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Circa 50 N.V.P.H. 
POSTZEGELHANDELAREN 

(vakhandel filatelie) 

heten u 
van harte v\felkoni 

op de 

19" FILATELIEBEIIRS 3007 
LOOSDRECHT 

D E BEURS VOOR DE GESPECIALISEERDE VERZAMELAAR 

VRIJDAG 26 januari 2007 van 13.00 tot 18.00 uur 
ZATERDAG 27 januari 2007 van 10.00 tot 17.00 uur 
ZONDAG 28 januari 2007 van 10.00 tot 16.30 uur 

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

Plaats: 
PANDA HALLEN, Industrieweg 10 

te NIEUW-LOOSDRECHT 

Ruime parkeerplaatsen 

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

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

'EEN MUST VOOR IEDERE VERZAMELAAR' 



-\— I I L A 1 E I J E DE B O E I E R -f~ 

Uw postorderbedrijf voor postzegels in pracint kwaliteit van: 

^ Nederland & OR ^ Indonesië 
4 Rep. Suriname ^ Zwitserland 

Vraag vrijblijvend onze gratis prijslijst aan. 
U kunt ons bezoeken op: www.filateliedeboeier.nl 

SELECTIE UIT ONZE PRIJSLIJST (prijzen in euro's) 
NL VELLETJES VAN 5/10/20 postfris (nrs.NVPH) 

V886-88 
VI419 
VI439 
VI461 
V1487 
V1542-43 
VI546-47 
V1571-2A 
V1571-2B 
VI579-80 
VI628-29 
VI630 
VI646 
VI662-63 
VI672 
VI678 
VI681 
V1692 
V1693brief 
V1693post 
VI702-05 
VI706 
VI709 
V1714 
V1720A 
V1720B 
V1721 
VI727 
VI733 
VI735 
VI740-45 
V1747 
VI748 
VI756 
VI763 
VI766 
VI773-77 
VI779 
VI788-07 
VI826-35 
VI836 
VI837 
VI842-51 

67,50 
7,50 
7,50 
7,50 
7,50 
8,00 
4,00 
4,50 
20,00 
7,50 
7,50 
7,50 
7,00 
7,50 
20,00 
20,00 
6,00 
14,50 
14,50 
12,00 
7,50 
12,50 
4,80 
4,80 
4,80 
92,50 
4,80 
5,40 
4,80 
4,80 
11,00 
3,00 
4,80 
4,80 
4,80 
5,00 
5,00 
5,40 
7,00 
7,50 
4,00 
4,70 
7,50 

VI856-75 
VI878-87 
VI894-03 
VI904 
VI907 
VI908 
VI909-18 
VI919-20 
VI931-50 
VI108b 
V1109b 
vmob 
V1491b 
V1492b 
V1495b 
V1499b 
VI 501b 
VI957-66 
VI967 
VI974-83 
VI984 
VI988 
V2014-33 
V2034a 
V2034b 
V2034ba 
V2034C 
V2035a 
V2036 
V2036A 
V2037 
V2037A 
V2037B 
V2038 
V2039 
V2039A 
V2040 
V2040A 
V2041 
V2041A 
V2042 
V2042A 
V2043 

7,00 
6,00 
7,50 
4,00 
4,00 
4,00 
7,50 
6,50 
7,50 
1,20 
1,80 
2,40 
4,50 
5,10 
5,40 
10,50 
21,00 
6,50 
4,00 
6,50 
4,00 
20,00 
7,50 
0,80 
0,50 
0,50 

1,00 
1,60 
2,20 
2,80 
2,80 
5,50 
2,80 
3,40 
4,80 
4,40 
4,50 
5,20 
5,40 
6,80 
6,80 
20,00 

V2043A 
V2050 
V2065 
V2066 
V2067 
V2068 
V2069 
V2070 
V2071 
V2072 
V2073 
V2074 
V2075 
V2076 
V2065-76 
V2077-82 
V2083 
V2089-98 
V2099-00 
V2104-13 
V2115-34 
V2135b 
V2135ba 
V2135C 
V2136b 
V2136C 
V2137 
V2138 
V2139a 
V2139b 
V2140 
Vid. corr. 
V2141 
V2142-51 
V2152-61 
V2162-63 
V2164-69 
V2172-81 
V2182-91 
V2192-93 
V2194-95 
V2196-97 
V2199-08 

22,50 
10,50 
9,00 
10,50 
14,00 
7,20 
5,90 
6,50 
5,90 
5,90 
6,75 
5,90 
6,75 
5,90 
6,40 
7,60 
4,70 
6,00 
5,40 
6,00 
7,50 
0,80 
1,50 
1,50 
0,40 
0,80 
8,00 
5,20 
5,20 
8,00 
4,50 
5,50 
4,95 
6,00 
6,00 
5,20 
7,60 
6,00 
6,00 
5,20 
5,20 
5,20 
6,00 

V2210 
V2212-31 
V2232 
V2233-42 
V2244 
V2245 
V2246a 
V2246b 
V2247a 
V2247b 
V2248-9 
V2252-57 
V2258-9 
V2260-69 
V2270 
V2272-81 
V2285-94 
V2296-05 
ld.heel vl 
V2306-15 
id.heel vl 
V2316 
V2317 
V2318 
V2325-34 
V2350-51 
V2352-61 
V2366-69 
V2371-80 
id.heel vl 
V2381-90 
ld.heel vl 
V2391 
V2392 
V2403-07 
V2408-12 
V2420 
voetbal 1 
voetbal2 
V2424-28 
VD59 
VD60 

5,20 
7,60 
4,00 
6,00 
6,50 
5,20 
4,50 
15,00 
5,60 

5,20 
7,60 
5,60 
6,00 
5,60 
6,00 
7,10 
3,80 
7,60 
5,20 
10,40 
4,00 
4,50 
5,70 
5,20 
11,50 
5,50 
6,00 
3,80 
7,60 
5,20 
10,40 
4,00 
6,00 
4,80 
6,00 
5,20 
8,50 
8,50 
5,40 
5,20 
8,00 

Set 12 Provincievelletjes incl. carnets € 78,00 

NEDERLAND postfris (nrs.NVPH) 
310-12 
313-17 
318-22 
323-24 
325-26 
327-31 
332-45 
346-49+c 
350-55 

11,00 
33,00 
31,00 
11,00 
16,00 
30,00 
17,50 

385,00 
27,50 

356-73 
356a-d 
379a-d 
402B 
403B 
474-86 
487-89 
513-17 
518-33 

95,00 
76,00 

8,00 
97,50 
79,50 
59,50 
37,50 
7,90 

215,00 

534-37+c 
544-48 
550-55 
556-60 
563-67 
568-72 
573-77 
578-81 
583-87 

695,00 
10,40 
29,50 
54,00 
15,00 
19,20 
12,20 
13,00 
10,60 

592-95 
602-06 
612-66 
637-40 
641-45 
655-59 
671-75 
681-82 
707-11 

52,00 
13,20 
10,40 
17,50 
16,40 
11,60 
22,00 
59,50 
11,00 

Blokjes Mooi NL 2005 (10 st.): € 37.50 ; 2006 (lOst.): € 25,00 
Bestellingen bij voorkeur per brief, fax of e-mail. Levering aan nieuwe 
klanten tegen vooruitbetaling. Bij bestellingen tot € 120,- + € 2,- admin. 
kosten; daarboven franco aangetekend. Min.order svp € 20,-. 
Levering zolang de voorraad strekt. Type-/zetfouten voorbehouden. 

Bij vooruitbetaling altijd 5% korting! (boven €500,- 8%) 

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

Nijmeegse 
Postzegel- en 
Muntenhandel 
(ook oude ansichtkaarten) 

Van Welderenstraat 16, 6 5 1 1 M K Nijmegen 
Telefoon/Fax 0 2 4 - 3224636 
www.muntenenpostzegels.nl 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistische 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. 

Elk voor- en najaar organiseren wij een veiling 
met een kwallteitsaanbod betere zegels en 
series, goede verzamelingen en complete 
nalatenschappen. 

Voor deze veilingen vragen wi j doorlopend goed 
materiaal! Ook contante aankoop. 

Als beëdigd makelaar-taxateur verzorgen wi j 
expertises voor verzekering en successie. 

Door overmaking van € 1 0 , 0 0 (Postgiro 46 00 298) 
ontvangt u onze goed verzorgde en rijk 
geïllustreerde catalogus. 

8ui t«nhaven S 
NL SZ11 TP s-Hflrrogenbotch 

T«l +31 (0 /3) «12 20 33 
Fax *31 t073) 613 67 39 
E-mail adminO vanlokven nl 

I fevliliBd niktlaar tixttsur 
VAN LOKVEN POSTZEGELVEILINGEN BV 

Surf ook eens naar onze I n te rne t s i t e : WWW.VANLOKVEN.NL 

http://www.filateliedeboeier.nl
mailto:info@filateliedeboeier.nl
http://www.muntenenpostzegels.nl
http://www.vanlokven.nl


1919 Rietdijk 
Uw collectie (gedeeltelijk) verkopen? 

2 0 0 6 

London 

Overtuig u van de voordelen: 
* 
* 
* 
* 
* 

* 
* 

Ruim 88 jaar ervaring; 
U krijgt een betrouwbare indicatie voordat u een beslissing neemt; 
Een renteloos voorschot tot 60% behoort tot de mogelijkheden; 
Uw collectie wordt deskundig verkaveld; 
Uitstekende presentatie in een luxe uitgevoerde catalogus met 
uitgebreide full-color fotobijlage, ook op internet; 
Extra publiciteit bij importante objecten; B «»*''"'' 
Voor grote collecties bezoeken wij u desgewenst 
thuis of in de bankkluis; 
Gratis verzekering. 

U kunt nu inzenden! 
Ga met Rietdijk als partner op recordjacht. Dé 
manier om een goede pri js voor uw collectie te 
kr i jgen. Tienduizenden tevreden inzenders gingen 
u voor sinds 1919! Wi j ontvingen reeds een 
schitterende collectie Nederland en Overzee 
gespecialiseerd op typen en tandingen, een 
stempelcollectie en prachtig U.S.A. 

Bel voor meer informatie of het maken van een afspraak: 0 7 0 - 3 6 4 7 9 5 7 

Onze vei l ingen vormen een " jach t te r re in " voor ( inter)nat ionale kopers. 
Profiteer hiervan en geef uw collectie of voorraad de perfecte etalage. 

Rietdijk Veilingen 
Adres 

Telefoon 

Fax 
Internet 
E-mail 
Giro 

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

88 jaar in dienst van de filatelie 

http://www.rietdijk-veilingen.nl


fwiftvjm.fffii 
Bezoek onze website Collect4AII.com voor: 
Postzegels en "volledig zichtbare" Partijen 

FDC's uitzoeken vanaf 22 cent! 
SALE met grote kortingen! 

Verder: telefoonkaarten, en nog veel meer! 
Elke zaterdag aanwezig in onze zaak: 

VIJF CENT - boeken, vele partijen, FDC's 
en nog veel meer... Kom ook eens kijken! 

Wij kopen ook in, o.a. uw uitgezochte kilowaar (kopjes) 

U kunt ons elke zaterdag van 10u - 16u en verder op afspraak 
bezoeken op de Zuiderparklaan 133, 2574 HD in Den Haag. 

Tel: 070 3925409 Email: mbezemer©.xs4all.nl 

WAT JE VAN VER HAALT 
IS LEKKER!! 

CD. v/d Wel 
Beroepsfitatelisten 
sinds 1949 

Koningstraat 101 
1781 KE Den Helder 
Tel/fax: 0223-614066 

POSTZEGELS, MUNTEN, BANKBILJETTEN 
EN TELEFOONKAARTEN 

GEHELE WERELD OP VOORRAAD 

PoslzeselliaiKlel 

v;islc' kbuili-iik:t;u1 

www.fijateliehpz.nl 
hpzh@planet.nl 

IN VER op eBay: 3000 lots topmateriaal 
google naar: 

I N V E R S T A M P S 
Tel: 020-6146220 email: info@inver.nl 

TOPPRIJZEN VOOR TOPCOLLECTIES 

Ook in het nieuwe jaar kunnen wi j u weer scherpe aanbiedingen 
doen in stockboeken van het 1"= klas merk Leuchtturm. 

Natuurli jk kunt u voor zegels van vele landen, zowel binnen als 
buiten Europa, bij ons terecht. Wij verzorgen graag uw nieuwtjes 
en mancolijst. Dit kan zijn postfris of gestempeld. Ook thematische 
zegels behoren t o t onze specialiteit, net zoals de ruime sortering 
catalogi voor landen en motieven. 
De supplementen van Nederland zijn inmiddels verschenen. 
U kunt uw bestelling aan ons opgeven en wij brengen het mee 
naar b.v. de Filateliebeurs in Loosdrecht eind januari. 
Kijkt u ook eens op onze website www.aeertzenphilatelie.nl. 

Wi i maken graag kennis met u op de vele postzegelevenementen 
in binnen en buitenland waar wi j met een stand zijn vertegen
woordigd. 

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

Tel: 00 31 (0)348 501582 Mobiel: 00 31 (0)653447302 
Fax: 00 31 (0)348 434602 e-mail: geertzen.phila®wxs.nl 

U kunt bij ons ooif elektronisch betalen. Lid van IFSDA en NVPH. 

De Ruiter BV 
Numismatiek & Filatelie 

Postzegels van Mozart! 
1756-2006 - Port Betaald 

Twee verschillende 
zegels 1,-
FDC 7,95 

Tel. 0186-571366 of bestel op: 
www.verzamelaarsmarkt.nl 
In- & Verkoop van Postzegels 

UW postzegelhandel op internet r 

mnmmm 

TE KOOP GEVRAAGD 
Frankeergeldige Postzegels, (nominaal) 

Rabatt boekjes Zweden tussen 1979 en 1990 5,(K) netto per boekje, 
(losse zegels 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: r.vergossen@hetnet.nl 

• Compleet overzicht Davo 
en Importe albums 

• Hawid klemstroken met 
± 15% korting 

• Vaste aanbieding 
Importa insteel<boel(en 

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

• Franco vanaf 75,00 euro 

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

1 AANBIEDING LUXE ALBUMS DAVO 
Elke maand leuke aanbiedingen 

waaronder Davo luxe land-albums 
tel: 010-476.81.75 - fax: 010-476.80.48 

KILOWAAR MET 2004/2005/2006 UITGAVEN 
OROOTFORMAATZEQELS ALLE PRIJZEN IN EURO'S 1 
Zwitserland : met toeslag en hogere waarden 
Oostenrijk : grote sortering 
W. Europa : grote sortering en hoge waarden 
Skandinavië : grote sortering met IJsland 
Duitsland : met toeslag en hoge waarden 
Noorwegen : grote variatie en hogere waarden 
Engeland : veel nieuw en met hoge waarden 
Finland : grote sortering 
Wereld ; vele landen {iets Europa) 
MISSIEWAAR 
Duitsland : Nieuw en met hogere waarden 
Australië : veel nieuw en met hogere waarden 
N.Zeeland : veel grootformaat en hogere waarden 
Engeland : met buitenland en hogere waarden 
W.Europa : onuitgezocht met grootformaat 

Prijswijzigingen voorbehouden / levering zolang de voorraad strekt 
Orders beneden € 50,00 + € 4,50 porto Ordersl)oven € 50,00 portovrij 

Levering onder rembours + € 11,50 Filatelistische frankering 
Korting voor grotere partijen op aanvraag 

LEVERING UITSLUITEND ONDER REMBOURS OF NA VOORUITBETALING OP: 
Giro rek.nr. 7832196 of SNS bank rek.nr 82.19.07.581 

HULS J.B.A. b.v. 
M.L. KIngstraat 85 - 6245 GH EYSDEN - Tel. 043-4093495 

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

00 gr 
11,00 
17,50 
11,50 
12,50 
9,00 

10,50 
6,50 

10,00 
11,50 

8,25 

250 gr 
27,00 
40,00 
25,00 
30,00 
20,00 
25,00 
15,00 
23,50 
26,00 

8,50 
11,00 
19,50 
7,00 
7,50 

90,00 
150,00 
90,00 

112,00 
77,00 
94,00 
52,50 
90,00 
92,50 

28,00 
40,00 
76,00 
25,00 
27,50 

http://Collect4AII.com
http://www.fijateliehpz.nl
mailto:hpzh@planet.nl
mailto:info@inver.nl
http://www.aeertzenphilatelie.nl
http://www.verzamelaarsmarkt.nl
mailto:r.vergossen@hetnet.nl
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'Filatelie' (waarin opgenomen De 
Philatelist en De Posthoorn) wordt uitge
geven door de Stichting Nederlandsch Y f j 
Maandblad uoorPhilatelie in Den Haag. 1 "Tl r | f \ \ 1 / | 
De officiële mededelingen van de ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Nederlandse Bond van ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M 
Verenigingen NBFV en de pagina's van 
de NVPH en De Posthoorn vallen buiten Uit de wereld van de filatelie 
verantwoordelijkheid van de redactie. 18 

Nieuw op het postkantoor 
Hoofdredacteur: 20 
Aad Knikman AIJP Belgica '06: een filatelistisch feest 
Klipper 2,1276 BP Huizen. 21 
Telefoon; 035-5254391 Verzamelgebied Nederland 
Telefax: 035-5240926 22/23 
Email: philatelie@ttp.nI Verzamelgebied België 
Website: loioujjïlatclie.ujs 24/25 

Bon voor het opgeven van kleine annonces 
Advertentieverkoop: 25 
Bureau de Troye De Posthoorn - jaargang 55 - januari 2007 
Prieelvogelweg5,i349CGAlmere 26/27/28/29 
Jeanine de Troye Maximafilie 
Telefoon: 036-5384528 30 
Telefax: 036-53 84 880 Engels Beatlesemissie: geen enkele aanleiding, wel terecht 
in/o(g)burea udetroye.nl 31 

Postzegel boekjes 
Abonnementen en bezorgklachten: 32/33 
Abonnementenland Oproep kandidaten L.H. Tholentrofee 2006 
Postbus 20,1910 AA Uitgeest 32 
Telefoon: 0251313939 Bondspagina's 
Telefex: 0251310405 34/35/36 
E-mail: viaujujuj.aboland.nl Honderd jaar Landschapszegels van Bosnië en Herzegovina 
Adreswijzigingen: Postwaardestukken 
Adreswijzigingen geeft u op aan de 44 
secretaris van de vereniging waarvan u Postmerken en postinrichtingen in Nederland tot 1871 
lid bent. Individuele abonnees zenden 45 
hun adreswijziging aan de administra- Filatelistische evenementen 
tie (zie'Abonnementen'). 46/47 

Nederlandse stempels 
'Hoe word ik abonnee?' 47 
Er zijn twee abonnementsmethoden: Loosdrecht lokt verzamelaars voor de negentiende keer 
1. een collectief abonnement: 48/40 
U kunt lid worden van een vereniging Informatiepagina's van de NVPH 
die bij 'Filatelie'is aangesloten; het 52/53 
abonnementsgeld maakt dan deel uit Auto maats troken 
van uw verenigingscontributie. 54/55 
2. een Individueeïabonnement: Luchtpostnieuws 
hiervoor kunt u zich - m.u.v. België- 55 
aanmelden bij Abonnementenland Verenigingsadressen 
in Uitgeest (zie'Abonnementen') 56/57 
voor €13.10 (Nederland), €36.50 Nieuwe uitgiften 
(buitenland, standaard) of €58.50 62/63/64/65/66/67/68/69 
(buitenland, priority). Een individueel TNTPost zet 'groene longen' in 2007 in de schijnwerpers 
abonnement gaat per de eerste van 69 
een willekeurige maand in; het loopt Thematisch panorama 
minimaal één jaar (II nummers). 70/71/72 
Abonnementsbeëindiging: zie 'Opzeg- (lorrie Weeber: 'Ik ben al een kwart eeuw op jacht naar Beatrixzegels' 
ging abonnement'. 73 

Kleine annonces 
Belgische abonnees 74 
Woont u in België? Dan kost een • • 1 
abonnement €24.10. Stort dit bedrag Ril ilf^ \ir\t\vr\^Cflr\^ 
op rekening 000-0350882-33 mmmmmmmmmmmÊÊÊm^^^^^^^^ÊmÊmÊÊ^Ê^ÊÊ^ 
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 schrijven aan Abonnementenland in 
Uitgeest (adres: zie 'Abonnementen'). 
Losse nummers: 
Nummers van de lopende jaarna nfl 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: 
uoorzitter: 
G.C. van Balen Blanken AIJP 
secretaris: 
Drs. S.W.D. Veenstra, Roelofsstraat 31 
2596 VK Den Haag 
penningmeester: 
H.P.G. van der Lienden 
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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 
7765 Alderney 1985-2000. Prijs: € 100,00 
Vrijwel complete postfrisse collectie Alderney 1985-2000 in PTT mapjes Cat waarde ruim 
300 euro In map 
7637 Algerije 1980-1986. Prijs: € 140,00 
Map met diverse uitgiften Algerije 1980-1986 in complete postfnsse vellen Cat waarde 
(Yvert) 1674 euro 
7708 Andorra (Frans). Prijs: € 320,00 
Map met postfris matenaal van Frans Andorra 1968-1977 in veldelen Zeer veel zegels' 
Tevens wat postfris Vaticaan, Congo en Nederland aanwezig 
7630 Azië. Prijs: € 275,00 
Stockboek gevuld met voornamelijk postfnsse senes en blokken van Azie Bevat o a China, 
HongKong en Taiwan Veel materiaal' 
7768 Baltische Staten. Prijs: € 125,00 
Stockboek met voornamelijk modern postfns matenaal van de Baltisctie Staten (Estland, 
Letland, Litouwen) Tevens wat Berlijn en Israel aanwezig 
7705 België 1849-1973. Prijs: € 150,00 
Gestempelde voorraad België 1849-1973 in twee insteekboeken Bevat o a leuk klassiek 
deel en leuk Back of the Book 
7690 België 1914-1918 afstempelingen. Prijs: € 150,00 
Kleine collectie met o a Le havre, Ste Adresse, poste d'armee Beige etc Interessant 
7685 België. Prijs: € 175,00 
Map met 2 stockkaartjes met afwijkingen van België Zowel postfris als ongebruikt Bevat 
o a kopstaande opdrukken deels ongetande zegels etc Erg leuk lot' 
7677 Berlijn. Prijs: € 240,00 
Collectie Berlijn op albumbladen in map Collectie is op enkele topzegels/series na com
pleet en IS voornamelijk postfris Hoge cat waarde' 
7774 Bund 1950-1985. Prijs: € 125,00 
Stockboek met gebruikt en postfns Bund 1950-1985 Gebruikt tot ca 1968 en postfns van
af 1969 Heel veel zegels' 
7712 Bund 1950-1993. Prijs: € 150,00 
Insteekboek met gebruikt Bund 1950-1993 Bevat veel betere zegels en senes Met dou
bletten Cat waarde Michel 2318 euro 
7730 Bund waagerechte Paare. Prijs: € 200,00 
Enorme hoeveelheden paren en blokken van 4, meest Heuss en 1961 bekende Duitsers, 
veelal ook enorme hoeveelheden blokken van 4 + iets diversen, in insteekboek 
7758 Curaqao/Antillen 1936-1997. Prijs: € 450,00 
Postfrisse collectie Curapao/Antillen 1936-1997 in twee Davo luxe albums Collectie is van
af 1950 compleet en bevat iets ongebruikt (waaronder Enface) Mooie kwaliteit, cat waar
de ruim 2100 euro 
7756 Curacao-Antillen 1889-1997. Prijs: € 375,00 
Mooie postfnsse/ongebruikte collectie Curacao-Antillen 1889-1997 in goedgevuld Kabe al
bum Vanaf 1949 vrijwel compleet Cat waarde ca 3200 euro Nu voor minder dan 12% 
7633 Duitse Rijk. Prijs: € 165,00 
Map met postfnsse vellen en veldelen Duitse Rijk, penode 1930-1944 Bevat ook plaatfou-
ten, waaronder 818-1 en 810-1 Leuk lot' 
7624 Engeland 1953-1988. Prijs: € 325,00 
Stockboek met een postfrisse collectie Engeland 1953-1988 inclusief de betere fosfor se
ries Bevat ook wat doubletten en gebruikt en ongebruikt matenaal 
7713 Engeland 1960-1976. Prijs: € 150,00 
Dik voorraadboek Engeland 1960-1976 gebruikt en ongebruikt/postfns Helaas met wat 
vochtschade zodat sommige zegels vastgeplakt zitten Toch nog veel goed materiaal 
7707 Engeland modern postfris. Prijs: € 190,00 
Stockboek gevuld met modern postfris Engeland Veel matenaal, waaronder ook veel nomi
naal matenaal 
7772 Engeland. Prijs: € 225,00 
Stockboek met Engeland Bevat gebruikt klassiek matenaal en postfns matenaal vanaf de 
jaren 50 Ook fosfor series aanwezig Tevens wat matenaal van andere landen aanwezig, 
waaronder leuk België, Vaticaan etc 
7679 Engelse koloniën. Prijs: € 200,00 
Map met postfnsse omnibus uitgaven Bevat UIT, Churchill en WHO Compleet volgens 
Yvert, cat waarde 650 euro 
7743 Europa Cept 1956-1992. Prijs: € 2.000,00 
Complete postfnsse collectie incl alle topsenes in mooie kwaliteit + alle blokken, cat w 
11 400+ euro 
7716 Europa Cept 1956-1992. Prijs: € 2.000,00 
Complete postfrisse collectie incl alle topsenes in mooie kwaliteit + alle blokken, cat w 
11 400+euro 
7747 Europa CEPT 1981/1982. Prijs: € 120,00 
Complete postfnsse collectie Europa CEPT 1981/1982 en een complete FDC collectie 
Europa CEPT 1981/1982 in twee speciale albums Koopje' 
7744 Europa Cept blokken t/m 1992. Prijs: € 500,00 
Complete postfrise collectie incl alle lastige uitgaven, mooie kwaliteit" 
7717 Europa Cept blokken t/m 1992. Prijs: € 500,00 
Complete postfrise collectie incl alle lastige uitgaven, mooie kwaliteit" 
7771 Europa CEPT. Prijs: € 275,00 
Stockboek met postfris Europa CEPT Periode ca 1960-1985 Bevat ook wat doubletten en 
wat blokken Koopje' 
7715 Franse Koloniën. Prijs: € 250,00 
Postfnsse betere uitgaven van de lastige landen als Nouvelle Caledonie Polynesie, Wallis 
et Futuna en Terre Australes, veel dure uitgaven aanwezig, in speciaal geschenkboekje van 
de PTT cat w 1100 euro (+ meenwaarde van het geschenkboekje''") 

7780 Ierland. Prijs: € 500,00 
Dne stockboeken met voornamelijk postfns Ierland Ook wat (ouder) ongebruikt en gebruikt 
matenaal aanwezig Tevens wat oud Engeland Leuk lot, heel veel zegels, waaronder veel 
blokken van 4, gutterpairs en portseries 
7735 Indonesië 1948-1988. Prijs: € 300,00 
"/*/0 collectie, begin */0, later postfns en vrijwel compleet incl betere blokken en boekjes, 
in Importa album Zeer hoge cat w 
7693 Indonesië 1948-2002!! Prijs: € 850,00 
Prachtige geheel gebruikte collectie (veelal echt gebruikt, dus met postfns afgestempeld), 
redelijk compleet incl de RIS (mist 2rp) en de dure RIAU sene, vrijwel alle blokken ook aan
wezig, in 3 Davo albums Zeer zelden aangeboden, gebruikt is vele malen lastiger dan post
fns 
7656 Indonesië. Prijs: € 210,00 
Map met postfnsse vellen en veldelen van Indonesië Heel veel matenaal' 
7691 Israël 1948-1988. Prijs: € 250,00 
**/*/0 vrijwel complete collectie, begin zonder tab of half tab, later nagenoeg compleet full 
tab en postfns incl blokken, in 2 albums Hoge cat w 
7696 Israël 1948-1997. Prijs: € 350,00 
Ongebruikte/postfnsse collectie, beginpenode deels half tab, later alles full tab en postfns 
incl vele blokken, in 2 albums, hoge cat w 
7766 Israël 1950-2002(!) Prijs: € 600,00 
Postfnsse fulltab collectie Israel 1950-2002 in twee Davo albums Collectie is op een paar 
zegels na compleet, inclusief blokken Bevat tevens wat extras in veldelen uit 2003 Zeer 
hoge cat waarde' 
7686 Italiaanse koloniën. Prijs: € 225,00 
Map met 5 stockkaartjes met ongebruikte series van Italiaanse kolomen, waaronder lucht
post rond 1933 Tevens wat Spaanse kolomen 
7749 Jaar van het kind 1979. Prijs: € 125,00 
Thematische postfnsse collectie Jaar van het kind 1979 in twee mooie zelfgemaakte al
bums Zegels en blokken van de hele wereld, zeer mooie kwaliteit 
7623 Japan 1970-2004. Prijs: € 325,00 
Gestempelde collectie Japan 1970-2004 in twee insteekboeken Heel veel matenaal, waar
onder ook blokken en delen van postzegelboekjes 
7681 Japan klassiek. Prijs: € 500,00 
Leuke klassiek collectie Japan, ca 200 exemplaren Bevat vals matenaal, maar ook veel 
betere zegels Interessant, voor de echte filatelist 
7682 Japan postzegelboekjes. Prijs: € 125,00 
Kleine collectie van 18 verschillende postzegelboekjes, jaren 60/70 wo betere, cat w circa 
500 euro 
7709 Joegoslavië 1874-1945. Prijs: € 200,00 
Stockboek met een postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Bosnie-Herzegovina, 
Kroatië en Montenegro 1874-1945 Cat waarde (Yvert) 1179 euro 
7628 Kanaaleilanden 1973-1999. Prijs: € 800,00 
Zeer dik stockboek gevuld met een postfrisse collectie Kanaaleilanden 1973-1999 Bevat 
Jersey, Guernsey, Alderney en Man Nominaal alleen al 800 pond = 1160 euro, ver onder 
nominale waarde" 
7761 Kinderbedankkaarten 1949-1995. Prijs: € 200,00 
Compleet collectie Kinderbedankkaarten 1949-1995 in Lindner album Zelden zo compleet 
aangeboden 
7663 Libanon 1959-1968. Prijs: € 160,00 
Postfnsse collectie Libanon 1959-1968 op albumbladen in map Cat waarde ruim 600 euro 
7697 Luxemburg 1852-1998. Prijs: € 3.250,00 
Fantastische, op 2 onbeduidende zegels na geheel compleet 01*1" incl alle klassieke top
pers, de intellectuelen en andere goede uitgaven, verder de blokken compleet incl de 1921 
en 1923 blokken, uitgebreid dienst met o a 1875/81 beide senes (incl de zeldzame 10c li
la"), luchtposten compleet port compleet etc in Davo album, in ietwat gemengde kwaliteit 
Prachtcollectie met enorme cat w'" 
7626 Macau 1993-1999. Prijs: € 200,00 
Stockboek met postfnsse senes en blokken van Macau 1993-1999 Hoge cat waarde' 
7777 IVIadonna collectie. Prijs: € 250,00 
Mooie postfnsse collectie Madonna in 3 speciale peperdure Lindner albums Zegels, blok
ken en postkaarten van de hele wereld 
7655 IVIalta 1920-1977. Prijs: € 200,00 
Map met postfnsse/ongebruikte collectie Malta 1920-1977 op albumbladen Mooie collectie' 
7660 IVIalta. Prijs: € 110,00 
Ongebruikte collectie Malta op bladen m map Bevat Yvert 171 tot en met 255 Cat waarde 
363 euro 
7662 Mauritius. Prijs: € 120,00 
Leuke ongebruikte en gebruikte collectie Mauritius op album bladen in map Bevat o a 
1967-1987 ongebruikt vrijwel compleet Cat waarde 600 euro 
7643 Motief bijbel. Prijs: € 275,00 
Zelfgemaakte collectie van diverse bijbelse voorstelling, afbeeldingen van de bijbel etc in 7 
boeken/albums (wo collectie Vaticaan), in doos 
7653 Motief Columbus. Prijs: € 150,00 
Schoenendoos vol met bneven/fdc's, alle met zegels/stempels met betrekking tot 
Columbus, ook iets ouder materiaal 
7741 Nederland 1852-1960. Prijs: € 1.250,00 
**/*/0 partij uitsluitend betere uitgaven in diverse aantallen wo nr 1(6), 2(7), 3(3), 6(5), 
14(4), 15,18(3), 28(3), 29,44,47,49,2x tbc*, 105, toorop{3x), de goede senes jaren 20/30 
en 50 in kleine aantallen, Amphilex velletjes, roltanding senes etc in insteekboek Ietwat di
verse kwaliteit Veel goed verkoopbare uitgaven aanwezig, koopje' 
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7668 Nederlandi 852-1966. Prijs: € 500,00 
Ongebruikte/gebruikte collectie met o a 1/6, 28/29, heel veel goed toeslag jaren 30 en 50, 
ook iets oud Curasao, op Scott albumbladen Gevaneerde kwaliteit Cat w ruim 5300 euro, 
onder 10% cat w 
7652 Nederlandi 852-1969. Prijs: € 200,00 
Ongebruikte/gebruikte collectie met o a aardig jaren 50 redelijk compleet + iets Overzee, in 
oud Holland album Cat w circa 2000 euro, 10% 
7669 Nederland 1852-1989. Prijs: € 1.100,00 
Leuke verzameling plaatfouten, druktoevalligheden en vaneteiten, van stipjes tot duidelijke 
alwijkingen ook veel Wilgenburg en Mastfouten aanwezig wo 15R 65R 87R 88P (3x wo 
1x op briefkaart'), 128R 1444R diverse porten en aardig wat Overzee, in dik insteekboek, 
totaal circa 900 items, iets meer dan een euro per stuki' 
7666 Nederland 1852-1990. Prijs: € 400,00 
Gebruikte collectie wo nr 1/3,4/6,14,18,19/29,44,47,90/100 etc etc in wat wisselende 
kwaliteit, in zelfgemaakt album Cat w 4000 euro, 10% cat w 
7670 Nederland 1852-1992. Prijs: € 1.250,00 
O/T* collectie, op een paar zegels na compleet met ook veel extra's als zegels op bnef, 
stempeltjes e d Met o a 1 (+ op brief), 3, 4/6, 7/12,13/18,19/29, 30/47, 90/100,104/105, 
136/138, verder compleet incl blokken Ook goed roltanding met 2e sene en alle kindsenes, 
armenwet sene compleet etc in 2 Importa album Enorme cat w 
7727 Nederland 1852-1999. Prijs: € 125,00 
Set van 4 Davo de Luxe albums (leeg) met cassettes, 2e hands, maar vrijwel als nieuw 
Nieuwprijs 252 euro, nu voor halve prijs 
7720 Nederland 1864-1984. Prijs: € 300,00 
Ongebruikte/gebruikte collectie, vanaf jaren 20 heel goedgevuld met veel betere toeslag 
uitgaven, ook nominaal aandeel, in Importa album, onder 10% cat w " 
7629 Nederland 1867-1976. Prijs: € 220,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1867-1976 Collectie bevat veel 
postfnsse senes en tevens een insteekkaart met zegels van de Japanse bezetting van 
Nederlands Indie 
7738 Nederland 1867-1990. Prijs: € 300,00 
"1*10 collectie w o betere vooroorlogse series ongebruikt, 500ct tralie, meeste jaren 50 aan
wezig, ook nominaal, in duur Davo LX album Zeer hoge cat w 
7627 Nederland 1872-1980. Prijs: € 140,00 
Stockboek met postfns, ongebruikt en gebruikt materiaal van Nederland 1872-1980 Bevat 
o a betere zegels van voor 1940 en jaren 50 Tevens veel postfns matenaal jaren 60 
7701 Nederland 1913. Prijs: € 1.500,00 
Nvph nr 101,10 gulden roodoranje op geel POSTFRIS met volledige onginele gom en foto
certificaat Moeijes, cat w 2250 euro, zeldzaam zegel" 
7639 Nederland 1913-2005. Prijs: € 950,00 
Partij postfns en ongebruikt Nederland 1913-2005 in 3 stockboeken Cat waarde van het 
deel tot 1976 is 1600 euro Daarnaast 1117 euro (2470 gulden) aan nominaal matenaal 
Koopje' 
7644 Nederland 1929-1976. Prijs: € 350,00 
Nette meest * /" collectie incl betere vooroorlogse senes, vanaf 1937 bijna compleet, in 2 
dure Lindner albums, hoge cat w 
7625 Nederland 1930-1980. Prijs: € 155,00 
Stockboek met een postfnsse en ongebruikte samenstelling van Nederland 1930-1980, 
waarin dus ook wat nominaal 
7752 Nederland FDC collectie. Prijs; € 250,00 
Mooie FDC collectie van Nederland tussen E19 en E373 Vanaf E64 onbeschreven en zo 
goed als compleet aanwezig Cat waarde ruim 2000 euro, in twee Davo FDC albums 
7631 Nederland PTT persberichten. Prijs: € 185,00 
Dikke map met persbenchten van de PTT over nieuwe uitgiften Bevat ook veel bijgevoegde 
foto's Zelden aangeboden, 94 stuks 
7635 Nederland rolzegels. Prijs: € 120,00 
Map met postfnsse genummerde rolzegels van Nederland, waaronder de 95 cent Juliana 
(636) Schaars matenaal' 
7661 Nederland. Prijs: € 150,00 
Postfnsse en gebruikte collectie Nederland op albumbladen in map Collectie bevat betere 
senes en wat kolomen 
7672 Nederlands Indie 1864-1948. Prijs: € 400,00 
Meest gebruikte collectie wo 1/2, 5, 7,17/30, 31/59, Bandoeng serie, Jubileum 1923 sene, 
262,289 etc Ook redelijk complete Nw Guinea verzameling incl UNTEA, in Lindner album 
7755 Nederlandse Antillen 1949-2002(1). Prijs: € 450,00 
Op en Face na complete, vrijwel geheel postfnsse collectie Nederlandse Antillen 1949-
2002 In twee Lindner albums, cat waarde ca 2200 euro 
7704 Oekraïne. Prijs: € 600,00 
Zeer mooie speciaalcollectie Oekraïne in insteekboek Collectie bevat o a gekeurde zegels, 
papiersoorten, kleuren, plaatfouten etc Cat waarde (Yvert) 3000 euro 
7776 Oostenrijk 1968-1984. Prijs: € 100,00 
Complete collectie Oostenrijk postfns en gebruikt 1968-1984 in twee dure luxe Lindner al
bums Koopje' 

7731 Papua Nw. Guinea 1978-1995. Prijs: € 300,00 
**/* vrijwel complete collectie + iets extra's opgezet in 4 albums met beschrijvingen, leuk' 
7659 Portugal. Prijs: € 480,00 
Postfnsse collectie Portugal op bladen in map Bevat blok 2, 3,4, 7, 8,13,14 en sene 817-
825 Cat waarde 1450 euro 
7739 Scandinavië Prijs: € 2.800,00 
Prachtige partij met heel veel postfrisse uitgaven voor de oorlog, deels in veldeeltjes/velde-
len, ook betere uitgaven, deels in blokken van 4, van Denemarken en Zweden Van Zweden 
ook rolzegels in stnppen in aantallen Ook wat bneven/fdc's, prachtig handelslot voor beurs, 
rondzending of ebay, in grote verhuisdoos 
7757 Suriname 1873-1995. Prijs: € 350,00 
Postfrisse collectie Suriname 1873-1995 (iets ongebruikt) in twee Davo banden Mooie kwa
liteit, cat waarde ruim 2500 euro 
7676 Terres Australes et Antarctiques. Prijs: € 400,00 
Postfnsse moderne collectie Terres Australes et Antarctiques met prachtig luchtpost en mo
tief Op insteekbladen in map Nominaal reeds 360+ euro" 
7657 Venezuela. Prijs: € 640,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Venezuela op stockbladen in map Collectie 
loopt tot ca 1960 en bevat o a zeer mooi luchtpost, div poststukken en vele betere senes 
Zeer hoge cat waarde' 
7746 Walt Disney. Prijs: € 300,00 
Drie albums met postfns Walt Disney Ruim 100 senes en blokken Leuk lot' 
7737 Wereld afgeweekte zegels. Prijs: € 100,00 
Circa 1 kilo afgeweekte zegels (ook ongebruikt/postfns aanwezig), redelijke verscheiden
heid, in schoenendoos 
7750 Wereld betere zegels. Prijs: € 900,00 
Safe showboek met beter zegels van de hele wereld Bevat o a leuk Engelse kolomen, 
Duitse Staten, Luxemburg, Frankrijk, Oostenrijk etc Hoge cat waarde' 
7742 Wereld brieven. Prijs: € 450,00 
Prachtpartij van een paar duizend brieven, alle met automaatzegels gefrankeerd, vanuit ve
le landen van de wereld Ook beporte bneven (wo beport en met automaatzegel port be
taald), grote verhuisdoos vol, zeer goedkoop" 
7703 Wereld stock in zakjes. Prijs: € 12.500,00 
Gigantische partij hele wereld, in enveloppen per land/nummer gesorteerd, van klassiek tot 
zo rond 1950 Door ons geheel intact aangeboden (dus ongeplunderd), fantastisch lot voor 
de schatgraver, stempelverzamelaar, plaatfoutenfreaks met o a klassiek China, Japan, 
Thailand, Zuid Amerika in pakken, veel West Europa (incl Nederland), Engelse en Franse 
kolomen, Egypte etc etc in tienduizendenC) enveloppen, in 25 medium tot grote dozen 
Fantastische partij met vele maanden uitzoek- en sorteerplezier 
7733 Wereld uitzoekdoos. Prijs: € 200,00 
De zg burodoos, staat naast mijn buro en er verdwijnt van alles en nog wat in, restantjes, 
matenaal in zakjes, frankeringen van de brief, stockboeken etc 
7642 Wereld. Prijs: € 250,00 
Meest gebruikte collectie van veel verschillende landen, opgezet in 6 zelfgemaakte albums, 
in doos 
7734 West Europa in zakjes. Prijs: € 1.600,00 
Hele leuke partij in zakjes 1 doos Nederland "/*/0,1 doos met grote hoeveelheden west 
europa meest postfns wo zeer modern + iets buiten Europa en 1 doos gestempeld Zeer 
geschikt voor (semi)handel, beursverkoop of rondzending 
7745 West Europa postzegelboekjes. Prijs: € 375,00 
Boek met ca 225 postzegelboekjes van West Europa, inclusief veel hoog nominaal boekjes 
(zoals £ 5 etc') Slechts 1,50 per stuk' 
7674 Württemberg. Prijs: € 520,00 
Map met stockbladen met daarin een gebruikte parti) Württemberg met doubletten en vele 
betere zegels Cat waarde 9600 euro 
7773 Zweden 1940-2000. Prijs: € 125,00 
Stockboek met gestempeld Zweden 1940-2000 Heel veel modern matenaal met ook wat 
blokken Leuk kavel 
7767 Zweden jaarsets 1982-2002. Prijs: € 350,00 
Doos met collectie jaarsets Zweden 1982-2002 (Het jaar 1998 ontbreekt) Nominaal ca 
4800 Zweedse kronen (= ca 480 euro) Koopje' 
7654 Zwitserland Pro Juventute/Pro Patria. Prijs: € 150,00 
Map met gestempelde collectie Zwitserland Pro Juventute en Pro Patna 1913-1965 Veel 
dutibel aanwezig Hoge cat waarde' 
7683 Zwitserland. Prijs: € 160,00 
Rondzendboekje met gebruikt Zwitserland, waaronder veel goed dienst Hoge restwaarde' 
7770 Zwitserland. Prijs: € 125,00 
Stockboek met postfns, ongebruikt en gebruikt Zwitserland Bevat o a beter luchtpost en 
leuke senes uit de jaren 30-50 

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 
^ , ' Kies één van onderstaande mogelijkheden: 
Geboortedatum 
Telefoon ^ ^ '̂ ^^^^"^ "̂ 'J ^ ^ 2-maandelijkse prijslijst 
E-mail O ik wil mijn verzameling verkopen, neem contact 
Interessegebieden met mij op via tel. nr. 

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



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

1 )NEDERLAND postzegelmapjes 1982/1993 nrs 1 tot en met 116 100% 
compl. verz. cat.w € 528,65, postk.pnjs € 203,92. Nu € 95,— 

2) NEDERLAND postvi/aardestukken: leuke partij/verzameling om uit te 
zoeken, zéér veelzijdig echter zonder grote topstukken € 150,— 

3) NEDERLAND roodfrankeringen oven« op hele bneven €155,— 
4) NEDERLAND FDC's 1964/1994 (E62/E330; manco nr. 129a) complete 

luxe verz onbeschreven (cat.vif € 1 076,65) Nu. €155,— 
5) NEDERLAND aantekenstrookjes: uitzoekpartij, zeer gevaneerd van A 

tot Z (ruim 28 000 strookjesMH) € 155 -
6) NEDERLAND postzegelmapjes 1982 tot en met 2001 nrs.1 tot en met 

255b, 272 stuks; cat.w € 1 391,40; postk pr. € 504,92 {= f 1.112,70). 
Spotkoopje, nu slechts: € 255,— 

7) NEDERLAND FDC's E331 tot en met E500 + PBZ 1/6 1995 tot en met 
juni 2004- complete, luxe coll. onbeschreven cat.w. € 1.053,20 plus 
gratis luxe albums. Nu € 320,— 

8) NEDERLAND engros-postje postfnsse euro-zegels, voor frankering, 
vanzelfsprekend toeslag NIET geteld (nominaal € 503,50) Nu. € 380,— 

9) NEDERLAND P.T.T.-mapjes 1 tot en met 317 compleet cat.w 
€1.789,65. Nu: € 3 9 5 -

10) NEDERLAND postwaardestukken penode ca.1875/1980: grote 
coll./partij om uit te zoeken overw. xx € 460— 

11) NEDERLAND (velletjes) periode 1967/2002 100% compleet € 4 9 5 -
12) NEDERLAND vellen/veldelen 1943/1944 nrs 405/421 engrospost 

ON-uitgezocht op velrandbijzonderheden, plaattouten etc, div 
kwaliteiten; schatkamertje voor specialist, wederverkoper/handelaar, 
studie etc , etc (cat.w € 3 711,—). Nu € 550— 

13) NEDERLAND PTT/TPG jaarcollecties in onginele verpakking 1976 t/m 
2005 en de supplementen 1982 t/m 1994 100% complete coli van 30 
jaargangen plus de extra's (cat.w. € 2 142, —, oorspronkelijke aanschaf
waarde ca € 1.400,— Nu in de voordeelaanbieding €650— 

14) NEDERLAND en Overzee etc 1852/ca2000' fantastische partij om uit 
te zoeken waann veel avontuur "rijp en groen" ook buitenland (cat.w. 
ruim € 18 000, — incl. talloze complete postfnsse senes). Zéér geschikt 
voor handel, wederverkoop etc Prachtkoop, beslist uitstekende winst
mogelijkheden! Nu € 700— 

15) NEDERLAND FDC's (1 ' dag enveloppen) topverzameling uitsluitend 
EXCLUSIEVE en zeldzame enveloppen, ook voor- en meelopers/A-nrs 
en vele andere specialiteiten. Zeer geschikt om een standaard verz. -
hoe leuk die ook is - een bijzonder cachet te geven. Belangrijke pracht
koop incl. talloze zeldzaamheden (ca. 400 BIJZONDERE en zeldzame 
enveloppen). Koopjei € 725— 

16) NEDERLAND vellen/veldelen etc alleen penode 1940/ca. 1947 (xx)-
enorm grote doublettenpost in doos "rijp en groen" incl veel Zeehelden 
etc, onuitgezocht op plaatfouten, velrandbijzonderheden etc , etc Zeer 
geschikt voor specialist/avontuner en handelaar. ENORM hoge cat w.! 
Nu: € 7 5 0 -

17) NEDERLAND frankeergeldige postzegels 1977/2001 (xx) tendele in vel
len/veldelen nominaal (plakwaarde) njim f 3 000, — (€ 1.361,—) vanzelf
sprekend toeslagen NIET geteld. Nu: € 750— 

18) NEDERLAND 1852/ca 1980 partij/coll. om uit te zoeken; veelzijdig en 
gevarieerd, vele complete postfrisse/resp. ongebr senes, insteek-
boeken, albums, zakjes, dozen, restanten etc, etc , etc, ook Overzee en 
buitenl. cat.w. ruim boven de € 20.000,—, super-gezellige ramsch-partij 
"njp en groen" waann ook veel ouder matenaal zoals nrs 134/135 
(Toorop), 136/138 (Tentoonstellingszegels 1924) 402b/403b (Legioen-
blokken) etc , etc , etc. Spotkoopje ! € 850— 

19) NEDERLAND 1852/1960 verz in luxe Davo-album overw x/xx incl. vele 
betere zegels en senes o.a. 104/105, nogal slordig verzameld, div. kwali
teiten o a goede nrs. met mankementen, leuke verz maar geschikt voor 
diegene die "met met de bruid hoeft te dansen" (cat.w. ruim € 10 000,—; 
ook minder mooi materiaal gewoon meegeteld) Nu' € 870— 

20) NEDERLAND 1852/2005 avonturencoll /partij "rijp en groen" (diverse 
kwaliteiten) zowel gestempeld, ongestempeld en veel postfris om uit te 
zoeken incl. vele goede en betere zegels en senes o.a. nrs 104/105, 
130/131,346/349,356/373, 402b/403b etc , etc ook o.a. PTT-mapjes 
en complete postfnsse jaargangen 80er-en 90er jaren Ook Overzee en 
buitenland. Schatkamertje voor handelaar, rondzending/wederverkoper, 
specialist, verzamelaar cat.w. ruim € 35.000,— ENORM veel uitzoek-
plezier. In de opruiming nu. € 1.500— 

21) NEDERLAND (xx)50er-en eOerjaren in compl vellen/veldelen incl vele 
plaatfouten (ook als gewone zegels berekend) etc in complete vellen o.a 
713/14, 757/58, 800/01,827/28 etc , etc. cat w. € 6.610, - € 1.550-

22) NEDERLAND compl. vellen penode 1977/1985 (xx) frankeergeldig: col
lectie postk.pr € 3 022,15 (= f 6.660,-) nominaal € 2.545,70, cat w. 
€ 7 570 , - Nu € 1.550-

23) NEDERLAND postzegels 1940/1976 (xx) 100% compleet luxe postfns 
zonder plakker in luxe Davo-album (cat.w € 4 712,35, 766 postzegels en 
de 2 Legioenblokken) Nu: €1.950— 

24) NEDERLAND P.T.T.-mapjes penode 1982/2005 engrospost vele collec
ties o a zeer geschikt voor handel en/of zéér voordelige frankeringen 
etc, etc. (zie blz.445 e.v. NVPH-spec.cat 2007, cat.w. ruim € 20 000 , -
Nu voor 'n fractie van de aanschafwaarde € 2.800— 

25) NEDERLAND plaatfouten, foutdr. etc , etc , vrijwel alleen rariteiten en 
curiosa periode ca.1900/1980; grote omvangnjke collectie (zie NVPH 
spec.cat.2007 blz.343 e.v) € 3.500— 

26) NEDERLAND 1852/ca 1990 O belangrijke verz/partij gestempeld in 
doorgaans goede kwaliteit w.i vele topstukken, onuitgezocht op 
tanding, stempels, plaatfouten etc, etc. Topobject! € 3.700— 

27) NEDERLAND postfns de bijzondere verzamelingen penode ca 1964 tot 
2005. grote belangrijke verzamelingen o.a. heel mooi en gevaneerd de 

z.g Hangmapjes incl zeldzaamheden, rolzegels, boekjes, bijz jaarsets, 
PTT-mapjes, Prestige-boekjes etc , etc (ondanks de talloze thans hoog-
genoteerde en zeldzame stukken uitsluitend geteld op de PTT/TPG-uil-
gifteprijs totaal € 7 133,25) Dit topobject thans in de voordeelaanbie
ding, met te geloven') € 3.800— 

28) NEDERLAND 1964/ca 1995 XX postzegelboekjes: uitgebreide en 
belangrijke zéér gespecialiseerde collectie incl talloze topstukken, bij-
zonderheden/cunositeiten, telblokjes etc, etc. Topobject in 18 insteek-
boeken! € 4.500— 

29) NEDERLAND tot 1939 XX voorraad postfns zonder plakker incl doublet
ten, de grote topstukken met foto-cert (cat.w €40 488,—) €18.000— 

30) NEDERLAND 1852/2005 grote voorraad verzamelingen, zéér geschikt 
voor handelaar/veilinghouder, geldbelegger etc € 20.000— 

31) NEDERLAND 1852/1923 O nrs 1/135 gigantische engrospost € 32.000-
32) AFRIKAANSE LANDEN ca 1890/1980 coli /partij ten dele in insteek-

boeken incl veel schaars en ongebruikelijk materiaal € 300— 
33) ARUBA 1986/2000 (xx) 100% compleet pfr in luxe Davo-album (cat w 

€ 557,50,261 zegels en 2 bl.) € 145 -
34) AZIATISCHE LANDEN: waanzinnige partij/collectie in ca.30 insteekboe-

ken incl klassiek en veel bruikbaar matenaal (vele duizenden en duizen
den) € 795 -

35) BELGIË: fantastische collectie/partij om uit te zoeken incl. fraai klassiek 
en talloze complete senes, incl topmatenaal, belangrijke pracht-
koopi € 350— 

36) BELGIE(bezettingDts) 1914/1920 100% compl. verz incl vele 
extra's € 450— 

37) BELGIË 1849/ca.1980 partij "rijp en groen" incl. o.a. vele goede blokken 
en series; topobject, geschikt voor vele doeleinden € 700— 

38) BELG.KOL.enGEB.etc: fantastische coli /partij om uit te zoeken € 150— 
39) CAMEROEN vanaf 1915 belangrijke verz incl zeldzaam € 1.200— 
40) D.D.R. 1949/1990 leuke partij incl. talloze compl postfr series €195— 
41) D.D.R. 1949/1990 gigantische partij verz, coli en speciaal-verz incl. 

een zéér grote doubletten-stock (o.a een gespecialiseerde topcoll 
Dienstmarken A en B (ZKD) etc, etc ) € 20.000— 

42) DENEMARKEN 1945/1990 O verz (663 postz. en 7 bl) € 175 -
43) DUITSLAND periode 1945/2004 (o.a Bund, Berlijn etc, etc) zowel ge

stempeld als p fr etc gigantische partij/ooll om uit te zoeken incl talloze 
complete postfnsse senes, blokken/velletjes etc , etc ENORM hoge 
cat.w.! Nu- € 220— 

44) DUITSLAND etc. (in de ruimste zin des woords mol. mooi klassiek) vanaf 
ca. 1850 coli /partij om uit te zoeken "rijp en groen" ook staten, gebie
den; onuitgezocht op plaatfouten, tandingen, stempels etc. ook talloze 
complete postfnsse senes, ook hooggenoteerd en zeldzaam materiaal 
(cat.w. ruim €10.000,-) . Nu € 4 8 0 -

45) DUITSLAND - in de ruimste zin des woord - ca.1860/1990 coli /partij 
om uit te zoeken,"rijp en groen", waarin veel bruikbaar en interessant 
matenaal o.a. oude staten, Reich 1872/1945, vele gebieden, Saar, 
Danzig etc , etc., etc., talloze complete postfnsse senes, ook hoog 
genoteerd en zeldzaam matenaal (cat w ruim € 15 500,—). Nu € 755— 

46) DUITSLAND vanaf ca 1850 overw gestempeld grote, belangrijke par-
tij/verz om uit te zoeken incl. veel TOPmatenaal. Spotkoopjei € 1.850— 

47) DUITSE GEBIEDEN (in de ruimste zin des woords) incl veel onge
bruikelijk en zeldzaam matenaal 2^ wereldoorlog; ook mooi klassiek 
Spotkoopjei € 650— 

48) DUITSE Bezettings-gebieden 2" wereldoorlog: belangrijke coli /partij 
"njp en groen" incl veel topmatenaal € 3.500— 

49) DUITSLAND en gebieden: coll./partij waann talloze topstukken, zien is 
geloven I € 25.000— 

50) EGYPTE/Soudan- grote partij/coll. € 4 5 0 -
51) ETIOPIË vanaf 1894: super-gezellige uitzoekpartij/coll. "rijp en groen" 

(ca 600 zegels) € 2 5 0 -
52) FINLAND 1944/1986 (O) verz. (642 zegels en 1 blok) € 195 -
53) FRANSE KOL.&GEB.: gigantische coli /partij in dozen, zakjes, insteek-

boeken etc , etc. incl klassiek en zeer veel ongebruikelijk topmatenaal in 
2 grote bananen-dozen ook incl Frankrijk etc Belangrijk topobject; 
per onderdeel netto geprijsd ca. € 18.000, — Nu in de voordeelaanbie
ding: € 2.500— 

54) GEHELE WERELD (thema UPU 100 jr 1974) postfns-verz in luxe 
album, incl vele schaarse blokken en goede senes € 185— 

55) GEHELE WERELD FDC's etc periode ca. 1950/2005 gigantische coli / 
partij vele landen veelal onbeschreven, incl. talloze topstukken, zeld
zame en ongebruikelijke enveloppen, ook coli max krt., kinderbedank-
krtn etc Naar schatting is aan abonnementsgeld ruim € 30 000,— uit
gegeven, vele duizenden en duizenden stuks, nu deze zeer grote droom
verzameling in de voordeelaanbieding € 2.500— 

56) GEHELE WERELD: coli /partij in ca 150 albums/insteekboeken incl 
veel klassiek en talloze complete postfnsse series Unieke, belangrijke 
prachtkoop! € 4.500— 

57) HONGARIJE1945/1995(xx)vrijwelcompl. pfr verz incl blokken in5 
dikke luxe insteekboeken (Michel cat w ca €7.000,—) Prachtkoop ' 
koopi € 1 . 2 5 0 -

58) ISRAËL 1948/oa 2000- grote, belangrijke coli /partij in 2 uitpuilende 
koffers incl. vroeg topmatenaal "postfns met full-tap". € 2.500— 

59) JOEGOSLAVIË (vooroorlogs) verz. van vrijwel uitsluitend ranteiten/fout-
drukken/bijzonderheden in insteekboek incl vele zeldzaamheden 
(ca.500 zegels) Unieke prachtkoopi Nu € 1.200-

60) JOEGOSLAVIË 1945/ca.1993(xx) luxe vrijwel complete postzegel-
prachtcollectie incl blokken en de belangrijke topstukken en vele ex
tra's, mooi beleggingsobject (2318 versch. postzegels en 39 velletjes/ 
blokken Nu nog relatief voordelig. € 2.500— 

http://spec.cat.2007


61) LIBERIA, Libanon, Libyevanafca.1870 tot heden, uitpuilende koffer vol 
met mooi filatelistisch matenaal: "rijp en groen" klassiek, talloze com
plete postfrisse series, ook brieven, krtn., curiosa etc , etc. Belangrijke, 
veelzijdige avonturen-practitkoop incl topmateriaal Koopje' € 1.000— 

62) LIBERIA: groot nalatenschap € 4.000— 
63) NED.ANTILLEN ca 1972/1994 (xx) verz. cat.w. € 687, - , 520 versch 

postzegels € 125— 
64) NED.ANTILLEN/Curagao ca 1890/2000: verz overw pfr in 2 alb. (cat.w/. 

€ 2 213,05,1200 zegels en 55 bl.) €455-
65) OOST-EUROPA: grote coll./partij in 4 uitpuilende koffers incl mooi 

klassiek, talloze complete postfnsse senes, blokken, veel topmatenaal, 
per onderdeel oorspronkelijk uitgeprijsd van ruim € 17.000, — Nu in de 
voordeelaanbieding € 2.500— 

66) POLEN 1960/1995 (xx) vrijwel compl. postfris-verz in 3 dikke luxe 
insteekboeken (cat.w €2.177,—) € 450— 

67) POLEN tot 1963 x/xx-mooie verz. "rijp en groen" incl vele goede 
blokken (cat.w ruim € 7.000,-). Nu. € 7 0 0 -

68) RUSLAND en geb postwaardestukken etc. penode ca 1880/1980: 
verz , zeer gevaneerd (ruim 600 stuks) € 415— 

69) RUSLAND klassiek grote partij/collectie ten dele gespecialiseerd; 
hoogst interessant en veelzijdig! € 1.000— 

70) RUSLAND en gebieden ca. 1890/2000. grote collectie overw. in albums 
en insteekboeken incl topmatenaal, belangrijke prachtkoop (14 albums; 
ca 7.000 zegels en vele honderden blokken) Spotkoopje' € 1.100— 

71) RUSS.GEBIEDEN en Staten etc • grote partij/coll om uit te zoeken zowel 
klassiek als modern incl vee! historisch interessant en waardevol mate
riaal, ook postgeschiedenis, brieven, kaarten, postw st etc. € 355— 

72) SAOUDI-ARABIË: partij/coll in grote doos € 1 . 5 5 0 -
73) SERVIË 1866/1919 enorm uitgebreide gespecialiseerde 

verzameling/partij inc! talloze foutdrukken/ranteiten € 7.500— 
74) SKANDINAVIE ca.1850/heden- grote partij om uit te zoeken, 

zeer gevarieerd Prachtkoop! € 300— 
75) SURINAME & Rep.Sunname: grote partij € 3 5 0 -
76) SURINAME 1873/1960 grote handelarenvoorraad "op stock" w.i talloze 

goede en zeldzame stukken in aantallen TOPOBJECT' € 3.800— 
77) TSJECHOSLOWAKIJE 1918/ca.1990 col! /partij om uit te zoeken, ook 

curiositeiten en bijzonderheden, talloze complete senes - ook postfns, 
incl. veel zeldzaam & hooggenoteerd materiaal, alsmede vele topnrs 
Belangrijke, hoogst interessante prachtkoop voor 'n vriendenprijsje! 
Nu- € 4 8 0 -

78) VER.NATIES 1951 tot heden NY/Wenen/Genève; alsmede histonsch 
V N.-matenaal Gigantische verz /partij in 2 uitpuilende koffers incl o.a. 
blok 1 en talloze complete postfnsse senes. Heel bijzonder in deze 
ENORME omvang en slechts voor een fractie van de oorspronkelijke 
aanschaf-waarde' Mede vanwege de talloze bijzonderheden en speciali
teiten zowel smikkelen en smullen voor de specialist als voor handelaar, 
rondzender en wederverkoper €1.500— 

79) VER.STATEN VAN AMERIKA: partij om uit te zoeken "rijp en groen" incl. 
klassiek en betere waarden etc , ook veel z.g massagoed (vele duizen
den zegels, alsmede Cinderella's, vignetten, specialiteiten etc ) € 220— 

80) ZUID AFRIKA en gebieden etc grote partij € 800— 
81) ZUID-EN MIDDEN AMERIKA: grote prachtpartij €225-
82) ZUID- EN MIDDEN AMERIKA: coll./partij om uit te zoeken incl. mooi 

klassiek in 3 uitpuilende koffers, hee!, heel, heel veel matenaal, ook vele 
topstukken Belangnjke prachtkoop, hoogst- en hoogst interessant en 
veelzijdig! € 2.500— 

83) ZUID- EN MIDDEN AMERIKA periode ca.1850/1980: belangrijke, fantas
tische col! /partij in ca 50 insteekboeken/albums mol. geweldig mooi klas
siek, veel zeldzaam en opwindend filatelistisch matenaal' €10.000,— 

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

ZIJN DOORGAANS NIEC FILATELISTISGH 

84) AANDELEN (oude): verz incl. doubletten w i vele zeldzame en decora
tieve stukken Prachtkoop' (ruim 550 stuks) € 700— 

85) AANTEKENSTROOKJES Nederland' partij om uit te zoeken 
(ruim 15 000 stuks) € 1 1 5 -

86) ANSICHTKAARTEN etc periode ca 1910/2000: waanzinnig leuke, 
veelzijdige coll./partij zowel Ned als buitenland, oud en nieuw zowel 
met als zonder postzegel, vele motieven topografie Nederland, fanta
sie, filmsterren, sporten, flora en fauna, ontwerpers, reclame etc, etc. 
Hoogst- en hoogst interessante koop' (ca. 10 000 kaarten incl. curiosa 
zoals boekenlegger, vloeiblad etc , etc) € 350— 

87) ANSICHTKAARTEN etc Nederland periode van ca.1900. coli/partij 
om uit te zoeken "rijp en groen" incl. topografie, vele zw/w kleine en 
kleinere dorpen, ook fantasie en buitenland Zeer interessant en leer
zaam, vele oude goed verkoopbare kaarten waann o.a mooie coll. trei
nen/stations Nederland, molens/watermolens etc, etc. (ruim 10 000 
kaarten) Prachtkoop! € 1.000— 

88) BANKBILJETTEN/papiergeld Nederland seneuze verz incl doublet
ten "diverse kwaliteiten" mooi en gevarieerd vooroorlogsmateriaal de 
coupures van 1 tot en met 1000 gulden, incl o a oude biljetten van 20, 
50 en 500 gulden. Belangrijke koop, ook zéér geschikt voor handel/ 
wederverkoop etc , etc. Koopje! € 1.350— 

89) BANKBlUETTEN/papiergeld Gehele Wereld penode ca.1920/1990: 
fantastische coli /partij om uit te zoeken incl. Nederland en talloze 
schaarse en zeldzame biljetten "rijp en groen" Belangrijke, omvangrij
ke prachtkoop' €1.400— 

90) ESPERANTO (thema): mooie verzameling incl. topmatenaal € 320— 
91) HONDEN (thema) Schotse Collie (Lassi) prachtverz. o.a op post

zegels, prbrkrtn. etc , etc. incl veel zeldzaam en ongebruikelijk materi
aal (op aanvraag ook andere hondenrassen verkrijgbaar) € 125— 

92) K.L.M. (Kon.Luchtvrt Mij) grote veelzijdige verz. met o.a vluchten, 
kaarten, sluitzegels, curiosa, memerablia etc. incl. veel vooroorl. 
materiaal incl. zeldzaamheden Historische topcoll.! € 950— 

93) LUCIFERSETIKETTEN incl. oud- koffer vol € 3 9 5 -
94) MILITARIA: coll. o.a 1''-en2''wereldoorlog incl fantasie, mobilisatie, 

humor, censuur, oude ansichtkrtn /foto's, cunosa, postgeschiedenis. 
Veelzijdige, interessante prachtcollectie' € 480— 

95) MUNTEN/penningen, carnets, fil coli, eurosets, muntsets ook veel 
W Europa incl zilver, ook in de Franklin-Mint sfeer etc, etc, etc. 
Oorspronkelijke uitgifte-pnjs ruim € 7.000. — . Nu € 550— 

96) MUNTEN NEDERLAND penode vanaf ca.1830: grote belangrijke partij 
"rijp en groen" om uit te zoeken waarin naast veel klem en eenvoudig 
matenaal ook mooie oude en klassieke munten o.a. veel zilver, belang
njke hoogst interessante prachtkoop' (vele duizenden stuks, ook bui
tenland) € 2.000-

97) MUNTÉNzilverGehele Wereld penode vanaf ca 1850 fantastisch 
mooie & belangrijke verz w.i. vele z g "one ounce silver-coins" Ook 
mooi Nederland, Dtsl., Canada, USA etc., etc incl vele mooie romanti
sche klassieke topstukken' Zeer geschikt voor handelaar, belegger, we
derverkoper etc, etc ENORM hoge cat.w.! €2.800— 

98) MUNTEN GEHELE WERELD (oude en oudere) vanaf ca periode 1800-
Wie durft dit aan- 'n grote ongesorteerde "rijp en groen" handelaren-
coll./voorraad in ca 50 draagtassen en ten dele in vele albums incl vele 
zilveren munten, collecties, restanten, exotische landen etc, etc Ons 
ontbreekt de tijd om e e a. uit te zoeken, 'n hele auto vol materiaal die in 
overleg gehaald/gebracht kan worden Hoogst interessante, belangnj
ke, veelzijdige collectie incl topmatenaal (o.a goud) etc , etc. Nu 't ge
heel in één keer in de voordeelaanbieding € 4.500,— 

99) MUNTEN NEDERLAND incl goud en zilver € 20.000,-
100) OLYMPIADE 1992: verz. in luxe album, ENORM hoge uitg.prijs; 

nu € 300,— 
101) PAARDENSPORT/HOEFIJZERS etc belangrijke, veelzijdige pracht

collectie inc! topmatenaal, overw. oude prentbriefkaarten en curiosa. 
Prachtkoop' € 2.500,-

102) PADVINDERIJ (thema) verz. om uit te zoeken incl. poststukken, 
pr.bnefkaarten incl. zeer oud matenaal, ook div. exclusief resp. zeld
zaam, zeer mooie veelzijdige prachtkoop' € 257,50 

103) PLAATJESALBUMS "Verkade Zaandam" e.a albums uitgegeven door 
Nederlandse bednjven: collectie incl vele zeldzame en betere albums, 
sommige ook incompl., bijna uitsluitend interessante motieven. Periode 
ca.1900/1960 (ruim 100 albums waarin vele zeldzaamheden!) € 850,— 

104) POOL (Nrd.enZd.) verzameling € 120, -
105) RODE KRUIS (thema) Wereld etc verzameling postz , prbrkrtn , 

blokken, curiosa etc , etc incl prachtig oud materiaal, alsmede vele 
topstukken € 250,— 

106) RIJWIELBELASTINGPLAATJES leuk partijtje om uit te zoeken 20- en 
30er jaren met en zonder ponsgat Schitterende Art-Deco ontwerpen, 
geslagen bij Rijksmunt, vanzelfsprekend alles origineel en uit die tijd 
(51 stuks, prachtkoop, hoge cat waarde)! € 120,— 

107) RIJWIELBELASTINGPLAATJES 20er- en 30er jaren: fantastische coll. 
met doubletten, varianten, met en zonder ponsgat (= voor werkelozen) 
etc ; zeer gevarieerd, schitterende art-deco ontwerpen geslagen bij 
Rijksmunt, ENORM hoge cat.waarde! (130 stuks) € 250,— 

108) SCHAKEN (ansichtkrtn., postz. etc , etc.) Gehele Wereld: leuke 
partij/coll om uit te zoeken incl. veel ongebruikelijk en zeldzaam 
materiaal € 280,— 

109) SIGARENBANDJES leuke, veelzijdige coll./partij om uit te zoeken, 
zeer gevaneerd incl mooi klassiek matenaal €100,— 

110) SIGARENBANDJES etc - grote, belangrijke partij "rijp en groen" om uit 
te zoeken incl. topmatenaal €550,— 

111) SPELDJES overw 50er- en 60er jaren: zeer grote coll., erg leuk om uit 
te zoeken en in deze grote hoeveelheid zeldzaam, pure nostalgie incl. 
talloze interessante motieven € 200,— 

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

113) TELEFOONKAARTEN hele wereld incl. Nederland, vele betere zowel 
belfns als gebr Partij om uit te zoeken, ongeplukt, incl. doubletten en 
vele schaarse en ongebruikelijke series en exemplaren, talloze leuke 
motieven: leerzaam en interessant, zowel voor gevorderde verzamelaar 
als om een start te maken van dit relatief nieuwe verzamelgebied, ook 
albums, collecties etc, etc (ruim 4.000 stuks) Spotkoopje! €275,— 

114) VORSTENHUIZEN (België en Luxemburg) unieke collectie op oude an
sichtkaarten, foto's etc, etc. (o a veel materiaal van Koningin Astrid 
overl. 1935) ruim 2.000 stuks. Nu € 1.250,-

115) VRIJMETSELARIJ (thema), prachtige verzameling € 175,-

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 

willemtieman@yahoo.coin 

Adres 
NZ Voorburgwal 300 
1012 RT Amsterdam 

mailto:willemtieman@yahoo.coin


STAMPS-DNS: VERDER ZOEKEN IS ÉCHT OVERBODIG!!! 

1951 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

INDONESIË: POSTFRISSE JAARGANGEN 
INCL.BLOKKEN EN ZEGELS UIT BLOK( TOT CA 1989) IVIITS AFGEBEELD IN D A V O ALBUM 

NIEUWE (VERLAAGDE) PRIJZEN,VANAF 1 5 % ZONNEBLOEM! ! 
TOT EN MET JAAR 1990 GELDT: KORTING VANAF 150,00 : 1 0 % . VANAF 250 ,00 : 1 5 % , 

NA 1996 SLECHTS BEPERKTE V O O R R A A D ! ! (geen minisheets in jaargangen,1995 zonder Jakarta blokken 

nü 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 

11,00 
3,00 
6,50 
8,00 
6,00 
3,50 
2,00 
1,50 
1,00 

10,50 
6,00 
2,00 
2,00 

1965 nü 2,00 
1966 nü 6,50 
1967 nü 11,50 
1968 nü 15,50 
1969 nü 4,50 
1970 nü 26,50 
1971 nü 40,50 
1972 nü 22,00 
1973 nü 19,00 
1974 nü 39,00 
1975 nü 17,50 
1976 nü 30,00 
1977 nü 43,00 

1978 nü 16,50 
1979 nü 15,50 
1980 nü 49,00 
1981 nü 46,50 
1982 nü 245,00!! 
1983 nü 57,00 
1984 nü 59,00 
1985 nü 12,00 
1986 nü 9,50 
1987 nü 15,50 
1988 nü 122,00 
1989 nü 125,00 
1990 nü 33,50 

1991 nü 
1992 nü 
1993 nü 
1994 nü 
1995 nü 
1996 nü 
1997 nü 
1998 nü 
1999 nü 
2000 nü 
2001 nü 

r 1 

). 1 
33,50 
37,50 
39,00 
34,00 
32,50 
63,50 
22,00 
39,00 
31,00 
43,00 
39,00 

2002/2005 op aanvraag 
PORT EN DIENST VOORRADIG 

Voor partijen en collecties, tevens zegels, series etc 
Nederland en Overzeese Gebieden, zie onze website 
(wordt elke 2 weken grondig "ververst"). 

BIJ ONS KUNT U PINNEN EN CHIPPEN !! 

ELKE VRIJDAG (NIET OP 9 MAART 2007) IS ONS KANTOOR 
DOORLOPEND GEOPEND VANAF 10.00 t o t 18.00 UUR, U KUNT DAN 
COLLECTIES EN PARTIJEN INKIJKEN, LOSSE ZEGELS/SERIES VAN N.O.G, 
MAAR OOK VAN DIVERSE (EUROPESE) LANDEN AANSCHAFFEN!! 
DIT ALLES ONDER HET GENOT VAN EEN KOPJE KOFFIE OF THEE EN 
TUDENS DE LUNCH SERVEREN WIJ GEHEEL GRATIS, VERSE BROODJES 
MET DIVERSE BELEG, LEKKERE SOEP ETC. 

GEEN PORTO KOSTEN, ONZE PRIJZEN ZIJN ALL IN !!!! We wensen onze clientèle een voorspoeding 2007. 

QLOBAL STAMP DEALERS* 

STAMPS-DNS - GLOBAL STAMPDEALERS 
Directie: Dirl< N. Sluis 

Tinnegieter 13,1625 AN HOORN, The Netherlands - geen winkel. 
Tel: overdag 06-55884387 - vanaf 19.00-23.00uur: 0229-261611 

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

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

Luk Vanduffel bvba 
43STE OPENBARE POSTZEGELVEILING OP ZATERDAG 3 FEBRUARI 2007 

OM 13 UUR IN HET CORINTHIA HOTEL TE ANTWERPEN 

12 

^^ Zeer ruim en gevarieerd aanbod België: 
Mooi l<lassiek (nieuw & gestempeld) - Alle goede 
reel<sen - variëteiten/curiositeiten. 

^^ Nederland - Luxemburg - Frankrijk - Oostenrijk -
Liechtenstein - China - enz. + Talrijke interessante 
verzamelingen - stocks en restanten. 

Bezoek onze website! 
www.vandufFel.be 

Postzegelhandel 

Vraag onze (gratis) overzichtelijke catalogus 
met talrijke foto's 

veilingen kan 
series inleveren 

u steeds 
(eventueel 

Voor onze volgende 
verzamelingen of goede 
bezoek aan huis). 

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

- Aankondiging van de veiling en afbeelding van uw 
postzegels wereldwijd op onze website op internet. 

- Zorgvuldige beschrijving en verkaveling. 
- Correcte afhandeling en betaling 30 dagen na veiling. 

Openbare Veilingen 

Postzegelhandel Luk VandufFel bvba Openbare Vellingen 
Slnt-Katelljnevest34 - BE-2000 Antwerpen (België) 

(J 00 323 233 89 70 
Website: www.vanduffel.be - E-mail: info@vanduffel.be 

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

mailto:stannps-dns@hetnet.nl
http://www.stamps-dns.com
http://www.vandufFel.be
http://www.vanduffel.be
mailto:info@vanduffel.be


De Januariveiling is deze keer erg groot. De laatste weken ontvingen wij diverse grote 
inzendingen w.o. Wereldcollecties, gespecialiseerde verzamelingen Nederland en 
Gebieden. Vele honderden albums en insteekboeken vol avontuur. Direkt uit nalaten
schappen of verzamelband. Een gedeelte is uitgekaveld. Veel ook niet!! Zodat U deze keer 
veel avontuurlijke verzamelingen en partijen zult vinden. 
De prijs is laag , omdat U direkt bij de "Bron"koopt en het aanbod zeer groot is. 
Wij hebben deze keer een groot aantal catalogi extra laten drukken. 
Bent U geïnteresseerd ? Bel, Schrijf of Fax en U kunt gedurende de komende feestda
gen onze rijk geïllustreerde catalogus bestuderen. 
In Januari beginnen onze kijkdagen, zie de advertentie hierboven. 

NAVERKOOP IS BELANGRIJK: 
* Onze naverkoop vindt nog de gehele maanden januari, februari en deels in maart plaats 
* Kijkt U eens op www.inondialstanips.nl daar vindt U de naverkooplijst en de gehele veilingcatalogus 
* Wilt U de gewenste informatie anders ontvangen, bel, schrijf of fax, we staan klaar om U verder te helpen 
* U kunt telefonisch, per fax of per email bestellen 
* Wilt U kavels komen bekijken, U bent van harte welkom (graag even een telefonische afspraak) 
* Dagelijks kunt U inzenden. "Even Deventer bellen" . U krijgt een vrijblijvende taxatie en een schriftelijke 

bevestiging over de inzetprijzen. 

Tot ziens in Deventer. 
MONDIAL POSTZEGELVEILINGEN 

Brinkgreverweg 13-15 7413 AA Deventer Tel.0570-631224 Fax 0570-636293 
email info@mondialstamps.nl www.mondialstamps.nl 

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


Oplage : 25066 - Seoee • 45000 
Briofmarko - vi§nette - Nederlandse Postzegel 

Saskia / Rembrandt 
Deutsche Post: " Wir haben es nicht gewusst" 

Prestigeboekjes Mooi Nederland | Provinclevellen 

M i c h e l : "Es handelt sich aber keineswegs um eine 
„Rarität für die Deutschland-Sammiung" 

T P G Post betreurt deze gang 
van zaken ten zeerste en heeft 

besloten de verkoop van het 
Rembrandt prestige- boekje 

met onmiddel l i jke 
ingang te staken. 
Reeds gekochte boekjes 

kunnnen ingeruild worden bij 
bekende verkooppunten Saskia:"Biri Ich von 

Deutschen Blut ?" 

UNIEK! De eerste postzegel met Duitse 
landsnaam, geldig voor frankering 

binnen de Nederlandse landsgrenzen ! 
Eine „Rarität für die Holland -Sammlung"? 
of gewoon een NEDERLANDSE POSTZEGEL 

die dus gewoon in elke serieuze 
Nederland -verzameling thuishoort ? 

1 Verzamelen 
2 Kon.Huis I 
3 Spijker 
4 Kon.Huls II 
5 Postzegeltaal 
6 Natuurmonumenten 
7 Zilv. Jubileum 
8 Mooi Nederland I 
9 Dick Bruna (Nijntje) 
10 Going For Gold 
11 Rembrandt 
12 Mooi Nederland II 
13 Karel Appel 
14 Bedreigde Dieren 
Totaal nr 1 t/m 14 

PTĴ egel f " 
Port Betaald Zegels 

Nr 1/21 compleet 5,95 
FDC's PBZ1/PBZ9 22,50 

Rembrandt Prestigeboekje met i x deze 
"Nederlandse - Duitse" zegel erin : € 69.00 
Losse zegel postfris : € 65,50 

Postzegel en Muntenhandel 

' H O L L A N D S G L O R I E ' 

Automaatstroken 
1989 14 w 29, 
1991 11 w 17, 
1993 5w 14, 
1996Frama4w 4,i 
1997 Magier 4w 5, 

1 Nijmegen 13,50 
2 Nederland 17,50 
3 Rotterdam 4,50 
4 Weesp 4,50 
5 Goes 4,50 
6 Monnickendam 4,50 
7 Amsterdam 4,50 
8 Bolsward 4,50 
9 Roermond 4,50 

10 Papendrecht 4,50 
11 Leiden 4,50 
12 SIttard 4,50 
13 Vlieland 4,50 
14 Woudrichem 4,50 
15 Schoonhoven 4,50 
16 Enkhuizen 4,50 
17 Deventer 4,50 
IBZutphen 4,50 
19 Zwolle 4,50 
20 Kampen 4,50 
Verzamelblok 1 4,50 
Verzamelblok 2 4,50 
Verzamelblok 3 4,50 
Verzamelblok 4 4,50 
Compleet 2005 (12) 59,50 
Compleet 2006 (12) 39,50 

29,50 
17,50 
14,50 
4.00 
5,50 DAVO ALBUM 

Camplaan 8 
2103 GW 

Heemstede 
HG@Stampdealer.nl 

Tel. 
Fax 
Bank 
Giro 

023 5477444 
023 5291605 
68312619 
4208936 

www.Dostzeaelhandel.com 

Speciale Kerstvellen 
Groot Formaat (Hang-blokl<en) 

(niet via de Collect Club verkocht) 
2002 2115/2234 17,50 
2003 2212/2231 17,50 

Mooi Nederland 
2005 - 2006 
Porto kosten altijd extra 
Let op ! Prijzen onder 

nadrukkelijk voorbehoud 

Friesland 
Drenthe 
N.Holland 
Gelderland 
N.Brabant 
Groningen 
Z.Holland 
Utrecht 
Limburg 
Overijssel 
Zeeland 
Flevoland 
Compleet 

15,00 
17,00 
21,00 
11,50 
9,00 

10,50 
8,00 
8,00 

11,00 
8,00 

11,00 
9,00 

99,00 
speciale zegels 
(Tandingen / etc) 

1200A 
1215B 
1307/08B 
1335B 
1336A 
1571/728 
1720B 
1735C 
1756C 
1907a 

1,25 
1,25 

12,00 
7,50 
6,00 
4,00 
9,75 
6,00 

12,00 
2,00 

Duits ETB met "normale" 
Nederlandse en Duitse 
Saskia (officieel Eerste 

Dag Afstempeling 
€7,95 

Speciaal Rembrandt 
herdenkingsmapje 

€11.95 

AANBIEDINGEN POSTFRIS NEDERLAND 
POSTFRIS 

cat nr 

110-113 
134-135 
136-138 
139-140 
141-143 
166-168 
199-202 
203-207 
208-211 
212-219 
220-223 
224 
225-228 
229-231 
232-235 
236-237 
238-239 
240-243 
244-247 
248-251 
262-255 
256 
257-260 
261-264 
265-266 
267-268 
269 
270-273 

pnjs 

11,80 
59,5) 

165,0) 
14,5) 
19,2) 
12,50 
23,0) 
44,8) 
22,25 

110,0) 
31,5) 
33,0) 
48,5) 
47,0) 
47,0) 

375,0) 
59,01 
82,5) 

152,51 
82,5) 
39,51 
19,5) 
97,5) 
72,0) 
41,0) 
52,5) 
19,5) 
73,00 

POSTFRIS 

cat nr 

274-277 
278 
279-282 
283-286 
287-288 
289-292 
293-295 
296-299 
300-304 
305-309 
310-312 
313-317 
318-322 
323-324 
325-326 
327-331 
332-345 
346-349 
350-355 
356-373 
356a/d 
374-378 
379-391 
379a/d 
402-403 
402b/3b 
428-442 
469-473 

pnis 

76,00 
44,(0 
85,t0 
49,5 D 

9,50 
37,50 

7,50 
28,S0 
27,25 
24,75 

8,75 
27,S0 
24,75 

8,50 
13,; 5 
25,75 
18,1 D 

310,(D 
21,5D 
97,(D 
57,5 D 

8,75 
6,50 
6,75 
4,55 

155,(0 
6,25 
3,00 

POSTFRIS 

catnr 

474 489 
490-494 
495-499 
500-503 
508-512 
513-517 
518-533 
534-537 
538-541 
542-543 
544-548 
550-555 
556-560 
561-562 
563-567 
568-572 
573-577 
578 581 
583 587 
588-591 
592-595 
596-600 
602-606 
607-611 
612-616 
617-636 
637-640 
641-645 

pnis 

94,00 
3,50 
2,25 
3,20 
2,55 
6,75 

185,(0 
650,(0 

4, i0 
5,20 

10,40 
28,80 
45,50 

4,i0 
15,(0 
19,25 
12,(0 
13,(0 
10,50 
4,50 

55,(0 
6,(0 

13,20 
8,'0 

10,'0 
6,(0 

14,(0 
16,50 

POSTFRIS 

catnr 

647-648 
649-653 
654 
655-659 
661-665 
666-670 
671-675 
676-680 
681-682 
683-687 
688-692 
693-694 
695-699 
700-701 
702-706 
707-711 
713-714 
715-719 
722-726 
727-728 
731-735 
738-742 
743-744 
747-751 
752-756 
759-763 
766-770 
771-773 

pnis 

2,10 
7,; 5 
0, '0 

10,-5 
B,b5 
8,05 

19,25 
5,60 

b/,b0 
5,60 
7,; 5 
2, '0 
3,50 

10,25 
7,: 5 
9,(>0 
2,/b 
b,2b 
7,70 

11,10 
4,:o 
8,'0 
3, 5 
7,; 5 
4,bh 
2, i0 
3, 5 
1,20 

POSTFRIS 

catnr 

774-776 
777-778 
779-783 
786-790 
854 
886-888 
vel len 
899 
917 
925-926 
932-936 
937 
965-969 
971-2 
978-982 
983 
985-989 
990-991 
1001 
1007-1008 
1024 
1030-1 
1042 
1052paar 
1059-1062 
1063 
1079-1082 
1083 

pn/s 

7 90 
0,10 
2,i0 
3/b 

19,b0 
fi,bll 

67,511 
2 45 
4,711 
7 75 
7 10 
4 55 
7 40 
7 iO 
7 70 
9, 0 
3,10 
7, 0 
5,Sb 
7,;b 
4,70 
7,50 
5,45 
630 
14b 
7 75 
1,)0 
1,6b 

*0p aanvraag GRATISpn/shist met vele aanbiedingan vanpostfrisse BngestempeldezegBis. boekles fdc etc van 
Nederland en Overzee 

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

Tel: 077 - 35 12 698 GRATIS PRIJSLIJST 
NEDERLAND en OVERZEE 

Postbank 
Rabobank: 

346 82 65 
10 77 01 766 

FRANCO 
LEVERING 

Fax: 084 - 75 98 330 

Website www postzegelhoes nl 
E-mail; info@postzegelhoes nl 

en om U nog beter van dienst te kunnen zijn: samenwerking met 
LIBRENPHILATEUE 

Engeland KEM19 
Duitsland 6451 GC SCHINVELD 
Berlijn www librenphiiatelie com 
Erankrijk e-maillibren@planetnl 
Zwitserland e-mail libren@nQme nl 
Oostenri|k Tel 045-5251176 

Postfris en FOC Rep Suriname 
Postfns Indonesië 
FDC Indonesië 
FDC Antillen 
Postfns en FDC Aruba 
FDC div landen 

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 vrijcJag geopentd van 10:00 tot 17:00. 
Adres: StemercJingweg 12Ate Soesterberg 

(inciustrieterrein) 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 ve i l i ng r e k e n t t o c l i 2 0 % v o o r z o w e l d e 

k o p e r a ls ve r kope r . Di t Is 4 0 % !!!!! 
Postzegelhandel Zeist, Bachlaan 76 

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

Internet: www.postzegelhandelzeist.nl 

mailto:HG@Stampdealer.nl
http://www.Dostzeaelhandel.com
http://www.postzegelhoes.nl
mailto:info@postzegelhandelzeist.nl
http://www.postzegelhandelzeist.nl


Brabantse 
Postzegel- en 
Muntenveiling 

O S V f > 

Houdt op 2 en 3 februari 2007 
haar 148® openbare veiling 
Wij houden voor u 6 veilingen per jaar. 

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

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

restpartijen in dozen en kisten enz. 

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

Vraag onze gratis catalogus aan !! 

Nederland NVPH nummer B2435 
Aanbieding op onze site! 

Onze hoofd-site met postzegels 
en benodigdheden 

www.Post3eeld.com 

Onze inicooplijsten per serie. 
Nergens ter wereld uitgebreidere 

inkooplijsten! 

Onze'gratis online wereldcatalogu 
Op land en thema. 
Absoluut uniek! 

Ons postzegel-warenhuis in 
Haarlem. 

200m'po$tzegelwinkel! 
Winkelcentrum Cronjéstraat 68 

Haarlem, tel:023-5272136 

WÊ 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

S 
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, 
allocl 

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

Wij kopen 
• Postzegelverzamelingen 

• Postzegels uit winkelvoorraden of nalatenschappen 
• Grote doubletten verzamelingen postzegels 

Postzegel-en Munthandel 

"Dutchstamp" bv 
Maandereind 61 
6711 AB Ede. 

Tel: 0318-61 03 34 -Fax: 0318-65 1175 
e-mail: postzegels@dutchstamp.nl 

Na afspraak, is bezoek aan huis mogelijk voor grote objecten. 

IJ 

mailto:info@brabantsepostzegelveiling.nl
http://www.brabantsepostzegelveiling.nl
http://www.Post3eeld.com
mailto:postzegels@dutchstamp.nl


P.W.Meinhardt 
Piet l le in«traal 3(> * 2 5 1 8 CH Den Haag 

Michel catalogi 
Overzee deel 5 WestAfrika 2007 
Overzee deel 4, 5 & 6 Afrika compleet 2002 
Catalogus Europa CEPT 2007, m kleur 
Catalogus Duitsland Junior 2007, in kleur 
Catalogus Duitsland 2006 

tguropa West, Noord, Oost & Duitsland 2006 

Laxibiedimg ■ 
^NVPH speciale catalogus Nederland & Gebieden 2005, in kleur 9,90 
NVPH CDROM Nederland & Gebieden 2005 5,00 
Philex diverse catalogi 2006, vraag naar de landen elk 5,00 
Lape catalogus Finland, Aland, Estland 2006, in kleur 12,90 
Yvert catalogus Monaco, Andorra,& DOMTOM 2006, m kleur 12,90 
Yvert pocketcatalogus Frankrijk 2006, met gratis lichtloep 7,50 
^CS catalogus NieuwZeeland 2005, In kleur 5,00^ 

Winkeltijden: dinsdag t/m vrijdag 10.0017.00 • zaterdag 10.0014.00 
Telefoon 070 365 22 27 Fax 070 365 18 85 
Email pwmeiiihardt®collectura com 
Postgiro 125.34.14 FortisBank 80.70.90.077 
Orders i € 3,50 verzendkosten bij vooruitbetaling Bi) facturering 
werkelijke verzendkosten Prijswijzigingen voorbehouden 

69,00 
69,00 
38,00 
14,80 
12,90 

86,00^ 

NVPH N e d e r l a n d f u n i o r 2 0 0 7 

'P' C a t ï i l o g i USA At C a i t f i d f ' ' 
pcott catalogus USA pocket 2007, in kleur 21,00 
I Scott speciale catalogus USA & Gebieden 2007, in kleur 65,00 
US Postal Service Guide to U.S. Stamps 2007, in kleur 27,90 
Harris catalogus USA & Canada 2007, in kleur 29,90 

lunitrade speciale catalogus Canada & Gebieden 2007, in kleur 42,90 

C a t a l o a i Azi 
SG CentraalAzie Afghanistan, Iran & Turkije 2006 52,25 
SG China compleet 18782006, met Taiwan, Hongkong, Macau 66,40 
Yang catalogus Volksrepubliek China 2006, in kleur 26,90 
IS spec. cat. Malaysia, Singapore & Brunei 20052007, in kleur 37,90 
JSCA speciale catalogus Japan deel 1 18711946, editie 2007 49,90 

LKPC catalogus Korea & ZuidKorea 2007, in kleur 32,50 

Z u m s t e i n Z w i t s e r l i m a d s p e c i a a l 2 0 0 7 ^ O B P B e l g i ë & G e b i e d e n 2 0 0 7 2 5 , 0 0 
Spec. cat. Zwitserland deel 1 . zegels, boekjes, rolzegels, ATM 58,50 
Spec. cat. Zwitserland deel 2: luchtpost, toeslag & dienst 58,50 
SBK catalogus Zwitserland & Liechtenstein 2007, in kleur 19,90 F i l l i p s A l a n d s p e c i a a l 2 0 0 7 2 2 , 9 0 

POSTZEGELVEILING H O E S 
Internat i o n a Ie veil i n g e n s i n d s 1945 

iK.3ai?aï 

Onze 190''^ veiling zal plaatsvinden 
op 9 en 10 maart a.s. 

U kunt voor deze veiling nog inleveren: 

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 20 januari a.s. 

Postzegelveil ing Hoes 
Postadres Postbus 3106 5003 DC Tilburg 

Telefoon 0135800434 Fax 0135800435 Email info@pzvhoes.nl 
Voor meer informatie kunt u ook onze website bezoeken www.pzvhoes.nl  Onze catalogus treft u daar ook aan. 

mailto:info@pzv-hoes.nl
http://www.pzv-hoes.nl


Poshegelhandel KAR€L D€n HeRTOG VJIAnCn 

Verzamelt u Nederland, Plaatfauten, Nederland 

Nederlandse Antillen, Suriname of Aruba? ^°^'^^''^ 
Dan zijn wij u gaarne van dienst! 

Compleet 
nrs. 634-537 
met certificaat 
€ 695 — 

-Ar" 

Suriname 
luchtpost 8-14. 

Serie Do.X 
zonder punt, met 
certificaat € 675,-

^ ^ ) 

mi 
Interneringzegels 1+2 

postfris met 
certificaat. 

€ 495,— 

Curacjao 75-81 
postfris met 

certificaat € 495,— 
Nederlands-Indiè 
160-166 postfris 

€ 375,-

Doos Nederland 
€ 495,— 

Doos Overzee € 495,-
(geen fdc's etc.) 

Luctitpostzegels 
12+13 postfris met 

certificaat, 
€ 375, -

PLAATFOUTJNI! 
Onderstaand vind u een 
gedeelte uit onze 
voorraad plaatfouten (zie 
cat. n.v.p.h. 2007, biz. 342 
t/m 377) 

mv: 
0 : 
X : 

met velrand 
gestempeld 
ongebruikt 
postfris 
blok van vier 

21p© 
21p6 0 
26p0 
26pl 0 
26p2 0 
27p© 
31p3x 
33apl 0 
33apl X 
56p0 
5ópxx 
57p0 
63p0 
7Op0 
70px 
75p0 
9Op0 
98px 
lO2p0 
lO3p0 
I l l p 0 
141px 
141p0 
143p0 

Prijs e 

40,— 
15,-
30,— 
70 , -
3 0 , -
25 , -
3 0 , -
25,— 

110,-
19,— 

200,-
7 — 

30,— 
64 , -
85 , -
7,50 
1,50 

450,-
25 , -
4 0 , -
18,-
19,— 
11,50 
12,50 

211p0blok 
212p0 
213p0 
214p0 
216p0 
218pxx 
219p0 
219p 0blok 
221pxx 
223pl 0 
240p XX 
278p XX 
288pl XX blok 

van 6 
291 p © 
294p0 
326p0 
338p0 
341p0 
374p XX paar 
41 Ip0 
412p© 
414pxx 
414pl XX 
420p3 
422pxx 
422pl XX 
422pl XX 
422p2 XX 
422p3 XX 
423pxx 
424p XX 
446pxx 
461 p 0 
467p© 
468p© 
468pl 0 
482p XX blok 
499p0 

35 , -
5 0 , -
67,50 
3 5 , -
3 5 , -

1 2 5 , -
105,-
150,-
17,50 
15, -
35 , -

135,-

100,— 
6,— 
5,— 

25 , -
5 0 , -
9 0 , -
9 0 , -
10, -
20.— 
9.— 
9,— 

15,— 
0,50 

15, -
15, -
10, -
8 , -
2,50 
2,50 
2,50 

80,— 
25 , -

125,-
100,— 
25 , -

110,-

Plaatvauten! 
Geactite verzamelaar. 
Onlangs wist ik de tiand te leggen op een zeer 
belangrijke collectie plaatfouten van Nederland. 
Niet eerder kon ik u zoveel schaars en zeldzaam mate
riaal van dit populaire verzamelgebied aanbieden. 
In deze advertentie (en die van november 2006 op pagina 
725) vindt u de prijslijst volgens de catalogi van de NVPH 
(Van Wilgenburg) en Van der Most. 
Smeed het ijzer als het heet isl Zo'n unieke kans om uw 
collectie uit te breiden krijgt u niet snel een tweede keer. 
U kunt mij bellen, schrijven of mailen om uw bestelling 
door te geven. Wie het eerst komt... 
Lang niet alle aanbiedingen kunnen in de advertenties 
worden opgenomen. Neem dus gerust even contact op, 
als u wilt weten wat er van allerlei specialistische gebieden 
van Nederland en OR nog meer in voorraad is. 

Met vriendelijke groeten, 
Karel den Hertog 

149p en 149pl 
in paar x 

151p© 
166p XX 
168pxx 
17Op0 
170p blok XX mv 
170pl 0 
170pl XX blok mv 
170pl XX 
171px 
171pl © 
172p© 
180p© 
194p0 
199pxx 
201pxxpaar 
201 p XX blok 
206p XX 
208p© 
208p XX mv 
208px 
208p XX blok rol-

tandlng mv 

65 , -
275,-
35 , -
70 , -
50 , -
80 , -
45 , -
6 0 , -
5 0 , -
67,50 

110,-
150,-
70 , -

100,-
35 , -
45 , -
6 0 , -
80 , -
9 , -

35 , -
19,— 

9 0 , -

532p© 
533p© 
549p0 
613pl © 
893p XX blok mv 
968p XX 
1019pxx 
1034pxxblok 
1042pxx 

50,— 
5 0 , -
20 , -
15,-
35 , -
2 1 , -
18, -
12,50 
15,— 

1068pxxpaar mv 12,50 
1170pl XX blok mv 
1175p XX blok mv 
1192pxx 
1192pl XX 
1303p XX 
1314pxx 
1327p XX 
1361pxx 
1446pxx 
1685p© 
1685pxxblok mv 
1786p XX 
1988pxxvel 
2219pxxvel 

7, 
9 , -
4,50 
4,50 
3,50 
1 , -
3 , -
4,50 
7 — 

20,— 
4 5 , -
3 5 , -
2 5 , -
2 0 , -

78pm0 
128 pm© 
136pml X 
141pm 0 
143pm 0 
151pm © 
151pm X 
162pm © 
162pml © 
178pml © 
179pm 0 
180pm 0 
194pm 0 
197pm 0 
212pm2 0 
229pm © 
230pm © 
231pm0 
243pm XX 
257pm X 
278pm 0 
280pm 0 
280pm X 
314pml © 
329pm © 
46Ipm© 
463pm © 
463pml © 
463pm XX 
463pml XX 
467pm2 0 
468pml 0 
474pm 0 
477pml 0 
478pm 0 
478pml © 
549pm 0 
594pml 0 
683pml XX 
683pm2 XX 
737pm XX 
839pm XX blok 
907pm XX 
907pml XX 
918pm XX 
963pm XX 
965pm XX 
983pml XX 
1045pm XX 
1066pm XX 
1088pm XX 
1088pm 1 XX 
1091pm XX 
1092pm 1 XX 
1093pm 1 XX 
1133pm XX 
1142pm XX 
1143pm XX 
1143pm 1 XX 
1174pm XX 
1199pml XX 
1199pm2 XX 
1270pm XX 
1295pm 1 XX 
1297pm XX 
1298pm XX 
1322pm XX 
1322pm 1 XX 
1399pm XX 
1399pm 1 XX 
2114pm XX vel 
2272pm XX vel 

45,— 
12,— 
60,— 
12,50 
12,50 

100,-
125,-
5 0 , -
5 0 , -
45,— 
5 0 , -
45,— 
6 0 , -
6 0 , -
2 1 , -
22,50 
22,50 
22,50 

120,— 
30,— 
2 0 , -
15,— 
25 , -
4,— 
6,75 

15,— 
12,— 
12,— 
2 0 , -
2 0 , -
2 0 , -
4 5 , -
25 , -
25,— 
2 0 , -
20,— 
2 0 , -
3 0 , -
11,— 
11,— 
12,— 
10,— 
6,— 
6,— 

10, -
3,50 
9 , -

13, -
6,— 
5,— 
9,— 
9,— 

10, -
5,— 
5 , -

16,— 
7,— 
5 , -
5 , -
6,— 
4,— 
5 , -
3,50 
8 , -
8 , -
8 , -
4,— 
4,— 

10, -
10, -
8 , -

10,— 

NEDERLAND POSHEGEL-
BOEKJES posttris 
Nr. Prijs € 

normaal 

1 
2 
3 
3A 
4 
5 
6A 
6B 
6C 
6D 
6E 
6EF 
6FFP 
6FFQ 
7A 
7B 
7BF 
8A 
8B 
8C 
8AF 
8BF 
8CF 
9A 
9B 
9D 
9E 
9F 
9G 
9H 
9AF 
9CF 
9DF 
9EF 
9FF 
9GF 
9HF 
lOA 
lOAF 
10BF 
llAF 
IIBF 
12A 
13A 
14A 
14B 
15A 
16A-21 
22A-28 
29-33 
34 
35-36 
37 
38-44B 
45 46 
47A-47B 

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

82,50 
22,50 
22,50 

6,— 
1,50 
3,25 

15,-
2 — 
2 -
3,50 
6 , -
5,50 

28,— 
6,— 

13,50 
35 , -
9 , -

89 , -
69 , -
5 4 , -
68 , -
2 0 , -
10,— 
5,— 

39,— 
48,— 
89 , -
65 , -
18, -
4,— 
5 , -
6,— 

11,— 
6,— 
7 — 
7,50 

10,-
3 , -
2,50 
2,501 
1,35 
1,80 
2,25 
1,80 
2,251 
7,50 
2,25 
3,— 
2,25 

Prijs € 
met 

Telbiok 

4,— 
6,— 
4,— 
8 , -

115,-
4 0 , -

6 , -
5 , -

20 , -
4 , -
4,50 
6,— 
9,— 
7,50 

35 , -
10,-

45 , -
12,-

67,50 

17,50 
13,-

115,-

6 , -

8 , -
9 , -

10, -
12,50 
4,— 
4 , -
3 , -

per boekje 

per boekie 

per boekje 

per boekje 

per boekje 

per boekje 

SURINAME 
Aanbiedingen 

— ^ : ^ J 

SURINAIVIE postfris 
Complete jaargangen 
vanaf 30%! 

Jaar 

1975-1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

Prijs € 

45,— 
1 1 , -
9 , -
8 , -

15 , -
19 , -
2 0 , -
20,— 
22,— 
4 0 , -
39,— 
3 5 , -
3 9 , -
3 4 , -
32,— 
4 0 , -
40,— 
60,— 
7 6 , -
8 0 , -
8 0 , -
86,— 
9 5 , -
7 0 , -
9 0 , -
9 1 , -
9 4 , -
9 7 , -

134,-
134,-

Postzegelboekjes 
1 t/m 6 
7 
8 
9 
10 

port 1-6 

p. stuk 1,35 
4,— 
5,50 
8,50 
5,50 

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

Bestellingen zenden naar: 

Postzegelhandel 
K. den Hertog 
Prins Bernhardstraat 4 
4132XGVIanen 
Tel. 0347-372908 of 0347-320943 
Fax 0347-371874 
Postbank 42.69.335 
Bestellingen boven de € 35,— worden franco toege
zonden. Verzending geschiedt na onh/angst bedrag 
op postbank 42.69.335. 
Ons bekende klanten betaling binnen 14 dagen. 
Levering zolang de voorraad strekt. 

Kantoor open o p 
d o n d e r d a g 9.00 -12.30 
en van 13.30-18.00. 
O p andere d o g e n regelmat ig 
open , even bellen van tevoren. 
E-MAIL: postzegeltiandelclenherfog@kliksafe.nl 

E-MAIL: postzegelhandeldenhertog@kliksafe.nl Zetfouten voorbehouden. 

mailto:postzegeltiandelclenherfog@kliksafe.nl
mailto:postzegelhandeldenhertog@kliksafe.nl


lE^WSML E 
DE 'R ' IS WEER IN DE MAAND.. EN IN 
EEN OOSTENRIJKSE WIPA 2008ZEGEL 

RRRis een in de Duitse 
postzegelcatalogi veel
gebruilcte afkorting, die 
zoveel wil zeggen als 
'uiterst zeldzaam'. Wie 
dus ergens drie R'en ziet, 
denkt  als hij of zij verza
melaar is  al heel snel aan 
iets heel bijzonders. Het 
is erg jammer, maar de 
RRRzegel die Oostenrijk 
enkele maanden geleden 
uitgaf, zal het wel nooit 
tot de zo begeerde RRR
status brengen. 
Dat klinkt misschien 
vreemd, maar de drie 
R'en hebben in dit geval 
betrekking op een stom 
typefoutje in de lands
naam Oostenrijk op de 
driehoekige zegel die ter 
gelegenheid van WIPA 
2008 verscheen. 
Niemand die het van 

tevoren gezien heeft (ook 
wij niet, trouwens, toen 
we de zegel voor het eerst 
onder ogen kregen), 
maar de in zilver gedrukte 
landsnaam OSTERR
RBICH is met drie r'en 
geschreven en dat is toch 
echt een R teveel. 
Opschudding in Oosten
rijk, maar omdat de fout 
bij alle zegels voorkomt, 
blijft deze bijzondere 
RILRpostzegel helaas 
heel gewoon... 

POSTZEGELCOLLECTIE 
WIESENTHAL GEVEILD 

Op 27 september 2006 
werd bij Kohier m 
Wiesbaden de postze
gelcollectie geveild van 
de in 2005 overleden 
beroemde Nazijager 
Simon Wiesenthal (1908
2005). De verzameling 
leverde 791.000 euro op. 
Het veilinghuis had de 
opbrengst geschat op 
circa 350.000 euro. 
Een Chinese postzegel 
was met 41.000 euro het 
duurst. Een Oostenrijkse 
postzegel, met daarop 
Adolf Hider, bedekt met 
zwarte verticale lijnen 
('Hider achter tralies'), 
bracht 5.400 euro op. 
Ook de collecties Rusland 
en Polen brachten veel 
geld op (53.000 en 58.000 
euro respectievelijk). 
Simon Wiesenthal, 
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INTERNATIONALE 
POSTWERTZEICHENAUSSTELLUNG 
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overlevende van twaalf 
Nazikampen, was 
gevangene van 1941 tot 
mei 1945. Zijn voorliefde 
waren postzegels en post
stukken uit het gebied 
waar hij was geboren: de 
grensstreek tussen Oos
tenrijk en Hongarije, nu 

Oekrame. Hij werd pas fi
latelist nadat zijn huisarts 
hem had aangeraden om 
postzegels te gaan verza
melen als middel tegen 
slapeloosheid, zo meldt 
het Franse blad Timbres 
magazine van november 
2 0 0 6 . G A. GEERTS 

LEIDSE KRUITRAMP 
WORDT HERDACHT 

Het is maar dat u het 
weet: op 12 januari 1807 
ontplofte er in Leiden, 
aan de Steenschuur, een 
kruitschip. Er vielen 
exact 151 doden en zo'n 
tweeduizend gewonden. 
Veel rekentalent is er niet 
voor nodig om te beseffen 
dat de tweehonderdste 
verjaardag van dit feit 
begin 2007 kan worden 
herdacht. En dat dóet de 
Leidsche Vereniging van 
Postzegelverzamelaars 
dan ook: op 21 januari 
a.s. wordt een Postze
geltotaaldag gehouden. 

waarop onder andere 
een kleine tentoonstel
ling over het ontplofte 
kruitschip te zien zal zijn. 
Maar dat is niet alles: er 
is ook een ruilhoek en 
een jeugdboek en er zijn 
handelarenstands. Wie 
postzegels, munten of an
dere verzamelobjecten wil 
laten taxeren kan er trou
wens ook terecht. Note
ren alvast, dus: 21 januari. 
Verenigingsgebouw K&G, 
J.C. de Rijpstraat 29 in 
Leiden (industriegebied 
De Waard). De Postzegel
totaaldag is van 10.30 tot 
16 uur geopend. Inlichtin
gen: 0715418741 of via 
acp.hoflendoorn(a)hccnct.nl 

AMERIKAANSE MEDIA WEKEN IN DE BAN 
VAN FILATELISTISCHE GRAPPENMAKER 

Ze waren er in de Ver
enigde Staten een paar 
weken vól van. Het was 
dan ook een spectaculair 
bericht: een envelop die 
was gebruikt voor het 
inzenden van een stem
biljet was onder andere 
gefrankeerd met een In
verted Jenny, de beroemde 
Amerikaanse zegel van 24 
cent uit 1918 met omge
keerd middenstuk. Deze 
drukfout, die de indruk 
geeft dat het op de zegel 
afgebeelde vliegtuig on
dersteboven vliegt, komt 
maar bij honderd zegels 

voor. Wie is er zo gek om 
een zegel die een kapitaal 
waard is, gewoon weg 
te plakken en met een 
modern stempel te laten 
ontwaarden? zo vroegen 
de Amerikanen zich af 
Ging het om een gek of 

IN MEMORIAM 
F.W. VAN DER WART JR. 

Op I november 2006 
^ overleed de heer F.W. uan 
<= der Wart jr. (87). Hij was al 
° voor het ontstaan van de 
 Nederlandse Vereniging 
t van Poststempelverzame
2 laars (Po & Po) in 1945 
^ een actief verzamelaar 
^ en documentalist van 
S Nederlandse poststem
2 pels. Vanaf de oprichting 
^ van Po & Po maakte Van 

"TT" der Wart deel uit van het 
IR bestuur, aanvankelijk als 

commissaris Nieuwtjes
dienst en tot 1973 ook als 
penningmeester. Daarna 
verzorgde hij ruim twintig 
jaar het uitwisselingsver

keer voor verzamelaars 
van machinestempels. 
Van der Wart is vooral 
bekend vanwege zijn 
publicaties in de reeks 
De Poststempels uan 
Nederland: catalogi die 

betrekking hebben op de 
reclamehandstempels, 
gelegenheidsstempels en 
machinestempels. Al in 
1943 en 1944 verzorgde 
hij in eigen beheer de 
eerste drukken van deze 
catalogi. Latere drukken 
(in totaal zijn van beide 
catalogi zes drukken 
verschenen) zijn door Po 
& Po uitgegeven. 
De heer Van der Wart 
heeft als sympathiek en 
bescheiden persoon een 
belangrijke rol gespeeld 
bij het propageren van het 
verzamelen van poststem
pels. Met zijn onvermoei
bare inventarisaties heeft 
hij velen geïnspireerd 
tot het aanleggen van 

stempelverzamelingen. 
Van der Wart was lid 
nummer i en erelid van 
Po & Po. De vereniging 
en de filatelie in het alge
meen zijn hem veel dank 
verschuldigd. 
Dat hij moge rusten in 
vrede. Bestuur Po & Po 

om een grappenmaker? 
Het laatste, kunnen we nu 
vaststellen. Aanvankelijk 
zag het er naar uit dat er 
vanwege het verkiezings
reglement tot september 
2008 zou moeten worden 
gewacht voor de envelop 
onderzocht zou kun
nen worden. Maar de 
nieuwsgierigheid won 
het: in december werd de 
envelop toch maar aan 
enkele experts voorge
legd. En die ontmasker
den de kopstaande Jenny 
als een nogal doorzich
tige vervalsing. Iemand 
in de Verenigde Staten 
moet enorm hard hebben 
gelachen. Alhoewel: er 
gaan al stemmen op om 
de envelop te bewaren, 
omdat het couvert dankzij 
alle publiciteit een 'zeld
zaamheid op zichzelf' is 
geworden... 

AITINK EN HOVENKAMP; 
KINGDOM AWARD 

Voor hun boek Bridging 
the Continents m Wortime 
 Important Airmail Routes 
19391945 hebbende 
auteurs, Hans E. Aitink 
en Egbert Hovenkamp, de 
George D. Kingdom Award 
2005 van de American 
Airmail Society ontvangen. 
Het boek werd eerder be
kroond op Chicagopex 95, 
waar het verguld zilver 
behaalde. 



De Nieuvsfe 
Eurolanden 

NlEUWl 

Reliëf druk op mg 
en voorzijde 

Depothouders 
Postzegelhandel KLOEK BV 
Rostnarijnsteeg 4 ■ 1012 RP Amsterdam 
Tel. 0206 24 2164 
Fax 0206 20 94 90 

Glasheldere uitsparingen 
en schuiven van hard PVC 

"Leverbaar 0 2 / 0 7 

Postzegelhandel Parnassus V.O.F 
Roelof Hartstraatj4 
1071VK Amsterdam 
Tel. + Fax: O 206 75 23 72 

Pzli. Bredenhof 
Bovensfraat 286 a ■ 3077 BL Rotterdam 
Tel.OlO 48267 2 5 F a x 0 1 0  4 7 9 7 0 6 5 
email bredenhof@cs.com 

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

Luxe kunstlederen band met een prachtige afbeel
ding in reUëf druk op de voorzijde en rugzijde. 
Inhoud: 6 Euromuntbladen van stevig dik karton, 
inclusief schuifvenster vervaardigd uit hard pvc. 
Deze bladen bieden plaats aan 12 complete 
Euro muntensets voor de nieuwe eurolanden, 
te weten 2 per blad. 
Afmeting: 245 mm x 270 mm. Kleur: Blauw 

Bestelnr. 
CLAS EURO BL 2' 

Postzegelhandel van Domburg 
Voldersgracht 28 ■ 2611EV Delft 
Tel. O 15  2 12 30 55 
Fax 015  2 12 21 88 

Philamunt 
Handelsstraat 34 A  Sittard 
Tel: 0464201650 
www.philamunt.nl 

19,95 
HOLIAKDS GLORIE POSTZEGEL EN MUNTENHANDEL 
Camplaan 8 • 2103 GW Heemstede 
TeL 0235477444 
Fax 0235291605 

Postzegel & Munthandel Weerenbeck 
RijkswegZuid 106 • 6l6l BR Geleen • 046  4750258 
A. Battalaan 48  6221 CE Maastricht  043  3218864 
www.weerenbeck.nl • email: info@weerenbeck.nl 

LEUCHTTURM ALBENVERLAG GMBH & CO. KG ■ Postfach 1340 D21495 Geesthacht 
EMail; info@leuchtturm.com ■ wv\nv. leucht turm.com 

mailto:bredenhof@cs.com
http://www.philamunt.nl
http://www.weerenbeck.nl
mailto:info@weerenbeck.nl
mailto:info@leuchtturm.com
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11 DECEMBER 2006: 
BASISZEGELS 2007 

U kunt ze inmiddels 
waarschijnlijk al dromen, 
want ze zijn al bijna een 
maand in gebruik: de 
nieuwe basiszegels die 
TNTPost onder de titel 
'Tien voor Nederland' 
(frankeerwaarde 44 cent), 
'Vijf voor Europa' (72 
cent) en 'Vijf voor buiten 
Europa' (89 cent) aan de 
man/vrouw brengt. 
De zegels tonen oerhol
landse producten. Som
mige van die producten 
lijken te profiteren van 
al dan niet bedoelde sluik
reclame. 
Op het velletje 'Tien 
voor Nederland' zijn de 
volgende producten te 
vinden; gildeglas, spaar
lamp, fluitketel, Revolt
stoel, Unoxrookworst, 
flessenlamp, Heineken 
lon^neck, tulp, bakfiets en 
Bugabookmderwagen. 
Het velletje 'Vijf voor 
Europa' toont vijf 
identieke zegels met een 
klapschaats en ook op het 
velletje 'Vijf voor buiten 
Europa' hebben de vijf ze
gels een identiek ontwerp 
(kaasschaaf). 
Van de zegels 'Tien voor 
Nederland' en 'Vijf voor 
Europa' zijn ook mailers 
verkrijgbaar met daarin 
vijftig dezelfde zegels. 
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Ook zoveel leuke foto's 
op uw PC? 

Vul bij uw bestelling op 
www.tntpostfotoservice nl 
de code i 1' / o in voor 15% 
korting ESinnen twee werkdagen 
worden de foto s persoonli|k 
bezorgd Op de website maakt u 
ook gemakkelijk een persoonli|ke 
fotokalender of een prachtig 
fotoalbum 
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I I DECEMBER2006: 
BUPLAKZEGEL 3 CENT 

Een van de gevolgen van 
de tariefwijziging per 
I januari 2007 was dat de 
zegels in het typeNikkels 
met een nieuwe waarde 
werden uitgebreid en 
een oude waarde (5 cent) 
opnieuw werd uitgegeven 
met het nieuwe TNTPost
logo. Het werd een zegel 
van 3 cent, verkrijgbaar 
in velletjes van tien. Met 
de nieuwe zegel is het 
mogelijk zegels in het 
oude prioritytarief voor 
zendingen binnen Europa 
(69 cent, brieven tot 20 
gram) bij te frankeren tot 
het nieuwe tarief (72 cent, 
dezelfde gewichtsklasse). 
De velletjes '10 maal 0.03' 
en '10 maal 0.05' zijn de 
eerste Nikkelsvelletjes 
die op de velrand zijn 
voorzien van het nieuwe 
TNTPostlogo. 
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2 JANUARI 2007: 
PERSOONLIJKE ZEGELS 

Een nieuw jaar, een 
nieuw tarief en dus ook 
een nieuw kadertje voor 
de Persoonlijke post
zegel van TNTPost. In 
plaats van de vertrouwde 
frankeerwaarde 39 cent 
vermeldt het jrame van de 
Persoonlijke postzegel nu 
een waarde van 44 cent. 

^ Net als altijd zorgt 
■= TNTPost ervoor dat u een 
° 'ingevulde zegel' in uw 

Z EMISSIEKALENDER 
:; FEBRUARI 2007 
UJ 

i 7 februari: 
2 Mooi Nederland 2007 
^ (Gouda); velletje met 5 

postzegels van 44 euro
cent (gegomd). 
21 februari: 
Mooi Nederland 2007 
(Groningen); velletje 
met 5 postzegels van 44 
eurocent (gegomd). 

collectie kunt opnemen. 
Nu eens geen voetballer, 
maar onroerend goed 
op de zegel. Omdat de 
Koninklijke Nederlandse 
Munt dit jaar twee eeuwen 
oud is, ruimde TNTPost 
op de zegel een plaatsje 
in voor het gebouw van 
de in Utrecht gevestigde 
Munt in. 
De Persoonlijke postzegel 
is verkrijgbaar in velletjes 
van tien gegomde, iden
tieke zegels. 

2 JANUARI 2007: 
ZAKELIJKE ZEGELS 

Er kwam op 2 januari jl. 
ook een nieuwe zakelijke 
postzegel uit (mailers 
van vijftig), die bedrijven 
kunnen gebruiken om er 
een eigen afbeelding op te 
laten plaatsen. Er is uiter
aard ook weer een 'inge
vulde versie' beschikbaar, 
met een afbeelding van 
een nieuwe, knaloranje 
TNTPostbrievenbus. 

200 jaar Koninklijke Nederlandse Munt 
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BELGICA ' 0 6 : EEN FILATELISTISCH FEEST! 
Verzamelaarsstroom onvermoeibaar op weg naarfilateliepaleizen 

T E K S T : CEES J A N S S E N - F O T O ' S : A L B E R T H A A N EN N O O R T J E K R I K H A A R 

Dat de internationale postze
geltentoonstelling Belgica '06 
(gehouden van i6 tot en met 20 
november in het Heizelcomplex 
in Brussel) een groot succes 
was, was zelfs buiten de paleizen 
n en 12 al te zien. Gedurende 
vrijwel alle dagen bewoog een 
enorme stroom verzamelaars 
zich van het metrostation 
Heize! naar de twee hallen van 
Brussels Expo, op weg naar een 
dag vol filatelistische en andere 
hoogtepunten. Beter dan welk 
verslag ook geven de foto's op 
deze pagina een indruk - al is het 

dan maar een beknopte - van 
wat er in Brussel zoal te beleven 
viel. Aan De Post, haar partners 
en aan de talloze vrijwilligers 
die zich voor het evenementen 
inspanden komt een groot com
pliment toe: Belgica '06 was een 
waar filatelistisch feest. 

Natuurlijk werd er ook serieus 
gestreden om de punten. Voor 
de Nederlandse deelnemers was 
het resultaat van hun inspan
ningen een groot succes. Hun 
inzendingen werden door de 
internationale jury bekroond met 

minimaal zilver. Vijf ereprijzen 
werden aan Nederlandse deel
nemers toegekend. De bekronin
gen waren als volgt. 

Jeugdinzendingen: 
Olga Husson, Sivinging Sails, 
Ratling Wheels, 85 punten, groot 
vermeil en ereprijs. 
Patrick Peschke, Creepy or Scary, 
what's the matter?, 8i punten, 
vermeil. 
Sebastiaan Breukel, Tortoise, Ter
rapin and Turtle Tales, 78 punten, 
groot zilver. 
Amsterdamse Postzegel jeugd 

Club, Dwarf Among Giants, 73 
punten, zilver. 

In de thematische klasse van 
haar leeftijdsgroep behaalde 
Olga het hoogste aantal punten. 
Groot vermeil is de hoogste 
bekroning die een jeugdige 
inzender Kan behalen. De in
zending werd door de jury met 
een ereprijs gewaardeerd voor 
de originele benadering van het 
thema. 

Thematische inzendingen: 
Pieter Struik, Mutter Erde... nichts 
als Dynamik, 90 punten, goud. 
Dirk Speksnijder, Columbus Dis
covers a new World, 90 punten, 
goud. 
Zegertvan Duijn, Europe, 
A Community in Process, 85 pun-
ten, groot vermeil, 
jan Cees van Duin, Dutch Com
fort, 85 punten, groot vermeil. 
Peter van Nies, The Family Life of 
Birds, 85 punten, groot vermeil 
en ereprijs. 
A! Brull, Karneval Entlarvt, 83 
punten, vermeil en ereprijs. 
jo Toussaint, The Zambezi River, 
83 punten, vermeil. 
Riniejochoms, Elephantologj/, 82 
punten, vermeil. 
Sijtze Douwstra, Millions of Years 
of Nature Encapsulated in Stone, 
80 punten, vermeil. 
Han Kaijser, Electricity - As Dange
rous as Lightning, 77 punten, 
groot zilver 

Eénl<aderinzendingen: 
Henk Buitenkamp, The Use of 
Bisected Stamps in the S.H.S. 
1918-1921, 90 punten, goud en 
ereprijs. 
johan van As, The First Trial Flight 
from Amsterdam by KLM, 86 
punten, vermeil. 
Daan Koelewijn, Winged 
Postmen, 83 punten, vermei! en 
ereprijs. 
Leo Jelsma, Airmailpaperfrom 5 
Grams to Aerogram, 83 punten, 
vermeil. 
Gerrit Matthijssen, Auxiliary Post 
Offices in Bosnia-Herzegovina, 77 
punten, zilver. 
Kees de Baar, De Groenlandse 
Brievenposterij, 72 punten, zilver. 

De beoordeling van eenkader-
inzendingen op internationale 
tentoonstellingen gebeurt, net 
als het geval is bij inzendingen 
met meer kaders, aan de hand 
van een schaal die tot TOO 
punten loopt.Wij feliciteren de 
inzenders uiteraard van harte 
met de behaalde resultaten! 



SAMENSTELLING: REIN BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
e-mail: dziewon(a)xs4all.nl 
website: vvww.xs4all.nl/~dziew0n/fila/druktech.htm 

HANGBLOKJES DECEM-
BERZEGELS 2006 

Op 23 november 2006 
verschenen de jaar
lijkse hangblokken met 
Decemberzegels, met 
daarin twintig zegels 
van 29 cent. Op dezelfde 
datum verschenen ook 
de Goede-Doelenzegels 
(eveneens in hangblok
ken van twintig zegels, in 
dit geval 29+10 cent.). De 
blokjes met Goede-Doe
lenzegels waren op Postex 
2006 in Apeldoorn en op 
Belgica '06 m Brussel al in 
voorverkoop verkrijgbaar, 
maar de zegels waren nog 
niet geldig voor gebruik! 
De Goede Doelen zegels 
zijn gedrukt in Walsall 

bij Birmingham, op een 
MüUer-Martini offsetpers 
(druk aan de rol) van 
Walsflli Secunty Printing. De 
Decemberzegels werden 
als vanouds in rasterdiep
druk vervaardigd, op een 
Goebelpers (eveneens 
druk aan de rol) van Joh. 
Enschede Security Print in 
Haarlem. 
'Als vanouds' wil meteen 
ook zeggen dat de 
kenmerken die we in 
2005 aantroffen, ook in 
2006 weer te verwachten 
waren. Bij de Goede-Doe-
lenzegelblokken was dat 
behalve een variatie in 
de hangogen ook een spe
ciale wijze van slitten ten 
behoeve van de productie 
van eerstedagenveloppen. 
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De variatie in hangogen is 
zichtbaar, de eerstedag
enveloppen op het mo
ment dat deze kopij naar 
de drukker ging helaas 
nog niet beschikbaar voor 
onderzoek. 
Bij de Decemberzegels 
van 2006 kan een grote 
variatie aan hangogen 
worden geconstateerd. 
Net als vorig jaar is er dui
delijk met een schroeven
draaier of iets dergelijk 
geprobeerd om volledig 
doorgestanste hangogen 
te vermijden door een 
compleet landschap aan 
lukraak geplaatste hecht-
punten te creëren! 
Het op twee plaatsen 
'noodgedwongen' in de 
breedte optreden van een 
'dubbele slit' is ook dit 
keer weer geconstateerd. 
Vooralsnog komt zo'n 
dubbele slit uitsluiten 
voor bij de meest rechtse 
kolom van een hangblok. 
Maar ongetwijfeld zullen 
er ook nog hangblok
ken opduiken waarbij de 
dubbele slit in de meest 
linkse kolom van een 
hangblok optreedt. 

HANGBLOKJES VAN VIJF 
(BEATRiXZEGElS) 

Met de tariefwijziging per 
I januari 2007 in zicht 
werden op 11 december 
2006 het gros van de 
langlopende zegels in de 
nieuwe frankeerwaarden 
verkrijgbaar gesteld. 
Daarmee wordt het steeds 
moeilijker om tot nu toe 
courante hangblokjes 

om u te waarschuwen, 
maar voor zo ver mogelijk 
probeer ik wel steeds de 
laatste stand van zaken 
door te geven op mijn 
website: 
u'U)U).xs4alI.nl|~d2ieu)on/ 
druktech/nedjan^.htm 
Op 29 november werd 
in Den Haag aan de 
business bahe op het 
Kerkplein de zegel van 
3 euro aangetroffen met 
ronde buitenslit, zoals 
die ook al eerder was 
gebruikt voor de zegel van 
39 cent en i euro met het 
drukvormnummer 'W4'. 
De blokjes met zegels van 
I euro waren al bijna ner
gens meer voorradig, van 
die met zegels van 3 euro 
konden soms nog erg 
oude oplagen gevonden 
worden (zelfs nog met de 
bedrijfsnaam PTTPost). 
Des te lastiger zal het zijn 
om de zegels van 3 euro 
met de aanduiding TPG-
Post met ronde buitenslit 
te pakken te krijgen, nu 
er sinds i januari jl. geen 
nieuwe 3 euro meer nodig 
blijkt (het binnenlands 
tarief voor brieven tus
sen 500 gram en 3 kilo 
is immers verlaagd van 
3.00 naar 2.64 euro!). 
Er zal misschien eerder 
behoefte zijn aan de zegel 
van 2 euro. 

Dat de blokjes van 39 en 
78 cent zullen verdwijnen 
lijkt wel duidelijk, en het
zelfde geldt waarschijn
lijk voor de waarden 40, 
65 en 80 cent. En komen 
daarna de 'bijplakwaar-
den' 25 en 50 cent en i 

DE NIEUWE WINCOR 
ZEGEUUTOMATEN 

Bij de op 6 november 
2006 geopende postwin-
kel op de Binnenweg 209 
te Heemstede (deze shop 
valt onder 'Postkantoren' 
en niet onder 'TNT'!) 
viel de afgelopen weken 
nog veel te beleven. Mijn 
collega Pieter Houdewind 
schrijft er elders in dit 
blad over (zie de rubriek 
'Automaatstroken'). 
De al eerder gesignaleer
de moeizame gewenning 
aan de automaten bleef 
voor de klanten en het 
Posdcantoren-personeel 
een bron van ellende. Dat 
kwam niet alleen doordat 
de apparaten geregeld ha
perden (27 november jl. 
waren rond 15 uur alle au
tomaten 'plat') maar ook 
doordat - heel gebrui
kersonvriendelijk - voor 
elke zending één zegel 
moest worden getrokken 
en daarna apart betaald 
moest worden. Dit leidde 
tot onnodig lange wacht
rijen. Gelukkig kon het 
Postkantoren-personeel 
zijn gram af en toe halen 
door de frustraties af te 
reageren op de filatelisten 
die de automaten in hun 
ogen onnodig aan 'testen' 
onderwierpen. 'Filatelie 
is geen klant, het is een 
pest,' zo leek de stem
ming te zijn! Je zou je 
haast laten wegkijken... 
Het in de vorige rubriek 
geconstateerde exact 
gelijk oplopen van de 
nummering van de twee 

te pakken te krijgen. Er 
wordt niet of nauwelijks 
meer iets bijbesteld en 
als er op het laatst nog 
sporen van laatste opla
gen opduiken is het zaak 
daar goed op te letten en 
direct toe te slaan. Helaas 
komt deze rubriek in de 
meeste gevallen net te laat 

euro aan de beurt? 
Bij de zegel van 78 cent 
zijn op de valreep nog 
kenmerken gevonden die 
al veel eerder aanwezig 
moeten zijn geweest, 
maar die niet eerder wer
den opgemerkt. En dat 
geldt ook voor de zegel 
van 3 euro! 

automaten voor pakket-
stroken bleek inderdaad 
juist. Erger nog: de 
automaten produceer
den stroken met precies 
dezelfde barcodes (zelfde 
volgnummer, zelfde bars) 
zonder dat in de barco
des iets was opgenomen 
dat naar frankeerbedrag 

http://vvww.xs4all.nl/~dziew0n/fila/druktech.htm


BASIS PAKKET 

In de linkerkolom: tiuee stroken die op 13 nouember mt tuice verschillende automaten luerden (jetrokken; 
desondanks uermcldcn de stroken identieke machine- en barcodenummers; rechts- de situatie op 4 december 
2006: nu vermeiden de stroken dejuiste machinenummers: rcspectieuelijk 000001 en 000002. 

verwees! Of je nu 6.20 
euro betaalde of i cent 
(wat nodig zou zijn als 

SLUIT NOOIT 
ORIGINELEN IN! 

De samensteller van deze 
rubriek is u erkentelijk 
voor meldingen en tips. 
Stuur ecliter nooit origineel 
materiaal mee; een goede 
vergroting of kleurenkopie 
bewijst net zulke goede 
diensten. Kunt u geen 
kopie bijsluiten, omschrijf 
uw vondst dan zo goed 
mogelijk. 

je al 6.19 euro aan zegels 
zou hebben geplakt) of 
nul cent (in die gevallen 
waarin aangegeven werd 
dat de zending naar een 
antwoordnummer ge
zonden moest worden): 
de stroken verschilde qua 
barcode niets van elkaar, 
alleen op het punt van een 
al dan niet vermelde extra 
tekst. 
Dat er überhaupt stroken 
van I cent konden worden 
geproduceerd was - zo 
bleek wel uit snibbige 
opmerkingen - het Post
kantoren-personeel een 

doorn in het oog. Het zou 
mij niet verbazen als die 
mogelijkheid op korte 
termijn tot het verleden 
behoort. In Nijmegen was 

die mogelijkheid al vanaf 
het begin geblokkeerd! 
De verschillende kleuren-
versies van het TNTPost-
logo (zie Filatelie van 
december jl.) behoren 
nu tot het verleden. De 
rechterautomaat was na 
afgifte van omstreeks 900 
stroken door de 'bruine' 
rol heen en kreeg toen 
een 'oranje' rol te ver
stouwen. Inmiddels had 
de linkerautomaat een 
aangepast apparaatnum-
mer gekregen; oooooi in 
plaats van 000002. Een 
overzicht is te vinden in 
het tabelletje hieronder. 
Mijn w* Houdewind 
meldde in zijn rubriek een 
rolomvang van 1.500 ze
gels voor de smalle zegels 
en van 950 stuks voor de 
brede zegels. De 'bruine' 
rol is duidelijk bij lange 
na niet toe gekomen aan 

de verstrekking van 950 
stroken! 
Ook bij de smalle zegels 
geeft de linkerautomaat 
nu sinds 15 november 
2006 PKoooooi aan, in 
plaats van PK000002. 
Met dank aan Hens Wolf 
en Jacques van Zandvoort 
voor het verstrekken van 
gegevens met betrekking 
tot de nummers bij de 
'overgangen' in Heem
stede. 

Oproep 
Ik houd me van harte 
aanbevolen voor elke mel
ding van nog preciezere 
nummers rond de hierbo
ven genoemde overgangs-
data (wijziging van 00002 
in 000001 en van 'bruin' 
naar'oranje')! 

*; W = verzamelvriend (vrij naar 
het Duitse Sümmlerjreund) 

Nummer 

OOOOOI 

0 0 0 0 0 2 

0 0 0 0 0 2 

0 0 0 0 0 2 

Soort 

oranje logo 

oranje logo 

bruin logo 

oranje logo 

Automaat, tijdstip van afgifte etc. 

uit de linkerautomaat verkrijgbaar sinds 15 november, omstreeks 
ii;oo uur (nummer 73i[?] e.V.; nummer 735 op 15.11.2006 
getrokken door Jacques van Zandvoort); 
uit de linkerautomaatverkrijgbaartoti5 november, omstreeks 
11:00 uur (nummers 001-730P]; nummer 730 op 14.11.2006 
getrokken door Jacques van Zandvoort); 
uit de rechterautomaat verkrijgbaar tot 15 november (nummers 
ooi-73o[?]; nummer 704 op 13.11.2006 getrokken doorBvdB); 
uit de rechterautomaat verkrijgbaar vanaf medio november 
(nummers 73i[?] e.V.; nummer 758 op 15.11.2006 getrokken 
door Jacques van Zandvoort). 

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 a contant, (desgewenst per bank of giro) 

Eventueel bezoek aan huis. 

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



SAMENSTELLING: JAN BORXUUT 

BELGISCHE EMISSIES IN DE 
MAAND JANUARI 2007 
Vier emissies geeft De Post 
deze maand uit: 

8 januari: 
Promotie van de filatelie 
(buitenlandse kunst in 
Belgische musea). 

g januari: 
Sport (veldrijden, 
bowling, golf). 

29 januari: 
Jeugdfilatelie; 
Muziek (accordeons). 

Koninklijk Museum 
voor Schone Kunsten in 
Antwerpen 
Op 8 januari jl. verscheen 
een blok met een toeslag
zegel van 0.60+ 0.30 euro 
voor de promotie van de 
filatelie. Op de zegel staat 
een vrouw geschilderd 
door de Italiaan Amedeo 
Modigliani. De blokrand 
toont op de achtergrond 
het gebouw van het mu
seum. De zegel is ontwor
pen door Jean Libert. 
Modigliani werd geboren 
op 12 juli 1884 in Livorno 
(Italië); hij stierf op 24 
januari 1920 in Parijs. Hij 
maakte zowel schilderijen 
- veel vrouwenfiguren - en 
beelden. 
De zegels zijn gedrukt 
op de Goebel-i raster-
diepdrukpers (druk aan 
de rol) van de Zegelwerk
plaats in Mechelen. Het 
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zegelformaat is 4 (38.15 
bij 48.75 mm) met de 
perforatiemaat 11̂ /2 (22 
tanden horizontaal, 28 
tanden verticaal). De 
korte zijde vertegenwoor
digt de cilinderomtrek. 
Op de drukcilinder zijn 
waarschijnlijk vier blok
ken geplaatst. 

Sport 
Op 9 januari 2007 ver
schijnen drie blokken met 
van tien zegels (vijfmaal 
twee) in de waarden 
0.46, 0.60 en 0.65 euro. 
De zegels in de blokken 
tonen afbeeldingen van 
het veldrijden, bowling 
en golf 
Bij de zegel van het veld
rijden is de aanleiding het 
wereldkampioenschap 
Veldrijden, dat op 27 en 
28 aanstaande in Hoog-
lede-Gits (West-Vlaande-
ren) zal worden gehou
den. Het ontwerp van de 
zegels is van Valerie Paul. 
De zegels zijn gedrukt 
op de Goebel-i raster-
diepdrukpers (druk aan 
de rol) van de Zegel
werkplaats in Mechelen. 
Het zegelformaat is 3 
(27.6 bij 40.2 mm) met 
de perforatiemaat ii'/2 
(16 tanden horizontaal, 
23 tanden verticaal). De 
korte zijde vertegenwoor
digt de cilinderomtrek. 
De perforatie loopt in de 

linker- en rechterrand 
van de blokken geheel 
door, boven in het geheel 
niet en onder met één 
gat. Op de cilinders zijn 
steeds vier blokken, twee 
aan twee en téte-be'che ge
plaatst, ondergebracht. 
Op de onderrand, rechts 
op het blok, is de pro
ductbarcode geplaatst. 
Behalve de hier genoem
de blokken verschenen 

ook drie hangboekjes met 
overeenkomstige afbeel
dingen en zelfklevende 
zegels. 

Jeugdfilatelie 
Op 29 januari a.s. 
verschijnt een blok met 
vijf priorzegels van 0.52 
euro met een afbeelding 
uit het stripverhaal Alex, 
getekend door Jacques 
Martin. 

Jacques Martin werd in 
1921 geboren in Frank
rijk in Straatsburg en 
verhuisde naar België, 
waar hij werkte als 
striptekenaar. Bij de uit
geverij van Kuije / Tintin 
, Casterman, verscheen 
in 1948 het eerste album 
van Alex I'mtrepide (Alex de 
onversaagde). Het verhaal 
speelt zich afin de tijd 
van Julius Caesar. Alex is 

DE ZONDVLOED VAN 
BEL6ICA 2006 [2] 

Ter gelegenheid van de 
vijf dagen durende expo
sitie Bellica 'o5 werd een 
groot aantal zegels uitge
geven. Behalve gewone 
postzegels in blokken of 
hangboekjes verschenen 
ook nog twee zegeltypen 
uit automaten die in de 

tentoonstelUingshal op
gesteld stonden. Uitslui
tend tijdens de opening 
van Belgica '06 leverden 
deze automaten zegels. 
De zegels zijn gedrukt 
in rasterdiepdruk, in 
de Zegelwerkplaats in 
Mechelen, zelfklevend op 
dragerpapier. De 'matrix' 
(het overtollige papier 
rondom de zegels) is 

weggehaald. In de teksten 
- één voor Franstaligen 
en één voor Nederlands
sprekenden - is de evene
mentsnaam Belgica 2006 
in rasterdiepdruk meege-
drukt. Elke automaat le
verde zegels in een andere 
kleur! Het papier bevat 
gekleurde draden; dit om 
namaak tegen te gaan. 
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de zoon van een Gallisch 
stamhoofd. Samen met 
zijn Egyptische vriend 
Enak beleeft hij vele avon

turen in het uitgestrekte 
Romeinse rijk. 
Na 1998 werd het tekenen 
van de strip overgenomen 

door Rafael Morales. 
De zegels zijn gedrukt 
op de Goebeli raster
diepdrukpers (druk aan 
de rol) van de Zegelwerk
plaats in Mechelen. Het 
zegelformaat is 3 (40.2 
bij 27.62 mm) met de 
perforatiemaat ii'/2 (23 
tanden horizontaal, 16 
tanden verticaal). De 
korte zijde vertegenwoor
digt de cilinderomtrek. 
De perforatie loopt in 
de boven, linker en 
onderrand geheel door en 
rechts in het geheel niet. 
Op de drukcilinder zijn 
vier blokken, twee aan 
twee en têtebe'che ge

plaatst, ondergebracht. 
Op de onderrand, links 
op het blok, staat de 
productbarcode. 

Accordeons 
Op 29 januari a.s. ver
schijnt een blok met vijf 
priorzegels van 0.52 euro 
met afbeeldingen van 
diverse modellen accor
deons. Het ontwerp van 
de zegels werd gemaakt 
door het ontwerperscol
lectief MVTM. 
De zegels zijn gedrukt 
op de Goebeli raster
diepdrukpers (druk aan 
de rol) van de Zegelwerk
plaats in Mechelen. Het 

zegelformaat is 3 (27.6 bij 
40.2 mm) met de perfo
ratiemaat ii'/2 (16 tanden 
horizontaal, 23 tanden 
verticaal). 
De korte zijde vertegen
woordigt de cilinderom
trek. De perforatie loopt 
in de linker, onder en 
rechterrand geheel door, 
boven in het geheel niet. 
Op de drukcilinder zijn 
vier blokken, twee aan 
twee en tétebeche ge
plaatst, ondergebracht. 
Op de rechterrand van 
het blok is onderaan de 
productbarcode aange
bracht. 

IETS KOPEN OF VERKOPEN? PLAATS EEN 
KLEINE ANNONCE IN 'FILATELIE'! 

Voor maar 10 euro kunt 
u in 'Filatelie' een kleine 
advertentie plaatsen. 
Dat wil zeggen: alleen 
als ulid bent via een 

vereniging of als u een 
individueel abonnement 
bent aangegaan. 
Dus als u iets wilt ver
kopen; als u op zoek bent 

naar die ene, bepaalde 
zegel; als u de 41.500 
lezers van 'Filatelie' op 
de hoogte wilt stellen van 
een verenigingsbeurs of 
als u aandacht wil vragen 
voor uw eigen website, 
plaats dan een kleine 

annonce. De eerste drie 
regels kosten u maar 
10 euro en elke volgende 
regel 3,50 euro. 
Het formulier hieronder 
maakt het opgeven van 
een kleine annonce heel 
gemakkelijk. Vul de bon 

(of een fotokopie daar
van) volledig in, zet uw 
handtekening en zend 
het formulier aan het vol
gende adres: 
Bureau de Troye 
Prieelvogelweg 5 
1349 CO AlmereHout 

VOOR KLEINE 
ANNONCES 

Een advertentie van 
drie regels kost 
10 euro; voor elke 
regel meer betaalt u 
€3,50. Vermelding 
van naam en adres 
(of naam en tele
foonnummer) in 
de advertentie is 
verplicht. Plaatsing 
onder nummer kost 
4 euro extra. 

ATTENTIE! 
Kruis hier de ge
wenste rubriek aan: 

a AANGEBODEN 

□ GEVRAAGD 

I 

2 

3 
4 
5 
6 

7 
8 

€ 1 0 

€13,50 

€17 

€20,50 

€24 

€27,50 

verleent hierbij machtiging aan Bureau de Troye 
om het verschuldigde bedrag af te schrijven van 
zijn/haar eigen bank of gironummer: 

Schrijf de tekst van uw annonce hierbouen netjes uit. Gebruik per letter, leesteken o/spatie e'en uakje! 

Ondergetekende 

Naam 

Straat: 

PCiPlaats: 

Telefoon: 

Giro/banknummer: 

Ten name van: 

(handtekening). 

Alleen volledig ingevulde en ondertekende 
bonnen worden door Bureau de Troye (adres: zie 
hierboven) in behandeling genomen. 
Sluitingstermijn: minimaal vier weken voor het 
verschijnen van 'Filatelie'. 

Q DIVERSEN 
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smooRN Redactie adres: DeGoedemeenti , 1447 PT Purmerend, telefoon: 0299 - 46 38 50 
M.m.v: Willeke ten Noever Bakker, Jan Bakker, Daan Koelewijn en Toon Omens. 
Administratie en adreswijzigingen: Ana Sprangers, Provincialeweg Noord 128, 
4286 EE Almkerk, telefoon: 0183 - 40 39 52 

VERRUKKELIJKE 
CHOCOLADE 
Houd jij ook zo van 
chocolade? Wist je 
dat sommige mensen 
eraan verslaafd zijn? 
Hele lekkere chocolade 
komt uit België, maar 
ook in Zwitserland 
weten ze hoe je goede 
chocolade maakt. Twee 
eeuwen geleden ging 
Lorenz Cavietzel, een 
Zwitserse banketbakker 
naar Estland. Hij ging 
wonen in Tallin, waar 

hij de eerste banket
bakkerij van de stad 
opende. Deze banket
bakkerij veranderde 

'an eigenaar, maar de 
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verkocht, bleven 
overlieerlijk. De winkel 
werd beroemd in het 
hele land. De banket
bakkerij van Cavietzel 
is inmiddels onderdeel 
van een grote chocola
de industrie in Letland. 
Om 200 jaar chocolade 
in Estland te vieren ver
scheen een postzegel. 
Vind jij het ook zo'ti 
smakelijke postzeoel.-' 

ADRESWIJZIGINGEN 
Een vriendelijk verzoek aan de 
abonnees van De Posthoorn. 
Mie adreswijzigingen, 
verand^ingen tn abonnemen
ten, etc. graag doorgeven aan 
de ledenadministratie van De 
Posthoorn: 
Ana Sprangers, Provindale vfe% 
Noord ia&, 4286 EE Almkerk, 

on: 0183 - 40 39 52 

De Nederlands jeugd 
heeft het goed gedaan 
op de Belgica in Brus
sel. De deelnemers 
kwamen terug van het 
Wereldkampioenschap 
Jeugdfilatelie met 
mooie resultaten. De 
21-jarig Olga Husson 
nam afscheid met 85 
punten en een ereprijs 
voor haar verzameling 
over molens. Patrick 
Peschke's inzending 
over griezels kreeg 81 
punten. De schildpad
den verzameling van 
Sebastiaan Breukel 
werd bekroond met 78 

»ERLAND DOET HfT COED IN BRUSSEL 

CONCURRENT OP POSTZEGELS 

Steeds minder kinde
ren vinden het leuk om 
postzegels te verza
melen. Hoe dat komt? 
Sommige mensen zeg
gen dat de computer de 
oorzaak is. Het is veel 
spannender om games 
te spelen, dan om post
zegels te verzamelen. 
Wat vind jij? De Franse 
post heef^ geprobeerd 

om postzegels en 
games te combineren. 
Er verschenen 10 zegels 
met daarop bekende 
figuren uit computer
spelletjes. Het is een 
mooi overzicht van de 
geschiedenis van de 
games, je komt bekende 
figuren tegen als Mario, 
Pac-Man, Lara Croft en 
natuurlijk ook de Sims. 

punten en de Amster-
lamse Postzegel jeugd

club kreeg 73 punten 
voor haar inzending 
over Liechtenstein. Alle 
deelnemers hartelijk 
;efeliciteerd met hun 

bekroning. 
Op de foto zie je 
Patrick Peschke bij zijn 
verzameling, volgende 
maand komt hij in de 
Posthoorn uitgebreid 
aan het woord. In de 
rubriek Postscriptum 
kun je meer lezen over 
Belgica aan de hand 
van een verslag van 
Lisse Van Der Jeught. 

PAS OP VOO 
Aan de giftige kleur van deze kikker kun je zien dat je 
dit beestje beter kunt mijden. Uit de huid van het dier 
komt een gevaarlijke stofnaar^bujteiTj die heel giftig 

is. Als deze 
stof in het 
bloed van een 
slachtoffer 
komt, krijgt hij 
krampen en 
verlammings
verschijnse
len. Met een 
beetje pech 
volgt de dood. 
De felle kleu

ren moeten dieren afschrikken die denken met een 
lekker r f l ^ t j e te maken hebben. Wie toch toehapt, 
kan niet z%gen dat hij niet gewaarschuwd was. 

KASPERLI, DE MUZIKALE GRAPPENMAKER 
Elk land heeft zijn eigen kinderhelden. Sommige 
zijn zelfs maar in een deel van hun land bekend. 
Kasperli is zo'n held die alleen maar bekend is in het 

Duitssprekende deel van Zwitserland. Maar daar is 
hij dan ook zo beroemd, dat hij een eigen postzegel 
heeft gekregen. Kasperli is een pop die al sinds 1968 
grappen en grollen maakt in een van de Zwitserse 
dialecten. Op de postzegel zien we Kasperli als 
straatmuzikant. Op zijn rug heeft hij een trommel, 
die hij met zijn armen bespeelt. Aan zijn voeten heeft 
hij belletjes en hij blaast ook nog eens op een toeter. 
Tsjingelaboem, daar komt Kasperli! 



Natuurlijk verzame
len wij postzegels. 
Maar ik moet je 
bekennen: ik verza
mel nog véél meer! 
Ik verzamel pen
nen, uitklapboeken, 
stenen, golfballen, 
muziekinstrumenten 
en...fossielen. Dus ik 
maak ook een album
blad met fossielen op 
postzegels. 

De ammoniet 
" " " " " 1 
< AMMONiTtS-VILLANV 

MAGYAR 2 
PO STA o7t 

Wat is een ammo
niet? Dat is de schelp 
van een uitgestorven 
inktvis. Dit was mijn 
eerste fossiel. Hij 
leefde in het tijdperk 
dat we "Jura" noe
men. Dat is bijna 200 
miljoen jaar geleden. 
Weet je wat ik nou 
zo leuk aan fossielen 
vind? Dat beestje 
heeft zo lang geleden 
rondgezwommen en 
nu ligt zijn schelp in 
mijn hand. 

Aardolie 
Ken je het logo van de 
Shell? Kijk dan eens 
naar deze zegel: je 
ziet het al. Waarom 
die schelp? De Shell 
haalt aardolie uit de 
grond. Aardolie is 

ontstaan uit resten 
van planten en dieren. 
Dus die fossiele 
schelp hoort daar bij. 
Maar nu een moei
lijke vraag: Wat doet 
dat gebergte op de 
postzegel daar? Want 
schelpen vind je in de 
zee, in de bodem. 

Vindplaats van 
fossielen 

i30h 

Als je zeefossielen wilt 
vinden, moet je eerst 
naarde bieb. Daar 
zoek je op hele oude 
landkaarten, van ver 
voor de mensheid, je 
ziet op welke plaat
sen zee was. En dan 
weet je zeker, dat daar 
zeefossielen te vinden 
zijn. Dus beantwoord 
nu mijn vraag: wat 
doet dat gebergte op 
de zegel? 

De Pterodactylus 

Dit dier leefde in het 
tijdperk dat we "Krijt" 

noemen, vóór Jura. 
Hij leefde tussen de 
dinosaurussen, zoals 
deTriceratops. Hij 
was niet groter dan 
een spreeuw. En het is 
geen vogel, maar een 
reptiel. Tja, dat wist ik 
ook niet! 

Een gebeurtenis in 
Jemen 

Als ik ergens ben, 
kijk ik altijd of er ook 
fossielen te koop zijn. 
Of nog beter: of ik ze 
zelf kan vinden in de 
rotsen. Nu ga ik je een 
leuk verhaal vertellen. 
Ik was een keer op 
reis in Jemen. 
Dat ligt onder Saudie-
Arabië. Dus dan weet 
je al: woestijn. We 
reden met een jeep 
door de bergen. Hier 
en daar zagen we her
ders met kudden gei
ten. Opeens zagen we 
twee kleine jongetjes 
vanaf de berg op ons 
afkomen. Ze moesten 
snel rennen, want wij 
reden goed door. 
Maar ze riepen: Stop, 
Ho, Ha! (In het Jeme
nitisch, natuurlijk) 

Een handvol 
fossielen 
Een van de twee jon
getjes riep tegen onze 
gids dat hij wat wilde 
verkopen. We waren 
benieuwd wat hij had, 
dus we stopten. Hij 

De eerste vogel 

keek mij aan, en gaf 
me een grote steen. 
Maar het was geen 
steen, het waren al
lemaal platte stukken 
steen. En als je ze 
open liet vallen zag je 
de mooiste fossielen. 
Precies zoals op deze 
zegels. Het waren 
fossielen van varens. 
Groeien varens in 
de woestijn? Nee, in 
vochtige gebieden 
zoals het regenwoud. 
Dus nu heb je alwéér 
wat geleerd! Natuur
lijkheb ik de fossielen 
betaald. En de rest 
van de dag liep ik op 
wolkjes 

Het visje 

Zo'n visje heb ik ook, 
maar niet gevonden, 
hoor, gekocht. Weet je 
waar je heel goedkoop 
fossielen kan kopen? 
In het museum Natu
ralis, in Leiden. Daar 
heb ik al heel wat fos
sielen aangeschaft. 

Dit is een beroemde: 
de Archaeopteryx. Hij 
was een soort kipach-
tige vogel. Hij komt 
ook uit het Ju ra-tijd
perk. Hij had tanden, 
maar ook een snavel. 
Hij was een vliegende 
dino. 

Voor je verzameling 

Je moet er wat voor 
over hebben, om iets 
te bemachtigen. Ik 
hing eens aan een 
rots om een mooi 
fossiel los te wrikken. 
Wat doet u daar? riep 
een boze meneer. 
O, jongens, dat was 
niet best! Heb jij ook ^ 
wel eens iets span- S 
nends gedaan voor je Z 
verzameling? Laat het = 
ons weten, dan schrijf ^ 
ikjouw verhaal in de ^ 
Posthoorn. ^ 
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VERRASSENDE, VROLIJKE EN VREEMDE VORMEN 
Ik neem je nog eens mee op een rondje 
door mijn postzegelverzameling met 
aparte, vreemde zaken. Dit gedeelte 
van mijn collectie noem ik Special 
Effects. We gaan ons eens bezighouden 
met de verschillende vormen waarin 
postzegels worden uitgegeven. 
De meest gangbare vorm van een 
postzegel is de rechthoek of het vier

kant. Ook andere meetkundige vormen zijn niet zo spectaculair. Ik 
zie driehoeken en diamant vormen. Toch wel gaaf In 1967 gaven 
ze in Malta kerstzegels uit in de vorm van een trapezium. Cirkel
vormige kiwi-zegels uit Nieuw-Zeeland en ronde bierviltachtige 
postzegels uit Burundi doen het ook goed. In Zuid-Korea kwamen 
in 2003 achthoeken op de markt, met erop afgebeeld verschillende 
inheemse Koreaanse schoenen. 

stal, bus en nier 
We verlaten nu snel het 
saaie wiskundige gebied 
en komen terecht bij de 
vrije vornnen en daar is 
het genieten geblazen. 
Ik begin maar eens met 
Malta. Daar hadden ze 
in 1968 kerstzegels in de 

vorm van een stalletje. 
Op de eilandengroep Sa
moa in de Stille Oceaan 
verscheen in 2003 een 
serie van vijf zegels in de 
vorm van een autobus. 
Het gaat hier om old
timers. Ze zijn allemaal 
van het merk Toyota. 
Was zeker de sponsor. 
Ook een serieus land als 
Gibraltar w/aagde zich 
aan de vrije vormen. In 
juli 1999 drukten Har
rison & Sons een serie 
van vier in de vorm van 
de Rots van Gibraltar. 
Thomas de la Rue &. 
Co drukten in 1968 vier 
niervormige exemplaren 
voor de Bahama's. 

Harten, landkaarten, 
huisdieren en bloemen 
Harten en rozen, ze 
horen beide bij Valen
tijnsdag. Op 13 januari 
2003 gaven ze in Frank
rijk ter gelegenheid van 
deze feestdag van de 

liefde twee zegels en een 
blok uit met die attribu
ten. Slovenië wilde niet 
achterblijven en gaf in 
hetzelfde jaar ook harten 
uit zelfs nog met een 
luchtje, jullie raden het 
al, rozengeur! 
Postzegels in de vorm 
van een landkaart wor
den ook vaak gemaakt. 
Zo gaf Norfolk Island 
m 1974 omtrekkaarten 
van het eiland uit. Op de 
kaarten staat informatie 
over de ligging en de 
geschiedenis van het 
eiland. 
In Japan kwamen ze met 
een leuk idee. Daar ver
schenen nog niet zo lang 
geleden prachtige post-
zegeltjes in de volgende 
vormen : konijntjes, 
katten, hondjes, rozen, 
viooltjes en parkieten. 

Zeesterren en baseballen 
In Vanuata hebben ze 
geen drukkerij. Ze wilden 
graag postzegels hebben 
in de vorm van zeester
ren. Die zwemmen daar 
rond het eiland. Vanuata 
ligt vlakbij Nieuw-Zee
land en daar werden 
de vier zegels gedrukt. 
Het zijn de Protoreaster 

nodulosus, de Linckia 
laevigata, de Fromia 
monilis en de Echinaster 
callosus. Maar dat wisten 
jullie al. 
In 2001 was het 25 jaar 
geleden dat de Cana
dese baseballploeg The 
Toronto Blue Jays zich 
aansloten bij The Ameri
can League. Daarom gaf 
Canada een postzegel 
uit in de vorm van een 
baseball gecombineerd 
met een blue jay (een 
Vlaamse gaai). 

De vormenrijkdom van 
Tonga 
Het koninkrijk Tonga 
in de Stille Oceaan kun 
je wel de kampioen 
noemen van de vrije 
postzegelvormen. Met 
postzegels m de vorm 
van een fotolens krijgen 
we een doorkijkje op 
een van de eilanden. 
Een padvinderskam-
peertent-vormige zegel 
en een in de vorm van 
een boortoren zijn ook 
wel aardig. Een rugby-

bal is eivormig en het 
embleem van de rotary 
is een rond rad. Beide 
zijn uitgegeven in het 
Koninkrijk Tonga. Vogels 
als de duif en de rode 
parkiet gaven hun vorm 
aan de postzegels van 
De Vriendelijke Eilanden, 
zoals de Tonganezen hun 
land noemen. Sporters 

en natuurlijk harten zijn 
ook dankbare objecten 
om af te beelden. 
Een goudomrande 
landkaart van het 
hoofdeiland lijkt meer 
op een oude schoen 
dan op een eiland, maar 
toch is het één van de 
luchtpostzegels. Schilden 
met daarop natuurbe
schermingsprojecten zijn 
logisch. En dan hebben 
we nog de rijk voorziene 
fruitmand met daarin 
bananen, watermeloenen 
en kokosnoten. 

Autobanden op de 
achterkant 
Een land met ook veel 
vormzegels is Sierra Le
one. Van dat land heb ik ze 
in de vorm van aambeel
den, diamanten, landkaar
ten met op de achterkant 
reclame, vruchten en schil
den met achterop reclame 
voor autobanden. 

Joekels van vormen 
Tenslotte zijn daar dan 
nog de grote vormen. 
Deze blokken zijn 
minstens zo groot als 
een half albumblad, 
sommige zelfs als een 
heel. Dat vult dus lekker. 
Die grote zegels zijn wel 
wat schreeuwerig en 
kitscherig. Bij die grote 
knapen kom ik eerst 
tegen het beroemde 
blok in de vorm van een 
orang-oetan. Vervolgens 
verschijnt een postfrisse 
vlinder uit Laos. Een 
zeeschildpad komt ook 
de wereld der filatelie 
binnenzwemmen, even
als een zeekoe die zo 
groot is dat hij niet in het 
blok past en eruit hangt. 
Een grote ster uit Zuid-
Afrika en een gigantische 
golf uit Canada met 
daarop een ram werden 
uitgegeven ter gelegen
heid van het Chinese jaar 
van de Ram. Als klap op 
de vuurpijl, maar een 
beetje onsmakelijk gaf 
de PTT van Guyana een 
postzegelblok uit in de 
vorm van onze Prinses 
Amalia. 

Volledig was dit overzicht 
niet. Maar voorlopig was 
dit voldoende dacht ik 
Aan de lopende band 
verschijnen er nieuwe 
vormen op de markt. Ik 
houd je op de hoogte. 

Daan Koelewijn 
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EEN DAG]E NAAR BELCICA 

Eindelijk was het zover 
we zijn naar Belgica 2006 
geweest op de Heizel m 
Brussel Ik kwam ogen 
tekort Het was mijn 
eerste postzegelbeurs 
die ik bezocht We waren 
er al voor de middag en 
zijn gebleven tot een flink 
eind na de middag Er 
was werkelijk van alles te 
beleven Je kon een cur 
sus stnptekenen volgen, 
kalligrafie (ik heb mijn 
naam laten schrijven in 
schoonschrift, het resul 
taat was prachtig), een 
cursus eerste hulp volgen 
bij het Rode Kruis, je kon 
knutselen bij Technopo 
lis, enz 
Ik heb natuurlijk ook 
meegedaan aan de 
wedstrijden van de Post 

en Stampilou waarmee je 
leuke prijzen kon verdie 
nen Ik mocht zelfs op de 
stand van Stampilou een 
verrassingspakket opha 
len omdat ik lid ben 
Op de stand van TNT 
Post heb ik mijn collectie 
Nederlandse postzegels 
aangevuld met een aan 
tal exemplaren die ik nog 
met had Op een standje 
van een Oost Europees 
land heb ik een koopje 
kunnen doen voor 2,20 
EUR postzegels van Bel

gië, Benelux, Nederland, 
Engeland, kortom ik heb 
een flink pak zegels op 
de kop kunnen tikken 
Verder heb ik overal zo 
een beetje folders mee

genomen zodat ik nog 
meer kan opzoeken Ik 

kan nog uren doorgaan 
met vertellen Het was 
een heeeeeeeeeeeeeeel 
leuke dag, zeker voor 
herhaling vatbaar 

Groetjes, 
LisseVan Derjeught 

WAT EEN OPROEPJE 
KAN DOEN! 

Renske van den Bogaard 
(13) verzamelt honden en 
beren Een tijdje geleden 
deed ze een oproep op 
het net heeft iemand nog 
dierenzegels over om met 
mij te ruilen' 
Ze kreeg een wel zéér 
bijzondere reactie 
"Ik verzamel al een aantal 
jaren voornamelijk dieren 
Toen besloot ik honden en 
beren te gaan verzamelen 
Postzegels kopen vind ik te 
duur, dus daarom ging ik 
op internet kijken " 
Ben je toen lid geworden van 
de Stamp Kids Club'^ 
"Ja, en ik ben via internet 
gaan ruilen met een jongen 
in Brazilië Ik stuurde 
Nederlandse zegels en die 
jongen stuurde Brazili

aanse zegels terug Daarna 
ruilde ik met mensen uit 
België Maar ik wilde graag 
met honden en beren 
verder gaan verzamelen 
Dus ik zette een oproep op 
de site wie wil er met mij 
postzegels ruilen' Ik verza 
mei honden en beren " 
Wat gebeurde er toen'^ 
"Ik kreeg een mailtje van 
een meneer die wel wat 
voor mij had Hij zei dat 
hij het leuk vond dat ik een 
kind was die postzegels 
verzamelde Daarom 
stuurde hij mij een paar 
hele mooie setjes waar ik 
erg bij mee was " 
Moest je ook wat terugstu

ren'^ 

"Nee, dat was het mooiste 
ik mocht ze gratis hebben 
Ongelooflijk Ik heb die 
meneer heel erg bedankt 
want dat maak ik vast nooit 
meer mee'" 
Misschien zijn er nog lezers 
die honden en berenpost 
zegels hebben voor Renske 
Stuur ze naarde redactie 
van de Posthoorn dan 
zorgen wij dat ze bij Renske 
terechtkomen (WtNB) 

WIST JE DAT.. 

het koraalnf op een 
bloementuin lijkt, maar 
dat koraal helemaal geen 
bloem IS ' Een rif wordt 
gevormd uit miljoenen 
skeletjes van dode ko

DAG VAN ü 
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raaldiertjes, waarop zich 
weer nieuwe nog levende 
koraaldiertjes vastzetten 
Het nf groeit dus alsmaar 
door En omdat 1 koraal 
diertje maar zo groot is 
als een zandkorrel, duurt 
het wel duizenden jaren 
voordat een koraalnf enige 
vorm heeft gekregen Het 
grootste rif ter wereld is 
het "Groot Barnére Ri f 
en het ligt voor de kust 
van Australië Het is meer 
dan 2000 kilometer lang 
en bestrijkt een gebied 
dat ruim vijf keer zo groot 
IS als Nederland Helaas 
worden de koraainffen 
ernstig bedreigd door 
de opwarming van het 
oceaanwater en door de 
lozing van afvalstoffen 

rUTELIE 
07 
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PUZZEL JANUARI 2007 
Dit IS een puzzel voor alle 
jeugdtge leden van De Post 
hoorn je antwoorden moeten 
voor 15 maart 2007 binnen 
zi)n bij de redactie De Goede 
meent 1 1447 PT Purmerend 
Hier zijn de vragen 

1 Waar vi/orden koraalriffen 
door bedreigd^ 
2 Hoe heette de grote post 
zegeltentoonstelltng die in 
Brussel werd gehouden^ 
3 Wat zijn Tnceratops^ 
4 Welk land gaf postzegels 
uit m de vorm van een rode 
parkiet^ 
5 Welk land gaf postzegels uit 
met rozengeur^ 

6 Noem de instrumenten dte 
Kasperti bespeelt 
7 Wie was Lorentz CavietzeP 

f OPLOSSING 
PUZZEL 1 
MEI 2006 
De goede ant 

woorden van de puzzel zijn 
1 7 juli 2005 2 jongeren 
en integratie 3 Cutty Sark, 

4 De Vliegende Hollander, 
5 Djibouti en Zwitserland, 
6 Technische problemen met 
de borduurmachme Na ioting 
heben Jeffrey Hertog Maaike 
Bakker en Koen Droste een 
prijsje gewonnen 
Hartelijk gefeliciteerd> 

t OPLOSSING PUZZEL 2 MEI 2006 
De fragmenten waren { 
van de postzegels 
met de volgende 
NVPH nummers 

1221 1280 en 1674 Na lotmg 
heeft J Osenga (Zoetermeer) een I 
Mooi Nederland velletje gewon 
nen Proficiat' 
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NIEUWE REGELS EN 
DE MOOISTE KAARTEN 

De FlP-conferentie in 
Malaga in oktober jl. 
was belangrijk voor de 
maximafilie. Op de agen
da stond de aanpassing 
van de reglementen (zie 
ook Filatelie van oktober, 
pagina 681); ze werden 
unaniem aangenomen. 
Om een voorbeeld van 
de wijzigingen te geven: 
de afmetingen van de 
gebruikte kaart zijn niet 
langer strikt voorge
schreven. Ze moeten 
wel rechthoekig zijn (of 
vierkant) en twee kaarten 
moeten samen op één 
pagina van A4-formaat 
kunnen worden tentoon
gesteld. Er zal in de loop 
van volgend jaar een 
officiële Nederlandse ver
taling van de reglementen 
komen. Intussen kunt u 
ze al lezen en zelfs meer 
dan dat op de website 
van de FlP-commissie 
voor Maximafilie: www. 
maximaphily.info. De site 
is beslist het bezoeken 
waard: hij geeft inzicht 
in de geschiedenis van 
de maximafilie, brengt 
nieuws en biedt links naar 
websites over de gehele 
wereld. De Luxemburgse 
Bondsvoorzitter, Jos 
Wolff, die ook FlP-coör-
dinator voor Maximafilie 
en groot promotor is 
van deze verzameldisci-
pline, werd in Malaga tot 
nieuwe voorzitter van de 
FIP verkozen. Ik sprak 
hem in november op Bel
lica 06. Dat hij een trouw 
lezer is van Filatelie blijkt 
wel uit bijgaande foto [i]: 
hij bestudeert aandachtig 
ons blad in gezelschap 
van uw rubrieksredacteur. 
Nu er nieuwe regels zijn 
aangenomen zou Jos 
Wolff het een goede zaak 
vinden als het reglement 
voorlopig een aantal jaren 
onveranderd blijft, zodat 
de mensen er beter aan 
kunnen wennen. 

^ In Malaga werd voor de 
^ derde keer de verkiezing 
S van beste maximumkaart 
2 van het jaar gehouden. 
^ De wedstrijd wordt steeds 

populairder, getuige de 
groei van het deelnemer
aantal. De eerste keer, in 
2003, waren er 18 deelne
mers, in 2004 27 en voor 
de prijs van 2005 kwamen 
er 31 inzendingen uit alle 

delen van de wereld bin
nen. Ditmaal won Duits
land met een kaart van 
Robert Koch [2], de ont
dekker van de cholera- en 
de tuberculosebacil; Koch 
kreeg hiervoor in 1905 de 
Nobelprijs voor fysiologie 
of geneeskunde. Let op de 

perfecte harmonie tussen 
postzegel, kaart en het 
gelegenheidsstempel. Als 
tweede eindigde de Finse 
golfloart [3]. In 2004 
streek Nederland met de 
eer, dankzij de bekende 
Kus van Maxima [4]. Derde 
werd toen Maleisië met 

de imponerende wagen 
met de heilige ossen [5]. 
Om de reeks compleet 
te maken toon ik ook 
de winnaar van 2003: 
de Beethovenkaart uit 
Slowakije [6], die de 
sombere stemming die 
Beethoven kenmerkt heel 
goed uitdrukt. Tweede 
was destijds Frankrijk 
met het vliegdekschip 
Charles de Gaulle [7]. Let op 
de mooie Flamme (vlag-
stempel). China was in 
2003 derde met een kaart 
van het 71 meter hoge 
standbeeld van de Grote 
Boeddha van Leshan [8]. 

Op Bellica 06 kreeg ik van 
de Belgische Vereniging 
voor Maximafilie enkele 
kaarten mee van recente 

Belgische uitgiften. Een 
maximale kaart (inclu
sief picturaal stempel) 
is die met de vuurtoren 
van Nieuwpoort [9] uit 
een reeks van vier. Heel 
mooi is de reeks van 
twaalf postzegels, met 
daarin een exemplaar 
waarvan het plezier in 
het biljarten gewoonweg 
afstraalt; kaart [10] toont 
deze zegel met Eddy 
Leppens in het mid
den, die voor de afstoot 
geëscorteerd wordt door 
Paul Stroobants en Peter 
de Backer. Op kaart [11] 
tenslotte de legendarische 
Raymond Ceulemans, 
met het stempel Lier, zijn 
geboorteplaats. 

Volgende keer: De Hanze. 
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ENGELSE BEATLESEMISSIE: GEEN 
ENKELE AANLEIDING, WEL TERECHT 
Beroemdste band ter wereld eindelijk op Engelse zegels 

Vreemd, dat het Engelse postbe
drijfopeens zo ruim aandacht aan 
de beroemdste band ter wereld 
besteedt. Op 9 januari verschijnen 
zes zelfklevende zegels die een 
even groot aantal albums van de 
Beatles in beeld brengen. Er komt 
een miniatuurvelletje met vier an
dere zegels, er worden twee mooie 
eerstedagenveloppen uitgegeven 
(één voor de zegels, de andere 
voor het velletje), er staat een Pre
sentation Pack op de rol en je kunt 
zes toepasselijke prentbriefkaarten 
(Stamp Cards) kopen. Tot slot 
worden ook nog drie vellen van elk 
6o(!) zegels, met steeds twee ver
schillende exemplaren uit de serie 
van zes, uitgegeven. Het moet een 
gruwel zijn voor postzegelverza
melaars en zeker voor de liefheb
bers van Beatles memorabilia, want 
het gaat in de papieren lopen: wie 
alles compleet wil hebben is zo'n 
120 Britse ponden kwijt. Een smak 
geld, maar de ervaring leert dat 
ware fans alles kopen. Royal Mail 
zit dus wel goed. 

Celdklopperij of niet: je kunt niet 
anders constateren dan dat de 
Beatles hun emissie verdiend 
hebben. Al bijna 45 jaar hou
den ze muziekliefhebbers in 
de gehele wereld in hun ban. Ze 
verrijkten het Engelse woorden
boek met het woord Beatlemania, 
behaalden talloze malen goud 
met singles, EP's, LP's, CD's, 
videobanden en DVD's, hadden 
een onmiskenbare invloed op de 
manier waarop rock bands platen 
maken en ze bezorgden de Britse 
schatkist decennia lang enorme 
meevallers. Niet voor niets legde 
sologitarist George Harrison in 

zijn nummer Taxman de Britse 
belastinginspecteurs het volgende 
in de mond: 
'Let me teil you how it will be 
There's one for you, nineteen for me 
'cause I'm the taxman, 
yeah, I'm the taxman' 
waarmee hij verwees naar het 
schaamteloos hoge tarief f95 
procent!) dat de fiscus op net 
inkomen van het Liverpoolse 
viertal van toepassing verklaarde. 

Zoals gezegd: vreemd dat er 
juist nu een tsunami var\ Engelse 
ßeot/es-zegels op ons afkomt. 
Want meestal wordt zo'n emis
sie gekoppeld aan een bepaalde 
herdenking, een zeker jubileum 
of een belangrijke gebeurtenis. 

Links de keerzijde van de eerstedagenvelop toont de achterzijden van de zes albums die op de zegels 
in beeld worden gebracht. Hierboven: minivelletje met vier Beatlezeeels, linksonder het singletje aat 
dit jaar zijn vijfenveertigste verjaardag viert: 'Love Me Do' (met op aeßipside 'P.S. i Love You'). 

Op 9 januari 2007 valt er echter 
voor zover valt na te gaan geen 
belangrijk ßeot/es-jubileum te 
vieren. Negen dagen eerder, 
op Nieuwjaarsdag, was dat wèl 
het geval: toen was het exact 45 
jaar geleden dat de Beatles hun 

desastreuze auditie bij Decca 
in Londen hadden. Omdat hun 
manager, de oud-platenwinkelier 
Brian Epstein, zijn 'jongens' 

op die eerste dag van 1962 
zo veelzijdig mogelijk wilde 
presenteren, stond er op hun 
setlist van die dag een bonte 
stoet aan nummers die niets 
met elkaar te maken hadden 
en - erger nog - vrijwel niets 
van hun compositietalent lie

ten zien. Deuntjes als Besame 
Mucho, The Sheik ofAraby en 
September in the Rain konden de 
Artist s[ Repertoire Manager van 
Decca, Dick Rowe, dan ook niet 
bekoren. Gitaargroepen waren 
uit, zei Rowe tegen Epstein, die 
met zijn Beatles snel uit de stu
dio werd weggewerkt, want Brian 
Poole af The Tremoloes dienden 

zich daar net aan - en die vond 
Rowe wèl goed... 
Gelukkig kregen de jongens 
later datzelfoe jaar hun grote 
kans, bij Parlophone - nota bene 
een dochterbedrijf van EMI, de 
maatschappij die de band al 
eens eerder had afgewezen. In 
september!962 werden de klan
ken van de ßeot/es-compositie 
Love Me Do voor het nageslacht 
vastgelegd. Een maand Tater, op 
5 oktober 1962, kwam de plaat 
uit; hij deed het heel aardig in de 
Engelse hitlijsten, waar de zeven
tiende plaats werd bereikt. 
Beatlemania had op dat moment 
nog niet toegeslagen - daarop 
moesten we nog tot de tweede 
helft van 1963 wachten - maar 
het was wel duidelijk dat de Beat
les er aan zaten te komen! 

WITH THE BEATLES (1963) 
Tweede Beadesalbum 
voor Parlophone; bevat 
zeven nieuwe Lennon/Mc-
Cartney-composities, één 
Harrison-nummer en zes 
standards. Producer George 
Martin speelt piano op 
drie van de nummers. De 
muziekcriticus van The Times 
was lyriscii over dit album, 
met name over de track Not 
A Second Time, die liij Aeoiion 
cadences toedichtte, tot ver
bazing van John Lennon: 
'Really, it was chords just 
like any other chords.' 

HELP (1965) 
Na de zwart/witfilm A Hard 
Day's Ni^ht maakten de 
Beades een film in kleur; 
Help' Het album met die 
naam is de soundtrack van die 
rolprent. Alle nummers uit 
de film (met uitzondermg 
van She's A Woman) staan 
op dit album, alsook een 
aantal 'losse' composities, 
waaronder het fameuze 
Yesterday, in feite het eerste 
soloproject van McCartney. 
Het was het eerste deukje 
in de tot dan hechte samen
werking van de Beades. 

REVOLVER (1966) 
Volgens kenners het aller
beste album van de boys 
(gewone fans houden het 
op S t̂. Pepper). Een album 
van uitersten: perfecte 
popsongs als Eleanor Ryby 
en Here There And Eueryujhere 
(McCartney) afgewisseld 
met camp (Yellou; Submarine) 
en experimentele nummers 
van Lennon (Tomorrouj Neuer 
Knoiüs, She Said She Said), 
die Johns voorliefde voor 
achterstevoren gedraaide 
muziek- en geluidsfrag
menten demonstreren. 

SGT. PEPPER (1967) 
In de Summer ofLoue uit
gebracht 'conceptalbum'; 
vele andere acts probeerden 
krampachtig het Beades-
succes te kopiëren door hun 
eigen Pepper te maken, met 
vaak lachwekkende resulta
ten. Het nummer A Doy In 
The Life werd door de BBC 
geboycot omdat het de lof 
van chemische stimulantia 
zou bezingen. Rjngo is hier 
op zijn best in de meezinger 
With A Little Help From My 
Fnend, Harrison tokkelt wat 
op zijn sitar. 

ABBEY ROAD (196g) 
Als we de opnamedata van 
de nummers op dit album 
in aanmerking nemen, kan 
dit het laatste kunstje van 
de Beatles worden genoemd; 
de vertraagde release van Let 
It Be gooit echter roet in het 
eten. Kant A van de LP bevat 
individueel gecomponeerde 
nummers, kant B biedt een 
pop-opera van met eikaar 
versmeltende songs, met 
een schitterend resultaat. 
Het ontroerende The End 
wordt helaas gevolgd door 
McCartney's Her Majesty. 

LET IT BE (1970) 
Naar de film van die naam, 
die het uiteenvallen van de 
Fab Four akelig scherp in 
beeld brengt. McCartney 
wilde terug naar de wortels 
van de groep (Get Back), de 
anderen deden met duide
lijke tegenzin mee. Met de 
tijdens het draaien van de 
film opgenomen nummers 
werd gesold (Phil Spector 
goot er een kitscherig viool
sausje over); McCartney was 
woedend over de auditieve 
verkrachting van zijn The 
Long and Winding Road. 
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Het Nederlandse monsterboekje. 

ONGESIIT OF ONGESTANST? EN IS HET 
SLITVERSCHUIVING OF STANSVERSCHUIVING? 

NEDERUND 

Varianten Rembrandt
prestigeboekje 
Het Duitse postzegelblad 
DBZ publiceerde een mel
ding van enkele varianten 
bij het Rembrandtpres
tigeboekje. Het gaat dit 
keer niet om de inmiddels 
wereldberoemde Saskia, 
maar om het velletje met 
de drie zegels, waarvan 
zich er twee in het boekje 
bevinden. Er zouden twee 
kleurvarianten zijn die 
vooral in de gekleurde 
linkerrand te zien zijn: 
geelbruin en donker
bruin. Ook in de zegels 
is dit verschil terug te 
vinden. 
De prestigeboekjes zijn 
genaaid. De zwarte draad 
is op het eerste oog niet 
zichtbaar door de rode 
tape links. Bij het uit 
elkaar nemen van wat 
boekjes ontdekte een 
Duitse verzamelaar dat er 
ook boekjes zijn waarbij 
de draad ontbreekt. De 
gaatjes voor de draad zijn 
wel aanwezig! Mogelijk 
een fabricagetoevallig
heid. Leuk overigens dat 
DBZ het in zijn kolom
men geregeld heeft over 
het inkriminierte Rem
brandtboekje. 
Interessanter is een 
Rembrandtboekje waarbij 
het grootste deel van 
de inhoud (en ook de 
zegels!) omgekeerd in het 
boekje zitten. Een veiling 
in Nieuwegein bood het 
begin december aan. 

Monsters in 3D 
Strikt genomen is het 
een postzegelboekje: het 
bevat immers een velletje 

f., van tien zegels van 39 
° cent. Maar het biedt nog 
<>' véél meer waar boelqes
~ verzamelaars niet zo op 
^ zitten wachten: een ste
= vige kartonnen kaft, heel 
^ veel tekst en illustraties 
— (36 pagina's) en een 3D
^ brilletje. 
2 Ik heb het over het mon
 sterboek dat TNTPost 

/Lf. samen met de Oostenrijk
J 2 se Post op 21 november 

uitgaf De postzegels zijn 
in 3Dtechniek (stereo
scopie) gedrukt, zodat je 
ze met het bijgeleverde 
roodblauwe brilletje 

(en blokjes) komt ook 
een stansplaatcilinder te 
pas. Deze zorgt voor 
de uitsnijding van het 
hangoog, voor de rillijnen 
en voor het uitsnijden van 
het boekje (blokje) uit de 
doorlopende drukbaan. 
Er is ook een slitplaat
cilinder. Hiermee wordt 
de tanding om de zegels 
aangebracht. Slitten is een 

Het Oostenrijkse monsterboekje. 

bijna kunt aanraken. 
Afgebeeld zijn acht 'mon
sters': de vampiervleer
muis, de huisstofmijt, de 
witte haai, de ratelslang, 
de bidsprinkhaan, de 
zwarte weduwe (spin), 
de leguaan en de Tyran
nosaurus rex (dinosaurus). 
Omdat het eigenlijk ook 
een gewoon boek is, is de 
prijs van 14.95 6uro niet 
verrassend. 
Wel een verrassing was 
dat deze zegels niet 
aangekondigd waren 
(alleen de 'beste klan
ten' van de Collect Club 
hoorden ervan) en het 
velletje uit het boel<je 
niet los verkrijgbaar is. 
Het zit met de bovenrand 
ingeplakt, zodat ze ook 
niet helemaal fris uit het 
boek te halen zijn. 
De Oostenrijkse versie 
verscheen al op 8 novem
ber, bevat acht zegels en 
kost 16.99 euro. 

'Ongeslit' boekje 82b 
Ongesht boekje, dat 
khnkt wat vreemd. Op 
de website van dit blad 
(u;u)U).jilatelie.u)s) zag ik 
in november de term 
slitplaatuerschuii;infl. Gek 
woord. Toch lijkt het een 
juiste term te zijn. Waar 
ik (men) eerder sprak van 
ongestanst, zouden we van 
onfleslit moeten spreken. 
Maar is dat wel handig? 
Oorspronkelijk was 
stansen: iets met een snij
dende stempel uit metaal 
(of leer, of karton) slaan 
of in metaal aanbrengen. 
Aan de vervaardiging van 
onze moderne boekjes 

Dit boekje 82b is nu bekend met 
een on̂ estanste zegelinhoud. 

term uit de papierindu
strie met als betekenis; 
het stansen van sleuven in 
golfkarton. Dus toch weer 
stansen. 
Omdat er toch weer 
gestanst wordt, pleit ik 
ervoor de termen onge
stanst en stansuerschuiuin^ 
te gebruiken voor boekjes 
(blokjes) waarbij de tan
ding ontbreekt of op de 
verkeerde plaats zit. Des
noods met de toevoeging 
zegels ongestanst of stans
uerschuiuinfl zegels, al zal er 
toch vermoedelijk geen 
verwarring ontstaan met 
afwijkingen die ontstaan 
door de stansplaat. 
Temeer daar de boekjes
verzamelaars al regel
matig gebruik moeten 
maken van voor buiten
staanders merkwaar
dige en wat pejoratief 
aandoende termen als 
kruisreparatie, han^oofl, losse 
inhoud, vagevoet... 
Deze inleiding vond 
ik nodig om de vondst 
van enkele boekjes 82b 

met geheel ontbrekende 
tanding te melden. Het 
boekje is intussen op het 
postkantoor verdwenen, 
maar misschien vindt u 
ze hier of daar nog. Sla ze 
dan even open. 

NIEUW UITGIFTEN 

Aland 
Tu)ee boekjes in 2007 
Aland Post geeft dit jaar 
twee postzegelboekjes 
uit. Op 18 mei een boekje 
met driemaal drie zegels 
met afbeeldingen van 
kunstnijverheid en op 7 
juni een boekje metjrames 
voor persoonlijke zegels. 
De post heeft zegels met 
het motief damesvoetbal 
gebruikt. 

Armenië 
Olympische Winterspelen 
De sinds 1991 onafhanke
lijke republiek Armenië 
gaf tot vorig jaar in totaal 
zes boekjes uit. Afgelopen 
jaar blijken er twee bij ge
komen te zijn. Het eerste 
boekje werd uitgegeven 
ter gelegenheid van de 
Olympische Winterspelen 
in Turijn. Ik ben dus bijna 
een jaar te laat met deze 
melding. Nu waren de 
Armeniërs er ook niet al 
te vlug bij, want als uitgif
tedatum wordt 27 maart 
meegedeeld. De Spelen 

Europazê elbockje uan Armenië. 

aan het Eurovisiesong
festival geeft ook al 
enkele jaren boekjes met 
Europazegels uit. Novem
ber vorig jaar bevatte het 
boekje vier zegels van 200 
en vier van 35od. Bijdit 
zowel als bij het vorige 
boelqe bevinden de zegels 
zich verspringend in het 
velletje. 

België 
Pierre Alechinsky 
In het stortvloedje nieuwe 
uitgiften rond Bellica 
2006 waren ookwat 
(vouw)boekjes met zelf
klevende zegels te vinden. 
Het eerste verscheen op 
17 november en betreft 
een Cobrazegel, een 
gemeenschappelijke 
uitgifte met Denemarken 
(al gemeld in het decem
bernummer). Op de zegel 
staat de slang van de Bel
gische kunstenaar Pierre 
Alechinsky afgebeeld: het 
letterwoord Cobra als een 
schetsmatige tekening. 
Het boekje bevat tien 
van deze zegels met de 

Het UJinterspelenboekje uan Armenië. 

waren toen al een maand 
verleden tijd. 
Enfin, het is een fraai 
boekje geworden met 
vijf postzegels van 120 d. 
(berglandschap en logo) 
en vijf van 170 d. (kaart 
van Italië, berglandschap, 
ski). 

Europa 
Het naar Europa lon
kende Armenië  het nam 
afgelopen jaar ook al deel 

aanduiding prior (= 52c, 
brieven binnenland tot 
50 gram). De oplage be
draagt I miljoen boekjes. 

Danszê els in uelietje en 
boekje verschillen 
Vijf bekende dansen 
krijgen de aandacht op 
een velletje van vijf op 18 
november uitgekomen 
zegels: rock'nroll, wals, 
tango, chachacha en 
samba. De zegels hebben 



een waarde van 60 c , 
maar zijn ook per tien 
in boekjes verkrijgbaar. 
Aanduiding prior, dus 
met een waarde van 52 c. 
Opnieuw i miljoen stuks. 

A U T O C O I L A N T Z C L F K I E V E N O 
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Het Belgisch boekje, gewiß 
aan Cobra (19481951). 
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De Dans: klcury Belgisch boekje. 

Kerst en Nieuuyaar 
Ook de Belgisclie kerst
en nieuwjaarszegels 
waren verkrijgbaar in 
velletjes en boekjes. Beide 
bevatten tien zegels van 
46 c. met afbeeldingen uit 
Hans Memlings 'Musice
rende engelen'. Uitgifte
datum was 20 november. 

Finland 
Transport met urachtauto's 
Op 24 januari verschijnt 

er in Finland een postze
gelboekje met vier post
zegels van 70 cent. Op de 
zegels staan voorbeelden 
van het gebruik van 
trucks: bosontginning 
in 1938, melktransport 
1965, wegaanleg 2000 en 
een Volvo vrachtwagen uit 
2003. 

Verder ditjaar 
Voor zover nu al bekend, 
verschijnen er ditjaar in 
Finland nog twee boekjes. 
Beide op 9 mei. 
Het ene bevat vier zegels 
van 70C met voorbeelden 
van openbaar vervoer, 
het andere zes eersteklas 
zegels met striptekenin
gen uit de serie Moomm. 
Thema: de zomer van 
Moomm. 

Groenland 
Europa 
Groenland komt ditjaar 
misschien wel als eerste 
met Europazegels: op 15 
januari verschijnen twee 
zegels, twee velletjes èn 
een postzegelboekje. 
De Europazegels hebben 
dit jaar de scouting als 
thema. 
Verdere gegevens over 
dit Groenlandse boekje 
ontbreken nog. 

Letland 
Nordia 2006Helsinki 
Bij de opening van de 
tentoonstelling Nordia 
2006, op 27 oktober, gaf 
de post van Letiand een 
speciaal tentoonstellings
boekje uit. In het boekje 
zit een blolqe met vier op 
dezelfde dag verschenen 
vuurtorenzegels van 
40 Ls. Afgebeeld is de 
vuurtoren van Mersraga. 
De oplage bedraagt 7000 
boekjes. 

Bellica 06Brussel 
Ook onze zuiderburen 
werden op 16 november 
met een boekje verblijd. 
De inhoud bestaat uit vier 
zegels van 45 Ls. Het be
treft de op 23 september 
uitgekomen zegel met de 
afbeelding van een lynx. 
Oplage weer 7.000. 

Het boekje uati Letland ter 
gelegenheid van de internationale 

tentoonstelling Belgica 06 

Noorwegen 
Kerstboekje 
Het al eerder door mij 
gemelde kerstboekje, ver
schenen op 17 november, 
bevat tien zegels met de 
aanduiding A (binnen
landse briefpost, in 2006 
nog 6.50 kr). Afgebeeld 
op de zelfldevende zegels 
zijn kinderen met een 
sneeuwpop en een kerst
boom. 

Oostenrijk 
Vtecmde producten 
De boekjesverzamelaar 
raakt bij Oostenrijk het 
spoor wat bijster. Er ver
schijnt een veelheid aan 
producten die weliswaar 
postzegelboekCje) ge
noemd kunnen worden, 
maar die tegelijk ook 
andere functies hebben 
en bij menige verzamelaar 
weerstand oproepen. Ge
lukkig maakt ieder zelf uit 
wat hij of zij verzamelt. 
Met voetbalboekjes van 
Oostenrijk prestigeboek
jes die aan één vereni
ging zijn gewijd kunnen 
de meesten wel vrede 
hebben. Er verschenen 
er inmiddels zes. Twee 
ervan meldde ik nog niet 
eerder: SK Rapid (27 april 
20o6)enSCRAItach(i7 
juli 2006). 

Wien, Wien nur du allem.. 

Andere producten van het 
afgelopen jaar zijn: 
27 april: Sound ofMusic, 
boekje met cd!, 
10 juli: Postzegelboek 
Wien Stadt der Traume, met 
acht zegels + postkaarten, 
4 oktober: Dierenbe
schermingsboekje, 
9 oktober: Britse sport
auto's, 
8 november: Monster in 
3D, zegels met afbeeldin
gen van monsters in 3D 
(zie Nederland), 
16 november: Kerstreis 
door de wereld. 

Zwitserland 
Variant Pro Juuentute 
Anders dan het lande
lijke ProJuuentuteboekje 
met zesmaal twee zegels 

(gemeld in het decem
bernummer van Filatelie) 
bevat het door de Pro
JuDentutevereniging van 
de stad Bazel driemaal 
de complete serie van 
tweemaal 85+40 c. en 
100150 c. Ook de omslag 
is anders. Ik meld het 
boekje hier omdat het op 
de lokale postkantoren 
aangeboden wordt. 

Voorzijde van het in Bazel 
uitgegeven ProJuuentuteboekje. 

De jury van de L.H. Tholentrofee roept kandidaten op 
om mee te dingen naar de 

L.H. Tholentrofee 2006 
Voor deze prijs voor de beste filatelistische rubriek of 

bijdrage in de nietfilatelistische pers komen uitsluitend 
bijdragen in de Nederlandse taal in aanmerking. 

Lezers van 'Filatelie' kunnen de jury opmerkzaam maken 
op filatelistische artikelen die in het jaar 2006 in de 

nietfilatelistische pers zijn verschenen en die naar zij 
menen voor bekroning in aanmerking komen. 

Voordrachten kunt u zenden aan de secretaris van de jury 
van de L.H. Tholentrofee: 

Drs. S.W;D. Veenstra 
Roelofsstraat 31 

2596 VK Den Haag 

Voordrachten van kandidaten moeten vergezeld gaan 
van (een kopie van) de bijdrage die voor bekroning wordt 
voordragen. De voordracht moet uiterlijk 15 februari 2007 

door de secretaris van de jury zijn ontvangen. 

Filatelie 
blad uoor postzefleluerzamclaars 

JMÊBI i'lfMigmlrnfei 
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FIP-CONGRES BENOEMT NIEUWE 
VOORZIHER TIJDENS ESPANA 0 6 
Het FlP-congres - een 
vergadering die eenmaal 
per twee jaar wordt ge
houden - was dit keer in 
Malaga. Daar werd ook 
een wereldtentoonstelling 
voor filatelie ESPANA 06 
georganiseerd. De grote 
tentoonstelling was on
dergebracht in tentenpar
tijen op acht verschillende 
plaatsen in de stad. Dicht 
bij de mensen, laagdrem
pelig en een garantie voor 
een goede belangstelling, 
zoals bleek. In de drukste 
winkelstraat stond in het 
midden van de straat een 
hele rij tenten met twee 
rijen dik handelaren en 
postadministraties. 
Nederland was in Malaga 
behalve door ondergete
kende vertegenwoordigd 
door Bert Goofers (secre
taris commissie Postge-
schiedenis) en Anton van 
Deutekom (lid commissie 
voor Thematische Fila
telie). Henk Buitenkamp 
was bij de tentoonstelling 
de Nederlandse Lands-
commissaris. 
Alvorens het FlP-congres 

op 13 oktober kon wor
den bijgewoond, moest 
op donderdag 12 oktober 
een hele serie commis
sievergaderingen worden 
afgewerkt. Met elkaar 
hebben we zoveel moge
lijk commissiebijeenkom
sten bijgewoond. 
Op de dag vóór de com
missievergaderingen, 
woensdag 11 oktober, was 
nog een extra vergadering 
van de FEPA bijeengeroe
pen. Doel was de agenda 
van de FlP-bijeenkomst 
te bespreken en te zorgen 
voor een goede onder
linge afstemming. De op
komst hier was heel goed: 
bijna alle leden waren 
aanwezig. Het belangrijk
ste punt van de agenda 
was de behandeling van 
de statutenwijzigingen. 
Portugal en Spanje had
den moties ingediend 
waarin werd aangedron
gen op het doorschuiven 
van de behandeling naar 
2008, omdat er te weinig 
tijd was geweest om de 
materie verantwoord voor 
te bereiden. Nu waren 

er nogal wat wijzigin
gen doorgevoerd op het 
oorspronkelijke ontwerp, 
ook principiële, waardoor 
er voor de opvattingen 
van beide landen best wat 
te zeggen viel. 
Over de verkiezing van 
de diverse personen in 
het FlP-bestuur bestond 
grote overeenstemming. 
Met name de kandidatuur 
van Jos Wolfuit Luxem
burg tot nieuwe president 
werd breed ondersteund. 
Het is een goede zaak dat 
de FEPA, met meer dan 
veertig leden de grootste 
en meest invloedrijke 
continentale federatie, de 

agenda van de FlP-verga-
dering voorbespreekt en 
de belangen van Europa 
goed in de gaten houdt. 
De heer Wolff werd 
tijdens het Congres geko
zen als nieuwe president. 
Het aantal belangrijke 
internationale tentoon
stellingen groeit weer. 
Dat is verheugend, want 
het leek er een paar jaar 
geleden nog op dat hun 
aantal steeds geringer 
zou worden. Er werden 
in Malaga een aantal FIP-
erkenningen en -patro
naten verleend (zie het 
overzichtje). 
Ties Koek, uoorzitter NBFV 

2007: 
Sint Petersburg 

2008: 
Israël 2008, Tel Aviv 
Efiro 2008, Boekarest 
Praga 2008, Praag 
WIPA 2008, Wenen 

2009: 
Peking 2009 

2010: 
Londen 2010 
Portugal 2010, Lissabon 
Zuid-Afrika 2010 

j 

19-25 juni 2007 

14-20 mei 2008 " ^ ^ B 
20-28 juni 2008 ] 
12-14 september 2008 1 
18-21 september 2008* | 

september 2009 ; ^ ^ H 

08-15 mei 2010 i 
i-io oktober 2010** 
oktober/november 2010 j 

*: tevens Multilaterale tentoonstelling j 
**: tevens FlP-congres 2010 

KANDIDATEN WALLER- EN 
SPOORENBERG-MEDAILLE 

34 
Informatie over verzekeringen 
Informatie over verzekeringen is 
verkrijgbaar bij het Bondsbureau. 

De Spoorenberg-medaille 
is ingesteld in 1974 en 
is bedoeld als speciale 
onderscheiding voor de 
thematische filatelie. 
Hiermee wordt Johannes 
H. Spoorenber̂  herdacht 
(1889-1971), die als baan
breker wordt gezien voor 
het thematisch verzame
len. Met de medaille wor
den diegenen geëerd die 
zich bijzonder verdienste
lijk hebben gemaakt voor 
de thematische filatelie in 
het algemeen of door pu
blicaties en/of bijdragen 
op thematisch filatelis-
tisch gebied. Toekenning 
van de medaille geschiedt 
door het Bondsbestuur. 
Een voordracht voor het 
verlenen van de onder
scheiding kan uitsluitend 

worden gedaan door het 
bestuur van aangesloten 
verenigingen van de 
Bond. 
De Waller-medaille is ge
noemd naar Pirter Wilhelm 
Waller, die leefde van 1869 
tot 1938. Door zijn schen
king aan de Nederlandse 
Staat van zijn enorme 
verzameling heeft hij de 
aanzet gegeven tot het 
stichten van het Postmu-
seum. De oprichting van 
dit museum vond plaats 
in 1929 en Waller werd de 
eerste voorzitter van het 
Stichtingsbestuur. In het 
jaar 1934 heeft de Bond 
de heer Waller geëerd 
door het instellen van de 
Waller-medaille. Deze 
medaille geeft de Bond de 
mogelijkheid personen 
te eren die zich voor de 
filatelie in het algemeen 
bijzonder hebben onder
scheiden. 
Kandidaten voor de 
Spoorenberg-medaille 
en de Waller-medaille 
kunt u, liefst zo spoe
dig mogelijk en met 
korte omschrijving van de 
verdiensten, aanmelden 
bij het Bestuur van de 
Nederlandse Bond van 
Filatelisten-Verenigingen. 

LANDELIJKE JUBILEUMACTIVITEITEN TIJDENS 
HET HONDERDJARIG BESTAAN VAN DE NBFV 

Het 'jubileum van de 
Bond', zoals het in ver
zamelaarskringen wordt 
genoemd, zal bestaan 
uit evenementen die in 
vrijwel alle maanden van 
het jaar 2008 plaatsvin
den. Hieronder volgen 
de evenementen die door 
verenigingen in diverse 
regio's worden georgani
seerd. 

januari: 
Het spits wordt afgebeten 
door Regio 3 (Noord-Hol
land), met een Categorie 
3 tentoonstelling met 
ongeveer 200 kaders op 
19 en 20 januari 2008. 
De tentoonstelling zal 
plaatsvinden in de Aula 
van Scholengemeenschap 
Huygenwaard in Heer-
hugowaard. Contact kan 
worden opgenomen met 
Stef Visser, e-mail stefvis-
ser(a)nvpi;-alkmaar.nl. 

februari: 
Regio 8 organiseert het 
bekertoernooi op zondag 
24 februari in wijkcen
trum 'De Klokketoren', 
Nijmegen. Het 'gebrui

kelijke' bekertoernooi 
verandert in een Master-
toernooi. In november 
2006 heeft een oproep in 
Filatelie gestaan om een 
reünie van oud-winnaars 
te houden. Verder is er 
een kleine tentoonstel
ling in 65 kaders van de 
Bond (propaganda) en er 
zijn enkele handelaren 
aanwezig. 
De organisatie is in 
handen van Jo Toussaint 
(voorzitter), telefoon 
024 6841851 of e-mail 
j.p.toussaint@pIanet.nl en 
Hans Theunissen, e-mail 
haom.theunissen@chello.nl. 

maart: 
De Nationale Dag van de 
Jeugdjilatelie van JFN en 
een categorie 2- en 3-ten-
toonstelling vinden plaats 
in Utrecht, Regio 11. De 
evenementen worden 
gehouden op zaterdag 
29 en zondag 30 maart 
2008. Dit gebeurt in een 
nostalgische omgeving: 
het Spoorwegmuseum, 
gevestigd in het Malie
baanstation. Voor de Dag 
van de Jeugdfilatelie kan 
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DE NEDERLANDSE BOND VAN FILATELISTEN
VERENIGINGEN INTERNATIONAAL GEZIEN 

De Nederlandse Bond van 
Filatelisten-Verenigin
gen (NBFV) is lid van de 
F^d r̂ation Internationale de 
Philatdie (FIP, opgericht 
in 1926) en de Federation 
oJEuropean Philatelic As
sociations (FEPA, opgericht 
in 1989). De Bond maakt 
verder deel uit van het 
JVlultilateraal Overleg 
van 'Duitstalige' landen 
te weten Duitsland, Liech
tenstein, Nederland, Oos
tenrijk en Zwitserland. 
De FIP telt op dit mo
ment 73 leden, die zijn 
ondergebracht in drie 
continentale samenwer
kingsvormen, waarvan de 
FEPA met zijn 44 leden 
tegenwoordig de grootste 
is. DeFIAFis ervoor 
Amerika en de FIAP voor 
Azië/Australië. 
In het midden van de 
jaren tachtig werd uit 
internationale contacten, 
die onder meer werden 
gelegd tijdens de Hafhia-
tentoonstelling in Kopen
hagen in 1986, duidelijk 
dat er nogal wat verschil 
van mening was over het 
jureren van thematische 
verzamelingen. De NBFV 
nam het initiatief om met 
name de Scandinavische 
juryleden kennis te laten 

maken met een door het 
Nederlandse juryhd Siem 
ontwikkelde beoorde
lingssysteem 'jureren 
met een zogenaamde glij
dende schaal', maar ook 
om in het algemeen over 
jureren te discussiëren. 
Zo ontstond de eerste van 
een elfjarige reeks 'Lisse-
bijeenkomsten', genoemd 
naar de plaats waar het 
eerste treffen plaatsvond. 
Deze bijeenkomsten wer
den steeds beter bezocht, 
de agenda's vermeldden 
steeds meer filatelis
tische onderwerpen, 
zoals tentoonsteüingen, 
puntensystemen voor de 
jurering, onvrede over het 
functioneren van de FIP, 
enzovoort. De bijeen
komsten werden steeds 
gehouden in het laatste 
weekeinde van maart. 
De Stichting Filatelie 
betaalde een aantal 
jaren de hotelkosten, de 
NBFV organiseerde de 
bijeenkomsten en leidde 
de symposia. Het aantal 
deelnemende landen 
groeide in 1994 tot ca 25. 
In 1990 was de voorzit
ter van de FIP, de Tsjech 
Ladislav Dvoracek, 
aanwezig. Nederland was 
in die periode de leidende 

natie in Europa. Om beter 
opgewassen te zijn tegen 
de soms wat 'scheve 
ogen' van de FIP en om 
de vergaderingen van de 
FIP gestructureerder te 
kunnen voorbereiden, 
werd in 1989 besloten tot 
oprichting van de FEPA, 
waarvan Jaap Voskuil 
vanuit het bestuur van de 
NBFV uitvoerend secreta

ris werd. Het FEPA-logo 
werd door het Bondsbu
reau ontworpen. 
In 1996 verdwenen de 
Lisse-bijeenkomsten van 
de internationale agenda 
en daarmee verloor Ne
derland zijn leidende rol. 
Wat overbleef was een 
soort verbond - genaamd 
het Multilateraal Overleg 
- tussen Nederland, 

contact worden opge
nomen met mevrouw 
M. Rozendaal, e-mail secu-
mar(a)hetnet.nl. Voor de Ca
tegorie 2- en 3-tentoon-
stelling is dat mevrouw 
Puck van der Mark, e-mail 
secretaris@postmErk.nl. 

april: 
Regio 9, Limburg, organi
seert een Categorie 3-ten
toonstelling op zaterdag 
26 en zondag 27 april 
2008 in de Maaspoort in 
Venio als 42ste Limphilex 
met 210 kaders. Contact
persoon is de heer M. 
Gielen, e-mail philaucnloca) 
hotmaiI.com. 

mei: 
Overijssel West, ofwel 
Regio 2, sluit het eerste 
halfjaar af met een Cate
gorie 2-tentoonstelling 
op vrijdag 22, zaterdag 23 
en zondag 24 mei 2008. 
De tentoonstelling vindt 
plaats in sporthal 'De 
Reeve', Berghuisplein 
in Kampen. Contactper
soon is de heer B. van der 
Vegte, e-mail b.u.d.ueatecó) 
kpnplanet.nl. 

Het tweede halfjaar ziet er 
als volgt uit: 

september: 
Regio 8, nu West-Bra-
bant, organiseert een ca
tegorie 3-tentoonstelling 
met ongeveer 200 kaders 
in stadschouwburg 'De 
Bussel' in Oosterhout. 
Het evenement vindt 
plaats op zaterdag 28 en 
zondag 29 september 
2008. 
Contactpersoon is de 
heerC. Pijpers, e-mail 
zeegang(§)casema.n\. 

oktober: 
Het al een aantal jaren 
bij vele verzamelaars 
bekende GSE-evenement 
Postex zal op vrijdag 19, 
zaterdag 20 en zondag 21 
oktober worden gehou
den in de Americahal in 
Apeldoorn. De hal zal 
onderdak bieden aan 
ongeveer 600 kaders in 
categorie 2 en 3 en een 
groot aantal handelaren. 
Contactpersoon van Postex 
2008 is de heer Cor Op-
pelaar, e-mail: c.oppelaar@ 
planet.nl. 

november: 
Regio 4, (Noord-Holland) 
organiseert de Dag van 
de Postzegel 2008 meteen 
propagandatentoonstel-

ling met ongeveer 200 
kaders in sportcomplex 
'Groenendaal'in Heem
stede. Het evenement zal 
plaatsvinden op zaterdag 

%8.200* 
9 en zondag 10 november 
2008. 
Contactpersoon is de 
heer J. van der Bijl, e-mail 
martinus6i@hetnet.nl. 

december: 
Regio I, Groningen, 
sluit het jubileumjaar 
af met een Categorie i 
en 2-tentoonstelling in 
sporthal 'Sorghvliethal' in 

Veendam. Deze tentoon
stelling wordt gehouden 
op vrijdag 12, zaterdag 13 
en zondag 14 december 
2008. De tentoonstelling 
heeft een internationaal 
karakter omdat ook 
Duitse verzamelaars wor
den uitgenodigd met een 
inzending deel te nemen. 
Behalve de gebruikelijke 
klassen wordt de éénka
der- en de nieuwe twee-
kaderklasse opengesteld. 
Deze tentoonstelling, met 
de naam Veendamphila 5, 
zal 700 tot 800 kaders 
tellen. 
Contactpersoon is 
mevrouw D. Beereboom, 
e-mail dini).beereboom@ 
uianadoo.nl. 

Heeft u geen beschikking 
over e-mail? Neem in dat 
geval contact op met het 
Bondsbureau in Utrecht, 
telefoon 030-2894290. 

Zodra er meer informatie 
over de jubileumactivitei
ten in 2008 beschikbaar 
is, zullen we - onder an
dere op de Bondspagina's 
in het maandblad Filatelie 
- nadere gegevens, zoals 
adressen en telefoonnum
mers, aan u meedelen. 

Duitsland, Zwitserland, 
Oostenrijk en Liechten
stein. Bestuurlijk overleg 
van deze cluster binnen 
de FEPA vindt jaarlijks 
plaats. Ook is er een 
jaarlijks juryseminar en 
worden juryleden uitge
wisseld. Eens per drie jaar 
wordt een grote inter
nationale multilaterale 
tentoonstelling georgani
seerd. Het laatst was dat 
in mei 2005, in Kerkrade; 
de volgende wordt in 
Wenen gehouden. 
Uit dit multilateraal 
overleg ontstond ook een 
periodiek overleg tussen 
de PTT's van de deelne
mende landen en ook de 
redacties van de nationale 
filatelistische tijdschriften 
zijn nu een aantal keren 
voor overleg en samen
werking bijeen geweest. 
In de loop van de jaren 
heeft Nederland diverse 
succesvolle initiatieven 
genomen. Er zijn samen
werkingsovereenkom
sten op het gebied van 
tentoonstellingen en het 
jurywezen. Uitwisseling 
van verzamelingen en ju
ryleden vindt plaats. Ons 
land heeft op dit moment 
twee FIP- en twee FEPA-
juryleden. 
Nederland heeft met 
de zogenoemde éénka-
derklasse een nieuwe 
tentoonstellingsklasse 
ingebracht, die op we
reldniveau door de FIP is 
ingevoerd. Nederland had 
steeds een grote inbreng 
bij het ontwikkelen van de 
FIP- en FEPA-reglemen-
ten voor deze en andere 
tentoonstellingscate
gorieën, zoals de Open 
Klasse. Op dit moment 
is een nieuw Nederlands 
initiatief, het tentoonstel
len van albumbladen, 
volop in discussie. Ook 
de nieuwe tweekader-
klasse wordt binnenkort 
ingebracht. 
Diverse leden van de 
NBFV zijn lid van inter
nationale filatelistische 
instellingen. Hier vindt 
uitwisseling en ontwik
keling van filatelistische 
kennis plaats, zoals in de 
Royal Philatelic Society en 
de Academie Europe'enne de 
Philatelie. 
Al met al vervult de Bond 
een bijzonder belangrijke 
en door anderen erkende, 
periodiek zelfs leidende, 
rol in de internationale 
wereld van de filatelie. 
Met deze internationale 
oriëntatie wordt uiteraard 
eveneens een bijdrage ge
geven aan het internatio
naal denken op alle - ook 
algemene - niveaus. 
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OVERZICHT VAN TENTOONSTELLINGEN IN 2007 
(STAND VAN ZAKEN OP 1 DECEMBER 2006) 

Postzegelvereniging 
Aalsmeer: 
Van 30 maart tot en met 
I april 2007 in zalencom
plex 'De Bloemhof' in 
Aalsmeer. Ca. 250-350 
kaders in categorie 3, 
alsmede éénkaderin-
zendingen en voordruk-
albums. Inlichtingen: 
M. Mijwaart, telefoon 
0297-321656. 

Combinatie van 
filatelistenverenigingen 
in Zeeland: 

^ Van 27 tot en met 29 april 
2007 in sportcomplex 
'De Staver', Middelhar-
nis/Sommelsdijk. Ca. 500 
kaders in de categorieën 
I en 2 en jeugd. Op 28 
april wordt de Algemene 
Ledenvergadering van de 
NBFV in Middelharnis/ 
Sommelsdijk gehouden. 
Tijdens deze tentoonstel
ling wordt ook de Dag 
van de Jeugdfilatelie 

van JFN georganiseerd. 
Inlichtingen: Sj. Bangma, 
telefoon 0187-611542. 

Nederlandsche 
Vereeniging van 
Postzegel-Verzamelaars 
(NVPV) afdeling Almelo: 
Op 22 en 23 september 
2007 in het Eikerbout 
Partycentrum in Almelo. 
Ca. 220 kaders in catego
rie 3, jeugd en propa
ganda. Inlichtingen: J.W. 
Kappert, Oosteres 30, 
7607 AN Almelo, telefoon 
0546-813433. 

Postzegelvereniging 
De Helm, Helmond en 
Omstreken: 
Op 15 en 16 september 
2007 in Helmond. Ca. 
300 kaders in categorie 
3, alsmede éénkader-
inzendingen; jeugd, 
open klasse en propa
ganda (geen kadergeld). 
Inlichtingen: H. Vogels, 

^Hff 
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Partycentrum Elkcrbout: ...m september NVPV-tentoonstellingslocatie... 

telefoon 0492-523864. 

Postex 2007 
(GSE evenement): 
Van 19 tot en met 21 
oktober 2007 in de 
Americahal, Ericahal in 
Apeldoorn. 
Ca. 450 kaders in de 
categorieën 2 en 3, pro
paganda, éénkader, jeugd 
en gespecialiseerde ver
enigingen. Inlichtingen: 
B. Mol, telefoon 0345-
613002 en P. Walraven, 
telefoon 033-4806816. 
Stichting Comité Dag van 
de Postzegel Rotterdam: 
Van 16 tot en met 18 
november 2007 in Ahoy' 
in Rotterdam. Ca. 250 
kaders in de categorieën 
2 en 3 en propaganda. In-
hchtingen: J. Oosterboer, 
telefoon 0181-216568. 

Stichting Comité Dag van 
de Postzegel Amsterdam: 
Van 9 tot en met 11 
november 2007 in het 
Huygenscollege in Am
sterdam. Ca. 250 kaders 
in de categorieën 2 en 3 
en propaganda. Inlich
tingen: J.C. van der Bijl, 
telefoon 020-4974024. 

Postzegelclub 
Groot Veldhoven: 
Van 23 tot en met 25 
november 2007 in de 
Kempen Campus in Veld
hoven. Ca. 500 kaders 
in de categorieën 2 en 
3, jeugd en propaganda. 
Inlichtingen: mevrouw 
H. Schalks, telefoon 040-
2536511. 

Schitterende tentoonstellinasstad: Sint-Petersburg m Rusland. 

INFORMATIE OVER 
SINT-PETERSBURG 2007 

Van 19 tot en met 25 
juni 2007 organiseert 
de Russische Bond van 
Filatelisten met het 
ministerie van Informatie, 
Technologie en Com
municatie van Rusland de 
FlP-wereldtentoonstelling 
Saint-Prtersbur̂  2007 in 
Sint-Petersburg, Rusland. 
Voor deze tentoonstelling 
kunnen gekwalificeerde 
inzendingen voor alle 

FlP-klassen worden 
aangemeld. HetBondsbe-
stuur heeft als Landscom-
missaris benoemd: De 
heer P. Alderliesten, Van 
Kijftioekstraat63, 3341 
SK H.I.Ambacht, telefoon 
078-6812576, e-mail piet. 
alderliesten@hccnrt.nl. 
Verdere informatie en een 
aanmeldingsformulier 
zijn bij hem verkrijgbaar. 
Wilt u deelnemen, neem 
dan zo snel mogelijk 
contact op met de heer 
Alderliesten. 

OPEN DAG NBFV 
OP 17 MAART 2007 

Bijna een jaar geleden, 
op 18 maart 2006, vond 
in het Bondsbureau in 
Utrecht een bijeenkomst 
plaats met (toekomstige) 
deelnemers aan wed
strijdtentoonstellingen 
en ervaren juryleden. 
Deze bijeenkomst was 
zo'n succes en bleek aan 
zoveel wensen te voldoen, 

^ dathetBondsbestuur 
=> heeft besloten, de 'open 
S dag' jaarlijks te houden. 
— Voor 2007 is de 'open 
1 dag' op 17 maart in het 
S Bondsbureau. De bedoe-
^ ling is, net als de vorige 
^ keer, dat deelnemers aan 
i wedstrijdtentoonstellin-
< gen en verzamelaars die 
Z in de toekomst aan derge-

" r ~ lijke wedstrijden denken 
XQ deel te gaan nemen, hun 

vragen kunnen afvuren op 
de aanwezige juryleden. 
Daarbij kan gedacht 
worden aan vragen over 
het deelnemen zelf en het 

opzetten en beoordelen 
van inzendingen in de 
verschillende klassen. 
Ook vragen over het 
Bondstentoonstellings-
reglement, het gebruik 
van bepaalde poststukken 
of andere zaken maar 
ook allerlei andere vragen 
kunnen worden voorge
legd. 
Bij het Bondsbureau zijn 
het Bondstentoonstel-
lingsreglement en de 
regels en richtlijnen voor 
het opzetten en beoorde
len van inzendingen in 
de verschillende klassen 
verkrijgbaar. Kijk ook 
eens op de website van de 
Bond: www.nbfu.nl, waar u 
veel over het tentoonstel
len kunt vinden. 
U kunt zich tot uiterlijk 1 
Jebruan 2007 aanmelden 
voor de 'open dag' bij de 
heer P. Alderliesten, Van 
Kijfhoekstraat 63, 3341 
SK H.I.Ambacht, telefoon 
078-6812576 of per 
e-mail: piet.alderliesten@ 
hccnrt.nl. 

GLANAPHIL-LIMPHILEX 
XXXVIi IN GELEEN 

Ter gelegenheid van het 
75-jarig bestaan van ver
eniging 'De Philatelist' uit 
Geleen werd in cultuur
cluster 'De Hanenhof' in 
Geleen op 18 en ig no
vember jl. onder de titel 
GlanaPhil-Limphilex XXXVII 
een categorie 3-tentoon
stelling gehouden. 
Van de 160 opgestelde 
kaders werden er 115 
gevuld door deelnemers 
in de concurrentieklasse. 
De heer F.H.H. Willems 

uit Linne was de winnaar 
van de COLF-wisselbe-
ker (COLF = Collectief 
Overleg Limburgse 
Filatelistenverenigingen), 
een onderscheiding die 
wordt toegekend aan de 
inzending met het hoog
ste aantal punten van een 
Limburgse deelnemer. 
De volgende inzendingen 
werden bekroond met 
goud: 

Post̂ eschiedenis: 
F.H.H.Willems met 'Post 
in de Zuidelijke Nederlan
den tijdens de Oosten-

GlanaPhil-Limphilex XXXVII u;erd gehouden in De Hancnhqfin Gciccn 

rijkse Periode;' A. van 
Pol met 'Post in België 
en Noord Frankrijk 1914-
1918' en H.M. Webers 
met 'De sterstempels van 
Belgisch Congo'. 
Thematische inzendingen: 
C.M.G.Bakker-Dijcks 
met 'Speelgoed en Spel, 
niet leeftijdgebonden'; 
L.H.Webers met 'Verdeel 
en Heers' en B.J.Witter 
met 'Dressuur, van eohip-
pus tot moderne rijkunst'. 

De eenkaderinzendin-
gen werden als volgt 
bekroond; 
Robijn: W.J.J.M.Mennen 
met 'Wereldplant en 
koningin van de bloe
sem'; J.WM.Vogels met 
'Vogels in vogelvlucht' en 
W.J.Cools met 'De Euro
pese Ijsvogel'. 
Smaragd; T.J.J. Mennens 
met 'Kuifje'. 

In een aparte zaal werd de 
verrassende verzameling 
Carnaual op postzegels van 
Jean Meijntz getoond. 
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RONALD BOUSCHER 
Professioneel philatelist en commissionair 
lid NVPH, PTS, IFSDA en AAA 

Aanwezig bij de Filateliebeurs 2007, 
Pandahallen te Nieuw-Loosdrecht, 

26-28 januari 2007 

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. 

Een greep uit onze voorraad: 

/ ' 

' / 

Complete omslag verstuurd vanuit Hilversum naar Amsterdam, 
gefrankeerd met nr 1, pi.III, pos.5, vernietigd met 
halfrondstempel Hilversum-C, d.d. 21-4-1858. Op a.z. aankomst
stempel Amsterdam, d.d. 21-4-1858 en bestellerstempel 8. 

€225 

nrl® 
Hilversum-B 

€260 

-"rrrrnn 

nr 1 
Loenen-C 

€575 

Messchaertstraat 1211077 WS Amsterdam 
tel: 020-679.5952 I fax: 020-679.4780 
emad: info@bouscher.nl / www.bouscher.nl 
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Kom langs en ontdek het grote aanbod van P.P.C. 
Meer dan 2000 partijen 
Meer dan 300.000 fdc's 

Meer dan 50.000 echt gelopen brieven 
20 bakken met losse nrs/series 

Meer dan 50 dozen met postzegels vd wereld 

u oent van harte weikom op ons kantoor in Den Haag. 
De koffie, thee of iets fris staat voor u klaar. 

Openingstijden: maandag t / m zaterdag 9 tot 5uur. 

Stuur de bon ingevuld naar ons op en u ontvangt 
geheel gratis en vrijblijvend onze maandelijkse postzegelkrant. 

Ti 
Tel: 
E-mail: 
Interessegebieden: 

i P j O i S i T j Z l E G E L 
[jpTAjiJTJiTj E N ' 
: cTiTüiTTTiïTA L E *" 

straat 112, 2518 CM, Den Haag 
53 Fax: 070 3625415 Email: admin@postzegelpartijencentrale.nl Een Werel< eis . . . 

mailto:admin@postzegelpartijencentrale.nl
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\ Destijds tot de mooiste postze^eisene 
B ter luereld uitgeroepen de emissie 
Jl 'Landschapsze^els' van Bosnië en 

Herzegoumoyanigoö 

HONDERD JAAR LANDSCHAPSZEGELS 
VAN BOSNIË EN HERZEGOVINA 

Serie door duizenden tandingyarianten niet compleet te krijgen 
D O O R D.M. VAN GELDEREN EN D. VAN GELDEREN, B O S K O O P 
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De landstreken Bosnië en 
Herzegovina maakten tot 1878 
deel uit van Turkije. Tijdens het 
Berlijns Congres van 1878 kreeg 
de dubbelmonarchie Oosten-
rijk-Hongarije de machtiging 
deze - ook toen al onrustige 
- gebieden militair te bezetten. 
De veldtocht duurde langer dan 
voorzien en pas eind 1879 was 
de bezetting een feit. De veldpost 
werd vervolgens omgevormd 
tot de KaiseHiche una Königliche 
Militär Post. De tot dan geldende 
portvrijdom werd goeddeels 
afgeschaft en de burgerbevolking 
kon gebruik maken van de mili
taire postdienst. Deze postdienst 
bleef in handen van het leger tot 
aan de ineenstorting van de dub-

Eind vorig jaar kon een bijzonder jubileum worden 

gevierd: de honderdste verjaardag van de uitgifte 

van de zogenoemde Landschapszegels van Bosnië en 

Herzegovina. Dirk van Gelderen grijpt deze gelegenheid 

om u - misschien hernieuwd - te laten kennismaken 

met deze prachtige zegels, die hun charme voor een deel 

ontlenen aan hun bijzondere 'tondingsgeschiedenis'. 

belmonarchie in 1918. 
In 1908 werden Bosnië en Her
zegovina geheel geannexeerd. 
Poststukken met veldpost
stempels uit 1878 en 1879 "T̂ et 

of zonder zegels zijn bijzonder 
zeldzaam. Eind 1879 verschenen 
de eerste postzegels van het 
gebied: zegels met een wapen
schild met de dubbele adelaar, 

zonder landsnaam. Tot 1890 
werden de zeven waarden van 
deze serie in steendruk uitge
voerd; het betrof de waarden 1, 
2, 3, 5,10,15 en 25 Kreuzer De 
stempels vermelden de afkorting 
KK Milit. Post; na 1890 werd dat 
K.uncl K. Milit. Post. Vanaf 1890 
werden de zegels in boekdruk 
vervaardigd en verschenen er 
nog twee nieuwe waarden: '/a 
en 20 Kreuzer. Men gebruikte al
lerlei tandingen voor deze zegels. 
Vooral de zegels met mengtan-
dingen zijn zeldzaam. 
Op 1 januari 1900 werd m het ge
hele Oostenrijks-Hongaarse Rijk 
een munthervorming doorge
voerd. De Gulden werd 2 Kronen 
en de Kreuzer werd 2 Heller. 



Links Ferdinand 
Schirnbock (1859-
1930) ontwierp 
de middenstukken 
uan de zegels uit de 
Landschapsserie 

Rechts, een 
portret nan 

Koioman Moser 
(1868-igiS), 
de man die de 

omkadcnngen uan 
de Landschapszcgels 

tekende. 
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De Landschapsze^els uan 
Bosnie en Herze^omna 

zijn gedrukt door de Staats
drukkerij in Wenen (rechts). 

Sommigen menen dat de 
uele tandm^sfarieteiten te 

wijten zijn aan 'particulier 
initiati^' van de directeur 

uan de drukkerij, Hesse, 
anderen houden het er op 

dat de opdracht uan het K. 
Xi^t K.-Kneäsministenum 

om diuerse combinaties y}(m 
p roeftan dingen te maken te 

letterlijk werd uitgeuoerd. 

Bij de Landschapsze^els uan Bosnië en Herze^ouma komen ook ongetande exemplaren uoor (bouen); alleen bij deze exemplaren zijn uelranden mogelijk 

Poststukken met gemengde 
frankering waren uitsluitend 
mogelijk in januari en februari 
1900 en zijn vrij zeldzaam. 
De nieuwe zegels in de Hel-
ler-waarden hadden hetzelfde 
ontwerp, met als verschil dat de 
waardecijfers onderin werden 
geplaatst, in plaats van boven. 
Ook de zegels van deze emissie 
werden niet van een landsnaam 
voorzien. De reden hiervoor was 
het vermijden van eventuele 
etnische wrijvingen, die dus 
ook toen al konden voorkomen. 
De serie werd ook uitgevoerd 
in boekdruk; ze werd in twee 
tandingen vervaardigd door de 
Staatsdrukkerij in Wenen. 
De corruptie vierde hoogtij in 
die jaren: ambtenaren en hoog
geplaatste personen kregen 
gemakkelijk allerlei douceur
tjes, waaronder postzegels 
met totaal andere tandingen 
dan de reguliere zegels. Deze 
afwijkende zegels werden wel 
van de originele platen gedrukt. 
De toenmalige directeur van de 
Staatsdrukkerij, Hesse, vervaar
digde alle mogelijke en onmoge
lijke afwijkingen in opdracht van 
derden. De bekende Oosterijkse 
handelaaar Friedl bestelde alle 
waarden van de lopende serie, 
voorzien van geheel willekeurige 
tandingen - &l^, 9V4, lo'/z, 1172, 

Links- nog een 
voorbeeld van 
ongetande Land-
schapszcgels in dit 
QevcA van twee zegel; 
van 2 heller met 
uelonderrand. 

Bouen: de zegel van 5 
Kronen uit de serie met de 

'grove'tanding 6'/i 

Rechts; het trappistenklooster Marija Zvijezda in 
Banjaluka; de monniken van dit klooster gebruikten 

op de pakketküarten die hun pakketten met kaas 
begeleidden, Landschapszegels van 45 heller met de door 

henzelf oangebrachte tanding I I ' / J 

12Y2 en 1374- ̂ " °° '^ ongetande 
vellen. Friedl kocht deze maak
sels waarschijnlijk ver onder hun 
nominale waarde en ze kwamen 
dan ook niet aan de loketten. 
Dit materiaal is nu zeer schaars. 
Men noemt deze serie wel de 
Spezialausgabe. Ze zijn in de 
ogen van sommige verzame
laars niet geheel verzamelwaar-
dig, maar door vele anderen 
worden ze naarstig gezocht. Het 
bijeenbrengen van een complete 
collectie van deze Spezialausgabe 
is eigenlijk niet mogelijk, omdat 
niet precies bekendis wat er nu 
eigenlijk wel en niet bestaat voor 
zover het de tandingcombinaties 
betreft. 
Een en ander neemt niet weg 
dat er toch poststukken zijn die 
gefrankeerd werden met zegels 
uit deze categorie, want de druk-
platen waren wel degelijk echt 
en de zegels waren geldig voor 
frankering. 

De Landschapsserie van 1906 
Op 1 november 1906 werden 
nieuwe zegels ingevoerd naar 
ontwerp en gravure van de 
kunstenaars professor Kolo-
man Moser (omranding van de 
zegels) en professor Ferdinand 
Schimböck (middenstukken). 
De oude wapenschildzegels 
werden ongeldig verklaard. 

waardoor mengfrankeringen 
van oude en nieuwe zegels niet 
kunnen voorkomen. De nieuwe 
reeks, die zestien waarden telt, 
werd toentertijd uitgeroepen 
tot de 'fraaiste serie ter wereld'! 
De afbeeldingen tonen behalve 
landschappen (zoals de burcht 
van Doboj, de beroemde brug in 
Mostar, een gezicht op Sarajevo, 
de Pliva-poort in Jaice) ook 
diverse vervoermiadeien (zoals 
postkoets, postauto en muil-
ezelpost). De hoogste waarde 
toont een portret van keizer 
Franz josef De omranding is 
uitgevoerd mjugendstil en is bij 
elke waarde verschillend. Voor 
het eerst dragen de zegels een 
landsnaam: Bosnien Herzego
wina. De gebruikelijkste tanding 
is 1272, maar daarnaast werd ook 
tanding 974 gebruikt. De zegels 
werden in plaatdruk gedrukt, in 
vellen van vijftig exemplaren. 
Het behoorde tot de routine van 
de drukkerij om de velranden te 
verwijderen; daardoor zijn zegels 
metvelrand uiterst zeldzaam. 
Ze kunnen eigenlijk alleen maar 
afkomstig zijn van diefstal uit de 
drukkerij. Alleen bij de ongetan
de zegels zijn velranden mogelijk 
en hier komen ook plaatnum-
mers voor. 

Uiteraard werden de lagere 
waarden vooral gebruikt voor 

het normale briefverkeer. De 
hogere waarden werden veelal 
op pakketkaarten en postwissels 
geplakt. De gebruikte kaarten 
bleven voor net grootste deel in 
het bezit van de postdienst en 
werden later in behoorlijk grote 
hoeveelheden verkocht. Dit had 
tot gevolg dat ook de hogere 
waarden van de serie niet al te 
schaars zijn. 
Vermoedelijk had Friedl ook van 
deze serie afwijkende tandingen 
besteld. De drukkerij vervaar
digde vellen van vijftig zegels, 
volkomen onregelmatig getand: 
672, 974.1072 en 1272. Toen de 
financiering hiervan misliep, 
werden de vellen met afwijkende 
tanding vrijwel meteen aan de 
postkantoren verzonden en 
normaal aan de loketten, tegen 
hun nominale waarde, aan het 
publiek verkocht. Ook wordt 
wel verondersteld dat de eerste 
zending zegels met tanding 
1272 bij Bos. Brod verloren was 
gegaan en dat deze mengtan-
dingen daarom hals over kop 
naar Sarajevo werden verstuurd, 
om in de verkoop te worden ge
bracht. Voor dit verhaal is echter 
nooit een overtuigend bewijs 
gevonden. In meer dan honderd 
steden en dorpen werden de 
mengtandingen gebruikt, ook 
op postwissels en op andere 
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Hierbouen een voorbeeld van een ueldeel dat in de categorie 
'men^tandmflen' valt; het betreft acht zegels van 3 heller. 
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Voorbeeld von een met gaten door

boorde en van strepen voorziene zegel. 
men vermoedt dat het bij zulk soort 

zegels gaat om exemplaren die na hun 
intrekking onder de nominale pnjs aan 

verzamelaars zijn verkocht 

Onder kleurproef uan de 
ze^el van 5 Kronen in de 

kleur oranje 
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Lmks proef uan de 
Landschapszeäel van 
50 heller (stnp uandne 
ongetande exemplaren). 

ykóMm 
Links proef uan de zejji] 
van 40 heller uit de serie 
Lündschapsze^els van 
Bosnië en Herzc^ouma 
Deze proef IS op het papier 
fiedruktdotookooorde 
normale zejjels uit de serie 
u erd gebruikt 

formulieren. Het was dus in het 
geheel geen maakwerk, zoals 
soms wordt beweerd, ook niet 
bij de ongetande zegels, die vrij 
makkelijk te vinden zijn. 
Om orde in deze chaos te 
scheppen introduceerde de 
Amerikaanse specialist Edwin C. 
Coleman in de jaren zestig een 
eenvoudig systeem, dat nu al
gemeen gebruikt wordt door de 
Bosniëverzamelaars  en dat zijn 
er meer dan men soms denkt. 
Colemans systeem komt op het 
volgende neer: 

ongetand=o 
6'/ . 
974 
12V2 
no'/a 
574 

1372 
1172 

= 1 
= 2 
= 3 
= 4 
= S 
= 6 
= 7 

J Een zegel met aan de bovenzijde 
^ tanding 672 en vervolgens met 
 de klok mee tanding 1272, 974 sn 
^ 672Wordt in dit systeem gedefi
i nieerd met de code 1321. Tanding 

^ _ ^ 1372 komt uitsluitend voorbij 

4* de waarden 6 en 20 heller; deze 
i tandingen kunnen beschouwd 

worden als proeftanding, die 
niet verder gebruikt werden. Ze 
zijn echter wel aan de loketten 
verkocht. 

Ten slotte bestaat ook de zegel 
van 45 heller nog in tanding 
1172 Dit is een particulier 
aangebrachte tanding, die werd 
gemaakt door de monniken 
van het trappistenklooster in 
Banjaluka, die er een uitgebreide 
kaashandel op na hielden. Bij 
gebrek aan gewone zegels van 
45 heller perforeerden zij onge
tande vellen, die gebruikt werden 
op pakketkaarten. Alleen met 
een leesbaar stempel Banjaluka 
kunnen ze echt zijn, maar er zijn 
vervalsingen. 
Bij de mengtandingen binnen 
één zegel kunnen maximaal 
drie verschillende tandingen 
voorkomen: 672, 974s" ''272 
door elkaar en 974,1072 en 1272 
door elkaar. De tandingen 672 en 
1072 komen nooit samen op één 
zegel voor. Theoretisch gespro
ken kunnen er op deze wijze 145 
series worden samengesteld met 
de genoemde tandingcombina
ties. Dit betekent 2.320 verschil
lende zegels! Tel daar nog de on
getande zegels en de zegels met 
tanding 1272, 97^ 1072, 6^2,1372 
en 1172 bij op en het totaal komt 
op 2.403 zegels. Het is nog nooit 
iemand gelukt deze allemaal bij 
elkaar te brengen, ook Coleman 
niet  en die heeft ze toch zijn 
hele leven lang verzameld. 
Er zijn ook zegels  maar die 

komen werkelijk maar heel 
weinig voorwaarbij in plaats 
van tanding 672 de nog wat 
grovere tanding 574 voorkomt. 
Deze zegels worden vrijwel altijd 
ongebruikt aangetroffen. In de 
meeste gevallen gaat het helaas 
om vervalsingen die met behulp 
van ongetande zegels werden 
vervaardigd; de bedoelde zegels 
moeten dan ook eigenlijk altijd 
worden gekeurd. Niemand 
heeft er ooit meer dan enkele 
honderden exemplaren van bij 
elkaar kunnen brengen. Het 
bijeenbrengen van een complete 
serie met exact dezelfde tanding 
met daarin vertegenwoordigd oe 
tanding 574 is waarschijnlijk zo 
goed als onmogelijk. 
Het beeld dat dit oplevert is bij
zonder fascinerend: geen enkele 
andere uitgifte kan bogen op 
een dergelijk tandingspektakel! 
In één van de grootste verzame
lingen die er op het gebied van 
deze tandingen bestaat, ontbre
ken nog ongeveer tweehonderd 
zegels. Sommige combinaties 
komen vaker voor dan andere 
en er zijn combinaties die uiterst 
zeldzaam zijn, met name de 
zogenoemde 'echte compounds', 
dat wil zeggen zegels met onder 
en boven een gelijke tanding en 
links en rechts ook een gelijke 
tanding. De grote sport is het 

bijeenbrengen van zogenaamde 
deckungsgleiche series, waarmee 
bedoeld wordt reeksen zegels 
met exact dezelfde mengtan
ding. Dat is door het grote aantal 
mogelijkheden moeilijker dan 
het lijkt; een complete serie 
levert dan ook een grote meer
waarde op in vergelijking met 
losse zegels  soms tot wel een 
factor 4 toe. 
De zegels met daarin tanding 
1072 kwamen pas in 1910 en 1911 
aan de loketten. De reden hier
van is nog niet achterhaald. Zij 
zijn ook een stuk zeldzamer dan 
de andere tandingen, die vooral 
in 1907 werden aangetroffen. 
Vervolgens bestaan er paren die 
rondom getand zijn (1272), maar 
die ongetand samenhangen; ze 
komen niet uit vellen met ver
schillende tandingen. Ongetand 
samenhangende paren komen 
ook voor uit vellen met mengtan
dingen, maar die zijn bijzonder 
schaars. 
Van tijd tot tijd duiken er zegels 
en veldelen op die doorboord 
zijn met twee, drie of vier gaten 
met een diameter van ongeveer 
vier millimeter en die vaak ook 
voorzien zijn van blauwe en/of 
rode strepen. Bij alle waarden 
komt dit verschijnsel voor; de 
zegels met waarden in Kronen 
zijn echter veel schaarser dan die 



Rechts, sommifle 
kleurprocvfti werden op 

karton tjedrukt, zoals het 
uoorbeeld hiernaast, dat de 

zegel van 30 heller toont 
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Rechts uoorbeelden van 
Jasendriik, Itnks een ajdruk 
Dan het middenstiik uan de 

zegel van 50 heller, rechts de 
omkadering uan dezelfde zegel. 
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in de lage waarden. Deze zegels 
hebben meestal tanding 1272, 
maar het verschijnsel komt ook 
voor bij ongetande zegels en bij 
zegels met mengtandingen. De 
gaten komen zowel horizontaal 
als verticaal voor. Het gaat waar
schijnlijk om zegels die na de 
intrekking van de zegels onder 
nominaaïaan verzamelaars zijn 
verkocht, maar voor deze theorie 
bestaat geen bewijs. 

Alle zestien waarden in tanding 
12 >2 bestaan met de over de 
landsnaam geplaatste opdruk 
K.U.K. Militärpost. Er is geen 
ambtelijk stuk bekend waaruit 
valt op te maken wanneer deze 
opdrukken zijn vervaardigd. De 
opdruk bestaat in verschillende 
kleuren: zwart, rood, oranje
blauw, groen en violet. Deze 
opdrukken zijn niet officieel 
uitgegeven; losse zegels zijn heel 
moeilijk te vinden en complete 
series al helemaal niet. 

Er zijn ook vrij veel proeven in 
omloop. Er werden in Wenen al
tijd meer exemplaren van iedere 
proef gemaakt dan strikt nood
zakelijk was, met als gevolg dat 
een deel van de proeven soms 
aan de handel werd verkocht. 
De complete serie bestaat als 
zwartdrukken, zowel op papier 

als op dun karton, eveneens in 
hele vellen, of in kleine onge
tande velletjes, of velletjes met 
tanding 1272
Ook zijn er fasendrukken 
bekend, dus afdrukken waarbij 
de omkadering en de afbeel
ding apart zijn afgedrukt. Het 
zal duidelijk zijn waarom deze 
proeven kunnen bestaan: het 
gaat immers om het werk van 
twee apart van elkaar werkende 
ontwerpers, respectievelijk 
graveurs. 

Echt uniek is een vrijwel comple
te serie werktekeningen op zeer 
groot formaat van dejugend

st;7omrandingen, die gemaakt 
werden door de ontwerper, die 
ze uitvoerde in OostIndische 
inkt met in de marge geschre
ven opmerkingen in potlood. 
Van de zegel van 40 heller is de 
oorspronkelijke foto bewaard 
gebleven die werd gebruikt om 
als voorbeeld te dienen voor het 
ontwerp van de postkoets. 

In 1912 verschenen nog drie 
aanvullingswaarden, alle met de 
tanding 1272. Er bestaan ook 
kleurproeven van: als minivel
letjes en in fasendruk, net als bij 
de eerdere uitgave het geval is. 
Van deze drie zegels zijn grove 
vervalsingen in omloop, zo grof 

dat ze niemand om de tuin kun
nen leiden. 
Keizer Franz josef bezocht Bos
nië en Herzegovina in 1910, toen 
hij tachtig was. Om die tachtig
ste verjaardag te vieren werden 
de Landschapszegels opnieuw 
uitgegeven, ditmaal voorzien 
van de jaartallen 18301910. 
Daardoor werd het formaat iets 
groter. De tanding is steeds 1272
Ook van deze emissie bestaan 
ook hier weer vele proeven, 
zoals zwartdrukken op papier 
en op dun karton. Ook bestaan 
er vellen op dun karton, die niet 
worden vermeld in de gespeciali
seerde catalogus. Verder komen 
fasendrukken voor, dus met de 
omlijsting en het beeld apart. 
Ook zijn er zes series in dezelfde 
kleuren, maar dan zonderde 
regulaire kleur. Dit zijn in totaal 
tachtig zegels: twaalf groene, 
vijftien oranje, veertien violette, 
dertien rode, veertien blauwe en 
twaalf bruine. Een enkele losse 
waarde hiervan is nog wel te 
vinden, maar een complete set 
bij elkaar brengen is bijzonder 
moeilijk. Er zijn ook hier weer 
enkele waarden in paren te 
vinden, getand 1272, ongetand 
samenhangend; deze zijn zeer 
schaars. 

In 1911 werden de restvoorraden 

naar Sarajevo gestuurd, om daar 
opgebruikt te worden. Een ge
deelte van de restvoorraden van 
de zegels van 5 en 10 heller werd 
in 1914 en 1915 overdrukt om als 
weldadigheidszegels te dienen. 
Ook werden in 1919 enkele waar
den overdrukt na het ineenstor
ten van OostenrijkHongarije, 
in opdracht van de nieuwe staat 
Joegoslavië. Deze worden hier 
verder niet besproken. 
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SAMENSTELLING: 
DRS. JACQUES SPIJKERMAN 
POSTBUS 1065, 6801 BB ARNHEM 

NIEUWE UITGIFTEN 

Australië 
Behalve het luchtpostblad 
'Kerstmis' verscheen in 
Australië eind 2006 ook 
een envelop met een meer 
werelds decembermotief: 
Mickey Mouse als kerst
man. De envelop heeft als 
uitgiftedatum 3 oktober 
2006 en in het zegelbeeld 
staat niet alleen de aan
duiding Postale Paid, maar 
ook Card Only. Volgens de 
tekst op de achterkant is 
de envelop bedoeld voor 
binnenlandse zendingen 
tot 250 gram met een 
maximale dikte van 5 mil
limeter. De verkoopprijs 
was 60 dollarcent. 

Op g oktober 2006 wer
den nog twee voorgefran
keerde enveloppen voor 
het binnenland uitge
geven. De ene met als 
thema 'Vuurtorens van de 
twintigste eeuw' en de an
dere met 'Walvissen Down 
Under'. Beide enveloppen 
werden voorzien van een 
eerstedagstempel met de 
tekst 'Impressions'. Samen 
kosten ze $ 1.20. 

België 
Op Bellica 'o 5 werden drie 
nieuwe gele briefl<aar-
ten ten doop gehouden. 
De eerste kaart schenkt 
aandacht aan het eerste 
FEPA-congres dat in 
België werd gehouden, 
op vrijdag 17 november 
2006. Links op de kaart 
staat het embleem van 
de Federation ojEuro
pean Philatelic Associations 
(Federatie van Euro
pese Filateliebonden); 
in het zegelbeeld is het 
tentoonstellingsembleem 
weergegeven. 
Met de twee andere 
kaarten worden 50-ja-
rige stripfiguren in het 
zonnetje gezet: Guus Shm 
(van tekenaar Maurice 
Tillieux) en Piet Fluwijn en 
Boiieke (van Mare Sleen). 
De uitgiftedatum was 9 
november 2006 en het 
zegelbeeld is van het type 
'koninklijke beeltenis Al
bert II (type-M VTM)'. De 
drie genoemde kaarten 
zijn permanent geldig en 
kosten 52 cent per stuk. 

Bulgarije 
Op 6 februari 2006 
werden in Bulgarije vier 
briefkaarten uitgegeven 

met als thema 'Bulgaarse 
film'. Zegelbeeld 0.35 1. 
'Wapen', verkoopprijs 48 
leva per stuk. 

Enveloppen met zegel
beeld 0.55 1. 'Wapen' 
werden in 2006 onder 
meer uitgegeven met de 
volgende onderwerpen: 
Wolfgang Amadeus 
Mozart 1756-1791,100 
jaar Bulgaarse cartografie 
op Antarctica, 125 jaar 
Marineschool in Varna 
en Rembrandt van Rijn 
1606-1696. Prijs: 6a of 61 
leva. Bulgaarse postwaar-
destukken zijn geregeld 
te koop op internationale 
postzegelbeurzen. 

Duitsland 
Duitse filatelisten met 
speciale aandacht voor 
Nederland zijn te vinden 
in de Arbeitsgemeinschajt 
Niederlande. Deze ArGe 
verzorgde op de postze-
gelbeurs in Sindelfingen 
een speciale tentoonstel
ling met als titel Nieder
lande Salon. Daarbij werd 
een speciaal postwaar-
destuk uitgegeven: een 
Plusbrief-envelop met 
zegelbeeld 55 eurocent 
'Klaproos'. Ik kreeg een 
exemplaar toegestuurd 
met het gelegenheids-
stempel van 27 oktober 
2006. Voor verzending 
naar Nederland was deze 
envelop bijgefrankeerd 
met twee bloemenzegels. 
Gecombineerd met de 
afbeeldingen van Neder
landse postzegels op de 
linkerzijde van de envelop 
leverde dat een kleurrijk 
geheel op. 

'Sindelfingen' leverde 
ook nog twee Pluskarten 
met zegelbeeld 45 cent 
'Margriet': de eerste 
ter gelegenheid van de 
Sachsen Salon en de tweede 
voor de Dmo Days. Op 
die tweede kaart is onder 
meer het skelet van een 
Tyrannosourus rex te zien. 

Het Centraal Station in 
Hamburg bestond vorig 
jaar precies een eeuw. Dat 
leverde een Pluskarte op 
met zegelbeeld 45-1-20 eu
rocent Fließender Hambur
ger uit de serie 'Weldadig
heid'. Op de briefkaart 
zijn verder afbeeldingen 
te zien van de opening 
van het station en van een 
moderne ICE-trein, dus 

voor spoorwegenthou
siasten is dit een mooie 
aanwinst. 

Plusbrief-enveloppen kun
nen voor grote klanten op 
bestelling gemaakt wor
den. Ik kreeg een DL-ven-
sterenvelop te zien met 
zegelbeeld 95 eurocent 
'100 jaar Dom van Berlijn' 
die speciaal vervaardigd is 
voor GE Bayer Silicones uit 
Leverkusen. 

Hongarije 
Op 27 oktober 2006 werd 
een voorgefrankeerde 
prentbriefkaart uitgege
ven ter gelegenheid van 
Bellica '06. Het zegelbeeld 
en het eerstedagstempel 
bevatten het embleem van 
de tentoonstelling. De 
beeldzijde van de kaart 
is een compilatie van 
foto's uit Brussel, met het 
Atomium als een mooie 

blikvanger in het midden. 

Op dezelfde datum werd 
met een briefkaart vorst 
Ferenc Rakóczi herdacht, 
die honderd jaar geleden 
met zijn medevluchters 
herbegraven werd. De 
details van dit stukje 
Hongaarse geschiedenis 
vermeld ik verder niet. 
Een portret van de vorst is 
te zien in het zegelbeeld 
en ook in het eerstedag
stempel. Op de beeldzijde 
van de kaart is de Sint 
Elisabethdom in Kassa 
afgebeeld. De plaats 
Kassa ligt tegenwoordig 
in Slowakije en wordt 
daar Kosice genoemd. 
Beide Hongaarse kaarten 
werden verkocht voor 97 
forint per stuk. 

Italië 
De briefkaart met 
zegelbeeld 41 cent 'De 
vrouw in de kunst' werd 
ter gelegenheid van de 
postzegeltentoonstel
ling 'Mijn regio' (21 tot 
en met 29 oktober 2006) 
voorzien van een particu
liere bijdruk. De illustra

tie toont de kaart van 
Italië met de verschillende 
regio's. Speciaal Lazio, 
de regio waarin Rome 
ligt, is in beeld gebracht. 
Het afzenderadres is 
voorgedrukt, wat de kaart 
voor normaal gebruik 
ongeschikt maakt. 

Letland 
Ook de Letse postadmini-
stratie gaf een briefkaart 
(nummer 37) uit voor de 
beurs in Sindelfingen. 
Zegelbeeld 40 k.'Valk', 
beeldzijde foto van land
schap met overvliegende 
valk. 

Noorwegen 
Henrik Ibsen, de grote 
Noorse toneelschrijver, 
stierfin igo6. Honderd 
jaar na zijn dood werd een 
voorgefrankeerde prent
briefkaart uitgegeven 
met in het zegelbeeld een 
portret van Ibsen en op 
de beeldzijde een ander 
portret en een handschrift 
van de auteur. 
De kaart kostte 20 kronen 
en werd geleverd in sep
tember 2006. 
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POSTMERKEN & POSTINRICHTINGEN 
IN NEDERLAND TOT 1871 

Driejaar arbeid levert onmisbaar standaardwerk op 
TEKST EN F O T O : W I E L A N D B U I T , A M E R S F O O R T 

boms komt er een boek uit, waarvan |e denkt dat het over 

vijftig joar nog geraadpleegd zal worden. Zo'n boek is er 

nu. Daar moeten we dus meer van weten. Wieland Buit 

sprak met de voorzitter van de werkgroep die drie jaar 

bezig was om dit standaardwerk samen te stellen. 

Hotze Wiersma- 'Met die eiacnuiijsheid uiel het reuze mee - misschien was de uoorzitter nog wel de ergste.' 

De Nederlandse Vereniging van 
Poststul(l<en- en Poststempeli>erza-
meiaars. Da's natuurlijk wel een 
hele mond vol. Daarom kortweg 
genoemd Po el Po. Hoe het komt 
weet ik niet, maar ik krijg altijd 
wat onsmakelijke gedachten als 
ik die naam hoor. Dat geldt niet 
voor de naam i-lotze Wiersma. 
Een Fries, maar toch wel aardig. 
Op zich geen opmerkelijk man, 
je zou hem op straat zomaar 
voorbijlopen. Maar dat raden we 
u niet aan, want hij heeft heel 
wat te vertellen. Al moet je het 
wel uit z'n mond trekken. Het 
blijft natuurlijk een Fries. 'Po el Po 
blijft opmerkelijk genoeg con
stant in ledenaantal. Dat komt 
omdat we regelmatig publicaties 
uitbrengen'. Wiersma kan het 
weten, want hij fungeert tevens 
als verzendhuis: de voorraad 
uitgiften ligt bij hem opgeslagen. 
We zien in gedachten een schuur 
gevuld met pallets, planken 
vol dozen, met daartussen een 
verdwaalde kinderfiets. Omdat 
de ruimte hard nodig is, en u 
dus vooral massaal het nieuwe 
standaardboek moet bestellen, 
gaan we maar snel verder. 'Een 
jaar of tien geleden kregen we 
het idee om alles van de post-
aanduidingen op brieven en ook 
de postvestigingen eens goed 
op een rijtje te zetten. Er bestond 
natuurlijk wel wat in boekvorm 
- uitgaven uit de jaren '50, zoals 
Korteweg en Geuzendam oude 
brieven - maar inmiddels was 
er behoefte aan een nieuw 
overzicht.' 

EIGENWIJZE WERKGROEPLEDEN 
Veel leden van de vereniging 
verzamelden een enorme hoe
veelheid informatie. Na een paar 
jaar moest dit geschikt gemaakt 
worden voor publicatie. 'Ze vroe
gen mij om die werkgroep te co-
ordineren. Om alle informatie zo 
toegankelijk mogelijk te maken, 
kozen we voor een nieuwe opzet: 

BESTELGEGEVENS 
CATALOGUS PEP 

De Catakgus PEP (Postmerken & 
Postinrichtinflen) kost € 35, ledenvan 
Po & Po betalen € 15. Bij toezending 
komt daar € 7 bij. Bestelinformatie 
staat op ujivw.po-en-po.nl. U kunt ook 
telefonisch bestellen: 0519-295961. 
Po & Po is present op de Filatelicbeurs 
in Loosdrecht Ook daar kunt u het 
boek kopen. En meteen lid worden. 

de stempels en aanduidingen 
werden niet gerangschikt per 
(stempel)type, maar per provin
cie, op alfabetische volgorde. Dat 
maakt het boek ook erg handig 
voor streekverzamelaars en 
geïnteresseerden in de genealo
gie. Aan kwaliteit deden we geen 
concessies. Het is dan ook een 
pil van 600 pagina's geworden.' 
Alles over postkantoren (of 
zoals Po el Po het noemt: 
postinridntingen) en stempels 
en andere aanduidingen. Da's 
toch wel handig. Het boek heet 
kortweg Catalogus PEP. Ook 
handig. Het loopt tot 1871, staat 
in de titel. Maar dat moeten we 
volgens Hotze ruim zien. 'We 
hebben de puntstempels ook 

meegenomen en de naamstem
pels van de hulppostkantoren 
ook. Eigenlijk loopt het dus tot 
1890.' Ach ja, als je eenmaal 
bezig bent. Maar hoe ging dat 
eigenlijk in die werkgroep? Een 
stelletje specialistische freo/cs 
bij elkaar: dat moet toen zeker 
ruzie geven? Elkaar aan de haren 
over tafel trekken, stiekem de 
schoenveters lostrekken, of de 
autobanden leeg laten lopen? 
'Nou, dat viel reuze mee met die 
eigenwijsheid. Misschien was de 
voorzitter nog wel de ergste. Het 
was leuk met elkaar, we hebben 
veel geleerd. Iedereen heeft toch 
zo z'n eigen specialiteit. En het 
rare is, hoe meer je weet, hoe 
meer vragen er ook opdoemen.' 

Ja, ja. Er zullen wel niet genoeg 
haren geweest zijn om aan te 
kunnen trekken. Maar misschien 
kon men zich goed inhouden. 
Het ging tenslotte wel om verza
melaars van stand: Bert Coofers, 
Willy Ahlers, Henk Tijhof jaap 
Rodenburg, Ad de Goede en Jac 
Spijkerman. 

MET PRIJSNOTERINGEN 
De Catalogus PEP heeft meer 
weg van een encyclopedie dan 
van een roman, maar is wel 
degelijk ook voor beginners 

eschreven. En wat bijzonder 
andig is: er staan prijsindicaties 

in. Kijk, daar heb je als gewone 
verzamelaar tenminste wat aan! 
Die oude brieven, da's natuurlijk 
wel geinig, maar het is pas echt 
iets als je weet wat het waard is. 
En Wiersma? Wat verzamelt hij 
eigenlijk zelf? 'Oude brieven 
vóór l é n . In de diepte. Veel 
uitzoeken. Dat is reuze leuk. je 
ontdekt hoe politieke en staat
kundige omstandigheden inspe
len op ontwikkelingen, zoals de 
post. De post is nu van iedereen, 
maar dat was toen niet zo.' Maar 
waarom loopt iemand nu warm 
voor zo'n onderwerp? 'Elke brief 
uit die tijd is een puzzeltje. Ik 
probeer dat op te lossen. Daar 
is veel studie voor nodig. Soms 
ontdek je dat iemand anders het 
fout heeft. Prachtig. Dat boeit 
mij. Meer dan Suaoku. Daar zit 
mijn vrouw mee.' Ja, die zal wel 
geen filatelist zijn. Zal wel nooit 
voorzitter van een filatelistische 
werkgroep worden. Is ze vast 
niet eigenwijs genoeg voor. 

WORDT VERVOLGD 
Een prachtig werk. We kunnen 
het iedereen aanbevelen. Gaat 
zeker vijftig jaar mee. Als u het 
nu koopt, nebben straks uw 
erfgenamen er nog plezier van. 
Al was het maar vanwege de 
prijsindicaties... Maar als u denkt 
er te zijn met de aanschaf van 
dit meesterwerk, dan heeft u 
het toch mis. Want er komt een 
vervolg. In 2008 staat deel twee 
gepland, met speciale gebieden 
zoals administratieve stempels, 
grenspost en veldpost. En 
daarna komt alles ook nog eens 
uit op cd-rom. Bij Po el Po blijven 
ze nog wel even bezig. De werk
groep mag nog niet opgeheven. 
De voorzitter blijft van de straat. 
Wiersma's vrouw vindt het 
prima. Kan ze in alle rust haar 
eigen puzzeltjes oplossen. 



Opgaven voor deze rubriek 
in het maartnummer 2007 
(verschijnt begin maart 
2007) moeten uiterlijk op 
I februari 2007 in het bezit 
zijn van de redactie van 
'Filatelie', Klipper 2,1276 
BP Huizen of per email 
(philatelie@tip.nl). 

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 j<unnen helaas 
niet verwerkt worden. 
Veilingen worden slechts 
vermeld als ze ten overstaan 
van een deurwaarder of no

taris 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. 

TENTOOKSTELLIMGEN 
EN MANIFESTATIES 
25 februari: 
Nijmegen. Tentoonstel
ling tijdens PostzegelTotaal 
2007, georganiseerd door 
filatelistenvereniging 
Noviopost. Wijkcentrum 
De Klokketoren, Slote
maker de Bruineweg 272. 

^ PropagandatentoonsteUing 
=> (met juryadviesgesprek
"^ ken), tentoonstelling m 
^ de categorieën een en 
* tweekader Openingstijden: 
^ niet opgegeven Informatie 
■a: en inschrijvingen: J.P. Tous
le] saint. Waterstraat 43, 6573 
— AB BeekUbbergen, telefoon 
" 024841851 of per email 
2 J P toussaint(a)planet nl 
H 24 en 25 maart: 

Wetteren (België). Wettcriana 
ML 2007, twintigste Weekend 
■IW van de Thematische Filatelie, 

internationale Premio Massari 
(thematische verzamelin
gen 'muziek') en regionale 
tentoonstelling alle klassen, 
door postzegelvereniging 

ThemafilaWetteren t g.v. 
haar 25jarig bestaan. Schep
persinstituut, Cooppallaan 
128. Inschrijvingen (uoor 1 
december 20o5) en informatie: 
K Bracke, Baerdonckstraat 
83, B9230 Wetteren (Bel
gië); telefoon/fax: 00329
3699934 of per email 
l<obra22@g pandora be 
30,31 maarten i april: 
Aalsmeer. Diamantpost 2007, 
tentoonstelling onder het 
motto Tentoonstellen is leuk, 
georganiseerd door postze
gelvereniging Aalsmeer, ter 
gelegenheid haar 6ojarig 
bestaan (categorie 3, open 
klasse en propaganda). 
Jeugdinzendingen welkom. 
Sporthal De Bloemhof, 
Hornweg. Ca 300 kaders 
Handel aanwezig. Voorin
schrijving via Postbus 249, 
1430 AE Aalsmeer of per 
email: m miju)aart@hccnet nl 
of kkcessen@kabelfoon nl 
27, 28 en 29 april: 
Sommelsdijk/Middelharnis. 
Dcltajïla 2007, nationale ten
toonstelling georganiseerd 
door de verenigingen van 
regio 7, ter gelegenheid van 
honderd jaar georganiseerde 
filatelie in zuidwestelijk Ne
derland. Categorieën i en 2, 
eenkader, open klasse, jeugd 
Tevens Dag uan dejeugdjilate
lie De Staver, Olympialaan 
32, Sommelsdijk. Openings
tijden: op vrijdag 27/4 van 18 
tot 22 uur, op zaterdag 28/4 
van 10 tot 18 uur en op zon
dag 29/4 van 10 tot 16 uur. 
Inschrijven vóór 1 december 
2006 bij M A C M van den 
Ende, Wouwsestraat 36a, 
4611 PM Bergen op Zoom, 
telefoon 0164243591 of per 
email an beijer@planct nl 
15 en 16 september: 
Helmond. ProPhil 2007, ten
toonstelling georganiseerd 
door postzegelvereniging 
'De Helm', Helmond en om
streken. Thema 'Industrieel 
erfgoed'. Klassen wed
strijdklasse 3, propaganda, 
jeugd, eenkader, open klasse 
en voordrukalbumbladen. 
' t Speelhuis, Speelhuisplein 
2. Openingstijden op zater
dag 15/9 van II tot 17 uur en 
op zondag 16/9 van 10 tot 16 
uur. Informatie: H. Vogels, 
telefoon 0492523864 of per 
email:j uogcls2g(ó)cheilo nl 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 
6 januari: 
Dieren. Theothorne, Cal
lunaplein 77,1016. Telefoon 
0334943265. 
Hendrik Ido Ambacht. 
Sandido, R.eeweg79,1216. 
Telefoon 0786814441. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.3015.30. 
Telefoon 0355386170. 
Lisse. 't Poelhuys, Vival
distraat4,1016 Telefoon 
0252411406. 
Meppel. Nijmeijer, Markt
straat 43, 1016. Telefoon 
0528275629 (na 20 uur). 

Nunspeet. De Wheme, Ds. 
De Bouterlaan 5,13 1516 
Telefoon 0341256163. 
Ommen. Hervormd Cen
trum, Iulianastraat8,1016 
Telefoon 0547363000 
Oosterhout. De Bunthoef, 
Bloemhof 2,1316. Telefoon 
0162432738 
Uithoorn. Dienstencentrum, 
Bilderdijkhof 1,1015. Tele
foon 0297525556. 
Wapenveld. Senioren 
Inloopcentrum, Nachte
gaalweg 48, 1317. Telefoon 
0384479883 
7 januari: 
Obdam. De Brink, 912. 
Telefoon 0226452047 
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4, 1013. 
Velserbroek. Polderhuis, Ves
tingplein 56,1016. Telefoon 
0235382274. 
10 januari: 
Leiden. LRTV Swift, Willem 
V d Madeweg: , 1416. Tele
foon 0715895337 
13 januari: 
Dromen. De Open Hof, 
Copernicuslaan (t.o. bussta
tion), 13.3016.30. Telefoon 
0321314305. 
Hoofddorp. De leugd van 
Gisteren, Beemsterstraat 4, 
1016 Telefoon 0235613929 
(na 20 uur). 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12 3015.30. 
Telefoon 0355386170. 
Utrecht. Internanonale Verza
melmarlct Grote Veemarkthal, 
Sartreweg, 9 3017. Telefoon 
0317614760. 
14 januari: 
AnnaPaulowna. Centrum 
Veerbrug, Sporüaan 21, 9.30
13. Telefoon 0223531518. 
Boxtel. Vmbo College, 
Baanderherenweg 2,1013. 
Telefoon 0411672775 
Echt. Sint Ions, Cypresstraat 
58,9.3013 Telefoon 0475
483630. 
Utrecht. Internationale Verza
melmarkt. Grote Veemarkthal, 
Sartreweg, 9 3017. Telefoon 
0317614760. 
Venlo. LimianZ, Kaldenker
kerweg 182b, 1013. Telefoon 
0773517700
19 januari: 
Leiden. Het Spoortje, 
Bernhardkade 10,1921.30. 
Telefoon 0715611719 
Oegstgeest. Heemwijck, 
Rozenlaan hoek Narcissen
laan, 1416. 
20 januari: 
Aalsmeer. De Schakel, 
Cyclamenstraat70,1016. 
Telefoon 0297343885. 
Appingedam. ASWA, Burg 
Klauckelaan t6,1016. Tele
foon 0596611454. 
Barneveld. Veluwehal, 
Nieuwe Markt 6,1016. 
Telefoon 0342414418. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.3015 30. 
Telefoon 0355386170. 
Hoogkarspel. R.K Kerk, 
12.3016.30 Telefoon 0228
582298 
Mijdrecht. Dr ]. v.d. Haar
laan 6, g.3013. Telefoon 
0297289322. 
Woudenberg. De Camp, 

De Bosrand 15,1316.30. 
Telefoon 0332863510. 
21 januari: 
Huissen. De Brink, Brink 8, 
1015 Telefoon 0263271979 
KerkradeHolz. Cathari
nahoes, Lambertistraat 12, 
1416.30. Telefoon 045
5415088. 
Leiden. 200jaar Leidse 
Kruitschipramp. K&G, I.C. 
de Rijpstraat 29,10 3016. 
Telefoon 0715418741. 
Schagen. De Groene Schakel, 
Mauvestraat 161,1012.30. 
Telefoon 0224298416. 
VeghelZuid. De Golfstroom, 
Van Diemenstraat ia, 
9.3012.30. Telefoon 0413
367786. 
22 januari: 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Burgemeester Slotemaker 
de Bruineweg 272, ig.3022. 
Telefoon 0243974654. 
27 januari: 
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
Snelliuslaan 3,1016. Tele
foon 0235617279. 
Brielle. Zalencentrum, 
Langestraat 76,12.3015.30. 
Telefoon 0181415640. 
Dordrecht. Cultureel Cen
trum Sterrenburg, Dalme
ijerplein 10,1016. Telefoon 
0786152093. 
Enkhuizen. Ilsselzand, 
Anjerstraat i, 1317. Telefoon 
0228513450. 
Harderwijk. De Kiekmure, 
Tesselschadelaan/hoek 
Vondellaan, 1016. Telefoon 
0341426049. 
Hilversum. De Koepel, Ka

pittelweg399a, 12.3015 30. 
Telefoon 0355386170. 
NoordwijkBinnen. Het Vin
kenhof, Vinkenlaan 2,1016. 
Telefoon 0713614198. 
Roermond. Wijkhuis 
Tegelarijveld, Schepen van 
Hertefeltstraat 26a, 1316. 
Telefoon 0475321179. 
Winschoten. De Klinker, Mr. 
D U. Stikkerlaan 41,1016 
Telefoon 0597592676. 
Zwolle. lubal. Geert Groot
estraat 1,1016. Telefoon 
0384216493. 
28 januari: 
Alkmaar. Sporthal Alkmaar
Noord, Arubastraat 6, 912 
Telefoon 0227542286. 
Diemen. De Schakel, Burg. 
Bickerstraat 46a, 1016. 
Telefoon 0206009922. 
Heemskerk. De lansheeren, 
Kerkweg47,1017. Telefoon 
0251241075. 
Wijk bij Duurstede. Viking
hal, Karolmgerweg 234, 
1115.30. Telefoon 06
22650760. 
2 februari: 
Leiden. Het Spoortje, 
Bernhardkade 10,1921.30. 
Telefoon 0715611719. 
3 februari: 
Hendrik Ido Ambacht. 
Sandido, Reeweg 79,1216 
Telefoon 0786814441 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 3gga, 12.3015 30 
Telefoon 0355386170. 
Lisse. 't Poelhuys, Vival
distraat4,1016 Telefoon 
0252411406 
Meppel. Nijmeijer, Markt

straat 43,1016. Telefoon 
052827562g (na 20 uur). 
Nijverdal. Spoortheater, 
Parallel 45, tijden onbekend 
Telefoon 0548623399. 
Nunspeet. De Wheme, Ds 
De Bouterlaan 5,13.1516. 
Telefoon 0341256163 
Oosterhout. De Bunthoef, 
Bloemhof 2,1316. Telefoon 
0162432738 
Uithoorn. Dienstencentrum, 
Bilderdijkhof 1,1015. Tele
foon 0297525556. 
Wapenveld. Senioren 
Inloopcentrum, Nachte
gaalweg 48,1317 Telefoon 
0384479883. 
4 februari: 
Obdam. De Brink, 912 
Telefoon 0226452047. 
6 februari: 
Zwolle. Veilinghuis, Voor
straat 23,1821.30. Telefoon 
0384211045 
7 februari: 
NoordwijkBinnen. Specioal 
uoor ouderen De Wieken, 
Wassenaarsestraat5,13.30
17 Telefoon 0713614198. 
10 februari: 
Alphen aan den Rijn. De 
Bron, Troubadourweg, 1016 
Telefoon 0172422097. 
Dronten. De Open Hof, 
Copernicuslaan (t.o. bussta
tion), 13.3016.30. Telefoon 
0321314305. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 3gga, 12.3015.30 
Telefoon 0355386170 
Hoofddorp. De leugd van 
Gisteren, Beemsterstraat 4, 
1016. Telefoon 0235613929 
(na 20 uur) 
Hoogkarspel. R K Kerk, 
12 3016.30. Telefoon 0228
5822g8 
Middelburg. Dauwedaele, 
Vrijlandstraat, 1016. Tele
foon 0118628917. 
Oosterwolde. De Miente, 
Snellmgerdijk 39,1016 30. 
Telefoon 0516441646. 
Woerden. AlBarid jilatelistischc 
contactgroep Islamitische Wereld. 
Excelsior, Singel 45a, g 30
15. Telefoon 0348416770. 
11 februari: 
AnnaPaulowna. Centrum 
Veerbrug, Sportlaan 21, g.30

13 Telefoon 0223531518. 
Echt. Sint Ions, Cypresstraat 
58, g 3013. Telefoon 0475
483630. 
Venlo. LimianZ, Kaldenker
kerweg 182b, 1013. Telefoon 
0773517700 
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,1016 Telefoon 0485
317520. 
14 februari: 
Leiden. LRTV Swift, Willem 
vd Madeweg 1,1416. Tele
foon 07i58g5337 
16 februari: 
Leiden. Het Spoortje, 
Bernhardkade 10,1921.30 
Telefoon 0715611719. 
Oegstgeest. Heemwijck, 
Rozenlaan/Narcissenlaan, 
1416. 
17 februari: 
Aalsmeer. De Schakel, 
Cyclamenstraat70,1016 
Telefoon 0297343885. 
Bilthoven.jilatelistische 
contactgroep Oost Europa, 't 

mailto:philatelie@tip.nl


Vogelnest, Boslaan i, 1016. 
Telefoon 0346572593 (na 
19 uur). 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.3015.30. 
Telefoon 0355386170. 
Markelo. De Haverkamp, 10
16. Telefoon 0547363000. 
Mijdrecht. Dr. J. v.d. Haar
laan 6, g.3013. Telefoon 
0297289322. 
Papendrecht. De Palm, Van 
der Palmstraat 3,1016. 
Telefoon 0786152093. 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,1316.30. Tele
foon 0332863510. 
18 februari: 
Castricum. Clusius College, 
Oranjelaan 2a, 1016. Tele
foon 0251313852. 
Schagen. De Groene Schakel, 
Mauvestraat 161,1012.30. 
Telefoon 0224298416. 
24 februari: 
Brielle. Zalencentrum, 
Langestraat 76,12.3015.30. 
Telefoon 0181415640. 
Enkhuizen. IJsselzand, Anjer 
straat 1,1317. Telefoon 
0228513450. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.3015.30. 
Telefoon 0355386170. 
NoordwijkBinnen. Het Vin
kenhof, Vinkenlaan 2,1016. 
Telefoon 0713614198. 
Roermond. Wijkhuis 
Tegelarijveld, Schepen van 
Hertefeltstraat 26a, 1316. 
Telefoon 0475321179. 
Ruurlo. Filajèstiual. De Luifel, 
Dorpsstraat 11,1017 "!"■• 
Telefoon 0545272543. 
Zwolle. Jubal, Geert Groote
straat i, 1016. Telefoon 
0384216493. 
25 februari: 
Diemen. De Schakel, Burg. 
Bickerstraat46a, 1016. 
Telefoon 0206009922. 
Huissen. De Brink, Brink 8, 
1015. Telefoon 0263271979. 
KerkradeHolz. Catharina
hoes, Lambertistraat 
12,1416.30. Telefoon 045
5415088. 
Ruurlo. Filofestiual. De Luifel, 
Dorpsstraat 11,1017 uur. 
Telefoon 0545272543. 
Wijk bij Duurstede. 
Vikinghal, Karolingerweg 
234,1115.30. Telefoon 06
22650760. 

POSTZEGELVEILINGEN 
21 tot en met 24 februari: 
Zürich (CH).Connphila Auktio
nen AG, Zollikerstr. 226, 8034 
Zurich (CH), u)U)U).connphila, 
com, email in/o@connphila.cK. 
7 tot en met 11 mei: 
Wil (CH). Peter Rapp, Tog
genburgerstr. 139, 9500 Wil 
(CH), u)U)U).rappaulrtionen.ch, 
email inJo@mppauktionen.cli. 

NIEUWE 
EMISSIES 
Nederland 

7 februari: 
Mooi Nederland 2007 (Gouda); 
velletje met 5 postzegels van 
44 cent. 
21 februari: 
MOOI Nederland 2007 
(Groningen); velletje met 5 
postzegels van 44 cent. 
21 maart: 
Lentebomen; 2 verschillende 
postzegels in velletje met 10 
postzegels van 44 cent. 

23 maart: 
Mooi Nederland 2007 (Vlis
singen); velletje met 5 
postzegels van 44 cent. 
26 maart: 
Mooi Nederland 2007 (Hoorn); 
velletje met 5 postzegels van 
44 cent. 
4 april: 
Zomcrzcgels 2007; twee 
postzegelvelletjes met 3 
verschillende postzegels van 
44H22 cent. 
13 april: 
Mooi Nederland 2007 (Leer
dam); velletje met 5 postze
gels van 44 cent. 
18 april: 
200 jaar Predikaat Koninklijk; 
velleqe met i postzegel van 
6.45 euro. 
imei: 
Bloemetjes cadeau; velletje met 
acht verschillende postzegels 
van 44 cent en 2 verschillen
de postzegels van 88 cent. 
21 juni: 
Zomerbomen; twee verschillen
de postzegels in velletje met 
10 postzegels van 44 cent. 

Onder voorbehoud uan euentuele 
unjzigingcn 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 8082 
2518 AD 's Gravenhage 
Telefoon: 0703307500 
Infolijn: 0703307575 
Fax: 0703608926 
Internet: www.muscom.nl 
Openingstijden: dinsdag t/m 
vrijdag van 1017 U T ) zater

dag, zondag en feestdagen 
1217 uur; 
Op maandagen, op 25 
december en op i januari 
gesloten. 
Toegangsprijzen: volwasse

nen 6 euro. 
65plussers 5 euro. 
4 t/m i2jarigen 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 postwaar
den te bestuderen. Voor 
onderzoek in de collectie 

postwaarden kunt u terecht 
op de volgende data: 

12 januari 2007. 
9 februari 2007 
9 maart 2007 
13 april 2007. 

U kunt het materiaal in het 
depot alleen op afspraak 
bezichtigen. Neem contact 
op met Monique Erkelens 
of Harriet van der Veen 
(telefoon 0703307563 of 
3307567) of stuur een mailtje 
aan merlcelens@muscom.nI of 
hudueen(g)muscom.nl. 

Bibliotheek 
De bibliotheek van het Mu
seum voor Communicatie is 
na telefonische afspraak met 
mevrouw Spiekman (070
3307570, in de ochtend) te 
raadplegen. 

BONDSBIBLIOTHEEK 
De Bondsbibliotheek is 24 
uur per dag bereikbaar! Voor 
internetgebruikers is de 
Bondsbibliotheek in Baarn 

niet meer gebonden aan de 
openingstijden (elke woens
dag van 10 tot 17 uur en elke 
eerste zaterdag van de maand 
van 10 tot 12 uur). Via de 
site van de NBFV [www.nhfii. 
nl) en het aanklikken van de 
Bibliotheekzegel bereikt u 
de informatie die betrekking 
heeft op de prachtige collec
tie die in Baarn bewaard en 
ontsloten wordt. U vindt er 
een overzicht van de lopende 
tijdschriftenabonnementen, 
ziet welke boeken er nieuw 
aangeschaft zijn en kunt er 
nagaan op welke wijze deze 
boeken te leen zijn. Aan een 
overzicht van de (oudere) 
tijdschriften wordt hard 
gewerkt. 
Als u wilt weten of een be
paald boek of tijdschrift aan
wezig is, dan kunt u dit met 
behulp van een elektronisch 
informatieaanvraagformu
lier opvragen. Het antwoord 
ontvangt u per email. Voor 
alle andere vragen kunt u ons 
op de gewone wijze emailen 
(bibliotheek(g)nbjv.orfl). 
De Bondsbibliotheek... een 
surfbezoekje waard! 

SAMENSTELLING: KEES VERHULST, POSTBUS 24013 
2490 AA DEN HAAG, EMAIL kees.verhuIst@wanadoo.nl 

Een nieuwjaar is weer 
aangebroken en dat betekent 
voor velen weer veel goede 
voornemens. Zo ook voor 
mij. Ook in 2007 wil ik 
weer wat moois maken 
van deze rubriek. Maar dat 
kan niet zonder u! In 2006 
kreeg ik van velen post met 
waargenomen nieuwtjes over 
poststempels. Hartelijk dank 

daarvoor. Vanwege beperkte 
ruimte kan niet altijd alles 
worden behandeld, maar 
we doen ons best zoveel 
mogelijk reacties van lezers 
te publiceren. 

Postexfoutje 
Zo ontving ik van de heer 
of mevrouw D. van Keulen 
uit Gouda een reactie over 

Postex APELDOORN 

Postex 2006. Deze beurs werd 
gehouden op 20, 21 en 22 
oktober 2006 in Apeldoorn. 
Maar wat was het geval? 
Het bijzondere poststempel 
Postex Apeldoorn van TNTPost 
toonde de data 2123 oktober 
2006. Dat was een foutje. U 
kunt dit zien aan de hand van 
de twee afbeeldingen van res
pectievelijk de beursenvelop 
met het dagtekeningstem
pel 20.X.o5og naast het 
bijzondere stempel met de 
onjuiste data en een velletje 
persoonlijke zegels dat ter 
gelegenheid van de beurs 
werd gemaakt (linksonder). 

Weken van de kaart 
Oplettende medewerkers 
van dit maandblad hebben 
waargenomen dat de stem
pelvlag Weken uan de Kaart in 
twee varianten voorkwam; 
zie de foto's hieronder. De 

TNTPost Collectclub 
Zoals u weet werd op 16 
oktober 2006 de naam 
TPGPost veranderd in 
TNTPost. De kleur rood 
veranderde in oranje en de 
huisstijl van TPG veranderde 
in die van TNT. 
Ook de naam TPGPost Collect
club Groningen veranderde: in 
TNTPost Collectclub Groningen. 
Sinds 16 oktober is het dag
tekeningstempel aangepast 
aan de juiste naam. Maar 
de Collectclub was iets te 
voorbarig, want op 4 oktober 
werden de postzegelvelletjes 
van Diergaarde Blijdorp al 
gestempeld met het TNT
stempel 
Op 10 oktober werden de 
velletjes Mooi Nederland 
weer gestempeld met een 
TPGstempel en dan einde
lijk vanaf 16 oktober echt een 
nieuw stempel. 

Poshecgelshow 

POSTEX 2006 
Apeldoorn 

10,21 ut 21 okulier 
21: 

illiiiliiliiliiiiiiiiiiliiliiiiiliil 

Post/egels ho' 

POSTEX 
ll),2liai22oktoW * * 

2t,e3 
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POSTEX 
Apeldoorn 

2a, 21 en 22 obUbcr 
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Postzcgctsliow 

POSTEX 2006 
Apeldoorn 

20,21 cn22oktubcr 

Post/egclshow 

mSTEX2006 
—^Apeldoorn 
* ^ * ' l ^2 l cn22okÉo lK ; r 

r2a06 
tzcgcishow 

POSTEX 2006 
Apeldoorn 

2U, 21 CR 22 »klflbcr 

verklaring hiervoor is dat 
ooit het logo werd aangepast 
en dus ook de afbeelding van 
de Stempelviag. We hebben 
hier te maken met zowel het 
oude als het nieuwe logo van 
de Weken uan de Kaart. 

Naamswijziging 
Ook is opmerkelijk dat de 
stempelvlag TPG heet uoortaan 
TNT kan voorkomen naast 
het dagtekeningstempel 
TPGPost Amsterdam, dat nog 
steeds in gebruik is (onder). 

mailto:o@connphila.cK
mailto:inJo@mpp-auktionen.cli
http://www.muscom.nl
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LOOSDRECHT LOKT VERZAMELAARS 
VOOR DE NEGENTIENDE KEER 

Pandahallen bereiden zich weer voor op duizenden filatelisten 

Op vrijdag 26, zaterdag 27 en 
zondag 28 januari is het weer 
zover dan wordt het in de 
Pandahallen m Nieuw-Loos-
drecht weer een drukte van 
belang Net als vorig jaar, toen 
circa vierduizend enthousiaste 
filatelisten de Filateliebeurs 
- want over dat jaarlijkse 
evenement hebben we het 
- bezochten 
Nu de economie weer lijkt aan 
te trekken, zullen de organi
satoren met veel belangstel
ling afwachten of dat ook zijn 
weerslag zal hebben op het 
bezoekeraantal en op de spen-
deerdrift van verzamelaars 
die op jacht zijn naar nieuwe 
aanwinsten. 
De Filateliebeurs is inmiddels 
aan zijn negentiende editie 
toe en de verzamelaars in Ne
derland en daarbuiten (want 
de beurs is er in geslaagd een 
internationale allure te verwer
ven) zijn de formule van het 
evenement steeds meer gaan 
waarderen Het gaat om een 
beurs die vooral - maar met 
uitsluitend - bedoeld is voor 
verzamelaars die 'gespecia
liseerd' te werk gaan ze ver
zamelen een bepaald land of 

Zo'n vierduizend enthousiaste verzamelaars wisten vorig 

jaar de weg naar de Pandahallen in Nieuw-Loosdrecht 

te vinden. Velen deden dat bijna blindelings, want die 

behoorden tot het trouwe leger van gespecialiseerde 

collecfioneurs die heel goed weten waar je de 

fijotelistische mosterd kunt halen. Ook dit jaar is-ie er dus 

weer: de Filateliebeurs. Voor de negentiende keer alweer 

en nog steeds in de vertrouwde formule. De Pandahallen 

zijn er straks helemaal klaar voor. U ook? 

gebied, een bepaald thema of 
een bepaalde categorie zegels 
en/of stukken 
Het geheim van het suc
ces van de Filateliebeurs is 
dan ook geen geheim het 
IS gewoon het gevolg van 
het consequent aanhouden 
van de al jaren gehanteerde 
(en aantrekkelijke') mix van 
filatelie, handel, informatie en 
commercie. 

GEVARIEERD AANBOD 
Het IS met zo heel moeilijk 
om aan buitenstaanders uitte 

leggen wat de Filateliebeurs 
nu eigenlijk is de ideale plek 
om eens lekker filatelistisch 
te grasduinen De beurs richt 
zich zoals gezegd op verzame
laars van een bepaald gebied 
of thema Zulke verzamelaars 
kunnen in de Pandahallen 
hun collecties bij de aanwe
zige handelaren aanvullen of 
completeren En lukt dat on
verhoopt met, dan kunnen ze 
op zijn minst ideeën opdoen, 
ervaringen uitwisselen of infor
matie inwinnen Het aanbod 
op de beurs is uiterst gevari

eerd, postzegels, poststukken, 
postwaardestukken, afstem-
pelmgen, maximumkaarten, 
postzegelboekjes, literatuur 
- teveel om op te noemen 
eigenlijk 
Het evenement, dat zich uit
strekt over een vloeroppervlak 
van zo'n drieduizend vierkante 
meter, mag dan enigszins 
voorspelbaar zijn, voor de be
zoekers IS dat geen probleem 
Die vinden hun weg dankzij 
het vaste format als het ware 
blindelings op de beurs Voor 
hen IS het juist een voordeel, 
die vertrouwde aanblik van 
tientallen stands die geduldig 
op klandizie staan te wachten. 
Ook dit jaar loopt de num
mering van die stands tot dik 
boven de honderd, zodat het 
maar goed is dat de bezoekers 
op meer dan één beursdag 
terecht kunnen 
Van de stands die op de 
komende Filateliebeurs zullen 
worden ingericht is - en dat is 
gebruikelijk - zijn er onge
veer vijfentwintig bestemd 
voor vertegenwoordigers van 
gespecialiseerde verenigingen 
en Studieclubs De rest van 
de ruimte wordt ingenomen 
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Kaartje met de locatie van de Pandahallen; let op de plekken u;aar u uw auto kunt parkeren ('P')i 

door 'de handel'. Er is in 
NieuwLoosdrecht een groot 
aantal NVPHleden present, 
die de hal met een aantal 
andere Nederlandse collega's 
delen. En natuurlijk zijn er ook 
handelaren uit het buitenland 
aanwezig. Al die handelaren 
brengen zoals altijd weer een 
gevarieerd aanbod; er is dus 
voor bijna iedere verzamelaar 
iets te vinden. 
Andere aanwezigen op de 
Filateliebeurs zijn het grootste 
postzegelblad in het Neder
lands taalgebied  inderdaad, 
het maandblad Filatelie  en 
verder de organisatoren van 
Postex 2007 en medewerkers 
van de Nederlands Bond van 
FilatelistenVerenigingen. Ui
teraard zal ook de CoNectClub 
van TNTPost aanwezig zijn. 
In de stands van de gespecia
liseerde verenigingen wordt 
uitgebreide informatie over 
hun activiteiten verstrekt. 

Ook is het daar mogelijk lid te 
worden van zo'n vereniging. 
Bovendien laten zes van in 
totaal meer dan vijfentwintig 
gespecialiseerde vereniging 
zien wat de leden in hun mars 
hebben: deze verenigingen 
vullen samen zo'n dertig ten
toonstellingskaders. 

SPECIALE ENVELOP 
Net als in voorgaande jaren 
het geval was verschijnt ook 
tijdens deze achttiende editie 
van de Filateliebeurs weer een 
bijzondere envelop ter gele
genheid van de jaarlijkse Fila
telistendag, de 94ste ditmaal. 
De envelop kan (uitsluitend 
op zondag 28 januari!) worden 
voorzien van het bijzondere 
stempel dat TNTPost voor 
deze dag ter beschikking heeft 
gesteld. U kunt deze envelop 
op de beurs kopen voor 2 euro 
per stuk. U kunt het couvert 
ook schriftelijk bestellen door 

een bedrag van 2.45 euro over 
te maken op girorekening 
6217725 t.n.v. Stichting Filate
liebeurs in Hilversum (vergeet 
niet uw adres op de girokaart 
of bij uw internetoverschrij
ving te vermelden!); u krijgt 
de envelop dan thuisgestuurd. 
Een sympathiek gebaar: voor 
elke op de beurs verkochte 
envelop zal vijftig eurocent 
worden overgemaakt op de 
rekening van het Nationaal 
MS Fonds! 

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

eventuele begeleider zich 
meldt bij de informatiestand, 
wordt toegang verleend buiten 
de normale ingang om. 
De deuren van de hal zijn op 
vrijdag 26 januari geopend van 
13 tot i8 uur, op zaterdag 27 
januari van 10 tot 17 uur en op 
zondag 28 januari van 10 tot 
16.30 uur. Óp de drie beurs
dagen rijden er gratis bussen 
van Eemland Reizen (let op 
de raamposter!) tussen het 
station van Hilversum (achter
zijde, Oosterspoorplein) en de 
Pandahallen. De bussen ver
trekken met tussenpozen van 
een halfuur. De laatste bus 
vertrekt op vrijdag en zaterdag 
om 17.45 uur en op zondag 
om 16.45 uur van de hallen. 
Voor actuele informatie over 
de beurs kunt u overigens het 
beste de site van de Filatelie
beurs [www.ftlateUeheurs.com] 
raadplegen. 
Voor alle duidelijkheid: de Fila
teliebeurs is geen ruilbeurs. 

Tijdens de Filateliebeurs is het m en om de Pandahallen natuurlijk ueel drukker dan op deze foto. 

OVERZICHT DEELNEMERS 
FIUTELIEBEURS 2 0 0 7 
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Standhouder Categorie 
Aantekenstookjes, L.V. van 
Alderkamp 
Arve Collectors 
Aust 
Baltische Gebieden 
Barkmeijer 
Berg, Joke v.d. 
Blerk, van 
Bondsbibliotheek 
Böttger 
Bouscher 
Bredase PZH 
Bredenhof 
Breebaart 
Brinkman 
Britannia 
Bulterman 
CABIntPhU. 
China 
Contact Schept Kracht 
Crayenest, 't 
Dai Nippon 
Dijk, J. van 
Duitsland 
East Europe Philately 
Filcon 
Filitalia 
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Fiscale Filatelie 
Folkerts 
Frankrijk 
Gabriel 
Geerts 
Geertzen 
Griekenland 
Groeten Uit... 
Gündier 
Haarlem, van 
Hartman 
Haworth 
HCC 
Herrema 
Hertog, Den 
Heuvel BV, M. v.d. 
Heuvel, F. v.d. 
Interphila 
Islamitische Wereld 
Jeveka 
Jong, de 
Kees John 
Iflemaphil 
ICnarren 
Latijns Amerika 
Leeninga / Snoek 
Liechtenstein 
Lingen, van 
Lohmer 
Lokven, van 
Lunar Optica 
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Maandblad Filatelie 
Marigny 
Meinhardt 
MPODirect 
Nisja 
Oost Europa 
Oosterink 
Opscholtens 
Organisatie 
Pannenborg 
Pasterkamp 
Pender, de 
Perfin Club 
Philamunt 
Phileacon 
Pietersma 
Plaatibut 
Po&Po 
Postex 
Postfris Pzh. 
Postaumaat 
Postzegel Partijencentrale 
Postzegelhoes (H. Mans) 
RoidI 
Rommers 
Rossem, van 
Rozema 
Skandinavië 
Schippers 
Schuurman 
Smits Philately 
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Stamps 2000 bv 
Stormink 
Thematische Filatelie 
TNGPost(CollectClub) 
USA/Canada 
Veen, W. van 
Velrandbijzonderheden 
Ver. Naties/Ver. Europa 
Viertelhauzen 
Vincennes 
VION 
Vliegende Hollander, De 
Voorschotense 
Vrugt, Ton ter 
Werner GmbH 
Wiemo 
Wien 
Wiktor 
Zuid Afrika 
Zuid West Pacific 
Zwanenburg 
Zwitserland 
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Informatie 
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POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL 
DE ZUTPHENSE POSTZEGELHANDEL" 

(ook voor oude ansichtkaarten) 
POSTZEGELS 
Uic voorraad postfns leverbaar vanaf 1945 o a Aland, Australië, 
Baltische Staten, België, Bondsrepubliek Duitsland {tevens gebruikt), 
Berlijn, D D R , Duitsland (Verenigd) Engeland en Kanaaleilanden, 
Faroer, Frankrijk, Groenland, Israel Liechtenstein, Luxemburg Malta, 
Monaco Oostenrijk (tevens gebruikt), Vaticaan, Verenigde Naties 
(New York, Geneve, Wenen), Zwitserland en blokken van West-Europa 
Een uitgebreide voorraad van benodigdheden is in onze zaak 
aanwezig 
Wi) verzorgen ook uw mancolijsten en leveren alle nieuwe uitgiften 
m abonnement 

Frankensteeg 5, 7201 KN Zutphen 

MUNTEN 
Een uitgebreide collectie Koninkrijksmunten, provmciale munten en 
munten van Aruba / Ned Antillen op voorraad 
De euromunten van alle landen en veel speciale uitgiften en BU 
jaarsets zijn voorradig 
Jaarsets van diverse andere landen zijn eveneens beschikbaar 
WIJ beschikken over bankbiljetten van Nederland in een prachtige 
kwaliteit' 
Hartberger albums zijn voorradig en er is een ruime keuze aan 
benodigdheden 

Tel 0575 54 02 54 Fax 0575 5140 48 
E-mail postmaster@dezutphensepostzegelhandel nl 
Website http //wwwdezutphensepostzegelhandel nl 

Openingstijden woensdag 13 30u -18 00u 
donderdag 10 00 u ISOOu 
vrijdag lOOOu 21 00 u 
zaterdag 10 00 u - 17 00 u 

Meer dan één miljoen postzegels op het internet 

www.stamppacketsonline.com 
ledere werkdag een nieuwe aanbieding DPN wie anders 

SCANDINAVIË 
ZWEDEN NOORWEGEN DENEMARKEN-FAROER 

GROENLAND IJSLAND-FINLAND ALAND 
POSTFRIS GEBRUIKT POSTZEGELBOEKJES 

WIJ leveren ook in dbonnement alle landen en motieven 
Gratis prijslijst op aanvraag 

WWW.SCANDEVAVIANSTAMPS.NL 

f.ZM RON HERSCHEIT 

Postbus 2^, 

Tel o m 419041 
Fax 03 n-413295 
e-mail p7hronh@bdrt nl 

mmmm$m 
'Or,'/ .fA \ '/, 4 ' 

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

SAFE PERFOtronic IflFE Signoscope Tl 
De wereld's enige 
Elektronische tandinig meter 

De wereld s eerste optisch 
elektronische watermerk 
Zoekker 

st.nr. 9150 
(inclusief 220 V adapter) Best.nr. 9886 

<220V adapter apart 
bijbestellen) 

SflFl UV-AAüIti 
Laniie golf lamp 
met inijebouwde loupe 

De elektronische Drooö Press 
met warme lucht circulatie 

—j n. 

st.nr. 1060 
10 V adapter apart bllbestellen 

pest.nr. 9895 
pwinnaar Britse Royal 
Hall "innovation" 

rscheidinft 1998) 

i f'-\ 
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VERIJSSELSE POSTZEGELVEILING B.V. 
(H. Vleeming) 

Postbus 603 7500 AP ENSCHEDE 
Kantooradres: Hengelosestraat 76-78 te Enschede 

Tel. 053-433 55 00 (buiten kantooruren 053-433 33 98 Fax 053-434 10 94 
E-mail: opv.stamps@tiscali.nl 

VEILING 191: 
19/20 januar i in Hampshire hotel APELDOORN te Apeldoorn 

Belangrijk in deze veiling: 
Betere zegels, series en poststukken van vrijwel alle Europese landen incl. Duitsland met 
gebieden en Staten, Luxemburg en Tsjechoslowakije. 
Overzeese gebieden van Nederland met zegels en poststukken van vooral Ned.Indie. 
Aerogrammen gehele wereld, per land of gebied aangeboden. 
Internering 1*̂  Wereldoorlog: het 2*̂  deel van een enorme studie-verzameling. 
NEDERLAND: 
• Uitgebreid poststukken, zowel EO als gefrankeerd met vele bijzondere frankeringen, 

tarieven en bestemmingen. 
• Zegels vanaf 1852 t/m telegram met stempels emissie 1852, veel postfris, foutdrukken en 

plaatfouten. 
• Uitgebreid PLAAT- en ETSNUMMERS. [^ 

2500 kavels met collecties, insteekboeken en partijen met te verwachten opbrengsten van 
enkele tientjes tot vele duizenden Euro's. 
LITERATUUR: 50 kavels. 

Vraag dan onze (nog steeds gratis!!) catalogus eens aan, 
een telefoontje, fax, e-mail of brief(kaart) is voldoende! 

E X T R A KIJKGELEGENHEID i n D E N HAAG: 
M u s e u m v o o r C o n i m u n i c a t i e ( v r o e g e r e P o s t m u s e u m ) , 

Z e e s t r a a t 82: z a t e r d a g 13 j a n u a r i v a n 12 .00-17 .00 u u r 
(op vertoon veilingcatalogus tevens gratis toegang tot museum!). 

Ook de handelaren R.Bouscher uit Amsterdam, H.P.Rozema uit Den Haag en C.Opscholtens 
uit Rotterdam zijn met een verkoopstand aanwezig (zie Filatelie December 2006) 

Tijden kijkdagen en verdere afwikkeling: zie de catalogus! 

Volgende veiling: 30/31 maart a.s. Inzendingen welkom! 

DE O.P.V., AL 37 JAAR EEN BEGRIP IN DE NEDERLANDSE FILATELIE!! 

mailto:opv.stamps@tiscali.nl
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In deze rubriek is het al vaker aan de orde gekomen, dat het 
beroep van postzegelhandelaar je niet zomaar komt aanwaaien. 
Een meer dan gemiddelde interesse in de filatelie, doorzettings

vermogen en de hang naar vrijheid en avontuur vormen de drie 
belangrijke ingrediënten voor het recept tot succes Bij Karel den 
Hertog (43) was er al op jonge leeftijd een duidelijk signaal, dat 
het misschien ooit zover zou komen. Op dertienjarige leeftijd 
moest hij kiezen tussen het bezoeken van de wekelijkse 
postzegelmarkt in Utrecht of een lidmaatschap van de 
voetbalclub, omdat beide activiteiten op zaterdag plaatsvonden. 
Hij voetbalde o zo graag, maar hij koos voor de filatelie. 

schreeuwen om uitgezocht te worden. Karel den Hertog is het wel 
gewend. 'Je moet het ijzer smeden als het heet is Soms kun je 
een tijdje niets leuks kopen, dus als het aanbod interessant en 
betaalbaar is, dan moet je toeslaan. Maar nu is er een inkoopstop 
en gaan we eerst weer eens wat uitzoeken en verkopen,' lacht hij. 
Zo'n vijfendertig jaar geleden kwam hij door zijn zwager in 
contact met de filatelie. Die nam hem regelmatig mee naar de 
openluchtbeurs op de Utrechtse Vismarkt. En van het een kwam 
het ander. Op een gegeven moment kreeg hij ook dubbele 
exemplaren in zijn collectie, die weer in de verkoop konden. 
Bovendien scheurde zijn vader de zegels van de kantoorpost op 
het werk. 'Daar zaten veel hoge waarden bij,' herinnert Den 
Hertog zich. 'En een kwartje was indertijd echt nog geld.' 

Na tiet inkopen volgt het uitzoekwerk 

'Ik voel me liefhebber, 
dienstverlener en zaicenman 

In gesprelc met Karel den Hertog, 
postzegelhandelaar 

Vianen op een regenachtige dinsdagmorgen. Terwijl op de 
Nederlandse snelwegen de laatste files langzaam oplossen 
drinken we koffie aan de keukentafel van huize Den Hertog 
Het veilingseizoen is losgebarsten en er is gedurende de 
afgelopen twee maanden veel nieuw materiaal binnengekomen. 
Zelfs in de woonkamer staan dozen met postzegels, die 

Ontraden 

Weer of geen weer, Karel was iedere zaterdag op de 
postzegelmarkt te vinden. Op de woensdagen ging hij zo vaak 
mogelijk naar het koffiehuis op de Singel in Amsterdam, waar 
postzegelhandelaren uit alle windstreken elkaar troffen 
Vervolgens ontdekte hij dat er ook postzegelveilingen bestonden 
en weer ging er een nieuwe wereld voor hem open. Na zijn 
schooltijd had hij enkele baantjes, maar hij kon niet aarden 
tussen de vier muren van een kantoor Door zijn toenemende 
activiteiten ontstond langzamerhand de wens om postzegel

handelaar te worden. Toen zijn vader dit hoorde heeft hij zijn 
zoon ten sterkste ontraden om het zakenleven in te gaan. 
Maar het tegengas sorteerde vooralsnog geen effect, Karel had 
de smaak van de postzegelhandel te pakken gekregen. Bijna 
glunderend vertelt hij over de avonturen uit zijn pioniersjaren. 
'Een collega had er lucht van gekregen, dat er in Stuttgart zeldzame 
zegels van Nederland zouden worden geveild, onder andere een 
postfris veldeel van tachtig stuks van de 22"^ cent hangend haar. 
Wij met zijn oude autootje naar Duitsland En laat het ons nu 
lukken om tegen redelijke prijzen toe te slaan! Opgetogen reden 
we naar huis terug, totdat het autootje het wegens oliegebrek 
begaf. Een vrachtwagen heeft ons toen naar Nederland 
teruggesleept en daar hebben we de wegenwacht ingeschakeld.' 
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{ Een zeer brede en gespecialiseerde voorraad 



'In het begin wist ik van toeten noch blazen, maar in de loop 
der jaren was mijn kennis gelukkig steeds groter geworden. 
Ik besloot, ondanks de negatieve adviezen, het er definitief op 
te wagen en postzegelhandelaar te worden. Deze beslissing 
ontlokte mijn schoonvader de historische vraag: "Moet mijn 
dochter dan haar hele leven blijven werken^" Den Hertog kan er 
nog steeds smakelijk om lachen Zijn schoonvader, die inmiddels 
helaas is overleden, werd al snel gerustgesteld. 
'Vlak na mijn huwelijk kocht ik op een veiling twee autoladingen 
met leuk en avontuurlijk materiaal. De slaapkamer en de 
logeerkamer stonden vol, maar het was bij elkaar een prachtige 
partij, die mij het nodige vertrouwen heeft gegeven in het 
welslagen van mijn plannen.' 

Het kleinste postmuseum van Nederland 

Brede voorraad 

Gestaag werkte Den Hertog verder aan zijn steeds uitgebreidere 
voorraad. 'Op een zeker moment ben ik gestopt met het handelen 
in buitenlandse postzegels en heb mij zo breed mogelijk op 
Nederland en Overzeese Rijksdelen gericht. Dus ook plaatfouten 
en andere afwijkingen, stempeltjes, postzegelboekjes, rolzegels, 
etcetera. Ik wil graag iedere verzamelaar wat te bieden hebben. 
Zelf verzamel ik ook nog steeds de etsing- en plaatnummers van 
Nederland.' 
Karel den Hertog richt zich met maandelijkse advertenties tot de 
verzamelaar. Verder profileert hij zich, enthousiast bijgestaan 
door zijn echtgenote Teuni, op diverse beurzen door het hele 
land. Daarnaast weten ook steeds meer collega's zijn uitgebreide 
voorraad te waarderen en doet hij ook wat in de groothandel. 
'V^at mij trekt in mijn beroep? Het kopen en uitzoeken vind ik 
altijd erg leuk Het liefst koop ik op veilingen en soms ook van 
collega's Dan ben je tenminste aan elkaar gewaagd. Voor het 
kopen van particulieren ben ik minder in de wieg gelegd. Ik denk 
dat ik daar niet zakelijk genoeg voor ben, omdat ik de nodige 
hardheid mis. Daardoor ben ik geneigd te veel te betalen en dat 
komt de zaak natuurlijk niet ten goede. Ik voel me eigenlijk nog 
meer diensh'erlener dan zakenman. Ik vind het leuk om mijn 

klanten te helpen met het opbouwen van een mooie collectie.' 
Een internetsite zit er voorlopig niet in, daarvoor ontbreekt het 
Den Hertog aan affiniteit en tijd Wel wordt er druk met de 
klanten gemaild, getelefoneerd en gecorrespondeerd Vele manco-
en andere lijstjes met filatelistische wensen komen zo ter vervulling 
in Vianen terecht. 

Expertise 

'Wat mijn toegevoegde waarde voor de klant is2' Den Hertog 
denkt even na 'Ten eerste natuurlijk mijn expertise Ik kon zien of 
iets echt of vals is, mooi of lelijk. Ik verkoop onder garantie. 
Dat biedt de nodige zekerheid. Bovendien ben ik op de hoogte 
met de waarde van wat er zoal te koop is. Er zijn vele goede 
catalogi, maar toch kan twintig procent van de catalogusprijs 
soms te veel zijn en honderd procent soms te weinig. Bovendien 
gaat er veel door mijn handen, zodat de kans groot is dat ik de 
gewenste manco's sneller op de kop tik, dan de klant zelf.' 
Geen van de vijf kinderen van Den Hertog heeft op filatelistich 
gebied het heilige vuur van vader geërfd. 'Alleen mijn oudste 
zoon heeft een tijdje verzameld. Bedrijfsopvolging uit die hoek zit 
er dus niet echt in.' Karel den Hertog kan daar niet wakker van 
liggen. De eerstkomende decennia komt dit onderwerp zeker niet 
aan de orde. 

Juniorcatalogus 2007 

Op de tweede woensdag van januari verschijnt de nieuwe 
Juniorcatalogus van Nederland. De verkooppri|s bedraagt € 9,95. 

Contactadres Weteringkade 45 
2515 AL Den Haag 

Telefoon 070-347 38 49 

E-mail info@nvph.nl 
Intemet WV^n/V.nvph. l l l 

mailto:info@nvph.nl


Î M^OT- SAMENSTELLING: 
DR. PIETERHOUDEWIND 
E-MAIL: p.houdewind@woImail.nl 

AVONTUREN IN AUTOMAATSTROKENLAND: 
PROPOSTALS IN HEEMSTEDE EN NIJMEGEN 
De invoering van de nieuwe 
NewVision Propostal 2000-au-
tomaatstroken in Nederland 
verliep langs twee trajecten: via 
Postkantoren bv en via de TNT-
Post-winkel. 

POSTKANTOREN BV 

In Heemstede werd het oude 
monumentale postkantoor ver
vangen door een modern post
kantoor op het adres Binnenweg 
209, 2101JJ Heemstede. Dit post
kantoor, dat in een winkelstraat 
is gevestigd, is eenjomt venture 
van de Postbank en TNTPost. 
Aan de linkerkant bleken geldau
tomaten van de Postbank te zijn 
geplaatst, aan de rechterkant zijn 
twee Propostal 2000-automaten 
en een Wurlitzer-automaat te vin
den. De laatste machine is geen 
jukebox, maar een automaat 
voor boekjes en velletjes. Een 
probleem voor mijn Filateliecol-
lega en boekjesspecialist Walter 
de Rooy: moetje hangboekjes nu 

54 

ook automaatboekjes gaan noe
men? De klanten werden door 
een informatiezuil verwezen naar 
de automaten van Postbank en 
TNTPost, maar er was ook nog 
vriendelijk personeel aanwezig, 
dat de heimwee naar het oude 
postkantoor bij de inwoners van 
Heemstede kon wegnemen. 
De beide Propostal-automaten 
werden op de eerste dag (6 
november 2006) belegerd door 
verzamelaars en handelaren uit 
Nederland, België en Duitsland. 

De tijd die men aan de automaat 
mocht doorbrengen, werd door 
de eierwekker van Harold de 
Vries gelimiteerd tot tien minu
ten - daarna moest men achter
aan aansluiten... De beide auto
maten leverden automaatstroken 
(TNTPost noemt ze postzegels) 
met het hetzelfde ID-nummer, 
PK000002. De kwitanties uit de 
rechterautomaat vermeldden 
de koptekst Postkantoor, terwijl 
de linkerautomaat kwitanties 

leverde met de koptekst TNTPost! 
Dit laatste was niet de bedoe
ling en de tekst werd dan ook 
enkele dagen later veranderd in 
Postkantoor. Ook de sluitingstijd 
op zaterdag werd gewijzigd: van 
13.30 in 14.00 uur. Het was de 
bedoeling om beide automaten 
van een verschillend ID-nummer 
te voorzien, daarom werd op 
15 november 2006 het ID-num
mer van de linkerautoraaatvan 

PK000002 in PKoooooi veran
derd. Deze linkerautomaat levert 
nu dus automaatstroken met 
nummer PKoooooi. Kortom, ook 
in Nederland kunnen de nodige 
avonturen worden beleefd bij het 
verzamelen van automaatstroken 
(zie de afbeeldingen i, 2 en 3)! 

DeProposta! 2000-automaatvan 
fabrikaat Wmcor-Nixdorf vuurt de 
volgende vragen op de klant af: 

Oranje is de nieuiüe hmsstijlldeur van TNTPost, m de PostuJinkels is dat ook te merken 

mailto:p.houdewind@woImail.nl


Kan het poststuk door de bneuenbus' 
Keuze: Ja/Nee. 

Naar melk land moet het poststuk' 
Keuze: Nederland of diverse buitenlan
den (by keuze buitenland: standaard 
ojpriority'). 

Is het poststuk ai (gedeeltelijk) 
gefrankeerd' 
Keuze: Ja/Nee. 

Na het beantwoorden van deze 
vragen verschijnt het vereiste 
tarief in beeld en kan men voor 
de betalingswijze kiezen: contant 
betalen of betalen met pin/chip is 
mogelijk. Postkantoren bv heeft 
er voor gekozen (ook) betaling 
met 'echt geld' (munten of pa-

piergeld tot 20 euro) toe te staan. 

Gedeeltelijk gefrankeerde stuk
ken kunnen worden bijgefran-
keerd, waardoor het trekken 
van automaatstroken van i cent 
mogelijk is. De automaat rondt 
wel als een echte kruidenier af, 
waardoor voor deze stroken van 
een cent 5 cent betaald moet 
worden. 

Voor binnenlandse pakketpost 
wordt een grote strook met bar
code afgegeven, ook als het om 
verzending naar een antwoord
nummer gaat (gratis). Deze grote 
stroken vermelden een datum en 
het nummer 3SPPT01 (voor beide 
automaten); zie afbeelding 4. 

De nieuuie Neujvision Propostal-automoten kunnen met behulp uan zogenoemde touchscreens bediend 

Ook pakjes kunnen morden uerzonden 

TNTPOST-WINKEL 

In Nijmegen werd in de nieuwe 
TNTPost-winkel aan de Bisschop 
Hamerstraat 2 op 10 november 
2006 speciaal voor verzamelaars 
een Open Dag georganiseerd, 
wat door de aanwezige Neder
landse, Belgische en Duitse fila
telisten bijzonder werd gewaar
deerd. Deze winkel is uitsluitend 
met postzaken ingericht: er staan 
twee Propostal 2000-automaten 
voor TNTPost-automaatstroken, 
twee Wurlitzer-automaten met 
veel hangboekjes, een automaat 
om persoonlijke zegels te laten 
maken en een automaat die 
persoonlijke wenskaarten van 
een zelf te leveren digitale foto 
kan vervaardigen. Op zaterdag 11 
november 2006 was de feestelijke 
opening van deze eerste postwin-

kel voor het Nijmeegse publiek. 
De Propostal 2000-automaten in 
deze TNTPost-winkel leveren 
automaatstroken met de aandui
ding TNTooooi enTNToooo2. 
Tot verrassing van de Belgische 
en Duitse verzamelaars accepte
ren deze automaten geen geld; 
alleen Nederlandse chipknippen 
en pinpassen kunnen worden 
gebruikt. 
De kwitanties uit de strokenauto
maten vermelden als de koptekst 
TNT|post. Het bijfrankeren van al 
gedeeltelijk gefrankeerde zendin
gen is niet mogelijk; er worden 
dus geen stroken van i cent ver
strekt. Post naar het buitenland 
kan niet met het standaardtarief 
worden verzonden: er worden 
dus alleen priorityzegels gedrukt. 
Wat de binnenlandse pak
ketpost betreft: de aanduiding 
3SPPW11 wordt gebruikt door 
automaat TNTooooi en de aan
duiding 3SPPW12 door automaat 
TNT00002 (afbeelding 5). 

STORINGEN 

Op de eerste dagen, 6 november 
(Heemstede) en 10 november 
(Nijmegen), werden de Pro
postal 2000-automaten door de 
verzamelaars uiteraard danig op 
de proef gesteld. De storingen 
die daarbij optraden, werden 
vakkundig verholpen door de 
aanwezige monteurs en door het 
TNTPost-personeel. 

LUCHTPOST-
NIEUV/S 

SAMENSTELLING I E C M DEKKER. 
POSTBUS 157, 2640 AD PIJNACKER 
E-MAIL VLIEGDEK@)WANADOO NL 

, ^ . F U R T . M . 

KIM 
De KLM vliegt vanaf de Zomer-
dienstregehng (25 maart 2007) 
rechtstreeks op Lima (Peru). Dat 
gebeurt zesmaal per week, met 
een B777-200ER. Vroeger was 
er altijd een tussenlanding op 
Bonaire. De Vliegende Hollander 
zal proberen post op deze vlucht 
mee te geven. 
Op I juli 2007 vliegt KLM/North-
uiest Airlines van Hartford (VS) 
naar Amsterdam (vluchtnummer 
onbekend). Er wordt gevlogen 
met de vernieuwde B757-200 
met winglets. Ook hier wordt 
getracht post mee te geven. 

LUFTHANSA 
Hiernaast enkele vluchtstempels 
van nieuwe trajecten die Lufthan
sa aflegt. Het ligt in de bedoeling 
om later een beknopt overzicht te ^ 
maken van recente vluchten van <= 
deze maatschappij. S 
15-8-2006: Frankfurt-Buenos — 
Aires (B747-400). -* 
20-11-2006: London/Stansted- S 
Doha (B747-200SF, retourvlucht :̂  
op 17-11-2006). ^ 
01-12-2006: Frankfurt- Kolkata S 
(A340-300). 2 
21-12-2006: Hamburg-Innsbruck = 
(B737-300). —— 

ZEPPELIN * * 
Op 22 oktober jl. was er een 
Zeppelinvlucht van Dresden naar 
Friedrichshafen (t.g.v. 8oo-jarig 
bestaan van de stad Dresden). 



INGS-
OVERZICHT VAN BIJ 'FILATELIE' AANGESLOTEN VERENIGINGEN 
SAMENSTELLING- MEVR. E BRAAKENSIEK 
e-mail. e.braakensiek@)worldonlme nl - telefoon 0186-571776 

Si 

Landelijke secretariaten: 
NVPV C H Meijer, De Schoppe 20,7609 
CB Almelo, telefoon 0546-864988, •voime-
ijer 2@planet nt 
Federatie I V Phihtelica ) M G van Mulle-
kom, p/a Zwaardvegersgaarde 130-132,2542 
TH Den Haag, telefoon 070-3663465 
De Globe A van Reenen, Aagje Dekenweg 
57,3906 WKVeenendaal, 'secretaris(Ss 
jv deglobe nl 
JeugdFihtelie Nederland Kees Mulders, Bou-
tenslaan 185, 5654 AN Eindhoven, telefoon 
0654918922, '•jh@ichello nl 
Ned Ver Voor Thematische Filatelie J C van 
Duin, Berglustlaan 84,3054 BK Rotterdam, 
telefoon 010-4610573 

Aalsmeer 
P V Aalsmeer, M MijvKaart, postbus 249, 
1430 AE Aalsmeer, telefoon 0297-321656 
13e Achterhoek: 
FV 'De Globe', J) M Spekschoor, De Haare 
3, 7136 MH Ziewent, telefoon 0544 351848, 
^•1 spehchoor@wanadoo nl 
Alblasserdam: 
PV De Posthoorn, A Treure, Plantageweg 
39, 2951 GN Alblasserdam telefoon 078 
6930004 
Alkmaar: 
NVPV, K Schokker, Jollenpad 3,1826 AT 
Alkmaar, telefoon 072 5626095, • klaasschok-
ker@nvpv alkmaar nl 
Almelo: 
NVPV, B Karsch, Duivenvoorde 5, 7608 KT 
Almelo, telefoon 0546-861525, ^b karsch® 
hccnet nl 
Almere: 
VPVA Almere, mw E M Slokker, Kreeftstraat 
37.1317 KP Almere, telefoon 036-5341427 
Alphen aan den Rijn: 
NVPV, L L Louwerse, Kon Wilhelminastraat 
51, 2811 TT Reeuwijk telefoon 0182-395103 
Altena: 
NVPV, mw A Sprangers Bakkenes, Provin-
cialeweg N 128,4286 EE Almkerk, telefoon 
0183403952 
Amersfoort 
AFV, G A Montfrooy, Alberikpad 23,3813 KT 
Amersfoort 
Amstelveen 
PV Amstelveen, J M Korver, Saturnus 25,1188 
EB Amstelveen, telefoon 020-6435403 
Amsterdam: 
NVPV, M M Kleij, Haya van Somerenlaan 
50,1187 RB Amstelveen, telefoon 020-
6405039 
Hollandia, E F Nagel, Reijer Spreijstraat 12, 
1391 GA Abcoude, telefoon 0294-283962 
AV 'De Philatelist', D T H Vos, Elpermeer 63, 
1025 AB Amsterdam, telefoon 020 4922810 
ASV Shell Filatelie, J E Holewijn, Shell Inter 
national Chemicals BV, Postbus 38000,1030 
BN Amsterdam, telefoon 020 6302006 
PVWA-Filatelie, F R Brugman, Dissel 39,1141 
ZM Monnickendam, telefoon 0299-654163 
FV 'Statuut 80', P J van Rossum, Voor 
dewind 17,1034 KS Amsterdam, telefoon 
020-6331789, fax 0206313467 
PV Postaumaat, H L ) van den Brink, 
Beethovenstraat 186-2,1077 JX Amster
dam, telefoon 020-6764098, i-secretons® 
postautomaat nl 
Amsterdam-Noord: 
PV Amsterdam Noord, P van Veen, Ijplein 
566 1021 NA Amsterdam, telefoon 020-
6366823 
Apeldoorn: 
NVPV, K E de Vries, Wildernislaan 13, 7313 
BB Apeldoorn, telefoon 055-3554110 
FV 'De Globe', A Maas, Klompstraat 29, 
7311 CR Apeldoorn, telefoon 055 5223655, 
» arendmaas@daxis nl 
Appingedam: 
PVAppingedam, H Knijp, W v d Bosstraat 
22, 990) GS Appingedam, telefoon 0596 
629693 
Arcen: 
PV Arcen, mw M Schuurmans, Maasstraat 
51b, 5944 CB Arcen, telefoon 077-4731610 
Arnhem: 
FV 'De Globe', G A Macrander, Sleedoorn-
laan 6, 6841 AB Arnhem, telefoon 026 
3218839, • rtenhoedt(yi®chello nl 
Assen: 
WPV Assen, Y Postuma, Volmachtenlaan 8, 
9331 BL Norg telefoon 0592 612413 

Baarn: 
PV Baam, A C Engelberts, Lepelaarstraat 20, 
3742 XP Baarn, telefoon 035-5416496 
Badhoevedorp: 
Vereniging Philetelica Badhoevedorp, T van 

Leeuwen, Jan Benninghstraat43,1181 SB 
Amstelveen, telefoon 020-6415022 
Barneveld: 
FV 'De Globe', P Broekema, Valkhof 31,3772 
EB Barneveld, telefoon 0342 490242,Hp 
broekema@chello nl 
Bergen(NH): 
PV Noord-Holland, J Oostveen, Luiveland 
26,1861JD Bergen (NH), telefoon 072 
5896190 
Bergen op Zoom: 
PV 'Onderling Contact', mw J E M Beijer 
Vermeulen, Schoolstraat 17,4611 MD Bergen 
op Zoom, telefoon 0164 234576 
FV 'Delta Oost', T van Esch, Uranuslaan 
57, 4624 VP Bergen op Zoom, telefoon 
0164-250041 
Beuningen/Ewijk: 
FV 'De Globe', mw | M C C Obels-van de 
Water, Gaard 37, 6641 WN Beuningen, 
telefoon 024-6772085 
Beverwijk: 
KPCBeverwijk, Rvd Runstraat-Steijn, Moer
dijkstraat 18,1944 VJ Beverwijk, telefoon 
0251-224978 
De Bilt/Bilthoven: 
PV 'Het Postmerk', mw A M van der Mark, 
Korhoenlaan 8 3721 EC Bilthoven, telefoon 
030 2290466 
Blitterswijck: 
PV De Maasdorpen, A J M Gooren, Op de 
Smelen 38 5863 BN Blitterswijck, telefoon 
0478-531992 
Bloembollenstreek: 
/V Philatelica, mw M J Schellekens, Raaf 
straat 1, 2406 EB Alphen a/d Rijn, telefoon 
0172-475944 
Bodegraven: 
NVPV S Vellekoop, Koninginneweg 158, 
2411 XW Bodegraven, telefoon 0172-613475 
Borne 
NVPV, C H Meijer, De Schoppe 20, 7609 
CB Almelo, telefoon 0546-864988, --cor 
meijer@hccnet nl 
Boskoop: 
NVPV P C C de Koning, Mozartlaan 55, 
2742 BP Waddinxveen, telefoon 0182 615136, 
* pjdekoning@casema nl 
Boxmeer 
PHV Boxmeere o, H Bruins, Steenstraat 113, 
5831 JD Boxmeer, telefoon 0485-576729, -^he 
bruins@planet nl 
Boxtel: 
WBV. I A C Schuller, Markt 27, 5281 AV 
Boxtel, telefoon 0411-673775 
Breda: 
PV Breda, B H Kielman, Paradijslaan 23, 
4822 PD Breda, telefoon 076-5427277 
Brielle: 
PV Philatelica Brielle-Westvoome, H G T M 
Overbeek, Sluysstraat 14, 3237 AT Vierpol-
ders, telefoon 0181 415640 
Bruinisse: 
PV Brumisse, A B van der Wekken, Mast 70, 
8081 NE EIburg, telefoon 0525-684841 
Brummen/Eer^eek: 
FV 'De Globe', C W Stolk, Ruygenbosweg 55, 
6961 GT Eerbeek, telefoon 0313-650802 
Bussum: 
FV De Verzamelaar Bussum al Omstreken, 
O Louw, Brinklaan 152,1404 GX Bussum, 
telefoon 035-6933132 

Capelle a/d IJssel: 
FV IJssel-^Lekstreek, J Alberts, Ottergracht 17, 
3064 LN Rotterdam, telefoon 010-4508474 
Castricum: 
PV Castncum, M J Kramer, Rooseveltlaan 43, 
1902 DJ Castncum, telefoon 0251-657751 
Coevorden: 
PV Coevorden e o,] 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 074 3763272, 
• delfosblusse@planet nl 
Delft: 
WPDeIji J C van Muiswinkel, A van 
Schendelplein 71 2624 CR Delft, telefoon 
015 2564838, • hansmuis@jcvanmuiswinkel 
speedtinq nl 
DeHzijl: 
PV'De Fifel', P A M Helwig Hoefsmederij 
38, 9932 GS Delfzijl, telefoon 0596-626213 
Deventer 
NVPV, Marielle Vaessen, Wippert 2, 7216 
PN Knng van Dorth, telefoon 0573-221315, 

• info@deventerpostzegelclub nl 
Diemen: 
PV 'De Zegelaars', P A van Diemen, Oud-
diemerlaan 73,1111 GV Diemen, telefoon 
020-6995314 
Dieren: 
FV'De Globe', mw R van Wijk Treubstraat 
27, 6951 AB Dieren, telefoon 0313 421220 
Dinxperio: 
FV'De Globe', LA Hagers, Bosmanslaan 57, 
7091VX Dinxperio, telefoon 0315-655010 
Doesbure-Hengelo (Cid): 
FV 'De Globe', J F van Ushen, Acaciastraat 
26, 6982 AR Doesburg, telefoon 0313-
474317 
Doetinchem: 
FV 'De Globe', 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 Terpstra-Meijers, Slinge 
35, 9204 KK Drachten, telefoon 0512 521562 
Driebergen: 
FV 'Stichts Overkwartier', dr R Hajer, Rosan-
umlaan 27, 3972 GE Driebergen 
Drenten: 
PV Dronten e o, mw A P Schippers-Hoog-
luet, De Fazant 19,8251 MP Dronten, 
telefoon 0321-313329 
Drunen: 
PV 'Philatron', A C G van Nooit, Kerkstraat 
72a, 5154 AR Elshout, telefoon 0416-373144 
Druten: 
FV 'De Globe', mw A M van Beek, Hoef
slagstraat 53, 6651 CR Druten, telefoon 
0487-514353 
Duiven/Westervoort 
FV 'De Globe', B W van Vliet, dr Schaep-
manstraat 37, 6931 DM Westervoort, 
telefoon 026-3118740 

Echt 
Philatelisten-Vereniging Echt, W Utens, 
Molenweg 19, 6049 CA Herten, telefoon 
0475-330788 
PhV Celre-Gulick/Echt, Vic Bours, Irenelaan 
6, 6114 BS Susteren, telefoon 046-4492604 
Edam/Volendam: 
P V 'Evopost; L P C Smits, J M Oster 
linghstr 34,1135 ED Edam, telefoon 0299-
372017 
Ede: 
FV 'De Globe' G Radstaat, Wilterdinkstraat 
22, 6712 EC Ede, telefoon 0318-638634, 
i*Jg radstaat@hccnet nl 
Eindhoven: 
EFV, H J Hofstede, Van Galenstraat 17, 5694 
CD Son en Breugel telefoon 0499- 476414 
Eist 
FV 'De Globe', J G C de Wolf Galgenplek 9, 
6662 VS Eist, telefoon 0481376064 
Emmeloord: 
IV Philatelica, ] Gerbens, Noordzoon 48, 
8316 CJ Marknesse, telefoon 0527-201960, 
fj gerbem@planet nl 
Emmen: 
P V Emmen, A K Bos, Achterkamp lo, 7761 
DR Schoonebeek, telefoon 0524-531750 
Enkhuizen: 
IV Philatelica, RW Reijngoud, Exterpad 21, 
1601 RB Enkhuizen, telefoon 0228 314038 
Enschede: 
EPVWFH Bi)l, 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 
046-4518576 
Coeree/Overflakkee: 
FV Goeree/Oveiflakkee drsS Bangma, 
Boomgaarddreef 5, 3243 AC Stad a/h 
Haringvliet, telefoon 0187 611542 
Goes: 
FV 'De Bevelanden', J A Gnmminck, 
Vogelzangsweg42,4461 NH Goes, telefoon 
0113-227945 

Goor 
NVPV, H C Lammersen, van Eedenstraat 
42, 7471 ZR Goor, telefoon 0547-273033 

Corinchem: 
PV Gonnchem e o, W Bok, Overheicop 30, 
4145 KT Schoonrewoerd, telefoon 0345 
611614, '•wimbok@hetnet nl 
Gouda: 
WPV Gouda, mw EJ Binee, Rossinistraat 
20,2807 HK Gouda, telefoon 0182-525327 
's-Cravenhage: 
HPhV, L H J Oosterloo, Benvenutolaan 8, 
2253 AH Voorschoten telefoon 071-5722702 
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 
070-3297787 
PV 'Vredestem', P W van de Nes, Rietvoorn 
daal 160, 2553 NN Den Haag, telefoon 
070-3976965 
PV 's Gravenhage eo ,\ Alsemgeest, Zwe 
denburg 254, 2591 BM Den Haag, telefoon 
070-3473547 
Groningen: 
IV Philatelica D Roosjen, Mezenlaan 13, 
9753 HX Haren (GR), telefoon 050-5344229 
PV Groningen, \ PA Tolsma, Phil Centrum, 
Emmastraat 5, 9722 EW Groningen, telefoon 
050-5018234 

Haarlem: 
IV Philatelica, y\\ Hooning, Halberts 
ma5traat48,2035 CH Haarlem, telefoon 
023 5362980 
HFV 'Op Hoop van Zegels', L A Koelemij, 
postbus 6236, 2001 HE Haarlem, telefoon 
023 5244520 
Haarlemmermeer 
PV Haarlemmermeer, mw M van Ditzhuy-
zen-Albarda, Dorsersstraat 79, 2151 CG 
Nieuw Vennep, telefoon 0252-673134 
HatfWeg-Zwanenburg: 
PZVSPA,j C van der Bijl, Houtrijkstraat 9, 
1165 LL Halfweg, telefoon 020-4974024 
Harderwijk: 
PV Hardenvijk en Omstreken, WC Willemse, 
Bosboom Toussainstr 5, 3842 ZZ Harder
wijk, telefoon 0341-413653 
Hardinxveld-Ciessendam: 
PV 'De Philatelist' A C J van Baaren, De 
Buurt 45,3372 DB Boven Hardinxveld, 
telefoon 0184-618112, • arjanvanbaaren® 
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 i, 8449 
EH Terband, telefoon 0513 625239 
Heerhugowaard: 
PHV Heerhugowaard e o, mw L j Folkers, 
Bloemaertlaan 11,1701 VH Heerhugowaard, 
telefoon 072-5715665 
Heerlen: 
PV Heerlen e o, mw C H Wolsing Grens, 
Promenade 267, 6411JJ Heerlen, telefoon 
045-5717790 
Heeze; 
Filatelie Heeze, \ van der Linden, Atlas 42 
5591 PK Heeze 
Den Helder: 
FVDen Helder, LJ Hordijk, Rozenstraat 11, 
1782 MS Den Helder, telefoon 0223-693101 
Hellevoetsluis: 
P V Hellevoetsluis,) J Koppenol, Handlog 
6, 3224 PC Hellevoetsluis, telefoon 0181-
322699 
Helmond: 
PV 'De Helm, Helmonden Omstreken', 
TAJ Leijten, Éikenwal 15, 5706 LJ Helmond, 
telefoon 0492-534793, -' t leijten2@chello nl 
WPV Helmond,] 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 BK Zwijndrecht 
Hengelo (O): 
NVPV, B E Sauerwald, Scherphoflanden 8, 
7542 CM Enschede, telefoon 053 4763473 
's-Hertogenbosch: 
's-Hertogenbossche FV, Marten Tilstra, Bras-
penninglaan 12, 5237 NK s-Hertogenbosch 
telefoon 073-6423064, -secretaris hfv @ 
kpnplanet ril 
Heusden: 
PV Black Penny', M L H Verharen, Herpt 
seweg 27, 5256 NN Heusden, telefoon 
0416-661606 
Hilversum: 
FV Hilversum e o, A E Sanders, Loosdrecht 
seweg 245,1215 JV Hilversum, telefoon 
035-6221470 



Hoek van Holland: 
IV Philatelica, Postbus 115, 3150 AC Hoek van 
Holland 
Hoekschewaard: 
FV Hoekschewaard, M van Aalst, Roerdomp
weg 53, 3263 Aj OudBeijerland, telefoon 
0186619590 
Holten: 
NVPV,) C Bogaard, Churchillstraat 141, 7451 
ZE Holten, telefoon 0548362398 
Hoogeveen: 
PC Hoogeveen, H j Ruiter, Satellietenlaan i8, 
7904 LP Hoogeveen, telefoon 0528263259 
HoogezandSappemeen 
PHV HoogezandSappemeer, TH Nienhuis, 
Van Limburg Stirumlaan 19, 9602 GN 
Hoogezand, telefoon 0598321282 
Hoorn: 
NVPVafd WestFnesland, H | van der 
Meulen, 't Roems 9, i5 i6 PN Hoogkarspel, 
telefoon 0228561828 
Philatelica Hoorn e o, W E Bok, Tinnegieter 
93,1625 AV Hoorn, telefoon 0229230322 
Huizen: 
Postzegelvereniging Huizen en Omstreken, 
C J Visscher, Co Bremanlaan 26,1251 HV 
Laren, telefoon 035 5387550, g/ W5i23@ 
xs4all nl 

Kampen: 
IV Philatelica, J C Fidder, Calléstraat 43, 
8266 CV Kampen, telefoon 0383315968 
Katwijk: 
PV Kativijk/Rijnsburg, M te Nijenhuis, 
Oranjelaan 17, 2231 DE Rijnsburg, telefoon 
0714027446 
Kerkrade: 
EKPV, BJ W Berends, PastoorTheelenstraat 
26, 6466 JH Kerkrade, telefoon 0455415088 
Klimmen: 
PhV "t Fakteurke', H J Raes, Schalen
boschweg 37, 6343 ED Klimmen, telefoon 
043 4592797, • hanyraes@planet n\ 

Langedijk: 
IV philatelica, S Ligthart, Anna van Saksen
str 19,1723 KR NoordScharwoude, telefoon 
0226313764 
Leerdam: 
NVPV, A Versluis, De Waterloop 27,4141JV 
Leerdam, telefoon 0345616960, ̂ versluis 
a@wortdonline nl 
Leeuu/arden: 
VPV 'Friesland', H P van der Roest, 
Taniaburg 34,8926 LX Leeuwarden, telefoon 
0582673520 
Leiden: 
IV Philatelica, Rob LC Hogenelst, Nas
saulaan 80, 2382 CP Zoetenwoude, telefoon 
0715895337, •ihogen8yy@zonnet nl 
LWPV, W Croenewegen, Roerdompstraat 
12, 2352 CL Leiderdorp, telefoon 0715891334. 
Lekkerkerk: 
EN PV,l de Bruin, Harpoen 2, 2931 RC 
Krimpen a/d Lek 
Lelystad: 
AV'De Philatelist; WL Wolschnjn, Karveel 
5680, 8242 CR Lelystad, telefoon 0320

221803 
Leusden: 
VPZV'De Loupe', M A jimmink, Benedic
ti)nenhove 25,3834 ZA Leusden, telefoon 
033 4945392, ''micheljimmink@wanadoo nl 
Lochem/Borculo: 
NVPV, C C Wissenburg, Deugenweerd 
18, 7271 XT Borculo, telefoon 0545272543, 
• wissenburg g@hetnet nl 
Losser: 
PV Losser, mw W E Fiselier, Cronausestraat 
335. 7585 PB Clane, telefoon 0535382938 

Maassluis: 
WPV Maassluis (VPM), P M | A van der Aa, 
Cornells van der KolfFstraat 203,3144 RB 
Maassluis 
Maastricht: 
PVZuid'ümburg C L M Janssen, Christina
straat 25, 6267 AC Cadier en Keer 
Meppel: 
Philatelica P V, TA F Kuiper, Jan van 
Scorelstraat 7,7944 CZ Meppel, telefoon 
0522256001, •tafkuiper@netnetnl 
Monnickendam: 
PV 'Wateriand', R J Schoof, Lauwersmeer 45, 
1447 LA Purmerend, telefoon 0299648886 
Monster 
NVPV, W Storm, Zeereep 121, 2681 XE Mon 
ster telefoon 0174280134, ■ wstorm@hi nl 
Mijdrechb 
PC De Ronde Venen, H Kraan, Windmolen 
57,4642 DA Mijdrecht, telefoon 0297
241242 

Noordoost Veluwe: 
FV'DeClobe', mw G Jacobs, Heuvellaan 9, 
8162 CT Epe, telefoon 0578613396 

Noordurijk: 
V.PN,RQ Steenbergen, Bloemenschans 
20, 2215 DE Voorhout, telefoon 0252216525 
PV'Onder de loupe', J M M Ooms, Eijken 

Donck 6, 2211 SE Noordwijkerhout, telefoon 
0252373632 
Noordwijkerhout 
IV Philatelica, J M C van Mullekom, Maan
dagsewetenng 183, 2211 WT Noordwijker
hout, telefoon 0252373440 
Nunspeet 
NVPV, C A 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@nvpvnijmegen nl 
FV'No\/iopost',\U\ M Coossens, Vende
lierstraat 15,6562 NA Croesbeek, telefoon 
0243974654, ̂ £w.].m.goossens®chello 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'DeClobe',H Wegh, B Crumstraat 19, 
6866 AA Heelsum, telefoon 0317316649 
Oosterhout
OWP, B WJ Keiler, Sterkenburg 10,4901 
WD Oosterhout, telefoon 0162423311 
Oosterwolde (Fri): 
Stellingwerver Fil Ver., P. Rauwerda, Bnnk 3, 
8423 TE Makkinga, telefoon 0516441646 
Ootmarsum: 
PV Ootmarsum e o, E Post, Beatnxstr 26, 
7591 GD Denekamp, telefoon 0541351936 

Papendrecht 
Postzegelver 'Iris', J W Coosens, Ponton
niersweg 136, 3353 SE Papendrecht, telefoon 
0786152093 
Purmerend: 
IVPhilatelica, l Groeneveld, DeCoedemeent 
1,1447 PT Purmerend, telefoon 0299 
463850, •jefreygroeneveld@hetnet nl 
Putten: 
PV'Telstar', H D Buitenwerf, Wittenburg 163, 
3862 EE Nijkerk, telefoon 033 2452484 

' Raalte: 
PVRaalte, E Bakker, Melisse 21, 8101 CZ 
Raalte, telefoon 0572353352 
Renkum/Heelsum: 
FV'De Gtofae', WJ G Minnen, Nwe Keijen
bergseweg 49, 6871 VN Renkum 
Reuver 
FV 'Filvero', R P L Aerdts, Hoendercamp 
4. 5953 DC Reuver, telefoon 0774744551, 
• raerdts@home nl 
Rheden/De Steeg: 
FV 'De Clobe', G van der Schaaf, Arnhem 
sestraatweg 97, 6991 AK Rheden, telefoon 
0264954507 
Rhenen: 
FV'De Clobe', H Wessel, Paulus Potterhof 
23,4033 AN Lienden, telefoon 0344601280 
RodenLeek: 
IV Philatelica, W vd Velde, Groningerweg32, 
9321 TC Peize, telefoon 050 5032608, • sec@ 

filatelistenrodenieek nl 
Roermond: 
PV Roermond, rr\w l MaessenHens, Kart
huizerlaan 17, 6042 NB Roermond, telefoon 
0475321179 
Roosendaal: 
Pv Philatelica West Brabant, J A Noordhoek, 
Boterpotten 13, 
4731 NX Oudenbosch, telefoon 0165317509, 
• noordmail@hetnet nl 
PV Roosendaal, H Jongeneelen, Landjuweel 
4, 4707 HX Roosendaal, telefoon 0165

543759 
Rotterdam: 
PV Philatelica, J C Salemink, Zestienho
vensekade lOiB, 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: 
P V Rijssen, J H Veunnk, Ter Weelstraat 
18, 7462 RT Rijssen, telefoon 0548515970, 
• 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, • hvanderschuit@chello nl 

Sassenheim: 
WPV Sassenheim, B Q Doornekamp, Wes
terstraat 41, 2171 CG Sassenheim, telefoon 
0252216740 
Schagen: 
FV'Westfnesland', U Terpstra, lepenlaan 13, 
1741 TA Schagen, telefoon 0224298965 
Schoonhoven: 
Schoonhovense Ver van Postzegelverzame
laars, H Schep, Beneluxlaan 8, 2871 HG 
Schoonhoven 
Schijndel: 
SWP, FFierens, Hertog Hendnkstraatii, 
5492 BA SintOedenrode, telefoon 0413
472746, franseniia^annaburcht nl 
Sittard: 
FVSittard e o, O P D Bolech, Burg. 
Schnjenstraat 10, 6137 RR Sittard, telefoon 
0464518522 
Slied 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 033 2534700 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
IV Philatelica, mw M H de KortLievaart, 
Mercuriusstraat 6, 3204 BM Spijkenisse, 
telefoon oi8i 616995, 'maliev@planet.nl 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IV Philatelica, H Apperio, Ahornhage 10, 
9501 VE Stadskanaal, telefoon 0599 616693, 
I* pzvkanaalstreek@zonnet nl 
Steenwijk e.o.: 
FV IJsselham, mw Th HofPlat, Haulenweg 
51,8471 AJ Wolvega, telefoon 0561615153 

Terneuzen: 
FV 'Het Watermerk', A H de Ridder, 
Lingestraat 5,4535 EP Terneuzen, telefoon 
0115697125 
PVZeeuwschVlaanderen, G vd Bosch, 
Sweelinckhof 54,4536 HC Terneuzen, 
telefoon 0115648618 
Tiel: 
Philatelistenclub Tiel, B Visser, De Schouw 
49,4002 CJ Tiel, telefoon 0344612378 
Tilburg: 
VPTTilburg, WF M Tukker, postbus 10418, 
5000 J K Tilburg, telefoon 0135714417, • vpP 
tilburg@planet nl 

Uithoorn: 
Fil Ver Uithoorn, J S P Drost, Couperusiaan 
6,1422 BD Uithoorn, telefoon 0297563646 
Utrecht 
UPhV, J van der Meulen, Elbedreef 125,3562 
BN Utrecht, telefoon 030 2613733 
PV Utrecht, J C Siebrasse, Heemcamp 16, 
3992 SJ Houten, telefoon 0306373634 

Vaals: 
PV 'Dnelandenpunt', H J Brouns, Karolmgen 
straat 9, 6369 BV Simpelveld 
Veendam: 
FV Veendam e o DJ Dijkstra, Ds Van Pete
gemstraati6, 9645 NV Veendam, telefoon 
0598632793 
Veenendaal: 
FV 'De Clobe', C A Meurer, Vivaldistraat 5, 
3906 CA Veenendaal, telefoon 0318515062 
PV Fnmarket, E de Blauw, 't Melkhuis40, 
3902 GW Veenendaal, telefoon 0318513512 
Veldhoven: 
PC CrootVeldhoven, J J J Deltrap, De Wever 
9, 5506 AT Veldhoven, telefoon 0402534633 
Velp/Rozendaal: 
FV'DeClobe',] E Huiskes,Winschoten
straat 41, 6835 AS Arnhem, telefoon 026
3231678, ■^j_huiskes@hetnet nl 
Venio: 
PV 'Phila Venia', M J M Cielen, Fram
boosstraat 9, 5925 HJ VenIo, telefoon 
0773820064 
Vlanen: 
FV 'De Posthoorn', wnd C G K Timmer, 
Herman de Manstraat 6, Vianen, telefoon 
0347373396 
Vlaardingen: 
NVPV, WG L Poels, L de Colignyin 96, 3136 
CS Vlaardingen, telefoon 010 4746725 
Vlissingen: 
Vhssinpe FV,V/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, Leidseweg 125, 2253 AB 
Voorschoten, telefoon 0715614612 

Waalwijk: 
WPV 'De Langstraat', J A M van Best, 
Mgr Volkerstraat 40, 5171JN Kaatsheuvel, 
telefoon 0416 274760 

Vf^geningen: 
FV 'De Clobe', N H Edelenbosch, Aster
straat 387, 6708 DW Wagen ingen, telefoon 
0317424711 
Wassenaar: 
PC Wassenaar, L L Kamminga, Spinozalaan 
1 D I, 2273 XA Voorburg, telefoon 070
3871987 
Waubach: 
PV 'Waubach', J A Kempers, Rooseveltstraat 
21,6374 JA Landgraaf, telefoon 0455310054 
Weert 
Filatelica Weert e o . G P A H Hendrib, 
Irenelaan 27, 6006 HB Weert, telefoon 
0495533862 
Weesp: 
PVWeesp eo,j\ van Rossumv/d Kraats, 
Bastionweg 113,1383 JC Weesp, telefoon 
0294416740 
Wieringen: 
PV 'De Snuffelaaf, J Kort, Planetenlaan 8, 
1771 BZ Wiermgerwerf, 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 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 nt 
Woudenberg: 
WPV 'Onderde Loep', J J Boel, Koningin Sop
hiestraat 3, 3931 CN Woudenberg, telefoon 
0332867483 
Wijchen: 
FV'De Clobe', J.H.C Gosselink, Margnet
straat 11, 6602 CN Wijchen 
Wijk bij Duurstede: 
FV Wijk bij Duurstede, F J van der Vegte, 
Aardbeiengaard 5, 3962 HE Wijk bij Duur
stede, telefoon 0343573979 of 0648138239, 
• ejvandervegte@tele2 nl 

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

Zaanstad: 
WZPV 'De Posthoorn', D Fraay, Rem
brandtstraat 10,1506 LT Zaandam, telefoon 
0757712476, •dfraay@chellonl 
Zeewolde: 
PVZeewolde, J Nollet, Pluuthaven 36,3891 
AZ Zeewolde, telefoon 0365224929 
Zeist 
ZeisterZege/Zoe/cers 2000, wnd P Muller, 
Wethouder Hollaan 5, 3984 KA Odijk 
Zetten: 
FV 'De Clobe', J Niggebrugge, Hoge Riem 3, 
6666 JA Heteren, telefoon 0264722637 
Zevenaar 
FV 'De Clobe', J J Kuipers, Vuurdoornstraat 
23, 6903 CJ Zevenaar, telefoon 0316528801 
Zierilaee: 
PV Schouwen Duiveland, AA van Goethem, 
Korte Nobelstraat 26,4301 HN Zierikzee, 
telefoon 0111 412460, • avangoethem @ 
hetnet nl 
Zoetermeen 
P V Zoetermeeren Omstr , F A Boerman, 
Croenblauwlaan 10, 2718 JA Zoetermeer, 
telefoon 0793613253 
Zuidlaren: 
IV Philatelica, H Nnland, De Hilde 36, 9476 
WB Zuidlaren, telefoon 0504093722 
Zutphen: 
FV'De Ctofae', R M Huttinga,vd Veg
testraat 99, 7201 BE Zutphen, telefoon 
0575523785 
Zwartsluis: 
PV Regio Zwartsluis e o, M Schulte, Stati
onsweg 28, 8064 DG Zwartsluis, telefoon 
0383866228 
Zwijndrecht 
WPV Zwijndrecht e o, mw J C MolBos
hoven, Perkstraat 48, 3333 VG Zwijndrecht, 
telefoon 0786209088 
Zwolle: 
PV Zwolle, J W Havers, Den Uylstraat 14, 
8015 DX Zwolle, telefoon 0384600508 

Attentie! 
Mutaties op de gegevens in dit overzicht 
kunt u uitsluitend doorgeven aan 
Mevr. E. Braakensiek 
PrinsWillem Alexanderlaan 41 
3273 AS Westmaas 
U kunt wijzigingen ook per email aan me 
vrouw Braakensiek doorgeven, het adres is 
e braakensiek@worldonline nl Het volgende 
volledige overzicht van verenigingsadressen 
wordt opgenomen in het oktobernummer 
2007 van Filatelie Mutaties worden vermeld 
in de rubnek 'Uit de wereld van de filatelie'. 

mailto:'maliev@planet.nl
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IIXaiSTBRtB vut ^mtltlS 'aai^veolUUM, Rn mr«« 4?. 

tm^sKkTosum onnuxmêïïXTmkno 
■r 6JM/2. 

YiMPAifcim I . 

TXIIMKKXKÖ I I . 

vofuuzn ixx 

Ite 

b o t 

0« 
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In t>ijlk(i* 4 (* t/n K) Tan iMt proeafrvurlKiikl 
.:irev«a stuicaaa, «•!<• badeall <tis labraag 
«•B railtnu, door a.a.ï'. kaler IJn «̂BOndaB 
dB i«ntä«^«liuad«la<i»»BlllQ«lwmdei' R, toa^mwn 

Xtuz*r<i»a, 
la b l j l ^ ^ 4 (l) t)M n̂)i«V4ii k»Tal iKxntaatt«!«« 
al« b i j l a « 9 M«<wra«K'^ pOfCaraallla InIwralaBda 

t«x«aia4*B( ollohc'B «tu . 
H«t 
O* 

plikboak al« bl j l i sa 10 towgivtws*. 
mri.K* »la oij l ssaa aoa nat pr«3a«V3rt«jl 

tOttMVoand* ruorwArMa «a afcoffva. s l j n aiu3lr«T*a 
KiJ 
«nn 
a l t 
• • n 

da dl««rM T*rpak<li>««a. 
bl l i 'an tr»m"»l P S M , tahoiilaod» 325 ■araadaal» 
ItaolsiM it«aa»4«a at«np«la> 
dvio« ^ahouiaBida oada bplavaa oasabraTVB i a bat 

lKro(j»»T«rbiil «ub I t /» I , 
1 ) 

a> 

5J 

?i 
i . ) 

7) 

BI 
5) 

" 1^ 

d«n loupa, 
« o «¥a«4elt«a haodloupa (fahroiiMiii), 
acB 'Sobular Mlkreakoon' ant tiiadlaldinii an 

eb^otg l . i a jaa . 
«If aiHltpenn«n **iirvaa d« bakaa al )n T«ijniijd«t4, 
«wbrulkt t0t ..et aiBbrnw^oa via parforvtlaa. 
••̂ o » l a t j a (Tiaricnt) 
tw9 drllbjortjaa (bocrltOB Trwljdard) 
«•n mehallM ikja nat ana i» raoraijdte ▼oarsl«» 
van flba uaevoalaald Itod ( tuaar tot bat kaabraas* 
w?tn porforattBa) 
üinraB «tukja« liaoloua ^brultoa roor bat 
aaijdaa via ataapala. 
21 psasatan, 
ean riXina ter^i*a* boi^nr} 
eaa T,ai>otl'>»l 
t«ï« to«Blp«ftn«n, 
aobt atnkjaa vlskttoa, 
tKaa vliltEtaai ^ouoara ( a a t a i l ) . drie ralB.nM'ajai* 
tM* s«latta«caj«a( 
acn cak«aa. 
avaa stoicjai ta a:abrul>.t>a als takaaatlft , 
twae l i jvapataltjaa, 
•a l l j a l n L s t > . 

i'nn oli«'Mtat«'<,a, 
'•A )i>ut«a bulaja «at dlvwraa takaapoaaaai 
ftoat atukjaa a«irranr«'vEdlf!»l malErljt tot aat 

15) yiit plüitjas Xnrtoo H«t lodjnU ^a vva taaUasctlftaa. 
1*) laTan •^vUioalara. 
19) tat̂ a »f i t latjaa (bout) 

*»a »niitUtJn (b«va). 
16) 4 t*adlftCH««an, 

twaa KUiriJfpla itjaa, 
17) wiMf MOkivm aot atalao pimtoa baataad tot bat 

douxwltkaa vaa 4»i«pala^ea op l l ao la i« , 
18) eaa dooaja p^ni^a, 

drla do^vsjaa llaoiatiKHViisjaa, 
20} twaa aoaroavaalxattlara, 
21) tv«( «llfthoalara, 
23) dlTura« kurkaa tot bet naahr»aK«ti v«a lisoXataiatcaMli 
2«} «as »13 ion stanpcl 'mn, V£3f; 

t*«» potl^>daltJp«ra, 
a«a introunintflartj«« 
•«a 4ovaalt»r, 
*fii elJllnlarvomlK ttukja M t i i l , 
•nn AKuptaat« 

^}) Irt« (Tlaaplataa »at ieatan mn verf, 
26) PCB pnatiaMooa aat Inbond, 

• vn «er«daat>oc«, 
27) alf potlodan ï^w.). 

«cB potlood ( rd . ) , 
2S) ta«^ rt8lpar<>rB, 

aan r^atatokja, 
t«a# atjkjaa aadarhoitt, 
*«a l i jaapatal , 

291 tea lo jc j t kliurkrljtja«, 
901 taaa dasojas Cpaatcrai$arta)a»t dralmrf, 
H ) *«a al<rij;:aotao4*lEla«J4 lulti»id«oda varaoblLlaad' 

tubac V9TT ate . (»la OKacFurtJrlag op vorpakclng), 
52) a«D «aT<>lopi>* InbojJiad* sfo .̂oe va el ba LI tT«Bapa

raat r>Pl^r, CAtluloId« ato. 
nu«cin» n aa V. 

T'FpaiOlai n . 

Ma aoarstilaaid uuio brtcvaa &•'<. poatatu'<aa. 
ID bat tot Jill :iLja lab^a^M »aoaaa u.« t ii.adaa n a 
S./ .P. «alar, 11?^ «tok«. Itati Ked*«olte ül«»*aa 
makt da*l>ait «na blilafta ? «a 3« *«a hat prooaa
vartraali aaa aadar eada^lta baviadt alob La varpak
klas XX. 
•i^ iBat»«kb(Mkjo« au oea «nreloi^a tahoiklaad« aaa 
«root a.int«l poatiaRaXa. «aa ■ndnrtta vaa da po«%
sas?ïla la »la bl.'l»«a 7 (« t /a 1) blj fiat prooea
vajHis^t gavOH)^. 
aaa A«at«l aallaa {xo^on) toe llaalauaataapals, 
t««« poatBaftaloi~«lo({lt 
aca boak «etlteiii Uaua arUr« Swr al ta . (l>aal 1 
H.» Pastatanp^l) 
«•a ynrb»oa.mM.im flaMaa^watall loor Hilar ult dlvaraa 
ji^iirbaakaa. Tltali »a ^oatiatu^ aa rta Xadcrltual 
aa Kolmiiaa*^ 
sua BoaJtja « tlti^ldi Hnilatbo l i s t Lache fhaataslê t t e 

1 rlasband. »lavfta bavoodaa »iob aaa aoaftal brlavaa 

Afbeeldingen i en 2  Lijsten met in heslag genomen maXenakn, gevoegd by het procesuerbaal. 

AFLEVERING 5 2 (ACHTSTE DEEL VAN AFLEVERING 38)  DE VERVALSINGEN VAN 
RAOUL E. P. MAIER; AANGETROFFEN MATERIAAL EN HET JURIDISCH PROCES 

In Filatelie van september 
2006 werden de vervalsin
gen van Raoul E.P. Maier 
verder onder de loep 
genomen. In deze afleve
ring sluit ik de behande
ling van de zaakMaier 
in dit blad af. Ik besteed 
aandacht aan de lijsten 
van gevonden materiaal 
en aan het proces. Ik laat 
daarnaast afdrukken van 
tekeningen uit het zo
genoemde stempelboek 
zien die  voor zover valt 
na te gaan  daadwerkelijk 
gebruikt zijn. 

Lijsten van in beslag 
genomen materialen 
Zoals ik u de vorige keer 
beloofde, toon ik u nu de 
lijsten die worden om
schreven als het Bijuoeflsel 
tot kcnnisgeuinfl van inbe
slagneming, behorend bij het 
opgestelde procesuerboal (zie 
de ojbeeldinäen 1 en 2). 
Het materiaal dat wordt 
beschreven bij verpak
king I ('een blikken trom
mel rood, inhoudende 
323 merendeels uit linole
um gesneden stempels') 
is helaas in opdracht 
van het Gerecht naar de 
Domeinen gegaan; de 
stempels zijn ondanks 
naspeuringen nooit meer 
boven water gekomen. 
In een andere verpakking 
wordt al het bij Maier 

gevonden 'hulpmateriaal' 
genoemd, zoals 'elf haak
pennen waarvan de haken 
zijn verwijderd, gebruikt 
tot het aanbrengen van 
perforaties etc; acht stuk
jes zelfvervaardigd was
krijt tot het aanbrengen 
van portcijfers op oude 
brieven; vier stokjes met 
stalen punten bestemd 
tot het doorprikken van 
tekeningen op linoleum; 
diverse kurken tot het 
aanbrengen van linole
umstempels.' 
Verder vermeldt een 
andere verpakking glazen 
potjes en flesjes met 
chemicaliën, inkten, 
stempelinkten enzovoort. 
In een grotere verpakking 
zaten, behalve de 1.132 
poststukken die bij Maier 
in beslag waren geno

men, ook nog 25 insteek
boelqes en enveloppen 
met zegels. Alle waren 
op de een of andere wijze 
bewerkt, hetzij met stem
pels, met perforatiemate
riaal of met chemicaliën 
en dergelijke. 
Daarnaast is er ook een 
verhandeling van Maier, 
die daarvoor gebruik 
maakte van diverse jaar
boeken, met de titel De 
poststukken uan Nederland 
en Kolonien. Als laatste 
bevond zich in deze 
verpakking een aante
kenboekje dat een aantal 
adressen van overheids
en particuliere archieven 
bevatte. 
Niet alles heb ik kunnen 
terugvinden. Voor zover 
ik nu kan nagaan is blijk
baar toch een deel van het 

materiaal dat op de lijst 
wordt vermeld, naar de 
Domeinen gegaan. Wat 
er daar mee is gedaan, is 
niet bekend. 

Proces 
Er is destijds in de pers 
veel geschreven over het 
proces tegen Maier. 
In Het Parool van 18 janua
ri 1963 (afbeelding 3) wordt 
Maier als een 'tweede Van 
Meegeren' omschreven. 
Justitie noemt hem 'een 
van 's werelds grootste 
vervalsers van oude 
poststempels'. Er wordt 
uitvoerig uit de doeken ge
daan hoe hij werkte en hoe 
de Haagse veilinghouder 
Roelf Boekema de affaire 
in 1959 ontdekte. 
In De Volkskrant van 
14 maart 1969 (afbeelding 4) 
wordt beschreven hoe 
de OflScier van Justitie 
een jaar gevangenis 

tegen Maier eist, met 
tien maanden voorwaar
delijk. Het bijschrift bij 
een tekening in deze 
krant  een tekst die werd 
opgetekend uit de mond 
van verdediger Mr. J. Mat
huisen  is tekenend: 'Als 
M. dood is, zijn de stempels 
misschien meer luaard'. 
Op 27 maart 1969 kwam 
de rechtbank tot zijn 
uitspraak. Maier werd 
veroordeeld tot een 
boete van 20.000 gulden 
(waarvan driekwart 
voorwaardelijk) met een 
proeftijd van drie jaar, 
of een vervangende straf 
van tweehonderd dagen 
hechtenis (ajbeeldm^ 5). Er 
werd rekening gehouden 
met de hoge leeftijd van 
verdachte; Maier was toen 
75 jaar. Al het in beslag 
genomen materiaal 
werd verbeurd verklaard, 
behalve datgene wat uit 
archieven afkomstig was. 
Dat zou later teruggege
ven worden. De rest zou 
worden ondergebracht 
in het Postmuseum (nu: 
Museum voor Communi
catie) in Den Haag. 

Afdrukken tekeningen 
(al dan niet gebruikt) 
Als laatste toon ik een 
aantal pagina's van het 
zogenoemde stempelaf
beeldingenboek (afbeel
dingen AC tot en met AI). 
Maier heeft veel  in prin
cipe nuttig  werk verzet 
door het catalogiseren en 
tekenen (of laten tekenen) 
van de stempels. Het is 
alleen betreurenswaardig 
dat hij meende nieuwe 
stempels te moeten creë
ren; daarmee heeft hij veel 
schade aangebracht aan 
het uitgebreide stempel
arsenaal van Nederlands
Indië. 
Dat stempelafdrukken uit 
dit 'boek' ook daadwerke
lijk gebruikt zijn, toont de 

Vervalsing poststempels 
ontrafeld 

„TWEEDE VAN MEECEUEN" 
PROCESVERBAAL TEGEN OUDKNlLOfTiaKR 

Brieven en poslze^ 
bewerkt" en „hersteld" 

©®@®® 

Officier jaar gevangenis (10 maanden voorwa ardelijkm 

VERVALSER POSTSTEMPELS! 
hobbyist of ordinair oplichter? j 

Wegen» vervalsing Tan I 
posutempels boete 

van ƒ 2aO0O 
AManXOAM, n n 

Afbeeldingen 3, , 4. en 5. - Van links naar rechts- biipsel uit *Hrt Parool* uan 18 januari 1965; knipsel uit 'De Volkskranf uan 14 maart ig 6g en knipsel van 
27 maart 196g, met daarm de uitspraak uan de rechtbank [bron Knipselkrant PTT) 
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Afbeelding AC  Kopie uan de pagina met uoorbeelden uan 
stempels die gebruikt ujerden tussen 178g en 1864 

(MDC; archiefMaier, map C, vel 6). 
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Afbeelding Pß  Kopie uan de pagina uit het stempelboek 
met Nederlandse stempels 

(MuC; archiefMaier, mop C, ajdrukken uan tekeningen uel i). 

V . O . C . INDIE 

B A T A V I A 

5 >^ 6 f » 

S0ERA9AJA 

2 ?«* 

FRANSCHE OVERHEERSCHING 

/ k<M~X / ' ' ^ ^ A > ° ^ 

^LN^ C«J fLNl 
3 , , . 

Afbeelding AE  Kopie uan de pagina uit het stempelboek 
met NederlandsIndische stempels uit de VOC en Franse periode 
(MuC; archiefIMaier, map C, a/drukken uan tekeningen uel 3). 

B M S S E E 
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Afbeelding AF  Kopie van de pagina uit het stempelboek met 
NederlandsIndische stempels; Batavia 

(MuC; archicfMaier, map C, afdrukken uan tekeningen uel 12). 

Ajbeelding AG  Kopie uan de pagina uit het stempelboek met 
Ned.Indische stempels; Grisse, Indramajoe, Djapara en Keboemen 

{MuC; archiefMaier, map C, a/drukken uan tekeningen uel 18). 

Afbeelding AH  Kopie uan de pagina uit het stempelboek met 
NederlandsIndische stempels; Semarang en Sambas 

(MuC; archiefMaier, map C, öjdrukken uan tekeningen uel 28). 

8 0 E M E N E P 

Afbeelding AI  Kopie uan de pagina uit het stempelboek met 
NederlandsIndische stempels; Soemenep, Soerakarta en Tegal 

(MuC; archiefMaier, map C, afdrukken uan tekeningen uel 31). 

laatste afbeelding. Deze brief 
werd tijdens het proces onder 
nummer 24 ingebracht door 
Roelf Boekema. Alle vier de 
stempels zijn vervalsingen, 
ondanks het feit dat de stem
pels Ceram en Post Paid net 
zo'n mooie 'vettige' afdruk 
vertonen als bij sommige 
originelen het geval is (zie 
qfbeeldinfl AJ). 
Het gaat hier om een van de 
brieven die uit het Van Naer
senarchief uit Samarang 
stammen. Blijkbaar was 
Maier in het bezit hiervan 
gekomen; hij heeft stukken 
uit dit archief veelvuldig voor
zien van vervalste stempels 
Java General Post Ojice / Batauia 
en Jaua Post Ojice Samarang. 
Het is bekend dat veel auteurs 
van artikelen of samenstellers 
van stempelboeken inzage in 
het materiaal van het iVlaier
archief hebben gehad. Ze 

Afbeelding AJ 
Kopie uan de brief 
met uier uerualste 
stempels, inge

bracht door 
Roelf Boekema bij 
het proces onder 
nummer 24. 

hebben hieruit geput als bron 
voor hun illustraties, nog 
voordat ik was begonnen om 
het archief te inventariseren. 
Ik heb dit materiaal in tien 
jaar tijd naar beste kunnen 
geïnventariseerd; of alles nog 
op de juiste volgorde ligt kan 
ik uiteraard niet garanderen. 

Ik hoop u een idee te hebben 

gegeven van het vele  soms 
desastreuze  werk dat Maier 
in de loop der tijd verrichtte. 
iVlisschien zal ooit iemand 
het geheel uitwerken tot een 
boekwerk dat het fenomeen 
R.E.P. Maier zal beschrijven. 
Het materiaal voor zo'n 
publicatie is er al, net als de 
daarbij behorende beschrij
vingen en omschrijvingen. 
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Rolzegel ja of nee? 
In Bulletin, driemaan
delijks tijdschrift van de 
postzegelvereniging Post
automaat, werd onlangs 
gediscussieerd over het 
feit of automaatstroken 
nu wel of geen rolzegels 
zijn. G. van Schalk be

toogt: 'Een rolzegel is een 
postzegel die afkomstig 
is van een opgerolde 
strook zegels die de PTT 
als zodanig heeft laten 
maken en waarbij de 
rolvorm van essentieel 
belang is voor de wijze 
van verkoop aan de klan
ten. Een automaatstrook 
is tijdens het aanbrengen 
van de frankeerwaarde en 
een kort moment daarna 
een onderdeel van de rol!' 
De conclusie luidt: een 
automaatstrook is een 
rolzegel. 
Uiteraard wordt er tegen
gas gegeven tegen deze 
stelling, onder andere 
door Simon J. Delfos. Ze 
zijn er dus nog niet uit, 
maar dat gebeurt onge
twijfeld... ooit. 

Handel in Heemskerk 
De postzegelvereniging 
Heemskerk probeert de 
mensen wat meer aan het 
postzegelen te krijgen 
tijdens de maandelijkse 
bijeenkomsten. Een 
aantal leden levert een 

stel stockboeken in met 
eenvoudig materiaal. De 
Heemskerkers kunnen er 
tegen de som van 5 cent 
per postzegel net zo veel 
uithalen als ze willen en 

kunnen betalen. Op een 
eenvoudig formuliertje 
houden ze bij hoeveel ze
gels ze kopen en uit welk 
boek. Aan het eind van de 
avond rekenen ze af bij 
de penningmeester. Deze 
rekent weer af met de 
eigenaren van de boeken. 
Het loopt als een trein. 
Dit Heemskerkse idee ge
ven we graag aan u door; 
misschien is het iets voor 
uw eigen club. Er wordt 
niet vermeld of de vereni
ging ook nog iets vangt 
voor deze activiteit. Als ik 
penningmeester was zou 
ik een klein percentage 
van de opbrengst vragen 
aan de mensen die de 
boeken inleveren - maar 
ik heb me daar uiteraard 
niet mee te bemoeien. 

Geen financieel gewin ? 
Een wijs woord van Joke 
van Strien lazen we in 
het mededelingenblad 
Drielandenpunt van de 
gelijknamige postzegel
vereniging. Aanleiding 
was de Afinsa-rel. Joke 
zegt dat filatelie een 
geweldig mooie hobby 
IS, die door iedereen kan 
worden beoefend. Het 
levert contacten op die 
vriendschappen kunnen 
worden, soms een leven 
lang. Benut die mogelijk
heden en beleef plezier 
aan uw hobby, zonder te 
rekenen ofte hopen op 
financieel gewin! 
In hetzelfde nummer (ok
tober 2006) lazen we dat 
de NVPH de omstreden 
zegel uit het Rembrandt-
prestigeboekje op zal 
nemen in de catalogus. 
'Gezien het unieke 
karakter zonder vergelijk
baar precedent is op dit 
moment nog niet bekend 
hoe de vermelding zal 
plaatsvinden.' 

Aanhangsels 
Om de twee maanden 
verschijnt De Postze
gelvriend, het blad voor 
langdurig zieke en min
dervalide postzegelverza
melaars. Dit eenvoudige 
magazine, gericht op een 
speciale groep filatelis
ten, voorziet ons steeds 
van leuke en leerzame ar
tikelen. In de laatste num
mers wordt een nieuw 
verzamelgebied behan
deld, namelijk de post
zegels met aanhangsels 

Postzegels ouer' Denk don eens aan de leden van 'De Postzê elunend'' 

of tabs. Het lijkt wel of er 
meer zegels verschijnen 
met dan zonder zo'n aan
hangsel. Vroeger zaten ze 
onder aan de postzegel, 
maar tegenwoordig vind 
je ze links, rechts, boven
aan en uiteraard ook nog 
steeds onderaan. In het 
blad wordt gemeld dat de 
vereniging De Philatelist 
uit Vlijmen veertig jaar 
bestaat. Ter gelegenheid 
van dit jubileum schonk 
de vereniging een grote 
hoeveelheid postzegels 
en postzegelmateriaal 
aan De Postzegelvriend, 
een gebaar dat buitenge
woon gewaardeerd werd. 
Op een idee gebracht? 
Bel dan met de voorzit
ter T.P. de Jongh van De 
Postzegelvriend, telefoon 
070-3276040. 

Geen gehoor 
Als de besteller tevergeefs 
bij u aanbelt om een 
aangetekend stuk of een 
pakketje af te leveren, 
moet hij of zij het stuk 
weer mee terug nemen en 

Geen gehoor 
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erop vermelden dat u niet 
thuis was. Daartoe plakt 
hij een zelfl<levend etiket 
op de brief met minimaal 
de tekst Geen Gehoor. Over 
dit postale etiket schrijft: 
Bert van Marrewijk een 
uitvoerig artikel in het 
blad De Kartelrand (PV 
Wageningen). In het 
verleden waren Geen 
Gehoor-etiketten tamelijk 

saai en onopvallend. 
Tegenwoordig worden ze 
steeds kleuriger en ook 
groter. Bij het artikel zijn 
vele tientallen etiketten 
afgebeeld. 
Je kunt deze stickers ver
zamelen aan de hand van 
hun postcodes en post-
vestiging. Ze zijn daar
door ook aantrekkelijk 
voor de stad- en streek-
collecties. Bert omschrijft 
de Geen Gehoor- sticker als 
een 'veelkleurig verzamel
object. Wellicht een idee 
voor diegenen die eens 
met iets nieuws willen 
beginnen. 

Rembrandt maximaal 
Voor de verzamelaars 
van maximumkaarten is 
2006, het Rembrandt-
jaar, een geweldig jaar 
geweest. Er kwamen veel 
Rembrandtzegels uit en 
omdat er ansichtkaarten 
bestaan met prachtige 
reproducties van werken 
van de grote meester, 
konden de leden van de 
Vereniging voor Kinder
postzegels en iVlaximafilie 
de prachtigste maximum
kaarten maken. We lazen 
hierover in het speciale 
Rembrandtnummer van 
het Bulletin van deze 
actieve club. Vooral de 
bijdrage van Wil Verbeek 
viel ons op. Hij (of zij?) 
laat een serie prentbrief-
kaarten zien uit 1933 met 



Rembrandtreproducties. 
We begrijpen nu waar de 
inspiratie voor die mooie 
Nederlandse, Duitse 
of Nederlands/Duitse 
Saskiazegel vandaan komt! 

Tweekoppige adelaar 
In het blad van de post
zegelvereniging Huizen 
en Omstreken troffen we 
een interessant artikel 
aan over de adelaar als 
symbool op postzegels. 
De naam 'adelaar' is de 
dichterlijke benaming 
van de arend, zo schrijft 
auteur F.H. Lascaris. De 
vogel is het symbool van 
macht, heerschappij en 
overwinningskracht. Al 
in de oudheid werd de 
adelaar - onder andere bij 
de Egyptenaren, Perzen 
en Romeinen - als sym
bool van strijdvaardigheid 
gebruikt. Ook de dubbele 
adelaar is bekend van 
wapens op postzegels. De 
tweekoppige adelaar wijst 
steeds op twee rijken die 
door één vorst geregeerd 
worden. Veel landstreken, 
steden en families hebben 
de adelaar als symbool in 
hun wapens opgenomen. 
En zo vinden we deze 
vogel terug op postzegels 
uit verschillende landen. 

Fins tweeringsstempel 
'Het handstempel was een 
zogenaamd schroefstem-
pel. Het bestond uit een 
houten heft met daarop 
een houder, omgeven 
door een stalen cilinder. 
Daarin was een messing 
blokje gevat waarin de 
af te drukken karakters 
- uiteraard in spiegelbeeld 
- in opwaarts reliëf waren 
aangebracht. Door middel 
van een tweetal schroeven 
kon zowel de cilinder 
als het ronde messing 
blokje worden losge
maakt.' En zo gaat het 
artikel van Henk Floret 
in Het Noorderlicht (FV 
Skandinavië) nog even 
door. Henk beschrijft de 
dubbelringsstempel dat 
in Finland van 1873 'ot 
1893 in gebruik was. Het 
bijzondere van zijn artikel 
is dat het niet over de 
afdrukken van de stempel 
gaat, maar over de stem
pel als instrument of zo u 
wilt als stuk handgereed-
schap. Niet alleen dit stuk 
gereedschap, maar ook 
de gebruikte stempelinkt 
en niet te vergeten het 
stempelkussen, hebben 
gevolgen voor de afstem
pelingen. Een verfrissend 
idee om stempels eens 
vanuit deze gezichtshoek 
te behandelen. 

DAAN KOELEWIJN 
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De heraldische leeuw 
Ik hoef u niet te vertellen 
dat de leeuw het belang
rijkste heraldische dier is, 
althans in het Westen en 
in delen van Afrika. Max 
Fink beschrijft in zijn arti
kel Der Löuje in der Heraldik 
in die Briefmarke van 
oktober 2006 dat hij van 
kindsbeen af werd gefas
cineerd door een wapen 
met daarop een leeuw. Hij 
woonde toen in Graz in 
de oude binnenstad, waar 
vrijwel ieder huis een 
wapenschild had boven 
de voordeur met daarop 
een leeuw. Dit feit leidde 
ertoe, dat hij besloot 
hierover een verzameling 
op te zetten. Postzegels, 
stempels en poststuk
ken over dit onderwerp 
zijn er te kust en te keur, 
met voorstellingen als de 
leeuw van Juda, de apostel 
Marcus, koning Richard 
Leeuwenhart enzovoort. 
Nieuwsgierig geworden 
heb ik op internet de stad 
Graz opgezocht. Het 
gemeentebestuur (Magi
stratsdirektion) zegt over 
het wapen, dat het gaat 
om een rechtopstaande, 
naar rechts schrijdende, 
zilveren, goudgewapende 
panter, getooid met een 
kroon met drie bladen! 
Dus geen leeuw. Het zou 
hier gaan om een fabel
dier uit het boek Physiolo-
gus uit de tweede eeuw na 
Christus. 

Slaveneiland 
Maar weinigen zullen 
de vraag 'Waar ligt het 
Slaveneiland?' correct 
kunnen beantwoorden. 
U denkt misschien aan 
de Westkust van Afrika 
of ergens in het Cari-
bisch gebied. Dit stukje 
Nederlandse geschiede
nis is vrijwel onbekend. 
We moeten het zoeken in 
Ceylon, nu Sri Lanka. Don 
Vorhis gaat in zijn artikel 
Slave Island???? (American 
Philatelist, oktober 2006) 
uitgebreid in op de (pos
tale) geschiedenis van dit 

eiland. De Portugezen - de 
eerste bezitters - brachten 
grote aantallen Kaffers als 
slaven, vanuit hun kolonie 
Mozambique, naar Cey
lon. In 1658 veroverde de 
Verenigde Oostindische 
Compagnie (VOC) het ei
land. In 1796, een jaar na 
de Franse bezetting van 
ons land, bezetten Britse 
troepen het eiland. 
Tijdens de aanwezigheid 
van de VOC, die eveneens 
rijkelijk over slaven be
schikte, kwam het tot een 
opstand van de slaven in 
de hoofdstad Colombo. 
Voortaan werden de sla
ven 's avonds per bootje 
naar een eilandje gebracht 
in het Beirameer in 
Colombo en 's morgens 
weer opgehaald. Hier la
gen pakhuizen, kazernes 
etc. Zo kreeg het eilandje 
de naam Slaveneiland. De 
Nederlanders zouden, zo 
wil de overlevering, in het 
omringende water kro
kodillen hebben uitgezet, 
om ontvluchting tegen te 
gaan. 
Tot 16 maart 1878 werd 
de post van het eiland 
behandeld door het 
Colombo General Post Office 
(GPO). Pen januari 1880 
kreeg het eiland een eigen 
postkantoor op Company 
Street. Vanaf dat moment 
gebruikte men daar 
eigen poststempels, die 
in de loop van de jaren 
sterk werden gewijzigd 
(bijvoorbeeld: SLAVE 
ISLAND als één of als twee 
woorden). Vanaf 1994 
wordt de post opgehaald 
en afgehandeld op het 
GPO. Alleen aangeteken
de post en brieven naar 
het buitenland krijgen 
nog stempels en aante-
kenstroken met de naam 
Slaue Island. 

De weg kwijt? 
Op 6 november 2006 gaf 
de Oostenrijkse post drie 
postzegels uit in het kader 
van de dierenbescher
ming. Behalve de moeras
schildpad en de bruine 
beer is er een afbeelding 
van de Waldrapp (Geron-
ticus eremita), een vogel 
uit de familie van de Ibis. 
Men noemt hem ook wel 
Noordelijke Kale Ibis of 
Heremietibis. Deze vogel 
leefde sinds mensenheu
genis in de nabijheid van 

de Alpen en de Pyrenee
ën. Daar nestelde hij op 
rotswanden en langs 
steile kusten. Hij werd al 
in 86 na Chr beschreven 
en afgebeeld door Phnius 
de Jongere. De vogel staat 
op de lijst van de meest 
bedreigde diersoorten in 
Europa. Gelukkig heeft 
men in dierentuinen zo'n 
1.700 exemplaren gefokt, 
maar wat nu? Goede 
raad was duur, want het 
is oorspronkelijk een 
trekvogel. De vraag was 
of het de kunst van het 
trekken in gevangenschap 
had verleerd. Daarom 
werd een aantal van de 
vogels met de hand op
gevoed en tam gemaakt. 
Geleidelijk aan heeft een 
groot aantal (zo'n 450) 
de vrijheid gekregen, 
nadat men tevoren een 
chip had geïmplanteerd. 
Zij bleven in de buurt van 
hun geboorteplaats en 
leerden het plaatselijk 
beschikbare voedsel te 
waarderen en eten. Ze 
werden 24 uur per dag 
met webcams geobser
veerd. Daarna was het tijd 
voor het grote avontuur. 
Met behulp van ultra-
lichte vliegtuigen, waarin 
ook de 'opvoedmoeder' 
meevloog, begeleidde 
men een groep tamme en 
wilde vogels naar Italië. 
De proef slaagde: de 
eerste groep overwinterde 
in een natuurgebied bij 
Toscane. Als ook verdere 
proeven slagen, zal deze 
prachtige vogel over enige 
jaren ook elders in Europa 
weer te bewonderen zijn. 
Vooraf zullen ze ook dan 
weer daarheen moeten 
worden gegidst. (Herbert 
Judmaier met Notizen aus 
Österreich, in Deutsche 
Briefmarken-Zeitung, 
13 oktober 2006). Als u 
nog een uurtje extra van 
deze vogel wilt genieten, 
tik dan op uw favoriete 
internet-zoekmachine 
zijn Duitse of Latijnse 
naam in! 

Voorbeelden van postale 
elementen die het bestaan van 

Slave Island documenteren 

Nederland in Azië 
Tot slot nog een ander 
stukje Nederlandse 
geschiedenis. In zijn 
artikel Malacca/Melaka: An 
historie Malaysian City (in 
Gibbons Stamp Monthly, 
november 2006) neemt 
Barry Floyd de lezers 
mee naar een boeiende 
stad op het schiereiland 
Malak(k)a. In 1511 werd 
de zeer welvarende stad 
ingenomen door de 
Portugese ontdekkings
reiziger d'Albuquerque, 
die eerder vijandig werd 
ontvangen in Atjeh. De 
Portugezen bouwden de 
stad uit tot een stenen 
vesting. Van hieruit werd 
voortaan de strategische 
Straat Malaka beheerst. 
Op 14 januari 1641 werd 
de stad echter door 
VOC-eenheden veroverd 
en bezet. De stad Malaka 
onderging, nadat ons 
land in 1794/95 door 
Franse troepen was bezet, 
hetzelfde lot. In 1802, 
bij de Vrede van Amiens, 
kregen we de stad terug, 
maar in 1803 werd ze ons 
voorgoed ontnomen. 
De stad bezit, behalve 
Nederlandse straatna
men, nog een groot deel 
van zijn vroegere Neder
landse gebouwen. Tot de 
bekendste behoren het 
Stadhuys of State House (ge
bouwd tussen 1641-1660) 
en het Malakaplein met 
daarop o.a. de in 1753 
gebouwde Christ Church 

.MALAYSIA 41 I 

Melaka. Het oude Stadhuys 
werd in 1986 afgebeeld 
op postzegels. Twee jaar 
daarvoor werd een lucht-
postbrief uitgegeven, 
met op de voorzijde een 
vliegende lemuur en op 
de achterzijde de Melaka-
klokkentoren en in de 
verte de kerk, met daarop 
- het steekt net boven de 
boomtakken uit - een 
groot wit kruis tegen de 
gevel. Na veel protesten 
werd dit luchtpostblad uit 
de verkoop genomen. 
In 1957 werd het gebied 
onafhankelijk. In i960 
werd de beeldenaar van 
Elizabeth II vervangen 
door een medaillon, met 
daarin een Melaka-boom 
en het kleinst levende 
hoefdier: de kantjil (mini
hertje). 

G.A. GEERTS 
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Als in deze rubriek wordt ge
sproken van afbeelding melding 
3/332 dan wil dat zeggen dat 
de gegevens van de afgebeel
de zegel kunnen worden ge
vonden in 'Filatelie' van 
maart (3) op bladzijde 332. 

Als bij een zegel geen om
schrijving wordt gegeven dan 
IS de zegel (of de omschrij
ving) nog niet door de sa
menstelster van deze rubriek 
ontvangen. Uitsluitend zegels 
van landen die  voor zover valt 
na te gaan  zijn aangesloten 
bi] de Wereldpostunie (UPW 
worden vermeid. 

EUROPA 

ALDERNEY 
2ii'o6. Frankeerzegels, 
koralen en zeeanemonen. 
I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, g, 10 p., 
£ I., 2., Rasp. Cerian
thus lloydii, Parazoanthus 
axinellae, Corynactis viridis, 
Sagartia elegans, Alcyonium 
glomeratura, Metridium 
senile, Eunicella verrucosa, 
Corynactis viridis, Actino
thoe sphyrodeta, Anemonla 
viridis. Actinia equina, 
Leptopsammia pruvoti. 

A L D E R N E Y 
BAILtWICK OF auERNSCY 

ANDORRA FRANS 
6ii'o6. Schilderij. 
€ 1.30. 'Processie naarMont
serrat' door Josep Borrell 
(18761963). 

ANDORRA SPAANS 
2ii'o6. Kerst. 
€ o.2g. Jozef en Maria bij 
kribbe. 
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AZERBEIDZJAN 
9io'o6. Regional Concord 
of Communication (RCC). 

20 G. Beeldmerk RCC. 
gio'o6. Republiek Azerbeid 
zjan vijftien jaar. 
20 G. Wapenschild en vlag 
Azerbeidzjan. 

BOSNIËHERZEGOVINA 
306'o6. Fauna. 
1.50, 2., 2.50, 4., 5. KM. 
Resp. Lepus europaeus, 
Capreolus capreolus, Anas 
sp., Vulpes vulpes, Canis 
lupus. 

iog'o6. Cultuurhistorisch 
erfgoed. 
Tweemaal i. KM. Ruïne 
basiliek in Breza, moskee 
Semiz AliPasha in Praca 
(1546)

log'oö. Jonge postzegelver
zamelaars, tekenfiguren. 
Velletje met tweemaal 
0.50 KM. Twee dieren. 

6io'o6. Week van het kind, 
geen geweld tegen kinderen. 
0.50 KM. Meisje met pop. 

25io'o6. School Elci Ibra
himPasha driehonderd jaar. 
I. KM. Gebouw. 
25io'o6. Nobelprijswin
naars. 
I., 2.50 KM. Portret van 
resp. Vladimir Prelog (igo6
iggS, Nobelprijs Chemie 

ig75) en handen aan 't werk. 
Ivo Andric (i8g2ig75, No
belprijs letterkunde igöi) en 
tekst met bril en pen. 

25io'o6. Tuzlauniversiteit 
dertig jaar. 
I. KM. Beeldmerk. 

BOSNIÉHERZEGOVINA 
(Kroatische Federatie) 
224'o6. Dag van de aarde 
I. KM. Zonnebloem. 
35'o6. Dag van mondiale 
persvrijheid. 
0.50 KM. Origamivogel van 
krantenpapier. 
i75'o6. Mondiale dag 
telecommunicatie. 
I. KM. Telefoondraad. 

BOSNIËHERZEGOVINA 
(Republieli Srpslca) 
igg'oö. Natuurbehoud, 
fauna. 
0.50,1. KM. Resp. Tetrao 
urogallus, Rupicapra rupi
capra (auerhoen, gems). 

tmtm 
i4io'o6. Kindertheater. 
I. KM. Scène uit toneelstuk. 
28ii'o6. Sieraden. 
Tweemaal i. KM. Twee 
verschillende sieraden. 

BULGARIJE 
27io'o6. Gedenkdagen, 
Bulgaarse schilders, 
o.io, 0.35, 0.55,1. L. 
Resp. 'Allerzielen' van Ivan 
Markvichkva (18561938), 
'Huizen in Sozopol' van 
Veselin Staykov (igo6i970), 
'Winter in Sofia' door Nikola 
Petrov (i88iigi6), 'PortretT. 
Popova' door Georgi Popov 
(igo6ig6i). 
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3ii'o6. Wereldkampioen
schap Sambo in Sofia. 
0.55 L. Twee worstelaars. 

0,55 

ESTLAND 
22ii'o6. Kerst. 
4.40, 6. kr. (€ 0.28, 0.38). 
Resp. kerstman op ski's in 
sneeuwlandschap, olielamp 
in kerstboom. 

FINLAND 
24i'o7. Winterlandschap. 
i"Kl (€ 0.70). Detail uit win
terlandschap, Haminalahti 
(1856) door Ferdinand von 
Wright (i822igo6). 

24i'07. Valentijnsdag, 
gezichten. 
€ 0.70. Deel gezicht jongen 
en meisje. 

Suomi ^ puDiuy 

oo 
24i'07. Vijftig jaar televisie
uitzendingen. 
€ 0.70. Cameraman, camera 
(TamVisio) en antenne. 

24i'07. Internationaal 
pooljaar. 
Velletje met tweemaal € 0.70. 
met hologram. Sneeuwkris
tal, noorderlicht; op rand 
Aurora borealis en kaart 
Scandinavië. Zegels zijn 'over
lappend' getand (zie foto). 

24i'o7. Vrachtvervoer per 
auto. 
Boekje met viermaal € 0.70. 
Boswerkzaamheden bij 
Kuolajärvi in Salla (ig38 Reo 
Hevy), melkwagen uit 1965 
(De Soto), 2000 Sisu bij be
stratingwerk bij Nihtisilta in 
Espoo, 2003 Volvo met vracht 
op Vanha Porintie. 

24i'07. Zonsondergang, 
frankeerzegel. 
€ 1.40. Bloemen in moeras
landschap. 

i.4o€ 

FRANKRIJK 
i3ii'o6. Ontwerp 'Mari
anne de Gandon' zestig jaar. 
€ 0.54 in boekje van tien met 
'Marianne des Francais'. 
'Marianne de Gandon' 
i3ii'o6. Vliegmachines. 
Velletje met zesmaal € 0.54. 
Helikopter van Gustave 
Ponton d'Amécourt (igo7), 
'Demoiselle' van Alberto 
SantosDumont, 'Avion III' 
van Clément Ader (i8g7). 
Albatros van JeanMarie Ie 
Bris (1863), watervliegtuig 
van Henri Fahre (1910), bal
lon van JeanPierre Blanchard 
(1784); op rand schetsen. 

ijii'oó. Vierhonderdste 
geboortedag Rembrandt 
(i6o6i66g). 
€ 1.30. Bedelaars bij de deur 
van een huis. 

Rembrandt 
Ï606 1669 
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FRANCE 

20ii'o6. Tramtrein. 
€ 0.54. Tramtrein (nieuw 



tussen Bondy en Auinay
sousBois in SeineSaint
Denis). 

27ii'o6. Beste wensen. 
Viermaal 'lettre 20g' in boek
je van tien. Rendier en groep 
pinguïns in vier verschillende 
tekeningen 

27ii'o6. Rode Kruis. 
Tweemaal 'lettre 20g' in 
boekje van tien. Zonnebloem 
met wereldbol, meisje met 
springtouw op wereldbol. 

2i2'o6. Grootloge Frankrijk. 
€ 0.54. Passer, driehoek en 
winkelhaak. 

BsuufNAMALEFRANOUSE ■, 

G R I E K E N L A N D 
i6io'o6. Griekenland wint 
zilveren medaille bij wereld
kampioenschap basketbal 
2006. 
Velletje met €0.50, 2., 3.
(doorlopend beeld). Resp. 
medaille, tweemaal gedeelte 
basketbalteam. 

GUERNSEY 
2ii'o6. Kerst 2006, lied 
'The twelve days of Christ
mas'. 
Zesmaal 22 p., 29,34,42, 
45, 47, 68 p. Resp. patrijs in 
perenboom, twee torteldui
ven, drie Franse kippen, vier 
vogeltjes, vijf gouden ringen, 
zes broedende ganzen, 
zeven zwemmende zwanen, 
acht melkmeisjes, negen 
danseressen, tien springende 
heren, elf doedelzakspelers, 
twaalf drummers. 

HONGARIJE 
27io'o6. Kerst. 
52 Ft. Aanbidding der ko
ningen (herdruk met nieuwe 
waarde kerstzegel 2002: 
Yvert 3865). 

IERLAND 
7ii'o6. Ierse muziek. 
€ 0.48, 0.48, 0.75, 0.75. 
Groepen uit de laatste veertig 
jaar, resp. The Chieftains, 
The Dubliners, The Clancy 
Brothers & Tommy iVlakem, 
Altan. Ook velletje met de 
vier zegels. 

9ii'o6. Kerst. 
€ 0.48, 0.75; 0.48. Resp. Ma
donna met Kind, herder met 
lam; Geboorte Christus door 
Simon Bening (14831561). 
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ITALIË 
iiii'o6. Gevallenen van 
Nasiriyah in Irak (zelfmoord
aanslag op Italiaans hoofd
kwartier 12H2003). 
€ 0.60. Monument Victor 
Emmanuel II met graf on
bekende soldaat in Rome en 
bloemen. 

LETLAND 
27io'o6. Vuurtorens. 
0.40 Lvl. Vuurtoren in Mers
raga en plaatsaanduiding op 
kaarde. 

i7ii'o6. NAVO*top in 
Riga. 
0.55 Lvl. Beeldmerk NAVO 
en silhouet Riga. 

Ifife 
LITOUWEN 
4ii'o6. Eerst opera in Litou
wen 'Biruté' honderd jaar. 
2. Lt. Eerste pagina mu
ziek, de schrijvers (Mikas 
Petrauskas en Gabrielius 
LandsbergisZemkalnis) en 
hoofdrolspelers (Marija Sla
peliene en Kipras Petrauskas) 
met stadhuis Vilnius (nu 
concertgebouw). 

W W W W W W W ' V W W ^ 
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i8ii'o6. Kerst en nieuwjaar. 
I., 1.70 Lt. Resp. duiven met 
takje in snavel, landschap 
met ster en bessen. 

■WWWl■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■! 

LUXEMBURG 
5i2'o6. Kerst 2006, cultu
reel erfgoed Marienthal. 
€ 0.50+0.05. Yolandetoren 
met bruggetje (staat naast de 
vroegere abdij van Marien
thal). 

5i2'o6. Pijporgels. 
€ 0.50+0.05, 0.70+0.10, 
0.90+0.10,1.+0.25. Orgel 
van resp. conservatorium in 
LuxemburgMerl (3 manu
alen, 53 registerknoppen), 
Bridel (3 manualen, 19 
registerknoppen), kerk van 
Mondercange (2 manualen, 
27 registerknoppen), Luxem
burgGrund (3 manualen, 41 
registerknoppen). 

+0,10€ ; 
LUXEMBOURG 0 , 9 0 

"   — >  

5i2'o6. Tuinbouwfederatie 
Luxemburg vijfenzeventig 
jaar. 
Tweemaal € 0.70 (door
lopend beeld). Bos met 
verschillende bloemen, ver
schillende soorten groente. 
!■■«■ V ^ W W 

MACEDONIË 
20g'o6. Schoonheid van de 
natuur. 
24 den. Galichicabergen. 
2io'o6. Dag van het kind, 
zestig jaar Unicef*. 
12 den. Kind kleurt tekening 
en beeldmerk Unicef 

20io'o6. Sport. 
36 den. Bowlingbal en 
kegels. 

ittti 

25io'o6. Beroemde 
mensen. 
12,12, 24, 24 den. Resp. 
Boris Trajkovski (19562004, 
president Macedonië), Frang 
Bardhi (16061643, theoloog 
en schrijver eerste Latijn
Albanees woordenboek) en 
tekst, geestelijke, Mustafa 
Kemal Atatürk (18811938, 
Turks staatsman). 
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JVIAN 
ii'07. TT honderd jaar. 
Vijfmaal 'UK'; vijfmaal 'E'. 
Beeldmerk gelegenheid en 
motorrijders, resp. Giacomo 
Agostini, Geoff Duke, Mike 

Hailwood, Bob Mcintyre, 
Stanley Woods; Joey Dunlop, 
Steve Hislop, David JefFeries, 
John McGuinness, Dave 
Molyneux. 

 * ^ V 

2j-2-'oj. Europa 2007, 
honderd jaar scouting. 
28, 31, 44, 72, 83 p., £ I.; 
velletje met 50 p. en £ 1.50 
(31 en 44 p. met 'Europa'). 
Resp. wandelaars met rug
zak, belofte bij vlag, scouts 
met tentje, erewacht bij kerk, 
kanoer, vrijwilligerswerk: 
scouts bij opening TT; door
lopend beeld: tentenkamp 
padvinders in 1913. 
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MONACO 
ii2'o6. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
MonacoPhil 2006. 
Zonder waardeaanduiding. 
Portret prins Albert II in 
kleur groen (€ 0.49), rood 
(€0.54), blauw (€0.85). 
€ 0.49. Josephine Baker 
(19061975) en violist: 
Theater 'Prinses Gracia' 
vijfentwintig jaar. 

€ 0.49. Symbolische afbeel
ding: strijd tegen aids* in 
Monaco tien jaar. 

0,49€ MONACO 

lÔ ans de lutte comre Ie sida 
MMMMMtMÉMÉÉÉÉMMM 

€ 0.54. Enveloppen, postze
gel, munt en stempel: uitgifte 
postzegels zeventig jaar en 
raadscommissie postze
gelverzameling prins van 
Monaco twintig jaar. 

\ 0,54€ MONACO 

63 



€ o.6o. officiële foto prins 
Albert II in uniform, wapen
schild. 

MONACO 
(),60€ 

Tweemaal € 0.60 (doorlo
pend beeld). Raceauto met 
wapenschild en '65e Grand
Prix', auto en '75e Rallye de 
Monte Carlo'. 

€ 0.60, 0.70, 0.84. Circusfes
tival 2007: resp. affiche met 
jongleur op olifant, clown 
(vereniging 'Kinderen van 
Frankie' tien jaar), clown met 
gouden beeld. 

1*1 

€ 0.84. Portret Albert Camus 
(19131960, schrijver, Nobel
prijs literatuur 1957). 

••«••«••I 
I 0,84€_MONACO 

Alfaeir 
CAMUS 
(niïw«) 

€ 0.85. Portret Auguste 
Escoffier (18461935, mees
terkok). 

€ 0.86. Portret Daniel Bovet 
(19071992, farmacoloog, 
Nobelprijs medicijnen 1957) 
met formule en Alfred Nobel. 

MONACO "'^^ ; 
iaÉIÉ*MM«*MM« 

€ 1.15. Gebouw: hartcentrum 
Monaco twintig jaar. 

S J C T f 1,15€ 
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Velletje met viermaal € 1.30. 
Viermaal bloemstuk (ruitvor
mige zegels): internationale 
wedstrijd bloemschikken 
veertig jaar. 
€ 1.57. Portret Rudyard Kip
ling (18651936, Nobelprijs 
letterkunde 1907) en boek
omslag met olifant. 

€ 1.70. Gebouw: opening 
instituut voor geneeskunde 
en Sportchirurgie. 
€ 1.70. Foto bezoek prins 
Albert II aan paus Benedic
tus XVI met twee wapen
schilden. 
Tweemaal € 1.70. Zons
opgang, zonsondergang 
(twee bloemen, werk van 
Amerikaanse 'Nall' (Fred 
Nail Hollis, 1948) bij ingang 
Grimaldi Forum). 

y / \ßX* 3 * FORUM 

MONACO 

€ 2.II. Portret PaulEmile 
Victor (19071995, onderzoe
ker Noordpool en Polyne
sië) met beer en huis met 
palmen. 

2,11€ 
190T 

€ 2.30. Kaart Europa in 
kleuren nationale vlaggen 
en Europese vlag: Euro
pese Academie voor Filatelie 
dertig jaar. 

rmtttmtummKtrrmtnmtmtm 

2,30€ 
MONACO 

te ^ 

€ 3.. Glassculptuur: Grand
Prix Filatelie Ascat* in 2006 
voor Alexander D. Kroo 
(stichter 'Club de Monte 
Carlo'). 

3,0(Ä; 
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Blok € 6.. Prins Albert II in 
uniform en wapenschild (zie 
€ 0.60). 

MONTENEGRO 
3ii'o6. Cultureel erfgoed, 
Dukla. 
Tweemaal € 0.25. Ruïne, 
glaswerk. 
i5ii'o6. Natuurbescher
ming, Tara. 
€ 0.40. Rivier en bergen met 
brug. 

NOORWEGEN 
i7ii'o6. Europa 2006, 
integratie (tekenwedstrijd 
met thema 'integratie van im
migranten zoals dat gezien 
wordt door jonge mensen'). 
8.50,13. kr. Kinderen met 
verschillende huidskleur met 
resp. open monden, bal. 

i7ii'o6. Persoonlijke zegels 
voor kerst. 
A (6.50 kr.). Frame voor 
eigen foto. 
i7ii'o6. Kerst. 
Tweemaal A. Kinderen bij 
kerstboom buiten, kind met 
sneeuwpop. 

OEKRAÏNE 
3ii'o6. Geschiedenis leger 
Oekraïne. 

Viermaal 70 k. Kozak uit 
i6i7de eeuw te paard, ma
rineschepen i6i8de eeuw, 
bevrijdingsbeweging geleid 
door B. Khmelnytskyi in 17de 
eeuw, nationale bevrijdings
beweging i8de eeuw. 

i7ii'o6. Dag Sint Nicolaas 
(19 december). 
Tweemaal 70 k. Kinderen 
en engel. Sint Nicolaas en 
engelen. 

i5ii'o6. Roemeense 
acteurs. 
0.40,1., 1.50, 2.20 NL. Resp. 
Radu Beligan (1918), Carmen 
Stanescu (1925), Dina Cocea 
(1912), Colea Rautu (1912). 

i7n'o6. Paarden, wedstrij
den. 
Viermaal 70 k. Paard, resp. 
dressuur, draverij, met sulky, 
springend. 

OOSTENRIJK 
4i2'o6. Formule Ilegen
den, Michael Schumacher 
(1969). 
€ 0.75. Portret zevenvoudig 
wereldkampioen met handte
kening en Ferrariracewagen. 

POLEN 
6ii'o6. Mondiale honden
show 2006, Poznan. 
Vijfmaal 1.30 Zl. (samenhan
gend). Poolse herdershond, 
Poolse windhond, Poolse 
hond, Tatrahond, Poolse 
bloedhond. 

PORTUGAL 
Aanvulling vissen melding 
11/788. Op de twee velletjes 
met tweemaal € 0.80 zijn 
afgebeeld: Thalassoma 
pavo, Blennius ocellaris; 
Macrothamphosus scolopax, 
Echiichthys vipera. 

ROEMENIË 
30io'o6. Roemeense ordes. 
0.30, 0.80, 2.20, 2.50 NL. 
Nationale ordes, resp. loyale 
dienst, Roemeense ster, van 
verdienste, sportverdienste 
iste klasse. 

i7ii'o6. Kerst. 
Driemaal 0.50 NL. in velletje 
van negen. Iconen geschil
derd op glas, resp. Heilige 
Maagd, Aanbidding door de 
wijzen. Heilige Maagd met 
baby Jezus (19de eeuw, Tara 
Barsei). 
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RUSLAND 
2gii'o6. Nieuwjaar. 
7. r. Sneeuwpoppen met 
brief'Gelukkig Nieuwjaar'. 

SLOVENIË 
i7ii'o6. Prominente 
Slovenen, pater Simon Asic 
(19061992). 
Blok D. Kruid en portret 
schrijver boeken over medici
nale kruiden. 

i7ii'o6. Gastronomie, 
'krasenica' en kalkoen. 
Tweemaal D. Ronde koek 
(gevuld met kaas, room en 
eieren), gebraden kalkoen. 



i7ii'o6. Geschiedenis, 
partizanenkoeriers en seiners 
bij het leger. 
C. Koeriers tijdens nationale 
bevrijdingsstrijd tussen 1941 
en 1945. 

i7ii'o6. Kerst en nieuwjaar. 
C, A. Resp. groepje zangers 
met kronen en ster, sneeuw
pop en ekster met kerstbal. 

i7ii'o6. Fruit, kaki. 
Driemaal D. Bloem, vrucht 
(Diospyros kaki L.), insect 
(Metcalfa pruinosa Say). 

SLOWAKIJE 
ioii'o6. Kerst. 
10. Sk. Langs de deuren 
gaan met kerstliederen of 
toneelstukjes: spelers toneel
stuk 'Lopen met een ster'. 
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24ii'o6. Dag postzegel, 
Jozef Cincik (19091992). 
19. Sk. Portret grafisch 
ontwerper en kunsthistori
cus met details postzegels 
ontworpen door Cincik. 

SPANJE 
2ii'o6. Kerst. 
€ 0.29, 0.57. Resp. beeld 

'Aanbidding door de herders' 
uit kathedraal Cuenca, 
schilderij 'Plezierige kerst' 
door Beien Elorrieta (gezin in 
kring en kerstboom). 

^ 80NAC*L 
0,29 € ESPANA 
CßRREOS 

3ii'o6. Glasinloodramen, 
hogeschool voor architectuur 
in Madrid. 
Blok€ 2.39. Art decofiguren 
uit bouw en architectuur. 

i i 
7ii'o6. Vijfhonderdste ge
boortedag Francisco de Javier 
(15061552). 
€ 0.29. Portret priester en 
missionaris in Japan (heilig 
verklaard in 1622) en detail 
Japans schilderij uit 19''° 
eeuw met aankomst Javier in 
Kagoshima. 

8ii'o6. Vijftig jaar televisie 
in Spanje. 
€ 0.29. Televisie, satelliet, 
camera en huis met schotel
antenne. 

9ii'o6. Honderdjarige 
kranten. La Vanguardia. 
€ 0.29. Stapel kranten en 'La 
Vanguardia 18812006'. 

Caimps ^ ' „ ^ ê 

23ii'o6. Vijftigste sterfdag 
Pio Baroja (18721956). 
€ 0.29. Portret schrijver. 

0J9€ ESPANA : 

23n'o6. Wapenschild 
Spanje vijfentwintig jaar. 
€ 0.29. Wapenschild. 

30ii'o6. 2006, Jaar van 
historische herinnering. 
Tweemaal € 0.29. Spaanse 
vlag met duif, regenboog 
en vader met kind wijzen in 
verte. 

TSJECHIË 
279'o6. Ecologie. 
7.50 Kc. Boom. 
ii2'o6. Wereldpostzegel
tentoonstelling Praag 2008. 
7.50 Kc. Beeldmerk tentoon
stelling. 

TURKIJE 
6ii'o6. Conferentie Inter
national Telecommunication 
Union. 
0.60, 0.70 NTL. Resp. we
reldbol met lichtstraal, kaart 
Europa met zender vanuit 
Turkije. 

i5n'o6. METU (iVliddle 
East Technical University) 
vijftig jaar. 
0.60 NTL. Beeld groep 
mensen. 

T O R K I Y E CU«HURiYETÈ 

22ii'o6. Turkse atoomener
gie instelling vijftig jaar. 
0.60 NTL. Fantasiebloem en 
beeldmerk. 

BUITEN EUROPA 

ALGERIJE 
25io'o6. Nationale bo
mendag. 
20., 30. Dh. Resp. Pistacia 
atlantica, Punica granatum. 
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6ii'o6. Bijeenkomst Forum 
samenwerking China  Afrika 
in Peking. 
30. Dh. Wereldbol met 
Afrika en Chinese vlag. 

ARGENTINIË 
i4io'o6. Internationale 
bruggen. 
Tweemaal 75 c. Brug resp. 
'San Roque Gonzalez de 
Santa Cruz' mssen Posadas 
 Encarnacion (Argentinië
Paraguay) over Paranarivier, 
'Presidente Tancredo Neves' 
tussen Puerto Iguazu  Foz de 
Igua9U (ArgentiniëBrazilië) 
over Iguazurivier. 

i4io'o6. Cadettenschool 
'Ramon L. Falcon' honderd 
jaar. 
75 c. Groep marcherende ca
detten met vaandel, zwaard, 
beeldmerk gelegenheid. 
2iio'o6. Kerst. 
Tweemaal 75 c. Schilderijen 
van Alfredo Guttero (1882
1932), resp. 'Madonna met 
duif' (1931), aankondiging 
van Christus' geboorte' 
(1927)

i8ii'o6. Argentijnse rock. 
Viermaal 75 c. Rockartiesten, 
resp. José Alberto Iglesias 
(Tanguito, 19451972), Luca 
Prodan (19531987), Miguel 
Angel Peralta (Miguel Abu
eco, 19461988), Norberte 
Napolitano (Pappo, 1950
2005). 

ARUBA 
2gg'o6. Brandpreventie. 
60,100, 205 c. Resp. in 
vlammen: (exit boven deur, 
brandblusser, rookdetector 
boven fornuis, geen sigaret 
bij benzinepomp, kaars in 
kandelaar), brandweerlieden 
bij brandend huis, brand
weerwagens. 
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BAHAMAS 
28ii'o6. Kerst. 
15, 25, 50, 65, 70, 80 c. Resp. 
kerstzondag (mensen voor 
kerk), kerstdiner (familie aan 
tafel), winkelen in Bay Street, 
tweede kerstdag  Junkanoo 
(praalwagen en mensen 
langs route), nachtdienst in 
kerk, nieuwjaar  Junkanoo 
(muziekgroepje). 

BOTSWANA 
299'o6. Veertig jaar onaf
hankelijkheid, 
i.io, 2.60, 4.10, 4.90 P. 
Kaarten Botswana met resp. 
hoofdwegen, verdeling 
bevolking, mijnen en kolen
voorraden, nationale parken 
en reservaten. 

BRAZILIË 
23io'o6. 'O 14 Bis' van 
Alberto SantosDumont 
(18731932) honderd jaar. 
'1° porte carta comercial'. 
Vliegtuig en mensen op de 
grond, beeldmerk gelegen
heid. 



27io'o6. Kerst en nieuw
jaar. 
' i° porte carta nao comer
cial'. Ster boven huis en muts 
kerstman over brievenbus. 
9ii'o6. Kerst 2006. 
Velletje met driemaal R$ 1.60. 
Drieluik: herders met lam, 
engel en ster. Jozef met Maria 
en Kind. 
22ii'o6. Upaep*, elektri
sche energie. 
R$ 1.75. Beeldmerk Upaep en 
huis met straatverlichting en 
detail stuwdam. 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
2006. Ingebruikneming 
hogesnelheidslijn Taiwan. 
Tweemaal NT$ 12.. Eerste 
rijtuig 700T serie, station ho
gesnelheidslijn in Hsinchu. 

. REPUBLIC OF CHINA 

3ii'o6. Inheemse bloemen. 
NT$ 5., 5., 12.. Resp. Lud
wigia octovalvis, Hydrophila 
pogonocalyx, Titanotrichum 
oldhamii. 
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i i  i i  'o6 . Landschappen. 
NT$ 5., 5., 9., 12.. Resp. 
Jhongshangebouw in nati
onaal park Yangmingshan, 
rots 'koninginnehoofd' in 
geologisch park Guanyins
han, Zonmaanmeer. 

CUBA 
2i7'o5. Dieren uit dieren
tuin. 
10,15, 50, 65, 75 c ; blok 
I. P. Resp. Loxodonta 
africana, Acunonyx jubatus, 

^ Synceros cafFer, GirafFa 
= camelopardalis, Pantera leo; 
2 Wequus burchelli. 
„ 229'o5. Santiago de Cuba 
t vierhonderdnegentig jaar. 
^ 75 c. Stenen fort. 
=t 289'o5. Diplomatieke 
[̂  betrekkingen met China 
— vijfenveertig jaar. 
S Tweemaal 15 c. (samenhan
2 gend). Presidenten China 
 . en Cuba (Hu Jintao, Fidel 

 Castro), Chinese muur en 
LL kasteel Morro in Havana. 
0 0 i2io'o5. Upaep*, strijd 

tegen armoede. 
50, 75 c. Resp. hongerende 
kinderen met kaart Afrika, 
vrouw en kind met kaart 
ZuidAmerika. 

■ ■miKvmrmivf««« 
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20io'o5. José Marti (1853

1895)
5 ,5 ,5 ,10 ,10 ,15 ,15 ,15 ,65 , 
75 c ; blok I. P. Marti en 
resp. Centrale universiteit in 
Madrid, universiteit Zarago
za, F. Valdes DominQuez en 
theater Zaragoza, huis Victor 
Hugo in Parijs, 'Moneda no. 
12' in Mexicostad, school 
in Guatemalastad, 'San 
Ildefonso no. 40' in Mexico
stad, Plaza de Guardiola in 
Mexicostad, Plaza Bolivar in 
Caracas, Colleg Santa Maria 
in Caracas; tabaksbedrijf 
Martinez Ibor in Tampa. 
2iio'o5. Paarden. 
10, 20, 30, 65, 75 c ; blok 
I. P. Resp. Gelderlander, 
Arabier, 'quaterhorse', 
wilde paarden, Lipizzaner; 
Holsteiner. 

n (I n Acnrreas ms 
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i6i i 'o5. Wereldtop over 
informatiemaatschappij in 
Tunis. 
75 c. Vlag, beeldmerk en 
mensen bij computer. 
igi i 'o5. Lokale postbezor
ging in Havana honderdvijf
tig jaar. 
15, 65 c. Zegel koningin 
Isabella II, resp. Yvert 
Spaanse koloniën 11 met 
envelop voor Havana, Yvert 
Spaanse koloniën 12 met 
vroege brievenbus. 

■■■■■«■■■■■■■■I 

CUBA 

25ii'o5. 'Cubaanse vijf', 
veroordeeld van terrorisme in 
Verenigde Staten. 
65 c. Cubaanse vlag en 
Antonio Guerrero Rodriguez, 
Fernando Gonzalez Llort, 
Gerardo Hernandez Nordelo, 
Ramon Labanino Salazar, 
Rene Gonzalez Schweren. 
30ii'o5. Vijftig jaar Europa
zegels. 
Velletje met 1.30, 2.05, 2.55, 
3.90 P. (geperforeerd en 
ongeperforeerd). Gebouw 
en Spaanse Europazegel uit, 
resp. 'Castilla de la Fuerza' in 
Havana en 1962, Santisima
kerk in Trinidad en 1961, 
Morrokasteel in Santiago 
de Cuba em 1968, kathedraal 
San Cristobal en 1964 (Yvert 
Spanje resp. 1120,1044, 
1523,1272). 

M. 

: w . . 'SC, 

I  I 2  ' Q 5 . Sieraden. 
5,10, 45, 65, 75 c ; blok I. P. 
Sieraden door resp. Antonio 
Barcala, Raul Valladers, 
Carlos de la Torre, J. Carlo 
Rafart, Osvaldo Castilla; 
sieraden 19de eeuw uit Goud
museum. 
I 4  I 2  ' O 5 . 'Institute for 
Friendship Among the Peop
les' vijfenveertig jaar. 
1.50 P. Gebouw. 
I 5  I 2  ' O 5 . Slakken en pad
destoelen. 
10, 20, 30, 65, 75 c ; blok 
I. P. Resp. Clathurs cancel
latus, Polymita picta, Lepiota 
puellaris, Polymita musca
rum, Clitocybe infundibuli
formis; Polymita versicolor. 
23i2'o5. Hotel Inglaterre 
honderddertig jaar. 
65 c. Hotel. 
4i'o6. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de hond**. 
Tweemaal 15 c. Shih tzu, 
mopshond. 

i6i'o6. Organisatie voor 
solidariteit tussen mensen uit 
Azië, Afrika en LatijnsAme
rika veertig jaar. 
i3'o6. Cubaanse postdienst 
tweehonderdvijftig jaar. 
75 c , 2.05 P. Resp. envelop 
zonder postzegel en paarden, 
schip. 
233'o6. OPEC*Fonds voor 
Internationale Ontwikkeling 
dertig jaar. 
75 c. Beeldmerk en gebou

wen. 
263'o6. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Havana 2006. 
Blok I. P. Beeld en kaart. 
24'o6. Paus Johannes Pau
lus II (19202005). 
65>75> 90 c., 1.05 P.Dienst in 
resp. Santa Clara, Camaguey, 
Santiago de Cuba, Havana. 
i74'o6. Invasie varkensbaai 
45 jaar geleden. 
65 c. Vlag en doek in camou
flagekleuren over bajonet. 

DOMINICA 
ig'oö. Graceland van Elvis 
Presley vijftig jaar. 
Velletje met viermaal $ 3.. 
Foto Elvis met resp. ingang 
gezien vanaf zijkant, twee
maal in doorlopend beeld: 
ingang, kamer met toneel
kostuums en platen. 
i9'o6. Tweehonderdvijftig
ste geboortedag W.A. Mozart 
(17561791). 
Velletje met viermaal $ 3. . 
Viermaal verschillend portret 
componist waarvan een met 
piano. 

DOMINICAANSE REPU

BLIEK 
2005. Dag van de postzegel. 
10. P. Juan G. Ferrua. 

EGYPTE 
i97'o6. Hoofdgebouw Mili
taire Academie vijftig jaar. 
30 P. Cadetten en gebouw. 

EL SALVADOR 
9io'o6. Nationale feestdag 
Taiwan. 
9., 10. C. ($ 1.03,1.14). 
Resp. toren 'Taipei lo i ' , 
presidentieel paleis. 

25io'o6. Bierbrouwerij 'La 
Constancia' honderd jaar. 
25. C. ($ 2.86). Fabrieksge
bouw. 

EQUATORIAAL GUINEE 
2005. Kunst en architectuur. 
450, 550, 600 F. (samenhan
gend). Resp. beeld vrouw 
(Malabo), gebouw, Eli Muan 
Ndong (troubadour). 
2005. Treinen. 
400, 450, 550, 600 F. (samen
hangend). Resp. basculante, 
talgo pendular, elektrische 
trein, TAR 
2005. Publicatie Don Quichot 
van Miguel de Cervantes Saa
vedra (1547 1616) vierhon
derd jaar geleden. 
400, 450, 550, 600 F. (samen
hangend). Resp. beeldmerk, 
Quichot en Sancho Panza 
te paard, Quichot vangt 
Panza, Quichot te paard en 
windmolen. 
2006. Beroemde mensen. 
450, 550, 600 F. (samenhan
gend). Resp. Christophorus 
Columbus (14511506), 
dichter Federico Garcia Lorca 
(18981936), Wolfgang Ama
deus Mozart (17561791). 
2006. Paus Benedictus XVI. 
450, 550 F. (samenhangend); 
blok i.ooo F. Resp. wapen
schild. Sint Pieter in Rome; 
portret paus. 

FALKLANDELLANDEN 
20i2'o6. WWF*, Falkland
caracara. 
25, 50, 60, 85 p. Vier 
verschillende afbeeldingen 
Phalcoboenus australis en 
pandabeeldmerk WWF. 

FIJI 
i6io'o6. Honingproductie 
in Fiji. 
18,40 c., $ I., 3. . Resp. 
bijen, honingraat, vrouw 
bij bijenkasten, jongen met 
flesje honing. 

GAMBIA 
238'o6. Vierhonderdste 
geboortedag Rembrandt 
(16061669). 
10., 12., 15., 25. D.; drie 
vel met viermaal 25. D.; vier
maal blok 65. D. Resp. detail 
Jakob zegent de zonen van 
Jozef detail Jakob worstelt 
met de engel, detail Jakob 
zegent de zonen van Jozef 
detail Jakob worstelt met de 
engel; viermaal portret uit 
Een getrouwd stel met hun 
kinderen; viermaal portret 
uit De staalmeesters; details 
uit verschillende schilde
rijen; detail Jonge vrouw in 
elegante jurk, detail Knecht 
met valk, detail Portret dame 
met schoothond. Een Poolse 
edelman. 

GRENADA 
i49'o6. Onderzoek komeet
verkenner Giotto twintig jaar 
geleden. 
Velletje met zesmaal $ 2.. 
Viermaal verschillende 
beelden komeet Halley, twee
maal lancering Giotto vanaf 
Arianeraket. 
i49'o6. Koppeling Apollo 
met Russische Sojoez, 1975. 
Velletje met viermaal $ 2.. 
Vlaggen Verenigde Staten en 
Rusland met resp. ApoUora
ket, Apollo met verlengstuk, 
lancering Sojoez, Sojoez in 
ruimte. 
i4g'o6. Ruimtevaart. 
Velletje met viermaal $ 2.; 
blok $ 6.. Resp. Spoetnik i 
uit 1957 met Sergei Korolev, 
Spoetnik i, interieur kunst
maan, cabine; Stardust met 
komeet Wild 2. 

GRENADA/CARRIACOU EN 
PETITE MARTINIQUE 
226'o6. Tweehonderdvijf

tigste geboortedag Mozart 
(17561791). 
Blok $ 6.. Don Giovanni. 

GUYANA 
2006. Eerste vlucht ruimte
veer Columbia vijfentwintig 
jaar geleden. 
Velletje met zesmaal $ 200.. 
Lancering Columbia, 
astronaut Robert Grippen, 
astronaut John Young, con
trolecentrum. 



HONGKONG 
iz i i  'o6. Honderdveertigste 
geboortedag dr. Sun Yatsen 
(18661925). 
$ 1.40, 2.40,3., 5.. Foto's 
arts, Chinees revolutionair 
politicus en staatsman in resp. 
1883,1912,1916,1922. Ook 
blok met zegel $ 5. en boekje. 

28ii'o6. Hartverwarmend II 
(I: io9'o3). 
IVveemaal 'local mail', twee
maal 'air mail' (persoonlijke 
boodschap mogelijk). Resp. 
flessen, hartjes, glazen, 
bloemmotieven. 

42'07. Chinees nieuwjaar, 
jaar van het varken**. 
$ 1.40, 2.40, 3., 5.; viermaal 
$ 10. (samenhangend); 
velletje met tweemaal $ 50.. 
Resp. viermaal verschillend 
varken; aap, haan, hond, 
varken; (met goud en zilver:) 
hond, varken. 

INDIA 
i2io'o6. Kamer van handel 
en industrie Madhya Pradesh. 
5. R. Munten uit Madhav 
Rao ScindiaGwalior, Hol
kars van Indore, Vikramajit 
Mahendra van Orcha en een 
kwart rupee uit onafhankelijk 
India. 
3iio 'o6. Bishwanath Roy 
(19061984). 
5. R. Portret vrijheidsstrijder 
en parlementslid. 
ii i'o6. G. Varadaraj. 
5. R. Portret onderwijsdes
kundige en parlementslid. 
6ii'o6. Himalayameren. 
Vijfmaal 5. R. (samenhan
gend). Meren, resp. Roop 
Kund, Sela, Chandra Tal, 
Tsomo Riri, Tsangu. 

ï wSt i ï ï— ' 
i4i i 'o6. Dag van het kind. 
Tweemaal 5. R. Kinderteke
ningen. 

IVOORKUST 
ioi i 'o5. Scouts, schaak en 
meteorieten. 
Achtmaal 3.000 F. Viermaal 
in zilverkleur, viermaal in 
goud: scout met schaakbord 
en schaakstuk ' toren' (19''' 
eeuw), scouten Bilangiame
teoriet, scout en diogeniet, 
scout met schaakstok 'dame' 
(19''' eeuw). Van elke zegel 
ook blok. 
22ii'05. Schilderijen van 
Vincent van Gogh (1853
1890). 
30, 400, 500, 650 F. Zelf
portret Van Gogh en resp. 
postkoetsen van Tarascone, 
olijfbomen, café Carrel in 
Aries, ziekenhuis in Arles. 
Van elke zegel ook blok. 
22ii'05. Honderdste 
sterfdag lules Verne (1828
1905), I. 
70,400, 500, 650 F. Portret 
Franse schrijver en resp. 
ruimtesonde HuygensCas
sini en meteoriet van Tata
houine, module ATVVerne
ISS en Saharameteoriet, 
meteorietzoeker en meteoriet 
van Tagounit, illustratie 
bij boek 'Vijf weken in een 
luchtballon' en onderzoeks
ballonnen op Mars. Van elke 
zegel ook blok. 

22ii'o5. Honderdste 
sterfdag Jules Verne (1828
1905), II. 
Achtmaal 3.000 F. Viermaal 
in zilverkleur, viermaal 
in goud: portret Franse 
schrijver en resp. paleis en 
haven, vliegtuig boven bos, 
onderzeeboot op zeebodem, 
gaten in binnenste aarde. Van 
elke zegel ook blok. 
22ii'05. Stoomlocomo
tieven. 
80, 220, 350, i.ooo F. Resp. 
Cl 15 OOI, NRZ15 W, Beyer
Garratt 20 241, Rode Duivel 
26. Van elke zegel ook blok. 
22ii'05. Diesel en elektri
sche locomotieven. 
80, 220, 350, i.ooo F. Serie, 
resp. gE, 92, CC 34, 
BD222 W. Van elke zegel 
ook blok. 
22ii'o5. Luchtschip en 
Concorde. 
350, 500, 600, 750 F. Resp. 
luchtschip NT boven Boden
meer met passagiersboot, 
Concorde en aardolieplat
form in poolzee, Concorde 
boven Rio de Janeiro, NT 
boven New York. Van elke 
zegel ook blok. 
i4i2'05. Wereldkampioen
schap voetbal 2006. 
Twee velletjes met 80, 250, 
500, 800 F. Duitse speler en 
stadion waar wedstrijden 
gespeeld worden in resp. 
Nürnberg, Kaiserslautern, 
Leipzig, Berlijn; Hamburg, 
Gelsenkirchen, Frankfurt am 
Main, Keulen. Van elke zegel 
ook blok. 
i4i2'05. Olympische Spe
len 2008 in Peking. 

400, 550, 600, i.ooo F. Spor
ter en stadion, resp. basket
bal, tafeltennis, wielersport, 
paardrijden (dressuur). Van 
elke zegel ook blok. 

KAMEROEN 
September '05. Samen
werking tussen Japan en 
Kameroen. 
100,125, 200, 250, 370, 410, 
500, i.ooo F. Achtmaal de
zelfde afbeelding: president 
Paul Biya (1933) en Japanse 
premier Junichiro Koizumi 
(1942) met nationale vlaggen 
en basisschool Mfandena 2 
in Yaoundé. 

KENIA 
igio'oö. Vierentwintigste 
congres UPU* in 2008 in 
Kenia. 
25 Sh. (ronde zegel). Beeld
merk congres met duif en 
nationale kleuren, leeuw en 
Mount Kenya. 

KIRGIZIË 
i i  i i  'o6 . Slag om Moskou 
vijfenzestig jaar geleden. 
7. s. Helden van Panfilovtsy 
(soldaten 316'" divisie ka
rabiniers onder commando 
Ivan Panfilov). 
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LIBERIA 
i68'o6. Chinese aardewer
ken potten. 
Vel met zesmaal $ 35.. 
Verschillende potten, op rand 
keramist Xix Liang Kun. 
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229'o6. President Ellen 
Johnsons Sirleaf (1938) legt 
eed af 
$ 10., 25., 30., 40.; blok 
100.. Verschillende foto's. 

LIUIRIA $30 

229'o6. Ontwikkelingsdoe
len millennium. 
$ 10., 10., 25., 25., 30., 
30., 40., 50., 100., 100.; 
blok $ 100.. Resp. vrouw en 
man bij computers, kinderen 
bij school en vlag, vrouw 
en man dragen bananen en 
ander fruit en vrouw werkt 
op veld, kind met koorts 
en kinderen slapend onder 
muskietennet, kaart Afrika 
met Liberiaanse vlag, vlieg
tuig met boten en auto's, 
ziekenhuis met kind en 
zwangere vrouw, onderwijzer 

bij schoolbord en leerlingen, 
kinderen planten bomen en 
twee bulldozers, man met 
speer bestrijdt symbolisch 
aids en malaria; leraar met 
schoolbord en leerlingen. 
3io'o6. Ruimtevaart. 
Twee velletjes met zesmaal 
$ 40.; twee velletjes met vier
maal $ 55.; viermaal blok 
$ 120.. Resp. maansloep 
Eagle, Apollo 11, lancering, 
astronaut op maan, capsule, 
astronauten Neil Armstrong 
en Buzz Aldrin met Michael 
Collins; verschillende 
afbeeldingen Internationaal 
Ruimtestation; Bob Grip
pen, tweemaal ruimteveer 
Columbia, John Young; 
verschillende afbeeldin
gen terugkeer ruimteveer 
Discovery; ruimtesonde Deep 
Impact, ruimtesonde Venus 
Express, koppeling Apollo
Sojoez, Mars Reconnaissance 
Orbiter. 

MALEISIË 
6ii'o6. Achttiende FIGO
wereldcongres (Federation 
Internationale de Gynecolo
gic et d'Obstétrique). 
30, 50, 50 s. Resp. beeldmerk 
FIGO, beeldmerk congres 
en silhouet jonge vrouw met 
deel wereldbol, beeld
merk congres en silhouet 
zwangere vrouw met deel 
wereldbol. 

MAROKKO 
7ii'o6. Eenendertigste 
'Marche verte' (Spaanse 
Sahara). 
Tweemaal 7.80 Dh. Koning 
staand in auto en mensen 
met vlaggen op kamelen, 
moskee Mohammed VI in 
Boujdour. 
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ioi i 'o6. Week van solidari
teit 2006. 
7.80 Dh. Ronde zegel met 
gestileerde figuurtjes. 
22ii'o6. Dag van de post
zegel. 
7.80 Dh. (achthoekig). We
reldbol met figuurtjes. 

MARSHALLEILANDEN 
9io'o6. Register zeesche
pen Marshalleilanden. 
Vel met tienmaal 39 c. 
Vrachtschepen, resp. Cape 
Norviega (Columbia Ship 

Management Ltd.), Front 
Century (Frontline Ltd.), 
Ashley (OMI Corporation), 
TI Africa (Overseas Shiphol
ding Group Inc.), Discoverer 
Enterprise (Transocean Inc.), 
Genmar Spyridon (General 
Maritime Corporation), Rick
mers New Orleans (Rick
mersLinie), LNG Aquarius 
(BGT Limited), Centurion 
(Primerose Shipping Co. 
Ltd.), Barkald (The Torvald 
Klaveness Group). 

i i i 'o6. Kerst. 
39 c. Hulst, duif en schelp. 

MAYOTTE 
20ii'o6. Keerkringvogels. 
€ 0.54. Vogels uit geslacht 
Phaethon. 

NAMIBIË 
i7i i 'o6. Dorp Otjiwarongo 
(betekent ' aangename plek') 
honderd jaar. 
$ 1.90. Jachüuipaard en pen
ning Otjiwarongo honderd jaar. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
7ii'o6. Bezoek koningin 
Beatrix aan Nederlandse 
Antillen. 
149. 285, 335 ,750 c . Vier
maal koningin Beatrix. 

Nederlandse Antillen 

NIEUWCALEDONIË 
2iio'o6. Musicalgenre 
'Kaneka' twintig jaar. 
75 F. Bandje. 
i3i i 'o6. Kerst, 
i i o F. Maria met Kind. 



PERU 
2006. Symbolen vaderland. 
Driemaal 2.- S. Vlag, wa
penschild, twee mannen en 
tekst. 
2006. Vruchten. 
Tweemaal 6.- S. vrucht 
brijappelboom (ponteria 
sapota), vrucht cherimolia-
boom (Annona cherimolia). 
2006. Provincie Cajamarca 
honderdvijftig jaar. 
6.- S. Gebouw. 
2006. Dagblad 'El Peruano' 
honderdtachtig jaar. 
6.- S. Beeld man en '180 
anos'. 
2006. Ministerie van gezond
heid zeventig jaar. 
6.- S. Beeldmerk gelegen
heid. 
2006. 'Aladi' vijfentwintig 
jaar (Association Latino-
Americano de Integracion). 
6.- S. Beeldmerk en kaart 
Zuid-Amerika. 
2006. Weg tussen oceanen 
door Brazilië en Peru. 
6.- S. Kaart Peru met aandui
ding weg en bruggen. 

2006. Mineralen. 
6.- S. Hubneriet. 
2006. Nationaal eten. 
6.- S. Maïskolven. 
2006. Fauna bij Titicaca-
meer. 
Velletje met viermaal 5.50 S. 
Over de vier zegels: het meer, 
op elke zegel: dier. 

2006. Papegaaiachtigen. 
Velletje met zesmaal 5.50 S. 
Verschillende papegaaien. 
2006. Onderkoningen van 
Peru. 
Viermaal 5.50 S. Viermaal 

^ verschillende man. 
=• 2006. Sporten. 
°̂  Tweemaal 5.50 S. (samen-
; hangend). Planksurfen, Sofia 
" Mulanovich met beker. 
^ 2006. Vuurtoren, 
-a Velletje met tweemaal 6.- S. 
"^ Tweemaal verschillende 
— vuurtoren, op rand kaartjes. 

2006. Spoorwegen honderd
tachtig jaar. 
Blok 6.- S. Locomotief, op 
rand remise. 
2006. Vogels. 
6.- S. Twee vogels. 
2006. Reizen paus Johannes 
Paulus II naar Peru. 
Velletje met achtmaal 2.- S. 
Verschillende afbeeldingen 
paus met andere mensen. 
2006. Carnaval. 
Driemaal 6.- S. Man en 
vrouw in klederdracht, 
clown met gitaar, persoon in 
vrolijke kleding. 
2006. Toeristisch circuit. 
Velletje met zesmaal 5.50 S. 
Zesmaal bezienswaardig
heid. 
2006. Luchtvaart. 
Tweemaal 6.- S. Badge, 
vliegtuig. 

PITCAIRNEILANDEN 
22-ii-'o6. Walvissen. 
$ 1.50, 3.50. Resp. Buitrug 
(Megaptera noveangliae) met 
kalf, eiland en staart buitrug; 
ook velletje met beide zegels 
in doorlopend beeld en 
bovenzijde in vorm vis. 

POLYNESIË 
8-ii-'o6. Paul Gauguin 
(1848-1903). 
60,130 F. Resp. vrouwen en 
dieren en druiven, koe en 
drager en hond. 

SAUDI ARABIÉ 
5-g-'o6. Al Medina Al Muna-
warah. 
2; 5 R. Moskee; moskee en 
moskeedeuren. 

g-g-'oö. Internationale boe
kenbeurs in Riaad. 
2 R. Boek met beeldmerk. 

ST. KITTS 
(ST. CHRISTOFFEL) 
ii-g-'o6. Verdrag van Bas
seterre vijfentwintig jaar. 
30, 90 c.; $2.50 in velletje 
van twee. Resp. gebouw 
Centrale bank oostelijk 
Caribisch gebied, emblemen 
lidstaten; regeringshoofden 
lidstaten: Maagdeneilanden, 
Grenada, St. Lucia, St. Kitts 
en Nevis, Anguilla, Antigua 
en Barbuda, Dominica, St. 
Vincent, Montserrat. 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
i8-ii-'o6. Snelle motorboten. 
Velletje met viermaal € 0.54. 

Motorboten, resp. Anahitra, 
Maria Galanta, Saint-Eugè-
ne V, Atlantic Jet. 

ST. VINCENT 
20-7-'o6. Caribische lucht
vaartmaatschappij LIAT (Lee
ward Islands Air Transport) 
vijftig jaar. 
20, 50,70, 90 c ; blok $ 5.-. 
Resp. viermaal verschillend 
vliegtuig; Frank Delisle, op 
rand vliegtuigen. 

SUDAN 
i6-io-'o6. OPEC*-Fonds 
voor Internationale Ontwik
keling dertig jaar. 
200, 300,400 D. Beeldmerk 
op verschillende kleuren 
achtergrond. 

SURINAME 
i5-9-'o6. Upaep* 2006, 
energiebesparing. 
Velletje met SR$ 3.50,12.50; 
SR$ 0.80,16.20 in vel van 
vier zegels. Resp. zweefvlieg
tuig, windmolens; zonnecel
len, molen. 

i5-io-'o6. Vissen. 
SR$ 1.20,1.70, 2.-, 3.-, 3.50, 
8.60. Resp. Betta splendens, 
Barbus bariliodes, Macropo-
dus opercularis, Xiphopho-
rus muculatus, Acanthurus 
lineatus, Carassius auratus. 

6-ii-'o6. Kind en kerst 2006. 
Velletje met SR$ 0.80, 6.-; 
SR$ 4.-, g.20 in vel van vier 
zegels. Resp. kindertekening 
twee voetballende jongens, 
koningen; kinderen met kar
retje, engelen. 

i U R ^ A M E 

TUNESIË 
7-ii-'o6. Negentiende 
verjaardag 'verandering' 
(verklaring 7-ii-'i987). 
250 m. Getallen '19' en '7', 
weegschaal, wereldbol en 
gestileerd gezin. 

UGANDA 
3-io-'o6. Bank van Uganda 
veertig jaar. 
400, 600,1.600,2.000 Sh. 
Resp. wapenschild, gebouw 
en wilde dieren (zebra, oli
fant en leeuwen), vis (Tilapia 
nilotica), berggorilla (Gorilla 
beringei). 

VANUATU 
29-ii-'o6. Serie duikplaat-
sen, SS President CooHdge 
(Amerikaans troepenschip 
op mijnen gelopen in 1942). 
90,100,130,150 vt. Interna
tional Post en resp. duiker 
en zeeplanten, duikers en 
vissen, omgeslagen schip, 
troepen verlaten schip voor 
het omvalt. Ook velletje met 
dezelfde waarden en afbeel
dingen zonder 'International 
Post' in doorlopend beeld, 
op rand kaartje Vanuatu, 
klok en pop met paardje op 
zeebodem, tekeningen schip 

VENEZUELA 
io-io-'05. Historisch over
zicht post'Ipostel'. 
Twee velletjes met 300, 300, 
400,400, 600, 600,1.700, 
1.700,1.700, 2.000 Bs. Resp. 
postkantoor en beeldmerk, 
auto's Ipostel, postkan
toor en brief, brommer en 
scooter, gebouw, postfietsen, 
postbodes met post, gebouw, 
gebouw, vrouw met com
puter achter loket; brieven 
en beeldmerk, expeditie, 
postbode met pakjes, eerste 
sortering, tweede sortering, 
mensen aan tafeltjes, zakken 
post, frankeermachine, arts 
en fitnessapparaat, vorkhef
truck. 

Vel met tien zegels van 300, 
400, 600,1.500,1.700 Bs. 
Instituut voor ontwikkeling, 
gebouwen centrale bank, 
drukkerij bankbiljetten, 
bijkantoor in Maracaibo, 
economie ook voor kinderen, 
historische bankbiljetten, 
Plaza Juan Pedro Lopez, 
internationale reserves, 
productie bankbiljetten, 
voldoende wisselgeld. 
i4-i2-'o5. Kerst 2005. 
400, 600, i.ooo, 1.500, 
2.000 Bs. Engelen met mu
ziekinstrument in raam. 

ïFVJehezue a 

23-2-'o6. Antidrugs-groep 
nationale politie. 
Acht zegels 300,400, 
1.500, 2.000 Bs. Hond bij 
vrachtwagen, agenten op 
kade bij schepen, soldaten 
met geweren in opblaasboot, 
helikopter, parade, soldaten 
bij auto's (oude citroëns), 
parade, gebouw. 

20-io-'o5. BCV (Banco Cen
tral de Venezuela) vijfenzes
tigjaar. 

i6-3-'o6. Banco Guyana 
vijftig jaar (1955-2005). 
Zegels van 300, 500,1.700, 
2.000 Bs. Project Shimarana: 
bouw en schenking gezond
heids- en onderwijscentrum. 
22-3-'c6. Modernisering 
douane. 
Tien zegels van 400, 500, 
700, i.ooo, 2.000 Bs. 
Beeldmerk Seniat (Servi-
cio nacional integrado de 
administracion aduanera 
y tributaria) en tienmaal 
verschillend gebouw. 
6-4-'o6. Waterkrachtcentrale 
Caruachi. 
TVveevel met 300, 300, i.ooo, 
i.ooo, i.ooo, i.ooo, 1.500, 
1.500, 2.000, 2.000 Bs. 
Resp. tienmaal gebouwen en 
details centrale; (bosdieren 
Caruachi:) tien verschillende 
dieren. 
i-6-'o6. Bijeenkomst minis
ters OPEP (Organizacion de 
Paises Exportadores de Pe-
troleo = OPEC*) in Caracas. 
Twaalf zegels van 300, 500, 
1.500, 2.000 Bs. Beeldmerk, 
(installaties in:) Saudi Ara
ble, Algerije, Verenigde Ara
bische Emiraten, Indonesië, 
Iran, Irak, Koeweit, Libië, 
Nigeria, Qatar, Venezuela. 
2-7-'o6. Uitbreiding metro 
Caracas. 
300, 300, 500, 500,1.500, 
1.500, 2.000, 2.000, 2.000, 
2.000 Bs. Treinstellen, 
spoorrails, stations, bouw
put en controlecentrum. 



28-7-'o6. Universiteit Fran
cisco de Miranda. 
Tien zegels van 300, 500, 
1.500, 2.000 Bs. 

VERENIGDE ARABISCHE 
EIVIIRATEN 
i3-ii-'o6. Twaalfde postze
geltentoonstelling GCC*-
landen en Azië. 
1.- Dh. Beeldmerk tentoon
stelling: getal '12'. 

VIETNAiW 
i-io-'o6. Samenwerking met 
Europese Unie. 
800 d. Vlaggen Vietnam en 
Europa. 

i6-9-'o6. Top APEC* 2006 in 
Vietnam. 
8.000 d. Wereldbol en 
beeldmerk. 

WALLIS EN FUTUNA 
8-ii-'o6. Postzegeltentoon
stelling Kiwipex 2006. 

150 E God Tagaloa. 

Dp \)Uillit et Fiituna 1^0^ 

8-ii-'o6. Tapijten. 
Viermaal 85 F. 
8-ii-'o6. Kerst. 
Blok 225 F. Kerststal. 

ZUID-AFRIKA 
2-io-'o6. Kerst, 'jungle bells'. 
Vijfmaal 'Standard Postage' 
(doorlopend beeld); 'Inter
national Airmail Letter'. 
(Kerstman getrokken door 
vier dieren): resp. spring

bok, wild zwijn, zebra, 
nijlpaard, kerstman in 
wagentje; leeuwenkop met 
muts kerstman. 

9-io-'o6. IVlondiale dag van 
de post. 
Vijfmaal 'Standard Postage'. 
Cartoons over postzegels 
verzamelen, mannetje en 
resp. begin een avontuur, 'be 
cool', leer meer, heb plezier, 
reis over de wereld. 

io-ii-'o6. Oorsprong mens
heid. 
Viermaal 'Airmail Postcard'. 
Schedel, gezicht en tekst 
menselijke voorouders 
gevonden in Zuid-Afirika, 
resp. Australopithecus africa-
nus, Paranthropus robustus. 
Homo ergaster, Homo 
heidelbergensis. 

ZUIDPOOLGEBIED BRITS 
8-ii-'o6. Datum melding 
12/869, pinguïns, II. 

*: Gebruikte afkortingen: 
aids Acquired Immune 

Deficiency Syn
drome 

APEC 

Ascat 

GCC 

NAVO 

OPEC 

Asia Pacific Econo
mie Cooperation 
Association Inter
nationale d'Editeurs 
de Catalogues de 
timbres-poste et 
publications phila-
téliques 
Gulf Cooperation 
Council 
Noord Atlantische 
Verdrags Organi
satie 
Organisation of 
Petroleum Expor
ting Countries 
(Organisatie van 
Olie Exporterende 
Landen) 

Unicef United Nations 
International Child
ren's Emergency 
Fund 

Upaep Union Postal de las 
Americas y Espafia y 
Portugal 

UPU Universele Post 
Unie/Union Postale 
Universelle/Univer
sal Postal Union 

WWF World WildHfe Fund 

**: Chinese dierenriem (zo
diak): 2g-i-'o6 tot ij-2-'oj 
Jaar van de hond; i8-2-'07 tot 
6-2-'o8 Jaar van het varken. 

STICHTING NATIONALE BOOMFEESTDAG EN TNTPOST ZETTEN 
'GROENE LONGEN' IN 2 0 0 7 IN DE SCHIJNWERPER 

De eerste lentedag van 
dit jaar belooft een heel 
bijzondere dag te worden: 
op 21 maart 2007 bestaat 
de Stichting Nationale 
Boomfeestdag namelijk 
precies een halve eeuw. 
De stichting - de oudste 
organisatie ter wereld die 
zich inzet voor kind- en 
natuureducatie, heeft 
grootse plannen om het 
jubileum te vieren. In 
Amsterdam zullen in de 

nieuwbouwwijk IJberg 
een aantal bomen worden 
geplant. 
Hoe succesvol het initia
tiefis om een Nationale 
Boomfeestdag in te 
stellen, blijkt wel als we 
naar de cijfers kijken: in 
vijftig jaar tijd zijn er op 
deze dag ruim tien mil
joen bomen en struiken 
geplant door de kinderen 
op de basisschool. Drie 
van de vier gemeenten in 

Nederland doen jaarlijks 
met het evenement mee. 
Samen zetten ze zo'n 
i io.ooo kinderen en 
30.000 volwassenen aan 
het werk. Hoe belangrijk 
de jaarlijkse Boomfeest
dag is valt verder op te 
maken uit de top-twin-
tig van grote landelijke 
evenementen: op die lijst 
staat de dag op twaalfde 
plaats. 
OokTNTPostlaatde 
Nationale Boomfeestdag 
niet onopgemerkt voorbij 
gaan. In totaal wor
den acht verschillende 
bomenzegels uitgegeven, 
in velletjes van tien die 
steeds twee verschillende 
zegels per seizoen bevat
ten. De zegels mogen 
worden beschouwd als 
een ode aan de boom. 
En wie de vier velletjes 
een mooi onderkomen 
wil verschaffen, kan 
daarvoor terugvallen op 
een smaakvol vormgege
ven en uiterst informatief 
boek, Spaar de bomen. 
Het boek komt in samen
werking met Uitgeverij 
Davo in Deventer tot 
stand; de vormgeving is 
van Birza Design, ook in 
Deventer. 
TNTPost heeft een specia

le actie voor diegenen die 
het boek en de complete 
serie graag gemakkelijk 
in huis willen halen (zie 
de bijlage bij dit nummer 
van Filatelie). Wie het 
boek en de zegels vóór 
15 januari bestelt, betaalt 
24.95 fiUfo (normale 
prijs: 27.55 euro). Als u 
belangstelling hebt voor 
deze aanbieding, kunt u 
de bon die u in de bijslui
ter aantreft, invullen. 
Er is nóg iets bijzon

ders te melden, als het 
om de emissie 'Bomen' 
gaat: dezelfde serie staat 
centraal in een bijzondere 
spaaractie voor kinderen, 
ook al Spaar de Bomen 
genaamd. Kinderen 
kunnen de Bomen-post-
zegels plakken op een 
spaarkaart. Als ze van elk 
seizoen twee postzegels 
op deze kaart plakken 
en de kaart vervolgens 
inleveren, krijgen ze een 
mooi cadeau. De emis-
siedata van de bomen 
zijn 21 maart (lente), 21 
juni (zomer), 21 septem
ber (herfst) en naar mag 
worden verwacht ergens 
in november (winter). 
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WINTERSE NOSTALGIE 
OP REGIOPOST-EMISSIE 
Het is tegenwoordig een 
hachelijke zaak een aan 
een jaargetijde 'gebon
den' thema te plannen. 
Vroeger had je een 
redelijke kans dat een 
winters thema in januari 
goed scoorde. Maar nu? 
Winters? Elfstedentocht? 
Uit de afbeelding van 
het velletje zegels van 
ReflioPost Noord-Oost 
Friesland uit Kollum 
voor de frankering van 
kerst- en nieuwjaars
kaarten (uitgiftedatum: 
I december 2006) kunt u 
afleiden dat ik het er toch 

wintergezichten verkocht. 
Meestal gaat het om 
schilderijen van bekende 
schilders, zoals u die ook 
tegenkwam op de velletjes 
van de Hanzesteden Kam
pen en Zutphen. Deze 
zegels vormen hierop een 
leuke aanvulling en ze 
zijn een aanwinst voor het 
echt Nederlandse thema 
'Schaatsen'. Schaatskam-
pioenschappen krijgen bij 
het genoemde thema vaak 
veel aandacht, maar het 
onderwerp is veel breder. 
Breedtesport ('sport voor 
iedereen') is ook heel 

als dat op deze zegels ook 
gebeurt? Geen schaatsers 
op Noren, maar louter 
op 'houtjes', zelfs niet de 
al wat moderne houten 
Friese doorlopers, die bij 
mij nog op de zolder
vliering liggen. Op de 
sfeervolle zegels beeldt de 
Eindhovense illustrator 
René Diekstra - een neef 
van de bekende psycho
loog - bekende elementen 
van het wintervermaak op 
het ijs uit. Zo zien we een 
kind dat achter een stoel 
bezig is het schaatsen 
onder de knie te krijgen, 
terwijl links een jongen 
galant de schaats van een 
meisje vastbindt; we zien 
een man en vrouw die aan 
de stok schaatsen en drie-

XTnosrsiaanae zugets aiieen ra guuiuiKuii vuur ner~ 
_ . . . „ . , ... ---iSHAARTEN 

_ - maar op gewaagd heb. 
iQ Het onderwerp van de vijf 

verschillende zegels zal u 
bekend voorkomen. Jaar
lijks wordt in december 
een flink aantal kerst- en 
nieuwjaarskaarten met 

belangrijk, in het bij
zonder voor de strijd die 
veel Nederlanders tegen 
overgewicht voeren. En 
hebben veel schaatskam
pioenen trouwens niet 
ooit schaatsen geleerd zo-

maal de bekende koek-
en-zopie. Leuk is ook dat 
op iedere zegel een of 
meer personages op de 
voorgrond zijn geplaatst. 
Door de schaalvergroting 
bij de stads- en streek-

post neemt het aantal 
zegeluitgiften bij deze 
postdiensten de laatste 
tijd duidelijk af Friesland 
vormt een gunstige uit
zondering; ReflioPost NOF 
(luunu.re îopost.com) is er 
- dankzij het inschakelen 
van illustrator Diekstra 
- in geslaagd haar impo
sante rij streekgebonden 
emissies met een interes
sante en nostalgische 
uitgifte uit te breiden! 

150 JAAR SPOORWEGEN 
IN PORTUGAL 

Waar frustratie al niet toe 
kan leiden! Gewoonlijk 
komt u in deze rubriek 
nauwelijks uitgiften 
van Portugal tegen. Het 
land staat wegens een 
schrijnend gebrek aan in
houdelijke informatie op 
mijn 'zwarte lijst'. Ook de 
nu te behandelen emissie 
-150 jaar spoorwegen in 
Portugal - ontbeert weer 
eens een tekstuele toe
lichting. De website van 
de Portugezen bood ook 
al geen uitkomst. Toch is 
de serie de moeite van het 
behandelen waard. Het 
jubileum is al in diverse 
landen gevierd (Neder
land deed het in 198g) en 
vaak leverde dat aantrek
kelijke aanwinsten op. 
Op 13 november jl. dacht 
ik bij het CBR in Leeuwar
den te moeten verschij
nen voor de verlenging 
van mijn rijbewijs, maar 
de dame achter de balie 
reageerde verbaasd: 'U 
bent een maand te vroeg'. 
Nogal gefrustreerd reed 
ik terug naar Buitenpost. 
Als een soort therapie ben 
ik toen maar op internet 
gaan zoeken naar infor
matie over de afgebeelde 
treinen. Daar ging een 
paar uur mee zoek, maar 
de oogst was heel bevre
digend - en mijn frustratie 
was daarna verdwenen! 
Na het intoetsen van de 
naam van de trein op de 
zegel van 30 c.,Flecha 
de Pratfl (zilveren pijl) 
kwam ik dankzij Google 
bij de website 150 Anos de 
História CP terecht. Een 
Portugese site, maar wel 
met een enorm uitgebreid 
overzicht van de geschie
denis van de spoorwegen 
in Portugal. Een rijke 
informatiebron dus voor 
Spoorwegverzamelaars 

en - vanwege de aandacht 
voor spoorbruggen - ook 
voor de Bruggenverzame-
laars. De Flecha de Prata, 
zo blijkt, werd in 1940 in 
gebruik genomen als een 
snelle verbinding tussen 
Lisboa en Porto. 
De zegel van 45 c. toont 
de Sud-Express uit 1887 en 
- naar ik vermoed - ook 
een oud seinbord. De 
Sud-Express - de sneltrein 
tussen Parijs en Lissabon 
- was een beroemde 
nachttrein, die ook de 
hoofdrol in een film 
speelt en die film is - met 
dank aan het internet 
- ook op DVD verkrijg
baar. De zegel kan dus 
ook interessant zijn voor 
de schaarse verzamelaars 
van het thema 'Film'. 
Samen met de Nord-Express 
vormde de genoemde 
trein een snelle verbin
ding tussen Sint Peters
burg en Lissabon, met 
aansluiting op de schepen 
naar Zuid-Amerika. De 
Sud-Express rijdt nu tussen 
Irun en Hendaye. 
Op de zegel van 60 c. zien 
we de Fô uete (vuurpijl), 
een trein die in de jaren 
vijftig en zestig van de vo
rige eeuw werd gebruikt. 
Meer informatie was te 
vinden over de Alfa Pendu-
lar (zegel van 2 euro), die 
in 1999 in gebruik werd 
genomen. Deze hogesnel
heidstrein (hij haalt zo'n 
220 kilometer per uur) 
naar Italiaans voorbeeld 
(de Pendolino) is een trein 
van het kantelbaktype, 
dat werd ontwikkeld 
door FIAT (nu Alstom) in 
Italië. Hij rijdt van Braga 
over Porto en Lissabon 
naar Faro en weer terug. 
Het is een comfortabele 
trein, met aansluitingen 
voor laptop-computers. 
Reizen met deze trein is 
goedkoop, maar rokers 
moeten concessies doen: 
ze worden verbannen 
naar twee daartoe speci
aal aangewezen balkons. 
Het prototype van de 
trein, de ETR401, werd in 
1975 door het Italiaanse 
staatsspoorwegbedrijf 
Ferrouie dello Stato in ge
bruik genomen. Daarna 
volgden de typen ATR450 
en E460/480. De trein 
werd aan diverse landen 
verkocht, onder an
dere aan Finland (Sm3), 
Spanje (Alaris), Slovenië 



(310-serie), Tsjechië en 
Slowakije (serie 680). 
Virzin Trains in Engeland 
nam 53 exemplaren uit 
de 390-serie af. De versie 
voor Portugal is afgeleid 
van de E460 en telt zes 
EMU'S (EMU = Electrical 
Multiple Unit). Meer infor
matie kunt u vinden op 
de internetencyclopedie 
Wikipedia, waarvan ook 
een Nederlandse versie 
bestaat. 
Behalve de serie is er 
ook een leuk blokje van 
1.60 euro uitgegeven, 
dat de ingebruikneming 
en plechtige inzege-
ning(!) van het allereerste 
treinstel (1856) in beeld 
brengt. 

De Zwitsers vierden dit 
jaar een vergelijkbaar 
jubileum, zoals de Spoor
wegverzamelaars al zullen 
hebben ontdekt in de ru
briek Nieuiue uitbijten van 
december 2006 (bladzijde 
865). De leuke zegel met 
de jonge conducteur werd 

uitgegeven ter gelegen
heid van het feit dat Olten 
al 150 jaar 'spoorwegstad' 
is. Op 9 juni 1856 kwam 
de eerste trein in Olten 
aan; de stad ligt aan de 
lijn Aarau-Emmenbrücke, 
die de basis legde voor 
het spoorwegtijdperk in 
Zwitserland. De zegel 
van grafisch kunstenaar 
Bruno Castellani kwam 
als eerste uit de bus in 
de 'ontwerp de Dag van 
de postzegel-zegel'. 
Castellani heeft een zoon 
van dertien; Swiss Post 
zwijgt er over, maar zou 
die zoon soms de jonge 
conducteur zijn? 

Spoorwegverzame
laars die hun collectie 
hogesnelheidstreinen 
verder willen aanvullen, 
kunnen terecht bij China 
(Taiwan). Daar werden 
twee zegels uitgegeven 
ter gelegenheid van de 
ingebruikneming van de 
hogesnelheidstrein in de 
7ooT-serie van de Taiuian 

Hiflh Speed Rail Corporation 
(THSR). De trein, die een 
snelheid weet te halen van 
meer dan 300 kilometer 
per uur, verbindt het 
noorden met het zuiden 
van Taiwan. De zegels 
worden uitgegeven op 
de dag van ingebruikne
ming, maar die was ken
nelijk bij de verzending 
van de folder nog niet 
bekend. De uitgifte staat 
op dit moment (medio 
november) ook nog niet 
op de website. 

VLIEGMACHINES 
OP FRANSE ZEGELS 

Het woord 'vliegmachine' 
is bij ons vrijwel uitge-
burgerd. Iedereen stapt 
tegenwoordig in een 
vhegtuxg. Bijna iedereen, 
want mensen met vlieg
angst peinzen er niet over 
en veel vakantiegangers 
blijven de auto trouw. 
Desondanks verwerkt een 
luchthaven als Schiphol 
op een drukke vakantie

dag vele duizenden pas
sagiers, want de mens wil 
vliegen - vooral nu, maar 
ook toen vliegen nog een 
droom was. Wij hebben 
onze Anthonie Fokker, 
maar naar internationale 
maatstaven gerekend zijn 
het vooral pioniers als Li
lienthal, Blériot en de ge
broeders Wright die grote 
bekendheid kregen. Er 
waren er echter nog meer 
die geprobeerd hebben 
die droom van het vliegen 
te verwezenlijken, zoals al 
bleek in het verhaal over 
de Deense luchtvaartge
schiedenis in het vorige 
nummer. Eigenlijk zou 
ik het thema Luchtvaart 
de eerste maanden nu 
even hebben laten rusten, 
maar Frankrijk verraste 
op 13 november met het 
blok Les machines uolantes. 
Op zes zegels zijn 'vlieg
machines' afgebeeld uit 
de prille geschiedenis van 
de Franse luchtvaart, wat 
maar deels nieuws op
levert, want de helft van 

de toestellen werd al een 
aantal malen afgebeeld. 
Behalve dat er drie nieuwe 
afbeeldingen op te vinden 
zijn, is de vormgeving van 
dit Franse blokje thema
tisch gezien ook interes
sant. Bij eerdere afbeel
dingen op Franse zegels 

lag de nadruk vaak op de 
auiateurs, maar nu krijgen 
de 'vliegmachines' zelf 
alle aandacht. Sommige 
verzamelaars vinden het 
moeilijk om zo'n blokje 
in de verzameling in te 
passen, omdat de velran-
den rijkelijk voorzien zijn 
van tekeningen, zoals het 
bekende schetsontwerp 
voor een helikopter van 
Leonardo da Vinci, dat 
eerder werd afgebeeld op 
een Albanese postzegel 
(1969). Op vier van de 
zes zegels wordt het 
toestel zelfs tweemaal of 
vaker afgebeeld, terwijl 
alle zegels in linker- of 
rechterbenedenhoek 
een toepasselijk silhouet 
hebben. Kortom, dit 
blok is genieten voor de 
Luchtvaartverzamelaars. 
En het blok biedt ook in
teressante zijlijntjes naar 
andere thema's. Vooral 
doorlezen dus. 
Ik heb in dit geval de 
hulp ingeroepen van 
luchtvaartverzamelaar 

André Scheer uit Den 
Haag. Daardoor is het 
mogelijk u vrij volledig 
te informeren over dit 
blokje. We kunnen nu 
melden dat de Helicoptère 
van Ponton d'Amécourt 
slechts eenmaal eerder is 
afgebeeld: op een zegel 

van Cambodja (1993). 
Aan burggraaf Gustave 
de Ponton d'Amécourt 
(1825-1888) danken we 
het woord helicopter. Tot 
de vriendenkring van 
d'Amécourt behoorden 
Felix Nadar (een van de 
eerste Franse fotografen) 
en de beroemde schrijver 
lules Verne. De laatste 
schreef in 1886 een 
futuristische roman met 
de titel Robur Ie conquerant, 
waarin de held van het 
verhaal in een grote 
helikopter door de lucht 
vliegt. Een technisch pro
bleem in de tijd van Pon
ton d'Amécourt was dat 
de machines die voor de 
aandrijving hadden moe
ten zorgen, nog te zwaar 
waren. Daarom bouwde 
hij in 1863 een klein 
model van aluminium 
met een kronkelvormige 
stoommachine en twee 
in tegengestelde richting 
draaiende, horizontale 
schroefbladen. Dit model 
bevindt zich in het Franse 

Luchtvaartmuseum. 
Interessant is het model 
La Demoiselle van Alberto 
Santos-Dumont (1873-
1932). Deze luchtvaart
pionier bouwde eerst 
luchtschepen waarmee 
hij in 1906 het wereldre
cord vliegen verbeterde 



door een vlucht van 220 
meter te maken. Daarna 
ontwierp hij La Demoi
selle (de jongedame), een 
toestel dat slechts 150 kilo 
woog dankzij het feit dat 
de romp van bamboe was 
gemaakt; het kon per auto 
worden vervoerd. We mo
gen dit model beschou
wen als een voorloper van 
de nu zo populaire ultra 
light machines (ULM's). De 
Demoiselle werd ongeveer 
vijftien maal eerder afge
beeld, waaronder op een 
Franse zegel uit 1973. 
De Barque aile'e Le Bris werd 
nog niet eerder afgebeeld. 
Jean-Marie Le Bris (1817-
1872) was een Franse 
vliegenier die tijdens zijn 
reizen over de wereld
zeeën gebiologeerd raakte 
door de vlucht van de 
albatros. Zijn vogelkennis 
gebruikte hij bij de bouw 
van een zweefvliegtuig in 
de vorm van een albatros, 
zoals duidelijk op de af
beelding te zien is en die 
dan ook de naam L'AIbatros 
artijicie! kreeg. De zegel 
is dus ook interessant 
voor de verzamelaars 
van Zeevogels. In 1856 
maakte Le Bris met zijn 
machine een vlucht boven 
het strand van Bretagne, 
voortgetrokken door twee 
galopperende paarden. 
Het is mogelijk dat de 
zegel met de Avion III van 
Clement Ader (1841-1925) 
interessant is voor ver
zamelaars van het thema 
Vleermuizen. Het blad 
van La Poste schrijft: 'Ce 
n'est pas un avion, c'est 
une chauve-souris' (het is 

MOLENERF-REEKS: 
FIUTELISTISCHE 
VARKENS 

In de meeste brochures 
van MolenerfProdurtions 
wordt de hoofdrol 
vervuld door frankeer-
stempels. Maar zo nu 
en dan verloochent de 
auteur zijn thematische 
afkomst niet. Bijvoor
beeld in de in 1999 
verschenen brochure 
Filatelistische varkens 
- een miniuerhaal over het 
varken in dejilatelie. Uit 
de afbeelding op het 
omslag blijkt al, dat 
behalve frankeer- en 
machinestempels ook 
postzegels aandacht 
krijgen. Op de achttien 
pagina's zijn in totaal 
62 afbeeldingen te 
vinden. Ondanks de 
beknopte inhoud is 
de brochure een leuke 
'wegwijzer' voor het 

geen vliegtuig, het is een 
vleermuis). Aders eerste 
model, de Eole (naar Aelos, 
de god van de wind) was 
dan ook geconstrueerd 
in de vorm van een grote 
vleermuis. Ik citeer de 
Franse aanduiding: Ia 
Rousette des Indes. Hopelijk 
kunnen vleermuizenver-
zamelaars daarmee uit de 
voeten. De Avion III met 
twee stoommachines en 
twee propellers kwam na 
vijfjaar van voorbereidin
gen in 1897 gereed. Het 
ministerie van Oorlog had 
grote belangstelling voor 
het project. De vliegma
chine was echter te zwaar. 
Ader beweerde dan wel 
dat hij driehonderd meter 
had gevlogen, maar dat 
was nietwaar. Pas in 1910 
maakte het ministerie be
kend dat Ader had gelo
gen. Toch staat deze (nog 
steeds omstreden) aviateur 
bekend als de man die 
de eerste mechanische 
vliegmachine de lucht in 
kreeg. De Avion III is zo'n 
twintig keer eerder op 
zegels afgebeeld, waaron
der Franse (in 1938,1940 
en 1848). Op internet zijn 
niet alleen veel Fransta
lige websites te vinden; 
er is ook een Engelstalige 
site over Ader. 
Ook informatie over de 
Ballon ä Rames de Blanchard 
is op internet te vinden. 
Jean-Pierre Blanchard 
(1753-1809) stak samen 
met een Amerikaanse 
vriend, dr. John Jeffries, 
op 7 januari 1785 in twee 
uur en drie kwartier in 
een ballon het Kanaal 

thema Varkens. Behalve 
het hoofdonderdeel 
'Van producent naar 
consument' komen ook 
onderdelen als 'Varkens 
in de literatuur' (De 
boerderij der dieren van 
George Orwell) en het 
spaarvarken aan de 
orde. 
Voor verdere informa
tie over het genoemde 
boekje: zie de website 
u;u;u;.JTankeerstempel.nl 
van de SFG, onder de 
zegel met de molen. 

w 

over. Blanchard liet 
zich vooral inspireren 
door het succes van de 
gebroeders Montgolfier. 
Blanchard en Jeffries 
hadden ook een zak met 
post aan boord. De eerste 
ballonvaart in Nederland 
was op 12 juli 1785 een 
feit. Blanchard vloog van 
paleis Noordeinde in Den 
Haag naar Zevenhuizen; 
bij de landing werd de 
ballon door woedende 
boeren kapot gestoken! 
Meer dan dertig uitgiften 
besteedden al eerder 
aandacht aan de Ballon a 
Rames de Blanchard, maar 
op een Franse zegel werd 
het vaartuig nog niet 
afgebeeld. 
Leuk is dat de serie 
ook plaats biedt aan 
de Hydravion van Henri 
Fahre (1882-1984). In de 
genoemde jaartallen zit 
geen fout: Fabre werd 
namelijk 102! De Franse 
ingenieur ontwierp het 
eerste watervliegtuig. 
Met Le Canard, die hij later 
in Hydravion omdoopte, 
maakte hij in 1910 bij 
Marseille zijn eerste 
vluchten. Det toestel werd 
driemaal eerder afge
beeld, onder meer op een 
Franse zegel uit 1986. 

IERSE MUZIEK 

Cultuur krijgt bij Ierland 
ruim aandacht en tot die 
categorie behoort de laat
ste tijd ook Ierse muziek. 
In 2001 verscheen een 
serie ter gelegenheid van 
het vijftigjarig bestaan 
van de organisatie 
Comhaltas Ceoltoiri Eireann. 
Op de vier zegels zijn in
strumenten afgebeeld die 
veel in de Ierse muziek 
worden gebruikt, zoals 
de bagpipe, de bodhran, 
de viool en de fluit. In 
2002 volgde de serie Rock 
Legends met onder ande
ren Van Morrison en U2. 

Op 7 november van het 
afgelopen jaar werd de 
Ierse muziek opnieuw 
in de spotlights geplaatst. 
Zwart/witfoto's van 
vier groepen die als 
uitstekende exporteurs 
van dit Ierse muziek 
fungeren zijn tegen een 
ondergrond van lichte 
pasteltinten geplaatst: de 
Dubliners, de Chieftains, de 
Clancy Brothers & Tommy 
Makem en Altan. Op iedere 
zegel is verder een typisch 
Iers muziekinstrument 
afgebeeld. Muziekver-
zamelaars zullen de 
genoemde groepen vast 
wel kennen. En het Ierse 
aanbod is nog veel groter: 
zelfs een tienjarenplan 
zou niet voldoende zijn 
om alle Ierse muziekster-
ren (Clannad, Mary Black, 
de Fureys & Davy Arthur, 
Christy Moore - om er 
slechts een paar te noe
men) filatelistisch te laten 
stralen. 

FOUTJE, 
BEDANKT! 

Bij de behandeling van 
het Muziekvelletje van 
Liechtenstein ('Thema
tisch panorama', no
vember 2006) noemde ik 
Johan Strauss Jr. de com
ponist van de Radetzky-
mars. Dat moest natuur
lijk Johan Srauss Sr. zijn, 
zoals muziekkenner drs. 
T.K. Hübner mij terecht 
per e-mail liet weten. 
Lastiger te traceren was 
de fout die de ontwerper 
maakte in de zegel met 
de Bloemenwals van 
Tsjaikovsky. Hero Wit 
wees er eind oktober in 
zijn postzegelrubriek (die 
onder andere in de Leeu
warder Courant te vinden 
is) op dat de maten op de 
notenbalk op deze zegel 
afkomstig zijn uit Tsjai-
kowsky's Serenade voor 
strijkers in C-Dur (opus 
48). Leuk om te weten. 



'IK BEN AL EEN KWART EEUW 
OP JACHT NAAR BEATRIXZEGELS' 

T E K S T EN F O T O : P A U L V A N B E E K , D R I E B R U G G E N 

Up 11 december jl. verscheen een nieuwe beatrixzegel. 

Met deze zegel van 44 cent, die de 'gewoonste zegel 

van Nederland' (die van 39 cent in hetzelfde type) naar 

de kroon zal proberen te steken, wordt de reeks door 

verzamelaars vaak bekritiseerde Beatrixzegels verder 

uitgebreid. Paul van Beek sprak met iemand die élke 

uitbreiding van deze serie van harte verwelkomt. 

Corrie Weeber, Beatrixspeaaliste: ...handboek over emissie-Struycker] nadert voltooiing... 

Na het aantreden van konin
gin Beatrix in 1980 duurde het 
geruime tijd voordat de eerste 
zegels van een langlopende 
serie met haar beeltenis aan het 
postkantoor verkrijgbaar waren. 
In december 1981 verscheen de 
eerste waarde naar het ontwerp 
van de Peter Struycken. Het was 
een zegel van 65 cent, indertijd 
voldoende om er een gewone 
brief tot twintig gram mee te 
frankeren. Er volgden in de loop 
van de jaren nog vele tientallen 
waarden. De gecombineerde 
oplage van de reeks loopt inmid
dels in de miljarden, waardoor 
het merendeel van deze zegels 
beslist niet zeldzaam is. Toch 
was Corrie Weeber vanaf de 
eerste dag heel geïnteresseerd in 
de serie en besteedde zij veel tijd 
aan het achterhalen van zoveel 
mogelijk wetenswaardigheden, 
waarmee ze de nodige filatelis-
tische mysteries heeft kunnen 
ontrafelen. Haar collectie werd 
vele malen op tentoonstellingen 
bekroond. Zij behaalde onder an
dere in 2002 goud in de Erehof 
van de grote Amphilex-postzege\-
show in Amsterdam. Bovendien 
heeft zij een handboek over de 
Beatrixzegels in voorbereiding. 
Ook bij Corrie Weeber ontstond 
de belangstelling voor postze
gels in haar kinaerjaren. 'Vlak 
voor de oorlog werden mijn 
ouders door de gemeente Nieu-
werbrug aan de Rijn verplicht 
om een Hollandse soldaat in te 
kwartieren. In de oorlog kregen 
we aan de hand van dezelfde 
lijst, die de bezetters waarschijn
lijk op het gemeentehuis hadden 
gevonden, een Duitser in de 
kost. Die zat bepaald niet op de 
oorlog te wachten en probeerde 
op afstand zijn zadelmakerij in 
Hamburg zo goed mogelijk te 
blijven leiden. Dat leidde tot veel 
post van zijn thuisfront. Ik kreeg 
alle postzegels en de doubletten 
ruilde ik met andere kinderen 
uit het dorp, die merkwaardig 
genoeg weer veel Franse en 
Belgische postzegels hadden. 
Nadat we overdag onder aan 
de dijk, uit de wind en in het 
zonnetje, gezellig zegels hadden 
geruild, pakte mijn moeder 's 
avonds de stijfselpot en werden 
al mijn schatten in een schrift 
geplakt.' 

'Na de oorlog kocht mijn vader, 
die ook verzamelde, alle nieuwe 
postzegels voor mij. Met uitzon
dering dan van de waarden die 
duurder dan een gulden waren. 
Door de papierschaarste waren 
er geen postzegelplakkers te 

krijgen, dus gebruikte ik nood-
gecjwongen reepjes pakpapier 
om de zegels in m'n voordruk-
album te plakken. Na mijn jeugd 
verdween mijn postzegelcollectie 
langzaam maarzeker naarde 
achtergrond. Ik trouwde, kreeg 
kinderen en bouwde samen met 
mijn man een eigen zaak op.' 
'Rond mijn vijfendertigste 
kwamen de albums weer te 
voorschijn. Ik begon tentoonstel
lingen te bezoeken om ideeën op 
te doen. Alleen lege vakjes van 
een album vullen, dat is eigenlijk 
niets voor mij. Op een tentoon
stelling in Den Haag zag ik een 
verzameling van iemand die zich 
helemaal had toegelegd op het 
door jan van Krimpen ontwor
pen blauwe zegeltje van twee 
cent, dat heel lang in gebruik is 
geweest. Die collectie sprak me 
al een stuk meer aan. ik besloot 
me te gaan specialiseren op het 
gebied van langlopende series. 
Informatie haalde ik uit filate-
listische boeken; daarin stond 
alles wat er over deze zegels in 
de loop van de jaren bekend was 
geworden. Toen in 1981 de eerste 
Beatrixzegels uitkwamen, brak er 
voor mij een nieuw filatelistisch 
tijdperk aan. Over deze zegels 

waren immers nog geen boeken 
geschreven!' 
Corrie Weeber had eindelijk de 
kans om op jacht te gaan en het 
zelf uit te zoeken. Een enorme 
uitdaging, want vele vragen 
die destijds door haar hoofd 
speelden, zijn nog steeds niet 
of slechts ten dele beantwoord: 
Hoeveel waarden zouden er 
komen en in hoeveel oplagen? 
Zouden er kleine afwijkingen 
tijdens het drukproces ontstaan 
of zelfs misdrukken? Zouden er 
ook postzegelboekjes, briefkaar
ten en luchtpostbladen met de 
Beatrixzegels worden uitgege
ven? Hoe lang zou de serie gaan 
lopen? 
Om op die laatste vraag een 
antwoord te geven: in ieder geval 
tot op de dag van vandaag! En 
van het begin af aan was het 
spannend om alle ontwikkelin
gen te volgen. Het begon al met 
het ontwerp. Om haar geheugen 
op te frissen pakt Weeber haar 
handboek over de Beatrixzegels 
in wording erbij. 'De grafische 
ontwerpers jaap Drupsteen en 
Walter Nikkeis en de kunste
naars Marthe Röling en Peter 
Struycken werden aangezocht 
om een ontwerp voor de nieuwe 

zegels te maken. Nadat alle ont
werpen waren afgerond kon de 
selectiecommissie onmogelijk 
tot een keuze komen. Uiteinde
lijk werd de knoop door Beatrix 
zelf doorgehakt. Zij koos het 
uit ruim tweeduizend puntjes 
opgebouwde ontwerp van Peter 
Struycken, een interpretatie van 
een foto van Vincent Mentzel.' 
De koningin vond dit ontwerp 
het perfecte compromis tussen 
een echte foto ('te zeer aan 
een moment gebonden') en 
een getekend portret ('te veel 
een persoonlijke visie van de 
ontwerper'). 
Corrie Weeber mocht van de conser
vator van de PTT de modelvel-
len van alle nieuwe waarden 
bekijken. Ook bezocht ze veel 
postkantoren en agentschappen 
om daar aan de balie de voorra
den van de Beatrixzegels te bekij
ken. Dit speurwerk leverde haar 
geregeld nieuwe informatie en 
aanwinsten voor haar collectie 
op. Ze moet lachen als ze er aan 
terugdenkt: 'Het heeft me heel 
wat bosjes bloemen en pakjes 
met stroopwafels gekost, maar ik 
heb op veel kantoren altijd een 
goede medewerking gekregen, 
waardoor ik mijn studie optimaal 
kon voortzetten.' 
In de loop van de kwart eeuw 
waarin ze alle ontwikkelingen 
op het gebied van haar lieve
lingsemissie op de voet volgde, 
groeide haar collectie uit tot een 
van de grootste op dit gebied. 
Ruim vijftien albums zijn er in
middels nodig om alle uitgaven 
met hun bijzonderheden een 
plekje te geven. En nog steeds 
doet ze nieuwe ontdekkingen. 
Het boek over de Beatrixzegels, 
dat in een vergevorderd stadium 
verkeert, moet uiteindelijk de 
kroon op haar werk worden. Ze 
weet, dat er aan de regeringspe
riode van koningin Beatrix ooit 
een einde komt. Dan zal, zoals 
het er nu naar uitziet, de beelte
nis van Willem-Alexander voor 
een nieuwe langlopende serie 
postzegels worden gebruikt. 'Of 
ik me ook op die nieuwe serie 
zal storten en daar een collectie 
van zal aanleggen? Daar moet ik 
nog eens goed over nadenken!' 
Maar aan naar ogen is te zien, 
dat ze in haar hart de beslissing 
eigenlijk al heeft genomen. 
Terwijl het overgrote deel van 
de postzegelverzamelaars zich 
bezighoudt met oudere en klas
sieke zegels, toont Corrie Weeber 
aan dat je ook aan het verzame
len van moderne zegels plezier 
op niveau kunt beleven. 
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AANGEBODEN 

www.postzegelonline. 
nl Voor uw Nederlandse 
postzegels Pzh. Jansen. 
Telefoon 0493-320949. 

Duitsland 2005; pfr. 78 
euro, gest. 58 euro. Duitsl. 
100 van 2003 tot nu 10 
euro. Euromunten San Ma
rino '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. 32.50 
euro, Zwitserland pfr. '04 
49 euro, '05 49 euro. Verse-
veld-Boschman, De Olmen 
80, 6903 BP, Zevenaar. Te
lefoon 0316-343537. Giro 
5312882. Bank 304810398. 

www.motiefonline.nl Voor 
motief postzegels met 
scan Pzh. Jansen. Telefoon 
0493-320949. 

Duitsland 85 versch. van 
2004-2006 voor 10 euro. 
Verseveld-Boschman, 
De Olmen 80, 6903 BP 
Zevenaar. Telefoon 0316-
343537- Giro 5312882. 
Bank 304810398. 

Kilowaar, 60% herden
kingszegels: 150 gram 
Filand of Noorwegen 20,-
euro, 120 gram Denemar
ken of Zweden 15,- euro in 
een brief of op Postbank 
gironummer 1624853. 
Franco thuis. Want-list 
service. Correspond in 
English. Lennart Runfors, 
Goüandsgatan i, SE-60217 
Norrköping, Zweden. 
E-mail: lennart.runfors(3) 
stuipnrt.se 

= Postzegels enz. verkoop 
1 of ruil tegen cat. waarde, 
u, C. Stockmann, Zevenaar. 
S Telefoon 0316-526265. 

74 
Rusland-Polen 15% verza
melingen. C. V. Beveren, 
Oosterscheldestr. 32,4302 
WJ Zierikzee. Telefoon 06-
23587327-

Oost-Europa en alle motie
ven en rariteiten! Filate-
liebeurs Loosdrecht. Pzh. 
Robert Wiktor. Telefoon 
046-4512751. robcrt-U)il<tor(3) 
home.ni 

Nederland gest. 1972-96 en 
FDC's 280 euro. J. Teeling. 
Telefoon 0314-662077. Al
léén tussen 10-15 uur. Ook 
in het weekend. 

Te koop Suriname 1975 t/m 
1985 praktisch compleet. 
Vanaf 1985 ruim 100 zegels 
in allerlei series. Alles 
postfris in album cat.w. 850 
euro, uw prijs 135 euro. 
B.v.Helsdingen. Telefoon 
013-5216391. 

De 12 Prov. vellen 2002 
incl. carnets, prijs 75 euro. 
Tevens diverse i ' dag env. 
A. Schimmel. Telefoon 
030-6963907. 

Ca. 60 aantekenstroken 
ruilen voor gest. Reich, 
BRD, DDR, Berlijn. G. v. 
Poorten. Telefoon 0172-
571342. E-mailadres: 
fluanpoorteiKfficasema.n! 

Nederland Kindbedankkrt. 
(ook gevr.) FDC pb. Fran-
keerzegels, postfris, gest. 
maxkrt. J. Laman Trip. 
Telefoon 0499-474163. 

Prijslijsten Nederland 
en O.G. met vele aan
biedingen. K.Buisman, 
Liendenhof 217,1108 HN 
Amsterdam. 

loox p/land voor 5 euro van 
Australië, Japan, België", 
Duitsland, Engeland, 
Zwitseriand, USA, Italië, 
Noorwegen en Zweden. 
Giro 487438. R V. Uden, 
J. Vermeerstr. 33, 3351 BN 
Papendrecht. 

Online veilingen, meer dan 
150.000 leden en 7 miljoen 
loten om te kopen en te 
verkopen, geen plaatsing-

kosten. Delcampe. Tele
foon 020-5248598. www. 
delcampe.net 

Bod gevraagd op oude(re) 
zegels vooral uit W.Europa 
in 60 grote insteekboeken 
(33 "dikke"), één koop, 
veel doubletten en veel 
betere zegels. Michelw. 
boven 35.000 euro excl. 
kleintjes en kwart onuitge
zocht. Géén deelverkoop! 
B.J. Peek. Telefoon 073-
5214267. 

GEVRAAGD 

Ik zoek voor mijn verz. 
Belg. geïnterneerde in 
Nederl. 1914-1918 goede 
stukken en document. H. 
Staps. Telefoon 0499-
371062. horrie.staps(ó)hetnet. 
nl 

Mensen met een verstan
delijke beperking vragen 
postzegels en albums ook 
tegen een vergoeding. 
Tuingroep Voorschoten. 
J. Schut. Telefoon 06-
46098450. 

Wie kan mij helpen aan de 
vlg. jaarboeken van Austra
lië: 1996,1997,1998,1999, 
2000, 2001 en 2002. Prijs 
n.o.t.k. J. C. Schuurman. 
Telefoon 010-4610494. 

San Marino: zegels, 
brieven, velletjes en alle bij
zonderheden. R.Brandsen. 
Telefoon 0418-642035. 
rbrandsen(g)zonnct.nl 

Geen gehoor form. P2261, 
1999, 2000. T. Molenaar, 
Rohofstraat 66, 7605 AW 
Almelo. 

Aangetekend postzegel 
groen zonder barcode. T. 
Molenaar, Rohofstraat 66, 
7605 AW, Almelo. 

DIVERSEN 

Spanje en/of Portugal? 4 
X p.j. bijeenkomsten in 
Utrecht met veiling (ook 
sehr.). Ook niet-leden mo
gen bieden. Kwartaalblad 
en rondzendingen. 22 euro 
p.j. Inlichtingen: 07g-
3611910 of uJiuiu.Icsp-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, 4 grote 
veilingen, boekjes en veel 
verzamelplezier. Join the 
club, see you! 

Israël: gratis prijslijst en 
verzorging van abonne
menten. Inl.: A. Bouwense, 
tel.: 0113-212762. E-mail: 
ambouu;(3)2eelandnet.n! 

Postzegelboekjes? Rolze-
gels? Automaatstroken? 
Hangblokjes? Mailers...? 
De filatelie is in beweging! 
Blijf op de hoogte en word 
lid van Postaumaat {www. 
postaumaat.nl) met o.a. 
veilingen met zeer gunstige 
prijzen. S.J. Delfos. Tel. 
030-2932685. 

Contactgroep Frankrijk 
Verzamelaars (CFV), 
brieven en postzegels van 
Frankrijk & 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: cfvmarianne@cs.com 

Ornitho-filatelie? Vogels 
op postzegels, -stempels, 
vogels op poststukken enz. 
Er is een motiefgroep. G. 
Kolman. Telefoon 0486-
473868.5ajkolman@h0me.nI 
zie www.MG-0.de 

Contact schept Kracht 
(CsK), opgericht in 1926, 
is een postzegelrondzend-
vereniging die gerichte 
kwaliteitsrondzendin-
gen verzorgt per land of 
groep van landen (niet 
thematisch). Contributie 
9 euro per jaar; entreegeld 
5 euro; leden door geheel 
Nederland. Secretaris; B.K. 
Okma, Zeeuws-Vlaanderen 
7, 8302 PD, Emmeloord. 
Zieookiuuiui.csk.nu 

VAN DER BIJL 
MISSCHIEN WEL DE BESTE 

POSTZEGELWINKEL 
VAN NEDERLAND 

( ! CDstzegels 
van der ^ ! ) 

Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 
Tel. 030-2342040 Fax 030-2317077 

Lid IFSDA (P.T.A./C.N.E.P.) 

http://www.postzegelonline
http://www.motiefonline.nl
http://delcampe.net
http://www.sgbritannia.nl
http://postaumaat.nl
mailto:cfvmarianne@cs.com
mailto:0486473868.5ajkolman@h0me.nI
mailto:0486473868.5ajkolman@h0me.nI
http://www.MG-0.de


BREDENHOF-POSTZEGELIMPORT 
Bovenstraat 286-a, 3077 BL RoHerdam-Usselmonde • Telefbon 010-4826725 • Fax 010-4797065 
emailBredenhof@cs.com • ln1emehwww.btedenhof.nl 
De winkel is geopend van dinsdag tof en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur en za^erdag van 9.00 tot 17.00 uur 

Maandag is de winl<el gesloten. Bestelling graag per telefoon. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. 
Veizendkosten €5,00. Rembours €6,50. Boven €100,-geen veizendkoslan.Prüswüzlgingenvooifaehoudea 

SPECIALE AANBIEDINGEN; 
WIJ HEBBEN DEZE MAAND WEER VEEL NIEUWE KILOWAAR BINNEN ZOALS: 

AUSTRALIË GROOTFORMAAT, 
FINLAND GROOTFORMAAT, 

GROOTFORMAAT ENGELSE GEBIEDEN, 
MALTA GROOTFORMAAT, U.S.A. MISSIE, 

BELGIË GROOTFORMAAT EN NOORWEGEN MISSIE, 
BEL VOOR HET LAATSTE NIEUWS. 

AANBIEDINGEN KILOWAAR; 
250gr. DUITSLAND ALLEEN TOESLAGZEGELS NU 42,50 

lOOgr. BERLIJN VEEL TOESLAG NU 29,00 
Ikg. U.S.A. MISSIE NU 15,00 

BALANSOPRUIMING; 
WU HEBBEN EEN GROOT AANTAL VERZAMELINGEN EN RESTANTEN MET 
KORINGEN VAN 10 TOT 30% KOM LANGS OM DEZE TE BEZICHTIGEN. 

WIJ ZIJN AANWEZIG OP DE BEURS IN DE PADAHALLEN. 
MOETEN WIJ IETS VOOR U MEEBRENGEN LAAT DIT DAN TIJDIG WETEN. 

KIJK OP INTERNET VOOR AANBIEDINGEN WWW.BREDENHOF.NL 

PRIJZEN PER STUK NOR/MAAL lx 3x 5x lOx 
L4/8 16 BLZ WIT 

L4/16 32 BLZ WIT 

L4/24 48 BLZ WIT 

L4/32 64 BLZ WIT 

7,95 5,25 5,05 4,70 4,50 

12,30 8,00 7,35 7,00 6,70 

18,95 12,25 11,40 10,70 10,40 

24,50 14,25 13,25 13,00 12,40 

WITTE BOEKEN MET TUSSENSTROOK 1,00 PER STUK DUURDER 
LS 4/8 16 BLZ ZWART 9,00 6,50 5,90 6 00 5,50 
LS 4/16 32 BLZ ZWART 14,30 10,00 9,50 9,00 8,50 
LS 4/24 48 BLZ ZWART 22,50 13,50 13,00 12,70 12,50 
LS 4/32 64 BLZ ZWART 27,00 18,00 17,00 16,60 16,00 
BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO ALTIJD EXTRA 

[ii@RMß(2)[Ma m@È m^mmmm 
250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 17,50 

IKILO STROKEN ZWART OF BLANCO NU 59,5(f 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 18,50 

1 KILO. BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 64,50 

BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN 
5 KILO MISSIE DUITSLAND NORAAAAL 120,00 NU 95,00 

9 KILO MISSIE ENGELAND NORMAAL 80,00 NU 70,00 

9 KILO MISSIE U.S.A. NORMAAL 145,00 NU 135,00 

t;^LiiiUüsiLUüs 
LAND 
AUSTRALIË 
BELGIË 
CANADA 
DENEMARKEN 
DUITSLAND 
DUITSLAND 

ENGELAND 
FARCER 
FINLAND 
FRANKRIJK 
GRIEKENLAND 
GROENLAND 
IERLAND 
INDONESIË 
JAPAN 
KANAALEIL & MAN 
LITOUWEN 
LIECHTENSTEIN 
LUXEMBURG 
MALTA 
NEDERLAND 
NEDERLAND 
SCANDINAVIË 
SINGAPORE 
USA 
WERELD 
WEST EUROPA 
IJSLAND 
ZWEDEN 
ZWITSERLAND 
ZWITSERLAND 

ir si!J[;^iiiJ!iy;iUütó)vm^ ®L 
OMSCHRIJVING 
GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
MODERNE MIX 
GOEDE SORTERING MET NIEUW 
VEEL NIEUW LEUKE MIX 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
HOGE WAARDEN EN TOESLAG 
ALTIJD MET DE NIEUWSTE GEEN KERST 
LEUKE SORTERING ZEER MOEILIJK 
GOEDE MIX MET BOEKJESZEGELS 
VEEL NIEUW 
LEUKE MIX MET NIEUW 
ZELDZAAM MOOI ZEER SCHAARS 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
MODERNE MIX T/M 2005 
LEUKE MIX MET NIEUW 
GROOT ASSORTIMENT LASTIG 
MODERNE MIX 
GOEDEMIX MET HOGERE WAARDEN 
MET NIEUW EN HOGE WAARDEN 
LEUKE MODERNE MIX 
GOEDE MIX MET TOESLAG 
ALLEEN TOESLAG 
LEUK MET KLEINE LANDEN 
MODERNE MIX VEEL ZEGELS 
LEUKE MIX MET NIEUW 
VEEL LANDEN LEUK 
VEEL LANDEN MET NIEUW 
MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 
VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 
ALLEEN TOESLAG 

ïiismï 
100 gr 

7,50 
14,50 
19,50 
7,50 
9,00 

12,50 
10,00 
58,00 
10,00 
14,00 
12,50 
86,00 
15,00 
17,50 
13,50 
12,50 
19,50 
35,00 
15,00 
7,50 
9,50 

13,50 
13,50 
15,00 
15,00 
10,00 
11,00 

32,00 
9,50 

13,50 
19,00 

^m 
250 gr 

18,50 
34,00 
48,50 
17,50 

20,00 

29,50 
22,50 

23,50 
34,00 
29,50 

35,00 
42,50 
32,00 
29,50 
42,50 

36,00 
17,50 

22,50 
32,50 
32,50 
36,00 
35,00 
22,50 
25,00 
79,00 
22,50 
32,50 
42,00 

m^ 
500 gr 

32,50 

32,50 
37,50 

55,00 
42,50 

47,50 
68,00 

82,50 

62,50 

42,50 
47,50 

155,00 
42,50 
62,50 

mailto:emailBredenhof@cs.com
http://ln1emehwww.btedenhof.nl
http://WWW.BREDENHOF.NL


Uw tevredenheid is onze doelstelling. 
J ruim 114 jaar! JP 17 g^ T}W 

-'*% 

Surft u eens naar vwwv.vandieten.com 
U vindt alle bijzonderheden en afbeeldingen van veiling 603 

(15-17 januari) en van veiling 604 (16 januari), 
de eerste speciale Van Hussen-veiling van V ^ 

"De Nederlandse Klassieken" 

- | i * 
Superbe afdruk WINTERSWYK A 

op luxe paar 15 cent nr. 3b 

ymX Inmiddels wordt veiling 605 voorbereid. 
Voor deze veiling, die van 14-16 mei plaatsvindt, mochten 

wij al diverse mooie collecties ontvangen, w.o. van 
Mr. J.M.H.A. Luns (1911-2002), voormalig Ministervan ^ 

Buitenlandse Zaken en Secretaris-Generaal van de NAVO 

U kunt voor een zorgvuldige verkaveling goed materiaal 
■ ■ -^ inleveren t/m 16 februari 

I 

VAN PIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN 

Lylantse Baan 3 - 2908 LG Capelle aan den IJssel 
Tel. 010 284 55 60 - fax 010 284 55 65 - in fo@vandieten.nl 

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



