 19512002 in twee dikke stockboeken. Bevat enorm veel 
rnQtpri'aal 

7287 Bund 19561990. Prijs: € 125,00 
Postfrisse en gebruikte collectie Bund 19561990 in Schaubek album. Zeer goed gevuld, op 
enkele zegels na compleet. 
7189 Bund 19721998. Prijs: € 120,00 
Postfrisse collectie Bund 19721998 in stockboek. Collectie bevat ook blokken. 
7191 Churchill en Adenauer. Prijs: € 280,00 
Leuke thematische, voornamelijk postfrisse collectie Churchill en Adenauer in 3 stockboe
ken. Bevat zegels van de hele wereld en veel ongetand materiaal. 
7121 Cyprus. Prijs: € 225,00 
Stockboek met postfris materiaal van zowel Grieksals Turks Cyprus. Bevat ook veel zegels 
van na 1990. Mooi lot. 
7235 DDR 19491953. Prijs: € 320,00 
Gebruikte collectie DDR 19491953 op Safe album bladen. Op blok 7 na compleet. Cat. 
waarde 3250 euro. 
7146 DDR 19491963. Prijs: € 120,00 
Gebruikte collectie DDR 19491963 in luxe Safe album. Collectie bevat beter materiaal 
maar geen blokken. 
7251 DDR 19491990. Prijs: € 185,00 
Postfrisse en gestempelde collectie DDR 19491990 in stockboek. Collectie bevat ook dou
bletten. Vanaf 1960 vrijwel compleet zonder blokken. 
7128 DDR dienstzegels. Prijs: € 850,00 
Dik voorraadboek met postfrisse, ongebruikte en gebruikte stock dienstzegels DDR. Bevat 
zeer veel goed en mooi materiaal, inclusief afwijkingen. Gigantische cat. waarde, zeer mooi 
lot voor de specialist. Tevens een stockboek met samenhangende zegels. 
7225 Denemarken. Prijs: € 1.200,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Denemarken op blanco album bladen in map. 
Voornamelijk klassiek materiaal met vele betere zegels. Enorme cat. waarde! 
7169 Dieren. Prijs: € 170,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte thematische collectie Dieren. Zegels uit landen van 
Europa in twee blanco Davo albums. 
7231 Dubai 19631966. Prijs: € 160,00 
Postfrisse collectie Dubai 19631966 op blanco albumbladen in map. 
7214 Duitse Rijk 19341945. Prijs: € 400,00 
Postfrisse en ongebruikte collectie Duitse Rijk 19341945 op albumbladen in map. Hoge 
cat. waarde! 
7150 Duitsland diverse. Prijs: € 450,00 
Davo album met diverse van Duitsland. Bevat o.a. oudDuitse Staten, Abstimmungsgebiete, 
koloniën, Danzig, Saargebiet etc. Zeer leuk gevarieerd lot met wellicht leuke vondsten. 
7226 Duitsland geallieerde bezetting Franse zone. Prijs: € 560,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie geallieerde bezetting van Duitsland (Franse 
zone) op blanco album bladen. Collectie bevat veel beter materiaal. Hoge cat. waarde, 
7264 Duitsland lokalpost 19451946. Prijs: € 7.500,00 
Prachtige luxe postfrisse gespecialiseerde collectie opdrukken met veel toppers als: 
Finstenwalde nr 1, Glauchau 1/42 compleet!!, Lobau 1/25, Netzschkau 1/11 a t/m c(!), 
Eilenburg, Herrnhut, Strausberg etc. etc. in insteekboek. Prachtkoop, cat.w. 42.500 euro!! 
7166 Duitsland. Prijs: € 150,00 
Diverse Duitsland in stockboek. Bevat o.a. postfris Duitse Rijk en betere zegels uit de eer
ste jaren van de Bondsrepubliek. Leuke snuffelkoop met een hoge cat. waarde! 
7172 Engeland. Prijs: € 140,00 
Dik stockboek met postfris en gebruikt materiaal van Engeland. Bevat o.a. moderne post
frisse series, Machins waaronder postzegelboekjes en wat ouder gebruikt materiaal. 
7234 Engeland. Prijs: € 145,00 
Map met postfris materiaal van Engeland uit de 90er jaren. Bevat o.a. wat Presentation 
Packs. 

7187 Engeland. Prijs: € 185,00 
Gebruikte partij Engeland in twee stockboeken. Van klassiek tot zeer modern, met o.a. zeer 
veel Machins. Énorm veel zegels! 
7167 Engeland. Prijs: € 160,00 
Stockboek met postfrisse moderne series van Engeland. 
7271 Engelse koloniën + W. Europa. Prijs: € 1.500,00 
Prachtlot uitsluitend betere zegels en series van Victoria t/m Elizabeth, van Aden tot 
Zululand. Vele hoge shilling en pond of dollanA/aarden aanwezig + goede uitgaven W
Europa met o.a. goed België met spoonA/eg, Zwitserland etc. Cat.w. ruim 10.000 euro!! 
7122 Engelse koloniën. Prijs: € 160,00 
Stockboek met een postfrisse collectie Engelse koloniën. Bevat voornamelijk modern mate
riaal, waaronder leuk St. Lucia en St. Vincent. 
7198 Engelse koloniën. Prijs: € 200,00 
Postfrisse collectie Engelse koloniën in twee stockboeken. Collectie bevat veel modern ma
teriaal en heeft een hoge cat. waarde! 
7203 Europa. Prijs: € 130,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Europa in blanco album. Collectie bevat ook 
wat beter materiaal. 
7157 Filippijnen. Prijs: € 100,00 
Dun stockboek met postfris materiaal van Filippijnen, waaronder ook ongetande series. 
7238 Finland. Prijs: € 470,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Finland op blanco album bladen. Collectie bevat zeer 
veel beter materiaal. Zeer hoge cat. waarde! 
7260 Flora en Fauna. Prijs: € 200,00 
Vier stockboeken met ongebruikt en gebruikt materiaal van het motief Flora en Fauna. 
Voornamelijk wat ouder materiaal, waaronder ook complete series. Hoge cat. waarde! 
7217 Frans Andorra. Prijs: € 550,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Frans Andorra (ook wat Spaans Andorra, ook 
wat zonder gom) op blanco album bladen in map. Voornamelijk ouder materiaal. Hoge cat. 
waarde. 
7276 Frans Libanon. Prijs: € 300,00 
Stockboek met een postfrisse en ongebruikte collectie Frans Libanon. Bevat veel complete 
series en luchtpost, port etc. Bevat o.a. 1821, 4548,128148. Cat. waarde 1358 euro. 
7138 Geallieerde bezetting Duitsland. Prijs: € 260,00 
Kleine postfrisse collectie geallieerde bezetting Duitsland waarin o.a. de betere blokken. 
Hoge cat. waarde! 
7253 Gibraltar en Liechtenstein 19701977. Prijs: € 120,00 
Postfrisse collectie Gibraltar 19701977 in Safe album. Tevens Liechtenstein postfris 1970
1977. 
7141 Hongarije 19601980. Prijs: € 160,00 
Postfrisse en gebruikte collectie Hongarije 19601980 in 2 Schaubek albums. Gedeeltelijk 
dubbel verzameld, postfris en gestempeld. Heel erg veel materiaal, hoge cat. waarde! 
7120 Hongarije. Prijs: € 160,00 
Stockboek met een postfrisse collectie Hongarije. Bevat zowel series als blokken. Veel 
mooie motiefseries aanwezig. Hoge cat. waarde. 
7165 India (Brits). Prijs: € 185,00 
Gebruikte partij Brits India in 2 stockboeken. Tevens postfris India aanwezig en wat Indiase 
Staten. Enorm veel materiaal met doubletten. 
7184 Indonesië 19481965. Prijs: € 110,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Indonesië 19481965 in oud album. Bevat o.a. NVPH 
351161. 
7195 Indonesië 19491979. Prijs: € 140,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Indonesië 19491979 in Davo album. Collectie 
bevat ook wat Nederlands Indie en NNGuinea. 
7152 Indonesië 19511987. Prijs: € 280,00 
Zo goed als complete, voornamelijk postfrisse collectie Indonesië 19511987 in Holland al
bum. Collectie bevat alle goede blokken. Zeer hoge cat. waarde! 
7257 Indonesië Ie dag vluchten. Prijs: € 110,00 
Collectie eerste dag vluchten van Indonesië jaren 50 en 60. Tevens wat divers materiaal 
van /\zie. 
7163 Indonesië brieven. Prijs: € 200,00 
Stockboek met brieven Indonesië, voornamelijk jaren 50. Veel aangetekende brieven en 
veelal verzonden naar Aden Camp. Erg leuk lot, zelden zo gezien. 
7135 Jamaica. Prijs: € 120,00 
Stockboek met postfrisse series en blokken Jamaica. Modern materiaal, hoge cat. waarde! 
7180 Japan. Prijs: € 140,00 
Stockboek met voornamelijk klassiek gebruikt materiaal van Japan. Veel doubletten aanwe
zig, mooie snuffelpartij. 
7200 Jersey en Guernsey 19691980. Prijs: € 185,00 
Postfrisse collectie Jersey en Guernsey 19691980 in stockboek. Collectie bevat ook wat 
doubletten. 
7252 Jersey en Man. Prijs: € 170,00 
Postfrisse collectie Jersey en Man in Davo album. Collectie loopt tot ca. 1990 en is zeer 
goed gevuld. 
7116 Kanaaleilanden 19691990. Prijs: € 320,00 
Postfrisse collectie Kanaaleilanden 19691990 in Davo album. Collectie is vrijwel compleet 
inclusief blokken en bevat ook wat doubletten. 
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7126 Kunst. Prijs: € 200,00 
Album met postfns materiaal op blanco album bladen van het thema Kunst Bevat o a 
Albanië en Zuid Korea (739-741 A en B, 314-316 B en C) etc Zeer leuk lot, hoge cat waar
dei 
7240 Laos. Prijs: € 160,00 
Postfnsse collectie Laos op stockbladen in map Bevat o a no 1-29 en LP 13 Ook blokken, 
waaronder doubletten 
7241 Luxemburg 1852-1935. Prijs: € 250,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Luxemburg 1852-1935 op album bladen in map 
Collectie bevat o a 'officiel' Hoge cat waarde 
7283 Luxemburg 1947-1977. Prijs: € 170,00 
Stockboek met een postfnsse voorraad Luxemburg 1947-1977 Veel complete series Cat 
waarde 1392 euro (Pnfix) 
7242 Luxemburg. Prijs: € 200,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Luxemburg op album bladen in map Collectie bevat 
voornamelijk ouder materiaal 
7132 Luxemburg. Prijs: € 180,00 
Insteekboek met voornamelijk postfns Luxemburg Bevat heel veel matenaal, waaronder 
Europa CEPT 1957 postfns Hoge cat waarde' 
7210 Macao. Prijs: € 185,00 
Postfnsse series em postzegelboekjes van Macao uit de jaren 80 
7202 IVlidden Oosten. Prijs: € 260,00 
Twee stockboeken gevuld met gevarieerd materiaal van het Midden Oosten, waaronder vel-
deeltjes van Transjordanie met opdrukvaneteiten Zeer leuk snuffel lot 
7168 IVIotief. Prijs: € 150,00 
Vier stockboeken vol met postfns, ongebruikt en gebruikt thematisch materiaal Bevat voor
namelijk gebruikt matenaal, waaronder complete senes en blokken Leuk snuffel lot 
7155 Motiefseries. Prijs: € 470,00 
Dik stockboek boordevol voornamelijk postfnsse motiefseries van de hele wereld, waaron
der veel Engelse kolomen Voornamelijk modern materiaal Zeer hoge cat waarde' 
7142 Nederland 1852-1994. Prijs: € 600,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1852-1994 in Unie album Collectie 
bevat ook beter matenaal zoals lOOo, 131o, legioenblokken* 474-489*, 592-595* etc Veel 
modern nominaal materiaal aanwezig 
7205 Nederland 1899-1933. Prijs: € 250,00 
Gebruikte collectie Nederland 1899-1933 op blanco albumbladen in map Bevat o a ver
schillende tandingen en blokken van 4 Erg mooie geheel, cat waarde 1265 euro 
7174 Nederland 1934-1977. Prijs: € 420,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie Nederland 1934-1977 in Davo album Collectie bevat 
ook veel doubletten deels in zakjes Zeer hoge cat waarde Superkoopjei 
7263 Nederland 1940-1966. Prijs: € 325,00 
Vrijwel uitsluitend postfnsse collectie met o a tralie sene postfns en de stnpjes, goede se
nes jaren 50 in album Catw 1600+euro 20%i 
7274 Nederland betere uitgaven. Prijs: € 1.200,00 
Mooi lot betere uitgaven postfns en ongebruikt, meest jaren 50 met o a 3x itep, 3x Kerken, 
5x Europa 56 (was ooit goed ) 2x Hartz serie, luchtpost 12/13, Amphilex vellen, tralie se
rie legioenblokken etc etc Cat w 6300+ euro Onder de 20% cat w m 
7145 Nederland en overzeese gebiedsdelen. Prijs: € 450,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte partij Nederland en overzeese gebiedsdelen Beetje 
rommelig geheel op oude albumbladen maar enorm veel materiaal, waaronder betere se
ries Leuk uitzoeklot, zeer hoge cat waarde' 
7173 Nederland. Prijs: € 130,00 
Dik stockboek vol met gebruikte zegels van Nederland, waaronder veel modern tot zeer 
modern materiaal, onder meer blokken Hoge cat waarde' 
7181 Nederlandse Antillen 1949-1997. Prijs: € 275,00 
Vrijwel complete postfnsse collectie Nederlandse Antillen 1949-1997 in twee Lindner al
bums inclusief blokken Op Harz serie 1950 na complete collectie inclusief wat boekjes 
Koopje' 
7243 New Hebrides/Vanuatu. Prijs: € 320,00 
Ongebruikte collectie New HebridesA/anuatu op album bladen in map Bevat o a zeer leuk 
motief 
7220 Oostenrijk en gebieden. Prijs: € 720,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Oostenrijk en gebieden op blanco bladen in 
map Voornamelijk klassiek materiaal met betere zegels Hoge cat waarde 
7261 Overzeese Gebiedsdelen 1870-1982. Prijs: € 260,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Overzeese Gebiedsdelen 1870-1982 in een 
oud Davo album en een nieuw Davo luxe album (republiek Sunname) Collectie bevat 
Nederlands Indie, NNGuinea (incl Untea), Curacao/Antillen en Sunname (incl republiek) 

7185 Overzeese Gebiedsdelen. Prijs: € 200,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Overzeese Gebiedsdelen in twee albums 
Collectie bevat o a leuk Nederlands Indie in een mooie kwaliteit 
7279 Pakistan 1947-1990. Prijs: € 80,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Pakistan 1947-1990 in blanco Davo album 
Leuke collectie met veel materiaal waaronder veel complete postfnsse senes 
7244 Paraguay. Prijs: € 200,00 
Voornamelijk postfnsse collectie blokken van Paraguay tussen no 1 en 100 in map 
7259 Perfins. Prijs: € 120,00 
Drie insteekboeken met Perfins Voornamelijk Engeland, waaronder veel Machins 
7204 Rhodesie. Prijs: € 145,00 
Postfnsse collectie Rhodesie (en iets Zimbabwe) op stockbladen in map Bevat o a langlo
pende senes en mooie vlindersenes Cat waarde ca 600 euro 
7245 Rfiodesie. Prijs: € 160,00 
Postfnsse collectie Rhodesie op stock bladen in map Bevat tevens postfns Zimbabwe 
7117 Rusland 1970-1980. Prijs: € 150,00 
Postfnsse en gebruikte collectie Rusland 19701-980 in Schaubek album Collectie is deels 
dubbel verzameld Vrijwel compleet inclusief blokken 
7129 Rusland. Prijs: € 185,00 
Dik stockboek met postfns en gebruikt materiaal van Rusland Bevat ook wat Hongarije en 
Tsjechoslowakije Heel erg veel zegels, met doubletten leuk snuffellot 
7228 Saarland. Prijs: € 450,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Saarland op blanco albumbladen in map 
Collectie bevat doubletten Totale cat waarde ca 2300 euro 
7246 Saoedi Arable. Prijs: € 160,00 
Map met postfns Saoedi Arable Yvert LP 7-21 en Sjarjah waaronder Yvert 7-12 gekeurd 
door Steiger (Zunch) 
7232 St. Vincent. Prijs: € 80,00 
Ongebruikte en gebruikte, voornamelijk klassieke collectie St Vincent (Grenadines) op al
bum bladen in map 
7209 Suriname 1873-1975. Prijs: € 240,00 
Gebruikte collectie Sunname 1873-1975 op albumbladen Hoge cat waarde 
7229 Syrië 1946-1968. Prijs: € 120,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie Syne 1946-1968 op blanco albumbladen in map 
7249 Turks Cyprus 1974-1991. Prijs: € 100,00 
Vrijwel complete postfnsse collectie Turks Cyprus 1974-1991 op stockbladen in map 
7140 USA. Prijs: € 190,00 
Gebruikte collectie USA in twee albums waann leuk klassiek matenaal Leuke snuffelpartij 
7190 Verenigd Europa. Prijs: € 280,00 
Postfnsse collectie meelopers Verenigd Europa in 4 Schaubek albums Collectie bevat tieel 
veel materiaal en heeft een zeer hoge cat waarde' 
7258 Verenigde Naties 1955-1994. Prijs: € 260,00 
Postfnsse collectie Verenigde Naties 1955-1994 in twee luxe albums Collectie bevat mate
naal van New York (wo blok 1), Geneve en Wenen Ook Untea compleet aanwezig 
Collectie IS vrijwel compleet 
7290 Wereld perfins. Prijs: € 170,00 
Klem stockboekje met 224 perfins van de hele wereld Bevat o a beter klassiek Engeland 
Zeer hoge cat waarde' 
7179 Wereld. Prijs: € 140,00 
Twee insteekboeken en een blanco album met matenaal van de hele wereld Bevat o a 
leuk België en Engelse kolomen 
7177 West Europa. Prijs: € 170,00 
Dik stockboek met voornamelijk postfns matenaal van West Europa Veel zegels 
7222 Yemen 1959-1968. Prijs: € 240,00 
Postfnsse collectie Yemen op album bladen in map Ook postfnsse blokken aanwezig 
7183 Zweden. Prijs: € 320,00 
Gebruikte collectie Zweden in twee stockboeken Collectie bevat veel beter matenaal en 
complete series Ook leuk klassiek deel aanwezig Enkele hoogtepunten (Yvert nummers) 
2, 4, 6, 7,10,14, 87-96,175,190 etc Hoge cat waarde' 
7201 Zwitserland 1960-1999. Prijs: € 140,00 
Vrijwel complete gebruikte collectie Zwitserland 1960-1999 in luxe Lindner album 
7149 Zwitserland. Prijs: € 280,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie Zwitserland in stockboek Collectie bevat veel nominaal 
en betere nummers, zoals Dienst Yvert 296-315** 
7118 Zwitserland. Prijs: € 185,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Zwitserland tot 1940 Collectie bevat ook blokken, 
dienst, luchtpost, port etc Leuk kavel in een Safe album 

Onze openingstijden: dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur 
Vul nu de bon In en ontvang een jaar lang kosteloos onze prijslijst 

INFORMATIEBON 
Naam 
Adres 
Postcode 
Plaats 
Geboortedatum 
Telefoon 
E-mail 
Interessegebieden 

- ^ -

Kies één van onderstaande mogelijkheden: 

O ja, stuur mij uw 2-maandelijkse prijslijst 

O ik wil mijn verzameling verkopen, neem contact 

met mij op via tel. nr. 

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



Geachte Filatelist(e), 

Heeft U al eens een GRATIS PRIJSLIJST 
aangevraagd bij 

'T POSTZEGELHOES 
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 vier manieren in het bezit l<omen 
van deze gratis lijst: 

• Even een belletje naar: 077 - 35 12 698 
Fax: 084 - 75 96 330 

• Via e-mail: info@postzegelhoes.nl 
• of een briefje naar: 
'T POSTZEGELHOES 

Venloseweg 43 
5993 PH Maasbree 

(v h Wijngaardstraat 2 te Venio) 
GEEN WINKEL BEZOEK NA AFSPRAAK HANS MANS 

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

MAAND AANBIEDING: 
Postfris NecJerland serie 356 a-cJ 

cat.waarde: 120- voor: € 4 8 , 0 0 
Ik ben ook met een stand aanwezig op de POSTEX 

in Apeldoorn van 20 t/m 22 oktober a.s. 

Pzh. N. DE NEEF Aanbiedingen zolang de voorraad strekt NEDERLAND & O.G. 

F20. 

F21. 

49,-

149,-

39-

27,-
59,-

Speciale aanbiedingen / partijtjes: 
Fl 2. Nederland alle postfrisse blokken vanaf 1977 

t/m 1996 (1141/1701), 35 stuks postfris 
Nederland alle postfrisse combinaties uit boekjes 
1/28 compleet vigs NVPH (270 stuks, ruim € 810 
cat v»rd) 
Prima kwaliteit startverzameling Indonesië, 
uitsluitend verschillende postfrisse complete series 
en blokken in stockboek Ruim 550,-cat waarde 
voor slechts 

F23a Nederland tenminste 100 verschillende onbeschreven 
FDC's in goede kwaliteit, met een cat waarde van 
minimaal 150 - voor slechts 

F23b. idem ca 175 verschillende en zeker 350,- cat waarde 
F23c. idem ca 250 verschillende en zeker 600,- cat waarde 

Nederland onbeschreven FDC's 25 jaargangen 
compleet (1968/1992) excl blokken t/m 1976 
Prachtige startverzameling Rep Suriname, uitsluitend 
verschillende postfrisse complete series en blokken in 
stockboek Ruim 650 - cat waarde voor slechts 
Oud Sunname 1961/1975 compleet postfris 
(NVPH 354/653 en Luchtpost 33/59) voor slechts 
Aruba 1986-2005 compleet luxe postfris 
Ned Antillen postfris 1961/1981 compleet postfris 
(NVPH 318/702) cat waarde ca 287,- voor 
Nederland postfris superkoopje 1970 t/m 1996 
(geen bloks/boekjes/langlopend) compleet voor 

F30a. incl de zegels/stroken uit toeslagboekjes (vIgs Davo) 
F34. Nederland kerstvellen 1988-1996 (9 st) luxe postfris 

Ned Antillen en Aruba 250 versch onbeschr FDCs 
Berlijn verzameling luxe postfris compleet de jaren 
1962-1990 ( volgens hoofdnummers fvlichel), 
Indonesië verzameling FDCs onbeschreven, 
75 verschillende in prima kwaliteit 
20 verschillende postzegelboekjes Nederland postfns 
idem 20 verschillende Duitsland (BRD) 
idem 20 verschillende Frankrijk 
Idem 20 verschillende Finland 
Idem totaal 20 van Ned Antillen en Suriname 
Liechtenstein postfns (1-malige aanbieding) Ca 55 
siervellen postfris van 16 of 20 series in complete uitgiften 
zonder doubletten uit 1982-1988, ca Swfr 600 nom i 175, 

F24. 

F25. 

F26. 

F27, 
F28, 

F30. 

F35. 
F36. 

F37. 

F38a. 
F38b 
F38c. 
F38d 
F38e. 

,F39. 

89,-

4 9 -

29,-
265,-

32,-

149,-
159,-

3 9 -
6 9 -
6 9 -

145 -

25,-
1 7 -
2 8 -
2 9 -
3 0 -
15,-

Ned.Antillen en Aruba 
Postfrisse jaargangen 
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" 
2005" 

6,00 
5,00 

12,00 
11,00 
14,00 
11,00 
11,00 
14,00 
11,00 
16,00 
18,00 
23,00 
22,00 
17 00 
29,00 
24,00 
35,00 

48 00 
55 00 
49 00 
53 00 
54,00 
73,00 
67,00 
77,00 
85,00 

10,50 
8,00 
9,00 

11,00 
12,50 
13,00 
12,50 
13,00 
14,50 
16,00 
15,00 
24 00 
17,00 
21,50 
19,00 
16,00 
14,00 
15,50 
14,00 
24,50 

" excl pers postzegels 

Samenstellingen postfris 
m complete verschill uitgiften 
met een cat wrd van 

€100,-of €200,-
Nederland 
Ned Ant 
Sunname 
Rep Sur 
Indonesië 
Berlijn 
BRD 
Israel 

14,00 
5,75 
12,00 
5,00 
6,50 
13,00 
13 50 
10 00 

30,00 
17,00 
28,00 
11,50 
14,00 
27,00 
27 00 
19,00 

Nederland 
Postfrisse series o.a. 

444/473 
474/489 
617/636+ b 
720/735 
736/751 
752/763 
764/783 
774/776 
811/853 
855/898 
1646 vel 
1672 vel 
1678-1-81 vel 

Ned. Antillen 
168/77 
234/38 
239/43 
248/52 

Ned.lndié 
135/37 
167/70 
253/59 
261/65 
290/92 
293/97 
BP 322/24 
Port 53/65 

Nw. Guinea 
1/9 

10/18 
38/40 
45/81 
Port 1/6 
Untea 1/19 

5,00 
79,00 

9,00 
18,00 
19,00 
7,00 

15,00 
6,50 
6,50 

11,00 
5,00 

15,00 
20,00 

postfris 
7,50 

30,00 
24,00 

6,80 

postfris 
25,00 
22,00 
59,00 

239,00 
10,50 
18,00 
12,00 
7,50 

postfris 
6,00 

24,00 
2,00 
9,00 
2,50 

22,50 

Ned Antillen, Indonesië Aruba 
en Rep Suriname ook in 
abonnement leverbaar 

Bestellingen b V k schriftelijk (of fax 0523-610702) Tel 0523-614978 (vrijdag, zaterdag en maandag van 11 00-22 30 uur) 
Franco boven 50 - Bij vooruitbetaling op giro 4335822 franco en 4% korting 
Gratis prijslijsten op aanvraag van Nederland Ned Antillen Aruba Suriname Rep Suriname Indonesië en div buitenland 

Pzh. DE NEEF POSTBUS 143 7700 AC DEDEMSVAART 

Ned Indie 
Jap. Bezetting 
Java 1943 : 
XX 1/4 7,50 
o 1/4 5 00 

Repoeblik Java&Mad.: 
XX 23/24 
(X) 42 
(X) 44/45 
idem randblok 
(X) 44/45 
luxe serie met 
velrand en wm 
(X) 44/45A 
44/45 en 44/45A 
aan elkaar 

7,00 
1,50 
5,00 

17,50 

47,50 

Repoeblik Sumatra : 
(X) 22 0,30 
(X) 22A 9,00 
in blok van 4 
(X) 22A 32,00 
Indonesië postfns 
760/85 22,00 
Blok 49/51 38,00 
Blok 52/54 75,00 
Blok 82/83 64,00 
Complete jaargangen 
1979 13,00 
1980 35,00 
1981 35,00 
1982 163,00 
1983 57,00 
1984 67,00 
1985 12,00 
1986 13,00 

e.V. op aanvraag 

o mooi gebruikt 
(x) zonder gom 
XX postfris 

Aanbieding Rep. Suriname 

RS12. Samenstelling FDC's 
Luxe onbeschreven verschillende 

37,50 cat wrd ruim €500 

Nederland 
mooi gebruikt 
191 
212/219 
238/239 
240/243 
244/247 
248/251 
257/260 
261/264 
270/273 
274/277 
278 
296/299 
305/309 
397/401 
495/499 
500/503 
508/512 
534/537 
886/888 
Velletjes 
gebruikt 
886/888 
Kerstvellen 
1988/1994 27,00 
1646 6,00 
1672 15,00 
1678+81 20 00 
1692/93a 27 50 
Ned. 
Plaatfouten 
o 79P 35 00 
x 137P 
o 243P 
o 247P 
o 278P1 

10 00 
17 50 
16 50 
12 80 
19 90 
9 50 

13,00 
9,00 
8,50 
6,25 
5,20 
2,20 
1,60 
0,40 
0,75 
0,55 
0,60 

10,00 
2,20 

45,00 

36 00 
35,00 
28,50 
19,00 

677PM 70,00 
929P 11,00 

12,00 
11,00 
18,00 
21,00 

XX 932P 
XX 935P 
XX 1042P 
XX 1052P 
o V 1988P 30,00 
Sunname {blok4 
XX 132 f 50,00 

ook andere nummers 

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


VAN LOKVEN - POSTHOF BV 

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

Bezoek on d op POSTEX 2006 

Nr. 5 * € 250,-- Nr. 6 * € 650, -

150 / 63 " € 1250," 165 / 78 ** € 850,-

iiof|-B'Ei;GiEl+ïöf< 

272 A/K ** € 900, -

m^^md 
342 / 50 ** € 550, 374 A/K * € 800, - 363 / 74 ** € 1075,-

POSTZEGELHANDEL 
VAN LOKVEN - POSTHOF BV 

Bakkerstraat 22 
6041 JK Roermond 
Tel.: 0475 - 563 500 

VAN LOKVEN - POSTHOF 
Bultenhaven 5 

5211 TP 's - Hertogenbosch 
Tel.. 073 - 612 20 33 
Fax : 073 - 613 67 39 

E-mail: admln@vanlokven.nl 

BV POSTZEGELHANDEL 
HOOGVLIET 

BInnenban 263-C 
3191 CG Hoogvliet 

Tel.: 010 - 416 01 50 

WWW.VANLOKVEN.NL 

mailto:admln@vanlokven.nl
http://www.vanlokven.nl


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

1) NEDERLAND 2002 provincie-velletjes 1 t/m 12 complete serie postfris 
in presentatie-mapjes cat w €200,— Nu €75,— 

2) NEDERLAND FDC's E 62 tot en met E 252a luxe onbeschreven comple
te verzameling (manco nr 129a) cat w €762,— Nu €100,— 

2a) NEDERLAND POSTZ.MAPJES 1982/1993 nrs 1 t/m 116 100% com
plete verz catw/ € 528,65, postk prijs € 203,92 Nu € 125-

3) NEDERLAND roodfrankeringen etc grote partij € 1 5 0 , -
4) NEDERLAND aantekenstrookjes: grote partij om uit te zoeken van A 

tot Z zeer gevarieerd (ruim 28 000 strookjes) € 155,— 
5) NEDERLAND en Overzee tot 1940 O charmant, goed gevuld Avro-

album w I o a 134/135, 346/349 etc , div kwaliteiten € 175,-
6) NEDERLAND FDC's 1964 tot en met 1994 (E62 tot en met E330, manco 

nr 129a) verz onbeschreven (cat w € 1 076,65) Nu €195,— 
7) NEDERLAND 1969/1989 complete postfrisse collectie 1969 - 1989 

hoofdnrs incl gelegenheidsboekjes en kinderblokken compl volgens 
Davo deel 3 luxe album (gratis bijgeleverd) cat w € 824,— Nu € 195,— 

8) NEDERLAND 1999/2004 0 gestempelde compl jaarcoll in ong verp 
(catw ca € 5 5 2 , - ) Nu € 2 2 0 , -

9) NEDERLAND POSTZ.BOEKJES (automaatboekjes) 1964/ca 2001 
O verz incl doubl €250,— 

10) NEDERLAND 1872/ca 2000 "rijp en groen" fantastische partij vol 
avontuur, incl oud/ouder materiaal, hoge waarden, vele complete 
engest /resp postfr series, onuitgezocht op plaatfouten, stempels etc , 
etc catw ru im€4 000, —, prachtkoop, vnendenprijsje €295,— 

11) NEDERLAND postz.mapjes nrs 1 tot en met 255b 100% compleet 
1982 tot en met 2001 272 stuks cat w € 1 391,40 postkantoorprijs € 
504,92 (= f 1 112,70) Spotkoopje, nu slechts € 2 9 5 , -

12) NEDERLAND FDC's E331 tot en met E500 + PBZ 1 /6 1995 tot en met 
juni 2004, complete, luxe coli onbeschreven cat w € 1 053,20 plus 
gratis luxe albums Nu €395,— 

13) NEDERLAND engros-postje postfrisse euro-zegels, voor frankenng, 
vanzelfsprekend toeslag NIET geteld (nominaal €503,50) Nu €395,— 

14) NEDERLAND ca 1872/2000 grote super-gezellige uitzoekpartij 
ongeplukt "rijp en groen" incl veel nuttig en bruikbaar materiaal 
(catw ca € 6 000,-) Nu € 4 5 0 , -

15) NEDERLAND P.T.T.-mapjes 1 tot en met 317 compleet cat w 
€ 1 789,65 Nu €470,-

16) NEDERLAND (velletjes) penode 1967/2002 100% compleet € 5 0 0 , -
17) NEDERLAND aantekenstrookjes: grote partij om uit te zoeken van A 

tot Z zeer gevarieerd, ook wat brieven en vele ongebruikelijke en exclu
sieve strookjes (ruim 120 000 strookjes) € 650, — 

18) NEDERLAND PTT/TPG jaarcollecties postfris in originele verpakking 
100% compleet 1976/2005 plus suppl 1982/1994 (cat w ruim 
€ 1 700, - , zie biz 459 van NVPH-spec cat 2006) Nu € 700, -

19) NEDERLAND FDC's etc (1" dag enveloppen) topverzameling uitslui
tend EXCLUSIEVE en zeldzame enveloppen, ook voor- en meelopers/ 
A-nrs en vele andere specialiteiten Zeer geschikt om een standaard 
collectie - hoe leuk die ook is - een bijzonder cachet te geven 
Belangrijke prachtkoop incl talloze zeldzaamheden (ca 500 
BIJZONDERE enveloppen) Koopje' € 7 2 5 , -

20) NEDERLAND 1852/ca 1910 belangrijke partij gestempeld, grote aantal
len, absoluut ON-uitgezocht op stempels plaatfouten etc smikkelenen 
smullen voor specialist/avonturier € 730,— 

21) NEDERLAND 1852/ca 2000 partij/coll om uit te zoeken incl vele com
plete ongestempelde resp postfrisse senes, insteekboeken, albums, 
zakjes, doosjes, verz , restanten etc , etc "rijp en groen" absoluut onge
plukt op plaatfouten, stempels etc ook Overzee, buitenland, cat w ruim 
boven de € 18 000, —, super-gezellige ramsch-partij waarin mooi klas
siek en vele goede vooroori compl romantische series zoals Olympiade 
1928, Salve Hospes, Goudse Glazen, hoge waarden Konijnenburg en 
Juliana Enface etc, etc Spotkoopjei €750,— 

22) NEDERLAND f rankeergeldige postzegels 1977/2001 (xx) ten dele in 
vellen/veldelen nominaal (plakwaarde) ruim f 3 000,—(€ 1 361,—) van
zelfsprekend toeslagen NIET geteld Nu €850,— 

23) NEDERLAND 1945/2004 O postz verz 100% compleet gestempeld 
plus vele vele extra's zoals velletjes, boekjes etc , etc (cat w ruim 
€3 500,-) €850,-

24) NEDERLAND FDC's E30 tot en met E510 zeldzaam mooie luxe 
onbeschreven complete collectie plus vele extra's (cat w ruim boven 
de € 3 000,-) Nu € 9 5 0 , -

25) NEDERLAND en buitenland: firma-perforaties €1.050,— 
26) NEDERLAND postzegelboekjes (automaatboekjes) 1964/2002 

(1 tot en met 81) 100% compleet € 1.200,-
27) NEDERLAND frankeergeldig: 5000 postzegels zeer gevarieerd, ten 

dele in velletjes/veldelen van 80 cent (nominaal f 4 000,— (€ 1 815,12) , 
toeslagen vanzelfsprekend NIET geteld Nu €1.250,— 

28) NEDERLAND FDC's El tot en met E30 100% complete verz , eerste 13 
stuks met foto-cert (cat € 5 649,50) Nu €1 .950 , -

29) NEDERLAND 1945 t /m l 980 (xx)postfris-verz in luxe Leuchtturm-
album incl 518/537, port en Lp12/13 (cat w ca € 5 000 , - , 810 zegels 
en 19 blokken) Nu €2 .000 , -

30) NEDERLAND roltanding 1925/1933 (xx) luxe complete verz postfns 
zonder pi - manco nr 32 - (cat w € 3 680, - , 100 zegels) € 2.300, -

31) NEDERLAND automaatboekjes penode 1964/2001 engrospost zeer 
geschikt om voordelige en fraaie frankeringen te maken en studie, abso
luut ONUITGEZOCHT op vananten, foutdrukken, telblokjes etc (nomi-
naalf 7215,—(€3 274,—) , vanzelfsprekend toeslagen zoals b v opde 
zomerzegels-boekjes periode 1983/1994 NIET geteld, ook goede boek
jes uit de 6 en 9 serie Spotkoopjei Nu € 2.350,— 

32) NEDERLAND grote puntstempel-verzameling €2.450,— 

33) NEDERLAND periode ca 1940/2005 fantastische coli overw zg speciale 
verzamelgebieden veelal in luxe albums zoals o a Davo, PTT-kaartjes, 
mamimumkaarten PTT-mapjes, kinderbedankkaarten speciale velletjes 
o a Amphilex '67 postfns, FDC's, carnets, boekjes etc , etc , etc uitslui
tend mooie luxe kwaliteits-collecties' Oorspronkelijke aanschaf-waarde 
ruim €25 000,— Belangrijke waardevolle koop (totaal in ruim 100 al
bums') nu in een keer in de voordeelaanbieding' Niet te geloven € 2.500,— 

34) NEDERLAND PTT/TPG jaarcollecties postfris penode 1978/2003 incl 
suppl Engros/beleggings-post van deze leuke jaarcollecties, in de voor-
deelaanbieding (zie NVPH spec -cat Nederland 2006 bIz 459) 
cat w € 8 549,50 Nu € 2.800,-

35) NEDERLAND velletjes van 10 periode 1967/2005 groot aantal luxe 
kostbare Davo-albums met luxe complete postfrisse velletjes mol vele 
betere o a Amphilex'67, verhuis, sesamstraat etc , etc Deze engros
post uitsluitend geteld op nominaal € 3 780,— Niet te geloven, nu alles 
in een keer in de voordeelaanbieding € 3.000,— 

36) NEDERLAND 1852/2005 O belangrijke verz gestempeld w i vele 
topstukken, ook doubletten etc , vele zeldzame zegels zitten er in aan
tallen in onuitgezocht op tandingen, plaatfouten, stempels etc 
Topobjecti €3 .500 , -

37) NEDERLAND 1977/2001 frankeergeldige postzegels plakwaarde 
€ 10 200, — toeslagen vanzelfsprekend raet geteld, ook veel vellen/vel
delen onuitgezocht op plaatfouten etc Nu €6.500,— 

38) NEDERLAND tot 1939 (xx) unieke voorraad postfns zonder plakker incl 
doubletten, de grote topstukken met foto-cert (cat w € 40 488,—) 
Nu €18.000, -

39) NEDERLAND 1852/2005 grote voorraad verzamelingen, zeer geschikt 
voor handelaar/veilinghouder, geldbelegging etc € 48.000,— 

40) AFRIKAANSE LANDEN ca 1890/1980 coli /partij ten dele in insteekboe
ken incl veel schaars en ongebruikelijk matenaal €300,— 

41) AZIATISCHE LANDEN: waanzinnige partij/coll in ca 30 insteek
boeken incl klassiek en veel bruikbaar materiaal (vele duizenden en 
duizenden) €795,— 

42) BELGIË ca 1950/1990 unieke verz van uitsluitend zeldzaam en 
ongebruikelijk materiaal incl vele topstukken Belangrijke prachtkoop, 
dit IS een coli waar iedere grote Belgie-verzamelaar zeer gelukkig mee 
IS' € 7 5 0 , -

43) BELGISCH CONGO etc: grote coli/partij om uit te zoeken € 3 5 0 , -
44) BOLIVIA: coli/partij € 2 9 5 , -
45) DUITSLAND (Bund, W Berlijn etc , etc ) periode ca 1945/2002 giganti

sche avonturen-partij onuitgezocht op foutdrukken en specialiteiten 
incl talloze complete series, blokken etc , etc ENORM hoge cat waarde' 
Nu € 2 0 0 , -

46) DUITSE RIJK 1872/1945 leuke partij om uit te zoeken € 2 2 5 , -
47) DUITSLAND ca 1872/1904 coli/partij om uit te zoeken, incl veel pnma 

materiaal, ook staten, gebieden, talloze complete series, ook postfns, 
hoog genoteerd en zeldzaam matenaal (cat w ruim€ 10 000,—) 
Nu € 4 8 0 , -

48) DUITSLAND Bundespost 1949/1960 (xx) Michel-nrs 111 tot en met 
345 postfris-verz 100% compleet (cat w ca € 6 000 - ) € 2.800,-

49) ENGELAND & Geb. (m de ruimste zin des woords) veelzijdige hoogst inte
ressante partij om uit te zoeken w i naast type massagoed ook mooi klas
siek talloze complete postfrisse series, blokken boekjes, hoge en hogere 
waarden etc , etc Een droom van een partij, ongeplukt die zeer zorgvul
dig uitgezocht dient te worden ENORM hoge cat waarde €395,— 

50) ENG.KOL.&GEB. periode ca 1850/1980 2 uitpuilende koffers vol met 
collecties, partijen, zakjes, insteekboeken, restanten etc , etc incl top-
materiaal en talloze goede complete series, hoge waarden etc , etc 
Nu € 6 9 5 , -

51) ENG.KOL.&Geb.: droompartij/coll in ca 40 albums/insteekb mcl veel 
interessant, zeldzaam en opwindend materiaal € 4.550, — 

52) ESTLAND/Baltische Staten etc: coli /partij zowel oud als nieuw 
€250,-

53) FAR-OER vanaf 1975 gigantische partij/collectie, zeer gevaneerd incl 
vele specialiteiten Spotkoopje' €300,— 

54) GEHELE WERELDverzameling penode ca 1870/1955 (Old-timer, div 
kwaliteiten zonder grote topstukken in 2 albums €275,— 

55) GEHELE WERELD: opruimingspartij meest oudere verz en partijen, vrij
wel alleen courant en goed verkoopbaar materiaal, geschikt voor postze-
gelhandel, rondzendverkeer, ruil, opzet wereldverzameling/thema-coll 
etc, etc Verk waarde € 4 000, —, cat w hier natuurlijk een veelvoud van 
(vele duizenden zegels, goede kwaliteit, afval gemiddeld met meer dan 
5%) Spotkoopje' € 9 5 0 , -

56) GEHELE WERELD penode ca 1950/2004 coli incl doubletten Ie dag 
enveloppen etc , veelal onbeschreven incl vele ongebruikelijke landen 
en vele, vele topstukken, een droom van een collectie zeer gevarieerd 
(ruim 8 000 stuks)'Nu €3 .000 , -

57) GEHELE WERELD: verz incl doubletten, ook mooi klassiek in ruim 250 
albums, ook vele vele extra's (ruim 300 000 zegels) € 5.500,— 

58) GEHELE WERELD: grote voorraad collecties zeer gevaneerd, ruim 200 
alb incl vele ongebruikelijke landen & veel postfns €8.500,— 

59) GEHELE WERELD ca 1840/1980 unieke verzameling in ruim 900 al-
bums/insteekboeken, "rijp en groen" incl vele oude topcollecties en zeer 
veel klassiek/romantisch materiaal "once in a lifetime" € 15.500, — 

60) INDIA (klassiek & modern) fantastische coli /partij waarin veel zeldzaam 
en ongebruikelijk materiaal, ook rariteiten, poststukken, Indische klein-
staten cunosa etc , etc Hoogst interessant topobject' €1.250,— 

61) ITALIË ca 1850/1990 koffer met verz , col i , zakjes, insteekb , dozen incl 
veel waardevol en zeldzaam materiaal, ook talloze complete postfrisse 
senes €900,— 



62) ITALIAANSE KOL.enGEB.: grote, belangrijke coli /partij met zwaarte
punt - in waarde - op mooi vooroorlogs materiaal € 5.000,— 

63) LUXEMBURG: grote partij/coll € 2 2 0 , -
64) NED.INDIE: grote coli /partij om uit te zoeken, waareen hoop franje en 

sjeuigheid aanzit, ook poststukken, collecties, restanten etc , etc 
Belangrijke koopi €2.500,— 

65) NED.NW.GUINEA 1950/1962 (XX) 100% compl pfr-verz cat w 
€289,30 106 zegels € 1 3 5 , -

66) NED.NW.GUINEA: omvangrijke, veelzijdige coli /partij om uit te zoeken 
incl historisch interessant en zeldzaam materiaal, brieven kaarten, 
postw -stukken incl kostbare topstukken etc , etc Belangnjke, hoogst 
interessante prachtkoop' € 800, — 

67) PORT.KOL.&GEB.: verz overw in insteekboeken €300,— 
68) RUSLAND postwaardestukken etc ca 1890/1990 bijzonder interes

sante prachtcollectie incl veel zeldzaam en ongebruikelijk historisch 
matenaal (ca 400 stuks) €500,— 

69) RUSLAND ca 1866/2000 enorme verzameling in 15 insteekboeken 
wi talloze betere en zeldzamere zegels en senes Prachtkoop' €900,— 

70) SAAR 1920/1959 mooie verzameling €300,— 
71) SKANDINAVIE penode ca 1850/2000 coli /partij ten dele in insteek-

albums, zakjes, dozen incl talloze complete postfrisse series abonne
menten etc , etc Oorspronkelijke aanbiedingsprijs per onderdeel ruim 
€18000—,ca tw hier natuurlijk een veelvoud van, incl mooi IJsland, 
Aland DWIndie Groenland etc , etc Niet te geloven nu alles in een koop 
in de voordeelaanbieding €2.500,— 

72) SPAANSE KOL.&GEB.: partij/collectie € 1 5 0 , -
73) SURINAME & Rep.Suriname: coli /partij nalatenschap om uit te zoeken 

incl exclusief en zeldzaam materiaal merendeels postfris (in 12 albums/ 
insteekb etc) Oorspronkelijke aanschafwaarde € 2 800,— Nu alles 
voor een fractie van de aanschafwaarde € 350, — 

74) SURINAME 1873/1960 30-bladiginsteekboek €3 .800 , -
75) TURKIJE ca 1920/1980 zeer bijzondere vrijwel uitsluitend postfns-

verzameling waarin veel zeldzaam en ongebruikelijk materiaal o a 
Bienfaissance incl vele van de allergrootste topstukken en vele, vele 
ranteiten €3.500,— 

76) TURKIJE foutdrukken (xx) penode ca 1940/1970 postfris unieke 
verzameling uitsluitend zeer spectaculaire misdrukken, geheel of gedeel
telijk ongetand, paar tussen de zegel ongetand, misferforaties etc , etc 
(ruim 200 zeldzaamheden) € 5.500, — 

77) URUGUAY: coli/partij incl mooi klassiek € 2 0 0 , -
78) VATICAAN 1929/ca 1990 fantastisch partij om uit te zoeken, overw 

postfris zonder plakker incl vele goede series en blokken € 255,— 
79) VER.EUROPA 1956/2000 leuke partij om uit te zoeken incl vele post

frisse complete series, leuke koop voor een vriendenpnjsje' € 220,— 
80) VER.EUROPA ca 1956/2004 gigantische, belangrijke veelzijdige 

coli /partij incl vele postfrisse series ook vellen/veldelen, overal worden 
zeer hoge prijzen gevraagd en betaald, bij ons gaat alles voor 'n kleine 
prijs de deur uit in een koop € 2.550, — 

81) VER.STATEN van Amerika: leuke, veelzijdige coli /partij ten dele in al-
bums/insteekboeken etc € 1.250, — 

82) ZUID AFRIKA en Geb etc grote partij vol goed materiaal "rijp en 
groen" incl klassiek om uit te zoeken €1.000,— 

83) ZUID-en Midden Amerika: mooie, grote partij €325,— 
84) ZWITSERLAND ca 1850/1980 collectie/partij € 200, -
85) ZWITSERLAND FDC's: verz luxe onbeschreven incl doubl en vele, ve-

letopnrs (cat w ruim€2 500,—plus-plus) Nu €395,— 
86) DIEREN (thema) wereldnatuurfonds verz in vier bekende groene 

banden, nu voor een een fractie van de uitgifte-prijs € 120,— 
87) DIEREN (thema) WNF de grote verz in 8 banden € 3 2 5 , -

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

ZIJN DOORG/WNS NJEI FILATELISTISCH 

88) AANTEKENSTROOKJES Nederland: partij om uit te zoeken, zeer ge-
vaneerd (ruim 15 000 stuks) Nu €110,— 

89) ANSICHTKAARTEN etc penode ca 1910/2000 zowel oud als modern 
materiaal (incl vooroorlogs) Fantastisch leuke partij voor uitzoeker, we
derverkoper etc incl filmsterren, sporten, popgroepen, talloze motieven 
etc , etc (ca 10 000 kaarten) € 300 , -

90) ANSICHTKAARTEN Nederland watertorens: verzameling €425,— 
91) ANSICHTKAARTEN etc penode ca 1900/2000 zowel Nederland als 

buitenland - oud - nieuw - gefrankeerd - ongefrankeerd etc , etc 
Veelzijdige, zeer en zeer interessante verz incl vele motieven, fantasie, 
topografie Nederland in vele oude en oudere zw/w, ontwerpers mcl vele 
betere, zeldzame en kostbare kaarten en talloze courante, gezochte en 
goed verkoopbare kaarten (ca 8500 stuks, ook curiosa zoals boeken
legger, vloeitjiad etc , etc ) Hoogst interessante koopi Nu € 875,— 

92) ANSICHTKAARTEN etc thema molens Nederland ook watermolens. 
Mooie verz van A tot Z €1.250,— 

93) ANSICHTKAARTEN etc (zowel oud en oudere als modern) periode van
af ca 1900 uitzoekpartij "rijp en groen" zowel met als zonder postzegel, 
kleur en zw/w, vele landen maar ovenwegend Nederland topografie, incl 
vele goede zw/w dorps- en stadsgezichten Belangrijke, zeer gevarieer
de uitzoekpartij/prachtkoop incl veel topmateriaal geschikt voor vele 

doeleinden studie, handel/wederverkoop "pleasure and profit", veiling
houder etc (ruim 5 000 kaarten) € 1.300,-

94) ANSICHTKAARTEN Nederland periode vanaf ca 1900 vrijwel uitslui
tend dorps- en stadsgezichten incl vele, vele topstukken en zeldzaam
heden, ook fotokaarten, spectaculaire stoomtrams etc , vele kleine 
plaatsjes etc (ruim 4 000 kaarten) €2 .500 , -

95) ANSICHTKAARTEN Nederland periode hoofdzakelijk ca 1900-1935 
coli topografie, bestaand uit vrijwel uitsluitend zeldzame en ongebruikelij
ke TOPK/V\RTEN o a veel fotokaarten van kleine plaatsen, kleine en klei
nere plaatsen straatjes, volkstypen kermiskaarten, stoomtrams incl zeld
zame stations, incl talloze spectaculaire schoonheden (ruim 1 000 top-
kaarten. vrijwel uitsluitend ongebruikelijke zeldzaamhedeni) € 5.000,— 

96) BIBLIOTHEKEN (oude & oudere prentbriefkaarten) unieke topverza-
meling opgezet van A tot Z incl vele klassieke zeldzame en waardevolle 
stukken (ruim 1 000 stuks, vrijwel allen verschillend) € 900,— 

97) BOOGSCHIETEN: fascinerende verz o a op oude ansichtkaarten, 
postzegels, ex libns etc , etc incl klassieke zeldzaamheden €150,— 

98) DAMMEN: erg leuke coli van dit gewilde thema o a op prentbriefkaar
ten, ook incl enkele Items thema schaken €270,— 

99) GAS- EN ELECTRAPENNINGEN: uitzoekpartij zeer gevarieerd 183 
stuks € 1 7 5 , -

100) MILITARIA (oude ansichtkrtn etc) mooie veelzijdige collectie €225,— 
101) MUNTEN Gehele Wereld: fantastische partij "rijp en groen" om uit te 

zoeken incl vele exotische landen mooi klassiek, vele goede zilveren 
munten en zeldzaamheden Fundgrube' €225,— 

102) MUNTEN Nederland vanaf ca 1850 fantastische coli/partij om uit te 
zoeken, zeer gevarieerd "rijp en groen" incl veel zilvergeld alsmede ve
le betere en zeldzame munten ENORM hoge cat w I Nu €295,— 

103) MUNTEN/penningen, carnets, eurosets etc, etc. Gehele Wereld: 
opruimingspartij w i muntsets, ook vele in de sfeer van Franklin-Mint 
etc, etc oorspronkelijke uitg-prijs ruim € 10 000,— Nu €700,— 

104) MUNTEN Nederland (alsmede wat buitenland en Overzee) gigantische 
coli /party om uit te zoeken boordevol betere munten en veel avontuur 
o a mooi en ongebruikelijk klassiek materiaal halve centen, centen, twee 
en een halve centen (de plak) , stuivers/rond en vierkant dubbeltjes, 
kwartjes, halve guldens, rijksdaalders etc etc etc Belangrijke zeer in
teressante en waardevolle prachtcollectie, spotkoopje' Nu € 900,— 

105) MUNTEN zilver Gehele Wereld periode vanaf ca 1850 grote collectie 
waarin vele zeldzame stukken € 1.250, — 

106) MUNTEN goud Nederland en buitenland: beleggingspostje (volgens 
lijst) prijs naar gewicht van de bekende gouden munten (o a tientjes pe
node 1875/1933 etc , etc ) meer dan 2 kg Prachtige, klassieke, hoog
waardige, romantische gouden munten, alles origineel en uit de tijd, met 
garantie absoluut geen naslagen €32.900,— 

107) PAARDEN/hoefijzers: TOP-collectiei € 2.550,-
108) PAPIERGELD (bankbiljetten) gehele wereld periode ca 1910/1990 fan

tastische coli /partij waarin vele verrassingen en ongebruikelijke biljet
ten, veelal in pnma kwaliteit Koopje' €295,— 

109) RUWIELBELASTINGPLAATJES penode voor 1941 verz incl speciali
teiten etc (ruim 100 stuks, zeer fraaie art-deco ontwerpen destijds ge
slagen bij Rijksmunt) € 250,— 

110) SCHAKEN: leuke coli , zeer gevarieerd o a op oude ansichtkaarten 
etc etc €155,— 

111) SIGARENBANDJES, lucifersmerken etc etc penode vanaf ca 1900 
onvoorstelbaar interessante, veelzijdige coli /partij zeer gevarieerd 
prachtig klassiek vele zeldzaamheden in albums, zakjes dozen etc , etc 
(vele duizenden en duizenden stuks, totaal ca 14 kg") Nu €350,— 

112) SIGARENBANDJES: grote, belangrijke partij "rijp en groen" incl mooi 
klassiek in 2 uitpuilende koffers (vele, vele duizenden stuks) 
Koopje' € 3 9 5 , -

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

114) STADSPOSTEN etc Nederland: partij/coll om uit te zoeken incl veel 
ander materiaal "dat met m een gewone catalogus staat" incl vele 
zeldzaamheden en veel ongebruikelijk materiaal en talloze complete 
postfnsse senes Belangrijke prachtkoop' €225,— 

115) STADSPOSTEN Nederland etc mooie, grote, veelzijdige, hoogst 
interessante verz van "alles dat jTjet in een gewone catalogus staat" 
zoals ook fiscaalzegels vignetten etc , etc , etc €450,— 

116) TAFELTENNIS, leuke thema-coll o a op oude ansichtkaarten € 2 7 0 , -
117) TELEFOONKAARTEN overw Nederland partij "rijp en groen ' waann 

naast veel algemeen materiaal ook veel algemeen matenaal ook vele 
zeldzame en ongebruikelijke stukken en vele aantrekkelijke motieven 
(ruim 2 000 stuks) Spotkoopje' Nu € 250 , -

118) VOGELS: leuke grote coli o a op oude en oudere ansichtkaarten, ook 
mooie reclame-kaarten zoals Sluis zaadhandel, ten dele een begin ge
maakt met rubriceren, zo zitten er zeer fraaie coli in zoals "uilen", 
' hop", roofvogels, lepelaars etc , etc Zeer, zeer mooie, interessante 
collectie € 3 5 0 , -

119) WIJN etc verz etiketten, prentbnefkaarten, cunosa incl 
klassiek €280,— 

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

Wilt u a.u.b. uw bestelling op uw overschrijving vermelden, prompte toezending geschiedt automatisch. 
Postbanknr: 193 598 t.n.v. W. Tieman Amsterdam ABN-AMRO Bankrek.nr.: 54.01.81.307 

Telefoon 
020 - 626 32 43 

Fax 
020 - 627 38 01 

E-mail 
willenitieman@yahoo.com 

Adres 
NZ Voorburgwal 300 
1012 RT Amsterdam 

mailto:willenitieman@yahoo.com


Postzegelhandel Zeist 
Het adres voor verzamelingen, collecties, partijtjes, 

dozen en losse nummers van Nederland, west 
Europa en vele landen van de wereld, waarbij wij een 

zeer concurrerend prijsniveau hanteren !!!!!!!!! 
Overtuig uzelf en kom eens langs op ons kantoor, 

elke vrijdag geopend van 10:00 tot 17:00. 
Adres: Stemerdingweg 12A te Soesterberg 

(industrieterrein) tel 0346-351705 
onze gratis maandelijkse prijslijst zend ik u toe na een 

telefoontje of (brief)kaartje. 

Te koop gevraagd !! 
Wegens het toenemende succes, zijn wij continu op 
zoek naar naar verzamelingen en/of doubletten, voor 
u overweegt het naar een veiling te brengen kunt u 
veel geld besparen, neem eerst vrijblijvend contact 

met ons op . 
Een veiling rekent tocli 20% voor zowel de 

koper als verkoper. Dit is 40% !!!!! 
Postzegelhandel Zeist, Bachlaan 76 

3706BD Zeist 
Tel: 0346-351705 Fax:030-6560277 
E-Mail: info@postzegelhandelzeist.nl 

Internet: www.postzegelhandelzeist.nl 

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 I 

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 inliclitingen ontvangt u bij: iju 
PZH 'SCHOMING', Postbus 299, 3770 AG Barneveld ^ 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistisclie benodigdlieden. 

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

mailto:info@postzegelhandelzeist.nl
http://www.postzegelhandelzeist.nl
http://www.postmunt.nl


1919 Rietdijk 2006 

Grote Najaarsveiling no. 387 
op 6, 7 en 8 november 

U bent van harte welkom onze kijk- en veilingdagen te bezoeken: 
1^ zitting: Mooie sortering stempels en posthistorie waarbij 

vele halfrond-, punt- en kleinrondstempels; 
2^ zitting: Enorm aantal dozen waarbij zeer veel interessante 

partijen; 
3^ zitting: Afdeling Nederland en Overzee met veel postfris 

inclusief topnummers in mooie kwaliteit en beter engros; 
4^ zitting: Afdeling collecties Nederland waaronder vele intact 

gelaten verzamelingen; 
5^ zitting: Afdeling buitenland waarin opgenomen het 2^ 

gedeelte van de omvangrijke collectie Italië en gebieden; 
6^ zitting: Mooie afdeling collecties buitenland met motieven en vele 

landencollecties. 
Wij garanderen dat u iets van uw gading zult vinden! 

| S 
London 

Kijkdagen 387^ veiling 
woensdag 18 oktober 10.00-17.00 uur 

donderdag 19 oktober 10.00-17.00 uur 

vrijdag 20 oktober 10.00-17.00 uur 

maandag 23 oktober 10.00-17.00 uur 

dinsdag 24 oktober 10.00-17.00 uur 

woensdag 25 oktober 10.00-17.00 uur 

donderdag 26 oktober 10.00-17.00 uur 

vrijdag 27 oktober 10.00-17.00 uur 

maandag 30 oktober 10.00-17.00 uur 

dinsdag 31 oktober 10.00-17.00 uur 

woensdag 1 november 10.00-17.00 uur 

donderdag 2 november 10.00-17.00 uur 

vrijdag 3 november 10 00-17.00 uur 

zaterdag 4 november 10.00-16.00 uur 

zondag 5 november 10.00-16.00 uur 

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

Rietdijk, een begrip in de Filatelie. 
* Ruim 87 jaar ervaring; 
* Een uitgebreide internationale klantenkring; 
* De mogelijkheid van een renteloos voorschot; 
* Een betrouwbare indicatie voordat u een beslissing neemt 
* Veilingcatalogus met alle foto's in full-color op internet! 
* Deskundige verkaveling; 

* Presentatie in luxe veilingcatalogus; 
* Extra publiciteit bij speciale collecties; 

* Bezoek aan huis voor grotere objecten; 
* Gratis verzekering. 

U krijgt onze 
veilingcatalogus 

nog niet? 

U wilt ook 
inzenden? 

Aarzel dan niet om 
contact met ons op 

te nemen! 

Wij zijn u graag 
van dienst! 

Adres 

Telefoon 

Fax 
Internet 

E-mail 
Giro 

Noordeinde 41 (schuin to. paleis) 
2514 GC 's-Gravenhage 
070-3647957 (postzegelveiling) 
070-3647831 (muntenveiling) 
070-3632893 
www.rietdijk-veilingen. nl 
vernieuwde website! 
lnfo@rietdiJk-veilingen. nl 
420875 / Bank 47.35.68.705 

Vraag de 
veilingcatalogus 

telefonisch of per 
e-mail aan! 

http://www.rietdijk-veilingen


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

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

Wrj leveren ook in abonnement alle landen en motieven 
Gratis prijslijst op aanvraag, zie ook 
mijn prijslijsten en aanbiedingen 
van betere zegels op Internet 
http://pzhronh.rilasoft.nl 

P.Z.H RON HERSCHEIT ., 
Postbus 23 6950 AA Dieren (((e-< iji 

Tel 0313-419041, Faxnr 0313-413295 ^ ^ 
E-mail pzhronh(a;bart nl 

U zoekt postzegels van Duitsland 
of Nederland?? 

www,goedkopepostzegeIs.nl 
info:hans@gocdkopcpost zcgcls.nl 

Postzegel- en Muntencentrale 
Emmen 

ADRES: 
KERKPAD 43 
TEL: 0591-640925 
FAX: 0591-648247 

OPENINGSTIJDEN: 
Dl T / M VR 09.30 - 17.00 UUR 

DO 09.30 - 20.30 UUR 
ZA 09.30-17.00 UUR 

INFOfSPOSTZEGELCENTRALE-EMMEN.NL 
WWW.PMC-EMMEN.NL 

LID N.V.P.H. 

Op dit moment meer dan 900 partijen 
aanwezig op ruim 155m^. 

Kom eens langs of vraag onze 
tweemaandelijkse prijslijst aan. 

Bel/fax of stuur de onderstaande gegevens door. 
(adres gegevens aan linkerzijde advertentie) 

Antwoordbon 
Wil graag op de hoogte gehouden worden en de prijslijst ontvangen. 

NAAM: 

ADRES: 

PC + PLAATS: 

TELNR: 

EMAIL 

VERZAMEL ZELF (land/thema), 

Onmisbare testapparatuur Brochure Hotline 
Tel 010-4143077 
Fax 010-4149499 

SflFE PERFOtronic 

«%» 

SflFl SignoscopeTl 
De wereld's enijje 
Elektronische tandinö meter 

iesi.nr. 98S0 
lincluslef 220 V adapter) 

De wereld's eerste optisch 
elektronische watermerk 
Zoekker 

Besi.nr. 9886 
(220V adapter apart 
bljbestellen) 

SflFE UV-Mullr 

et Inijebouwde loupe 

est.nr. 1060 
laa V adapter apart bljbestellen) 

^ ^ > ^ „ , 

De elektronische Droojj Press 
met warme tucht circulatie 
m,. 

st.nr. 9895 
Innaar Britse Royal 
lil "Innovation" 
derscheiding 1998) 

- Firma Van Mastriat - Botersloot 62 & 64 - 3011 HJ ROTTERDAIVI 
SAFE NEDERLAND . internetsite: www.safenederland.nl - Email: m.mastriet@wxs.nl 

http://pzhronh.rilasoft.nl
http://zcgcls.nl
http://www.pmc-emmen.nl
http://www.safenederland.nl
mailto:m.mastriet@wxs.nl


Holland 

Wilt 

MONDIAL 
POSTZEGELVEILINGEN 

Onze volgende veiling vindt plaats op 

fMmmytBi h^ammm 
ZENDEN KAN NOG DAGELIJK 

NEEM SNEL KONTAKT OP 
• U krijgt bij ons een betrouwbare indicatie van de opbrengst, 

voordat U een beslissing neemt 
• Uw verzameling wordt deskundig verkaveld en 

gepresenteerd in onze luxe en rijk geïllustreerde catalogus 
• Grote objecten kunnen eventueel gehaald worden 

INZENDING DAGELIJKS MOGELIJK 

'iMuta Izijn' 
MONDIAL 

POSTZEGELVEILINGEN 
Brink}.rever«cg 1315 7413 AA DKVENTER Tel.0570631224 Fax 0570636293 

Londen 

, New York 

Wij zijn aanwezig op de FOSTEX 2006 Apeldoorn 
op vrijdag 20 oktober t/m zondag 22 oktober 

* U kunt aan onze stand alle informatie verkrijgen, aangaande de eventuele verkoop van 
uw verzameling 

* Een taxatie is eveneens mogelijk 
* Graag maken wij met U een persoonlijke afspraak om uw verzamelingen te veilen. 

U krijgt vooraf een betrouwbare indicatie van de opbrengst, 
voordat U een beslissing neemt 

U kunt ook aan onze stand direkt kopen ^ ^ 
[Wij hebben 1000den betere veiling kavels bij ons van Nederland en 

Overzeese gebiedsdelen en de gehele Wereld. 
U koopt tegen veilingprijzen 

►eze prijzen zijn meestal 50% lager dan de doorsnee detailprijzen 

iv> v i l 

.4 
li kunt ook dagelijks bellen en uw wensen kenbaar maken 

Door onze intemationale kontakten is geen land ons onbekend. "EVEN DEVENTER BELLEN." 

Tot ziens in Apeldoorn of in Deventer 

MONDIAL POSTZEGELVEILINGEN 
Brinkgreverweg 1315 7413 AA Deventer Tel.0570631224 Fax 0570636293 

email info@mondialstamps.nl www.mondialstamps.nl 

649 

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


s^Yrafii E 
BOZE MAORI'S, 
BLIJE KOPERS 

Ook in Nieuw-Zeeland 
gaat wel eens iets mis. 
Neem de emissie die 
op 7 juni van dit jaar 
had moeten uitkomen 
en die eer zou moeten 
betonen aan de cultuur 
van de Maori's: die serie 
bezorgde Neu) Zealand Post 

hoofdbrekens. De reeks 
werd vijf dagen voor de 
uitgifte afgelast omdat 
vertegenwoordigers van 
de afgebeelde bevolkings
groep bezwaren hadden 
gemaakt. De Maori's 
vonden de cartoonachtige 
stijl van de zegels niet 
erg verheffend en - maar 
dat is een gerucht - ze 
zouden de lendedoeken 

van de Maori's op een van 
de zegels te klein hebben 
gevonden. Ondanks het 
feit dat de zegels nooit 
officieel zijn uitgegeven, 
zijn er toch vijfhonderd 
series over de toonbank 
gegaan. New Zealand Post 
zegt dat acht verzame
laars (waarschijnlijk 
zullen dat handelaren 
zijn, gezien het aantal 
verkochte exemplaren) 
per ongeluk hun bestel
ling bij de filatelistische 
dienst geleverd hebben 
gekregen. Er is op de acht 
weliswaar een dringend 
beroep gedaan om de 
zegels terug te geven, 
maar geen van de gelukki
gen heeft aan dat verzoek 
gehoor willen geven. Vol
gens New Zealand Post 
zijn de 'zegels' nauwelijks 
iets waard; mensen uit 
de wereld van de handel 
schatten echter dat een 
zegel rond 2.000 dollar 
kan opbrengen. 

TPGPOST VERHOOGT TARIEF VOOR BINNENLANDSE 
BRIEF MET BIJNA DERTIEN PROCENT 

TNT heeft op 30 augustus 
bekend gemaakt dat TPG-
Post op I januari 2007 zijn 
tarieven zal aanpassen. 
Het tarief voor de binnen
landse, losse brieven tot 
20 gram (nu nog 39 cent) 
wordt verhoogd naar 44 
cent, een stijging van 12.8 
procent. Het is de eerste 
tariefverhoging voor 
losse post in vijfenhalf 
jaar tijd. Het tarief voor 
brieven van 500 gram tot 
3 kilo wordt per i januari 
verlaagd tot 2.64 euro. 
TPGPost is van plan om 
het tarief van 44 cent tot 
2010 niet te verhogen. 
Het gemiddelde tarief 
voor binnenlandse 
brieven tot 3 kilo gaat met 

^ 12.1 procent omhoog; 
° volgens TPGPost blijft 
~ de stijging daarmee 
^ binnen de inflatieontwik-
=° keling sinds 2001, die 
>- 12-5 procent zou hebben 
S bedragen. 
^ Ondanks de forse verho-
2 ging met een stuiver blijft 
2 TPGPost de goedkoopste 
^ 24-uurs service bieden in 

. _ . West-Europa. 
5 5 0 ^^^ "̂ s tarieven moesten 

worden aangepast is 
onder meer een gevolg 
van de sterk veranderende 
markt waarin TPGPost 
opereert. In 2001 is in 

verband hiermee het 
Masterplan KostenJIexibilisc-
nng ontwikkeld. Dit plan 
heeft het bedrijf nodig om 
tot en met het jaar 2012 
het hoofd te bieden aan 
de verwachte volumeda
ling van de post. Dat er 
steeds minder poststuk
ken worden verzonden 
komt door de opkomst 
van e-mail en door de 
toenemende concur
rentie. In het Masterplan 
worden reorganisaties 
bij de divisies Operati
ons, Marketing & Sales en 
Ouerhead beschreven. In 
de periode 2000-2006 
zijn bij TPGPost 9.000 
arbeidsplaatsen komen te 
vervallen. Op dit moment 
is TNT nv in overleg met 
de vakorganisaties en de 

Op 11 december komt een zegel m 
het nieuwe tarief uan 44 cent uit, 
ongeueer zoals hierbouen 

medezeggenschapsor
ganen over aanvullende 
kostenbesparingen. 
Het tarief voor losse post
stukken tussen 250 en 
500 gram wordt verlaagd 
van 2.25 naar 2.20 euro. 
Voor de zwaardere post
stukken (500 gram tot 3 
kilo) wordt vanaf I januari 
2007 het tarief verlaagd 
van 3.00 naar 2.64 euro. 
Behalve het tarief voor 
binnenlandse brieven 
worden ook de tarieven 
voor frankeermachines, 
aangetekende posten 
voor post en postpakket
ten naar het buitenland 
gewijzigd. 
Per jaar, zegt TPGPost, 
geeft een gemiddeld huis
houden ca 26 euro uit aan 
postzaken (postzegels, 
kerstpost, internationale 
zendingen, pakketten). 
De aangekondigde ta
riefwijziging leidt tot een 
gemicldelde stijging op 
deze uitgaven van minder 
dan 2 euro per gezin per 
jaar. De OPTA heeft een 
en ander getoetst; de or
ganisatie heeft bevestigd 
dat de aangekondigde 
tariefstijging binnen het 
wettelijk maximum valt. 
Er zullen nieuwe zegels 
van vijf cent uitkomen 
om het publiek in staat te 
stellen, 'oude' zegels van 
39 cent aan te vullen tot 
het nieuwe tarief 

VERA TRINDER STOPT 
ER (BIJNA) MEE 

Het zullen vooral de 
hefhebbers van filatelis
tische hteratuur zijn die 
opkijken van het bericht 
dat Vera Trinder in 
Londen haar winkel heeft 
verkocht. 
Trinder is bekend als han
delaar in - vooral - boeken 
en andere filatelistische 
publicaties. Sinds 1969 
was ze de actieve spil van 
een winkel in Bedford 
Street, nabij Covent Gar
den, maar ze liep al veel 
langer rond in de wereld 
van de filatelie. Vera 
ging in 1940 voor Harris 
Publications werken, om 
vier jaar later de leiding 
van het bedrijfin handen 
te krijgen. Daarna begon 
ze voor zichzelf In haar 

Londense winkel waren 
nieuwe zowel als twee
dehands boeken te koop; 
haar voorraad was enorm. 
Vera is inmiddels zeven
entachtig en dat is een 
leeftijd waarvan ze vindt 
dat die haar pensionering 
in zicht doet komen. 
Vooruidopend op haar 
definitieve afscheid 
heeft ze haar zaak alvast 
verkocht aan het bedrijf 
Prinz Publications in 
Cornwall. 
Voorlopig komt Vera 
echter aan uitrusten niet 
toe, want ze wil haar 
opvolger, Jonathan Butt, 
goed inwerken. 'Er komt 
heus wel een moment 
waarop ik er echt mee 
stop,' schijnt de krasse 
Vera gezegd te hebben. 
Eens kijken hoe lang ze 
het nog volhoudt... 

H A l A f A D C I I _ LONDON'S NEW 
n l U v V U r E l l WHOLESALE CENTRE 
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1 VERA f 
.. TRINDER L™ 

38 Bedford Sc, 

Strand. Uadofi WCI 

'TANTES' RAKEN 
BESCHAAFD SLAAGS 

Oudere Nederlanders 
kennen het begrip 'Tante 
Pos' nog wel. In Engeland 
zit ook zo'n tante - daar 
Auntie genaamd - in de 
vorm van de publieke 
omroep, de BBC. De 
Engelse Tante Pos, Royal 
Mail, is familie van Auntie: 
beide ondernemingen 
zijn staatsbedrijven. Maar 
familie of niet, de beide 
tantes zijn niet altijd 
even aardig voor elkaar; 
soms moeten ze gewoon 
zakelijk zijn. Royal Mail 
weet (laar alles van, want 
de BBC zegde namelijk 
onlangs het contract met 
de posterijen op waarin 
de inning van de kijk- en 
luistergelden werd gere
geld. Wie in Engeland een 
televietoestel bezit, moet 
een omroepbijdrage beta
len en Royal Mail zorgde 
ervoor dat de kijkers en 
luisteraars deze dure 
plicht konden vervullen: 

voor het storten van de 
bijdrage moest je naar het 
postkantoor. Maar Auntie 
BBC heeft Tante Pos de 
rug toegekeerd: voort
aan kunnen de Engelsen 
terecht bij Paypomt, een 
bedrijf dat in Groot-Brit-
tanniè over zo'n vijf-
üenduizend vestigingen 
beschikt, veel meer dan 
Royal Mail te bieden heeft. 
Handiger voor de klant 
en nog goedkoper ook: 
de BBC denkt jaarlijks 
zo'n 140 miljoen euro te 
kunnen besparen. Zuur 
voor de posterijen, want 
ca. twee procent van de 
omzet van Royal Mail 
kwam van de inning van 
de omroepbijdrage. 
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4 OKTOBER 2006 : 
BEDREIGDE DIEREN 

m^Rssk 

652 

Op 4 oktober, Wereld
dierendag, verscheen een 
blokje met twaalf zegels 
van 39 cent, gewijd aan 
het thema 'Bedreigde 
dieren'. 
De bescherming van die
ren is nog steeds hard no
dig. Veel diersoorten wor
den in hun voortbestaan 
bedreigd, bijvoorbeeld 
door de illegale handel in 
exotische dieren of door 
de verdwijning van hun 
leefomgeving. Gelukkig 
beseffen dierentuinen 
dat zij een belangrijke 
rol kunnen spelen bij 
de instandhouding van 
diersoorten. Diergaarde 
Blijdorp in Rotterdam 
vindt natuurbehoud een 
van haar belangrijkste 
doelstellingen en neemt 
daarom actief deel aan 
ruim 70 internationale 
fokprogramma's van be
dreigde diersoorten. 
TPG Post vestigt door de 
uitgifte van het postze
gelvelletje van 4 oktober 
de aandacht op het lot 
van bedreigde dieren: op 
elke zegel is een bedreigd 
dier afgebeeld: netgiraflFe, 
dwergnijlpaard, laagland-
gorilla, Aziatische olifant, 
Indische neushoorn, 
Sumatraanse tijger (de 
kleinste nog levende 

tijger), Francois langoer 
(bladaap), tropische 
vlinder, Mantsjoerijse 
kraanvogel, blauwe pijl-
gifkikker, kleine panda en 
Aziatische leeuw. 
Uniek is dat op elke post
zegel in zogenoemde iso-
grammen wetenswaardig
heden zijn verborgen over 
het dier. Door gebruik van 
een bijgeleverd transpa
rant filmpje - een stukje 
plastic ter grootte van een 
creditcard - worden dank
zij Hchtinval onder een 
bepaalde hoek verborgen 
boodschappen zichtbaar. 
Meer hierover vindt u in 
een aparte bijdrage van 
onze medewerker Henk 
van der Vlist, elders in dit 
nummer van Filatelie. 
Het postzegelvel is sinds 
4 oktober jl. verkrijgbaar 
op de bekende verkoop
punten. Er verscheen ook 
een prestigeboekje op het 
thema 'Bedreigde dieren'. 
Het ontwerp van het vel
letje is van Jeroen Bruijn 
van bureau Thonik in 
Amsterdam. 

Op het moment dat deze 
editie van Filatelie ter 
perse ging, was de oplage 
van het velletje nog niet 
bekend. Ook de geldig
heidsduur van de zegels is 
nog onbepaald. De zegels 
zijn gedrukt bij Joh. 
Enschedé Security Print in 
Haarlem. 

10 OKTOBER 2006: 
VERZAMELVELLETJES 
'MOOI NEDERLAND 

De tien Nederlandse 
plaatsen die in 2006 in 
de serie 'Mooi Neder
land' voor het voeüicht 
werden gebracht, zijn ook 
ondergebracht in twee op 
10 oktober te verschijnen 
'verzamelvelletjes' die elk 
vijf plaatsen laten zien. 
Verzamelue! 1 herbergt de 
plaatsen Sittard, Leiden, 
Woudrichem, Vlieland en 
Enkhuizen, terwijl verza-
meluel 2 aan de plaatsen 
Zutphen, Schoonhoven, 
Deventer, Zwolle en Kam
pen onderdak biedt. 

In tegenstelling tot de 'ge
wone' velletjes in de reeks 
'Mooi Nederland' zijn de 
verzamelvelletjes in geheel 
Nederland verkrijgbaar. 
De geldigheidsduur van de 
zegels is nog onbepaald. 

16 OKTOBER 2006: 
TPGWORDT TNT 

Op 16 oktober komt een 
velletje met tien identieke 
zegels van 39 cent uit dat 
de naamswijziging van 
TPG naar TNT in beeld 
brengt. Helaas zit er op 
de afbeelding nog een 
embargo; volgende keer 
meer hierover. 

EMISSiEKALENDER 
NOVEMBER 2006 

7 november: 
Kinderpostzegels (thema 
'Veilig verder'); velletje 
met zes verschillende 
zegels van 39+19 cent. 

23 november: 
Decemberzegels; tien ver
schillende postzegels van 
29 cent in velletje van 20. 
Goede-doelenzegeis; tien 
verschillende postzegels 
van 29+10 cent in velletje 
van 20. 



STICHTING COMITÉ 
DAG VAN DE POSTZEGEL 

AMSTERDAM 

organiseert op 
zaterdag 4 en 

zondag 5 november 2006 
in het Huygens College, 

2e Constantijn Huygensstraat 31, Amsterdam 

"AMSTERDAM 2006" 
Een Categorieën 2 en 3 tentoonstelling, 

met 1-kader, jeugdklasse en propaganda, ook 
inzendingen op voordrukalbumbladen- / 

Catalogusinzending 
Er zijn d/V. handelaren aanwezig, er wordt een 
tombola gehouden en er is een stuiverhoek. 
De DvdP-envelop is hier uiteraard te koop, 

bestellen kan ook. 

KOM ALLEN KOM ALLEN KOM ALLEN KOM 
Aanvragen inschrijfformulier en verdere informatie: 

J. v/d Bijl 020 - 4974024 of M. Kleij 020 - 6405039 

Op zondag is het PARKEREN GRATIS 

Openingstijden: zat -10 .00-17.00 uur 
zon - 10.00-16.00 uur 

Toegang en catalogus gratis 

Elke week een ander land met 

15% korting 
Klik op onze website voor de aanbiedingen van deze week 

Onze hoofdsite met postzegels 
en benodigdheden 

www.Post3eelcl.com 

Onze gratis online wereldcatalogus 
Op land en thema. 

Absoluut uniek! 

www.freestampcatalogue.com 

Onze inkooplijsten per serie. 
Nergens ter wereld uitgebreidere 

inkooplijsten! 

www.po 

Ons postzegelwarcnhuis in 
Haarlem. 

200m' postzegelwinkel! 
Winkelcentrum Cronjestraat ( 

Haarlem, tei:023-S272136 

TE KOOP GEVRAAGD 
Frankeergeldige Postzegels, (nominaal) 

Canada = € 0,30 per 1 CAD 
Denemarken = € 0,08 per 1 DKK 
Frankrijk = € 0,06 per IFF 
Engeland = € 0,90 per 1 GBP 
Kanaaleilanden = € 0,50 per I GBP 
Liechtenstein = € 0,45 per 1 SFR (vanat 1996) 
USA = € 0,50 per 1 USD 
Zweden = € 0,05 per 1 ZWKR 
Zwitserland = € 0,45 per 1 SFR 
Duitsland Euro Zegels = € 0,80 per I euro 
Rabatt boekjes Zweden tussen 1979 en 1990 5,00 netto per boekje 
(losse /egels 0,25 per stuk) 
Alle zegels dienen met gom te zijn Geen port en dienst zegels 
Overige landen op aanvraag 

Ruud Vergossen Filatelie 
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard 

Tel-Fax. 040 2044684 - E-Mail. rvergossen@hetnet nl 

P.W.Meinhardt 
boekhandel voor de verzamelaar 
Piet Heinstraat 36 • 2518 CH Den Haag 

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

-17.00 • zaterdag 10.00 -14.00^ 
Fax 070 365 18 85 

pwmeinhardt@collectura.com 
Fortis-Bank 80.70.90.077 

Orders + € 3,50 verzendkosten bij vooruitbetaling Bij facturenng werkeli|ke 
verzendkosten Prijswijzigingen voorbehouden 

bezoek onze stand op de Postex Apeldoorn 2 0 - 2 2 oktober 

1 Midden: Oostenrijk, ZwitserI, Tsjechie/Slowakije, Hongarije 44,00 
2 Zuid-West: Andorra, Frankrijk, Monaco, Portugal & Spanje 44,00 
3 Zuid: Italië, S Manno, Vaticaan, Malta, Joegoslavië, Albanie44,00 
4 Zuid-Oost: Bulgarije, Gnekenl, Roemenie, Turkije, Cyprus 44,00 
5 Noord: Scandinavië & Baltische Staten 44,00 
6 West: Benelux, Groot-Brittannie & Ierland 44,00 
7 Oost: Oekraïne, Polen, Rusland, Sovjetunie, Wit-Rusland 44,00 

IVPH Nederland Speciaal 2 0 0 7 

NVPH Specialiteitencatalogus <06 ' 

Aanbieding NVPH catalogus & CD-ROM 
NVPH speciale catalogus Nederland & Geb & CD-ROM 2005 12,901 
NVPH speciale catalogus Nederland & Gebieden 2005 in kleur 9,90 

L NVPH CD-ROM Nederland & Gebieden 2005 5,OoJ 

N i e u w e c a t a l o < | i 2 0 0 7 
SBK catalogus Zwitserland & Liechtenstein in kleur 19,90 
Prifix speciale catalogus Luxemburg 2007 19,90 
Afinsa speciale cat Portugal, Azoren & Madeira 2007, kleur 37,90 
Edifil catalogus Spanje 2007 in kleur 16,90 
Edifil catalogus Spanje & Gebieden 2007 in kleur 32,90 
Dallay speciale catalogus Frankrijk 2007 in kleur 23,90 

Scott wereldcat 2 0 0 7 6 din. kleur 2 9 9 , 0 0 

Faci t spec . ca t . Scand inav ië 2 0 0 7 6 5 , 0 0 

Vuo i - t . r ^ f a ta l nn i 9 n 0 6 / 2 0 0 ' 7 
[catalogus Frankrijk 2007, in kleur 21,501 
cat Monaco, Andorra, DOM-TOM, TAAF & CEPT 2007 kleur 21,501 
catalogus West-Europa Landen A-E 2006 in kleur 38,001 

I catalogus Franse Gebieden 3 Na onafhankelijkheid landen M-Z 23,001 
wereldcitaloqus Jaargang 2005 in kleur 19,50J 

Domfii Europa CEPT 2 0 0 6 in kleur 4 0 , 0 0 

Domffl Olympische Zomerspelen, kleur 9 5 , 0 0 

www.collectura.com 

http://www.Post3eelcl.com
http://www.freestampcatalogue.com
http://www.po
mailto:pwmeinhardt@collectura.com
http://www.collectura.com


Op 13 juli 2006 verscheen 
de in Duitsland gedrukte 
Duitse zegel (verder 
te noemen de 'Duits
Duitse' zegel) van 70 cent 
met een afbeelding van 
Rembrandts eerste vrouw, 
Saskia. Deze 'DuitsDuit
se' zegel werd in blokken 
van tien zegels (vijfmaal 
twee) in vierkleurenofFset 
gedrukt bij Bagel Tiefdruck 
AG, Mönchengladbach. 
Behalve deze blokken 
leverde Deutsche Post ook 
nog twee andere filatelis
tische producten. Dat was 
in de eerste plaats een 
Ersttaflsblatt (ETB) met van 
elke 'Saskia' (de 'Duits
Duitse' zegel en een 
Nederlands exemplaar, 
verder de 'DuitsNeder
landse' zegel te noemen) 
één exemplaar; dit ETB, 
dat 0.85 euro kostte, 
werd in een oplage van 
175.000 stuks gedrukt. 
Het tweede product was 
een Erinnerun^sblatt (EB) 
in een oplage 40.000; dit 
EB bevat een blok van vier 
'DuitsDuitse' Saskiaze
gels en één 'DuitsNeder
landse' zegel en kostte bij 
Deutsche Post 4.50 euro. 
Alle zegels op de ETB's 
en EB's zijn afgestempeld 
met een Duits, respec
tievelijk een Nederlands 
eerstedagstempel. 

Al op 28 juli 2006 vroeg 
de tweelingzegelspe
ciahst Rindert Paalman 
zich op www.postzegeMog. 
nl af of die laatste zegel 
(de 'DuitsNederlandse' 
dus) wellicht apart was 
gedrukt. Het was immers 
bijzonder onwaarschijn
lijk dat ten behoeve van 
deze producten de Saskia

^ zegels uit de 'gewone' 
° Nederlandse blokken 
^ van tien (die slechts twee 
^ 'Saskia's' bevatten) zou
=° den zijn gehaald. Maar 
> daarover straks meer. 

s: De 'DuitsDuitse' zegels 
S op de ETB's en EB's zijn 
2 afkomstig uit de gewone 
^ Duitse blokken van tien. 

I _ . Het zegelformaat is voor 
O54 '̂̂ ^ Saskiazegels gelijk 

gehouden: 35.0 bij 35.0 
millimeter. De perforatie 
is bij de 'DuitsDuitse' ze
gel bloktanding 13^4:13^4 
of preciezer  als we een 

decimale notatie gebrui
ken 13.714:13.714 (24 
tanden horizontaal en 
24 tanden verticaal). Het 
papier is nietluminesce
rend met een laagje geel 
ophchtende fluorescente 
stof. In Duitsland is deze 
combinatie beter bekend 
als Cartax DPi papier. De 
notatie DPi wordt ge
bruikt voor papier waarbij 
de fluorescente stof door 
de gehele papiermassa is 
gemengd  denk aan de 
fiuorzegels van Neder
land uit 1962 (al ging het 
toen om het vergelijkbare 
merk lumogen)  terwijl 
de notatie DP2 wordt 
gehanteerd voor papier 
waarbij de fluorescente 
stof bouenop het papier is 
aangebracht. Het Cartax
papier zelfheeft een veel 
grovere vezel dan het 
Tullis Russelpapier dat bij 
Joh. Enschedé Security 
Printing in gebruik is. 
De papierrichting is 
verticaal terwijl dat bij 
de in Haarlem gedrukte 
zegels steeds horizontaal 
is. Het offsetraster dat 
door Bagel werd gebruikt 
is grover dan dat van En
schedé. De rasterhoeken 
zijn bij Bagel ook anders: 
magenta staat onder 
een hoek van 75 graden 
(in plaats van 15 graden 
bij JESP) en cyaanblauw 
onder een hoek van 15 in 
plaats van 75 graden. De 
hoek van het gele raster is 
niet meetbaar (vermoede
lijk gaat het bij Bagel en 
Enschedé om o graden) 
en het zwart is door beide 
drukkers onder een hoek 
van 45 graden gerasterd. 

De 'DuitsNederlandse' 
zegels die op de Duitse 
ETB's en EB's zijn 
geplakt, zijn gedrukt op 
nietfosforescent papier 
van Tullis Rüssel met een 
door Enschedé in offset 
aangebrachte Lvormige 
fosforbalk. Dat is dus 
geheel conform de 'Ne
derlandsNederlandse' 
Saskiazegels uit de ge
wone velletjes van tien en 
uit de prestigeboekjes. 
Zoals gezegd: al eerder 
werd het vermoeden uit
gesproken dat Enschedé 
voor de 'DuitsNeder
landse' zegel een aparte 

SAMENSTELLING: REIN BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
email: dziew0n@xs4all.nl 
website: www.xs4all.nl/~dziew0n/fila/druktech.htm 
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Detail uon een zegel op een EB; zie het rode puntje dat op de aaniuezigiicid uan een tuieede Sasikazcgel Mjsti 

oplage had aangemaakt. 
Dat vermoeden kon, toen 
na enige tijd uit Duitsland 
de ETB's en EB's beschik
baar kwamen, al vrij snel 
worden bevestigd. 
De Saskiazegels uit de 
Nederlandse blokjes van 
tien (de velletjes met 
zegels die ook andere 
Rembrandtmotieven 
laten zien) hebben alle 
aan de rechterzijde een 
doorlopende druk; bij de 
'DuitsNederlandse' ze
gels waren er echter veel 
die een blanco witte rand 
hadden op de tanding aan 
de rechterzijde. Ook wa
ren er zegels bij die zowel 
boven als onder een door
lopende druk hadden. 
Maar het mooist was toch 
wel een fragmentje met 
rood in de linkertanding 
en dan exact overeenko
mend met het rood in het 
hoedje aan de rechter
zijde! Dit laatste bewijst 
dat er op z'n minst twee 
Saskiazegels naast elkaar 
in een vel moeten hebben 
gezeten. Gezien het feit 
dat er zegels met zowel 
boven als onder door
lopende druk bestaan 
moet de velopmaak met 
blokken van ten minste 
twee zegels hoog geweest 
zijn. Inmiddels heb ik een 
blokje gezien van twaalf 
Saskiazegels (driemaal 
vier) met een blokafme
ting die overeenkomt 
met die van de normale 
Nederlandse Rembrandt

blokjes met tweemaal vijf 
verschillende afbeeldin
gen! 
Hiermee is het aantal ver
schillende Saskiazegels 
dus op vijf gekomen: 

Nederlandse Saskiazegels 
Saskia uit het normale 
velletje van 10; 
Saskia met het Inschrift 
Nederland uit het Neder
landse prestigeboekje; 
Saskia uit een speciaal 

velletje van 12, bestemd 
voor de productie van 
Duitse ETB's en EB's. 

Duitse Saskiazegels 
Saskia uit normaal Duits 
velletje van lo; 
Saskia met het Inschrift 
Deutschland uit het Neder
landse prestigeboekje. 
Meer hierover in een 
aparte bijdrage elders in 
dit nummer van Filatelie 
(zie pagina 664 en 665). 

PRESTIGEBOEKJE 
'MOOI NEDERLAND' 

Op I september jl. 
verscheen niet alleen een 
prestigeboekje, gewijd 
aan de schilder Karel Ap
pel, maar ook een presti
geboekje met alle tien in 
2006 uitgebrachte 'Mooi 
Nederland'zegels. 
Op het eerste gezicht is 
er geen verschil zichtbaar 
tussen de zegels in het 

boekje en die uit de eerder 
verschenen blokjes van 
vijf De rastermaten en 
rasterhoeken zijn iden
tiek; de drukker is dan 
ook in beide gevallen Joh. 
Enschede'Security Printing in 
Haarlem. De tanding van 
de zegels in de blokjes 
(1474) is echter veel fijner 
dan die van de zegels uit 
de boekjes: i3'/2:i2'/4 (14 
tanden horizontaal, 16 
tanden verticaal). 

http://www.postzegeMog
mailto:dziew0n@xs4all.nl
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WIE IS VAN DE KAART? 

Op I september jl. ver
scheen een blokje met 
drie zegels van 39 cent 
met daarop het laatste 
(mini)kunstwerk van de 
schilder Karel Appel. 
Daarmee is sprake van 
een toch nog tijdig eerbe
toon van TPGPost aan een 
groot kunstenaar. Karel 
Apppel stierf eerder dit 
jaar op 85-jarige leeftijd. 
Wie op de vroege ochtend 
van I september een 
blokje wilde kopen, 
kreeg een verbaasde 
baliemedewerker te zien 
die zich afvroeg wat het 
betekende dat er, na het 
scannen van de barcode 
van het blokje, op het 

beeldscherm een bedrag 
van 0.00 euro verscheen 
- althans na het scannen 
van de barcode op de 
envelop waarin het blokje 
zat. Overleg met collega's 
en een bhk in het interne 
informatieblad Balie-
nieuiüs bracht uitkomst: 
losse blokjes mochten 
uitsluitend gekoppeld 
aan drie wenskaarten ter 
waarde van ten minste vijf 
euro worden verkocht. In 
dat geval werden de drie 
zegels gratis geleverd; 
vandaar het bedrag van 
0.00 euro. Wie een blokje 
wilde hebben zonder 
wenskaarten aan te schaf
fen, kon maar één ding 
doen: voor 1.67 euro een 
postzegelmapje kopen, 
dus voor vijftig cent meer 

dan de nominale waarde 
van het blokje. 
Ook dit jaar is de gebruiks-
periode van de zegels 
weer beperkt: na 31 
december 2006 mogen de 
zegels niet meer gebruikt 
worden. Waar is dat goed 
voor? Wie controleert dat? 
De fosfor van de 'Weken 
van de Kaart'-zegels licht 
- net zoals in voorgaande 
jaren het geval was 
- onder ultraviolet licht 
oranje op. 
Los van de blokjes met 
drie zegels is er ook een 
prestigeboekje versche
nen waarin dezelfde zegel 
twaalf keer voorkomt. De 
tanding en rasterkenmer-
ken van de boekjeszegels 
zijn gelijk aan die van het 
blokje. 

NOGMAALS: DE ZEGEL 
VAN 6.45 EURO 

In aflevering van deze 
rubriek van juli/augustus 
heb ik ten onrechte de in
druk gewekt dat het bij de 
Rembrandtzegel van 6.45 
euro om rasterdiepdruk 
zou gaan. Ook de sug
gestie van het gebruik van 
een fijn raster is onjuist. 
Er is geen enkel raster! 
Omdat het bij de bewuste 
zegel om een fragment 
van een ets gaat, is ge
probeerd - en Joh. Enschede 
Banknotes is daarin bijzon
der goed geslaagd - om 
de ets (geen gravure!) zo 
natuurgetrouw mogelijk 
weer te geven. De ets is in 
plaatdruk gedrukt van een 
stalen plaat waarop de 
afbeelding fotochemisch 
is overgebracht. 
In de grafische industrie 
is - anders dan in de fila
telie het geval is - de term 
'diepdruk' gereserveerd 

voor (rakel)diepdruk, 
waarbij het beeld verdiept 
is, de gebruikte inkt dun-
vloeibaar is en overtollige 
inkt met een rakelmes 
wordt weggeschraapt. 
Als er ook - en dat is bijna 
altijd het geval - een raster 
aanwezig is - is de filate-
listische term: 'raster
diepdruk'. Bij plaatdruk 
is het beeld eveneens ver
diept en wordt er dikke, 
visceuze inkt gebruikt. 
Onder grote druk wordt 
de inkt op het papier 
aangebracht, waarna 
die altijd voelbaar is. De 
overtollige inkt werd 
weggeveegd. Bij rakel
diepdruk is de druk nooit 
voelbaar! Plaatdruk wordt 
in Nederland zelden meer 
toegepast voor postze
gels; het procédé is duur. 
Bij de Rembrandtzegel 
van 6.45 euro zijn kosten 
noch moeite gespaard om 
de gebruiker aan een ets 
van Rembrandt te helpen. 

Rembrandt 1606-2006 

HANGBLOKiES BEATRIX 
(VIJFMAAL 39 CENT) 

Het is nu eindelijk dui
delijk dat de hangblokjes 
met vijf Beatrixzegels 
van 39 cent definitief zijn 
vervangen door die met 
tienmaal dezelfde zegel. 
Sommige retail-wmkels 
hebben de blokjes van 
5 iets langer kunnen 
verkopen dan de gewone 
TPGPost-verkooppun-
ten. Sommige Bruna-
stationswinkels hadden 
- peildatum 6 september 
2006 - de blokken van 
5 nog wel, zij het dat ze 
een laatste, grote voor
raad hadden ingeslagen 
en daarna overstapten 
op blokken van 10. The 
Readshop in Leiden kon 
de blokken van vijf nog 
gewoon bijbestellen. 
Van de hangblokjes met 
zegels van i euro ver
scheen medio augustus 
2006 de 'W4'-cihnder 
voor het portret. De 
bekende kenmerken van 
de rode en donkerblauwe 
cilinders zijn nog steeds 
aanwezig, de vlek naast 

het hoofd van de konin
gin op zegel 5 (zoals 
eerder aangetroffen op 
dezegel van 39 cent; 
kenmerk 13) was er ook. 
Foutjes in de rillijn zijn 
dit keer 24b en 25 (zie af
beeldingen), maar ook de 
nog niet eerder geconsta
teerde 29 (achtste rilgat is 
halverwege dichtgeslibd). 
Dit kenmerk van de rillijn 
blijkt bij goed zoeken 
ook bij de zegels van 39c 
met de drukvormnum-
mers 'W2' en 'W4' voor 

te komen, alsmede bij 
de zegels van 78 cent 
op glanzend karton. De 
slittanding wijkt sterk 
af van wat we de laatste 
jaren hebben gezien. De 
'matrix' (de buitencon
touren van de zegelzijde, 
dus datgene wat overblijft 
als de zegels er uit zijns 
gelicht) vertoonde aan de 
onderzijde van een zegel 
een scherpe, horizontale 
kant. Bij de zegel van i 
euro met drukvormnum-
mer 'W4' is dat niet meer 

ZO: daar is de 'buitenslit* 
rond. 
Uiterst recent - het gaat 
om een vondst van 2 sep
tember jl. - is de melding 
van de zegel van 39 cent 
met dezelfde buitenslit 
als die van de zegel van i 
euro. Bij deze 39 cent ont
breekt kenmerk 13 (blauw 
vlekje naast het hoofd) en 
is er een kenmerk van de 
portretcilinder bijgeko
men. Onderaan zegel 4 
zit een klein blauw stipje, 
schuin rechts onder de 

rechteronderhoek. We 
hebben hier dus ogen
schijnlijk te maken met 
cilinder 'W4', zij het dat 
bij eerdere blokjes met 
drukvormnummer 'W4' 
(de zegels van 65 en 80 
cent van januari jl. en bo
vengenoemde zegel van i 
euro) die stip ontbreekt. 
En ook het feit dat ken
merk 13 ontbreekt, wijst 
ofwel op een nieuwe cilin
der ofwel op een grondige 
'schoonmaak' na het 
opnieuw verchromen. 
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BELGISCHE EMISSIES 
IN OKTOBER 2006 

Op 23 oktober verschij
nen de volgende emissies: 
- 40 jaar Belgische Acade

mie voor Filatelie; 
- Promotie van de filatelie 

(buitenlandse kunst in 
Belgische musea). 

Academie voor Filatelie 
Het gaat bij deze emissie 
om een blok met 10 prior
zegels (vijfmaal 2) van 52 
cent, gewijd aan het feit 
dat veertig jaar geleden 
de Belgische Academie uoor 
Filatelie werd opgericht. 
De zegel is ontworpen 
door Jean Libert, die ook 
de in september ver
schenen Hanze-zegels 
maakte. De zegel toont 
een envelop met de letters 
ABA, een afkorting die 
Frans en Nederlands met 
elkaar versmelt: Academie 
Bel̂ e en Belgische Academie 
lenen de letter 'B' van 
elkaar. 
De Belgische Academie 
voor Filatelie verenigt de 
meest erudiete filatelisten 
van het land. Ze heeft 
als doel de ontwikkeling 
van de filatelie te steunen 
en ze in de belangstel
ling te plaatsen door de 
organisatie van conferen
ties en het uitgeven van 
publicaties. Verder wil 
men hulde brengen aan 
de grote voorvechters van 
de filatelie uit het heden 
en het verleden, zowel in 
België als in het buiten
land. 
De Belgische Academie 
voor Filatelie heeft haar 
maatschappelijke zetel in 
de Rue Langeveld 69 in 
Brussel; de huidige voor
zitter is Claude Delbeke, 
die terzijde wordt gestaan 
door zijn ondervoorzitters 
Léo De Clercq en Emile 
Van den Panhuyzen. 
De voorverkoop van de 
ABA-zegel wordt gehou
den op 21 oktober, in de 
polyvalente (multifiincti-
onele) zaal Raf Verhaest, 
Braemkasteelstraat 35 
in Gent-Ledeberg. Daar 
kunt u van 10 tot 16.30 
uur terecht. De ontwer
per is aanwezig voor het 
signeren van de zegels. 
De zegels zijn gedrukt 
op de Goebel-i raster-
diepdrukpers (druk aan 
de rol) van de Zegel
werkplaats in Mechelen. 
Het zegelformaat is 27.6 
bij 40.2 millimeter, de 

perforatiemaat ii'ji (16 
tanden horizontaal, 23 
tanden verticaal). De 
korte zijde vertegenwoor
digt de cilinderomtrek. 
De perforatie loopt in alle 
velranden (boven, onder, 
links, rechts) geheel door. 
Op de drukcilinder zijn 
zes blokken geplaatst. 
Op de rechterrand staat 
de productbarcode. 

Promotie van de filatelie 
Op 23 oktober verschijnt 
ook een blok met vijf 
prior-zegels (een rij van 5) 
van 52 cent met een 
toeslag 12 cent voor de 
promotie van de filatelie. 
Op de zegel zien we het 
gebouw van het Museum 
voor Schone Kunsten in 
Gent en een detail van een 
schilderij van Theodore 
Géricault. Het ontwerp 
is van Myriam Voz en 
Thierry Martin (MVTM). 
Het verband tussen fila

telie en wat op de zegel 
is afgebeeld is niet erg 
duidelijk. Bij filatelie als 
onderdeel van de schone 
kunsten kunnen we ons 
nog wel iets voorstellen, 
maar een afbeelding van 
De Kleptomaan (volgens 
andere bronnen De Gek) 
lijkt niet erg vleiend voor 
de filatelisten, hoewel 
de laatste betiteling 
misschien niet zelden 
gebruikt zal worden. 
Kennelijk gaat het om 
buitenlandse kunst in 
Belgiche verzamelingen. 
Eerder was impressionis
tische, surrealistische en 
fauvistische kunst uit de 
musea van Doornik, Brus
sel en Luik aan de beurt, 
nu gaat het om romanti
sche kunst van een Franse 
schilder die leefde van 
1791 tot 1824. Géricault 
schilderde De Kleptomaan 
in 1820 voor zijn vriend 
Etienne-Jean Georget. 

Géricault werd op 26 
september 1791 in Rouen 
geboren en verhuisde 
in 1801 met zijn ouders 
naar Parijs. Tijdens zijn 
opleiding bestudeerde 
hij vooral het werk van 
Velasques, Caravag-
gio en Rubens. In 1817 
bezocht hij Italië (Rome 
en Florence) om het werk 
van Michelangelo te be
studeren. Terug in Parijs 
ontmoette hij Delacroix. 
Van 1820-1822 woonde 
hij in Londen en interes
seerde hij zich voor de 
Engelse schilder Turner. 
Een ernstige ziekte na zijn 
terugkeer in Parijs maakte 
hem voor de rest van zijn 
leven bedlegerig. Hij 
stierf op 26 januari 1824 
in Parijs. 
Eind vorig jaar, begin dit 
jaar was een tentoonstel
ling in het Van Gogh-mu-
seum in Amsterdam aan 
Géricault gewijd, getiteld 

Beestachtig mooi, kijken naar 
dieren. 
Ook voor deze emissie 
is de voorverkoop op 
21 oktober; zie de gege
vens bij de zegel voor de 
Academie. 
De zegels zijn gedrukt 
op de Goebel-i raster-
diepdrukpers (druk aan 
de rol) van de Zegel
werkplaats in Mechelen. 
Het zegelformaat is 40 
bij 27.6 millimeter, de 
perforatiemaat ii'h (23 
tanden horizontaal, 16 
tanden verticaal). De 
korte zijde vertegenwoor
digt de cilinderomtrek. 
De perforatie loopt in de 
boven-, onder- en linker-
rand geheel door, rechts 
in het geheel niet. Op 
de drukcilinder zijn vier 
blokken geplaatst (twee 
aan twee, téte-bêche). 
Op de onderrand staat 
links de productbarcode. 
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MINDER BIJEN, 
MINDER BLOEMEN 
Niet alleen grote dieren 
worden in hun voortbe
staan bedreigd. Onder
zoekers hebben ontdekt 
dat het aantal bijen
soorten in ons land flink 
minder is geworden. Van 
de tien soorten die er 25 
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jaar geleden nog waren, 
zijn er nog maar 2 over. 
Dat heeft ook gevolgen 
voor veel planten in 
Nederland. Bijen vliegen 
van bloem tot bloem. 
Zo zorgen ze ervoor dat 
planten zich kunnen 
voortplanten. Veel plan
tensoorten dreigen nu 
ook te verdwijnen. Som
mige zijn al verdwenen. 
Waarschijnlijk bestaat dit 
probleem niet alleen in 
Nederland. 

ADRESWIJZIGINGEN 
Een vriendelijk verzoek 
aan de abonnees van De 
Posthoorn. Alle adres

wijzigingen, veranderingen 
in abonnementen, etc. 
graag doorgeven aan de 
ledenadministratie van 
De Posthoorn: Aria Sprangers, 
Provinciale weg Noord 128, 
4286 EE Almkerk, 
telefoon: 0183  40 39 52 

OOG VOOR 
BEDREIGDE DIEREN 
Op Dierendag heeft 
TPG Post een velletje 
uitgegeven met postze
gels waarop bedreigde 
dieren staan. Het was 
niet de eerste keer dat 
de Nederlandse post 
aandacht schonk aan be
dreigde dieren. Al in 1971 
verscheen een zegel met 
het pandabeertje van het 
Wereld Natuur Fonds 
en in 1974 werden de 

eerste 
zegels 

Natuur en Milieu

uitgegeven. Wie 

de catalogus openslaat, 
zal zien dat het daar niet 
bij is gebleven, In de 
jaren negentig verscheen 
zelfs een paar jaar achter 
elkaar een Natuur en 

Milieuserie. Op de 
zegels van 1993 stonden 
vlinders en in 1995 waren 
vogels het onderwerp. 
Naast het Wereld Natuur 
Fonds kregen ook andere 
natuurbeschermings
organisaties hun eigen 
postzegel. In 1999 was 
er bijvoorbeeld aandacht 
voor de Vogelbescher
ming. Vorig jaar werd het 
eeuwfeest van Natuur
monumenten zelfs ge
vierd met twee velletjes. 

EILAND BESCHERMT ZEESCHILDPAD 

In de Atlantische 
Oceaan ligt het eiland 
Ascension. Vanuit het 
verre Brazilië komen 

zeeschildpadden naar 
het eiland toe om te 
paren, eieren te leggen 
en te broeden. Het 

gaat helaas niet goed 
met deze zeeschild
padden. Er wordt in 
Brazilië op ze gejaagd 
en door het broeikas
effect lijkt het erop 

DRAWINGS BY TH E CHILDREN OF TWO BOATS SCHOOL, ASCENSION IS LAN 

dat er steeds meer 
schildpadden geboren 
worden van het
zelfde geslacht. Om 
te voorkomen dat de 
schildpadden uitster
ven, is op Ascencion 
een project gestart om 
ze te beschermen. De 
schildpadden worden 
geteld. Er wordt 
gekeken of het echt zo 
is dat er veel meer die
ren van een bepaald 
geslacht komen. De 
gezondheid van de 
schildpadden wordt in 
de gaten gehouden. 
Tijdens hun verblijf 
op het eiland eten de 
dieren niet, ze kunnen 
daardoor erg verzwak
ken. Ook worden de 
schildpadden met 
satellietzenders ge
volgd als ze het veilige 
Ascension verlaten. 

BELGICA 'o5 
WERELDKAMPIOENSCHAP 

JEUGDFILATELIE 
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VOOR EEN NATUURVRIENDELIJKE WERELD 

DIERENTUINEN VOORKOMEN UITSTERVEN 
ma's. Soms lukt het om 
dieren terug te zetten 
in de natuur. Of ze 

Er zijn veel organisaties 
die zich inzetten voor 
bedreigde dieren. Een 
daarvan is Greenpeace. 
Het werd in 1971 opge
richt toen de regering 
van de Verenigde Staten 

den worden gehouden. 
Ze kwamen nooit aan, 
maar de hele wereld 
hoorde van hun actie 
en overal kwam men in 
verzet tegen de proe
ven. Succes was het ge

Er zijn veel bedreigde 
diersoorten, maar geluk
kig zijn er ook lichtpunt
jes. Dierentuinen helpen 
op een mooie manier. 
Ze zorgen dat de dieren 
kleintjes krijgen. Zo zal 
de soort niet uitsterven. 
Dat heten fokprogram

Z Ü SI i t 
GanzesJahrgo 

worden geruild tegen een 
ander dier uit een andere 
dierentuin. Bijvoorbeeld 
één breedlip neushoorn 
tegen twee chimpansees 
(WtNB). 

atoomproeven wilde 
doen voor de kust van 
Alaska. Een groepje 
Canadezen maakte zich 
veel zorgen over de ge
volgen voor de natuur. 
Ze huurden een oude 
vissersboot en gingen 
op weg naar de plek 
waar de proeven zou

volg. Het gebied werd 
een vogelreservaat en 
Greenpeace was gebo
ren. Sindsdien zijn er 
vele acties gevoerd zo
als tegen de walvisvaart 
en de jacht op zeehon
den. Dat gebeurt met 
opvallende acties en 
altijd zonder geweld. 



Het grootste 
troeteldier 

9 % 

Deze zomer w/as 
ik met vakantie in 
China. We gingen 
naar een fokcentrum 
voor reuzenpanda's. 
jongens, wat was dat 
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leuk! Maar er is iets 
aan de hand met de 
reuzenpanda's. 
Ze sterven uit. 
Daarom zijn ze een 
bedreigde diersoort. 

Wat zijn bedreigde 
dieren? 
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Op deze zegel zie 
je een witte neus

hoorn. Daarvan 
waren er vroeger 
duizenden. Maar 
toen bedachten 

de mensen dat de 
hoorn magische 
krachten had. Ze 
malen de hoorn tot 
poeder. 
Dat verkopen ze 
voor heel veel geld. 
Daarvoor moesten 
ze wel de neushoorn 
doden. 
Vandaar dat er 
nu nog maar heel 
weinig over zijn. Ze 
worden bedreigd 
met uitsterven, dat 
noemen we bedreig

de dieren. 

Waardoor worden 
dieren bedreigd? 
Bij die neushoorn 
weet je het al. De 
mensen wilden 
zijn hoorn hebben. 
Bij de tijger is het 
anders. De mensen 
gaan wonen in zijn 

leefgebied. Dus er is 
te weinig plek voor 
de tijger. 
De rust is weg, en 
zijn eten is weg. 
En het ergste is 
misschien wel dat 
mensen zijn velletje 
graag willen hebben. 
Voor een mooi bont

jasje of zo. Daarom 
sterft de tijger uit. 
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Ook olifanten zijn 
bedreigde dieren. De 
mens (ja, altijd weer: 
de mens) wilde zijn 
slagtanden hebben. 
Van dat ivoor maak 
je mooie beelden. 
Maar nu zijn de 
olifanten zo goed 
beschermd, dat er 
langzamerhand ge

noeg olifanten zijn. 
En er moeten er niet 
teveel komen. Een 
olifant eet namelijk 
nogal wat, en er 
moet wel genoeg 
eten zijn voor ieder 
dier. 

Ons knuffeldier 

De zeehond staat 
in Nederland op de 
Rode lijst. Dat is de 
lijst met bedreigde 
diersoorten per 
land. In Canada 
staat de zeehond 
niet op de Rode 
lijst. Want daar 
maken ze volop 
jacht op de zee

hond. 

Hier is iets vreemds 
aan de hand. De 
walvis staat op de 
lijst van uitster

vende dieren. En 
de mens helpt daar 
ook nog een handje 
aan mee: we maken 

jacht op de walvis. 
Hoe kan dat nou, 
zeg je. ik begrijp 
het ook niet. Ik weet 
wel, dat veel men

sen leven van de 
opbrengst van de 
walvisjacht. 

Het Wereld Natuur Fonds 

De reuzenpanda 
heeft geluk. Hij is 
het symbool van 
het Wereld Natuur 
Fonds geworden. 
Dat IS een enorme 
milieuorganisatie 
van ongeveer 6o 
landen. Het doel 
is dat mensen in 
evenwicht met de 
natuur leven. Prins 
Bernhard was een 
van de oprichters. 
Hij is ook de eerste 
voorzitter geweest. 

Ideeën genoeg 

De meeste kinderen verzamelen dieren, maar 
dat is wel veel. Dus zou een albumblad met 
bedreigde dieren een aparte verzameling opleve

ren. IdeetjePVeel succes er mee! 
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Rare Postzegels 

Als ik op een beurs op jacht ga naar postzegels en andere "filate

listische elementen", vraag ik wel eens aan een handelaar: "Hebt 
u ook rare postzegels?" Soms zeggen ze dan tegen me dat ik maar 
eens in de spiegel moet kijken, dan zie ik er één. Toch worden er 
tegenwoordig allerlei aparte postzegels uitgegeven. In dit schrijfsel

tje ga ik er een paar voor jullie behandelen. 
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Voelpostzegels 
Ik heb jullie al eens verteld 
over postzegels met een 
smaakje, over geurze
gels en over exemplaren 
gemaakt van allerlei 
materiaal, zoals hout en 
textiel. Misschien denk je 
wel, nu moet het toch niet 
gekker worden. Maar de 
werkelijkheid verslaat de 
verbeelding bijna altijd. 
De PTT van Gibraltar 
bedacht zegels die je kunt 
voelen. Op de zegels staat 
de beroemde rots van 
Gibraltar. De postzegels 
zijn gedrukt met inkt die 
eerst werd vermengd met 
tot poeder vermalen stuk
ken van de echte Gibraltar 
Rock. Als je voorzichtig 
met je vingertoppen over 
de postzegel wrijft iets 
wat je eigenlijk nooit mag 
doen voel je de ruwe 
stukjes rots als het ware 
bovenop de postzegel lig
gen. Steengoed idee toch, 
die rotszegels? 
Ook Zwitserland gaf 
voelzegels uit. In 2003 
maakten ze daar postze
gels met een gedeelte van 
de tekst in brailleschrift. 
Ze werden uitgegeven 
ter gelegenheid van het 
100jarig bestaan van de 
Zwitserse bibliotheek voor 
blinden en slechtzienden. 

Helder als kristal 
In Oostenrijk bevindt zich 
de fabriek van Swarovski. 
In de ateliers van dit 
bedrijf worden de mooiste 
kristallen schalen, beeldjes 
en vazen ontworpen en 
vervaardigd in de glasbla
zerij. 
In 2004 gaf de Oosten
rijkse post in samenwer
king met Swarovski een 

worden gebruikt en ... ook 
hoe het niet moetll! 
De grote zorg van de 
Royal Mail is dat men de 
koningin gaat versieren 
door haar bijvoorbeeld een 
jolig hoedje op te zetten. 
Dat hoedje moet op het 
spruitje. De Post zegt het 
zo: "Make sure you don't 
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De koningin en de spruitjes 

Op het rode en blauwe 
plaatje werd de geschiede
nis van het land verteld; 
in het Bhoetans (rood), 
in het Engels (blauw). 
Bhoetan heeft drie 
volksliederen. Die worden 
gespeeld en gezongen op 
de groene, de zwarte en 
de witte schijfjes. 
Op de twee luchtpostze
gelgrammofoonplaatjes 
(zwart en geel) staat een 
samenvatting van de his
torie en de liederen van 
de vijf gewone postzegels. 
Die luchtpostzegels zijn 
ook extra groot. Vroeger 

je zelf uitmaken. Ik heb ze 
afgestempeld gezien op 
een poststuk. Je kunt ze 
ook vinden in de postze
gelcatalogi. 
Nog meer muziek komt 
er uit Paraguay. Daar 
kwamen ze in 1985 op de 
markt met een gigantisch 
muzikaal blok met rechts
boven een postzegel van 
de musicus Luis Alberto 
del Parana. De grammo
foonplaat zit los op het 
blok gemonteerd. 
En er komt nog meer 
postzegel muziek aan. In 
een artikeltje in de Korean 

tweetal postzegels uit. In 
elke zegel zitten 6 kristal
letjes verwerkt. Omdat 
de kristalletjes een beetje 
naar buiten uitsteken 
worden de zegels te koop 
aangeboden in een apart 
ontworpen mapje. Hele 
chique postzegels. 

De koningin en de 
spruitjes 
En wat denk je van de 
zelfmaakpostzegels van 
Engeland uit 2003 ? Ze 
gaven daar toen een vel
letje van 10 stickerzegels 
uit met erop afgebeeld 
een aardbei, een aardap
pel, een paprika enz. en 
ook natuurlijk het hoofd 
van de koningin, dat moet 
daar. Bij die tien postze
gels werd bijgeleverd een 
velletje met een groot aan
tal ogen, hoeden, petten, 
baretten, snorren, mon
den en andere spullen. 
Creatievelingen konden 
de peer, de aardappel of 
de tomaat op een vrolijke 
manier optuigen met die 
monden, oren en brillen. 
De post voegde er ook een 
gebruiksaanwijzing bij. Ze 
leggen uit hoe de snor
retjes en petjes kunnen 

cover the Queen!" (= Let 
op dat je de koningin niet 
bedekt). Gaaf toch zo'n 
serie zelfmaak stickerpost

zegels! 

Herrieschoppers 
In het algemeen zijn 
postzegels tamelijk rustig; 
geluid maken ze niet. In 
Bhoetan dachten ze daar 
in 1973 anders over Ze ga
ven toen een setje van vijf 
gewone en twee luchtpost
zegels uit in de vorm van 
grammofoonplaatjes (net 
zo iets als cd'tjes). En je 
kon ze nog afspelen ook. 

noemde we zulke schijven 
: langspeelplaten. Moet 
je zulke postzegels nu 
serieus nemen. Dat moet 

Stamp Review worden 
we attent gemaakt op 
een nieuw filatelistisch 
verschijnsel, namelijk de 
muziekzegel. In de zegel 
zit ingebouwd een chipje. 
Bij aanraking gaat de post
zegel zelf muziek maken. 
Een firma in Singapore die 
als agent optreedt voor 
de PTT van ZuidKorea, 
laat weten voor geïnteres
seerde PTTs een muzi
kale postzegel te kunnen 
vervaardigen. Een leuk 
idee toch. We wachten in 
spanning af 
Je ziet het. Er is heel wat 
raars te vinden in de we
reld van de filatelie. Zorg 
maar dat je er niet van in 
de war raakt. 

Daan Koelewijn 



POSTSCRIPTUM 
GIFTIG PAKJE 

De gekste dingen 
worden met de post 
verstuurd. Daar kunnen 
de douanemedewerkers 
van meepraten. Eind 
juni werd een postpak
ketje uit Hongkong met 
behulp van een scanner 
gecontroleerd. De me
dewerkers dachten een 
leuke speelgoedslang in 
het pakket te zien. Maar 
toen het voor de tweede 
keer door de scanner 
ging, had het dier een an
dere vorm aangenomen. 
Voor de zekerheid werd 
de Algemene Inspectie
dienst ingeschakeld. Die 
constateerde dat er in 
het pakje een zeer giftige 
witkopadder zat. Geluk
kig is niemand door het 
beest gebeten. 

WIST JE DAT... 

...een haai van schuur

papier is? De huid van 
papier voor houten 
beeldjes. Men noemde 

Hondshaai 
Pecite roussecte 
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haaien is bedekt met hele 
kleine scherpe huid
tandjes. Als je een haai 
zou aaien, voelt dat een 
beetje ruw aan. In het ver
re verleden werd de huid 
van haaien gedroogd en 
dan gebruikt als schuur

dat schuurmiddel dan 
"chagrijnleer". Zo zie je 
dat die gevaarlijke vis 
nog ergens goed voor 
was. En je kon hem na
tuurlijk ook nog opeten 
en er haaienvinnensoep 
van maken (TO). 

TWEE HELE GEWONE VOGELS 

Dit zijn de huismus en 
de boerenzwaluw. Vroe
ger zag je er heel veel in 
de buurt van je huis. 
En nu zijn ze er bijna niet 
meer. Heb jij nog een 
musje in de tuin? Wees 
er maar zuinig op. 
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DE KONINGINNEPAGE 

Deze mooie vlinder staat 
ook in Nederland op de 
Rode lijst. Een grote vlin

der, want zijn vleugels 
zijn wel 3 cm lang. Komt 
hij bekend voor? 
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FILATELISTISCHE LINK 

Het grootste deel van 
deze Posthoorn gaat over 
bedreigde dieren. De 
dodo is helaas niet meer 
te redden. De vogel die 
op het eiland Mauri
tius voorkwam is al vele 
eeuwen geleden uitge
storven. Als je meer wilt 
weten over het dier, dat 
ook wel walgvogel werd 
genoemd, surf dan naar 
http://people.zeelandnet. 

nl/acoomens/dodo. 
htm Via deze site kan je 
ook andere interessante 
filatelistische verhalen 
lezen. 

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

l/oiaende' moMui uwrcLetv «t Brussel de^ Werddkam^ 

tUoeMckaf>t>e*vJeuadAlateüe^aekoude*u Erdoeivook 

eefvpnar NederlMidse Utzenders mRe.JuüU'axaM/ 

toch ook kijkenJ? ïlc keh aekooriL dai er keel vtil 

Leiike^ xctwiteiteji/ zjjft/ tworjonae^ i/erzam£laArs. Mu

sckietv koMMv we> etkpuur ivel teae*i! Schiet itteaermt 

oMv om fe ̂ gen/ unttje^ ueuv De Posthoortv idndt. 

EeM/ülateiistUch^aroetwuv Jeffrey Croeneveld 

1 PUZZEL OKTOBER 2006 
Dit is een puzzel voor alle jeugdige leden van De Posthoorn. )e antwoorden moeten voor 
15 november 2006 binnen zijn bij de redactie, De Coedemeent 1, 1447 PT Purmerend. 
Hier zijn de vragen: 
1. Op w/elk eiland is een speciaal project gestart om zeeschildpadden te beschermen? 
2. In welk jaar werd Greenpeace opgericht? 
3. Welke dieren stonden in 1993 op de Nederlandse Natuur en Milieuzegels? 
4. Welk dier staat in Nederland op de Rode Lijst, maar in Canada niet? 
5. Welk dier is staat in het symbool van het Wereld Natuur Fonds? 
6. Noem het land dat postzegels uitgaf waarin kristal verwerkt was. 
7. Wat is de naam van de musicus die een postzegelplaat mocht opnemen? 
8. Wat voor een giftige verrassing vond de douane in een postpakket? 

i ANTWOORDEN PUZZEL APRIL 
De juiste NVPHnummers zijn: 1227,1714 en 1900. 
Na loting gaat een Mooi Nederlandvelletje naar 
Tobias joling (Groningen). 
Hartelijk gefelici

J.van Speyh 
J. Schoemaker 

Doyer 
olieverf op 
linnen 1S34 

Rijksmuseum 
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f NEDERLAND ! 

Meer dan 750 jongens en meisjes gingen je voor! 
De postzegelclub van JFN op internet: 

de StampKids Club. Surf naar www.stampkids.org 
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• Only see auction lots 
that match your interests 

• No unwanted catalogues 
• FREE to register and use 
• Update your interests at any time 

To join Sandafayre's Specialist Collectors 
Register email your details to 

stampiegister@sandatayre.com 
or return the coupon in an envelope today. 

(Please note that your details will remain confidential and are for use only by Sandafayre) 

MAIL BID CATALOGUES & ONLINE SALES 
SANDAFAYRE LTD, KNUTSFORD, WA16 8XN, UK 
Tel +44(0)1565 653214 Fax +44(0)1565 651637 

www.sandafayre.com 

Please register me as a Specialist Collector D 

My specialist interests are 

Please alert me \_] by email [_J by post 

: Please send me 
my FREE introductory auction catalogue 
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KILOWAAR MET 2002/2003/2005 UITGAVEN 
GROOTFORMAATZEGELS ALLE PRIJZEN INEUROS lOOgr 
Zwitserland met toeslag en hogere waarden 11 00 
Oostenrijk grote sortering 15 00 
W Europa grote sortenng en hoge waarden 10 50 
Skandinavie grote sortenng met IJsland 12 50 
Duitsland met toeslag en hoge waarden 9 00 
Noorwegen grote variatie en hogere waarden 10 50 

veel nieuw en met hoge waarden 6 50 
grote sortering 10 00 
vele landen (iets Europa) 10 50 

Engeland 
Finland 
Wereld 
MISSIEWAAR 
Duitsland 
Australië 
N Zeeland 
Engeland 
W Europa 

Nieuw en met hogere waarden 
veel nieuw en met hogere waarden 
veel grootformaat en hogere waarden 
met buitenland en hogere waarden 
onuitgezocht met grootformaat 

8 25 

250 gr 
27 00 
35 00 
23 50 
30 00 
20 00 
25 00 
15 00 
23 50 
25 00 

8 50 
11 00 
19 50 
7 00 
7 50 

90 00 
130 00 
88 00 
112 00 
77 00 
94 00 
52 50 
90 00 
90 00 
28 00 
40 00 
76 00 
25 00 
27 50 

Prijswijzigingen voorbehouden / ievenng zolang de voorraad strekt 
Orders beneden € 50 00 + € 4 50 porto Orders boven € 50 00 portovrij 

Levenng onder rennbours + €11 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 07 681 

HULS J.B.A. b.v. 
M.L. Kingstraat 55 - 6245 GH EYSPEN - Tel. 043-4093495 

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

Stichting Comité Dag van de Postzegel Rotterdam 
organiseert sinds 1968 jaarlijks een postzegeltentoonstelling 

38^ "DAG VAN DE POSTZEGEL" 
m Congrescentrum AHOY' te Rotterdam, 
tevens 45-̂  DAG van de AEROFILATELIE 

t.g.v. 70 Jaar De Vliegende Hollander 
vrijdag 10 november 2006 van 10 00 tot 18 00 uur 
zaterdag 11 november 2006 van 10 00 tot 17 00 uur 
zondag 12 november 2006 van 10 00 tot 16 00 uur 

Entree € 3,— jeugd t/m 14 jaar gratis Gratis catalogus 
De handel is ruim vertegenwoordigd. Grote altijd 

prijs loterij en 2 grote vijf eurocenten tafels aanwezig 
De jaarlijkse 'Dag van de Postzegel' enveloppe (nr38) is nu reeds 
te bestellen voor € 2,25 giro 15 43 700 tnv Dag van de Postzegel, 

Maassluis info tel 010-5911049 of E-mail melger(g),caiway nl 

POSTZEGEL- EN PARTIJENHANDEL 

_¥AM ¥ u n r 
KIJK OP W W W . P Z H - V A N V L I E T . N L 
V O O R : DUITSE KOLONIËN, BELGIË, HONGARIJE, 
DUITSE RIJK, NEDERLAND, PARTUEN, COLLECTIES ETC. ETC. 

W i | zi|n gespecialiseerd in veel kavels die klaar liggen voor 
diverse veilingen, waar u minimaal 15% veilingkosten op bespaart 
W i | leveren door heel Nederland maar in onze gezellige winkel doet 
u de beste zaken 

Geopend woensdag t m vn|dag 11 00 17 00 Zaterdag tot 16 00 

PZH Van VLIET 
Molecatenloan 16 b 7339 IM UGCHELEN 

Tel 055 5416108 
(Gratis parkeren voor de deur) 

ADVERTEREN 
IN FILATELIE? 

Bel voortaan Bureau de Troyel 

Telefoon 036-5384528' * 

mailto:stampiegister@sandatayre.com
http://www.sandafayre.com
http://WWW.PZH-VANVLIET.nl


Brabantse 
Postzegel- en 
Muntenveiling 

Houdt op 20 en 21 oktober 2006 
haar 146® openbare veiling 
Wij houden voor u 6 veilingen per jaar. 

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

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

restpartijen in dozen en kisten enz 

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

Bezoek nu ook onze webwinkel www.bpveiling.nl 

Mmag onze gratis catalogus aan !! 

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


RUMOER ROND REMBRANDT: 
NIET ALLEEN PRESTIGEBOEKJES 
Variantenreeks Saskiazegel verder uitgebreid 

D O O R R E I N B A K H U I Z E N V A N DEN B R I N K , L E I D E N 
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Een korte samenvattingvan het 
voorafgaande In het kader van 
het Rembrandtjaar (in 2006 kan 
de vierhonderdste geboortedag 
van de schilder worden gevierd) 
besluiten de Nederlandse en 
Duitse postadmmistraties een 
gemeenschappelijke postzegel
uitgifte Uit te brengen Men kiest 
vooreen portret van Rem
brandts eerste vrouw Saskia, 
afgebeeld op een schilderij dat 
zich m een Duits museum in 
Kassei bevindt 
Voor 13 juli 2006 wordt een 
Duitse zegel van 70 cent ge
pland, uit te geven in de bij onze 
Oosterburen gebruikelijke blok
ken van tien zegels (twee rijen 
van vijf zegels) Twee dagen later, 
zo spreekt men af, zal in Neder
land een identieke zegel  maar 
dan met een waarde van 39 cent 
worden uitgebracht Deze zegel 
zal m een Nederlands blokje van 
tien zegels worden opgenomen, 
samen met nog eens vier andere 
Rembrandtzegels van 39 cent, 
in het blokje komen alle zegels 
tweemaal voor 

Extra producten 
Los van deze 'normale' zegels 
wordt ook besloten enkele 
filatelistische producten te laten 
vervaardigen 
 een Ersttagsblatt (ETB) dat van 
beide landen één enkele zegel 
bevat, 
 een Ennnerungsblatt (EB) 
(souvenircamet) met een zoge
noemd 4er Block van de Duitse 
zegel van 70 cent en een losse 
Nederlandse zegel van 39 cent 

En daar blijft het met bij TPC
Post zet een traditie voort door 
een prestigeboekje aan Rem
brandt te wijden In dit boekje 
zitten behalve de Nederlandse 
Rembrandtzegels van 39 cent 
ook de Nederlandse en de 
Duitse 'Saskia' gezusterlijk naast 
elkaar op een van de bladzijden 
Deze extraatjes  het Ersttagsblatt 
en het Ennnerungsblatt met een 
afgestempelde Nederlandse 
Saskiazegel en het prestige
boekje met daann een postfnsse 
Duitse zegel  zouden, als het 
om de gezamenlijke frankeer
waarde gaat, best eens tegen 
elkaar kunnen opwegen In dat 
geval zou er geen onderlinge 
financiële verrekening behoeven 
plaats te vinden 

Volop in de belangstelling maar niet de enige sensatie het Nederlandse Rembrandt prestigeboekje 

Offsetprocédé 
De gemeenschappelijke uitgifte 
'Vierhonderdste geboortedag 
Rembrandt' wordt ontworpen 
door professor Walter Nikkeis uit 
Dordrecht Om alle ontwerpen 
zo goed mogelijk tot hun recht te 
laten komen, met aandacht voor 
de details van de schilderijen, 
wordt als drukprocédé offset 
gekozen Daarmee is dan ook 
meteen een wat ruimere keur 
aan Seamty Printers beschikbaar 
Voor de zegels die aan Neder
landse zijde verschijnen wordt 
Joh Enschedé Security Printing in 
Haarlem ingeschakeld, terwijl 
aan Duitse zijde Bagel Tiefdruck 
AC in Mönchengladbach aan het 
werk wordt gezet Over en weer 
wordt er digitaal beeldmatenaal 
uitgewisseld en op de geplande 
dagen in juh 2006 verschijnen 
 zoals gepland  alle producten 
Tot zover lijkt alles goed gere
géd,freundlich unagemutlich 

Verrassing 
De Nederlandse verzamelaars 
ontdekken pas op 15 juli tot 
ieders verrassing, wantTPGPost 
houdt nu eenmaal van verrassin 
gen dat er een Duitse zegel m 
net Nederlandse prestigeboekje 
zit Wat ligt er dan meer voor de 
hand dan om te gaan kijken of 
die zegel exact gelijk is aan de 
Duitse zegel uit het Duitse blokje 
van t ien' Dat er voor de Duitse 
zegel in het prestigeboekje 
hetzelfde papier is gebruikt als 
voorde Nederlandse Saskia is 
met zo vreemd beide zegels zit
ten immers op één en dezelfde 
bladzijde 
Maar dat op de Duitse zegel 
m het prestigeboekje ook de 
Lvormige fosforbalk is geplaatst 
die op de Nederlandse zegel te 
vinden is, dat is andere koek Dat 
laatste is nogal vreemd, want 
m Duitland wordt met met gele 
fosfor gewerkt, maar met gele 
fluorescentie in of op het papier 

Probleem 
Filatelistisch gezien is dus de 
'Nederlands Duitse' Saskia een 
andere zegel dan de 'DuitsDuit
se' Saskia En dat betekent dat 
er, op het moment dat de Duitse 
verzamelaars dit doorkrijgen, 
een probleem kan ontstaan Een 
groot aantal van de circa 60 000 
m Duitsland georganiseerde fi
latelisten  zeg maar de serieuze 
en gespecialiseerde verzame 
laars  zal de Saskiazegel uit het 
Nederlandse prestigeboekje 
nodig hebben om zijn of haar 
verzameling te completeren 
Ook zullen de albumfabnkanten 
dezegel in hun supplementen 
moeten opnemen 

Michel: het is een vignet 
Tot 28 juli 2006 blijft het in de 
filatelistische wereld rustig Niet 
zo vreemd het is vakantie en 
een hittegolf teistert Europa 
In Nederland groeit er op het 
door TPG Post gesponsorde web
log www postzegelblog nl echter 
een leuke discussie over de Rem
brandt prestigeboekjes en vooral 
over de status van het Duitse 
Saskiazegel in dat boekje Een 
mailtje naar de catalogusredactie 
van Michel doet de bom ontplof 
fen Nadat Michel ruggespraak 
heeft gehouden met Deutsche 
Post wordt er een berichtje aan 
de Nederlandse postzegelblog
gers teruggestuurd 
Het gaat, zo schrijft Michel, bij 
de Duitse zegel in het prestige
boekje om een ongeauthon
seerde Nachdruck (facsimile) 
die geproduceerd werd door 
de Nederlandse postenjen En, 
vervolgt de catalogusuitgever, 
de zegel voldoet met aan de in 
Duitsland gangbare productie 
technische en veiligheidseisen 
Kortom, zo concluderen de 
Munchenaren, het is geen 
postzegel, maar slechts een 
vignet, de 'zegel' is dan ook niet 
frankeergeldig m Duitsland 

Voor Michel is het klipp und klar 
dat de m Nederland gedrukte 
Duitse zegel geen plaats m de 
catalogus verdient tenzij er 
nieuwe informatie loskomt 

Boycot dreigt 
Inmiddels hebben ook de Duitse 
postzegelgroothandelaren bij 
Deutsche Post, om precies te 
zijn bij de Versandstelle aldaar, 
aangeklopt Ze willen duizenden 
prestigeboekjes hebben om hun 
klanten te bedienen Deutsche 
Post kan echter met veel meer 
doen dan te verwijzen naar de 
CollectClub in Groningen Dit 
wordt de groothandelaren te 
gortig als je een Duitse zegel 
met eens meer m Duitsland 
kunt bestellen Ze dreigen zelfs 
toekomstige zegels van Deutsche 
Post te zullen boycotten 
Deutsche Post  zoals gezegd 
onder zware druk gezet door 
de Duitse handel  is creatief en 
komt met de term 'vignet' aan
zetten, dezelfde term die door 
de Michelredactie zo dankbaar 
wordt overgenomen 
De vraag is vanaf dat moment 
hoe zal TPG Post reageren op 
de zware beschuldiging dat er 
zonder toestemming een Duitse 
zegel IS gekopieerd' 

Nieuws op het blog 
Er gaat een week van mediastilte 
voorbij, totdat op 4 augustus de 
verkoop van het prestigeboekje 
feitelijk wordt stilgelegd Dat 
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Het fraai vormgegeven Ennnerungsblatt van 
Deutsche Post biedt veel tekstuele informatie 



gebeurt overigens zonder dat 
daarop van de kant van TPGPost 
ook maar enige toelichting wordt 
gegeven! Op vrijdag i i augus
tus 2006, aan het eind van de 
middag, verschijnt op het eerder 
genoemde postzegelblog een 
mededeling van Peter Sorber, 
manager marketing consumen
tenmarkt van TPGPost, die iets 
over de status van de Duitse 
Saskiazegel in het prestigeboekje 
wenst mee te delen. Sorber 
schrijft dat de boekjes niet meer 
mogen worden verkocht. Bezit
ters van een boekje kunnen dat 
weer inleveren; ze krijgen dan 
het aanschafbedrag - 9.95 euro 
- terug. Wie dat per se wil kan 
de zegel voor frankering binnen 
Nederland gebruiken. TPGPost 
zal de zending dan 'bij uitzonde
ring' bezorgen. Daarmee zou je 
kunnen stellen dat het bij de 'Ne
derlands-Duitse' Saskiazegel in 
ieder geval om een Nederlandse 
postzegel met een buitenlandse 
iandsaanduiding gaat! 

Wat ging er mis? 
De vraag die zich - het voor
gaande in ogenschouw nemend 
- opdringt is: wat ging er mis? Het 
antwoord moet luiden: er is niets 
misgegaan, hooguit op een klein, 
geniepig detail na> 
De 'officiële' verklaringen roepen 
in ieder geval alleen maar meer 
vragen op. Op de website van 
TPGPost staat een 'officiële' 
verklaring van Peter Sorber en 
aan het maandblad Filatelie 
wordt vanuit Den Haag per e-
mail een QcfA-pagina {Questions 
and Answers) gezonden. Dit di
gitale document, dat geen enkel 
echtheidskenmerk van TPGPost 
vertoont, moet uitleggen wat nu 
precies de status van de Neder
lands-Duitse Saskiazegel is. 
Op het weblog www.postzegel-
biog.nl mag Peter Sorber niets 
meer zeggen; hij moet het doen 
van mededelingen over het 
boekje overlaten aan TPGPost's-
oflRciële mediavoorlichter, Toby 
Ellson. 

Rol van de minister 
Zoals gezegd: echte duidelijk
heid komt er niet. Wel wordt er 
vanuit Duitsland op gewezen 
dat niet Deutsche Post de officiële 
uitgevende instantie van Duitse 
postzegels is, maar het Bundes
ministerium der Finanzen. Ook 
dit is een onzinargument: de 
minister is slechts verantwoor
delijk voor de vaststelling van het 
jaarlijkse emissieprogramma; hij 
let er op dat de afbeeldingen op 
de zegels acceptabel en ondub-

oplage van het boekje, waarvan 
tot het moment van Sorbers 
coming out was aangenomen dat 
ze rond de 30.000 exemplaren 
zou liggen, wordt door Sorber 
opeens op 45.000 gesteld. 
Is er achter de schermen met 
TPGPost onderhandeld om er
gens 15.000 boekjes vandaan te 
toveren? Tussen 28 juli en 4 au
gustus kan heel wat 'zoekwerk' 
verricht zijn en bij een gunstig 
resultaat zal niemand gezichts
verlies behoeven te lijden. 

J 
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Ook het Duitse Ersttagsblatt is voonien van de speciale, door Enschedé gedaikte Saskiazegel 

en een speciaal voor dit doel door Enschedé 
vervaardigde Nederlandse Saskiazegell 

belzinnigzijn en hij houdt zich 
niet met druktechnische details 
bezig; daarover moet Deutsche 
Post zich toch echt zelf bekom
meren. De vraag rijst zelfs of de 
'officiële verklaring van Deutsche 
Post' waarop Michel zich beroept 
üljerhaupt wel is afgegeven. 
In Nederland, op het postzegel
blog, is het aantal reacties op het 
prestigeboekje, respectievelijk de 
Nederlands-Duitse Saskiazegel 
ruim boven de duizend geko
men. Saskia houdt de gemoede
ren volop bezig: puristen ergeren 
zich bijvoorbeeld groen en geel 
aan de openlijke wijze waarop 
boekjesbezitters zich verlekkeren 
aan de 'winstkansen'. 

Misinformatie 
Duidelijk is wel dat aan weerszij
den van de Nederlands-Duitse 
grens misinformers aan het werk 
zijn gezet om het gezichtsverlies 
en de schade zo beperkt moge
lijk te houden. Niet duidelijk is 
echter of de boosdoeners aan 
Duitse zijde bij Deutsche Post 
moeten worden gezocht of dat 
het hier slechts gaat om de Mi-
chel-redactie, gesteund door die 
groothandelaren die de presti-
geboekjes aan hun neus hebben 
zien voorbijgaan. 
Hiernaar informeren heeft 
aan Nederlandse zijde weinig 
zin meer: functionarissen van 
TPGPost in Den Haag mogen 
mets meer zeggen; ze kunnen 
uitsluitend nog verwijzen naar 
TPGPost Mediavoorlichting. 

Oplagecijfers 
Er is in Sorbers reactie van n 
augustus overigens nóg iets 
opmerkelijks aan te treffen. De 

Daar komt bij dat aantallen als 
25.000 (Deutsche Briefmarken-
Zeitung, 17/2006) of 30.000 
boekjes nooit officieel door 
TPGPost zijn genoemd. We 
zullen u:t 'officiële' hoek wel 
niets wijzer worden en gewoon 
ons gezonde verstand moeten 
blijven gebruiken. 

Eén persoon ontbrak 
Het trekken van een conclusie 
lijkt niet zo moeilijk. Wat er bij 
de voorbereidingen is misge
gaan is dat bij de besprekingen 
die op het hoogste postniveau 
werden gevoerd, geen persoon 
aanwezig was met enig filatelis-
tisch inzicht. Aan Nederlandse 
zijde ging de laatste persoon 
die voor deze rol in aanmerking 
kwam enkele jaren geleden met 
pensioen. 
Er was nu kennelijk niemand 
meer beschikbaar om de toch zo 
voor de hand liggende oplos
sing aan te dragen: namelijk er 
voor te zorgen dat de drukker 
opdracht kreeg om een laagje 
fluor op de 'Nederlands-Duitse' 
Saskiazegel aan te brengen. 
Stom, stom, stom... 
Als er iets met deze affaire is 
aangetoond, is het wel hoe 
slordig er vandaag-de-dag bij 
postadministraties met de filate
lie wordt omgesprongen. 

Vier versies? 
Hoeveel verschillende Saskia-
zegels zijn er eigenlijk.^ Op z'n 
minst vier: 

1 een 'Nederlands-Nederlandse' 
Saskiazegel die voorkomt in 
een Nederlands blok van tien 
zegels waarin ook andere 

Rembrandtzegels te vinden zijn 
(druk: Enschedé); 

2 een 'Nederlands-Nederlandse' 
Saskiazegel die voorkomt in 
het Nederlandse Rembrandt-
boekje (druk: Enschedé); 

3 een 'Duits-Duitse' Saskiazegel 
in Duitse blokken van tien 
identieke zegels (druk: Bagel, 
Mönchengladbach); 

4een 'Nederlands-Duitse' 
Saskiazegel die voorkomt in 
het Nederlandse Rembrandt-
boekje (druk: Enschedé). 

Al deze zegels zijn op z'n minst 
gedurende enige tijd frankeergel-
dig geweest. De zegels i, 2 en 3 
zijn nog steeds geldig in Neder
land (i en 2) en Duitsland (3). 
Zegel nummer 4 is in ieder geval 
vanaf 15 juli 2006 geldig geweest 
voorfrankering in Duitsland, 
totdat Deutsche Post de zegel op 
30 juli 2006 ongeldig verklaarde; 
dezelfde zegel is sinds 15 juli 
2006 in Nederland voor onbe
paalde tijd geldig. 
De vier hierboven genoemde va
rianten zijn normale postzegels; 
ze verdienen daarom een plekje 
in de postzegelcatalogi, wat de 
posterijen ook mogen beweren 
en hoe slaafs de Duitse pers die 
beweringen ook mag napraten. 

Nee, vijf! 
Behalve deze vier zegels is er 
nog een vijfde Saskiazegel, na
melijk een 'Duits-Nederlandse'. 
Het betreft hier de zegel die 
gebruikt werd om er het Erst-
tagsblatt en het Erinnerungsblatt 
mee samen te stellen. Voor deze 
bladen werd geen gebruik ge
maakt van de Saskiazegel die in 
de Nederlandse Rembrandtvel-
letjes van tien voorkomt! Ik kom 
hier in mijn rubriek 'Nederland' 
(zie pagina 654) op terug. 
Deze aparte 'Duits-Nederlandse' 
Saskiazegel bestaat uitsluitend 
gebruikt, ontwaard met het oflïci-
ele Nederlandse eerstedagstem-
pel (i5jul i2005): 

5 een 'Duits-Nederlandse' 
Saskiazegel die voorkomt op 
het Duitse Ersttagsblatt en in 
het Duitse Erinnerungsblatt, 
in beide gevallen ontwaard 
met het officiële Nederlandse 
eerstedagstempel (druk in vel
letjes van 12 bij Enschedé); 

Hulde 
Toch nog een positieve noot 
aan het eind van deze bijdrage: 
een woord van waardering is 
op zijn plaats in de richting van 
de georganiseerde handel in 
Nederland. Die heeft gelukkig 
elke poging tot misinformatie 
onmiddellijk doorgeprikt en 
heeft zijn uiterste best gedaan 
om de Nederlandse en Duitse 
verzamelaars te voorzien van 
zoveel mogelijk gedetailleerde en 
zinnige informatie - hulde! 
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ISOGRAM"^ RASTERTECHNIEK 
TOEGEPAST BIJ 'BEDREIGDE DIEREN' 

BeveiWng maakt cijfers^ letters en figuren zichtbaar 
D O O R H E N K V A N DER V L I S T , A S S E N D E L F T 

Het speciale velletje 'Bedreigde 
dieren', dat op 4 oktober door 
TNTPost is uitgegeven en dat 
gedrukt Vî erd bij joh. Enschedé 
in Haarlem, is voorzien van een 
speciale rastertechniekbedrukking 
in de zes cirkels die verdeeld zijn 
over twaalf postzegels. 
Deze toegepaste rastertechniek is 
eigenlijk een speciale beveiligings
techniek, die voor het eerst op 
nederlandse postzegels wordt toe
gepast. Een unicum voor Europa? 
Een normaal raster is, al naar 
gelang de intensiteit van de 
hoeveelheid drukinkt die men 
nodig heeft om een enkele kleur of 
kleurencombinatie te verkrijgen, 
verschillend van grootte [ajheeld'mg 
1). Als er weinig inkt nodig is, zal 
de rasterpunt klein en meestal 
rond geworden zijn. Voor een volle 
kleur zal de rasterpunt groot en 
soms bijna vierkant zijn. 

Bij het lsogram*-raster wordt 
uitgegaan van een vierkant dat op 
alle hoeken een verbinding vormt 
met een ander rastervierkant, 
waardoor open en gesloten vier
kanten ontstaan [ajbeeld'mgi). 
Door nu aan de hand van bepaal
de berekeningen als het ware een 
golfbeweging in de structuur van 
het totale rasterveld aan te bren
gen, kan dit zo worden vervormd 
dat hierdoor figuren ontstaan. 
Dat kunnen letters of cijfers zijn, of 
bepaalde figuurtjes. Met het blote 
oog zijn deze vervormingen niet 
te zien; daarom is een speci
ale screener, een soort maskertje 
nodig. 
Deze screener is een folie, bedrukt 
met kleine rasterpunten [afbeelding 
3). Als men nu de folie [screener) 
op het gedrukte materiaal legt 
en de folie vervolgens enigszins 
draait, worden de in de 'golfbewe

ging' aangebrachte letters, cijfers 
en figuurtjes zichtbaar Eigenlijk is 
dit een vorm van moiré, zoals men 
dat vroeger noemde, ontstaan 
door de draaiing van de verschil
lende rasterhoeken. 
Waarom heeft men deze techniek 
bij dit velletje toegepast? zult u 
zich wellicht afvragen. 
Afbeeldingen van dieren worden 
vaak gebruikt bij postzegels en 
meestal wordt de informatie er 
zichtbaar bij gedrukt. In dit geval 
moet men wat puzzelen om de 
gegevens te vinden. 
De vragen bij iedere zegel zijn 
namelijk: wat eet een dier in 
het wild en wat is het maximale 
gewicht van dit dier? De antwoor
den op deze vragen zijn te vinden 
in de 'geheime' cirkeldelen op de 
postzegels. 
Om u duidelijk te maken hoe deze 
vervorming eruit ziet, zijn de twee 

zegels 'Mantsjoerijse kraanvogel' 
en 'Kleine panda' als voorbeeld 
genomen. 
Op afbeelding4 z\e\ u in de cirkel 
geen structuur, anders dan de 
namen van de dieren. 
Voor afbeelding s is gebruik 
gemaakt van een microscoop; 
u ziet nu de enigszins golvende 
rasterstructuur. 
In afbeelding 6 is de screener (mas
ker of filmpje) over de beide zegels 
gelegd. Door deze te draaien zijn 
de figuren, wat eet het dier, en 
het maximale gewicht zichtbaar 
geworden. 
Door het afdekken met de folie of 
film wordt het beeld wat onscher
per; vandaar dat een deel van de 
afbeelding [afbeelding y) met de 
microscoop zichtbaar is gemaakt. 
Nu ziet u duidelijk de vervormen
de rasterstructuur waardoor het 
beeld (een visje) is ontstaan. 
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ostzegels met 
verborgen boodschap 
Koop nu het unieke prestigeboekje 
Bedreigde Dieren. 

Te koop op Postkantoor en andere verkooppunten van TNT Post. xn ooo post 



OVERIJSSELSE POSTZEGELVEILING B.V. 
(H. Vleeming) 

Postbus 603  7500 AP ENSCHEDE 
Kantooradres: Hengelosestraat 7678 te Enschede 

Tel. 053433 55 00 (buiten kantooruren 053433 33 98 Fax 053434 10 94 
Email: opv.stamps@tiscali.nl 

VEILING 190: 
17/18 november in Hampshire hotel APELDOORN te 

Apeldoorn(catalogus zal rond 28 oktober verzonden worden) 
Vele collecties zijn ons ter veiling toevertrouwd: 

Het 1"= deel van een collectie GEÏNTERNEERDENPOST 19141918 in 
Nederland(Belgische geïnterneerden). Totaal komt de collectie in 3 veilingen. 

Speciaalverzameling Nederland met emissie 1852 en 1864. 
Nederland en O.G.: ruim 100 kavels PROEVEN. O.G. met uitgebreid port. 

Aanbod vrijwel alle Europese landen. 
2500 kavels m e t collecties, insteekboeken en partijen. 

Enkele stukken uit de veiling: 
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Nr.2 plaat IA nr.6 in strip van 4, 1 ex. postfris Suriname port 161 op brief 

WIJ ZIJN MET EEN STAND AANWEZIG TIJDENS POSTEX 2006 VAN 
2 0 / 2 2 OKTOBER IN DE AMERICAHAL TE APELDOORN. 

EXTRA KIJKGELEGENHEID in DEN HAAG: 
M u s e u m voor Communicat ie (vroegere Postmuseum), 

Zeestraat 82: zaterdag 11 november van 12.0017.00 uur 
(op vertoon veilingcatalogus tevens gratis toegang tot museum!). 

Overige tijden kijkdagen en verdere a^vikkeling: zie de catalogus! 

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

Volgende veiling: 9 / 1 0 junil a.s. Inzendingen welkom! 

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

mailto:opv.stamps@tiscali.nl


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

Aanwezig bij Postex 2006, Americahal, 
Apeldoorn, van 20 t/m 22 oktober 2006 

Gespecialiseerd in Nederland, Ned.-Indië, Curasao en Suriname. 

Grote voorraad klassiek Nederland, w.o. emissie 1852: brieven, afstempelingen en plaatposities. 
Uitgebreid assortiment poststukken en postzegels Nederland, Ned.-Indië, Cura9ao, en Suriname. 
Bemiddeling en begeleiding, zowel in binnen- als in buitenland, bij verkoop van filatelistische 
collecties en objecten. 

verkleind tot 80% 
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Briefkaart verstuurd van 
Amsterdam naar 
Westbroek met haltestempel 
Apeldoorn en 
kleinrondspoorstempel 
AMST:-WINTERSWIJK 
d.d. 9-04-1888. 

€ 2 5 

verkleind tot 80% 
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Portvrije dienstenvelop 
van het Koninklijk Huis, 
afgestempeld met 
kleinrondstempel 
APELDOORN-LOO 
d.d. 28-09-1889 naar 
Vlijmen (a.k.stempel 
kleinrond Vlijmen 
28-09-1889 op a.z.) 

€ 6 5 

Messchaertstraat 1211077 WS Amsterdam/tel.: 020-679.5952 /fax: 020-679.4780 
email: info@ bouscher.nl/www.houscher.nl 

http://bouscher.nl/www.houscher.nl
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Een Wereld in Zegels, 

Wilt u uw postzegels verkopen? 

ieeft u een verzameling die u wilt verkopen? 
^eem dan vrijblijvend contact met ons op. 

Postzegel Partijen Central« 

Onze inkopers reizen steeds vaker en verc 
om u een nog gevarieerder aanbod te 
kunnen brengen. \ 

Lees meer over onze albums, dozen, losse; 
nummers, eerste dag enveloppen, brieven' 
en uiteraard beroemde koopjes op onze 
website: www.postzegelpartijencentrale.nlj 

Of stuur onderstaande bon ingevuld naar ; 
ons op en u ontvangt gratis en vrijblijvend 
onze maandelijkse partijenlijst. i 

w w w . p o s t z e g e l p a r t i j e n c e n t r a l e . n l 

INFORMATIEBON 
Naam: Tel: 
Adres: E-mail: 
Postcode: Interessegebieden: 
Plaats: 

Adres: Plet Heinstraat 112, 2518 CM, Den Haag 
Tel: 070 3625263 Fax: 070 3625415 Email: admin@postzegelpartijencentrale.nl 
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Een Wereld in Zegels. 

http://www.postzegelpartijencentrale.nlj
http://www.postzegelpartijencentrale.nl
mailto:admin@postzegelpartijencentrale.nl


VAN LOKVEN POSTZEGELVEILINGEN BV 

In onze 60e veiling  11 november a.s. wordt een record 
aantal geheel intact gelaten verzamelingen aangeboden 
van met name Nederland, meerdere collecties zo goed g

als compleet en vele verzamelingen van voormalige 
koloniën en uitgebreide landenverzamelingen van vrijwel 
alle Europese landen. 
De waarschijnlijk grootste verzameling Nederlandse Plaatfouten 
opgezet in 7 dikke Leuchtturm banden en 30 insteekboeken 
met doubletten. (Totale cat. waarde ca. € 200.000 a 250.000) 
Nederland engros met goed vooroorlogs en zeer veel 50er jaren 

60'"' ve i l ing 

11 november 

2006 

Door overmaking van €10,= op postgiro 46 00 298 ontvangt u onze goed verzorgde 

en rijk geï l lustreerde catalogus. 
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1 / tOcLb VAN 12 CCNT 

PRUS j f f ENT 

NEDERLANDSCHE POSTERUBN. 

24 zeCELS VAN 2. CENT. 

PRUS 49 CENT 

NEDERLANDSCHE POSTERUEN. 

6 ZEGELS VAN 2 CENT 

6 » „ 7i ., 
12 „ ., 10 , 

PROS 11,7«. 

Postzegelboekjes 3, 4 en 14 

VAN LOKVEN POSTZEGELVEILINGEN BV 
beëdigd makelaar taxateur 

Buitenhaven 5 { Fax: +31 (073) 613 67 39 
5211 TP ' s Hertogenbosch Emai l : admin@vanlokven.n l 
Tel. : +31 (073) 612 20 33 I In ternet : www vanlokven.n l 

ONZE VEILINGEN ZIJN OOK TE ZIEN OP INTERNET: WW W. VANLOKVEN. N L 

mailto:admin@vanlokven.nl
http://vanlokven.nl
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Opgaven voor deze rubriek 
in het decembernummer 
2006 (verschijnt omstreeI<s 
8 december 2006) moeten 
uiterlijk op i november 2006 
in het bezit zijn van de redac

tie van 'Filatelie', Klipper 2, 
1276 BP Huizen. 
Voor opnamen onder het 
kopje 'Ruildagen' moet u de 
volgende gegevens vermel

den: datum, 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. 
Veilingen worden slechts 
vermeld als ze ten overstaan 
van een deurwaarder of 
notaris worden gehouden. 
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 

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 

_̂  Aanmelding en informatie: 
<= Leen Louwerse, Koningin 
= Wilhelminastraat5i , 2811 

TT Reeuwijk, telefoon 0182
^ 395103 of per email: 
" aartuansoest@lirtnrt nl. 
I Website www nvpv nl. 
2 3, 4 en 5 november: 
^ Enschede. Jubilex Enschede, 
^ propagandatentoonstelling 
" ter gelegenheid van het 75
2 jan bestaan van de Enschede
■̂  se Philatelisten Vereniging. 

Go Planet, Colosseum 70. 
£ M Inschrijven mogelijk tegen 
W ƒ m de symbolische prijs van 75 

cent per kader (jeugdinzen-
dmgen gratis). Jurering door 
het publiek. Op vrijdag en 
zaterdag speciale jeugdboek. 
Inschrijven kan nog tot en 

met 30 mei 2006. Info: R. 
IJspeerd, Torenlaan 68, 755g 
PB Hengelo, 074-2777416. 
4 en 5 november: 
Amsterdam. Amsterdam 2006, 
postzegeltentoonstelling, 
georganiseerd door Dag 
van de Postzegel Amster
dam. Huygens College, 2e 
Const. Huygensstraat3i. 
Categorieën 2 en 3, met 
éénkader, jeugdklasse en 
propaganda. Ook inzendin
gen op voordrukalbumbla-
den/catalogusinzendingen. 
Openingstijden: op zaterdag 
4/11 van 10 tot i7uur en op 
zondag 5/11 van 10 tot 16 
uur. Verkoop envelop Dag 
van de Postzegel ((bestellen 
kan ook bij onderstaand 
emailadres), handelaren, 
tombola, stuiverhoek. 
Toegang en catalogus gratis, 
parkeren op zondag gratis. 
Deelnameformulieren en 
informatie bij J. van der BijI, 
telefoon 020-4g74024 of M. 
Kleij, telefoon 020-640503g 
of per email: martinus6i(3) 
hctnet nl 
10 en II november: 
Harderwijk. Aaltjespost 20o5, 
propagandatentoonstelling 
ter gelegenheid van het 60-
jarig bestaan van de postze
gelvereniging Harderwijk & 
Omstreken. Sociaal Centrum 
'De Kiekmure', Tesselscha-
delaan i. Speciale Harder-
wijk-zegel. Openingstijden: 
op vrijdag 10 november van 
11 tot 21 uur en op zaterdag 
II november van g tot 16 uur. 
Informatie: G.H. Landman, 
telefoon o34i-426o4g (na 
ig uur) of 06- 53720035 of 
pere-mail:fl h landmand@ 
hccnct nl 
IQ, II en 12 november: 
Rotterdam. Dag uon de 
Postzegel Rotterdam 2006, 
postzegeltentoonstelling 
in het Congrescentrum 
Ahoy', Rotterdam-Zuid. 
In samenwerking met De 
Vliedende Hollander. Cate
gorieën 2 en 3 , eenkader, 
jeugdklasse en propaganda. 
Openingstijden: vrijdag 10 
november van 10 tot 18 uur; 
zaterdag 11 november van 10 
tot 17 uur en op zondag 12 
november van 10 tot 16 uur. 
Verkoop envelop Dag van 
de Postzegel. Deelnamefor
mulieren verkrijgbaar bi) A. 
Ritmeester, Ternatestraat 
20, 2612 BD Delft, telefoon 
015-2141701 ofpere-mail-
o ntmeester(5)planet nl 
10, II en 12 november: 
Rotterdam. 45ste Dag van 
de Aerojïlatelie;luchtposttent 
oonstelling georganiseerd 
door De Vliedende Hollander 
(thema: Luchtpost 1946 
nieuwe start). Congrescen
trum Ahoy', Rotterdam-Zuid. 
Ca. 100 kaders; bijzonder 
poststempel en speciale 
enveloppen. Openingstijden: 
vrijdag 10 november van 
10 tot 18 uur; zaterdag 11 
november van 10 tot 17 uur 
en op zondag 12 november 
van 10 tot 16 uur. Nadere in
formatie en deelnameformu
lieren verkrijgbaar bij W. van 
der Helm, De Kolk 13, 3931 

WN Woudenberg, telefoon 
033-2858424 of per e-mail: 
u)i;anderhelm@ncrunet nl 
18 en 19 november: 
Geleen. Glana-phil, tevens 
Limphilcx XXXVII. Tentoon
stelling in categorie 3 ter 
gelegenheid van het 75-jarig 
bestaan van de Geleense 
postzegelvereniging De 
Philatelist. Cultuurcluster 
'De Hanenhof' , Herenhof 2. 
Ca. 200 kaders. Openingstij
den: op zaterdag 18/11 van 11 
tot 17 uur en op zondag ig/ i i 
van 10 tot 17 uur. De verza
meling Carnaual op Postzegels 
(zie Filatelie van febru
ari 2006, pagina 120) wordt 
tentoongesteld. Handelaren 
aanwezig. Inschrijven bij 
Hai Webers, Mergelakker 
51, 6181 IE Elsloo, telefoon 
046-43728g7 of per e-mail: 
hal u)ebers(ó)planet nl. 

2007 

25 februari: 
Nijmegen. Tentoonstel
ling tijdens Postzegel-Totaal 
2007, georganiseerd door 
filatehstenvereniging 
Noviopost. Wijkcentrum 
De Klokketoren, Slote-
maker de Bruineweg 272. 
Propagandatentoonstelling 
(met juryadviesgesprek-
ken), tentoonstelling in 
de categorieën een- en 
tweekader. Openingstijden: 
niet opgegeven. Informatie 
en inschrijvingen: J.P. Tous-
saint. Waterstraat 43, 6573 
AB Beek-Ubbergen, telefoon 
024-841851 of per e-mail 
j p toussaint(3)planet nl. 
24 en 25 maart 2007: 
Wetteren (België). Wettenana 
2007, twintigste Weekend 
van de Thematische Filatelie, 
internationale Premio Massan 
(thematische verzamelin
gen 'muziek') en regionale 
tentoonstelling alle klassen, 
door postzegelvereniging 
Themafila-Wetteren t.g.v. 
haar 25-jarig bestaan. Schep
persinstituut, Cooppallaan 
128. Inschrijvingen (uoor 1 
december 2006) en informatie: 
K. Bracke, Baerdonckstraat 
83, B-9230 Wetteren (Bel
gië); telefoon/fax: 00-32-9-
36gg934 of per e-mail: 
kobro22@c| pandora be 
30, 31 maart en i april: 
Aalsmeer. Diamantpost 2007, 
tentoonstelling georgani
seerd door postzegelvereni
ging Aalsmeer, ter gelegen
heid haar 6o-jarig bestaan 
(categorie 3, open klasse en 
propaganda). Jeugdinzen-
dingen welkom. Sporthal De 
Bloemhof, Hornweg. Ca 300 
kaders. Handel aanwezig 
Voorinschrijving via Postbus 
24g, 1430 AE Aalsmeer of 
per e-mail: m miju)aart@ 
kabelfoon nl 

27, 28 en 29 april 2007: 
Sommelsdijk. Deltajila 2007, 
nationale tentoonstelling 
georganiseerd door de 

' verenigingen van regio 7, ter 
I gelegenheid van honderd 

jaar georganiseerde filatelie 
in zuidwestelijk Nederland. 
Categorieën i en 2, eenkader, 

open klasse, jeugd. Tevens 
Dag van dejeugdjilatelie. De 
Staver, Olympialaan 32. 
Openingstijden: op vrijdag 
27/4 van 18 tot 22 uur, op 
zaterdag 28/4 van 10 tot 18 
uur en op zondag 2g/4 van 
10 tot 16 uur. Inschrijven udo'r 
I december 2006 bij M.A.C.M. 
van den Ende, Wouwsestraat 
36a, 4611 PM Bergen op 
Zoom, telefoon oi64-2435gi 
of pere-mail an beijcr(5) 
planet nl. 
14,15 en 16 september: 
Helmond. ProPhil 2007, ten
toonstelling georganiseerd 
door postzegelvereniging 
'De Helm', Helmond en om
streken. Thema- 'Industrieel 
erfgoed'. Klassen: wedstrijd
klasse 3, propaganda, jeugd, 
eenkader, open klasse en 
voordrukalbumbladen. 't 
Speelhuis, Speelhuisplem 2. 
Openingstijden nog onbe
kend Informatie: H. Vogels, 
telefoon 04g2-523864 of per 
e-mail:j uogels29(ä)chello nl. 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

7 oktober: 
Beverwijk. Wijk aan Duin, 
Wilgenhoflaan 2C, 10-16. 
Telefoon 0251-224978. 
Deurningen (O.). Frans op 
den Bult, Hengelosestraat 6, 
10-16. Telefoon 074-29i95gi. 
Heeze. De Brug, Ginderover 
2,12-17. Telefoon 040-
2263192. 
Hendrik Ido Ambacht. 
Sandido, Reeweg 7g, 12-16 
Telefoon 078-6814441. 
Hilversum. De Koepel, Ka-
pittelweg3gga, 12.30-15.30. 
Telefoon 035-5386170. 
Lisse. 't Poelhuys, Vival-
distraat4,10-16. Telefoon 
0252-411406. 
Meppel. Nijmeijer, Markt
straat 43, 10-16. Telefoon 
0528-27562g (na 20 uur). 
Nunspeet. De Wheme, Ds. 
De Bouterlaan 5,13.15-16. 
Telefoon 0341-256163. 
Oosterhout-Zuid. De Bunt-
hoef, Bloemenhof 2,13-16. 
Telefoon 0162-432738. 
Uithoorn. Dienstencentrum, 
Bilderdijkhofi, 10-15. Tele
foon 0297-525556. 
8 oktober: 
Boxtel. Vmbo College, 
Baanderherenweg 2,10-13. 
Telefoon 0411-673775. 
Eindhoven. Van der Valk, 
Aalsterweg 322,10-16. Tele
foon 030-6063944. 
IJmuiden. De Spits, Frans 
Halsstraat 29,10-16. Tele
foon 0255-516574. 
Venlo. LimianZ, Kaldenker-
kerweg 182b, 10-13. Telefoon 
077-35I7700-
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,10-16 Telefoon 0485-
317520 
Winschoten. De Klinker, Mr. 
D.U. Stikkerlaan 41,10-16. 
Telefoon 05g7-5g2676. 
II oktober: 
Leiden. Clubgebouw Swift, 
Willem v.d. Madeweg i, 14-
16. Telefoon 07i-58g5337. 
14 oktober: 
Hilversum. De Koepel, Ka-

pittelweg 399a, 12.30-15.30. 
Telefoon 035-5386170. 
Hoofddorp. De Jeugd van 
Gisteren, Beemsterstraat 4, 
10-16. Telefoon 023-56i3g2g 
(na 20 uur). 
Katwijk aan de Rijn. De 
Wiek, Fresiastraat ig, tijden 
onbekend. 
Leeuwarden. De Schakel, 
Havingastate 7,10-16. Tele
foon 058-2662g32. 
Maassluis. Koningshof, 
Uiverlaan 20,12-16. Telefoon 
06-15224937. 
Utrecht. Intcrnanonale Verza-
meimarkt. Grote Veemarkthal, 
Sartreweg, 9.30-17. Telefoon 
0317-614760. 
15 oktober: 
iUkmaar. De Rekere, Muider-
waard 396,10-16. Telefoon 
030-6o63g44. 
Kerkrade-Holz. De Holz, 
Lambertistraat 12,14-16 30. 
Veghel-Zuid. De Golfstroom, 
Van Dieraenstraat ia, 
g.30-12.30. Telefoon 0413-
367786. 
Utrecht. Internanonalc Verza-
melmarkt. Grote Veemarkthal, 
Sartreweg, g.30-17. Telefoon 
0317-614760. 
Woudenberg. De Camp, 
De Bosrand 15,13-16.30. 
Telefoon 033-2863510. 
19 oktober: 
Steenbergen (Welberg). De 
Vaert, Kapelaan Kockstraat 
54, ig-22. Telefoon 0167-
563887. 
20 oktober: 
Oegstgeest. Heemwijck, 
Rozenlaan hoek Narcissen-
laan, 14-16. 
21 oktober: 
Aalsmeer. De Schakel, 
Cyclamenstraat70,10-16 
Telefoon 02g7-343885. 
Appingedam. ASWA, Burg 
Klauckelaan 16,10-16 Tele
foon 0596-611454. 
Boskoop. De Stek, Puttelaan 
148,13.30-17. Telefoon 0182-
615136. 
Hilversum. De Koepel, Ka-
pittelweg 3gga, 12.30-15.30. 
Telefoon 035-5386170. 
Papendrecht. De Palm, Van 
derPalmstraat 3,10-16. 
Telefoon 06-24432140. 
Soest. De Klarinet, Klarinet 
39,10-16. Telefoon 033-
2534700. 
Steenwijk. De Meenthe, Sta
tionsplein 1,10-16. Telefoon 
0521-515835 
Tolbert (Gr). Dorpshuis, 
Boonstraplantsoen 2,10-16 
Telefoon 0594-515223. 
Woudenberg. De Camp, 
De Bosrand 15,13-16.30. 
Telefoon 033-2863510 
22 oktober: 
Diemen. De Schakel, Burg 
Bickerstraat46a, 10-16. 

i Telefoon 020-6009922. 
Echt. St. Ions, Cypresstraat 
58, g 30-13. Telefoon 0475-
483630. 

i Nieuwegein. Het Voorhuis, 
I Nijenrode 4,10-16. Telefoon 
I 030-6o63g44. 

St. Maartensbrug. De 
Uitkijk, Maarten Breetstraat 
1,10-16. Telefoon 0223-
532525-
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GRANDE: Exclusieve ring 
band met cassette in de luxe 
CLASSIC uitstraling, geschikt 
voor A4 bladen 
Geschikt voor bladen tot A4 formaat en overige bladen tot 
240 X 300 mm! Tevens geschikt voor het VARIO systeem 
en voor munt bladen (speciale 1 e dagbladen) Omslag in 
kunstieder in boekbinderskwaliteit. Capaciteit tot 40 bladen. 
Verkriigbaar in zwart, bordeaux rood, dennen groen en 
royal blauw. Formaat band: 290 x 325 mm. 
Formaat cassette: 293 x 335 x 70 mm. 

Bijpassende cassette *%#* 
Bestelnr. KA GRANDE + kleur € 8 / 9 0 

PRIJS 
PAKKER! 

Set  band en cassette 
Bestelnr. 

CL GR SET + kleur 

17,90 

Opbergbladen voor 2 x 2 munthouders 
Heldere bladen \oor 20 munthouders 

2 x 2 met witte tussenbladen. 
Buitenmaat 240 x 300 mm 

Bestelnr. M 2 0 K 

Prijs perverpakking 
(5 stuks) 

2,90 

GRANDEbladen 
ultraheldere stroken zorgen voor optimale bescherming. 
Transparante achterzijde maakt het bekijken van het 
object aan beide zijden mogelijk Materialen zijn vrij van 
week en zuur makers. Totale afmeting: 240 x 312 mm. 

150 mm 6" 
• 
• 
1 
• 
1 
• 
• 
• 

98 mm 3^ a' 
■■ 

216 mm 

8' 2" 

• 
• 
i 
* 
1 
• 
« 
• 

106 
mm 

4 ' 5" 

150 
mm 

6 ' 

GRANDE 2 C GRANDE 3 C 

GRANDE 4C GRANDEZWl 

GRANDE 2 CT 

Zwarte folie 
tussenbladen. 
Bestelnr. 
GRANDE ZWL 
Prijs per 
verpakking 
(5 stuks) 
€ l , 9 5 

Prijs per verpakking (5 stuks) 

€3,50 
Neutrale albumbladen 
A4 (ook voor PCprinters) 
Voor verzamelaars die hun albumbladen 
met de PC Zelf willen ontwerpen zijn er 
neutrale bladen in DDJ A 4 formaat 
(210 X 297 mm), zonder gaten De bladen 
passen in de glasheldere weekmakervri|e 
etuis BSH 4 met verschillende gaten voor 
diverse ringbanden De etuis passen in de 
ringband GRANDE. 

Bestelnr. BSH 4 € 3 ^ 2 0 

Glasheldere etuis 
(\erpakt per 5 etuis) 

Depothouders 
Postzegelliandel KLOEK BV 
Rosmarijnsteeg 4 ■ 1012 RP Amsterdam 
Tel. 0206 24 21 64 
Fax 0206 20 94 90 

Pzh. Bredenliof 
Bovenstraat 286 a ■ iOn BL Rotterdam 
Tel. O 104 82 67 25 FaxO 104 79 7 0 6 ; 
email: bredenhof@cs.com 

Postzegelhandel Parnassus V.O.F 
Roelof Hartstraat 34 
1071 VK Amsterdam 
Tel. + Fax: O 206 75 23 72 

Postzegelhandel Van LokvenPosthof bv. 
Bakkerstraat 22 
6041JR Roermond 
Tel. 0475 56 35 00 

EUCHTTURM ALBËNVERLAG GMBH & < 
EMai!: info@leuchtturm.( 

Postzegelhandel van Domburg 
Voldersgracht 28 . 2611 EV Delft 
Tel. 0 152123055 
Fax 0152 12 2188 

Philamunt 
Handelsstraal 34 a 
6l35KLSitlard 
wwn'.philamunt.com 

KG . Postfach 1340 D2149 
www.leuchtturm.com 

HOLLANDS GLORIE POSTZEGEL EN MUNTENHANDEL 
Campiaan 82103 G» Heemstede 
TeL 0235477444 
Fax 0235291605 

Postzegel & Munthandel ^eerenbeck 
Rijksweg zuid 108 ■ 6lél BR Geleen • 048 4750258 
A. Battalaan 48 • 6221 CE Maastricht ■ 043  3218864 
WTVw.weerenbeck.ni ■ email: info@weerenbeck.nl 

file:///erpakt
mailto:bredenhof@cs.com
http://www.leuchtturm.com
mailto:info@weerenbeck.nl
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21 oktober (vervolg): 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Burgemeester Slotemaker 
de Bruineweg 272,19.30-22. 
Telefoon 024-3974654. 
27 oktober: 
Leiden. Vogelvlucht, Boshu-
izerlaan 5,14-16. Telefoon 
06-21977530. 
28 oktober: 
Alphen aan den Rijn. De 
Bron, Troubadourweg i, 10-
16. Telefoon 0182-395103. 
Assen. De Open Hof, Sleu
telbloemstraat!, 10-16.30. 
Telefoon 050-4092874. 
Brielle. Zalencentrum, 
Langestraat 76,12.30-15.30 
Telefoon 0181-415640. 
Enschede. Lindenhof, Van 
Leeuwenhoekstr. 215,10-16 
Hilversum. Nationale Post
stukken- en Postzegelbeurs. De 
Koepel, Kapittelweg 399a, 
10-16. Telefoon 035-5386170. 
Noordwijk-Binnen. De 
Wieken, Wassenaarsestraat 
5,10-16. Telefoon 071-
3614198. 
Roermond. Wijkhuis 
Tegelanjveld, Schepen van 
Hertefeltstraat 26a, 13-16. 
Telefoon 0475-321179. 
Zeewolde. De Sfinx, 
Flevoweg 69,10-17. Telefoon 
036-5224929. 
Zwolle. Jubal, Geert 
Grootestraat i, 10-16. Tel
efoon 038-4216493. 
29 oktober: 
Den Haag. Van der Valk 
Bijhorst, Zijdeweg 54,10-16. 
Telefoon 030-6063944. 
Echt. De Weegbrug (Stams), 
Loperweg 10,10-12. Telefoon 
0475-481347. 
Heemstede. Casca de Luifel, 
Herenweg 96,11-15.30. 
Telefoon 023-5334252. 
Helmond. De Kamenij, 
Jeroen Boschstraat 9,10-15. 
Telefoon 0492-518241. 
Huissen. De Brink, Brink 8, 
10-13. Telefoon 026-3271979. 
Velserbroek. Polderhuis, 
Vestingplein 56,10-16. Tel
efoon 023-5382274. 
31 oktober: 
Zwolle. Veilinghuis, Voor
straat 23,18-21.30. Telefoon 
038-4211045. 
I november: 
Noordwijk-Binnen. Specioal 
uoor ouderen De Wieken, 
Wassenaarsestraat 5,13.30-
17. Telefoon 071-3614198. 
4 november: 
Goor: Jachtlust, Mar
keloseweg 80,10-16. 
Telefoon 0547-273033. 
Heeze. De Brug, Ginderover 
2,12-17. Telefoon 040-
2263192. 
Hendrik Ido Ambacht. 
Sandido, Reeweg 79,12-16. 
Telefoon 078-6814441. 
Leiden. CL Dr. W.A. 't Hooft, 
Antonie Duycklaan, 10-16. 
Telefoon 071-5895337. 
Lisse. 'tPoelhuys, Vivald-
istraat4,10-16. Telefoon 
0252-411406. 
Meppel. Nijmeijer, Markt
straat 43, 10-16. Telefoon 
0528-275629 (na 20 uur). 
Nunspeet. De Wheme, Ds. 
De Bouterlaan 5,13.15-16. 
Telefoon 0341-256163. 
Oosterhout-Zuid. De 
Bunthoef, Bloemenhof 2,13-
16. Telefoon 0162-432738. 
Uithoorn. Dienstencentrum, 
Bilderdijkhof 1,10-15. Tel
efoon 0297-525556. 
Vlissingen. Mensa Campus 
De Ruyter, Van Hogendorp-
weg58a, 10-17. 

Wapenveld. Senioren Inloop-
centrum, Nachtegaalweg 
48,13-17 Telefoon 038-
4479883. 
5 november: 
Sint-Niklaas (België). Stad
szalen, Leopold U-laan, 9-17. 
Informatie: E. Braem, Heide-
bloemstraat 68 bus 4, B-9100 
Smt-Niklaas (België). 
Winterswijk. Wamelink, 
Wooldseweg 71,10-16. Tel
efoon 0543-512024. 
8 november: 
Leiden. Clubgebouw Swift, 
Willem v.d. Madeweg i, 14-
16. Telefoon 071-5895337. 
11 november: 
Bilthoven. Filatehstische 
Contactgroep Oost Europa, 't 
Vogelnest bij Zuiderkapel, 
Boslaan i, 10-16. Telefoon 
0346-572593 (na 19 uur). 
Drachten. Brede School de 
Drait, Flevo 186,10-16. 0512-
382979. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 3gga, 12.30-15.30. 
Telefoon 035-5386170. 
Hoofddorp. De Jeugd van 
Gisteren, Beemsterstraat 4, 
10-16. Telefoon 023-5613929 
(na 20 uur). 
Maassluis. Koningshof, 
Uiverlaan 20,12-16. Telefoon 
06-15224937. 
Ommen. Hervormd Cen
trum, Prinses Julianastraat 
8,10-16. Telefoon 0547-
363000. 
Veenendaal. Veenendaalhal, 
Nijverheidslaan 8,10-16. 
Telefoon 0318-517569. 
12 november: 
Alkmaar. Clusiuscollege, 
Drechterwaard 10,10-16. 
Telefoon 072-5111325. 
Amsterdam. ROC, Jan 
Tooropstraat 99,10-16. 
Telefoon 030-6063944. 
Sittard. Sociëteit, President 
Kennedysingel 16, 9.30-15. 
Telefoon 046-4518522. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4, 10-13. 
16 november: 
Steenbergen (Welberg). De 
Vaert, Kapelaan Kockstraat 
54, ig-22. Telefoon 0167-
563887. 
17 november: 
Oegstgeest. Heemwijck, 
Rozenlaan hoek Narcissen-
laan, 14-16. 

VEILINGEN 

12 november: 
Roosendaal. Poststukken en 
Postgeschiedenis Sheraton 
& Peel, Pb 170, 4700 AD 
Roosendaal, telefoon 0165-
527130, e-mailadres 
mb(a)̂ latehst com, website: 
u)U)U)Jilatehst com 
12 november: 
Roosendaal. Filatelistische 
literatuur, Boekenland, Pb 
170, 4700 AD Roosendaal, 
telefoon 0165-527130, 
e-mail mb((Djïlatelist com, 
website: u)U)U) jilatelist com 
12 november: 
Roosendaal. Jan Dekker 
Selection, gespecialiseerde 
Scandinamevciling (poststukken 
en zegels), Pb 170, 4700 AD 
Roosendaal, telefoon 0165-
527130, e-mail mb@Jïlatelist 
com, website u)U)U)_platclist 
com 
6,7 en 8 november: 
's-Gravenhage. Najaarsueil-
ing Rietdijk b.v., Noordeinde 
41 (veiling in de Paleiskerk). 
Info: inJo(ä)rietdijk-ucilingcn nl 

NIEUWE 
EMISSIES 

Nederland 

10 oktober: 
MOOI Nederland verzamelvel i; 
velletje met vijf verschillende 
postzegels van 39 cent; 
MOOI Nederland verzamelvel 
2; velletje met vijf verschil
lende postzegels van 39 cent. 
Zie Nicuu) op het postkantoor. 
16 oktober: 
TNTPost, velletje met 10 
postzegels van 39 cent. 
Zie Nieuu) op het postkantoor. 
7 november: 
Kinderpostzegels 2006 'Veilig 
verder'; velletje met zes 
verschillende postzegels van 
39-H9 cent. 
23 november: 
Decemberzcgels, tien verschil
lende postzegels in velletje 
van twintig van 29 cent 
(zelfklevend); 
Goede-Doelenzegcis, tien 
verschillende postzegels in 
velletje van twintig zegels van 
29-1-10 cent (zelfklevend). 
11 december: 
Beatrixzegel, zegel van 44 cent 
in verband met de invoering 
van het nieuwe binnenland-
tarief per I januari 2007. 
II december: 
Aanvullingsu)aarde(n), zegel(s) 
van 5 cent ter aanvulling op 
oude zegels van 39 cent (in 
verband met het nieuwe bin-
nenlandtarief per i januari 
2007). 

Wijzigingen uoorbehouden 

Aruba 

31 oktober 
Parke Nacional Arikok; waar
den 75,125 en 215 cent. 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 80-82 
2518 AD 's Gravenhage 
Telefoon: 070-3307500 
Infolijn: 070-3307575 
Fax: 070-3608926 
Internet: www.muscom.nl 
Openingstijden: dinsdag 
t/m vrijdag van 10-17 uur, 
zaterdag, zondag en feestda
gen 12-17 uuf; 
Op maandagen, op 25 
december en op i januari 
gesloten. 
Toegangsprijzen: volwas
senen 6 euro. 
65-plussers 5 euro. 
4- t/m i2-jarigen 3 euro. 
CJP 4 euro 
Kinderen t/m 3 jaar, Muse-
umkaart gratis 
Groepen groter dan tien 
personen 5 euro p.p. 

Studiezaal 
Eenmaal per maand, meestal 
op vrijdag, is er gelegenheid 
om origineel materiaal uit 
het depot van de post
waarden te bestuderen. Voor 
onderzoek in de collectie 
postwaarden kunt u terecht 
op de volgende data: 

13 oktober 
10 november. 

U kunt het materiaal in het 
depot alleen op afspraak 
bezichtigen. Neem contact 
op met Monique Erkelens 
of Harriet van der Veen 
(telefoon 070-3307563 of 
3307567) of stuur een mailtje 
aan merkclcns(a)muscom nl of 
hudueen(3)muscom nl. 

Bibliotheek 
De bibliotheek van het Mu

seum voor Communicatie is 
na telefonische afspraak met 
mevrouw Spiekman (070-
3307570, m de ochtend) te 
raadplegen. 

BONDS
BIBLIOTHEEK 

De Bondsbibhotheek is 
vierentwintig uur per dag 
bereikbaar' Voor internet
gebruikers IS de Bondsbib
hotheek in Baarn niet meer 
gebonden aan de opening
stijden (elke woensdag van 
10 tot 17 uur en elke eerste 
zaterdag van de maand van 
10 tot 12 uur). 
Via de site van de NBFV 
(www nbjï; nl) en het aank
likken van de Bibliotheek-
zegel bereikt u de informatie 
die betrekking heeft op de 
prachtige collectie die in 
Baarn bewaard en ontslo
ten 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 
bepaald boek of tijdschrift 
aanwezig is, dan kunt u 
dit met behulp van een 
elektronisch informatie-
aanvraagformulier opvragen 
Het antwoord ontvangt u per 
e-mail. Voor alle andere vra
gen kunt u ons op de gewone 
wijze e-raailen (bibliotheek®) 
nbjü org). 

De Bondsbibhotheek. een 
surfbezoekje waard' 

STEMPELS 
SAMENSTELLING KEES VERHULST, POSTBUS 24013 
2490 AA DEN HAAG, E-MAIL kees verhulst®wanadoo nl 

De afgelopen maanden is 
het erg rustig geweest op 
het gebied van bijzondere 
poststempels. Momenteel 
(deze rubriek wordt begin 
september geschreven) 
IS Birza Design in Deventer 
bezig met de ontwerpen 
van de stempels die tijdens 
Postex 20o5 zullen worden 
gebruikt. De ontwerpen zijn 
nog met klaar en er is nog 
geen goedkeuringvan TPG-
Post. Ik kan de afbeeldingen 
dan ook pas volgende maand 
laten zien. 

Weken van de Kaart 2006 
Van I tot en met 23 septem

ber vonden de Nationale Weken 
uan de Kaart plaats. Daarbij 
gold weer de speciale actie: 
wie drie wenskaarten kocht, 
kon ze gratis versturen. Het 
gaat om speciale postzegels, 
die tot het einde van het jaar 
kunnen worden gebruikt. 
De Nationale Weken van de 
Kaart werden gehouden bij 
Bruna, Primera, The Readshop, 
de postkantoren, De Boekelier 
en ongeveer vijfhonderd zelf
standige wenskaartenwin-
kels m Nederland. De actie is 
een initiatief van de Stichting 
Wenskaart Nederland, 
een samenwerking tussen 
uitgevers, winkelketens en 

TPGPost. Na 31 december 
2006 zijn de postzegels met 
meer geldig voor franke
ring. Op de velletjes staat 
gedrukt dat de zegels met 
meer bruikbaar zijn voor 
frankering na 31 december. 
Bruikbaar zijn ze wel, maar 
geldig niet meer. 

In de zes grote sorteercentra 
(Amsterdam, Rotterdam, 
Den Haag, Nieuwegein, 
's-Hertogenbosch en Zwolle) 
werden in genoemde periode 
de bijzondere stempel-
vlaggen gebruikt met een 
afbeelding van het logo van 
de weken van de kaart. 

weken 
van de 

www.wekenvandokaart.nl 

http://www.muscom.nl
http://www.wekenvandokaart.nl


Bring some drive 
into your collection ^ ^ ^ ^ m i W ^ r ^ 

Formula i lovers will be delighted with this edition: 
Eight world-famous racing drivers provide insight 
into the eventful history of Formula i races. 
Enthusiasts will not want to miss these special 
issue stamps. And everyone else should simply 
take this opportunity to visit our Philatelie.Shop to 
see for themselves how appealing these exclusive 
stamps are. 

Order Service 

Österreichische Post AG 
Sammler-Service 
Steinheilgasse i, 1210 Vienna, Austria 

Telephone: +43 (i) 250 25-4040 
Fax: -1-43 (1) 250 25-4080 
E-mail: stamps@post.at 
Internet: www.post.at 
Online Shop: www.philatelie.at 

Die Post bringt allen was. w W Post.at 

mailto:stamps@post.at
http://www.post.at
http://www.philatelie.at


BFV NEDERLANDSE BOND VAN FILATEUSTEN-VERBNIGINGEN 
POSTBUS 4034, 3502 HA UTRECHT 

BONDSADRESSEN 

Bonds bureau 
Zeelantlaan 11, 3526 AK Utrecht 
't 030-2894290, fax 030-2800128 
internet http //www nbfv ni 
E-mail bondsbureau(3)nbfv nl 

Voorzitter 
TJ Koek, Stationsplein 4f 
6953 AB Dieren 
Telefoon 0313-413704 

Secretaris 
D. van der Zee, Zaaier 86, 
3833 VW Leusden 
Telefoon 033-4943970 

Penningmeester 
S. Tuin, Nieuweweg 115 
9649 AC Munten dam 
Telefoon 0598-626447 

Juryzaken 
P Alderhesten, Van Kijfhoek-
straat 63, 3341 SK Hendrik Ido 
Ambacht, telefoon 078-6812576 

Evenementen 
P Walraven 
S Burgerhartsingel 73 
3813 NC Amersfoort 
Telefoon 033-4806816 

Verenigingszaken 
B Mol, Drossaardslaan 21, 4143 
BD Leerdam, Telefoon 0345-
613002 

Filatelistische vorming 
en Jeugdzaken 
S) Bangma, Boomgaarddreef 5 
3243 AC Stad aan het Haringvliet 
Telefoon 0187-611542 

Bestuurslid: 
VTJM Coenen 
Cees van Gendlaan 15 
4797 CV Willemstad 
Telefoon 0168-472029 
Faxoi68-47i336 

Pers en Publiciteit 
Informatie via het Bondsbureau 

Webmaster NBFV-site 
(www.nbfv.nl): 
Jan Boon, webmaster(p)nbfv org 

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Secretaris J J M Pieters 
Stan Kentonstr 35 
2324 LL Leiden, telefoon 071-
5761726 
Materiaal commissaris 
Drs H C. Stoop 
Van Nouhuysstraat 13 
2024 KT Haarlem 
Telefoon 023-5262062 

Bondsbibiiotheek 
De bibliotheek is gevestigd op 
het adres Hoofdstraat i, 3741 AC 
Baarn, telefoon 035-5412526 

Bib both ecans 
mevr P.M van der Meer 
ParkArenberg28, 
3731 ES De Bilt 
Telefoon 030-2205348 

E-mail bibhotheek@nbfv org 

Openingstijden elke woensdag 
van 10 00 tot 17 00 uur en elke 
eerste zaterdag van de maand van 
10 00 tot 12.00 uur 

Bonds informatiebureau 
Mr W P Heere 
Postbus 4034 
3502 HA Utrecht 

Bondskeuringsdienst 
Voorzitter F C W van Beckum 
Keurzendingen s v p aangetekend 
zenden aan de secretaris van de 
Bondskeuringsdienst 
H Veen,2eStaüonsstraat 258 
2718 AC Zoetermeer 
Telefoon 079-3611910, e-mail 
bondskeunn3sdienst(3)planet nl 

Service-afdeling 
Informatie over de Service
afdeling wordt verstrekt door het 
Bondsbureau in Utrecht 
Bestelhngen via het Bondsbureau, 
Postbankrekening 2015960 

Informatie over verzekeringen 
Informatie over verzekeringen is 
verkrijgbaar bij het Bondsbureau 

HOOGTEPUNTEN UIT DE ALGEMENE 
LEDENVERGADERING VAN DE BOND 
De Algemene Verga
dering van de NBFV 
vond op 22 april 2006 
plaats in Verenigings
gebouw De Kei te Ede. 
De afgevaardigden 
van de verenigingen 
werden door de voorzit
ter, de hieer T.J. Koek 
welkom geheten. 

Onderscheidingen 
De lieer Herman Durt, 
die na 21 jaar afsclieid 
nam als voorzitter van 
Eemland te Soest en 
daarnaast vele neven
activiteiten ontplooide, 
waaronder lid van de 
begeleidingscommis
sie GSE, werd benoemd 
tot Lid van Waardering. 
Onder applaus wordt hem 
de gouden Bondsspeld 
met saffier opgespeld en 
de oorkonde uitgereikt. 
De Van der Willigen-
medaiUe, een aanmoe-
digmgsprijs voor het 

publiceren van filatelis
tische literatuur, is door 
het Kapittel toegekend 
aan de heer Huijsman, 
woonachtig op Texel, 
voor zijn publicaties over 
de postgeschiedenis op 
de Waddeneilanden. 

Bondscontributie 
voor 2007 
Besloten werd om Bonds
contributie voor 2007 te 
handhaven op 4 euro. 

Ledenpas 
De heer B. Mol heefi: 
samen met onder anderen 
de heer B. Witter onder
zocht welke vorm een 
voorgestelde ledenpas 
moet hebben, hoe deze 
moet worden verspreid 
en welke faciliteiten 
moeten worden gebo
den. Verspreiding via het 
maandblad Filatelie leek 
een optie omdat aldaar 
namen van individuele 

leden van verenigingen 
geregistreerd zijn. De 
Regioraad heeft dat idee 
verworpen en stelde 
voor dat verenigingen 
het aantal ledenpassen 
wordt gezonden dat op 
het Mutatieopgavefor-
mulier staat vermeld. De 
verenigingen moeten dan 
zorgen dat deze ledenpas 
bij hun leden komt. Op de 
vraag of doublures kun
nen worden vermeden 
daar personen lid zijn van 
meerdere verenigingen 
werd negatief geantwoord 
omdat de Bond enkel 
verenigingen en geen 
persoonsnamen kent. 
Er moet nog onderzocht 
worden voor welke facili
teiten korting kan worden 
verleend zodat het lid zijn 
van een aangesloten ver
eniging zéér interessant 
wordt met die ledenpas. 

Tentoonstellingen 
Nieuw wordt het instellen 
van een tweekaderinzen-
ding. Het doel daarvan is 
een éénkaderinzending 

uit te bouwen naar twee 
kaders. De Regioraad was 
positief over dit voorstel. 
Het reglement wordt 
zoals dat voor éénkade-
rinzendingen en deze 
nieuwe klasse gaat, door 
het huidige akkoord van 
de Algemene Vergade
ring, in per 22 april 2006. 

Bondsdocumentatie
centrum 
Het Bondsdocumentatie
centrum (BDC) verstrekte 
in het verleden informatie 
over de Nederlandse Fila
telie. Aangezien dit BDC 
al geruime tijd inactief is, 
werd de informatie ver
strekking verzorgd door 
de Bondsbibliotheek. De 
Algemene Vergadering 
werd gevraagd om offici
eel het BDC op te heffen 
en de informatie verstrek
king te laten verlopen 
via de Bondsbibliotheek 
opdat de aanvulling in het 
reglement van de Bonds
bibliotheek kan worden 
opgenomen. Daarmee 
werd ingestemd. 

VERKOOPGEGEVENS VAN DE ENVELOP 
'DAG VAN DE POSTZEGEL 2 0 0 6 ' 

Op 20 oktober geeft de 
Nederlandse Bond van 
Filatelisten-Verenigin
gen op Postex 2006 in 
Apeldoorn (20, 21 en 22 
oktober) weer de envelop 
ter gelegenheid van de 
Dag van de Postzegel uit. 
De envelop draagt num
mer 38 en is - net als in de 
afgelopen negen jaar het 
geval was - ook dit keer 

weer ontworpen door 
Paul Walraven uit Amers
foort. Ter gelegenheid van 
de Dag van de Postzegel 
wordt op Postex 2006 ook 
een bijzonder poststem
pel gebruikt. 
De envelop is op zaterdag 
en zondag verkrijgbaar 
in de speciale 'Dag van 
de Postzegel'-stand en 
kost blanco 0.75 euro. 

Tfag van de Tostztgti2006 

Bedrukking van de envelop 'Dag van de Postzegel' (ontwerp: P. Walraven). 

De envelop voorzien van 
postzegel en stempel
afdruk kost 1.50 euro. 
Ook de enveloppen uit 
eerdere jaren zijn - zij het 
in beperkte mate - nog 
verkrijgbaar. 
Wie niet in de gele
genheid is de envelop 
tijdens Postex 2006 aan te 
schaffen, kan nog terecht 
op de speciale Dag van 
de Postzegel in Amster
dam (4 en 5 november 
in het HuygenscoIIege) 
en ook op de Dag van de 
Postzegel in Rotterdam 
(10, II en 12 november in 
Ahoy'). 

Verder kan op onder
staande adressen de 
speciale envelop worden 
besteld (prijs 2.25 euro, 
inclusief verzendkosten): 

Stichting Comité Dag van 
de Postzegel Amsterdam 
Haya van Somerenlaan 50 
1187 RB Amstelveen. 
Maak het verschuldigde 
bedrag over op Postbank
rekening 9359986, o.v.v. 
van uw naam en adres. 

Stichting Comité Dag van 
de Postzegel Rotterdam 
H.R. Holststraat 26 
3141BL Maassluis. 
Maak het verschuldigde 
bedrag over op Postbank
rekening 1543700, o.v.v. 
van uw naam en adres. 

COR PUIJK ERELID 
VAN PHILATELICA 

Op zaterdag 8 april vierde 
de postzegelvereniging 
Volkel/Uden e.o. haar 
40-jarig bestaan. Cor Puijk 
is de oprichter van de ver
eniging en al veertig jaar 
voorzitter en stuwende 
kracht. 

Behalve het voorzitter
schap vervult Cor ook 
- en dat al sinds 35 jaar 
- de fijncties van hoofd 
rondzendverkeer, veiling
meester en afgevaardigde 
bij het rayon, waarvan ook 
enkele jaren als voorzitter. 
Voor deze uitzonderlijke 
inzet ontving Cor op het 
jubileum van de vereni
ging uit handen van de 
voorzitter van Philatelica, 
de heer Roedoe, de 
speld behorend bij het 
erelidmaatschap van 
Philatelica. Deze hoge 
onderscheiding, slechts 
dertien maal eerder uit
gereikt, is een pluim van 
waardering voor het vele 
werk en geweldige inzet 
door Cor voor de filatelie 
in het algemeen, de eigen 
vereniging, het rayon 
en IV Philatelica. Mede 
door de inzet van Cor 
is PZV Volkel/Uden nog 
een van de belangrijkste 
postzegelverenigingen in 
het zuiden van ons land. 

http://www.nbfv.nl


ONDERSCHEIDINGEN 
VAN DE BOND 

De volgende onderschei
dingen kunnen door de 
Bond worden toegekend: 

Erelidmaatsciiap; voor na
tuurlijke personen die zich 
voor de Bond buitenge
woon verdienstelijk heb
ben gemaakt of aan wie 
de Bond eer wil bewijzen. 
Benoeming geschiedt op 
voorstel van het Bonds-
bestuur of van tenminste 
vijfleden-verenigingen 

door de Algemene Ver
gadering. Het ereteken is 
een goudkleurige speld 
met diamantkleurige 
steen. 
Lidmaatschap uan uerdienste: 
voor diegene die zich 
in bestuurlijke func
ties of op andere wijze 
zeer verdienstelijk heeft 
gemaakt voor de Bond of 
zijn instellingen. Benoe
ming geschiedt - evenals 
bij ereleden - door de 
Algemene Vergadering. 
Het ereteken is een 
goudkleurige speld met 
robijnkleurige steen. 
Lid van waardenng: voor 
diegene die zich verdien
stelijk heefl: gemaakt voor 
de organisatie binnen en 
buiten het verenigings
wezen. Het ereteken is 
een goudkleurige speld 
met saffierkleurige steen. 
De Bondsspeld: is in 1985 
ingesteld voor diegene die 
zich (zeer) verdienstelijk 
heeft gemaakt binnen de 
verenigingsorganisatie op 
bestuurlijk en organisa
torisch gebied. 
De speld kan in de 
volgende vormen worden 
uitgereikt: 
- goudkleurig voor hen die 
zich bijzonder verdienstelijk 
hebben gemaakt voor de 
vereniging en ook voor die 
vereniging naar buiten zijn 
getreden; 
- in zilver voor hen die 
zich bijzonder verdien
stelijk hebben gemaakt 
voor de vereniging; 
- in brons voor hen die 
zich voor de vereniging 
verdienstelijk hebben 
gemaakt. 

Costerus-medaille: ingesteld 
door het Bondsbestuur op 
29 januari 1922 en aan
vankelijk Bondsmedaille 
genaamd. Ben onder
scheiding die wordt ver
leend voor wetenschap
pelijke publicaties en/of 
bijdragen op filatelistisch 
gebied. Op 21 april 1934 
werd de naam van de 
onderscheiding gewijzigd 
in Costerus-medaille, 
een bronzen legpenning 
genoemd naar de heer 
William Pieter Costerus 
Pzn (1874-1951) en 
bedoeld voor diegenen 
die zich buitengewoon 
verdienstelijk hebben ge
maakt door wetenschap
pelijke navorsingen en/of 
gepubliceerde bijdragen 
op filatelistisch gebied. 
De dragers van deze 
medaille, samen 'Coste-
rus-kapittel' genaamd, 
doen voordrachten aan 
het Bondsbestuur voor de 
benoeming van nieuwe 
'Costerus-ridders'; 
Van derWilligen-medflille, 
ingesteld in 1988 met het 
doel om de studiezin te 
bevorderen en publiceren 
aan te moedigen. De 
medaille is genoemd naar 
A.M.A. van der Willigen 
(1910-1986). De van der 
Willigen-medaille wordt 
door het Bondsbestuur 
uitgereikt op voorstel van 
het Costerus-kapittel. 
Spoorenber̂ -medaiiie, 
ingesteld in 1974 en 
bedoeld als speciale 
onderscheiding voor de 
thematische filatelie. 
Hiermede wordt Johannes 
H. Spoorenberg herdacht 

Beeldzijde uan de Spoorenberij-medaille. 

(1889-1971), die als baan
breker wordt gezien voor 
het thematisch verzame
len. Hiermede worden 
diegenen geëerd die zich 
bijzonder verdienstelijk 
hebben gemaakt voor 
de thematische filate
lie in het algemeen of 
door publicaties en/of 
bijdragen op thematisch 
filatelistisch gebied. 
Toekenning geschiedt 
door het Bondsbestuur, op 
voordracht van aangeslo
ten verenigingen. 
Bondsherinnerin^smedaille, 
ingesteld in 1948, kan 
door het Bondsbestuur 
worden verleend aan 
diegene, die zich jegens 
de filatelie bijzonder 
verdienstelijk hebben 
gemaakt. De medaille 
bestaat in twee uitvoerin
gen, goud en zilver. 

Zilveren luisselbeker, voor de 
winnaar van het jaarlijkse 
traditionele bekertoer
nooi. 
Zilveren wisselbeker, Van 
Veenendaaibeker genaamd, 
voor de winnaar van het 
jaarlijkse thematische 
bekertoernooi. 
Tentoonstellin^szuii, be
stemd voor de verenig
ing die de Nationale 
tentoonstelling organi
seert tijdens de Bonds
dagen, in 1983 door de 
Nederlandse Vereeniging 
van Postzegel-Verzame
laars aangeboden bij het 
75-jarig bestaan van de 
Bond. 
Tentoonstelhn^smedailie, in 
zilver of brons, welke als 
ereprijs wordt beschik
baar gesteld bij filatelis-
tische tentoonstellingen. 

UW POSTZEGELVERZAMELING VERDIENT 
EEN GOEDE VERZEKERING 

Het is een veilig gevoel als 
u weet, dat uw verzame
ling, bijeengebracht na 
soms jarenlang speur
werk en geduld, goed is 

verzekerd tegen diefstal 
of brand. Maar veel 
verzekeringsmaatschap
pijen bieden helemaal 
geen mogelijkheid om 

Nachtmerrie uoor postzegeluerzamelaars- een uitslaande brand 

postzegelverzamelingen 
te verzekeren of hebben 
de mogelijkheid van ver
zekeren beëindigd. Vraagt 
men informatie, dan 
wordt vaak gezegd, dat de 
'markt' voor dit specifieke 
gebied te klein zou zijn. 
De Nederlandse Bond van 
Filatelisten-Verenigingen 
heeft dan ook besloten 
om een mantelpolis af te 
sluiten waar zowel vere
nigingen als particulieren 
(lid van een bij de Bond 
aangesloten vereniging) 
hun te verzekeren objec
ten kunnen onderbren
gen tegen zeer scherpe 
tarieven. 

Deze verzekeringen kan 
de Bond u bieden: 
- verzekering voor aange
sloten verenigingen die 
hun rondzendverkeer, 
veiling of bibliotheek etc. 
willen verzekeren; 
- verzekering voor parti
culieren die hun collectie 

thuis willen verzekeren; 
- verzekering voor par
ticulieren waarvan een 
collectie buitenshuis deel
neemt aan een tentoon
stelling zowel binnen- als 
buitenland. 

Wilt u een verzekering 
afsluiten of wilt u infor
matie, neem dan schrif
telijk contact op met het 
secretariaat van de Bond. 
De voorwaarden zijn ge
publiceerd op de website 
van de Bond iwww.nbfv. 
nl) alsmede te verkrijgen 
via het Bondsbureau. Via 
de website kan men ook 
aanvraagformulieren voor 
het verzekeren van kader
materiaal voor exposities 
(verzekering tentoonstel
ling) en voor de eigen 
verzamehng downloaden. 
En denk ook eens aan 
de nieuwtjesdienst, de 
rondzenddienst en het 
veilingmateriaal. Stel je 
voordat... 

DIAMANTPOST 2 0 0 7 
IN AALSMEER 

Ter gelegenheid van het 
6o-jarig bestaan van de 
postzegelvereniging 
Aalsmeer wordt op vrijdag 
30 maart, zaterdag 31 
maart en zondag i april in 
zalencomplex 'De Bloem
hof' in Aalsmeer een 
postzegeltentoonstelling 
gehouden. Het betreft een 
expositie in categorie 3. 
U kunt inschrijven voor 
traditionele inzendingen, 
maar ook thematisch, 
postgeschiedenis, aero-
filatelie, astrofilatelie, 
maximafilie, éénkader- en 
tweekaderinzendingen, 
open klasse en de klasse 
voordrukalbumbladen en 
catalogusinzendingen. 
Uiteraard zijn inzendin
gen van jeugdige verza
melaars welkom. U kunt 
informatie over deelname 
ontvangen via postbus 
24g, 1430 AE Aalsmeer. 

http://www.nbfv


GAAT HET OM EEN ECHTE 
REMBRANDT OF NIET? 
MEDERLAND 

De rechte rug van 
TPGPost 
Museumdirecteuren 
zitten af en toe met liet 
probleem. Het komt nog 
voor dat er vraagtelcens 
zijn bij een al dan niet aan 
Rembrandt toegeschreven 
ets of schilderij. Gespeci
ahseerd onderzoek moet 
dan uitsluitsel geven. En 
wanneer dan uiteindelijk 
vaststaat dat een werk 
een echte Rembrandt 
genoemd mag worden, 
haalt dat de wereldpers en 
wentelt de kunstwereld 
zich in een staat van op
perste verrukking... 
Maar nu de Duitse Rem
brandt in het Nederlandse 
prestigeboekje. Nog geen 
verrukking, maar wel veel 
opwinding de afgelopen 
zomer: snelle meldingen 
in grote opmaak bij de 
websites van de postze
gelbladen in Duitsland 
en Nederland (DBZ; Ein 
heisser Fall: der doppelte 
Rembrandt), tal van aan
biedingen op veilingsites 
met pijlsnel stijgende prij
zen, uitgebreide artikelen 
met een verscheiden
heid aan bevindingen, 
bijna verstopte weblogs 
met felle discussies en 
honderden reacties, een 
bijna ingeslapen handel 

die plotseling klaarwak
ker is, langs readshops 
en brunawinkels racende 
verzamelaars op zoek 
naar de laatste exempla
ren... 
Helaas ontging het ook 
menigeen. Het was hartje 
zomer, een verzengende 
hitte greep velen bij de 
keel en anderen namen 
deel aan de jaarlijkse 
uittocht en genoten 
nietsvermoedend in verre 
oorden. Aan Rembrandt 
denk je dan niet. 
Nu, enkele maanden 
later, zijn de kruitdampen 
opgetrokken en moeten 
we constateren dat er 
tot op heden nog geen 
duidelijkheid is. Sterker 
nog: zowel de Duitse Post 
als TPGPost hebben aan 
de hele affaire nog geen 
enkel persbericht gewijd. 
Terwijl ze normaal de 
pers uitgebreid informe
ren met alles wat nieuw of 
bijzonder is. 
Alleen persoonlijke 
contacten met zegslieden 
leidden tot interessante 
constateringen. Zo heeft 
onze hoofdredacteur voor 
zijn artikel in het vorige 
nummer zich suf gebeld 
naar de beide postdien
sten. Waarbij het won
derlijk is dat zowel Peter 
Sorber (Manager Marke
ting Consumentenmarkt) 

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

als diverse woordvoerders 
van TPGPost Mediavoor
lichting  onafhankelijk 
van elkaar, leek het wel 
 meer en meer onduide
lijkheid creëerden. 
De officiële reacties zijn 
op de vingers van één 
hand te tellen. Laat ik ze 
eens op een rijtje zetten: 

Q en A Pret t lggboekla nummer 11 Rembrandt 160fl20Q6 

Met de NedenandsDu/tse Saskia postzegel wortlt tiedoetä de postzegel tiie is 
opgenomen in het Pi^atigetKiekie Rembrandt met de venvelding van 70 eurocent De 
'Durtsa Seskie postzegel is uitgegeven door Duitsland 

1 Op welk« punten verscttllt het Neden«n<ls.Oultee Saekta vignet en 
de Dultee Saskia postugel? 
Het verscnil ;ri m het gebruikte matenaaJ en in de 
manier van veiwerlten 
• Oe Ouitae posizeget is voKedio op fluorescerend 

papier gedrukt 
■ Het NedertandsDuttse vH)net heeft een 

aangebrachte L vormige fosforleag en Iwt iaartal 
2006 ontbreekt 

2. Mag de NaderUnds.Duilse postzegel tn 
Duitsland worden gebruikt als p<Mtzsg«17 

Hel wgnel» niet frankeergeklig in Duitsland (Zie ook 
vraag 7) 

Pagim ml presligeboeiiie Rombrandi 

3 Is ds Neder1am]s.Oults« postzsgsi frankasrgeldlg In Nederland? 
u kunt uw Prestigetxiehje Rembrand! 16062006 by de bekende vedrooppunten mieveren U kdigl 
dan uw gekl (€ 9 95) voor hal Prestigeboekie terug 

zending plakken en dan zal MocM u dit niet willen dan kunt u dil vqnel bij uitzondering op ui 
TPG Post hem bezorgen 

* Wet Is de oplage van het Pisatlgeboekie Rambrandt? 
De oplage van het prestigeboekje is 45 000 stuks 

5 la het Prestlgefooekje Rambrandt uiwerkocht? 
De vedioop van het presigeboekje is met onmiddellqke ingang van 4 augustus 2006 gestaakt 

6 Worden er Prestlgeboekjes Rembrandt bijgedrukt? 
Nee er worden niet meer dan 45 000 prestigeboekjes gedrukt 

7 Waar kan Ik mijn PiwsUgsbosMe Rembrandt Inleveren? 
U kunt uw Prestigeóoekie Rembrand116062006 bq de bekende vedtooppunton inleveren U knjgl 
dan uw gokJ (€ 9 95) voor hel PresHgeboekje terug 

i Ik heb een )sarabonnement op Prestigeboekjes ontvsng Ik dan nog mijn PrsstigatMekje 
Rambrandt? 

De veduMp van het prestigeboekie » met onmKkleni)ke ingang van 4 augustus 20C£ gestaakt 
Ale verkopen die voor 4 augustus hebben plaatsgevonden inclusief abonnementen worden 
uitgeleverd 

9 Ik w« een jaarabonnement op Prestigelioekjes afsluHsn, ontvang Ik dan nog het 
Presbgeboekje Rembrandt? 

Nieuwe abonnementen kunnen worden algeskyen met mgang van 01012007 Deze bevat met 
het Rembrandt prestigeboekje 

Factshect van TPGPost:...uoorzichtiflste/ormulcrmfl ooit.. 

Persbericht TPG Post 
15 juli 2006 
Veel informatie over de 
Rembrandt uitgiften. En 
een half zinnetje over 
het boekje: Ook komt 
er een prestigeboekje 
Rembrandt...Over de 
Duitse postzegel in het 
boekje wordt met geen 
woord gerept. Het is dus 
gewoon een aardigheidje. 
De verzamelaar bemerkt 
het wel. 

Verklaring Deutsche Post 
27 juli 2006 
Deze verklaring is per 
email verspreid en werd 
onder meer gepubliceerd 
door de Duitse uitgeverij 
Schwaneberger (van de 
Michelcatalogi) en de 
Duitse Filatelistenbond 
(BDPh).Kernvande 
verklaring: omdat de 
Nederlandse zegel niet 
aan de Duitse productie
en veiligheidsstandaard 
voldoet, is het geen post
zegel maar een vignet. 

Bericht Postzegelblog 
II augustus 2006 
Op II augustus 2006 
plaatst Peter Sorber van 
TPGPost op lüiDiu.post
zegelblo .̂n! een bericht. 
Kern: er was toestem
ming voor het opnemen 
van een afbeelding van de 
zegel. In de vele corres
pondentie en gesprekken 
is deze toestemming 
door TPGPost steeds 
ruimer geïnterpreteerd, 
waarna TPGPost aan Joh. 
Enschedé de opdracht 
gaf een nadruk van de 
Duitse zegel op te nemen. 
Omdat daarvoor geen 
toestemming was, heeft 
de zegel in het boekje 
geen officiële status en is 
er sprake van een vignet. 
Verkoop is gestaakt. Ver
kochte boekjes kunnen 
teruggegeven worden. 

Verklaring TPGPost/ 
Deutsche Post 
II augustus 2006 
Alleen gezien op de web
site van Michel. Zelfde 

ii uiiiidif üuihe Rembrandt: .isieecht', . 

verhaal als bij punt 3. 

Factsheet ('Q&A'), 
15 augustus 2006, door 
TPGPost aan select gezel
schap(?) gestuurd 
Kern: Het vignet mag niet 
in Duitsland gebruikt 
worden, maar wel in Ne
derland. TPGPost bezorgt 
alle smkken die ermee 
gefrankeerd worden. 

Reactie 2 bevestigt mijn 
mening dat er wel dege
lijk sprake is geweest van 
overeenstemming tussen 
de Duitse Post en TPG 
Post over het opnemen 
van de postzegel. Na de 
vele correspondentie en 
gesprekken (reactie 3) 
kan daar toch geen twijfel 
over bestaan. Waar de 
partijen bij gebrek aan 
filatelistische en druk
technische kennis niet 
aan gedacht hadden, was 
dat er verschillen moesten 
optreden tussen de 
Duitse en de Nederlandse 
'Duitse zegel'! En toen dat 
inderdaad al snel bleek 
vooral het verschil tussen 
de Lvormige fosforbalk 
van Nederland en de fluor 
van Duitsland is met het 
blote oog goed zichtbaar 
 werd de Duitse Post 
bedolven onder de boze 
reacties van verzamelaars. 
Terecht! Door de kleine 
oplage zou het merendeel 
deze variant nooit te pak
ken krijgen. Er was maar 
één oplossing: de verkla
ring van 27 juli en maar 
hopen dat TPGPost wilde 
meedoen. Deze hield 
even de rug recht, maar 
op II augustus volgde de 
deemoedige erkenning. 
Op deze wijze had men 
zich uit de ongewilde 
en onvoorziene situatie 
gered. Bovendien was de 
gezaghebbende uitgeverij 
Schwaneberger (Michel) 
vanaf het begin niet te 

beroerd om het spel mee 
te spelen. En daarmee 
was de kous af 

Mijn veronderstelling 
valt natuurlijk niet te 
bewijzen. Ze zal ook wel 
nimmer bewezen kunnen 
worden. Ook al zijn er 
wel meer aanwijzingen 
oJFthe record, terugkrab
belen zullen de postad
ministraties niet. Maar 
voor veel Nederlandse èn 
Duitse verzamelaars is het 
echter helder: die Duitse 
Rembrandt uit ons boekje 
is echt! Een gewone, maar 
verduiveld interessante 
postzegel. 

De (of het?)fartsheet (ik 
had nog nooit van zo'n 
ding gehoord) bevat de 
voorzichtigste formule
ring die ik ook van een 
postzegel las: '...dan kunt 
u dit vignet bij uitzonde
ring op uw zending plak
ken, en dan zal TPG Post 
hem bezorgen'. Afgezien 
van de geslachtsfout 
 'zending' is een vrou
welijk woord  verbaast 
het me dat de zegel dus 
ook voor post naar het 
buitenland gebruikt kan 
worden. 

Een kleine expositie zal te 
zijner tijd in het vernieuw
de Rijksmuseum niet mis
staan: een echte Neder
landsDuitse Rembrandt 
op een Nederlandse brief, 
op een Duitse brief, een 
echte DuitsDuitse Rem
brandt op een Nederland
se brief, op een Duitse 
brief Op een Duitse brief 
naar Nederland, op een 
Nederlandse brief naar 
Duitsland.... Leuk toch? 
Mochten er nog nieuwe 
ontwikkelingen volgen 
 dit smkje moest begin 
september naar de druk
ker  dan houd ik de lezer 
natuurlijk op de hoogte. 



NIEUWE 
UITGIFTEN 

Alderney 
Zeevogels 
Het tot Guernsey beho
rende eiland Alderney gaf 
al eerder een serie postze
gels (en een bijbehorend 
prestigeboelqe) uit met 
afbeeldingen van hier 
bivakkerende trel<vogels. 
Op 27 juli verscheen een 
serie met zes op en rond 
het eiland verblijvende 
zeevogels. De zegels zijn 
verkrijgbaar per serie, in 
velletjes van tien en in een 
prestigeboekje. 
In het boekje zit de serie 
viermaal: 29 p. Noordse 
stormvogel, 34 p. Jan-
van-Gent, 42 p. kleine 
mantelmeeuw, 45 p. 
stormvogeltje, 47 p. 
drieteenmeeuw en 68 p. 
papegaaiduiker. Het 
boekje komt dan ook aan 
de respectabele verkoop-

400 Geburtstag Rembrdndt 

400 Gpburtstag Rembrandt 1606-1669 

Tunnti^ uan deze ucllctjes uormen de inhoud uan een boekje. Hierbij dient opaemerlrt te morden dat 
deze Delletjes ijemoonlijk niet als boekje uerzameld morden 

Duitsland 
Ook een Duits Rembrandt-
boekje 
Voor sommigen wat ver 
gezocht natuurlijk, maar 
de op 13 juli uitgegeven 
Duitse Rembrandtze-
gel (jazeker, die met de 
lieftallige Saskia) is ook 

Voorzijde van het boekje pan Alderney met ajieeldingen pan zecpô  

prijs van £10.60. 

Australië 
Herdruk wilde bloemen 
Het op 5 juli 2005 
verschenen boekje met 
twintig zegels van 50 cent 
met afbeeldingen van 
wilde bloemen is in juü 
van dit jaar herdrukt. De 
omslag spoort dit keer 
aan tot het gebruiken van 
persoonlijke postzegels 
(foto nog naast zegel). 

België 
Twee bloemenboekjes 
België heeft al een aardige 
traditie in het uitgeven 
van boekjes met bloemen-
zegels. Intussen lovamen 
er twee bij. Allereerst op 
7 augustus een boelqe 
met tien korenbloemen. 
Ze zijn zonder waarde
aanduiding en ze dragen 
de vermelding 'Prior' (= 
52 c ) . Vervolgens op 25 
september een boekje 
met zegels voor lucht
post tot 50 gram binnen 
Europa: 70 c., maar weer 
zonder waarde-anduiding 
(rechts). België heeft wel 
wat met tulpen: dit is al 
het vierde bloemenboekje 
met deze voorjaarsbloem. 

in een - duur - boekje 
verkrijgbaar. De Zehner-
bogen worden namelijk 
in een boelqe van twintig 
velletjes (gelijmd en met 
schutblad) aan de kanto-
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ren geleverd. En tweehon
derd maal 70 c. komt uit 
op 140 euro. 

Oberes Mittelrheintal met 
verbeterde tekst 
De Duitse post heeft zich 
kennelijk geschaamd 
voor de slordige fout in 

Oberes 
Mittelrheintal 

Georgië 
Europa 2006 
Ook Georgië kwam dit 
jaar op 30 juni met twee 
europazegels: 0.20 L. kin
deren met vlaggetjes en 
0.80 L. wereldbol met ba
nier. Beide zegels komen 
elk vijf keer voor in een 

Tien zelfklevende Rembrandt 
tulpen in het Belgische boekje 

es 
'Irheintal 

,4/ 

^ * ' ' ^ T " Deutsche Post ̂  | . :^HHHHip^MMMMnMj 
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Misser'Braunbach'. ..door Deutsche Postgecorriijeerd . 

de naam van het stadje 
Braubach (en niet Braun-
bach) en kwam in juli met 
een verbeterde druk. Naar 
verluidt komen beide in 
de Michel catalogi: boekje 
63a met de foutieve 
spelling en 63b met de 
verbeterde. 

Frankrijk 
Wensenboekje 
In het op 20 september 
verschenen Franse wen
senboekje staat Cubitus, 
een stripfiguur van de in 
2000 overleden tekenaar 
Luc Dupanloup cen
traal. Cubitus is een grote 
witte hond met een grote 
zwarte mop z'n neus en 
een felgeel bolletje als 
staart. 
De tien zegels hebben de 
vermelding 'Lettre 20g' 
(=53C.). 

velletje in een boekje van 
dezelfde datum van 5 L. 
Oplage 20.000 boekjes. 

Ierland 
Ryder Cup: lenticulaire 
technologie 
Ierland volgt Nederland 

en lovam op 14 september 
met een prestigeboekje 
waarin zich zegels bevin
den die - bij beweging in 
de hand - een bewegend 
beeld vertonen. Begin 
dit jaar zorgde ons land 
voor deze noviteit bij de 
uitgifte van het schaats-
boekje Going Jor Gold. 
Vorige maand vond in 
Ierland de tweejaarlijkse 
golfwedstrijd om de Ryder 
Cup plaats. Het is een 
wedstrijd tussen de tien 
beste golfspelers van 
Europa en van de Ver
enigde Staten. Vorig jaar 
verscheen er al een pres
tigeboekje als aankondi
ging. Op 14 september 
jl. verschenen de twee 
lenticulair gedrukte ze
gels èn het prestigeboekje 
met dezelfde zegels. Het 
is een boekje in As-for
maat van maar liefst 34 
pagina's geworden. De 
zegelinhoud bestaat uit 
acht zegels uit 2005, acht 
van de uitgifte van juli dit 
jaar en de twee zegels met 
de bewegende beelden. 
Prijs van het geheel is 12 
euro. 

Net als bij de Nederlandse 
schaatszegels komt de 
techniek uit Nieuw-Zee
land (Outer Aspect) en de 
drukker uit Australië 
(SEPSpnnt). 

Kaaimaneilanden 
Schatten onder water 
De in hetCaribisch 
gebied gelegen Kaai
maneilanden doen ook 
aan postzegelboekjes. 
Vorig jaar verschenen er 
bijvoorbeeld drie boekjes 
metvlinderzegels. 
Van de op 18 juh uitgeko
men serie met afbeel-

van het Ierse flolfboekje. 

Opengeslagen kajtje van het nieume Franse mensenboekje. 



Voorzijde uan het NoordKoreaanse gerechtenboekje 

dingen van het dieren 
in of onder water zijn er 
vier in boekjes verkrijg
baar. Elk boekje bevat 
tien zelfklevende zegels: 
25 c. grijze keizersvis, 
25 c. karetscliilpad, 60 c. 
Queen Angelfish en 75 c. 
diamantslijmvis. 

KoreaNoord 
Koreaanse gerechten 
Enkele voorbeelden van 
Koreaans voedsel zijn 
te vinden in een op 12 
augustus verschenen 
boekje met vier zegels (3, 
12,130 en 200 w.). Daar
bij is ook hèt nationale 
gerecht: kimchi. Het is 
een mengsel van gefer
menteerde chilipeper en 
groente (meestal Chinese 
kool), gewoonlijk in deeg 
verpakt. 

Walvissen 
Een op 20 augustus ver
schenen boekje bevat een 
vier zegels (3, 70,160 en 
240 w.) tellend blokje met 
diverse soorten walvissen. 
De prijs van de Koreaanse 
boekjes ligt altijd iets 
hoger dan de waarde der 
zegels: zegelwaarde hier 
473 won, prijs vermeld in 
boekje 490 won. 

JVlan 
Twee kerstboekjes 
De kerstzegels verschij
nen op het eiland iVIan 
al op II oktober. De zes 
zegels geven een histo
risch overzicht van de 
kerstboom: van de eerste 
simpele hefdadigheids
boom van rond 1850 tot 
de boom van nu. Op elke 
zegel staat bovendien hèt 
symbool van het eiland: 
het radertje van de drie 
benen. 
Twee van de zegels zijn 
ook in boekjes verkrijg
baar: tienmaal 28 p. en 
tienmaal 31 .p. 

Noorwegen 
Lokale boekjes 
Ter gelegenheid van de 
tentoonstelling Norfïlex 06 
 gehouden van 13 tot 15 

oktober in Trondheim 
 gaf de post van deze 
Noorse stad in juli twee 
boekjes uit. Het ene bevat 
vijf zegels van 3.50 k. 
(1994, honderd jaar 
elektrische tram) en het 
andere vijf van 30 en vijf 
van 55 k. (1955, gouden 
jubileum koningspaar). 
De Noorse post werkt 
 getuige haar logo op de 
kaft  mee aan dit soort 
boekjes. Maar het ver
werken van oude zegels 
in boekjes die dienen 
ter financiering van 
tentoonstellingen lijkt me 
discutabel. 

Verenigde Staten 
De quilts van Gee's Bend 
In de serie 'Schat
ten van Amerika' 
verscheen op 24 
augustus een serie 
van tien postze
gels met afbeel
dingen van quilts, 
vervaardigd door 
AfroAmerikaan
se vrouwen in 
het dorpje Gee's 
Bee, Alabama. 
Quilts zijn lap
pen stof (sprei, 
loper, kleed) met 
geïmproviseerde 
dessins in verras
sende kleuren
combinaties en 
grove patronen. 
De Amerikaanse 
serie is ook in 
een vouwboekje 
verkrijgbaar. Het 
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bevat twintig zegels van 
39 cent. 

IJsland 
Kerstboekje met oplichtende 
zegels 
Omdat de voornaamste 
kerstsymbolen te maken 
hebben met 'licht' kwam 
de IJslandse post op 
het idee de kerstzegels 
te voorzien van door 
neonlijnen getekende 
gemberkoekjes, een hier 
populaire kerstaccessoire. 
De zegels zijn bovendien 
voorzien van een laagje 
fosfor, hetgeen ze in het 
donker doet oplichten.. 
De verschijningsdatum is 
2 november. 
Eén van beide zegels, 

De quilts in het Amerikaanse boekje. 

die van 55 k., is ook per 
tien verkrijgbaar in een 
postzegelboekje. 

Zweden 
Hanze 650jaar 
Het is dit jaar 650 jaar ge
leden dat de Duitse Hanze 
werd omgevormd tot een 
verbond van steden. Dit 
samenwerkingsverband 
was van grote invloed 
op de stedelijke ontwik
keling in Scandinavië. 
Zweden en Duitsland 
kwamen op 7 september 
met een gezamenlijke 
uitgifte 'Hanze 650 jaar'. 
De Zweedse serie van drie 
postzegels (elk van 10 k.) 
is verkrijgbaar in een 
boekje. Eén van de zegels. 

die met een vrachtschip 
uit die tijd, bevindt zich 
tweemaal in het boekje. 

Kinderprogramma's 
uit alle tijden 
Het op 30 september 
verschenen boekje met 
kinderprogramma's uit 
alle tijden bevat acht post
zegels met figuren uit de 
vijftigjarige geschiedenis 
van het Zweedse kinder
programma. Ijzersterk 
was natuurlijk jarenlang 
Pippi Langkous. Momen
teel staat 'Bananen in 
pyjama's' bij de kinderen 
hoog aangeschreven. De 
zegels kosten elk 5.50 k., 
zodat de prijs van het 
boekje op 44 k. komt. 
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De vier zegels m het Zweedse Hanzeboekje. 

Zegelinhoud uan het Zweedse boekje ouer kinderprogramma's. 
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ZEVENTIENDE DAG 
VAN DE MAXIMAFILIE 

Op 2 en 3 september werd 
in Steinfort (Luxemburg) 
de zeventiende Dag van 
de Maximajïlie gehouden: 
een geslaagde expositie 
met 13 internationale en 
17 locale inzendingen. 
Na de opening werden de 
bezoekers door het ge
meentebestuur (gesteund 
door de voorzitter van 
de plaatseli]l<e vereni
ging en de Luxemburgse 
Bondsvoorzitter Jos WolfF 
gefêteerd met erewijn 
[i]. De locale vereniging 
maakte maximumkaart 
[2] metstempel [3], dat 
als vlinder een Keizers
mantel toont. 
De Nederlandse inzendin
gen deden het goed: twee 
inzendingen behoorden 
tot de beste vijf van de 
tentoonstelling. De Itali
aan Greppi Italo werd in 
de competitie de beste 
met zijn verzameling 
Burchten, kastelen en paleizen 
met veel oude maxi-
mumkaarten, zoals [4] 
(Engelenburcht in Rome), 
of met recente zegels uit 
de kastelenserie van 1980 
op oude briefkaarten 
[5]. Uw rubriekredacteur 
verdedigde zijn land goed 
door tweede te worden 
met zijn inzending Wereld
erfgoed. Op Nederlandse 
zegels is dat onderwerp 
beperkt te vinden, maar 
andere landen hebben er 
juist veel aandacht aan 
gewijd. Afgelopen jaar 
was er de tweelinguitgifte 
met China met de molens 
van Kinderdijk [6] en al in 
1969 het Rietveld Schrö
der huis [7]. Derde werd 
de Fransman Jean-Pierre 

Mangln, president van 
de Europese Academie 
voor Filatelie, met zijn 
inzending MaximaJilie ten 
dienste van dejïlatelistische 
luerkelijkfieid. Hij toonde 
voorbeelden van fouten 

op postzegels, met de 
juiste toestand op de 
kaart. Leuk voorbeeld is 
de postzegel van Napole
on, die zich onderscheid
de als jonge officier bij de 
bestorming van de brug 

bij Ercole in 1796. Op de 
postzegel is hij afgebeeld 
met de huidige Franse 
driekleur [8], maar die 
werd pas in 1798 als de 
Frankrijks nationale vlag 
ingevoerd. De kaart toont 
de juiste situatie met de 
regimentsvlag. 
De vierde plaats werd 
gedeeld door Nederland 
en Frankrijk, met de 
inzendingen Waarom Ne
derland het bezoeken waard 
is en Ouer het water. Uit de 
eerste de bijzondere kaart 
met het thema schaken 
[g]. De postzegel is recent 
gemaakt, maar de an
sichtkaart is oud en zeer 
gezocht onder schaak-
liefhebbers. Hij stamt 
uit 1935, toen Max Euwe 
wereldkampioen werd 
door de Rus Aljechin te 
verslaan. De afbeelding 
op de postzegel past 
naadlos in het beeld dat 
vastgelegd is uit deze 
wedstrijd op de kaart. In 
de Franse inzending kon 
men onder andere een 
Nederlandse kaart [10] 
zien met de regenboog 
met afstempeling De Bilt. 

Verrassend was de 
inzending (buiten 
mededinging) van Anny 
Boyard, voorzitster van de 
Franse Vereniging voor 
Maximafalie, Toeristische 
tocht door Frankrijk, een 
tocht aan de hand van 
kaarten van uitgeverij 
Barre-Dayez. Deze litho-
grafische ansichtkaarten 
uit de periode 1925-1950 
leverden een bijzonder 
statige verzameling op, 
met kaarten als Beaune 
[11] en Straatsburg [12]. 
De dagen in Luxem
burg krijgen steeds 
meer het karakter van 
een bijeenkomst van 
actieve maximafilisten uit 
West-Europa. Die waren 
zondagmiddag bij elkaar 
op een klein symposium 
over de ontwikkelingen in 
de maximafilie. Een deel 
van de reglementen - die 
nu te strikt zijn - stonden 
daarbij ter discussie. Ook 
hier slaat de deregulering 
toe, als de wijzigingen op 
het aanstaande FlP-con-
gres (Malaga) worden 
vastgesteld. Daar zal ik 
dan later over berichten. 
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DE VOGELZEGELS 
VAN NIEUW-ZEELAND 

Zeuen decennia gevederde vrienden 
DOOR D A V I D S M I T H A M , C H R I S T C H U R C H 

Misschien had de kop boven deze 
bijdrage beter anders kunnen 
luiden, bijvoorbeeld 'Een eerste 
kennismaking met de Vogelze-
gels van Nieuw-Zeeland uit de 
periode 1986-2002'. Er zijn door 
Nieuw-Zeeland immers veel meer 
VOgelzegels uitgegeven, te veel in 
ieder geval om ze allemaal in dit 
artikel te kunnen behandelen. 
Dankzij het feit dat ik een baan heb 
bij een bedrijf dat zich bezig houdt 
met het produceren van postzegel, 
liep ik onlangs een rode zegel 
van 1 d. uit de gelegenheidsserie 
van 1935 tegen het lijf die van de 
opdruk SPECIMEN was voorzien 
(afl>eelding 7). In de bewuste reeks 
komen drie zegels voor die vogels 
laten zien: de waarden ]4 d. (groen, 
grijze Waaierstaart), 1 d. (rood, 
kiwi) en 1/- (groen, halskraagvo-
gel). Alle zegels komen met twee 
verschillende watermerken voor en 
er bestaan tandingvariëteiten. De 
zegels werden ook alle overdrukt 

Van 2 tot en met 5 november wordt in Christchurch 

(Nieuw-Zeeland) Kiwipex 2006 gehouden, precies een 

eeuw nadat daar de fiew Zealand International Exhibition 

werd georganiseerd. David Smitham van het organisatie

comité van Kiwipex 2006 grijpt de gelegenheid aan om u 

te laten kennismaken met de vogelzegels van zijn land. 

met de tekst OFFICIAL (dienst) 
voor het gebruik door overheidsor
ganen van Nieuw-Zeeland. 
Van de zegel van i d. met de 
opdruk SPECIMEN waren tot 
1995 geen exemplaren bekend; 
toen werd, ter gelegenheid van 
het zestigjarig bestaan van de 
gelegenheidsserie van 1935, op 
de tentoonstelling Stamp'x 95 in 
Auckland, een velletje uitgegeven 
waarin deze zegel voorkwam, 
samen met een zegel van 10 dollar 
die een afbeelding van de kleine 

gevlekte kiwi liet zien {afieelding 2). 
De zegel van 10 dollar maakte deel 
uit van de bijzonder attractieve 
vogelserie die Nieuw-Zeeland in 
de periode 1985-1989 uitgaf Het 
betrof tien grootformaatzegels 
die waarden hadden van 30 cent 
(Kakapo) tot en met de genoemde 
zegel van 10 dollar. Weer een ander 
souvenirvelletje, dat ter gelegen
heid van Philexfrance 8g, bevatte 
vijf ongeperforeerde zegelafbeel
dingen die de kleurseparatie van 
de zegel van 2 dollar (Black Robin) 

in beeld brachten en bovendien, 
als zesde in de rij, een complete, 
geperforeerde zegel. 
Zowel de zegel van 30 cent als 
die van 40 cent (blauwe eend) 
kun je aantreffen in een aantal 
postzegelboekjes die van kaftjes 
zijn voorzien waarop voor Nieuw-
Zeeland typische landschappen 
zijn afgebeeld. In de tijd dat 
deze boekjes verschenen (1986 
en 1987) verkocht de PTT van 
Nieuw-Zeeland boekjes in twee 
verschillende omslagtypen [ajbeel-
ding^y.een voor de detailhandel 
('over the counter') en een voor 
de zogenoemde resale-punten 
(zuivelbedrijven, benzinestations, 
enz.). Voor de boekjes in de laatste 
categorie mochten de verkooppun
ten een toeslag van tien procent op 
de nominale waarde in rekening 
brengen. 
De boekjes met vogelzegels 
werden in een aantal gevallen van 
een opdruk voorzien. Dat was 
bijvoorbeeld zo bij twee buiten
landse postzegeltentoonstellingen 
waaraan door de posterijen van 
Nieuw-Zeeland werd deelgeno
men: Stockholmia 86 in Zweden 
en Capex 87 'm Canada. De boekjes 
waren uitsluitend op deze exposi
ties te koop. 
Vier grootformaat-vogelzegels 
van Nieuw-Zeeland zijn aan te 
treffen op postwaardestukken die 
door de New Zealand Philatelic 
Federation 'm samenwerking met 
de Nieuw-Zeelandse posterijen 
werden uitgegeven. Envelop
pen metzegelindrukken van 30 
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cent (Kakapo) en 45 cent (valk) 
werden in 1986 uitgegeven, terwijl 
er een jaar later ook enveloppen 
verschenen met zegelafbeeldingen 
van 40 cent (blauwe eend) en 
60 cent (Auckland taling). Deze 
enveloppen werden in de loop 
van de tijd, ter gelegenheid van 
diverse filatelistische evenementen 
in Nieuw-Zeeland, van opdrukken 
voorzien. 
Zes grootformaat-vogelzegels met 
hoge waarden, variërend van i tot 
10 dollar, zijn ook aan te treffen 
met de in rood uitgevoerde opdruk 
SPECIMEN. Deze zegels werden 
geproduceerd en verkocht om geld 
in te zamelen voor de expositie die 
de posterijen in 1990 in Nieuw-
Zeeland organiseerden. Een 
aantal van deze zegels werden op 
loterijbriefjes gebruikt (aßeelding 
4), die daarmee een interessant 
verzamelobject werden. 
Vogelzegels in een kleiner formaat 
werden tussen 1988 en 1993 uitge
geven. Aanvankelijk ging het om 
negen verschillende vogelzegels 
met waarden die uiteenliepen van 
10 cent (rosse plevier) tot 90 cent 
(roodborstje); deze werden in 1988 
uitgeven om de in grootformaat 
uitgegeven vogels gezelschap 
te gaan houden. De zegels van 
20 cent (Yellowhead) en 60 cent 
(kuifaalscholver) komen in twee 
van elkaar verschillende tandingen 
voor. 

De zegel van 70 cent (bergeend) 
kwam als eerste in het kleinere 
formaat uit, ter gelegenheid van 
de introductie door New Zealand 

Post van de zogenoemde Fastpost 
(internationale luchtpost). Deze 
zegel en de later uitgegeven zegel 
van 80 cent (pinguïn) die nodig 
was toen het Fastpost-tarief om
hoog ging kun je ook in postzegel
boekjes aantreffen. 
De kleinformaat-vogelzegel van 
40 cent (bruine kiwi) kwam in de 
plaats voor de zegel van dezelfde 
waarde in het grote formaat (blau
we eend). Ook deze zegel werd 
in postzegel boekjes aangeboden 
en later ook in postzegeldoosjes 
die honderd zegels 'aan de rol' 
bevatten. De rolzegels zijn heel 
gemakkelijk te herkennen aan hun 
gegolfde 'tanding'. 
Dezelfde zegel van 40 cent werd 
eind 1989 bij wijze van proef ook 
in velletjes van tien stuks gedrukt 
die tegen postprijs werden ver
kocht in een aantal supermarkten. 
Het experiment was succesvol 
en de bewuste velletjes kwamen 
uiteindelijk in de plaats van de 
postzegel boekjes die tot dusver 
met een toeslag op de nominale 
waarde werden verkocht. 
In 1991 ging het binnenlands tarief 
in Nieuw-Zeeland omhoog naar 
45 cent. Dit maakt het noodza
kelijk om twee nieuwe zegels uit 
te geven: een bijplakwaarde van 
5 cent en een zegel in het nieuwe 
tarief, 45 cent dus. Zowel de zegel 
van 5 cent (waterhoen) als die van 
45 cent (rotswinterkoning) werden 
in het kleine formaat uitgegeven. 
Laatstgenoemde zegel werd ook 
als zelfklevende zegel uitgegeven, 
ter vervanging van zijn zelfkleven

de soortgenoot in het oude tarief, 
40 cent. Voor de nieuwe zegel van 
45 cent werden in de loop van de 
tijd diverse soorten dragerpapier 
gebruikt [ajbeeldmgs). 
Ook postzegelboekjes met de 
nieuwe zegel van 45 cent kwamen 
beschikbaar. Sommige daarvan be
vatten zegels waarvan de buitenste 
zijden ongetand waren. Het betrof 
hier een bewust experiment van 
de Nieuw-Zeelandse posterijen. 
In het verleden werden boekjes 
met volledig getande zegels door 
de drukkerij achteraf schoonge-
sneden; als dat niet nauwkeurig 
genoeg gebeurde, werd de tanding 
geraakt, wat heel lelijke zegels 
opleverde. Door een zijde van de 
buitenste zegel ongetand te laten, 
was het schoonsnijden niet proble
matisch meer. 
De laatste vogelzegel in het kleine 
formaat werd uitgegeven in 1993: 
de zegel van 80 cent (valk), die ter 
ven/anging van de oude Fast-
post-zegel van dezelfde waarde 
(pinguïn) aan de loketten werd 
gebracht. Ook deze zegel komt 
voor met ongetande buitenranden, 
net als de zegel van 45 cent. 
Er zijn maar twee souvenirvel
letjes die vogelzegels in het kleine 
formaat bevatten. Het eerste werd 
uitgegeven ter gelegenheid van de 
in 1989 gehouden World Stamp 
Expo in Washington. Dit velletje 
laat een enkele zegel van 70 cent 
(bergeend) zien. Later werd een 
aantal van deze velletjes van een 
opdruk voorzien die de natio
nale tentoonstelling Birdpex go in 
Christchurch onder de aandacht 
moest brengen; de bewuste expo
sitie viel samen met het twintigste 
Internationaal Ornithologisch 
Congres. Tijdens de tentoonstel
ling waren stempels in gebruik 
met - en dat zal niemand verbazen 
- afbeeldingen van vogels. 
Het tweede souvenirvelletje met 
kleinformaat vogelzegels werd 
uitgegeven ter gelegenheid van 
Philakorea 1994. Dit velletje bevatte 
de acht laagste waarden uit de 
vogelreeks: die van 5 tot en met 60 
cent (ajheeld'mg 6). 
Met de in 1993 uitgegeven laatste 
vogelzegel in een nieuwe tekening 
werd, zo zou je kunnen zeggen, 
een cirkel gesloten waaraan werd 
begonnen met de in het begin 

van deze bijdrage genoemde 
rode zegel van 1 d. met de opdruk 
SPECIMEN uit 1935. Maar nu we 
het toch over cirkels hebben: was 
dat wel zo.' Want in 1988 werd een 
begin gemaakt met een nieuwe vo-
gelserie: die van de cirkelvormige 
zegels met een afbeelding van een 
kiwi. In het genoemde jaar ging 
het om een boekje van zes zegels 
van 1 dollar in de kleur groen. 
In 1991 werd hetzelfde zegelont-
werp gebruikt voor zegels in een 
rode kleur. Deze zegels (en ook 
latere uitgegeven kiwi-zegels) 
waren verkrijgbaar in vellen van 24 
stuks. De zegels konden worden 
gebruikt voor het verzenden van 
luchpostkaarten in het internatio
naal verkeer en voor luchtpostbrie-
ven naar Australië. 
In 1993 werden de rode zegels ver
vangen door kiwi-zegels in blauw, 
ook ditmaal met een waarde van 
1 dollar en verkrijgbaar in vellen 
van 24. Bovendien werd in 1993 
een souvenirvelletje uitgegeven 
ter gelegenheid van Taipei gj dat 
alle drie de zegelvarianten (groen, 
rood en blauw) bevatte. Opmer
kelijk detail: de blokjes werden in 
offset vervaardigd en niet, zoals 
de oorspronkelijke cirkelvormige 
kiwi-zegels, in plaatdruk. Hetzelfde 
geldt voor de drie kiwi-zegels in 
het souvenirvelletje dat een jaar 
later uitkwam om I-long Kong igQ4 
te ondersteunen. 

In 1997 verscheen opnieuw een cir
kelvormige kiwi-postzegel, ditmaal 
in donkerviolet. De velrandjes van 
deze emissie werden benut om op 
31 december 1999 een variant van 
deze zegel uit te kunnen geven: 
ze werden bedrukt met gouden 
zonnestralen die het eind van het 
millennium symboliseerden - in 
feite één jaar te vroeg... 
Daarmee was het leven van de 
cirkelvormige kiwi's nog niet 
beëindigd, want de opeenvolgende 
tariefwijzigingen zorgden ervoor 
dat er nog zegels volgden van 
i.io dollar (goud) en 1.50 dollar 
(brons). Eerstgenoemde waarde 
verscheen in 2000, wederom in 
vellen van 24, net als de zegel van 
1.50 dollar die in 2002 uitkwam. 
Laatstgenoemde zegel figureerde 
ook in een van de drie Best of 
2002-velletjes die op i januari 2003 
verschenen. 

CHRISTCHURCH: NA EEN EEUW WEER OP HERHALING 

Het is natuurlijk een hele reis, maar mocht u begin november a.s. in 
Nieuw-Zeeland zijn, dan is het goed te weten dat Kiuiipex 2006 van 2 tot 
en met 5 november wordt gehouden in het Christchurch Conuention Centre in 
Christchurch. Neu) Zealand Post geeft op de dag van de opening een velletje 
van NZ$5.- uit. De organisatoren hopen op net zo'n goede opkomst als in 
1906, toen op de kop af 1.967.682 bezoekers de poorten passeerden van 
wat toen de 1906 Christchurch Exhibition heette. Het 
moet destijds een imposant gezicht zijn geweest, 
want het tentoonstellingsgebouw van toen had een 
fagade die meer dan 800 meter breed was. Na de 
expositie werd alles afgebroken en het enige dat nu 
nog van het vroegere tentoonstellingsterrein resteert 
is de waterpartij van Victoria Lake in Hagley Park. Om 
de herinnering aan die glorieuze tijd levend te hou
den, heeft Ncu) Zealand Post ervoor gezorgd dat de 
imposante entreepartij ook wordt afgebeeld in het 
poststempel dat op 2 november, de openingsdag van 
Kiuiipex 20o5, in gebruik zal zijn. 
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0302290466 
Blltterswijck: 
PV De Maasdorpen, A j M Gooren, Op de 
Smelen 38 5863 BN Blltterswijck, telefoon 
0478531992 
Bloembollenstreek: 
IV Philatelica, mw M j Schellekens, Raaf 
straat 1, 2406 EB Alphen a/d Rijn, telefoon 
0172475944 
Bodegraven: 
NVPV, S Vellekoop, Koninginneweg 158, 
2411 XW Bodegraven, telefoon 0172613475 
Borne 
NVPV, C H Meijer, De Schoppe 20, 7609 
CB Almelo, telefoon 0546864988, 
' cor meijer@hccnet nl 
Boskoop: 
NVPV, P C C de Koning, Mozartlaan 55, 
2742 BP Waddinxveen, telefoon 0182615136, 
• pjdekoning@casema nl 
Boxmeer. 
PHV Boxmeer e o, H Bruins, Steenstraat 113, 
5831 JD Boxmeer, telefoon 0485576729, 
• he bruins@planet nl 
Boxtel: 
WBV J A C Schuller, Markt 27, 5281 AV 
Boxtel, telefoon 0411673775 
Breda: 
PV Breda B H Kielman, Paradijslaan 23, 
4822 PD Breda, telefoon 076 5427277 
Brielle: 
PV Philatelica BnelleWestvoome, H G TM 
Overbeek, Sluysstraat 14, 3237 AT Vierpol

ders, telefoon 0181415640 
Bruinisse: 
PV Bruinisse, A B van der Wekken, Mast 70, 
8081 NE EIburg, telefoon 0525 684841 
Brummen/Eerbeek: 
FV 'De Clobe C W Stolk, Ruygenbosweg 55, 
6961 GT Eerbeek, telefoon 0313650802 
Bussum: 
FV De Verzamelaar Bussam al Omstreken, 
O Louw, Bnnklaan 152,1404 GX Bussum, 
telefoon 0356933132 

Capelle a/d IJssd: 
FV IJssel (S_ Lekstreek, J Alberts, Ottergracht 
17, 3064 LN Rotterdam, telefoon 010

4508474 
Castricum: 
PV Castncum, M J Kramer, Rooseveltlaan 43, 
1902 DJ Castricum, telefoon 0251657751 
Coevorden: 
PV Coevorden eo,] Bakker, Singelberg 65, 
7772 DC Hardenberg, telefoon 0523 260051 

Dalben: 
IV Philatelica, J Schoemaker, Magnolialaan 
9,7711 LX Nieuwleusen telefoon 0529

484061 
Delden: 
PC Delden, N Delfos, Hooyerinksplein 2, 
7491 DP Delden, telefoon 0743763272, 
• delfosblusse@planet nl 
Delft: 
WP Delft J C van Muiswinkel, A van 
Schendelpiein 71 2624 CR Delft, telefoon 
0152564838, • hansmuis@jcvonmuismnkel 
speedlinq nl 
Delfzijl: 
PV De Fivel', P A M Helwig, Hoefsmederij 
38, 9932 CS Delfzijl, telefoon 0596 626213 
Deventer 
NVPV, ManelleVaessen, Wippert2, 7216 

PN Knngvan Dorth, telefoon 0573221315, 
• info@deventerpostzegelclub nl 
Diemen: 
PV 'De Zegelaars', P. A van Diemen, Oud
diemerlaan 73,1111 GV Diemen, telefoon 
0206995314 
Dieren: 
FV 'De Clobe', mw R van Wijk, Treubstraat 
27, 6951 AB Dieren, telefoon 0313421220 
Dinxperio: 
FV'De Clobe', LA Hagers, Bosmanslaan 57, 
7091VX Dinxperio, telefoon 0315655010 
DoesburgHengelo (GId): 
FV 'De Clobe', J F van Ushen, Acaciastraat 
26, 6982 AR Doesburg, telefoon 0313

474317 
Doetinchem: 
FV 'De Clobe' J H Peters, G Grootestraat 36, 
7009 Mj Doetinchem, telefoon 0314 342773 
Dordrecht 
WPV Dordrecht, S D Akkerman, Nolensweg 
104, 3317 LG Dordrecht, telefoon 078

6170884 
DPV 'De Postjager", R C Vos, Van Slinge
landtlaan 20, 3311 DS Dordrecht, telefoon 
078 6146165, ■ vos luyten@i2move nl 
Drachten: 
PV Drachten mw E TerpstraMeijers, Slinge 
35, 9204 KK Drachten, telefoon 0512521562 
Driebergen: 
FV 'Stichts Overkivartier', dr R Hajer, Rosari
umlaan 27, 3972 GE Driebergen 
Dronten: 
PV Dronten e o, mw A P Schippers
Hooglugt, De Fazant 19, 8251 MP Dronten, 
telefoon 0321313329 
Drunen: 
PV 'Philatron', A C G van Noort, Kerkstraat 
72a, 5154 AR Elshout telefoon 0416373144 
Druten: 
FV 'De Clobe' mw A M van Beek, Hoef 
slagstraat 53, 6651 CR Druten, telefoon 
0487514353 
Duiven/Westervoort 
FV 'De Clobe; B W van Vliet, dr Schaep
manstraat 37, 6931 DM Westervoort, 
telefoon 0263118740 

Echt 
PhilatelistenVereniging Echt, W Utens, 
Molenweg 19 6049 CA Herten, telefoon 
0475330788 
PhV CelreCulick/Echt, Vic Bours, Irenelaan 
6, 6114 BS Susteren, telefoon 046 4492604 
Edam/Volendam: 
PV 'Evopost', LPC Smits,) M Os
terlinghstr 34,1135 ED Edam, telefoon 
0299 372017 
Ede: 
FV 'De Clobe', C Radstaat, Wilterdinkstraat 
22, 6712 EC Ede, telefoon 0318638634, 
^ g radstaat@hccnet nl 
Eindhoven: 
EFV H J Hofstede, Van Calenstraat 17, 5694 
CD Son en Breugel, telefoon 0499 476414 
Eist 
FV 'De Clobe', J G C de Wolf, Galgenplek 9, 
6662 VS Eist, telefoon 0481376064 
Emmeloord: 
IV Philatelica, J Gerbens, Noordzoon 48, 
8316 CJ Marknesse, telefoon 0527201960, 
'J gerben5@planet nl 
Emmen: 
P V Emmen, A K Bos, Achterkamp lo, 7761 
DR Schoonebeek, telefoon 0524531750 
Enkhuizen: 
IVPhilatelica, mw A W D Zijlstra, Venedie 
20,1601 HB Enkhuizen, telefoon 0228 
314801 
Enschede: 
fPV, W F H Bijl, Doolhof 12, 7548 BZ 
Enschede, telefoon 053 4281221 
Epe: 
NVPV mw M L Rempt Raebel, Burg 
Renkenlaan 4, 8162 CW Epe, telefoon 0578

627090 

Celeen: 
WPV 'De Philatelist; WJ M van Soest, 
Berloherhof 15 6132 SN Sittard, telefoon 
0464518576 
Coeree/Overflakkee: 
FV Coeree/Overflakkee, drs S Bangma, 
Boomgaarddreef 5, 3243 AC Stad a/h 
Haringvliet, telefoon 0187611542 
Goes: 
FV'De Bevelanden', J A Gnmminck, 
Vogelzangsweg42, 4461 NH Goes, telefoon 
0113227945 
Goor 
NVPV, H G Lammersen, van Eedenstraat 
42, 7471 ZR Goor telefoon 0547 273033 

Corinchem: 
PVConnchem eo,\fJ Bok Overheicop 30, 
4145 KT Schoonrewoerd, telefoon 0345

611614, •wimbok@hetnet.nl 
Gouda: 
WPV Gouda; mvj E J Binee, Rossinistraat 
20 2807 HK Gouda, telefoon 0182525327 
'sCravenhage: 
HPhV L H J Oosterloo, Benvenutolaan 8, 
2253 AH Voorschoten, telefoon 0715722702 
Philatelica Den Haag J Ritter, Kamillestraat 
30, 2565 RC Den Haag, telefoon 070

3681412 
PC De Knng', W Hoogendijk, Weerselo

straat 15, 2541 VM Den Haag, telefoon 
0703297787 
PV 'Vredestein', PW van de Nes, Rietvoorn
daal 160, 2553 NN Den Haag, telefoon 
0703976965 
PV 'sCravenhage e o,) Alsemgeest, Zwe 
denburg 254, 2591 BM Den Haag, telefoon 
0703473547 
Groningen: 
IV Philatelica, D Roosjen, Mezenlaan 13, 
9753 HX Haren (CR), telefoon 050 5344229 
PV Groningen, J PA Tolsma, Phil Centrum, 
Emmastraat 5, 9722 EW Groningen, telefoon 
050 5018234 

Haariem: 
IV Philatelica, HJ Hooning, Halbertsma
straat 48, 2035 CH Haarlem, telefoon 
0235362980 
HFV 'Op Hoop van Zegels', LA Koelemij 
postbus 6236, 2001 HE Haarlem, telefoon 
0235244520 
Haarlemmermeer 
PV HaaHemmermeer, mw M van Ditzhuy
zenAlbarda, Dorsersstraat 79, 2151 CC 
NieuwVennep telefoon 0252673134 
HaHwegZwanenburg: 
PZVSPA, J C van der Bijl, Houtrijkstraat 9, 
1165 LL Halfiweg, telefoon 0204974024 
Hardenwijk: 
PV Harderwijk en Omstreken, WC Willemse, 
Bosboom Toussainstr 5, 3842 ZZ Harder
wijk telefoon 0341413653 
HardinxveldGiessendam: 
PV 'De Philatelist; A C j van Baaren, De 
Buurt 45, 3372 DB BovenHardinxveld, 
telefoon 0184618112, '^^rjanvanbaaren@ 
planet nl 
Heemskerk: 
PV Heemskerk H W van Zon, Frankrijklaan 
59,1966 VC Heemskerk, telefoon 0251 
233894 
Heerenveen: 
PV Heerenveen, G de Beer, De Plasse 1, 
8449 EH Terband, telefoon 0513625239 
Heerhugowaard: 
PHV Heerhugowaard e o, mw H Folkers, 
Bloemaertlaan 11,1701 VH Heerhugowaard, 
telefoon 072 5715665 
Heerien: 
PV Heerlen e o, mw C H WolsingGrens 
Promenade 267, 6411JJ Heerlen, telefoon 
04557'7790 
Heeze: 
Filatelie Heeze, J van der Linden Atlas 42 
5591 PK Heeze 
Den Helder: 
FV Den Helder, LJ Hordijk, Rozenstraat 11, 
1782 MS Den Helder, telefoon 0223 693101 
Hellevoetsluis: 
PV Hellevoetsluis, \ J Koppenol, Handlog 
6 3224 PG Hellevoetsluis, telefoon 0181

322699 
Helmond: 
P V 'De Helm, Helmond en Omstreken', 
TAJ Leijten, Eikenwal 15, 5706 LJ Helmond, 
telefoon 0492 534793, • t leijten2(g)chello nl 
WPV Helmond J Neggers, Van 't Hoffstraat 
4, 5707 ES Helmond, telefoon 0492 553721 
Hendrik Ido Ambacht 
Ambachtse FV, J S P van de Ruit, Lod van 
Nassaustr 3, 3331 BKZwijndrecht 
Hengelo (O): 
NVPV, B E Sauerwald, Scherphoflanden 8, 
7542 CM Enschede telefoon 053 4763473 
'sHertogenbosch: 
's Hertogenbossche FV, Marten Tilstra, Bras 
pennmglaan 12, 5237 NK 's Hertogenbosch, 
telefoon 0736423064, e mail 
secretarishfv@kpnplanet nl 
Heusden: 
PV 'Black Penny; M L H Verharen, Herpt 
seweg 27, 5256 NN Heusden, telefoon 
0416661606 
Hilversum: 
FV Hilversum eo, AE Sanders, Loosdrecht 
seweg 245,1215 jV Hilversum, telefoon 
0356221470. 

mailto:e.braakensiek@worldonhne.nl
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Hoek van Holland: 
/V Philatelica, Postbus 115, 3150 AC Hoek van 
Holland 
Hoekschewaard: 
FV Hoekscheivaard, M var Aalst, Roerdomp

w^g 53. 3263 AJ OudBei|erland, telefoon 
0186619590 
Holten: 
NVPV,) C Bogaard, Churchillstraat 141, 7451 
ZE Holten, telefoon 0548 362398 
Hoogeveen: 
PC Hoogei/een, H J Ruiter, Satellietenlaan 18, 
7904 LP Hoogeveen, telefoon 0528263259 
HoogezandSappemeen 
PHV HoogezanaSappemeer, JH Nienhuis, 
Van Limburg Stirumlaan 19, 9602 CN 
Hoogezand, telefoon 0598321282 
Hoorn: 
NVPVafd West Friesland. H J van der 
Meulen, 't Roems 9, i6 i6 PN Hoogkarspel, 
telefoon 0228561828 
Philatelica Hoorn e o, W E Bok, Tinnegieter 
93,1625 AV Hoorn, telefoon 0229230322 
Hulzen: 
Postzegelvereniging Huizen en Omstreken, 
G J Visscher, Co Bremanlaan 26,1251 HV 
Laren, telefoon 0355387550, ̂  visi23@ 
xs4all nl 

Kampen: 
IV Philatelica, J C Fidder, Galléstraat 43, 
8266 CV Kampen, telefoon 038 3315968 
Katwijk: 
PV Kativijk/Rijnsburg, M te Nijenhuis, 
Oranjelaan 17, 2231 DE Rgnsburg, telefoon 
0714027446 
Kerkrade: 
EKPV, B J W Berends, Pastoor Theelenstraat 
26, 6466 )H Kerkrade, telefoon 0455415088 
Klimmen: 
PhV "t Fakteurke', H J Raes, Schalen
boschweg37, 6343 ED Klimmen, telefoon 
043 4592797,1* harryraes@planet n\ 

Langedijk: 
IV Philatelica, S Ligthart, Anna van Saksen
str 19,1723 KR NoordScharwoude, telefoon 
0226 313764 
Leerdam: 
NVPV, A Versluis De Waterloop 27,4141JV 
Leerdam, telefoon 0345616960, 
• versluis a@worldor)iine nl 
Leeuwarden: 
VPV 'Fnesland', H P van der Roest, 
Taniaburg 34, 8926 LX Leeuwarden, telefoon 
0582673520 
Leiden: 
IV Philatelica, Rob LG Hogenelst, Nas
saulaan 80, 2382 CP Zoeterwoude, telefoon 
071 5895337, • hogen8j)@zonnet nl 
LWPV, \IJ Croenewegen, Roerdompstraat 
12, 2352 CL Leiderdorp, telefoon 071 5891334 
Lekkerkerk: 
£ N P V, J de Bruin, Harpoen 2, 2931 RC 
Knmpen a/d Lek 
Lelystad: 
AVDe Philatelist', \>/L Wolschnjn, Karveel 
5680, 8242 CR Lelystad, telefoon 0320

221803 
Leusden: 
VPZV'De Loupe', M A jimmink, Benedic
tijnenhove 25, 3834 ZA Leusden, telefoon 
0334945392, ■ micheljimmink@wanadoo nl 
Lochem/Borculo: 
NVPV, G G Wissenburg, Deugenweerd 18, 
7271 XT Borculo, telefoon 0545272543, ^wis 
senburg g@hetnet nl 
Losser: 
PVLosser, mw WE Fiselier, Gronausestraat 
335. 75^5 PS Clane, telefoon 0535382938 

Maassluis: 
WPV Maassluis (VPM), P M J A van der Aa, 
Cornells van der Kolffstraat 203,3144 RB 
Maassluis 
Maastricht 
PV Zuid Limburg, C L.M. Janssen, Chnstina

straat 25, 6267 AC Cadier en Keer 
Meppel: 
Philatelica PV,T AF Kuiper, Jan van 
Scorelstraat 7, 7944 CZ Meppel, telefoon 
0522 2'i6oo\''tafkuiper@netnet nl 
Monnickendam: 
PV 'Waterland', R J Schoof, Lauwersmeer 45, 
1447 LA Purmerend, telefoon 0299648886 
Monster 
NVPV, W Storm, Zeereep 121, 2681 XE Mon 
ster telefoon 0174280134, • wstonn@hi nl 
Mijdrecht' 
PC De Ronde Venen, H Kraan, Windmolen 
57, 4642 DA Mijdrecht, telefoon 0297 
241242 

Noordoost Veluwe: 
FV'De Globe', mw C Jacobs, Heuvellaan 9, 
8162 CT Epe, telefoon 0578613396 
Noordwijk: 
V P N . R G Steenbergen Bloemenschans 
20, 2215 DE Voorhout, telefoon 0252216525 
PV'Onder de loupe', J M M Ooms, Eijken 
Donck 6,2211 SE Noordwijkerhout, telefoon 
D252 373632 

Noordwijkerhout 
IV Philatelica, J M G van Mullekom, Maan
dagsewetering 183,2211 WT Noordwijker
hout, telefoon 0252373440 
Nunspeet: 
NVPV, CA de Bil, Kuntzestraat 150, 8071 KP 
Nunspeet, telefoon 0341254522 
Nijmegen: 
NVPV, Rob P van Bruggen, Sophiaweg 125, 
6564 AB Heilig Landstichting, telefoon 024
3233454, '• info@ni/pvni}megen nl 
FV 'Noviopost', WJ M Coossens, Vende
lierstraat 15, 6562 NA Groesbeek, telefoon 
0243974654, '^ivj m goossens@chetlo nl 

Oldenzaai: 
OPHV, H J Teunis, Dr De Bruynestraat 35, 
7576 BJ Oldenzaai, telefoon 0541514243 
Ommen: 
Verzamelaarsver Ommen en Omstreken, 
vacant 
Oostburg: 
P V Land van Cadzand, J W Lanse, Van 
Ostadestraat 58,4501 KV Oostburg, telefoon 
0117454546 
Oosterbeek: 
FV'De Globe', H Wegh, B Crumstraat 19, 
6866 AA Heelsum, telefoon 0317316649 
Oosterhoufc 
OWP, B WJ Keiler, Sterkenburg 10,4901 
WD Oosterhout, telefoon 0162423311 
Oosterwolde (Frl): 
Stellmgverver FilVer, P Rauwerda, Bnnk3, 
8423 TE Makkinga, telefoon 0516 441646 
Ootmarsum: 
PV Ootmarsum e o, E Post, Beatrixstr 26, 
7591 GD Denekamp, telefoon 0541351936 

Rapend recht 
Postzegelver 'Iris', J W Goosens, Ponton
niersweg 136, 3353 SE Papendrecht, telefoon 
0786152093 
Purmerend: 
IV Philatelica, l Groeneveld, De Goedemeent 
1,1447 PT Purmerend, telefoon 0299
463850, 'ijeffreygroeneveld^hetnet nl 
Putten: 
PV'Telstar', H D Buitenwerf, Wittenburg 163, 
3862 EE Nijkerk, telefoon 0332452484 

Raalte: 
PV Raalte, E Bakker, Melisse 21, 8101 CZ 
Raalte, telefoon 0572 353352 
Renkum/Heelsum: 
FV 'De Globe', WJ G Minnen, Nwe Keijen
bergseweg49, 6871 VN Renkum 
Reuver 
FV'Filvero', R P L Aerdts, Hoendercamp 
4, 5953 DC Reuver, telefoon 077 4744551, 
• raerdts@home nl 
Rheden/De Steeg: 
FV 'De Globe', G van der Schaaf Arnhem 
sestraatweg 97, 6991 AK Rheden, telefoon 
0264954507 
Rhenen: 
FV 'De Globe', H Wessel, Paulus Potterhof 
23,4033 AN benden, telefoon 0344601280 
RodenLeek: 
IV Philatelica, \fj vd Velde, Groningera/eg 
32, 9321 TC Peize, telefoon 0505032608, 
• sec@ßlatelistenrodenleek nl 
Roermond: 
PV Roermond, mw J Maessen Hens, Kart 
huizerlaan 17, 6042 NB Roermond, telefoon 
0475321179 
Roosendaal: 
Pv Philatelica WestBrahant, \ A Noordhoek, 
Boterpotten 13, 
4731 NX Oudenbosch, telefoon 0165317509, 
I* noordmail@hetnet nl 
PV Roosendaal, AJ M Verhoeven, Spoor
straat 194, 4702 VP Roosendaal, telefoon 
06 22438597, ^•■anjoverhoeven@home n\ 
Rotterdam: 
PV Philatelica, J C Salemink, Zestienho
vensekade 101 B, 3043 KK Rotterdam. 
RPhV, mw N BoeckholtzKooiman, Lau
wersmeer 82, 3068 PW Rotterdam, telefoon 
0104562597 
PC Rotterdam, J Vellekoop, Transvaalhof 2, 
2312 ZG Leiden 
RozenburgEuropoort 
IV Philatelica, E Tabak, Juliana van 
Stolberglaan 26,3181 HH Rozenburg ZH, 
telefoon 0181212967 
Rijssen: 
PV Rijssen,i H Veunnk, Ter Weelstraat 
18, 7462 RT Rijssen, telefoon 0548 515970, 
• henveu@hotmail com 
Rijswijk: 
WPV Rijswijk, D van der Winden, Wethou
der Brederodelaan 2 K, 2286 AL Rijswijk, 
telefoon 0703931315 

Santpoort 
PV Santpoort PVS, H van der Schuit, Een
drachtstraat 14, 2013 RH Haarlem, telefoon 
0235316573, '•'hvanderschwt@chello nl 
Sassen helm: 
WPV Sassenheim, B G Doornekamp, Kwe
kersweg 92, 2171 DZ Sassenheim, telefoon 
0252216740. 

Schagen: 
FV 'Westfnesland', U Terpstra, lepenlaan 13, 
1741 TA Schagen, telefoon 0224 298965 
Schoonhoven: 
Schoonhovense Ver van Postzegelverzame
laars, H Schep, Beneluxlaan 8, 2871 HG 
Schoonhoven 
Schijndel: 
SWP, F Fierens, Hertog Hendrikstraat 11, 
5492 BA SintOedenrode, telefoon 0413
472746, •fransenlia@annaburchtni 
Sittard: 
FV Sittard e o, O P D Bolech, Burg 
Schrijenstraat 10, 6137 RR Sittard, telefoon 
0464518522 
SI led recht 
PV 'Philetica', J van Schaik, Adama van 
Scheltemastraat 28, 3362 TB Sliedrecht, 
telefoon 0184412338 
Soest 
P V Eemland, j van der Vos, Julianalaan 18, 
3871VJ Hoevelaken, telefoon 0332534700 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
/V Philatelica, mw M H de KortLievaart, 
Mercunusstraat 6,3204 BM Spijkenisse, 
telefoon 0181616995, • ma!iev@planet nl 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IV Philatelica, H Apperio, Ahornhage 10, 
9501 VE Stadskanaal, telefoon 0599616693, 
•^pzvkanaalstreek@zonnet nl 
Steenwijk e.o.: 
F V IJsselham, mw Jh Hof Plat, Haulerweg 
51, 8471 AJ Wolvega, telefoon 0561615153 

Terneuzen; 
FV 'Het Watermerk', A H de Ridder, 
Lingestraat 5,4535 EP Terneuzen, telefoon 
0115 697125 
PVZeeuwschVlaanderen, G vd Bosch, 
Sweelinckhof 54,4536 HC Terneuzen, 
telefoon 0115 648618 
Tiel: 
Philatelistenclub Tiel, B Visser, De Schouw 
49, 4002 GJ Tiel, telefoon 0344612378 
Tilburg: 
VPT Tilburg, WF.M Tukker, postbus 10418, 
5000 JK Tilburg, telefoon 0135714417, 
• vpttilburg@planet nl 

Uithoorn: 
Fil Ver Uithoom, J S P Drost, Couperuslaan 
6,1422 BD Uithoorn, telefoon 0297563646 
Utrecht 
UPhV, J van der Meulen, EIbedreef 125, 3562 
BN Utrecht, telefoon 0302613733 
PV Utrecht, J C Siebrasse, Heemcamp 16, 
3992 SJ Houten, telefoon 0306373634 

Vaals: 
PV'Drielandenpunt', HJ Brouns, Karolingen 
straat 9, 6369 BV Simpelveld 
Veendam: 
FV Veendam e o, D J Dijkstra, Ds Van Pete
gemstraati6, 9645 NV Veendam, telefoon 
0598 632793 
Veenendaal: 
FV 'De Globe', C A Meurer, Vivaldistraat 5, 
3906 CA Veenendaal, telefoon 0318 515062 
PV 'Fnmarket' E de Blauw, 't Melkhuis 40, 
3902 GW Veenendaal, telefoon 0318513512 
Veldhoven: 
PC GrootVeldhoven, J J J Deltrap, De Wever 
9, 5506 AT Veldhoven, telefoon 0402534633 
Velp/Rozendaal: 
FV 'De Globe', J E Huiskes, Winschoten
straat 41, 6835 AS Arnhem, telefoon 026
3231678, •J_huiskes@hetnet nl 
Venio: 
P V 'Phila VenIo', M J M Gielen, Fram
boosstraat 9, 5925 HJ VenIo, telefoon 
0773820064 
Vianen: 
FV'De Posthoom', wnd CC K Timmer, 
Herman de Manstraat 6, Vianen, telefoon 
0347 373396 
Vlaardingen: 
NVPV, WC L Poels, L de Colignyin 96, 3136 
CS Vlaardingen, telefoon 0104746725 
Vlissingen: 
Vlissingse FV, W F Broeke, K van de Cop
pellostraat 15, 4384 BT Vlissingen, telefoon 
0118464109 
Vlijmen: 
PV'De Philatelist', R Dhondt, Kikkerstraat4, 
5256 BG Heusden, telefoon 0416665094 
VolkelUden: 
IV Philatelica, E K Roelfsema, Potbeker 65, 
5384 DN Heesch, telefoon 0412454110 
Voorschoten 
NVPV, M van Rijn, Letdsewegi25,2253 AB 
Voorschoten, telefoon 0715614612. 

Waalwijk: 
WPV 'De Langstraat', J A M van Best, 
Mgr Volkerstraat 40, 5171JN Kaatsheuvel, 
telefoon 0416 274760 
Wageningen: 
FV'DeCTote', N H Edelenbosch, Aster
straat 387, 6708 DW Wageningen, telefoon 
0317424711 
VC^ssenaar 
PC Wassenaar L L Kamminga, Spinoza

laan 1 D 1,2273 XA Voorburg, telefoon 
0703871987 
Waubach: 
PV'Waubach', J A Kempers, Rooseveltstraat 
21, 6374 JA Landgraaf telefoon 0455310054 
Weert: 
Filatelica Weert« o, G P A H Hendrib, 
Irenelaan 27, 6006 HB Weert, telefoon 
0495 533862 
Weesp: 
PV Weesp eo,\\ van Rossum v/d Kraats, 
Bastionweg 113,1383 JC Weesp, telefoon 
0294416740 
Wieringen: 
PV 'De Snuffelaar", J Kort, Planetenlaan 8, 
1771 BZ Wienngerwerf telefoon 0227 
603166 
Winschoten: 
IV Philatelica, mw G R Elzen, Waterlelie 44, 
9679 MD Scheemda, telefoon 0597592676 
Winsum: 
PV Winsum e o, W Top, Scheppenjlaan 8, 
9951 BJ Winsum, telefoon 0595444395 
Winterswijk: 
FV 'De Globe' De Achterhoek, J J M 
Spekschoor, de Haare 3, 7136 MH Ziewent, 
telefoon 0544351848 
FV 'De Klomp', R C Ewouds, De Smidse 11, 
7261 ZZ Ruurio 
Woerden; 
FV Woerden, G J van der Waal, Skutsje 47, 
3448 KW Woerden, telefoon 0348567157, 
^'filatelie woerden@wanadoo nl 
Woudenberg: 
WPV 'Onderde Loep', J J Boel, Koningin Sop 
hiestraat 3,3931 CN Woudenberg, telefoon 
0332867483 
Wijchen: 
FV'De Globe', J H G Cosselink, Margnet
straat 11, 6602 CN Wijchen 
Wijk bij Duurstede: 
FV Wijk bij Duurstede, F J van der Vegte, 
Aardbeieneaard 5, 3962 HE Wijk bij Duur
stede, telefoon 0343573979 of 0648138239, 
1* ejvandervegte@tele2 nl 

IJmuiden: 
PVIJmuiden,C Swets, Kon Emmastraati, 
1975 BL IJmuiden, telefoon 0255516574, incl. 
rondzendverkeer, • gswets@jreelernL 

Zaanstad: 
WZPV'De Posthoorn', D Fraay Rem 
brandtstraat 10,1506 LT Zaandam, telefoon 
0757712476, 'dfraay@chello nl 
Zeewolde: 
PVZeeivolde, J Nollet, Pluuthaven 36,3891 
AZ Zeewolde, telefoon 0365224929 
Zeist 
Zeister Zegel Zoekers 2000, wr}d P Muller, 
Wethouder Hollaan 5, 3984 KA Odijk 
Zetten: 
FV 'De Globe', J Niggebrugge, Hoge Riem 3, 
6666 JA Heteren, telefoon 0264722637 
Zevenaar 
FV 'De Globe', J J Kuipers, Vuurdoornstraat 
23, 6903 CJ Zevenaar, telefoon 0316528801 
Zierikzee: 
PV Schouwen Duiveland, J C Steutel, Lange 
Blokweg 2,4301 NX Zienkzee, telefoon 
Olli 416175 
Zoetermeer 
PV Zoetermeer en Omstr, FA Boerman, 
Groenblauwlaan 10, 2718 JA Zoetermeer, 
telefoon 079 3613253 
Zuidlaren: 
IV Philatelica, H Nyland, De Hilde 36, 9476 
WB Zuidlaren, telefoon 0504093722 
Zutphen: 
FV 'De Globe', R M Huttinga, vd Veg
testraat 99, 7201 BE Zutphen, telefoon 
0575523785 
Zwartsluis: 
PV Regio Zwartsluis eo,M Schulte, Stati
onsweg 28, 8064 DG Zwartsluis, telefoon 
038386622S 
Zwijndrecht 
WPV Zwijndrecht e o, mw J C Mol Bos 
hoven, Perkstraat 48, 3333 VC Zwijndrecht, 
telefoon 0786209088 
Zwolle: 
PV Zwolle, J W Havers, Den Uylstraat 14, 
8015 DX Zwolle, telefoon 038 4600508 

Attentie! 
Mutaties op de gegevens m dit overzicht 
kunt u uitsluitend doorgeven aan 

Mevr. E. Braakensiek 
PrinsWillem Alexanderlaan 41 
3273 AS Westmaas 

U kunt eventuele wijzigingen ook per email 
aan mevrouw Braakensiek doorgeven, het 
adres is e braakensiek@worldonline nl 

Het volgende volledige overzicht van 
verenigingsadressen wordt opgenomen m 
hetjanuannummer 2007 van Filatelie In de 
tussenliggende maanden worden mutaties 
op het overzicht steeds vermeld in de rubnek 
'Uit de wereld van de filatelie' 
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NIEUWE UITGIFTEN 

China (Taiwan) 
Ter gelegenheid van de 
tentoonstelling Rocupex 06 
in Kinmen verschenen 
op 4 augustus 2006 drie 
nieuwe enveloppen. Ze 
zijn alle drie gereahseerd 
door het aanbrengen 
van een overdruk op 
een voorgefrankeerde 
veldpostenvelop uit 1990, 
waar blijkbaar nog grote 
voorraden van waren. De 
nieuwe enveloppen zijn 
respectievelijk bedoeld 

voor normale binnen
landse zendingen (prijs 
NT$ 6), voor expresse-
zendingen (NT$ 12) 
en voor aangetekende 
zendingen (NT$ 26). 
De overdrukken bestaan 
uit een nieuwe waarde, 
een illustratie en verkla
rende teksten. 

Duitsland 
De PlusBrief'Mozart' 
werd als vensterenvelop 
uitgegeven in maart 
2006; de versie zonder 
venster verscheen in mei 

2006. Beide hebben het 
formaat DL en worden 
verkocht voor 6.50 euro 
per 10 stuks en 60.50 euro 
voor honderd stuks. De 
nominale waarde van 55 
eurocent maakt ze ge
schikt voor binnenlands 
gebruik; bij verzending 
naar Nederland moet 15 
eurocent bijgefrankeerd 
worden. 

Frankrijk 
Ik ontving vakantiepost 
uit Frankrijk: 
- een prêt-a-poster-envelop 

met zegelbeeld 'Les ven-
danges' (de wijnoogst), 
bedoeld voor zendingen 
tot 20 gram binnen 
Frankrijk. Bijgefrankeerd 
met twee Marianne-post-
zegels van i eurocent; 
- een vergelijkbare enve
lop met zegelbeeld 'Le 
foie gras' (de ganzelever), 
aardig voor een themati
sche collectie 'Dierenmis
handeling'. Deze envelop 
is ook met twee cent 
bijgefrankeerd; 
- een envelop met ze
gelbeeld 'Le Retour van 

René Magritte, voorzien 
van een particuliere be
drukking: een gezicht op 
de stad Martel (departe
ment Lot). Geen officiële 
uitgifte, maar wel mooi! 
Een handgeschreven 
portbemerking wijst op 
twee cent onderfranke-
ring. 

Griekenland 
Op een voorgefrankeerde 
envelop uit Griekenland 
die in juni 2006 verstuurd 
werd naar Nijmegen, is 
met de hand een portbe-



merking aangebracht. 
Niets wijst erop dat het 
ontbrekende port bij de 
geadresseerde geïnd is. 
De envelop is  gezien 
de tekst 'prepaid' in het 
zegelbeeld  wel bedoeld 
voor verzending naar het 
buitenland, dus mis

schien was het gewicht te 
hoog. Onder het zegel

beeld is een hologram als 
antikopieerbeveiliging 
aangebracht. Het priori

tylabel is op de envelop 
geplakt. 

Hongarije 
De gelegenheidsbrief

kaarten van vorig jaar 
heb ik pas onlangs onder 
ogen gekregen. Ze heb

ben alle een nominale 
waarde van 50 forint en 
werden verkocht voor 95 
forint: 

 kunstschilder Vladi

mir Szabó 19051991; 
zegelbeeld zelfportret, 
beeldzijde schilderij (uit

giftedatum 2005); 
 950 jaar Benedictijner 
abdij in Tihany; zegel

beeld abdij, beeldzijde 
hoofdaltaar en enkele 
bouwkundige details van 
de kerk (2005); 

150 jaar Theologische 
faculteit van Boedapest; 

zegelbeeld wapenschild 
glasinlood, beeldzijde 
buitenzijde gebouw, zaal, 
trappenhuis en nog 
twee wapenschilden met 
teksten 'Als God met ons 
is, wie kan dan tegen ons 
zijn?'en 'Er was licht' 
(2005); 
 vijftien jaar Lande

lijke Unie Burgerwacht; 
zegelbeeld embleem, 
beeldzijde foto's van 
burgerwachten in actie en 
tekst 'Burgerwacht voor 
een veilig Hongarije' (21 
maart 2005); 
 kantklosster Maria 
IVlarkovits 18751954; 
zegelbeeld portret met 
kantwerk op achtergrond, 
beeldzijde kantwerk uit 
Halas, de stad waar zij 
haar eigen stijl ontwik

kelde (22 april 2005); 
 speelkaartententoon

stelling; zegelbeeld de 
kaartsymbolen van het 
'Beiers blad', beeld

zijde speelkaarten (13 mei 
2005); 
 de stad Simontornya; 
zegelbeeld wapenschild 
met tekst '10 jaar stads

rechten' (?), beeldzijde 
Burchtmuseum 1975

2005 (20 mei 2005); 
 ceramist Balazs Badär 
18551939; zegelbeeld 
portret en werken, beeld

zijde kannen en schalen 
(19 augustus 2005); 
 het gerestaureerde 
Postpaleis in de stad Pécs; 
driehoekig zegelbeeld 
met het embleem van 
de voorgevel, beeldzijde 
voorgevel en diverse de

tails (26 augustus 2005); 
 parlementsbijeen

komst in Karpona 400 
jaar geleden; zegelbeeld 
stadsgezicht met wapen

schild erboven; beeldzijde 
standbeeld van Szobor 
Bocskay (13 december 
2005); 
 JulesVernejaar; zegel

beeld portret', beeld

zijde illustraties uit zijn 
werken, jubileumtekst (16 
december 2005). 

In 2006 zijn de volgende 
kaarten al verschenen, 
met een nominale waarde 
van 52 forint en een ver

koopprijs van 97 forint: 

 W.A. Mozart 17561791; 
zegelbeeid silhouetpor

tret, beeldzijde onder 
meer portret en handte

kening (uitgiftedatum 
2006); 
 Internationale Douane

dag; zegelbeeld embleem 
op het hoofddeksel van 
een douanier uit 1885, 
beeldzijde douanier, 

hoofddeksel, sabel en een 
fragment uit een regle

ment (26 januari 2006); 
 tachtig jaar personen

vervoer op de spoorlijn 
in het Matragebergte; 
zegelbeeld stoomlocomo

tief, beeldzijde foto s van 
onder meer een modern 
treinstel (24 maart 2006); 
 Olympisch bokskam

pioen Laszló Papp 1926

2003; zegelbeeld portret, 
beeldzijde foto's en 
erelijst (24 maart 2006); 
 gerestaureerd Gymna

sium II. Ferenc Rakóczi 
uit 1687; zegelbeeld 
portret van de naamge

ver, beeldzijde foto's en 
wapenschild (31 maart 
2006); 
ArpadTóthi886 i928; 
zegelbeeld portret, beeld

zijde een school die naar 
Tóth vernoemd (7 april 
2006); 
 500 jaar stad Karcag; 
zegelbeeld stadswapen, 
beeldzijde foto's van 
onder meer twee beelden 
(28 april 2006); 
 tien jaar Kanthuis 
'Endre Kajel'; zegelbeeld 
naamgever met kant

werk op de achtergrond, 
beeldzijde kantwerk (28 
april 2006); 
 beeldhouwer Alajos 
Stróbl 18561926; zegel

beeld portret door Karoly 
Lotz, beeldzijde diverse 
standbeelden, voorna

melijk van brons (21 juni 
2006). 

Rusland 
Briefkaart met bijzonder 
zegelbeeld 4.15 roebel: 
 acteur Juri Tolubejew 
19061979; zegelbeeld 
portret en toneelscène, 
illustratie Tolubejew als 
Sancho Panza in de film 
'Don Quichot' uit 1957 
(19 april 2006). 

Enveloppen met bij

zonder zegelbeeld 5,60 
roebel: 
 medicus Wladimir 
Selenin 18811968; 
zegelbeeld portret en 
mensenhart, illustratie 
elektrocardiogram (14 
april 2006); 
 chirurg Alexander 
Wischnewsky 19061975; 
zegelbeeld portret en 
ziekenhuis, illustratie 
Wischnewsl<y aan de 
operatietafel; 
 filmregisseur Sergei 
Gerassimow 19061985; 
zegelbeeld portret, il

lustratie verschillende 
filmscènes (i juni 2006). 

In zijn voorwoord op het 
handboek Postanska Povijest 
Bosnien und Herzegowina 

'781918 schrijft de auteur, 
Berislav Sekelj, dat hij een 
ander boek wilde schrijven 
dan de publicaties die tot 
dusver over het behandelde 
gebied gepubliceerd zijn. 
Andere auteurs, aldus Sel<elj, 
hebben zich steeds beperkt 
tot een bepaalde periode of 

■ / / „ . , 

^ 1 

een bepaald aspect van de 
postgeschiedenis van Bosnië 
en Herzegowina. En dat, 
:erwijl er volgens hem juist 
Dehoefte bestaat aan een 
/eel breder, meer alomvat
:end postgeschiedkundig 
landboek. Dat handboek is 
:r nu en gezegd moet wor
den dat Sekelj er inderdaad 

in is geslaagd zijn magnum 
opus breed op te zetten. De 
publicatie verdient vooral 
veel waardering voor de wijze 
waarop het behandelde ma
teriaal wordt gepresenteerd: 
door de vele illustraties van 
zegels, stempels, poststuk
ken en prentbriefkaarten is 
het niet alleen een uitermate 
interessant, maar ook een 
bijzonder aantrekkelijk boek 
geworden. Dankzij de hel
dere, toelichtende tekstjes en 
duidelijke overzichtskaartjes 
moet iedereen die zich op 
een serieuze wijze voor het 
bewuste gebied interesseert, 
zijn weg in het boek kunnen 
vinden. Een totale beginner 
zal er echter meer moeite 
mee hebben, hoewel ook 
hij of zij  en dat dan vooral 
dankzij de gedeeltelijke ver
taling van de inhoud van het 
boek in het Duits  zonder 
twijfel ook menig interessant 
feit uit zal kunnen oppikken. 
Het gaat bij Sekeljs publicatie 
slechts om een periode van 
een veertigtal jaren en het 
betreft een relatief klein geo
grafisch gebied, maar lezing 
van Postanska Pouijest maakt 
wel duidelijk dat het voor de 
ware, betrokken en vooral 
volhardende verzamelaar 
een  zoals dat tegenwoordig 
heet  enorme uitdaging is 
om er mee aan de slag te 
gaan. Geen wonder, want 
de geografische en politieke 
omstandigheden van destijds 
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zorgden ervoor dat bijvoor
beeld de Bosnische militaire 
post, of de telegraaf en te
lefoondiensten zich op een 
heel bijzondere wijze ontwik
kelden. De Oostenrijkse 
postdienst, die  de auteur 
wijst daar terecht op  tot de 
geavanceerdste PTT's van die 
tijd behoorde, moest vaak 
alle zeilen bijzetten om zijn 
taak ondanks de vaak ingrij
pende militaire operaties zo 
goed mogelijk te vervullen. 
Dat de auteur bij zijn keuze 
van af te beelden prentbrief
kaarten ook rekening heeft 
gehouden met de diversiteit 
van bevolking, cultuur, gods

diensten en landschappelijke 
schoonheid van Bosnië en 
Herzegowina mag  hoewel 
het postaal gezien minder re
levant is  charmant worden 
genoemd. 
De uiterst overzichtelijke 
indeling  die niet beter in 
beeld kan worden ge
bracht dan door hier de 
inhoudsopgave weer te 
geven  vergemakkelijkt het 
gebruik van het boek. En 
ook de introductie op het 
boek  in feite een gebruiks
aanwijzing  mag er wezen. 
Zoals gezegd: de vertaling 
in het Duits heeft slechts op 
gedeelten van de tekst be

trekking, maar gelukkig is er ^ 
een vier pagma's lange lijst 
opgenomen die een groot ^ 
aantal relevante Joegoslavi "* 
sehe begrippen vermeldt met 2 
daarnaast hun vertalingen in ^ 
het Duits, Engels en Frans. 
Postanska Pouijest Bosnien und 3 
Herzegowina 18781918 door ^ 
B. Sekelj; 384 pp., 5eiII. (kleur), ^ 
Jormaat 16x24 cm, Uit̂ ê euen »
door de auteur. Verkrijgbaar bij ~ 
PW. Meinhardt, Piet Hemstrat 4 8 7 
56, 2518 CH Den Haas, 0 0 / 
telefoon 0703652227, email 
pujmeinhardt(3)coIIectura.com. 
Prijs 85 euro. 
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Microchips cnjilatelie Stars and Stripes' als muzikaal resultaat' 

NEDERLANDSTALIGE 
TIJDSCHRIFTEN 

Unieke technieken 
Het blad van TPGPost, 
Collect, wordt steeds 
meer een echt postzegel
magazine. In het verleden 
was het eigenlijk niet 
meer dan een uitgebreide 
reclamefolder voor de 
postzegels die door onze 
post werden uitgegeven. 
Voor ons ligt een van de 
nummers uit 2006, uiter
aard met de emissiegege
vens van de laatst uitgege
ven zegels, maar ook met 
interessante artikelen. Zo 
staat er een discussie in 
tussen een voorstander en 
een tegenstander van het 
verzamelen van postze
gels; ze vertellen of ze het 
eens of oneens zijn met 
de stelling Postzegels verza
melen IS saai enstojp^. 
Ook het verhaal over 
nieuwe technieken die 
worden toegepast bij de 
postzegelproductie, is 
interessant. Bijnaailes 
is mogelijk. In Rusland 
gaven ze een tennispost
zegel uit waarin gravel zat 
verwerkt en zegels met 
geurcapsules in de druk
inkt kennen we allemaal. 
Veel is mogelijk, maar 

^ met alles kan worden 
° gemaakt. De produc
"̂  tieprijs moet binnen de 
~ perken blijven voor een 
■= eenvoudig object zoals 
^ een postzegel. Vraag van 
o onze kant: kunnen jullie 
^ een postzegel maken 
i met daarin een chipje of 
2 zoiets, waardoor er bij 
^ aanraking van de zegel 

een melodietje hoorbaar 
wordt ? In een Koreaans 
postzegelblad lazen we 
dat het mogelijk is. De 
onlangs verschenen 
postzegels van voetballers 
zouden nog leuker wor

den als ze bij aanraking 
Hup Holland Hup speel
den. We wachten af. 

IVlarijke bedankt 
Van de postzegelkring 
Latijns Amerika verschijnt 
regelmatig het tijdschrift 
Corre(i)o Latino Ameri
cano. Dit blad heeft als 
doelstelling de studie van 
de filatelie van Argentinië 
tot Mexico te bevorderen. 
De redactie ontdekte dat 
veel leden werkzaam zijn 
geweest bij scheepvaart
maatschappijen en fana
tieke verzamelaars zijn 
van zeepost en scheeps
post. Vooral de stempels 
op brief van de KPM, de 
KNSM en de KWIM staan 
in de belangstellingvan 
de leden. 
Daarom besloot Jan 
de Ruiter, de redacteur 
van Corre(i)o, van het 
meinummer 2006 een 
themanummer te maken 
over dit onderwerp. Het 
deels in kleur uitgevoerde 
blad bevat uitstekende 
artikelen over onder 
andere de negentiende
eeuwse stempels gebruikt 
op Nederlandse schepen 
in het WestIndische 
gebied. En... Marijke 
van de Bondsbibliotheek 
wordt bedankt voor haar 
hulp bij het zoeken naar 
literatuur. Zo zie je dat we 
bij het samenstellen van 
onze schrijfseltjes niet 
zonder die bibliotheek 
(en uiteraard ook niet 
zonder Marijke) kunnen. 

Het vredeseiland Jeju 
en het microkrediet 
Grenzenloos, het maga
zine voor verzamelaars 
van de Verenigde Naties 
en Verenigd Europa, heeft 
een rubriek met nieuwtjes 
op dit terrein. Daar lazen 
we over een postzegel die 

ZuidKorea dit jaar uitgaf 
ter gelegenheid van de 
bouw van een internatio
naal vredescentrum op 
het eiland Jeju. Dit eiland 
wordt aangeduid als de 
plaats waar drie dingen 
ontbreken, namelijk 
dieven, bedelaars en deur
sloten. Inderdaad een 
goede basis om in vrede 
met elkaar te leven. 
Ook vernamen we dat er 
verschillende emissies 
zijn uitgegeven in het 
kader van het Jaar van het 

een van de leden een kort 
praatje; ze noemen dat in 
Almaar het uijfminuten
praatje. Op ig mei vertelde 
Ineke Visser iets over haai 
verzamelgebied. Omdat 
haar man Stef Nederland 
spaart, is Ineke België 
gaan verzamelen. Wat 
haar bij de filatelie van 
onze zuiderburen opvalt, 
is dat er daar buiten
gewoon veel aandacht 
wordt besteed aan het 
koningshuis. Buiten de 
gebruikelijke zegels van 

ZuidKoreaanse postzegel, gewijd aan het uredeseilandJeju 

Microkrediet. Aan pas 
beginnende ondernemers 
in ontwikkelingslanden 
worden kredieten ver
strekt om hun zaakje te 
starten. Onze kroonprin
ses Maxima is wereldwijd 
de grote voorvechter van 
dit idee en haar portret 
treffen we dan ook aan op 
een souvenirvelletje van 
Sierra Leone. 

Vijfminutenpraatje: 
een beproefd recept 
U zult inmiddels wel 
weten dat het contactblad 
van de NVPV afdeling 
Alkmaar heel toepasselijk 
Kaaspost heet. In het ju
ninummer 2006 kwamen 
we een aardig idee tegen, 
dat we graag aan de lezers 
van Filatelie doorgeven. 
Op de verenigingsbijeen
komsten houdt telkens 

het Staatshoofd worden 
geboorte, huwelijk en 
overlijden in het gezin van 
de koning altijd herdacht 
met een of meer zegels. 
Door de jaren heen werd 
en wordt aan één lid van 
het Koninklijk Huis meer 
dan bovenmatig aandacht 
besteed. En Ineke vervolgt 
dan haar praatje met een 
overzicht over het leven 
van deze vorstin, konin
gin Astrid. Een idee dat 
navolging verdient, dat 
vijfminutenpraatje. 

Winst ging naar 
moeder en kind 
In 1912 besloten enkele 
invloedrijke Duitse heren 
te onderzoeken of het 
efficient en economische 
verantwoord was om post 
door de lucht te vervoe
ren. De vraag was wat een 

Briefstukje met een exemplaar uan 
de Jameuze 'Gelber Hund'. 

beter vervoermiddel zou 
zijn: een luchtschip (Zep
pelin) of een vliegtuig. 
In juni igi2 werd een 
aantal luchtpostvluch
ten uitgevoerd tussen 
onder andere de steden 
Darmstadt, Frankfijrt 
en Offenbach. Gebruik 
werd gemaakt van het 
luchtschip LZ 10 SchuJoben 
en van het postvliegtuig 
Gelber Hund. Er werden 
uitsluitend briefkaarten 
vervoerd, gefrankeerd 
met Germaniazegels 
en een toeslagzegel. Op 
de kaarten die met het 
vliegtuig meegingen 
werd op de toeslagzegels 
de opdruk Gelber Hund 
geplaatst. De Zeppelin 
won op hoeveelheid en 
bedrijfszekerheid, het 
vliegtuig won op snel
heid. 
De opbrengst van de 
toeslagzegels werd ge
schonken aan Moeder en 
Zuigelingenwerk. Be
schermvrouwe van deze 
organisatie was groot
hertogin Eleonore von 
Hessen und bei Rhein. Zij 
was ook een groot lucht
vaartfan. Het experiment 
toonde aan dat luchtpost 
wel degelijk toekomst 
had. We ontlenen het 
voorgaande aan een 
artikel van Jacob Koops in 
Deutsche Post, het blad 
van de Filatelistenvereni
ging Duitsland. 

DAAN KOELEWIIN 

Koningin Astridrouuizĉ el De Zeppelin 'LZ 10 Schu;aben' deed het beter dan de 'Gelber Hund 
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Kernproeven en de mens 
Langzaam maar zeker 
worden de feiten bekend 
over drie geheime proe
ven met Icernwapens in de 
omgeving van Tristan da 
Cunha en Gough Island, 
gelegen in de Zuidelijke 
Atlantische Oceaan. Peter 
Jennings geeft daarover, 
na een recent bezoek, in 
Gibbons Stamp Monthly 
van juni 2006, bijzonder
heden. Hij citeert uit of
ficiële documenten in zijn 
artikel Atom Bomb exploded 
aboue Tristan da Cunha 
during 1958. De Ameri
kaanse proeven vonden 
plaats in augustus en 
september 1958. Doel was 
onder andere het bestude
ren van de uitwerking op 
het magnetisch veld van 
de aarde, op verbindin
gen en de electronica van 
satellieten en ballistische 
raketten. De proeven met 
het W-25 kernwapen van 
elk 1.7 kiloton werden 
uitgevoerd met mede
weten van de Engelse en 
Zuid-Afrikaanse regering 
. De proeven vonden 
plaats op 27 augustus 
1958 (explosie op 100 
mijl hoogte), 30 augustus 
1958 (182 mijl hoogte) en 
6 september 1958 (466 
mijl hoogte). De bevol
king van de eilanden werd 
vooraf niet gewaarschuwd 
noch achteraf onderzocht 
op mogelijke gevolgen. 
De Eilandraad is nu 
verzocht met klem aan 
te dringen op de uitgifte, 
op 27 augustus 2008, van 
een of meer postzegels 
die aan deze geheime 
proeven uit de periode 
van de Koude Oorlog 
herinneren. Het is wrang 
te weten, dat de eilanders 
van Tristan da Cunha nu 
over electriciteit beschik
ken, in ruil voor een 
VN-waarnemingsstation 
tegen ongeoorloofde 
ondergrondse kernproe
ven waar ook ter wereld. 
De bewoners van Gough 
Island vragen zich af hoe 
het kan dat de muizen 
op het eiland sinds 1958 
enorm in omvang zijn 
gegroeid. Zij bedreigen 
thans zelfs de jongen van 
de Albatros. 

Vormgevingskeerpunt 
In zijn artikel 1966 and 
all that beschrijft Richard 
West in het British Phila
telic Bulletin (juli 2006) 
de grote kentering in 
Britse postzegelontwer-
pen. Volgens hem trad 
die in 1966 in. Anthony 
Wedgwood Benn werd 

Voorbeelden van Entjelse postzegcl-
uormgemnc] 'nicuu;e stijl' 

op 19 oktober 1964 
benoemd tot Postmaster-
General (PG). Vanaf dat 
moment begonnen de 
feitelijke veranderingen. 
Vooral ontwerpers kregen 
meer armslag. Kinderen 
werden voor het eerst 
uitgenodigd ontwerpen 
in te dienen voor de 
aanstaande Kerstzegels; 
vijfduizend ontwerpen 
werden aangeboden. 
Opvallend was ook, dat 
de afbeeldingen (onder 
ander het portret van Sir 
Winston Churchill en 
beelden uit de Slag om 
Engeland) veel prominen
ter in beeld Icwamen dan 
het koninginnenkopje. 
Ontwerpers hadden 
eerder verklaard daar ook 
niet goed mee uit de voe
ten te kunnen. Het kopje -
het zogenoemde Wilding-
ontwerp - verscheen voor 
het laatst op de emissie 
'900 jaar Westminster 
Abbey'(i966). Echter, het 
nieuwe silhouetportret 
van David Gentleman 
kreeg ook de handen niet 
op elkaar. 

De PG werd op 30 juni 
1966 benoemd tot mi
nister voor Technologie. 
Prompt verscheen er een 
serie over technologische 
prestaties. De Britten 
maakten zich op dat 
moment evenwel meer 
zorgen over het feit, of er 
wel voldoende postzegels 
beschikaar zouden zijn 
als Engeland op 30 juli 
1966 de World Cup zou 
winnen. De Posterijen 

hadden namelijk de opla
gecijfers van de speci
ale England Winners-zegel 
vooraf bekend gemaakt, 
waarna een zekere paniek 
uitbrak. De oplage was 
gelijk aan die van andere 
series, doch de onrust 
bleef De datum van 
uitgifte was 18 augustus, 
maar op de 12de werd 
aangekondigd, dat men 
géén bestellingen meer 
kon plaatsen: er waren 
er al anderhalf miljoen 
besteld. Enkele postkan
toren bleven 24 uur per 
dag open om hun klanten 
te bedienen. De postzegel 
werd zelfs tijdelijk ge
noteerd op de Londense 
Beurs. Engeland won de 
Cup met 4 tegen 2 tegen 
Duitsland. Dit jaar hoopte 
men dezelfde postzegel te 
kunnen uitgeven, met al
leen de toevoeging 'again' 
(opnieuw/andermaal). 
De aandacht voor nieuwe 
postzegelemissies was 
voorgoed getrokken. 
Voorshands waren 
nieuwe uitgiften te koop 
vanaf 24.00 uur de avond 
ervoor. De enorme vraag 
bleef ook na de uitgifte 
van de strip 1066: Battle 
of Hastings. In 1967 deed 
het Machin-ontwerp zijn 
intrede, tot op heden. 

'Post' niet beschermd 
Het begrip 'post' is géén 
beschermd handelsmerk. 
Een Duitse rechter van het 
Oberlandesgericht Keulen 
heeft dit onlangs bekend 
gemaakt. Daarmee werd 
een klacht van de Deutsche 
Post AG afgewezen. Sedert 
2000 bestaat er namelijk 
een postorganisatie Die 
Blaue Post, die zich onder 
meer bezighoudt met het 
bestellen van brief- en 
pakketpost en het uitvoe
ren van koeriersdiensten. 
De rechter was van me
ning, dat anderen alleen 
dan in overtreding zijn, 
als de door hen gebruikte 
namen of merken in 
klank en/of schrift teveel 
op elkaar lijken. Dat was 
hier niet het geval. 

De Duitse Posterijen 
beriepen zich onder an
dere op het feit dat keizer 
Maximilian I (1459-1519) 
de grondslag legde voor 
de hedendaagse Duitse 
post. Hij deed dit door 
de gebroeders Tassis uit 
Bergamo naar het hof 
te roepen en deze met 
de organisatie van de 
internationale postdienst 
te belasten. In 1490 werd 
de postverbinding Inns-
bruck-Mechelen operati
oneel. Zo ging men door, 
tot 1867, het jaar waarin 
Pruisen de postrechten 
afnam van de inmiddels 
zeer gefortuneerde fami
lie Thurn und Taxis. 
De rechter werd bij 
zijn optreden gesteund 
door cle resultaten van 
posthistorisch onderzoek 
(Das ArchiD: Das Begriff Post 
ist nichtJïir die Deutsche Post 
AG reseruiert in Deutsche 
Briefmarken-Revue, 
nummer 7, juli 2006). Zo 
was de oorsprong van het 
woord 'post' (post, posita, 
posta) niet eenduidig te 
herleiden. Herodotus, de 
vader van de geschied
schrijving (overleden: 42 v 
Chr), berichtte reeds over 
de postdienst van koning 
Cyrus de Grote (gesneu
veld: in 329 v Chr). De 
Romeinse Cursus publicus 
was wellicht het beste en 
meest volwassen poststel-
sel van de Oudheid. En 
ook Marco Polo (1254-
1324) doet al verslag van 
de Chinese postdienst. De 
posthistorici waren uiter
aard bijzonder verheugd, 
dat hun om advies werd 
gevraagd. 

Jersey: nieuwe raadsels 
Aangezien onlangs 
opnieuw zeldzame 
postzegels van de Duitse 
bezetting van het Britse 
Kanaaleiland Jersey zijn 
geveild, is het zoeken 
naar de waarheid over 
deze postzegels opnieuw 
begonnen. Het eiland 
Jersey werd op i juli 1940 
door Duitse troepen 
bezet. Op dat moment 

waren circa 30.000 bewo
ners (van de 104.000) het 
eiland al ontvlucht. Com
mandantwerd de Duitse 
kapitein Erich Gussel. 
In een publicatie uit 
1979 wordt gesteld, dat 
de Engelse frankeer- en 
portzegels gedurende de 
gehele bezetting geldig 
zijn gebleven voor ge
bruik. Ook mengvormen 
met lokaal vervaardigde 
postzegels zouden voor
komen. Kapitein Gussel 
wilde de aanwezige post
zegels laten overdruk
ken met een hakenkruis 
en het jaartal 1940. De 
vertegenwoordiger van 
de koning (de Baüvg), Sir 
Alex Coutanche, drong 
er met klem op aan, het 
portret van de koning niet 
te doen bedekken met 
een hakenkruis. Gussek 
legde de kwestie voor aan 

Bouen. tuiee opdrukken op iast 
van kapitein Gussel Onder, het 
ontwerp van Cutland. 

zijn superieuren in Parijs 
of Berlijn. Deze verboden 
hem, door toedoen van 
het Reichspostmmisterium, 
het plan uit te voeren. 
Daarop bood de graficus 
G.W. Cuüand een ont
werp aan voor een nieuwe 
postzegel: het wapen van 
Jersey uit 1279, een kroon 
en de Franse tekst Etats de 
Jersey in een ceintuur. 
Door de recente veilingen 
wordt langzaam maar 
zeker duidelijk, dat zowel 
de drukkerij als de kapi
tein en ook de vertegen
woordiger van de koning 
(deze werd na afloop van 
de oorlog benoemd tot 
lord) zich ruimschoots 
hebben voorzien van 
alle soorten beschik
bare postzegels, vellen en 
ontwerpen, met of zonder 
opdrukken. Het gestelde 
in het Stanley Gibbons 
Handboek, dat er maar 
vier complete overdrukte 
series en enkele losse 
exemplaren bewaard 
zouden zijn, moet dan 
ook met een grote korrel 
zout worden genomen 
(Noch langst weisz man nicht 
alles door Dieter Stein in 
Deutsche Briefmarken-
Revue, nummer 5/2006). 

G.A. GEERTS De Cursus Publicus, hier verbeeld op een Italiaanse postzegel uit 1976 
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Deze aflevering 

% 
In de afgelopen jaren hebben wij in deze rubriek al een flink 
aantal van onze leden aan u voorgesteld. Deze keer is de beurt 
aan Joop ten Hoorn (45) van Postzegelhandel Medo uit Rotterdam 
De meeste jongetjes willen later brandweerman, autocoureur of 
profvoetballer worden Bij Ten Hoorn was dat niet het geval. 
Bij hem prijkte een vreemd beroep bovenaan zijn denkbeeldige 
lijstje: Postzegelhandelaar. Hoewel hij aanvankelijk dacht dat deze 
wens moeilijk te verwezenlijken zou zijn, is het er uiteindelijk toch 
van gekomen. 
Verder aandacht voor Postex 2006, die op 20, 21 , en 22 oktober 
in Apeldoorn wordt gehouden. 
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Jaap ten Hoom: 'Het mooiste beroep van de wereld.' 

'Soms ontbijt ik pos om drie uur 
's middags' 
In gesprek met Jaap ten Hoorn, postzegeldetaiUist 

Rotterdam OudWest, dinsdagmorgen rond koffietijd. Op de 
Nieuwe Binnenweg 255, waar sinds jaar en dag postzegelhandel 
Medo is gevestigd, is het nu al een drukte van belang. Achter de 
toonbank staat eigenaar Jaap ten Hoorn en bijna alle krukken 
aan de andere zijde zijn door klanten bezet. De gedachte aan 
een postzegelcafé dringt zich op. Uiteraard ontbreekt de tap, 
maar de koffie vloeit rijkelijk. 

Ten Hoorn is pas in 1995 volledig eigenaar van Medo geworden, 
maar de aparte sfeer van de jaren zeventig is behouden gebleven. 
De klanten stellen het blijkbaar op prijs, want ze voelen zich 
merkbaar thuis in deze bruine postzegelzaak. Terwijl de gesprekken 
over van alles en nog wat gaan, probeert Jaap ten Hoorn zo 
goed mogelijk aan de wensen van zijn klanten te voldoen. 
Joop van der Sluis wijst met enige trots naar de nieuwe zegel 
voor zijn collectie dieren, die voor hem op de glasplaat ligt. 
'Een dure aap, maar ik wil hem toch graag hebben. Verder zoek 
ik het een beetje in de rare landen, zoals India, Pakistan en 
Nepal. Ik vind dit een gezellige zaak, ken de mensen hier, dus 
kom ik iedere week trouw langs. Ik verzamel sinds mijn zesde 
jaar en had het geluk dat een oom op de postkamer van een 
scheepvaartbedrijf werkte. Zo kwam ik aan de vreemdste 
postzegels. Verzamelen doe ik voor mezelf, dus helemaal naar 
mijn eigen inzicht. Enkele honderden euro's per maand geef ik 
aan mijn hobby uit. Ik vind het leuk, en ongemerkt leer je er een 
hoop van. Als er een quiz op de televisie is weet ik dankzij de 
postzegels de antwoorden soms eerder dan de kandidaten.' 

Rondzendverkeer 
Tussen de bedrijven door vertelt Jaap ten Hoorn hoe hij achter de 
toonbank van Medo belandde. 'Postzegelhandelaar leek me het 
mooiste beroep van de wereld. Ik was gewoon gek op die papiertjes. 
Ik had een krantenwijk genomen om mijn collectie Nederland 
compleet te maken, maar op een gegeven moment liep ik vast. 
Voor de laatste manco's moest ik wel heel veel kranten rondbrengen. 
Het was eind jaren zeventig en in de postzegelhandel was een 
ware hausse aan de gong. Ik plakte mijn collectie in rondzend

boekjes en die kwamen helemaal leeg terug. Het onverwachte 
succes zette mij aan het handelen en mijn rondzendverkeer 
floreerde. Op een gegeven moment plakte ik series van honderd 
dezelfde boekjes, bijvoorbeeld van Israël. Na de haussetijd 
kwamen die volledig vol weer terug.' 
'In het begin van de jaren tachtig heb ik een voorraad overgenomen 
en ben ik een winkel in Dordrecht begonnen. Na een zwakke 
start begon het na een maand of acht gelukkig een beetje te 



lopen. In 1990 liep het huurcontract af en dat heb ik niet 
verlengd. Ik woonde in Leiden en dat wilde ik graag zo 
houden. De reisafstand werd me te bezwaarlijk. Rotterdam ligt 
wat gunstiger en toen ik met enkele compagnons de kans kreeg 
om Medo over te nemen heb ik toegehopt. In 1995 ben ik de 
enige eigenaar geworden. Ik probeer onze klanten een heel 
breed filatelistisch scala te bieden. Dus niet alleen nieuwtjes en 
benodigdheden, maar ook een brede voorraad. Nederland en de 
Overzeese Rijksdelen hebben natuurlijk de speciale aandacht, 
maar daarnaast staan hier zeshonderd dikke insteekboeken met 
postzegels van Aden tot Zoeloeland. Voor klanten met speciale 
wensen speur ik als een soort commissionair op internet. Veel 
mensen hebben daar zelf geen tijd voor. Bovendien kan ik het kaf 
van het koren voor ze scheiden. Omdat ik voor tientallen 
verzamelaars tegelijk zoek, loont het de moeite. Toch waak ik 
ervoor om hier niet te veel tijd in te steken. Overdag ben ik hier 
vijf dagen in de week erg druk, soms ontbijt ik pas om drie uur 
's middags, 's Avonds en op mijn vrije dagen wil ik ook tijd aan 
mijn gezin kunnen besteden.' 

Postzegelhandei Medo voert een breed assortiment. 

Vrijv^illigers 
Achterin de zaak ligt een georganiseerde chaos van nieuwtjes en 
ander te verwerken materiaal op de bureaus. Gelukkig heeft 
Ten Hoorn steun van enkele vrijwilligers, die hem regelmatig een 
handje toesteken. Zoals zijn vader V/im, vierentachtig inmiddels, 
die minstens enkele dagen per week de weg naar Medo weet te 
vinden. Corrie Prijdekker doet het wat rustiger aan. In het verleden 
was zij twintig jaar lang betrokken bij de distributie van de 
kinderzegels op het hoofdpostkantoor van Rotterdam. In die tijd 
maakte zij kennis met Jaap ten Hoorn en nog iedere week komt 
ze trouw een dagje helpen. Dat geldt ook voor Hans Trouwborst. 
'Ik ben hier het manusje van alles, van boodschappen doen tot 
het uitzoeken van een partij postzegels. Voorheen had ik een 
baan in automatiseringsland, dus regelen en opruimen ben ik wel 
gewend, ik kwam hier eerst als klant. Nadat ik als kind met de 
postzegels van hele wereld was begonnen, beperkte ik me later 

^ «ïrt3 

tot Europa. De laatste jaren hebben de Scandinavische landen 
mijn voorkeur De sfeer is hier geweldig en natuurlijk zit je als 
verzamelaar graag dicht bij het vuur. Dat dagje per week heb ik 
het hier prima naar mijn zin'. 
Terwijl de klanten komen en gaan, en de telefoon tussendoor ook 
regelmatig de aandacht eist, loopt het inmiddels tegen halfvier. 
De boterhammen van Jaap ten Hoorn zijn nog steeds niet te 
voorschijn gekomen. 

Postex 2006 staat voor de deur 

In het weekend van vrijdag 20 tot en met zondag 22 oktober wordt 
in de Americahal in Apeldoorn Postex 2006 gehouden. Minimaal 
vijfenveertig NVPH leden zullen op deze grote filatelistische 
happening met een stand aanwezig zijn. U kunt er op rekenen 
dat zij hun uiterste best zullen doen om goed beslagen ten ijs te 
komen. Gezamenlijk zullen zij voor een ongekend groot en 
uitgebreid aanbod zorgen. Daarnaast is er op allerlei filatelistisch 
gebied heel veel te beleven in de Americahal. Postex 2006 is 
voor iedere verzamelaar een evenement om met grote letters in de 
agenda te schrijven. Voor uitgebreide informatie over deze 
postzegelshow verwijzen wij u naar pagina's 608 en 609 van het 
septembernummer van Filatelie. 

Contactadres: Weteringkade 45 
2515 AL Den Haag 

Telefoon: 070-347 38 49 

E-mail: info@nvph.nl 
Internet: vnwv.nvph.nl 

mailto:info@nvph.nl
http://vnwv.nvph.nl
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Wij kopen graag 
Speciaalkollekties 

Buitenland 
en 

Nederland 
Ook te koop gevraagd: 

NEDERLAND 
Postfris vóór 1900 

FDC's blanco vóór 1960 

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

ZOEKT U NEDERLAND OF OVERZEE? 
Dan stuur ik u graag mijn regelmatig verschijnende biedlijsten 

Ik denk dat u verrast zult zijn over mijn systeem 
en de mogelijkheden (ook voor wederverkopers) 

W M Hoekstra, Bhjhamsterstraat 27D3, 9671 AT Winschoten 
tel 0597-430755-fax 0597-431428 

P o s t z e g e 1 v e i 1 i n g J . J . d e B r u i n 
organiseert 2 x per |aar een postzegel en muntenveiling m De Magneet te Bilthoven 
De gratis veilingcatalogus is verkn|gbaar op aanvraag liefst schntteli|k ot per fax 
Inlevenngen worden gaarne geaccepteerd 
Onze volgende veiling wordt gehouden op 18 november 2006 

Postzegelveiling JI de Bruin Willem van Mechelenstraat 15 3817 BB Amersfoort 
Tel 033 4632342 Telefax 033 4635063 

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

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

lenhors« 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

P O S T Z E G E L H A N D E L L O D E W I J K 1 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

# 

Postzegelhandel 
Lodewijk 

Tel 0346-550618 
b g g 06-51360197 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

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

Een met 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 

DE H O L 
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Veiling Nr. 94 
wordt gehouden 

op zaterdag 18 november 2006 
te Alkmaar 

Kijkdagen in Amsterdam, Den Haag en Alkmaar 

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

Email: info@de-hollandse.nl 

Bezoek ons op Internet: www.de-hollandse.nl 
Veilingen en taxaties van: postzegels, munten, ansichtkaarten en andere verzamelgebieden 

http://IWWW.KIENH0RST.COM
mailto:insulinde@wanadoo.nl
mailto:kienhorst@planet.nl
mailto:info@de-hollandse.nl
http://www.de-hollandse.nl


• 

O P VERZAMELINGEN 

kunstieder • goudopdruk • scharniersleuven • ronde hoeken • off white papier • zegels afgebeeld • Hawid klemstroken 

IMPORTA B.V Postbus 301 5400 AH Uden "tel 0413 26 59 73 'fax 041 3 26 67 20 e-mail info@importa nl *v^ww importa nl 

Bezoekt U ook onze stand op de POSTEX 2006 in de Amencahal in Apeldoorn op 20, 21 en 22 oktober 2006 
(Uitgebreide postzegelbeurs voor de verzamelaar onder auspiciën van de Nederlandse Bond van Filatelisten Verenigingen 



|]00 

SAMENSTELLING: CHRISTA VAN HATEREN 
POSTBUS 214, 2400 AE ALPHEN AAN DE RIJN 

Als in deze rubriek wordt ge
sproken van afbeelding meidint) 
3/332 dan wil dat zeggen dat 
de gegevens van de afgebeel
de zegel kunnen worden ge
vonden m 'Filatelie' van 
maart (3) op bladzijde 332. 

Als bi] 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 

ALDERNEY 
277'o6. Zeevogels. 
2 9 , 3 4 , 4 2 , 4 5 , 4 7 , 6 8 p. 
Resp. Fulmaris glacialis, Mo
rus bassanus, Larus fuscus, 
Hydrobates pelagicus, Rissa 
tridactyla, Fratercula arctica. 

BOSNIËHERZEGOVINA 
i2'o6. Olympische winter
spelen Turijn 2006. 
I., 2. KM. Olympische 
ringen en resp. skiër, schaat
sers. 
Maart 2006. Groenten, 
o.io, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 
I. KM. Resp. aardappels, 
bloemkool, groene kool, 
witte kool, knoflook, wor
teltjes. 

BOSNA I HERCEGOVINA 

205'o6. Isak Samokovlija 
(18891955). 
I. KM. Portret schrijver 'Sa
muel, de kruier' (1946). 

694 
205'o6. Kunstgalerij Bosnië 
en Herzegovina zestig jaar. 
I. KM. Gebouw. 

io6'o6. Voetbal. 
I., 3. KM. (rond te maken). 
Resp. voetbalclub Sarajevo 
zestig jaar: voetballers en 
vlag, wereldkampioenschap 
voetbal 2006: beeldmerk 
kampioenschap met vlaggen 
deelnemende landen en 
Duitse voetballer met wereld
bol/bal. 

SAJKÖ'Anj 

k A A A'^ 

t 
57'o6. Sport, STEPS '06. 
I. KM.Affiche 49"" Europese 
kampioenschap tafeltennis 
voor junioren. 

BOSNIËHERZEGOVINA 
(Republiek Srpska) 
96'o6. Wereldkampioen
schap voetbal 2006. 
0.50,1. ; blok 1.50 KM. 
Beeldmerk en resp. voetbal
benen en bal, bal en stadion; 
Duitse voetballer en stadion. 

286'o6. Vidovdan (dag van 
Sint Vitus) hardloopwed
strijd. 
I, KM. Hardloper, gebouw. 
io7'o6. Honderdvijftigste 
geboortedag Nikola Tesla. 
Blok 1.50 KM. Portret 
uitvinder. 

BULGARIJE 
296'o6. Bulgarije vijftig jaar 
lid Unesco*. 
I. L. Beeldmerk Unesco. 

f/ 
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i87'o6. Vijfenzestigste 
geboortedag Gena Dimitrova 
(19412005). 
I. L. Portret operazangeres 
in rol Elizabeth uit opera Don 
Carlos van Verdi. 

287'o6. Flora, planten uit 
Strandjagebergte. 
o.io, 0.35, 0.55, i .L. in 
velletje van tweemaal de 
vier zegels in keerdruk. 
Resp. Saponaria stranjensis, 
Trachystemon orientalis, 
Hypericum calycinum. Rodo
dendron ponticum. 

CYPRUS 
2006. Vluchtelingenfonds. 
I c. Herdruk emissie 1974, 
jaartal 2006. 

DUITSLAND 
7g'o6. Zeshonderdvijftig 
jaar Hanzesteden, gemeen
schappelijke uitgifte met 
Zweden. 
€ 0.70. Tekening koggeschip 
(rond 1380) voor afbeelding 
laden schip uit handschrift 
(rond 1440). 
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79'o6. Der Hauptmann von 
Köpenick: schoenmaker Wil
helm Voigt bezet in uniform 
kapitein stadhuis Köpenick 
(i6ioigo6). Carl Zuckmayer 
(18961977) schreef satirisch 
toneelstuk (1930). 
€ 0.55. Man in uniform. 

g7'o6. Serie 'Für uns kin
der', 2006. 
€ 0.55. Kat met brieven. 

^^^^^MNMWWWaWOTVI 

ESTLAND 
i68'o6. Serie landhuizen, 
Taagepera. 
4.40 kr. (€ 0.28). Huis date
rend uit 16''' eeuw, herbouwd 
tussen 19071912, nu hotel en 
conferentiecentrum. 

FAERÖER 
i89'o6. Eiland Sandoy. 
Velletje met achtmaal 7.50 kr. 
Landschap, kerkTorshavn, 
Sandur, haven Shalavik, 
dorp Husavik, dorp Dlur, 
vakantiehuisjes Skarvanes 
met eilanden Stora Dimun en 
Litia Dimun op achtergrond, 
baai Soltuvik. 

i89'o6. Kerst. 
5.50, 7.50 kr. Resp. interieur, 
exterieur kerk in Sandur (uit 
1839). 

['_" '̂
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FINLAND 
229'o6. Ilskunst. 
Viermaal i*' KI. Paarden
hoofd, sneeuwkasteel in 
Kemi, sneeuwlantaarn, muur 
van ijsblokken. 

229'o6. Journalistenvereni
ging honderd jaar. 
€ 0.70. Krantenpagina 
'Sanoma'. 

SMOMA 
LEHTI 

JIURNA
LISMI^ 

0,70€ SUOWII \ 
FINLAND; 

229'o6. Achtster. 
i" KI. Dryas octopetala. 

SUOMt FINLAND 

Diyos octopetala 

229'o6. Textielkunst, Ritva 
Puotila. 
i " KI. Detail 'Points' (2003). 

flKlAN», — 
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GEORGIË 
306'o6. Europa 2006, 
integratie**. 
20, 80 (T). Resp. kinderen 
met vlaggen, wereldbol met 
vlag Georgië en Europese 
sterren. 

GIBRALTAR 
i59'o6. Cruiseschepen. 
Velletje met 40, 42, 66, 78 p. 
Cruiseschip met op achtet
grond Gibraltar, resp 'Coral' 
(Louis Cruise Lines), 'Legend 
of the Seas' (Royal Carib
bean), 'Saga Ruby' (SAGA), 
'Costa Concordia' (Costa). 

i59'o6. Pakketdienst 
'Gibraltar Packet Agency' 
tweehonderd jaar. 



8, 40, 42, 68 p. Zeilschepen 
die post vervoerden, resp. 
HMPCornwallis, HMP 
Meteor, HMP Carteret, HMP 
Prince Regent. 
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i5g'o6. Luchtpostdienst 
Gibraltar vijfenzeventig jaar. 
8, 40, 49 p., £ 1.60. Vlieg
tuigen voor luchtpost, resp. 
Saro A2iWindhover (1931), 
Vickers Vanguard (1959), Vic
kers Viscount, Boeing 737. 

GROENLAND 
9g'o6. Deense onderzoeks
expeditie Galathea 3 doet 
havens Groenland aan. 
9.75 kr. Onderzoeksschip 
F359 'Vaedderen'. 

GROOTBRJTTANNIË 
2ig'o6. Victoria Cross 
honderdvijftig jaar geleden 
ingesteld. 
i", i", 64, 64, 72, 72 p. Me
daille, tekst over heldendaad 
(Krimoorlog eerste conflict 
met oorlogscorrespon
denten), portret ontvanger 
medaille, resp. Agansing 
Rai, Jack Cornwell, Charles 
Lucas, Noel Chavasse, Albert 
Ball, Charles Upham. 

3io'o6. Europa 2006, 
integratie**. 
r', 42, 50, 72 p., £1.19 (i" 
en 50 p. met 'Europa'). 
Artiesten met verschillende 
muziekstijlen, resp. bhangra 
en bollywood, Afrika en Cari
bisch gebied, Keltisch, blues 
en jazz, LatijnsAmerikaans. 

GUERNSEY 
i76'o6. Tachtigste verjaar
dag koningin Elizabeth IL 
£ 10.. Portret. 

. . . ' . . • • • W « ^ 
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ijj'oS. Eerste Ramsarge
bied op Guernsey (132006) 
volgens Ramsarconventie 
(internationale overeenkomst 
inzake watergebieden die van 
internationale betekenis zijn, 
in het bijzonder woongebied 
watervogels). 
29,34,42,45,47,68 p. 
Resp. Halichoerus grypus, 
Haliotis mberculata, Lipo
phrys pholis, grafheuvel 'Le 
Creux ès Faies', Glaucium 
flavum, Haematopus ostrale
gus. Ook velletje met de zes 
zegels. 
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HONGARIJE 
277'o6. Europees kam
pioenschap zwemmen in 
Boedapest. 
90,180 Ft. Resp. duikplank 
met duiker en kunstzwem
sters, zwemmers tussen 
vissen en waterplanten. 

fc... ̂ B 
277'o6. Kunst, III. 
120,140,160 Ft. Resp. 
schilderij 'Kind met model
vliegtuigjes' (2004 van Laszlo 
Fehér, beeld 'cirkeldans' 
(2005) van Istvan Haraszty, 
wandkleed 'Aequilibrium' 
(20002001) van Zsuzsa 
Péreli. 

38'o6. Circuit Hongaroring 
twintig jaar. 
75 Ft. Racewagen Formule i, 
beeldmerk gelegenheid, 
finishvlag, contouren circuit. 

gS'oó. Dierentuin en 
botanische tuin Boedapest 
honderdveertig jaar. 
Blok 500 Ft. Mandril 
(Mandrillus sphinx) en 
giraffen, op rand blauwe 
papegaai, witte neushoorn, 
babiroessa, tapir, gestreepte 
hyena, boa, Siberische tijger, 
Aziatische zwarte beer, 
helmcasuaris, zwarte panter, 
Indische blauwrug, zwavel
borsttoekan, groene basilisk, 
vleerhond, ringstaartmaki, 
aloë, bromelia, palmen en 
lianen. 

i88'o6. Heilige kroon, II. 
Velletje met zevenmaal 
100 Ft. (zegels in vorm 
kruis). Afbeeldingen in email 
van Pantocrator, (apostelen:) 
Johannes, Jakobus, Andreas, 
Petrus, Paulus, Filippus. 

IERLAND 
i68'o6. Vijftig jaar geleden 
won Ronnie Delany (1935) 
gouden olympische medaille 
bij 1.500 m in Melbourne. 
48 c. Portret met olympische 
ringen. 
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238'o6. Honderdste 
sterfdag Michael Cusack 
(18471906). 
48 c. Portret medeoprichter 
GAA (Gaelic Athletic Associ
ation) en promotor Ierse taal 
en cultuur. 

ITALIË 
28'o6. Aanslag in Bologna 
zesentwintig jaar geleden. 
€ 0.60. Scheur, veroorzaakt 
door bomaanslag in wacht
kamer station Bologna op 2 
augustus 1980. 

i8g'o6. Honderdste ge
boortedag Ettore Majorana. 
€ 0.60. Portret natuurkun
dige (verdwenen in 1938) 
en gestileerde afbeelding 
atoomkern met elektronen. 

279'o6. Vierhondervijf
tigste sterfdag St. Igna
tius van Loyola (14911556), 
vijfhonderdste geboortedag 
St. Francesco Saverio (1506

1552)
Tweemaal € 0.60. Tegen 
achtergrond van gouden 
arabesken iconografie beide 
heiligen. 

2g9'o6. Serie 'Italiaanse 
sporten', wereldkampioen
schap schermen in Turijn. 
€ 0.65. Beeldmerk kampi
oenschap, twee schermers en 
gestileerde Mole Antonel
liana. 

^ J ^ 
KROATIË 
85'o6. Verplichte toeslagze
gel Rode Kruis (8 tot 15 mei). 
1.15 kn. EHBO'er. 
228'o6. Stad Bjelovar twee
honderdvijftig jaar. 
2.80 kn. Ansichtkaart uit 
igio met kerk op Maria 
Theresaplein. 

LETLAND 
ii8'o6. Grafisch werk van 
kinderen. 
0.22 Lvl. In boekje. Kinder
tekening: huis, landschap en 
dieren. 
238'o6. Vrijwillige hulp
diensten. 
0.22 Lvl. Beeldmerk en man
nen in camouflagepakken 
met verrekijkers. 

LATVIJAl 
15'''̂ ' 

LUXEMBURG 
26g'o6. Schaakfederatie 
Luxemburg (FLDE*) vijfenze
ventigjaar. 
€ 0.90. Schaakstukken. 

LUXEMBOURG 
0.90« 

26g'o6. Raad van State 
honderdvijftig jaar. 
€ 0.50. Gestileerd gebouw. 
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26g'o6. Financieel centrum 
Luxemburg honderdvijftig 
jaar. 
Tweemaal € 0.50. Hoofd
gebouw 'Banque et Caisse 
d'Epargne de l'Etat' (gesticht 
door Willem III in 1856), ge
bouwen DexiaBIL (gesticht 
in 1856). 



269'o6. Strijd tegen drugs
verslaving. 
€ 0.50,1.. Resp. huizen met 
zonnetje waarvoor man met 
verbodsbord met joint en 
spuit, asbak met worteltjes 
en kaas met tomaatjes en slo
gan 'Ik voel me goed, drugs 
zijn niets voor mij!'. 

269'o6. Frankeerzegels. 
€ 0.70, o.go, I.. Portret 
groothertog Henri. 
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MACEDONIË 
85'o6. Verplichte toeslagze
gel Rode Kruis (8 tot 15 mei). 
6 den. Hulpverlener Rode Kruis. 
56'o6. Milieubescherming: 
strijd tegen woestijnvorming. 
12 den. Woestijn met zandloper. 
i46'o6. Honderd jaar 
GrandPrixraces. 
36 den. Raceauto uit igo6 en 
finishvlag. 

MALTA 
i88'o6. Maritieme geschie
denis. 
8, 29, 51, 76 c , I. LM. Resp. 
driemaster 'Sant'Anna' van 
Maltezer ridders (± 1530), 
Frans zeilschip 'Wilhelm 
Teil' (+ 1800, later als HMS 
Malta bij Engelse vloot), USS 
Constitution gepavoiseerd 
voor verjaardag George 
Washington in 1837 op 
schilderij J.G. Evans, HMS 
Dreadnought (1906) verlaat 
Grand Harbour in 1913, fre
gat USS Belknap en kruiser 
Slava van Sovjet Unie tijdens 
bijeenkomst George Bush en 
Michail Gorbatsjov in 1989. 

=. MAN 
= 258'o6. National Portrait 

Gallery honderdvijftig jaar. 
~ 28, 31, 38, 41, 44, 54, 64, 
"° 96 p. Portretten van resp. 
1 Ewan Christian, dame Agatha 
•• Christie, sir Hall Caine, 
^ William Bligh, lady Maria 
^ Callcott, John Martin, sir John 
" Betjeman, sir Edward Elgar. 
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.ii 
Dame Agatha Omstie 
, »jwa»^, . 

iiio'o6. Verhalen Beatrix 
Potter (18661943). 
Velletje met 28, 50, 72, 75 p. 
Resp. Pieter Konijn, Jozefien 
Kwebbeleend, konijn, 
Jeremias Hengelaar; op rand 
portret Potter en schetsen. 

pb,î L£<;ee; %£.v I 

iiio'o6. Kerst 2006. 
28, 31, 41, 44, 72, 94 p. Ver
schillende kerstbomen. 

OEKRAÏNE 
i47'o6. Nationaal natuur
park Shatsk. 
Velletje met vijfmaal 70 k. 
Lanius excubitor. Lynx lynx, 
Anguilla anguilla, Bufo cala
mita, Mustela errainea. 

i88'o6. Kozakken uit 
Oekraïne. 
Velletje met viermaal 3.50 Hr. 
Ivan Bohun, Ivan Pidkova, 
Ivan Honta, Ivan Sirko; 
op rand veel mannen met 
zwaarden. 

' i VMS 

'lilfË 

Kr^i^ __ 1 

ŵ
" • ^ ^^ f c ^^M 
S ^ ^ P »  ^ ' pn 

278'o6. Ivan Franko (1856
1916). 
70 k. Portret schrijver en 
politicus. 

POLEN 
277'o6. Honderdste 
geboortedag Jerzy Giedroyc 
(19062000). 
1.30 Zl. Portret oprichter en 
uitgever tijdschrift 'Kultura', 
op achtergrond tekst. 

89'o6. Vereniging 'Poolse 
Interne Geneeskunde' hon
derd jaar. 
1.30,1.30,3.21. Portret arts 
en gebouw uit stad waar ze 
werkten (Lviv, Warschau, 
Wroclaw), resp. Witold Euge
niusz Orlowski (18741966), 
Edward Szczeklik (1898
1985), Antoni Wladyslaw 
Gluzinski (18561935). 

20g'o6. Negentiende Pools 
filatelistisch congres in 
Lubin. 
Blok 3.50 ZL Gemeentehuis 
Lubin staand op postzegel. 

ROEMENIË 
78'o6. Geologisch instituut 
honderd jaar, mineralen. 
0.30, 0.50,1., 1.20,1.50, 
2.20 NL. Resp. fluoriet, 
kwarts, agaat, blende, ame
thist, antimoniet. 

i58'o6. Vleermuizen. 
0.30, 0.50,1. , 1.20,1.60, 
2.20 NL. Resp. Myotis 
myotis, Rhinolophus hip
posideros, Plecotus auritus, 
Pipistrellus pipistrellus, Nyc
talus lasiopterus, Barbastella 
barbastellus. 

238'o6. Eerste spoorlijn 
in Banat honderdvijftig jaar 
geleden in gebruik genomen. 
0.30, 0.50,1. , 1.20,1.50, 
1.60 NL. Rails met halte
plaatsen en stoomlocomo
tief, resp. StEG iii 'Wartberg', 
D.B.S.R. I 'Ovidiu', L.C.J.E. 
56'Curierulu',CFRi 
'Berlad', B.M.i 'Unirea', 'Ful
ger'/'Regele Carol I Pullman 
Express'. 

RUSLAND 
i68'o6. Tweehonderdvijftig 
jaar Russisch Staatstheater. 
Blok 15. r. Interieur theater 
en maskers, op rand gebou
wen en man met vrouw. 

2g8'o6. Fauna deelrepu
bliek Sacha. 
3.,4., 5., 6.,7.r. 
Resp. Rhodostethia rosea, 
Grus leucogeranus, Ursus 
maritimus, Equus cabal
lus, Rangifer tarandus. Ook 
velletje met de vijf zegels, op 
rand landschap. 

. POCCMH 

59'o6. Internationale 
jeugdprojecten, centrum voor 
Russische taalontwikkeling. 
7. r. Kring jongeren zittend 
op grond en stapel boeken. 

igg'oö. Honderdste 
geboortedag D.S. Likhachev 
(igoóiggg). 
5. r. Portret literatuurcriticus 
en openbaar figuur. 
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22g'o6. Natuurerfgoed, 
westen Kaukasus. 
6., 7., 8. r.; aanhangsel 
(doorlopend beeld). Resp. 
berg, rivier, rund; berg. 

SERVIË 
Interimbestuur Verenigde 
Naties in Kosovo (Unmik*) 
95'o6. Europa 2006, inte
gratie**. 
€ 0.50,1.. Resp. omtrek Ko
sovo en bloemen, kind met 
vredesduif en vlag Europa. 

SLOVENIË 
85'o6. Verplichte toeslagze
gel Rode Kruis (8 tot 15 mei). 
25 Sit. Verpleegsters Rode 
Kruis. 

TSJECHIË 
ijg'oö. Flora, cactus. 
7.50, 7.50,10., 10. Kc. 
Resp. Gymnocalycium denu
datum, Obregonia denegrii, 
Astrophytum asterias, Cintia 
knizei. 
igg'oö. Postzegeltentoon
stelling Praag 2008. 
35. Kc. Mozaïek van Praagse 
Burcht door Giovanni 
Castrucci. 

WITRUSLAND 
Juli 2006. Satelliet BelKA. 
i.ooo r. Satelliet boven aarde. 
8g'o6. Locomotieven en 
stations. 
Tweemaal i.ooo r. Loc Ob 
class voor station Brest, loc E 
class met station Molo
dechno. 
i69'o6. Orchideeën. 
Tweemaal i.ooo r. Dactylo
rhiza majalis, Cephalanthera 
rubra met libel. 

IJSLAND 
2ig'o6. Honderd jaar tele
fonie in IJsland. 
65. kr. Omtrek IJsland met 
telefoonsnoer. 

2ig'o6. IJslands worstel
toernooi honderd jaar. 
Blok 200. kr. Portret in 
ornament en worstelscènes, 
op rand tekst. 

2ig'o6. IJslands eerste 
olympische medaille. 
55. kr. Zilveren medaille van 
Vilhjalmur Einarsson (1934) 
gewonnen bij hinkstap
sprongin 1956 (Melbourne) 
en tekening sprong. 

2i9'o6. Wilde bessen. 
75., 130. kr. Resp. Empe
trura nigrum, Rubus saxatilis 
(kraaihei, steenbraam). 



bLAND< 

ZWEDEN 
7-9-'o6. Beroemde musici, 
'brev mrikes', 'fbrenings-
brev', 'eI<onomibrev'. Resp. 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791): notenballc en 
vogelvanger Papageno, Carl 
Michael Bellman (1740-
1795): notenbalk met snaar
instrument en trio (fluitist, 
trompettist en cellist), Joseph 
Martin Kraus (1756-1792): 
notenbalk en man achter 
muziekinstrument maakt 
aantekeningen. 

FÖRENINCSBREV SVERIGE 

7-g-'o6. Zeshonderdvijftig 
jaar Hanzesteden, gemeen
schappelijke uitgifte met 
Duitsland. 
Driemaal 10.- kr. (samen
hangend). Koggeschip en 
laden schip, Hanzestad aan 
water en pakhuis, zegel en 
kooplieden. 

30-9-'o6. Vijftig jaar geleden 
eerste kinderprogramma op 
televisie. 
Velletje met tweemaal vier 
zegels van 5.50 kr. in omlijs
ting oude en nieuwe televisie. 
Bekende televisiefiguren, 
onder andere uit poppenspel. 
Fabeltjeskrant, Vijf mieren is 
meer dan vier olifanten, Pippi 
Langkous met beren. Hop 
en Dumie (Haver en Gerst), 
Bananen in pyjama's. 

BUITEN EUROPA 

ANTIGUA EN BARBUDA 
5-7-'o6. Tweehonderdvijftig-
ite geboortedag W.A. Mozart 
1756-1791). 
/elletje met viermaal $ 3.-. 

Viool Mozart, Mozart elf jaar, 
portret jonge Mozart, Mozart 
in Verona (1770). 
i2-7-'o6. Elvis Presley (1935-
1977)-
Velletje met viermaal $ 3.-. 
Filmaffiches van resp. 'Char-
ro!', 'Follow That Dream', 
'Gl Blues', 'Blue Hawaii'. 

deltavliegen, superlicht 
vliegtuigje, parasailing. 

i7-7-'o6. Scouting voor meis
jes vijfenzeventig jaar. 
25, 30, 45, 50 c , $ I.-; drie
maal blok $ 5.-. 

BRAZILIÉ 
8-8-'o6. Vijftiende Pan-Ame-
rikaanse spelen, Rio 2007. 
1° Porto Carta Comercial. 
Beeldmerk spelen. 
i6-8-'o6. Hulde voor para
lympische atleten. 
R.$ 0.55. Atieet in rolstoel en 
pictogrammen zwemmen, 
aüetiek en rolstoelaüeet. 
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R$0,55 I 

22-8-'o6. 'Viola de Cocho', 
muziekicoon uit Mato 
Grosso. 
R$ 1.35. Snaarinstrumenten 
dansende mensen. 

Urwn GuRUrtM 

CAYMANEILANDEN 
5-io-'o6. Frankeerzegels, 
vogels. 
25, 50, 75, 80 c , $ I.-, 1.50, 
1.60, 2.-, 4.-, 5.-, 10.-, 20.-. 
Resp. Coereba flaveola 
sharpei, Dendroica vitellina 
vitellina, Amazona leucoce-
phala caymanensis, Leptotila 
jamaicensis collaris, Elaenia 
martinica caymanensis, 
Melanerpes superciliaris 
caymanensis, Vireo cras-
sirostris alleni, Colaptes au-
ratus gundlachi, Melopyrrha 
nigra taylori, Spindalis zena 
salvini, Tyrannus caudifas-
ciatus caymanensis, Turdus 
plumbeus coryi. 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
i5-9-'o6. Buitensporten. 
NT$ 3.50, 3.50,12.-, 15.-. 
Resp. schermvliegen, 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
6-ii-'o5. Dieren Chinese 
dierenriem. 
0.80 y. met aanhangsel. Men
sen met dieren uit Chinese 
maankalender. 
ii-ii-'05. Knipwerk. 
0.80 y. met aanhangsel. Twee 
vogels en bloeiende rank in 
knipwerk. 
8-6-'o6. Ruimtevaartpro
gramma China vijftig jaar. 
Tweemaal 0.80 y. Onderzoek 
'Double Star', bemand ruim
teschip Shenzhou VI. 

20-6-'o6. Gouden en zilveren 
objecten, gezamenlijke 
uitgifte met Polen. 
Tweemaal 0.80 y. Gouden bo
kaal met edelstenen (China, 
18'''' eeuw), zilveren bierkroes 
met bijbelse taferelen 
(Gdansk, 1660-1680). 

30-6-'o6. Vroege leiders 
communistische partij 
China, II. 
Vijfmaal 0.80 y. Portretten 
van Gao Junyu (1896-1925), 
WangHebo(i882-i927), 
Su Zhaozheng (1885-1929), 
PengPai (1896-1929), Deng 
Zhongxia (1894-1933). 
i-7-'o6. Opening spoorlijn 
Qinghai-Tibet. 
Driemaal 0.80 y. Kekexili-
plateau, Danggula-gebergte, 
station Lhasa. 
8-7-'o6. Natuurreservaat 
Kanasi. 
Viermaal 0.80 y. Landschap
pen. 
26-7-'o6. Bescherming tegen 
aardbevingen. 
0.80 y. Wereldbol en grafiek. 

DOMINICA 
6-6-'o6. Ruimteonderzoek. 
Vel met viermaal $ 2.-; 
twee vel met viermaal $ 3.-; 
driemaal blok $ 6.-. Resp. 
(landing Viking I op Mars 
dertig jaar geleden:) sleuf 

gegraven door Viking, zons
ondergang, Chryse Planitia 
met Viking I, Chryse Planitia; 
(Giotto komeetverkenner 
twintig jaar:) lancering 
Ariane V14, Giotto tijdens 
simulatietest, Halley-komeet 
ontwikkelt zeven staarten, 
Giotto en Grigg-Skjellerup; 
(Loena 9 veertig jaar geleden 
geland:) toestel, SS-6 
Sapwood, zachte landing 
Loena 9, ruimtevaartbasis 
Baikonoer; Mars-verkenner, 
internationaal ruimtestation, 
Venus-expres. 

EL SALVADOR 
26-7-'o6. Fossielen uit El 
Salvador. 
1.50,1.60, 5.-, 10.- C. ($ 0.17, 
0.18, 0.57,1.14). Resp. 
schedel mastodont, bovenste 
nekwervel reuzen luiaard, 
onderkaak reuzen luiaard, 
gedeelte hand reuzen luiaard. 

FIJI 
i5-8-'o6. Grote uitgestorven 
dieren. 
50 c , $ i.io, 1.20,1.50. Resp. 
Brachylophus vitiensis, 
Natunaornis gogoura, Viü-
rallus watlingi, Platymantis 
megabotoniviti. 

FILIPIJNEN 
3i-3-'o6. Zeeschildpadden. 
Viermaal 7.- P.; blok 26.- P. 
Resp. Lepidochelys olivacea, 
Eretmochelys imbracate, 
Caretta caretta, Dermochelys 
coriacea; Chelonia mydas. 

i7-5-'o6. Vuurtorens, II. 
Viermaal 7.- P. (samenhan
gend); velletje met viermaal 
7.- P. Vuurtoren van resp. 
Punta Bugui (Aroroy, Mas-
bate), Isla Capul (Noord-
Samar), Isla Corregidor 
(Cavite), Rio del Pasig 
(Binondo, Manila); Cabo 
Engano (Palaui-eiland, Santa 
Ana, provincie Cagayan), 
Punta Cabra (Cabra-eiland, 
Lubang, Mindoro Occiden
tal), Cabo Melville (Bala-
bac-eiland, Palawan), Isla 
Gintotolo (Balud, Masbate). 

6-6-'o6. Xavierschool vijftig 
jaar (opgezet door groep 
Jezuïeten die in 1949 China 
moesten verlaten). 
Viermaal 7.- P. Beeldmerk en 
wapenschild school, school
gebouw, beeld Paul Hsu Ku-
angchi (Chinees edelman uit 
16'''' eeuw, hielp christendom 
verspreiden), St. Franciscus 
Xaverius (1506-1552, Spaans-
Baskisch missionaris). 

i3-6-'o6. AMWSLAI (Air Ma
teriel Wing Savings and Loan 
Association Inc.) vijftig jaar. 
Tweemaal 7.- P. Beeldmerk 
gelegenheid en resp. soldaat 
met vrouw en kind, gebouw. 
io-7-'o6. Ortigas & Com
pany, Limited Partnership 
vijfenzeventig jaar. 
7.-, 26.- P. Beeldmerk 
gelegenheid en resp. omtrek 
Hacienda de Mandaloyon (bij 
stichting), gebouwen Ortigas 
(nu zakendistrict Manila). 

GAMBIA 
22-6-'o6. vijftigste sterfdag 
Ludwig Durr (1878-1956), 
hoofdingenieur voor graaf 
Zeppelin. 
Vel met driemaal 40.- D. Zep
pelin NT, USS Los Angeles, 
ZRS Macon. 
22-6-'o6. Tweehonderd-
vijftigste geboortedag W.A. 
Mozart (1756-1791). 
Velletje met viermaal 30.- D. 
Gedenkteken Mozart op St. 
Marxbegraafplaats in VVenen, ^ 
portret door Barbara Kraft = 
(1819), Mozart benoemd in '^ 
Orde van de Gouden Spoor ^ 
(1777), familiegraf op St. => 
Sebastianbegraafplaats in ° 
Salzburg. ^ 

GHANA 3 
i8-5-'o6. Wereldkampioen- " 
schap voetbal 2006, natio- 2 
naai elftal Ghana. ZL 
2.000, 2.000, 4.000, 4.000, 
4.500,4.500,5.000,5.000, 4 0 7 
6.000, 6.000 Cs,; twee vel O f f 
met achtmaal 4.000 Cs. 
Resp. Stephen Appiah, 
nationaal elftal, overwin
ning, uitwisselen vaantjes, 
Franz Beckenbauer en 



Stadion Hannover, Michael 
Essien, elftal, wedstrijd tegen 
Burkina Faso, tegen Zuid
Afrika, voetballers met vlag; 
Appiah, Issah Ahmed, John 
Paintsil, Laryea Kingston, 
Essien, SuIIeyAliMuntari, 
Joe Tex Frimbong, coach 
Ratomir Dujkovic; Asamoah 
Gyan, Sammy Adjei, Matthew 
Amoah, John Mensah, Em
manuel Pappoe, Mark Daniel 
Edusei, Abubakari Yakubu, 
Godwin Attram. 

GRENADA 
g6'o6. Wereldkampioen
schap voetbal 2006. 
75, 90 c , $ 3.. Voetballer in 
nationale kleuren met vlag 
en beker van resp. Brazilië 
(2002), Duitsland (1990), 
Frankrijk (1998). 
i66'o6. Vierhonderdste 
geboortedag Rembrandt 
(16061669). 
$ 0.50,1., 1.50, 3.; vel met 
viermaal $ 3.; tweemaal 
blok $ 6.. Resp. (details 
tekeningen:) joodse bruidje, 
jonge man met fluwelen 
cape, slapende oude vrouw, 
lezende vrouw; (details van 
portretten:) jonge vrouw 
met bloemen in haar, portret 
zittende vrouw, Alijdt Adri
aensdr, Amalia van Solms; 
zittende man, geleerde. 
226'o6. Tweehonderd
vijftigste geboortedag 
W.A. Mozart (17561791). 
Blok $6.. Scène uit Die 
Zauberflöte met fluitspe
ler, leeuw, vos, schapen en 
andere dieren. 
226'o6. Vijftigste sterfdag 
Ludwig Durr (18781956), 
hoofdingenieur voor graaf 
Zeppelin. 
Vel met driemaal $ 4.. 
DLZ127 Graf Zeppelin, LT 
Graf Zeppehn, L126 Graf 
Zeppelin. 
i27'o6. Elvis Presley (1935

1977)
Velletje met viermaal $ 3.. 
Filmaffiches van resp.' Girls! 
Girls! Girls!', 'Jailhouse 
Rock', 'ParadiseHawaiian 
Style', 'It Happened at the 
World's Fair'. 

GRENADA/CARJUACOU EN 
PETITE MARTINIQUE 
i66'o6. Vierhonderdste 
geboortedag Rembrandt 

^ (16061669). 
c= $ 0.75, 0.90,1., 4.; vel met 
° viermaal $ 3.; tweemaal 
^ blok $ 6.. Resp. (details 
oj tekeningen:) rondreizende 
" muzikanten, joodse bruid, 
I oude Haaringh, bedelaars 
^ krijgen aalmoes bij deur huis; 
^ tweemaal verschillend detail 
^ van heer en dame in 't zwart, 
" tweemaal verschillend detail 
2 scheepsbouwer en vrouw; 
 jonge vrouw met baret met 

parels afgezet, jongen. 

HONGKONG 
228'o6. Vuurwerk, 
gezamenlijke uitgifte met 
Oostenrijk. 
Tweemaal $ 5.: velletje met 
tweemaal $ 50.. Vuurwerk 

boven resp. Victoriahaven 
in Hongkong, reuzenrad 
Prater in Wenen; dezelfde 
afbeeldingen met kristallen 
in vuurwerk waardoor glitter. 
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INDISCH OCEAANGEBIED 
BRITS 
6io'o6. Birdlife Interna
tional, III, natuurreservaat 
Barton Point. 
Velletje met vijfmaal 26 p., 
£ 2.. Beeldmerk BirdUfe en 
resp. Fregata minor. Sterna 
Sumatra, Phaeton lepturus, 
Gygis alba, Anous stolidus, 
Sula sula; op rand beeld
merken Birdlife, OTEP*, 
RSPB*, RNBWS* en bootje in 
natuurreservaat. 

IRAN 
76'o6. Perzische Golf 
Viermaal 650 Ris. Kaart 
Perzische Golf uit resp. 16* 
eeuw, Egypte (1966), 1952, 
18'''' eeuw. Ook velletje met de 
vier zegels. 

io6'o6. Wereldkampioen
schap voetbal 2006. 
650 Ris. Beeldmerk kam
pioenschap, wereldbeker, 
Iraanse vlag, silhouetten 
voetballers. 

ISRAËL 
275'o6. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Washington 2006. 
Velletje van 282'o6 (mel
ding 5/386) met op rand 
beeldmerk tentoonstelling. 

KAZACHSTAN 
207'o6. Frankeerzegels. 
5., 8., 10., A (25.), no., 
120., 200.1. In verschil
lende kleuren gebouw en 
toren in Astana. 
2i7'o6. Honderdste ge
boortedag Akzhan Mashani 
(19061997). 

85.1. Portret geoloog, boek 
en landmeetinstrument. 
i78'o6. Kerken. 
Tweemaal 25.1. Kerk, 
synagoge. 

KIRGIZIË 
58'o6. Frankeerzegel. 
3. s. Valk. 

KIRIBATI 
i59'o6. Datum melding 
7/8/546, dinosaurussen. 
20io'o6. Honderdvijftig 
jaar Victoria Kruis. 
Vel met zesmaal $ 1.50. 
Illustratie bij resp. John Ber
ryman weigert kapitein Webb 
in Balaclava achter te laten, 
W. Norman brengt alleen 
twee Russische gevangenen, 
John Grieve redt leven of
ficier in Balaclava, Thomas 
Beach redt kolonel Carpenter 
in Inkerman, C.H. Lumley 
in strijd met drie Russische 
artilleristen, F.C. Elton in 
loopgraaf. 

KOEWEIT 
i2'o6. Kindertijdschrift 'Al
Arabi AlSaghir' twintig jaar. 
100, 200, 300 f Driemaal de
zelfde afbeelding: kinderen 
op gevleugeld paard. 
252'o6. Vijfenveertigste 
nationale feestdag. 
75, 200 f Tweemaal hart in 
kleuren nationale vlag en 
'nationale dag 45'. 
262'o6. Vijftiende bevrij
dingsdag. 
250, 350 f Tweemaal hart 
in kleuren nationale vlag en 
'bevrijdingsdag 15'. 

KOREA ZUID 
38'o6. Week van filatelie, 
huwelijk. 
Velletje met tweemaal 220 w. 
Tweemaal verschillend 
ontwerp: hartvorm met 
vingerafdruk en bloemen, 
op rand huwelijkssymbolen: 
ring, taart, champagne. 
Optisch veranderlijke inkt in 
hartvorm of buiten hartvorm. 
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LESOTHO 
i96'o6. Zaken op het hoofd 
dragen. 
0.70, I., 1.50, 2.10; blok 
10. M. Vrouw met op 
hoofd resp. bundel takken, 
kookpot, pot water, mand 
vruchten en groenten op rug 
kindje; schaal meel, op rand 
vrouwen bij waterpomp. 

70L ■"«•17 
lO Lesotho 

LIBERIA 
i36'o6. Tachtigste verjaar
dag koningin Elizabeth II. 
Vel met viermaal $ 40.; blok 
$ 120.. Portretten. 

298'o6. Traditionele 
kleding. 
30, 50 s., I. RM.; velletje met 
tweemaal i. RM. Man en 
vrouw in kleding uit verschil
lende gebieden. 

Malaj^ia. 50̂ cn 1 

i36'o6. Vierhonderdste 
geboortedag Rembrandt van 
Rijn (16061669). 
15., 30., 40., 45.; vier 
velletjes met viermaal $ 60.; 
viermaal blok $ 120.. Details 
werk Rembrandt, resp. jonge 
man met tulband, man leunt 
uit raam, officier met gouden 
ketting, kunsthandelaar 
Clement de Jonghe; David 
en Jonathan, naakte vrouw 
met slang, ontvoering van 
Europa, Daniël en Cyrus voor 
de afgod Baal; (zelfportretten 
uit:) 1633,1634,163g, 1640; 
(tekeningen:) sjah Jahan 
en Dara Shikoh, boerderij 
met bomen, twee huisjes, 
zeilboot; Christus en de 
Kanaänitische vrouw, bespot
ten van Christus, tweemaal 
hoofd oude man; geleerde 
in studeerkamer, moeder 
van Rembrandt, portret Jan 
Six, oude man met baard en 
gouden ketting. 

MACAU 
287'o6. Eenentwintigste 
nationale wedstrijd tech
nischwetenschappelijke 
uitvindingen door jeugd. 
1.50, 2., 2.50, 3.50 ptcs. 
(samenhangend); blok 
10. ptcs. Beeldmerken en 
resp. atoomstructuren met 
apparaat en grafiek, wereld
bol met schotel en windmo
lens, passer met tandwiel en 
tekening, globe met flesje 
en computermuis; gebouw 
met beeld en atoomkern met 
elektronen. 

MALEISIË 
i58'o6. Festivals. 
30, 50 s., I. RM.; velletje met 
tweemaal i. RM. Festivals, 
resp. Hari Raya Aidil Fitri 
(ook: Hari Raya Puasa, 
moslimfeest na ramadan), 
Chinees nieuwjaar, Deepa
vali (lichtfeest van Hindoes); 
Gawai (i juni dankdag oogst 
door Dajaks in Sarawak, 
Tadau Kaamatan (oogstfeest 
in mei door Kadazans in 
Sabah). 

P»aal*i*MUMrt 

MAROKKO 
i7'o6. Koning Moham
med VI. 
3.25, 7.80,13. Dh. Verschil
lende portretten koning. 
3i7'o6. Fauna. 
3.25, 7.80 Dh. Resp. baviaan, 
leeuw. 
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NAMIBIË 
i34'o6. Frankeerzegels met 
overdruk. 
Driemaal $ 3.10 over resp. 
$ 2.45, 2.70, 2.75 (HIV/AIDS, 
zonnebloem, schip en vis). 
98'o6. Spoorlijn Omeg in 
Namibië honderd jaar. 
$ 3.10, 3.70, 5.50. Resp. 
bouw spoorlijn. Herschello
comotief, goederentrein. 

NAURU 
i48'o6. Datum melding 
7/8/547, dinosaurussen. 
i29'o6. Honderdvijftig jaar 
Victoria Kruis. 
Vel met zesmaal $ 1.50. 
Illustratie bij resp. Gerald 
Graham met gewonden, 
MacGregor in open veld, 
Alexander Wright biedt weer
stand (2231855), John Ross 
dekt evacuatie in Redan, Mc
Wheeny graaft met bajonet 
beschutting voor gewonde 
Courtney, G.L Goodlake ver
rast vijand. 



io-io-'o6. Dertig jaar geleden 
eerste vluchten Concorde. 
Vel met twaalfmaal $ i.-. 
Concorde bij verschillende 
gelegenheden. 

i7-io-'o6. Tachtigste verjaar
dag koningin Elizabeth II, 
1936 jaar van drie koningen. 
Velletje met viermaal $ 1.50. 
Portretten van resp. koningin 
Elizabeth II, koning Geor
ge V, koning Edward VIII, 
koning George VI; op rand 
George V met twee zoons in 
militair uniform. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
3i-7-'o6. iPOS (Integrated 
Point of Sale) 
52-55.77. 95.100. i49>i53> 
285, 335, 405 c. Label geau
tomatiseerd verkooppunt
systeem met boodschap in 
Papiamento en Engels, resp. 
veel heil en zegen, hefde, het 
beste, hartelijke groeten, ga 
ervoor, tolerantie, positi
visme, volhouden, succes, 
houd je taai. 
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i8-8-'o6. Vogels. 
5.5,35.35.60,60,75,75, 
85, 85,100,100 c. Resp. 
Parus caeruleus, Taeniopygia 
guttata. Pitta genus, Pyrrhula 
pyrrhula, Calospiza fastuosa, 
Cosmopsarus regius, Merops 
apiaster, Coracias caudatus, 
Icterus nigrogularis, Dendro-
copos major, Alcedo atthis, 
Amazona barbadensis. 

28-8-'o6. Vierhonderdste 
geboortedag Rembrandt van 
Ri]n (1606-1669). 
70,100,153, 285; blok 550 c. 
Resp. detail meisje op De 
Nachtwacht, twee perso
nen van De Staalmeesters, 
detail Hetloodse Bruidje, 
Zelfportret 1628; detail De 
Nachtwacht. 

NEVIS 
23-6-'o6. Vierhonderdste 
geboortedag Rembrandt 
Harmensz van Rijn (1606-
1669). 
Vel met viermaal $ 2.-; blok 
$ 6.-. Viermaal portretten uit 
De anatomische les van dr. 
Tulp (1632); detail Kale oude 
man (1632). 

NICARAGUA 
2005. Internationaal jaar 
microkrediet. 
3.50 Cd. Poppen. 
2006. Europazegels vijftig 
jaar. 
14.-, 14.-, 15.-, 25.- Cd. Resp. 
vlinder (Morpho paleides), 
papegaai (Amazona autum-
nalis), monument Ruben 
Dario, Antigua kathedraal in 
Managua. 

NIEUW-ZEELAND 
6-9-'o6. Goudkoorts. 
$ 0.45, 0.90,1.35,1.50, 2.-. 
Resp. goudzoeker met pan 
(bij wrijven over pan geeft 
warmte glimmende stukjes 
te zien), nederzetting bij 
Curanui Creek (Thames) een 
jaar na eerste goudvondst, 
Chinese goudzoekers in 
Tuapeka (Otago), laatste 
goudescorte bij Roxburgh 
(igoi) met staf bank Nieuw-
Zeeland onder politiegeleide, 
boten in water voor Dunedin. 
Ook velletje met de vijf zegels 
in doorlopend beeld. 

NIGER 
6-4-'o6. Honderdste geboor
tedag Leopold Sedar Senghor 
(1906-2001). 
175 F. Senegalese dichter, 
politicus en filosoof tijdens 
speech. 

NORFOLKEILAND 
4-5-'o6. Reis Pitcairneilan-
ders naar Norfolk. 
$ 0.50, 0.50,1.20,1.50,1.80. 
Resp. schip bij eiland, schip 
in haven met gebouwen, zeil
schip en sloep vol mensen, 
brand bij eiland, schip en 
stoet mensen op eiland. 

7-6-'o6. Nieuwe datum 
melding 7/8/548, aankomst 
op Norfolkeiland. 

OEZBEKISTAN 
i9-5-'o6. Olympische winter
spelen, Turijn 2006. 
1540.-, 2155.- (S). Olympi
sche ringen en resp. skiér, 
kunstschaatspaar. 
i9-5-'o6. Muziekinstrumen
ten. 
200.-, 250.-, 290.-, 350.-, 
410.-, 430.-, 580.- (S). Resp. 
'tanbur' en 'qashqar rubobi', 
'surnay' en 'tor', 'surnay' 
en 'doira', 'nay' en 'dutor', 
'giijak', 'nog'ora', 'tanbur' en 
'chang'. 
i9-5-'o6. Wereldkampioen
schap voetbal 2006. 
Blok 720.- (S). Voetballer met 
bal, op rand voetbalactie in 
stadion. 
ig-5-'o6. Honden. 
350.-, 540.-, 600.-, 780.-; 
blok 1.150.- (S). Resp. labra
dor retriever, cocker spaniel, 
Duitse herder, Aziatische 
herder; Schotse herder en 
Duitse herder. 

beth II tachtig jaar. 
Velletje met viermaal 
3.000 Le.; blok 6.000 Le. 
Portretten. 

SINGAPORE 
i3-9-'o6. laarlijkse bijeen
komst Internationaal Mone
tair Fonds en Wereldbank 
in Singapore en Singapore 
Biennale. 
$ 0.50, 0.80,1.-, I.-, 2.-, 5.-. 
Beeldmerk 'Singapore 2006' 
en resp. (driemaal in vorm 
bankbiljet:) orchidee, thea
tergebouw, wolkenkrabber, 
(vorm munt, rond te maken:) 
bloem, (Biennale:) stroken 
met kunst, (vorm munt, rond 
te maken:) aar. 

3-io-'o6. Bloemen, gezamen
lijke uitgifte met Japan. 
Tweemaal i" local, tweemaal 
$ 0.70,1.-, 2.-. Resp. vier
maal verschillende orchidee, 
tweemaal schilderij met 
bloemen en vogels uit Edo-
periode (1603-1868). Ook 
velletje met de zes zegels en 
tussenvelden voor persoon
lijke boodschap. 

PAKISTAN 
i4-8-'o6. Tien grote schil
ders. 
Tienmaal 4 R. Portret en 
werk van Bashir Mirza 
(1941-2000), Ahmed Parvez 
(1926-1979), Zubeida Agha 
(1922-1997), Anna Molka 
Ahnmed (1917-1994), Shakir 
Ali (1916-1975), Ali Imam 
(1924-2002), Sadequain 
(19130-1987), Askari Mian 
Iranii (1940-2004), Zahoorul 
Akhlaque (1941-1999), Laila 
Shahzada (1926-1994). 

PITCAIRNEILANDEN 
30-8-'o6. Vroege nederzettin
gen, I, grotbewoners eiland 
Henderson. 
Velletje met 60 c , $ 1.20, 
2.-, 2.50 (doorlopend beeld). 
Resp. man met vis, kind aan 
strand en vogel, man, twee 
vrouwen; op rand zeedieren, 
botten, eieren, groten kaart 
gebied. 

SIERRA LEONE 
i3-6-'o6. Koningin Eliza-

SRI LANKA 
25-6-'o6. Honderdvijftig jaar 
'Kotte Sri Kalyani Samgrid-
harma Maha Sanga Sabha'. 
4.50 Rs. Huis en monniken. 
29-6-'o6. Ramanna Maha 
Nikaya. 
4.50 Rs. Tempel met mon
niken. 

i5-7-'o6. Jongenshuis St. 
Vincent in Maggona hon
derdvijfentwintig jaar. 
10.- Rs. Dak van handen 
boven jongens en heilige met 
kinderen. 
io-8-'o6. Laksman Kadiraga-
mar {1932-2005). 
10.- Rs. Portret minister Bui
tenlandse Zaken (vermoord 
12 augustus 2005). 
i3-8-'o6. St. John Dal 
Bastone-kerk in Talangama 
honderdvijfentwintig jaar. 

5.- Rs. Kerk en heilige. 
i5-8-'o6. Honderd jaar St. 
John ambulance. 
5.- Rs. Gewonde met hulp
verleners en ambulance. 

i7-8-'o6. Tiende Zuid-Aziati
sche Spelen, 2006. 
10.-, 100.- Rs. Resp. hoog
springer, wielrenners. 

ST. HELENA 
3i-8-'o6. Kerst 2006, lied 'The 
twelve days of Christmas'. 
10,15, 25, 30, 5op. ,£i . -
(ronde zegels). Resp. patrijs 
in perenboom, twee tortel
duiven, drie Franse kippen, 
vier vogeltjes, vijf gouden rin
gen, zes broedende ganzen. 

ST. VINCENT 
23-6-'o6. Vijftigste sterfdag 
Ludwig Durr (1878-1956), 
hoofdingenieur voor graaf 
Zeppelin. 
Velletje met driemaal $ 4.-. 
USS Akron, luchtschip 
A-170, experimenteel 
luchtschip Altair-Z; op rand 
portret Durr. 

SYRIÉ 
i-5-'o6.1 Mei. 
$ 17. Gestileerde man en 
vrouw met wereldbol. 

8-6-'o6. Frankeerzegels, 
president Assad. 
$ 10,18. In verschillende 
kleuren: portret. 
i5-6-'o6. Frankeerzegel, 
president Assad. 
$ 17. Portret. 
i5-6-'o6. Internationale 
bloemenshow 2006. 
$ 5,10. Resp. Hyoscyamus 
aureus, Cistus salviaefolius 
(zie pagina 700). 
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28-6-'o6. Wereldkampioen
schap voetbal 2006. 
$ 17,18; blok $ 50. Wereldbe
ker en verschillende voetbal
scènes met stadion. 

TANZANIA 
25-3-'o6. Inheemse vogels. 
350, 500, 600, 800 Sh.; velle
tje zesmaal 600 Sh. Verschil
lende vogels, o.a. Zosterops 
vaughani, Anthreptes rubri-
torques, Usambara hyliota. 
i3-6-'o6. Koningin Eliza
beth II tachtig jaar. 
Velletje met viermaal 
1.200 Sh.; blok 2.500 Sh. 
Portretten. 

i8-5-'05. Medicinale krui
den. 
$ 0.25, 0.50, 0.75,1.-, 3.-, 
3.25, 4.-, 5.-. Resp. 'rächet', 
'chandelier', 'worm grass', 
'black sage', 'wonder of the 
world', 'vervine', aloe vera, 
'senna'. 
i5-8-'o5. Erfgoed-festival. 
$1.-, 2.50, 3.75,4.50, 5.25; 
blok 15.-. Resp. dans belé, 
dans Jig, geitenrace, oogst-
feest: vrouwen met manden 
op hoofd, drummers; huwe-
lijksstoet. 

J 22-8-'o5. Honderdste ge-
; boortedag Salomon Hochoy 
J (1905-1983), laatste Britse 
i gouverneur, eerste gouver-
3 neur-generaal na onafhanke-
I lijkheid. 
I $1.-, 2.50, 3.75,4.50, 5.25; 
j blok 15.-. Hochoy resp. met 
-" premier Eric E. Williams, 

met Haile Selassie, met 
echtgenote Thelma Hochoy, 
met koningin Elizabeth II, 
inspecteert erewacht; in vol 
ornaat. 

; Trinidad & Tobago 

io-4-'o6. Paus Johannes 
Paulus II (1920-2005). 
$1.-, 2.50, 3.75,4.50, 5.25; 
blok 15.-. Bezoek paus aan 
Trinidad en Tobago in 1985, 
resp. op vliegtuigtrap, kust 
grond, met andere geeste
lijken, zwaaiend, biddend; 
staand in auto, op rand 
menigte. 

28-6-'o6. Voor het eerst 
naar wereldkampioenschap 
voetbal, 2006 Duitsland. 
$ I.-, 2.50, 3.75, 4.50; blok 
15.-. Beeldmerk kampioen
schap, wereldbeker en 
verschillende voetbalscènes. 

3-7-'o6. Inauguratie 'Cari-
com Single Market and Eco
nomy' (CSME: vrij verkeer 
van goederen., diensten, 
kapitaal en mensen tussen 
lidstaten Caribisch gebied). 
$1.-, 2.50, 3.75,4.50, 5.25; 
blok 15.-. CSME en resp. 
palmboom, vuurtoren, 
mobiele telefoon en duiker, 
strand en handen, globe 
en handen op toetsenbord; 
eilandengroep, op rand vis, 
schelpen, strand en palmen. 

TRISTAN DA CUNHA 
27-9-'o6. Serie 'eilanden', 
Stoltenhofflsland. 
Vijfmaal 50 p. (samenhan
gend). Catharacta antarc-
tiaca, Tasmacetus shepherdi, 
Thyrsites atun, Calystegia 
soldanella, Stoltenhoff 
Island. 

StoltenlioH Island 

TURKS EN CAICOSEILAN-
DEN 
i-6-'o6. Wedstrijd onderwa
terfotografie. 
25, 50, 60, 80 c , $ I.-; blok 
2.-. Resp. vis door Rand 
McMeins, inktvis door Mare 
van Driessche, zeeschildpad 
door Mike Nebel, volwassen 
octopus door Amber Blecker, 
school Caranx latus door 
Blecker; koraalrif door Keith 
Kaplan. Ook velletje met de 
vijf zegels met op rand beeld
merk postzegeltentoonstel
ling Washington 2006. 

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN 
24-7-'o6. 'Dubai Interna
tional Holy Quran Award' 
tien jaar. 
I.- Dh. 

VERENIGDE NATIES 
5-io-'o6. Munten en vlaggen 
lidstaten, I. 
Drie vel met tweemaal vier 
zegels van resp. Zw.Fr. 0.85; 
US$ 0.39; € 0.55. Vlag en 
munt van resp. Oeganda 
(500 shilling), Luxemburg 
(i euro), Italiè (i euro), 
Nieuw-Zeeland (i dollar), 
Kaapverdië (20 escudo), 
België (i euro), Zwitser
land (2 frank), Libanon 

(500 pond); China (i yuan), 
Australië (i dollar), Rusland 
(i roebel), Mexico (10 peso), 
Ghana (50 cedi), Israël 
(10 agorot), Japan (10 yen), 
Cambodja (200 riel); 
Gambia (i dalasi), Pakistan 
(60 rupee), Duitsland 
(50 eurocent), Haïti (50 
centime), Afghanistan (2 af-
ghani), Oostenrijk (i euro), 
Denemarken (20 kronen), 
Nederland (i euro). 

VERENIGDE STATEN 
4-io-'o6. Serie natuur, 
VIII, watergebied zuidelijk 
Florida. 
Velletje met tienmaal 
39 c. (doorlopend beeld). 
Tekening van John Daw
son waarop planten en 
dieren: Roystonea regia, 
Rostrhamus sociabilis, 
Crocodylus acutus, Mustela 
vison, Cladium jamaicense, 
Swietenia mahagoni, Ardea 
alba, Celithemis eponina, 
Ammodramus maritimus, 
Mycteria Americana, Ajaia 
ajaja. Alligator mississip-
piensis, Rhizophora mangle. 
Puma concolor, Heliconius 
charitonius, Drymarchon 
corais, Haliaeetus leucocep-
halus, Tillandsia utriculata, 
Eudocimus albus, Cyrtopo-
dium punctatum, Vanilla 
phaeantha. 

'̂11 THHIN H OHIIIVUnUM) 

5-io-'o6. Vakantie. 
Viermaal 39 c. Vier verschil
lende sneeuwkristallen. 

i7-io-'o6. Kerst. 
39 c. Madonna en Kind met 
vogeltje uit 1765 toegeschre
ven aan Ignacio Chacon. 

VIETNAM 
i-5-'o6. Wereldkampioen
schap voetbal in Duitsland. 
800,10.000 d. Beeldmerk 
kampioenschap, voetbal en 
resp. voetballer, voetballers 
in actie. 
i-6-'o6. Werelderfgoed, grot
ten Phong Nha in nationaal 
park Ke Bang. 
800, 4.000, 8.000; blok 
12.000 d. Beeldmerk 
werelderfgoed Unesco* en 
resp. Phong Nha-grot, Xuyen 
Son-grot met water, Nuoc 
Moe-rivier; Tien-grot. 

i-7-'o6. Dieren uit botani
sche tuin Ben En. 
800, i.ooo, 7.000,10.000; 
blok 12.000 d. Resp. Nycti-
cebus bengalensis, Neofelis 
nebulosa, Cuon alpinus, 
Nomascus leucogenys; 
Physignathus cocincinus, op 
rand meer dieren. 

i-8-'o6. Bloemen. 
800, 3.000, 5.000, 8.000 d. 
Resp. Momordica cochin-
chinensis, Telosma cordata, 
Momordica charantia, Luffa 
cylindrica. 

ZAMBIA 
20-i-'o6. David Livingstone 
honderdvijftig jaar geleden 
bij Victoria-waterval. 
1.500, 2.700 K. Resp. Li
vingstone bij waterval, beeld 
Livingstone met waterval en 
trein op brug uit 1905. 

*: Gebruikte afkortingen: 
FLDE Federation Luxem-

bourgeoise Des 
Échecs 

OTEP Overseas Territo
ries Environment 
Programme 

RNBWS Royal Naval Bird 
Watching Society 

RSPB Royal Society for 
the Protection of 
Birds 

Unesco United Nations 
Educational Scien
tific and Cultural 
Organization 

Unmik United Nations 
Interim Admini
stration Mission 
in Kosovo 

**: Europazegels 2006, 
tekenwedstrijd met thema 
'integratie van immigranten 
zoals dat gezien wordt door 
jonge mensen'. 

TRINIDAD EN TOBAGO 
i"5"'°5- V'S sn zeeleven. 
Tienmaal $ i.- in boekje. 
Chaetodon capistratus, 
Sepioteuthis sepioidea, Eret-
mochelys imbricata, Dasyatis 
americana, Holacanthus ci-
liaris, Condylactis gigantea, 
Lysmata wurdemanni, Lima 
scabra, Paguristes Punticeps, 
Spirobranchus giganteus. 

30-g-'o5. Vijftig jaar vrouwen 
bij politie. 
Blok $ 15.-. Oude foto met 
vrouwelijke agenten. 
7-ii-'05. Kinderen tegen 
kanker: niet roken! 
Blok $ 15.-. Sigaret in ver
bodsbord. 
i2-i2-'05. Anansi en de 
cricketwedstrijd. 
$1.-, 2.50, 3.75,4.50, 5.25; 
blok 15.-. Tekenfiguur resp. 
leest cricketbrochure, met 
vrienden verstopt op toilet, 
onder paraplu, praat met 
vrouw, met vrouw; lachend, 
op rand vrienden. 
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SAMENSTELLING: D. VEENSTRA, DE ACHTKANT 6 
9285 VG BUITENPOST, E-MAIL D.VEENSTRA@CHELLO.NL 

Op 4 oktober gaf TPG 
Post een velletje uit met 
twaalf (in plaats van de 
gebruikelijke tien) zegels 
met afbeeldingen van 
bedreigde dieren. Maar 
als gevolg van het irri
tante embargobeleid van 
TPGPost heb ik op het 
moment dat ik dit schrijf 
geen verdere informatie 
over deze serie. Wellicht 
dat u in de rubriek 'Nieuw 
op het postkantoor' een 
afbeelding kunt vinden, 
maar ik ontvang de pers
berichten pas op de dag 
na de verschijning. Daar
door weet ik bijvoorbeeld 
niet ofhet hier al dan 
niet om een World Wildlife 
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dacht ik aan de mogelijk
heid, dat dit misschien de 
eerste keer was dat een 
mandril op een Zoo-zegel 
was afgebeeld, maar dat 
is niet zo. Op de Michel 
Onlme-Katalofl vond ik 21 
vermeldingen met een 
mandril, waaronder twee 
in een Zoo-serie. De eerste 
is te vinden bij de DDR op 
een zegel van 50 pf die in 
1986 werd uitgegeven ter 
gelegenheid van het 125-
jarig bestaan van de Zoo in 
Dresden. De tweede zegel 
(2 k.) zit in een serie van 
de Sovjetunie uit 1984, ter 
gelegenheid van het 120-
jarig bestaan van de Zoo in 
Moskou. 

bouwen werden gereno
veerd, zoals het olifan-
tenhuis, waarvan de gevel 
waarschijnlijk linksonder 
op het blokje is afgebeeld. 
Een aanwinst voor het 
thema Olifanten dus. 
De mandril speelt dui
delijk de hoofdrol op dit 
blokje, maar verder zijn 
er nog eens zo'n vijftien 
dieren afgebeeld die je in 
deze Zoo kunt tegen ko
men. Helaas zijn alleen de 
Engelse namen van deze 
dieren vermeld. Ik laat 
daarom een opsomming 
volgen van de vertalingen 
daarvan. Het mag dan wel 
een bonte verzameling 
zijn, maar de dieren zijn 
leuk afgebeeld: veelkleu
rig en toch evenwichtig. 
Genoemd worden de 
volgende dieren: blauwe 
ara, witte neushoorn. 

verzamelaars trouwens 
bekend, dat ze daar niet 
alleen de gegevens van 
nieuwe uitgiften kunnen 
vinden, maar dat ze dank
zij de knop New species on 
stamp ook meldingen van 
eerste afbeeldingen van 
vogels op postzegels? 

DIEREN ALS NATIONAAL 
MONUMENT 

Vanwege mijn tijde
lijke 'onbekendheid' 
met de TPGPost-uitgifte 
'Bedreigde dieren' op 
4 oktober (Dierendag), 
behandel ik dan maar een 
vergelijkbare uitgifte van 
Argentinië. De emissie 
werd in de rubriek Nieu
we uitgiften (september 
jl.) gemeld onder de noe
mer 'Nationale Parken'. 
En dat is ook juist, want 

afgebeelde bedreigde 
dieren zijn door het 
parlement van Argentinië 
uitgeroepen tot 'natio
naal natuurmonument' 
en dat dan met het doel 
om ze voor uitsterving te 
behoeden. Dat zie ik onze 
regering nog niet doen! 
De dieren zijn in hun 
natuurlijke omgeving af
gebeeld op aantrekkelijke 
brede zegels (67 bij 28 
millieter) die uiteraard de 
vermelding Monumentos 
Naturales laten zien. 
Op de eerste zegel zwemt 
een zuidkaper (Euba-
laena austraiis), een echte 
walvis. In 2004 werden er 
zo'n drieduizend geteld. 
De populatie, die zich 
in tien jaar kan verdub
belen, scheen toen nog 
wel te groeien, maar dan 
moet er niet op gejaagd 

Fund-serie gaat. Maar 
misschien hebben ze daar 
bij TPGPost nog nooit van 
gehoord... 
Hoe dan ook, voor mij is 
de uitgifte een aanleiding 
om deze maand extra 
aandacht aan het thema 
Fauna te besteden. Laat 
ik beginnen met het 
blokje dat Hongarije 
op 9 augustus uitgaf 
ter herdenking van het 
140-jarig bestaan van de 
Zoo (annex botanische 
tuin) van Boedapest. De 
kop boven dit verhaal is al 
een vingerwijzing naar de 
uitstraling van het blokje: 
bont, maar wel mooi. 
Op de zegel van 500 Ft. 
is een mandril (Mandril-
lus sphmx) afgebeeld met 
op de achtergrond een 
rij giraffes. Aanvankelijk 

Een van de eerste moder
ne dierentuinen in Europa 
is die van Schönbrunn bij 
V^̂ enen, deze dierentuin 
opende zijn poorten in 
1752. Oostenrijk gaf in 
2002, toen de Tiergarten 
Schonbrunn 250 jaar be
stond, een herdenkings
velletje van vier zegels uit. 
De eerste dierentuin in 
Hongarije kwam er pas 
in 1866. Het publiek kon 
destijds vijftig verschil
lende dieren in elf ge
bouwen bezichtigen. Een 
drastische vernieuwde 
Zoo werd samen met de 
aangelegde botanische 
tuin geopend in 1912. In 
de jaren negentig werd de 
Hongaarse Zoo opnieuw 
drastisch vernieuwd, 
waarbij verschillende van 
de oorspronkelijke ge-

babiroesa (hertenzwijn), 
tapir, gestreepte hyena, 
python, Siberische tijger, 
Aziatische zwarte beer, 
kasuaris (tekst: southern 
cassoujari)), zwarte panter, 
zwavelborsttoekan, 
groene basilisk, vleerhon-
den ('vliegende honden') 
en ringstaartmaki. Ook 
wordt een Jairij-bluebird 
genoemd. Dat zou een 
sialia moeten zijn, maar 
daar kom ik met behulp 
van de publicaties van 
Walters en Stanley Gib
bons (Birds on Stamps) he
laas niet uit. Helaas wordt 
het blokje ook niet op de 
uitstekende vogelwebsite 
van Kjell Scharning (te 
bereiken via de website 
van Filatelie, u)wu).jilatelie. 
u)s, zie Thema's en dan 
Voflels). Is het de Vogel-

het gaat om de achtste 
serie in deze reeks. Maar 
de hoofdtitel is van de 
uitgifte is Monumentos 
Naturales (natuurmonu
menten). Heel bijzonder, 
want de op de vier zegels 

worden. En zoals u dank
zij de media weet, is de 
walvisvangst nog steeds 
een bijzonder heikel punt 
in onze wereld. Overigens 
viel me in de informatie 
die ik op het internet 
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vond een bijzonder detail 
op: alleen al de testikels 
van de walvissen wegen 
een ton! 
De tweede zegel toont een 
huemul of Andeshert (Hip-
pocamelus bisulcus). Het is 
een inheemse hertensoort 
die leeft in de zuidpunt 
van Zuid-Amerika. Op de 
website van de stichting 
Dierentuinen Heipen, het 
natuurbeschermings
fonds van de Nederlandse 
Vereniging van Dierentui
nen, las ik dat dit fonds 
participeert in een project 
in Chih. De soort komt 
niet voor in Europese 
dierentuinen. De huemul 
is samen met de Andes-
condor opgenomen in het 
wapenschild van Chili. 
Op de derde zegel zien we 
een soortgenoot van het 
Andeshert: de Peruviaan
se huemul (Hippocamelus 
antisensis), ook wel Noord-
Andeshert genoemd. Dit 
hert heeft de locale naam 
Taruw. 
Het prachtige dier op 
de vierde zegel zal velen 
bekend voorkomen. Het 
is een jaguar (Panthera 
onca), het luipaard van de 
Nieuwe Wereld, dat leeft 
in Midden- en een groot 
deel van Zuid-Amerika. 
Ik heb nog even Groths 
WWF-Katalog er op nage
slagen om te zien of deze 
dieren al eerder op WWF-
zegels zijn afgebeeld. Ik 
vond alleen een melding 
van Belize uit 1983: een 
serie van vier zegels met 
de jaguar. Maar deze cata
logus dateert uit 1986, zo
dat deze momentopname 
sterk verouderd is. 

KONINKLIJKE 
HONDEN 

Het gezegde 's Lands wip, 
's lands eer vinden we ook 
terug in het uitgiftebeleid 
van de postadministra-
ties. Het ene land schenkt 
aandacht aan onderwer
pen waarover een ander 
land niet zal peinzen. 
lo schonk Thailand op i 
september aandacht aan 
:en koninklijke hond. 
ïietuTPGPostaleen 
jegel uitgeven met Chip, 
Ie favoriete hond van ko-
iingin Beatrix? Desnoods 
»amen met een zegel 
Jie eer betoont aan Miss 
'epper, de 'koninklijke' 
)orderterrièr die een jaar 
)f vijftien geleden in een 
conijnenhol is gestikt? Ik 
lenk het niet. 
n Thailand denken ze 
laar dus anders over. 
Daar vinden ze de zeven-
iende(!) hond van koning 
ihumibol Adulyadej, 

Ton^daen ,̂ belangrijk 
genoeg om haar op een 
kwartet zegels af te beel
den. Tongdaen^ werd op 
7 november 1998 in het 
medisch centrum aan de 
Bangkokse Rama IX Road 
geboren. Haar moeder, 
het zwerfhondje Daen ,̂ 
had haar 'werkterrein' 
langs de genoemde weg. 
Toen het centrum werd 
geopend, bood een arts 
de koning Ton^daen^ 
aan. Daeng was ziek en 
kon haar zeven pup
pies niet grootbrengen. 
Tongdaeng werd daarop 
naar het koninklijk paleis 
gebracht; wat er met de 
zes broertjes en zusjes 
is gebeurd, vermeldt het 
verhaal niet...In het paleis 
werd het hondje geadop
teerd door Mail, een hond 
van de koning die de dag 
ervoor zelf jongen had 
gekregen. 
Zegel vier in de reeks laat-
zien dat Tongdaeng op haar 
beurt voor nakomehngen 
heeft gezorgd; geen pro
bleem, in een paleiselijke 
omgeving. Vader van het 
kroost is Tongtae, een Ba-
senji (hond van Afrikaanse 
oorsprong), die ook al 
door de koning werd 
grootgebracht. Dierenarts 
Noppakrit Chantik as
sisteerde in de kliniek van 
de veterinaire faculteit van 
de Kansetsart Universiteit 
bij de geboorte van de 
negen jonge hondjes, 
die naar ik aanneem zijn 
afgebeeld op de vierde 
zegel. Het gaat om de 
teefjes Tongchompunut, 
Tongyod en Tong-att en de 
reutjes Tong-ake, Tong-
muan, Tongtat, Tongphu, 
Tongyip en Tongnoppakun. 
De serie lijkt mij een 
leuke aanwinst voor het 
thema Honden. Het zijn 
waarschijnlijk niet de 
eerste zegels met afbeel

dingen van 'hofhonden'. 
Ook op doeken van Ve
lasquez (zie de zegels van 
Spanje) zijn 'honden aan 
het hof' te vinden. Een 
vluchtige blik in de Hon
dencatalogus van Domfil 
(ik blijf het ontbreken van 
een thematisch register 
een gemis vinden) leert 

verzorger en het paleis 
van prinses Natavan (de 
eigenaresse van het dier) 
in Shusa is weergegeven. 

SPOREN VAN DIEREN: 
VERHALEN IN HET ZAND 

Zuid-Afrika is een land 
met een spectaculaire 
fauna. De Zuid-Afrikaan-
se postadministratie weet 
dat maar al te goed, zoals 
blijkt uit de uitgiften op 
het thema Big Fiue, een 
Engelse verzamelnaam 
van de vijf grote wilde 
dieren olifant, buffel, 
neushoorn, leeuw en 
luipaard. 
Dat men uit toeristisch 
oogpunt de indrukwek
kende fauna bij herha
ling in beeld brengt zal 
niemand verbazen en 
de serie 'Sporen dieren 
- verhalen in het zand' (15 
september jl.) past vast in 
dat beleid. Het gaat om 
twee series (een 'bruin-
witte' en een 'zwartwitte') 
van vijf zegels die je 
beslist geen 'standaardze
gels' mag noemen. 

meldt waarschijnlijk de 
naam Equidae equus, maar 
als ik op het internet kijk 
- ik kreeg zo'n 124.000 
hits! - zie ik dat uitsluitend 
de naam Equus burchelli 
voorkomt. Een expert ben 
ik niet, maar in dit geval 
opteer ik toch voor die 
laatste naam. 

De 'zwartwitte' serie heeft 
een meer 'wetenschap
pelijk' karakter. Dat komt 
vooral door de onder
grond van geschreven 
Engelstalige beschrijvin
gen van de afgebeelde 
dieren. Een bronvermel
ding ontbreekt jammer 
genoeg. Er worden wel 
twee bronnen genoemd 
voor de algemene toelich
ting die de Zuidafrikaanse 
PTT bij de serie verstrekt, 
maar die hebben vooral 
betrekking op de sporen 
en niet zozeer op de 
dieren. Misschien is de 
Field Guide to Anima! Tracks 
ojSouthern Aji-ica van Louis 
Liebenberg de bron, maar 
zeker is dat niet. 
Overigens konden Vis-

dat er ook een velletje van 
Sint Vincent en Grena-
dinen uit 1969 bestaat 
dat de Engelse koningin 
Elizabeth II samen met 
een Welsh Corgi afbeeldt. 
Nog meer koninklijke 
dieren: ik weet niet pre
cies hoe de vork in de 
steel zit, maar Paarden-
verzamelaars wijs ik 
graag op de uitgifte met 
Karabach-paarden van 
Azerbeidzjan (27 juni), 
gemeld in de rubriek 
Nieuwe Uitgiften van sep
tember. In de omschrij
ving wordt gesproken 
over het paard Aliyetmaz 
dat met zijn of haar 

Op de 'bruingele' serie 
zijn de volgende dieren en 
hun sporen afgebeeld: 

- gevlekte hyena 
(Crocuta crocuta); 

- luipaard (Panthera 
pardus); 

- Burchell's zebra 
(Equus burchelli); 

- wrattenzwijn 
(Phacochoerus aethiopicus); 

- giraffe (GiraJTa 
camelopardahs). 

In het geval van Bur
chell's zebra gebruik ik 
een andere Latijnse naam 
dan in de rubriek Nieuwe 
uitgiften. De zegel ver-

senverzamelaars met 
deze wijze van vormge
ving kennismaken toen 
Australisch Zuidpoolge-
bied op I augustus een 
vissenreeks uitbracht. 

De 'zwartwitte' serie laat 
de volgende dieren zien: 

- Afrikaanse buffel 
(Synceroscajer); 

- Blauw Wildebeest 
(Connochaetes iaurinus); 

- zwarte neushoorn 
(Dicerosbicornis); 

- Afrikaanse olifant 
(Loxodantaajricana); 

- nijlpaard (Hippopotamus 
amphibius). 
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THEMATISCHE FILATELIE 

Word lid van de Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelie, 
de grootste thematische vereniging van Nederland ! 
De NVTF biedt u: 
* 5 maal per jaar het kleurrijke tijdschrift THEMA met gevarieerde artikelen 
* rondzenddienst, algemeen en / of per thema 
* schriftelijke veilingen van thematisch materiaal 
* 5 contactdagen, gespreid over Nederland 
* deskundige adviezen bij het opzetten van uw verzameling 
* vertaalservice voor teksten op postzegels, stempels, e.d. 
* motiefcontact voor uitwisseling van informatie en materiaal met andere leden 
* bibliotheek met honderden thematische publicaties 
* korting op het abonnement maandblad Filatelie 
* website www.nvtf.nl 

Het lidmaatschap van de NVTF kost € 25,- per jaar 

U kunt zich aanmelden bij 
H.J. Tollenaar, Tabakstiend 5, 6871 TJ Renkum 

E-mail: h.j. tollenaar(a hccnet.nl 
Telefoon: 0317-317930 

of aanmelden via onze website 

THEMATISCH VERZAMELEN ? BOEIEND EN VEELZIJDIG ! 
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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. 

c 
( 

( 

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

http://www.nvtf.nl
http://hccnet.nl


POSTZEGELVEILING H O E S 
Inter Ie veilingen sinds 1945 

Onze 190'̂ ^ veiling zal plaatsvinden 
op 12 en 13 januari a.s. 

Wij zoeken voor deze veiling o.a.: 

Betere losse nummers Nederland en buitenland 
Verzamelingen, deelcollecties, dubbelen, voorraden 
Gespecialiseerde- en tentoonstellingsverzamelingen 

Munten en bankbiljetten 
Grote en kleine snuffelpartijen 

Op ons kantoor is taxatie altijd gratis, hoe groot uw verzameling ook is. 
Belt u ons voor een afspraak op 013 5800434. 

Uw inzending dient bij ons binnen te zijn uiterlijk vóór 18 november a.s. 

Postzegelveil ing Hoes 
Postadres Postbus 3106 5003 DC Tilburg 

Telefoon 013-5800434 Fax 013-5800435 Email info@pzv-hoes.nl 
' Voor meer informatie kunt u ook onze website bezoeken www.pzv-hoes.ni - Onze catalogus treft u daar ook aan. 

Wij hebben een stand op de 

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. 

POSTEX 2006 
20, 21 en 22 OKTOBER 

AMERICA-HAL APELDOORN 
En op de volgende MPO-beurzen 
03 sept. Den Haag v/d Valk "Bijhorst" 
17 sept. Amsterdan "Ondernemerscollege" 
24 sept. R-dam "Golden Tulip-airport Hotel" 
01 okt. Etten-Leur "De Nobelaar" 
08 okt. Eindhoven hotel v/d Valk 
29 okt. Den Haag v/d Valk "Bijhorst" 
12 nov. Amsterdan "Ondernemerscollege" 
19 nov. R-dam "Golden Tulip-airport Hotel" 

Apeldoorn, 
Laan van Erica 50 

PLAATFOUTEN 
uitgebreide voorraad 
V. Wilgenburg en leidraad 
+ leuke druktoevalligheden 

MOTIEFZEGELS 
Grote voorraad treinen, 
vogels. Ver. Europa, 
(voor en meelopers) enz. 

NEDERLAND VOOR 1900 uitgebreid gespecialiseerd voorradig zoals: plaatnummers 
1" emissie, diverse stempeltypen vanaf 1' emissie, tandingen en typen op post- en portzegels, enz. 

Bij verkoop via veilingen l<unt 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 
IX A N I j f \ r v n 1231 XL Loosdrecht 

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 

Girorekeningnummer 
Bankrekeningnummer 
Rabobank 

3169 710 
31 06 80 581 

Loosdrecht 

mailto:info@pzv-hoes.nl
http://www.pzv-hoes.ni
mailto:mvdhbv@xs4all.nl


Sk 
SPELREGELS: ALLEEN VOOR ABONNEES; GEEN HANDELSADVERTENTIES; VERMELDING 

VAN NAAM EN ADRES (OF NAAM EN TELEFOONNUMMER) IN DE ANNONCE IS VERPLICHT 

RULES: SUBSCRIBERS ONLY; NO COMMERCIAL ADVERTISEMENTS; STATING YOUR NAME 
AND ADDRESS (OR NAME AND TELEPHONE NUMBER) IN THE AD IS COMPULSORY 

SPIELREGEL: NUR FÜR ABONNENTEN; KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET; 
ANGABE NAME UND ANSCHRIFT (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

AANGEBODiN 

ujuiui.philatoon.nl voor betaalbare 
postzegels Nederland en overzee. 
Telefoon 0545-295508. 

Zegels, blokken, vellen NL. Kijk 
op uïUJUJ.iibrenpiiilatehe.com 
F. Stavast, telefoon 045-5251176. 

DDR 25% Bund. Berlin, Reich, 
NL. + div. E landen v.a. 35%. 
J. Römkens. Telefoon 045-
5462894; 06-36047937. 

Elk kwartaal 2 grote veilingen 
Engeland en Gebieden bij 
Studiegroep Britannia. Bekijk ze 
op www.sghntanma.nl of bel voor 
info naar 070-3860232. 

Polen, Joegoslavië Roemenië 
Albanië Hongarije, Bulgarije, 
Tsjecho-Slowakije. PZH Wiktor, 
Hodgesstr. 13, 6135 CS Sittard. 
Telefoon/fax 046-4512751. Ook 
rariteiten! 

Postzegels en Posthistorie van 
Italië, Koloniën, San Marino en 
Vaticaan. Kijk op ujujuj.jilitalia.n! 
6x p.j. veiling! 

Eurocat Europa CEPT. Inkoop 
de hoogste prijs CEPT. En uit
gebreid meelopers. Ook voor uw 
manco's. Telefoon 0180-520069. 
E-mail: pluijmpies@hotmail.rom 

Verenigd Europa - Harrie Baken, 
Telefoon 013-4684615. Zie 
uJUJUJ.harriebakcn.com 

De Postzegelkrant op internet 
(postzetjeien.nl). Prijsbrekende 
aanbiedingen, info over beurzen, 
nieuwtjes, maandelijkse veiling 
en veel meer! C. de Vos. Telefoon 
0118-603292. 

Gratis prijslijsten postfrisse 
zegels van vele thema's. 
Wien, Postbus 22517, iioo DA 
Amsterdam ZO. Telefoon 020-
6974978 en ujujuj.ujien.nl 

Plaatfouten enz. kijk eens op 
de grootste site me t duidelijke 
plaatjes postzegelfouten.nl 
Arend Spijkman. Telefoon 0598-
39384t. 

Gest. van vele landen, ook postfr. 
Vraag mijn prijslijst aan. Nergens 
goedkoper! J.Roos, Jozelplein 22, 
5552 HV Valkenswaard. Telefoon 
040-2017307. 

o Nederland, Ver. Europa (bijna 
•— alles). Stuur uw nummers, 
j3 ontvang mijn prijs. F. Ghijben, 
^ Zoneggei9i6, 6903 GVZevenaar. 
— Telefoon 0316-529241. 
J^ /.ähijben@)u>anadoo.nl 

Noorwegen gest. 2004/06 30x5 
euro t/m 2006 8ox 10 euro. 
D. Kerkvliet, Ampzingstr. 16, 
2014 XV Haarlem. 706 
Ned. postfris. Autbj., FDC's, 
frankeerzegels, kindbedankkrt. 
(ook gevraagd). J. Laman Trip. 

Telefoon 0499-474163. 

www.p0st2egel0nline.nl Voor 
uw Nederlandse postzegels. Pzh. 
Jansen. Telefoon 0493-320949. 

Finland 1865-1975 comp!, 
ongebr, + postfr. cw. Yv. '86! 
62.000 in 2 Davokrist. alb. t.k. 
2.000 euro. J. Dam. Telefoon 
0294-233388. 

Kilowaar prima kwaliteit o.a. 
200 gr. grf. Duitsland w.b. nieuw 
+ hw. 8 euro. H.J. de Vries, 
Heemskerklaan 16, 
2181 XRHillegom. Telefoon 
0252-518302. 

Zeer unieke en schaarse 
verzameling fdc/maximum-
kaarten (70.000) stuks vanaf 
1935 tot heden, meest in album, 
onbeschreven, unieke stempels, 
proefdrukken/misdrukken, 
blokken van vier, met veel 
materiaal zomer/kinderzegels, 
velletjes, klein en groot op fdc. 
H. Otten. Telefoon 0346-214966. 

Vogels, zoogdieren, insecten, 
vissen, reptielen, planten, 
orchideeën per lijst i euro (met 
vergoeding). W. Salentin, Hans-
Luther-Allee 17, 45131 Essen, 
Duitsland. 

Duitsland 2005: pfr. 78 euro, 
gest. 58 euro. Duitsl. 100 van 
2003 tot nu 10 euro. Euromunten 
San Marino '06 cpl. 69 euro. San 
Marino '06 i, 2 en 5 et. 3 euro, 
speciale 2 euro vanaf 3.50 euro 
Belg/Lux/It. etc. Mooi NL vanaf 
nr. 3 2.50 euro, Zwitserland 
pfr. '04 49 euro, '05 49 euro. 
Verseveld-Boschman, De Olmen 
80, 6903 BP Zevenaar. Telefoon 
0316-343537. Giro 5312882. 
Bank 304810398. 

www.motiefonline.nl Voor 
motief postzegels met scan Pzh. 
Jansen. Telefoon 0493-320949. 

Eng. Kol. tot 1966. Ook 
Egypte, Fillipijnenvan begin 
tot modern. Losse nrs., series 
en verzamelingen. J. Slangen. 
Telefoon 045-5751934. 

België 1965-2004 gestempeld 
20% cat. postfris 70% postprijs. 
Ook pwst. E. Verbeeck, 
Saffierlaan 15, B1640 Sint-
Genesius-Rode, België. 

Duitsland 85 versch. van 2004-
2006 voor 10 euro. Verseveld-
Boschman, De Olmen 80, 6903 
BP, Zevenaar. Telefoon 0316-
343537- Giro 5312882. Bank 
304810398. 

Voor 200 Nederland groot
formaat alleen 2-5 dezelfde geef 
ik 200 grootformaat België en/of 
Frankrijk. S. Bodart, 25/64 Quai 
van Beneden, B-4020 Liège, 
België. 

GEVRAAGD 

Mooie collecties v.d. hele wereld. 
Gratis taxatie, vlot afgehandeld. 
W. v.d. Berg, Valkhof 94, 2261 HV 

Leidschendam of telefoon 070-
3272108. 

Te koop gevr. FDC verz. NL 
Brabant-Limburg. Bel. Verz. ook 
rest v/h land. F. Stavast 045-
5251176. 

Filitalia zoekt verzamelaars van 
Italië, Gebieden, San Marino en 
Vaticaan. Bel Leo van den Brun, 
070-3460328 of kijk op www. 
fï litalia.nl 

Medeverzamelaars Engeland 
en gebieden gezocht! Vindt 
ze bij Studiegroep Britannia, 
bijeenkomsten, rondzendingen, 
veiling, blad. Bel 070-3860232. 
Zie www.sgbritannia.nl See you! 

Topprijzen voor mooie 
verzamelingen van NOG en 
gehele wereld. Tegen contante 
betaling. Gratis advies en taxatie. 
Dick van der Toorn, telefoon 070-
3388427 of 06-51118436. 

Zoek te koop (ruil) firmaperfo
raties wereld. jaapmanssen@ 
hotmaiLcom,LaanderVN3i, 
3844 AD Harderwijk. Telefoon 
0341-417980. 

Fran keergeld ige postzegels van 
Nederland in grote hoeveelheden 
koopt I. Peerenboom. Telefoon 
040-2619766. 

Snel en discreet de hoogste prijs 
voor uw verzameling postzegels 
en/of munten. P. Edward. 
Telefoon 06-54624422. 

Ik zoek voor mijn verz. Belg. 
geïnterneerde in Nederl. 
1914-1918 goede stukken en 
document. H. Staps. Telefoon 
0499-371062. hüme.staps(a) 
hctnrt.nl 

Piaat-/etsingnummers koop/ruil. 
H.T. Hospers, Binnenhorst 10, 
7909 CM Hoogeveen. Telefoon 
0528-268642. 

Te koop gevr. NVPH-Junior-
catalogi in originele staat 1955, 
1956,1969. K. Wijma. Telefoon 
0511-431433. 

100 grf zgls. V. voor 2001 van 
W. Europa geen Ned. 100 ret. A. 
Meesen, Burgmr. Everaarsln. 38, 
4503 AB Groede. 

Ruilen 175 verschillende voor 
100 verschillende zegels van jaar 
2000 t/m 2006. H. Hendriks, 
Snip 40, 2831XG Gouderak. 

Alle soorten bundels en 
massawaar, ook kiiowaar 
gezocht. H. Koning, Postbus 
53087, 2505 AB Den Haag. 
Telefoon 070-3972999. 

Stuur 120 wereld en u ontvangt 
140 retour. J. v.d. Burg, Meidoorn-
str. 90, 2691 VD 's-Gravenzande. 

Verz. USA vraagt te koop 
verzameling USA. P.v.d.Haar. 
Telefoon 06-29230085. 

DIVERSEN 

Postzegelkring Latijns Amerika 
www.laca.nl, 23 euro, 2xkring-
nieuws, 4 ruildagen/jr. Inl.: 
telefoon 010-5013334. 

Spanje en/of Portugal? 4 x 
pj bijeenkomsten in Utrecht 
met veiling (ook sehr.). Ook 
niet-leden mogen bieden. 
Kwartaalblad en rondzendingen. 
18 euro pj. Inlichtingen: telefoon 
079-3611910 of UJUJiü.ksp-iberia.nl 

Studiegroep Britannia, de 
vereniging voor alle verzamelaars 
van Engeland en gebieden. Maak 
eens kennis, bel 070-3860232, 
zie www.sgbritannia.nl Blad, 
meetings, veiling, boekjes. 

Israël: gratis prijslijst en verzor
ging van abonnementen. Inl.: A. 
Bouwense, telefoon 0113-212762. 
E-mail: ambouw^zeelandnet.nl 

Postzegelboekjes? Rolzegels? 
Automaatstroken? Hangblokjes? 
Mailers...? De filatelie is in 
beweging! Blijf op de hoogte en 
word lid van Postaumaat {www. 
postaumaat.ni) met o.a. veilingen 
met zeer gunstige prijzen. S.J. 
Delfos. Tel. 030-2932685. 

U.S.A./Canada verzamelaar? 
Rondzendingen, veiling, ruilen, 
nieuwqes. H. Winterberg. Tel. 
0251-234256 ofwww.üsca.nl 

Pzv. Zeewolde organiseert op 28 
okt. zijn jaarl. Postzegel beurs. 
Flevoweg 69 van 10-17 uur. 
Schriftelijke veiling ongeveer 300 
kavels. Tafels te huur. Tel. 036-
5224929. 

Zat. 18 nov. jaarlijkse 
Postzegelbeu rs Emmeloord, 
ROC Friese Poort, Espeierlaan 
74 van 10.00 tot 16.00 uur. Inl. J. 
Elshof. Telefoon 0527-615628. 

Contactgroep Frankrijk verz. 
(cfv), brieven en postzegels 
van Frankrijk 8c voorm. Franse 
kol.,eigen blad, veilingen, 
rondz.,4 bijeenkomsten p.j. in 
Utrecht. Contr. 19 euro. Info: 
Frits Bakker. Tel/fax 0546-
827552. E-mail: cfümananne(3) 

Postzegel beurs, elke zat. van 
II tot 3 uur in zaal Thorbecke, 
Donker Curtiusstr. 6a, Den 
Haag. Nabij Thorbeckelaan. Vrij 
parkeren. 

36'" Grote veiling 03-11-06 in 
Noordwijk, 1150 kavels. Info 071-
3610123 ofuiujuj.onderdeloupe.nl 

T.g.v. 25 j . Jub. in eigen beheer 
uitgegeven PZB's, 2 versies 5X 
NVPH 2248 of 2249. 4.50 euro 
p.st. Giro 1546308 Fil. Ver. 
IJssel & Lekstreek te Krimpen 
a/d IJssel. C. de Vries. Telefoon 
0180-522530. 

Baronie '82 vereniging voor post
zegel- en muntenverzamelaars 
houdt op 2 december een 
grote veiling. Locatie Pastoor 
Pottersplein 12 Breda bij station. 
Men moet lid zijn om te kunnen 
kopen of verkopen. Vraag gratis 
catalogus Redactie Baronie '82, 
t.a.v. Mw. J. Borburgh, Malmedy-
straat 9, 4826 NG Breda of email 
post@baronie'82.com 

Ruilen alleen in 2006:150 gest. 
kleinform. Europa, ik zoek 100 
grootform. Gest. DDR na 1975 
of Italia na 2000. H.v.d. Made, 
Valeriusrondeel 97, 2902 CC 
Capelle a/d IJssel. 

Nationale postzegel- en post-
stukkenbeurs op zaterdag 28 
oktober van 10 tot 16 uur in 
'De Koepel', Kapittelweg 398, 
Hilversum. Filatelistenvereniging 
Hilversum en omstreken. 
Inlichtingen: telefoon 035-
5386170. 

VAN DER BIJL 
MISSCHIEN WEL DE BESTE 

POSTZEGELWINKEL 
VAN NEDERLAND 

(1 Postzegels 
W. van der Bijl i) 

tJÖ 
Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 

Tel. 030-2342040 Fax 030-2317077 
Lid IFSDA (RT.A./C.N.E.P.) 

http://www.sghntanma.nl
mailto:pluijmpies@hotmail.rom
http://uJUJUJ.harriebakcn.com
http://postzetjeien.nl
http://ujujuj.ujien.nl
http://postzegelfouten.nl
http://www.p0st2egel0nline.nl
http://www.motiefonline.nl
http://litalia.nl
http://www.sgbritannia.nl
http://www.laca.nl
http://www.sgbritannia.nl
http://www.%c3%bcsca.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 
Bovenslraat 286a, 3077 BL RotterdamUsselmonde • Telefbon 0104826725 • Fox 0104797065 
emailBredenhof@cs.com • Internet: www.bredenhof.nl 
De winkel is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. 

Maandag is de winkel gesloten. Bestelling graag per telefoon. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. 
^ e n e n d j w d e n € & 0 0 ^ e i j j b o u g € & 5 ^ ^ v g i € 1 | 

TIJDENS EEN TRIP NAAR ENGELAND HEBBEN 
WIJ EEN NIEUWE BRON AANGEBOORD 

VOOR ONUITGEZOCHT WERELD MISSIE KILOWAAR. 
DEZE WORDT DOOR ONS VERKOCHT ZOALS BINNEN 

GEKOMEN U VINDT HIERIN VEEL HOGE WAARDEN 
EN ENGELSE GEBIEDEN MAAR OOK ANDERE LANDEN 

(WEINIG ENGELAND), ZEER LEUKE MIX. 
1 kg. 40,00 , 3 kg. 110,00, 5 kg. 180,00. 

DEZE MAAND VERWACHTEN WIJ 
WEER VEEL NIEUW KILOWAAR. 

BEL VOOR HET LAATSTE NIEUWS. 

LETOPI! 
WIJ ZIJN AANWEZIG OP DE POSTEX IN APELDOORN 

MOETEN WIJ IETS VOOR U MEEBRENGEN BEL DAN TIJDIG. 

KIJK OP INTERNET VOOR AANBIEDINGEN WWW.BREDENHOF.NL 

woDMAAi 1 1 ■: in ^^^ OMSCHRUVING 100 gr 250 gr 500 gr 
PRIJZEN PER STUK NORMAAL lx ^ ^ 10x_ AUSTRALIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 7,50 18,50 32,50 
L 4 / 8 16BL2WIT 7,95 5,25 5,05 4,7ü 4,50 BELGIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 14,00 33,00 
L4/16 32 BLZ WIT 12 30 8,00 7 35 7,00 6 70 CANADA MODERNE MIX 19,00 46,00 
I , t /o, i / lODi^iAi iT none n ^ c n /,n i n 7^ i n / i n DENEMARKEN GOEDE SORTERING MET NIEUW 7,50 17,50 32,50 
L 4 / 2 4 48 BLZ WIT 18,95 12,25 11,40 10,70 10,40 puiTSLAND VEEL NIEUW LEUKE MIX 9,00 20,00 37,50 
L 4 / 3 2 64 BLZ WIT 24,50 14,25 13,25 13,00 12,40 DUITSLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 
WIHE BOEKEN MET TUSSENSTROOK 1,00 PBR STUK DUURDER HOGE WAARDEN EN TOESLAG 12,50 29,50 55,00 
iCä/x 1ARI7 71A/ÄPT o n n A<;n ■; on /^m ■; "in ENGELAND ALTIJD MET DE NIEUWSTE GEEN KERST 10,00 22,50 42,50 
AZ \n Z Z , .ni. nT^ nnn 'c^ FÂOER LEUKE SORTERING ZEER MOEILIJK 58,00 — — 

LS 4/16 32 BLZ ZWART 14,30 10,00 9,50 9,00 8,50 pi^^AND GOEDE MIX MET BOE^ESZEGELS 10,00 23,50 47,50 
LS 4/24 48 BIZ ZWART 22,50 13,50 13,00 12,70 12,50 FRANKRIJK VEEL NIEUW 14,00 34,00 68,00 
LS 4/32 64BLZÏWART 27,00 18,00 17,00 16,60 16,00 GRIEKENLAND LEUKE MIX MET NIEUW 12,50 29,50 
BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO ALTIJD EXTRA GROENLAND ZELDZAAM MOOI ZEER SCHAARS 86,00 
. , „ , , IERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 15,00 35,00 
D M X l § ï ï [ Ö @ D a E r a \ ! 9 @ @ E § W I ] [ M ? K D ^ INDONESIE MODERNE MIX T/M 2005 17,50 42,50 82,50 

JAPAN LEUKE MIX MET NIEUW 13,50 32,00 
250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 17,00 KANAALEIL & MAN GROOT ASSORTIMENT LASTIG 12,50 29,50   
IKILO STROKEN 7WAI?r OF BLANCO NU 58 SO LITOUWEN MODERNE MIX 19,50 42,50 
IKILO STROKEN ZWART OF BIANCO NU 58,50 LIECHTENSTEIN GOEDEMIX MET HOGERE WAARDEN 35,00      
250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 18,25 LUXEMBURG MET NIEUW EN HOGE WAARDEN 15,00 36,00 

^ ^ MALTA LEUKE MODERNE MIX 7,50 17,50 
I K I L O r ^BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 63,50 NEDERLAND GOEDE MIX MET TOESLAG 9,50 22,50 

NEDERLAND ALLEEN TOESLAG 13,50 32,50 
BALENBALENBALENBALENBALENBALEN SCANDINAVIË LEUK MET KLEINE LANDEN 13,50 32,50 62,50 

SINGAPORE MODERNE MIX VEEL ZEGELS 15,00 36,00 
5 KILO MISSIE DUITSLAND NORAAAAL 120,00 NU »5,00 USA LEUKE MIX MET NIEUW 15,00 35,00 
n î M/> . . i c c r »■/.•■■ A^..^ . . « n . . . « . « « « « KM. ^O « „ WERELD VEEL LANDEN LEUK 9,00 21,00 40,00 
9 KILO MISSIE ENGEUND NORMAAL 80,00 NU 69,00 WESTEUROPA VEEL LANDEN MET NIEUW 10,00 23,50 45,00 
9 KILO MISSIE U.S.A. NORAAAAL 145,00 NU ISS'OO ISLAND 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 13,50 32,50 62,50 
ZWITSERLAND ALLEEN TOESLAG 19,00 42,00 

mailto:emailBredenhof@cs.com
http://www.bredenhof.nl
http://WWW.BREDENHOF.NL


Postzegelshow 
P O S T E X 2006 21 oktober 

Apeldoorn 
De Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars 

Organiseert op verzoek van de Gezamenlijke Stuurgroep Evenementen, 
een samenwerkingsverband van 

de Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen, 
de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren 

en TNT- POST 

Voor de achtste maal de nationale 

POSTZEGELSHOW 

PGSTEX 2006 
APELDOORN 

20, 21 en 22 oktober 2006 
Een groots filatelistisch evenement voor de verzamelaar en het hele gezin met o.a. 

Junior Plaza 
Multimediacafe 

Handelarenstands 
Dag van de Postzegel 

Gratis vervoer in Apeldoorn 
Héél véél dubbeltjesboeken 

Viering 60-jarig jubileum Po & Po 
Promotie- en wedstrijdtentoonstelling 

Computers, filatelistische software en internet 
Jeugdfilatelie met stripfiguren en postzegelberg 

Postzegelberg, gratis postzegels uitzoeken!!!! 
Gratis taxaties van verzamelingen en losse postzegels 

Viering 40-jarig jubileum Postzegelvereniging Griekenland 

Ruime aandacht voor niet-filatelisten met o.a. 
Barbie-tentoonstelling 

Creatief met / door postzegels 
Show van Kerstmannen en Kerststallen 

Op 20 en 21 oktober geopend van 10.00 tot 17.00 uur, op 22 oktober van 10.00 tot 16.00 uur. 
Toegangsprijs € 5,00. Jeugd t/m 17 jaar gratis toegang. Parkeren is gratis. 

Americahal, Laan van Erica 50 te Apeldoorn 
Voor het laatste nieuws: www.nvpv.nl 

f i i o.oo post 

http://www.nvpv.nl



