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U heeft de postzegels, wij hebben de klanten 
Onze 250e veiling gehouden in november toonde dat we samen sterk kunnen zijn, 

topcollecties en topzegels wisselden voor zeer hoge prijzen van eigenaar, 
"Wij verkochten o.a. een collectie China in 2 albums voor ruim €145.000,= , het hoogste bedrag ooit 
, Nederland betaald voor één compleet intaitt gelaten coUectie. Mede hierdoor haalden wij een omzet 
■■■n 2,6 miljoen euro, ^en vaiuie hoogste omzetten ooit bij een veilinghuis in Nederland gerealiseerd,. 

^JBtft mnmti^aiï^^^, 
kunt u inleveren t /m 20 januari 

Wij zijn op zoek naar betere collecties, 
losse zegels en posthistorie van de gehele werëlc 

Uw collectie zal op vakkundige wijze vooraf worden getaxeerd door onze experts, 
zodat u nooit voor verassingen komt te staan, afrekening binnen 5 weken na veiling. 

Verkaveling en presentatie zullen zorgen voor de hoogst mogeüpce opbrehgstr 
Laat onze uitgebreide internationale klantenkring in uw voordeel werken. 

Neemt u direct contact op met ons om een afspraak te maken. 

De Nederlandsche Postzegelveiling B.V. 
Leeuwenveldseweg 14a 1382 LX Weesp lid nvph 

0294433020 info@npv.nl www.npv.nl 

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


DUTCH STAMP 2 0 0 0 ^ 
Klassiek is onze passie 

Verzamelt u Ierland? 
Dit is ons nieuwe aanbod... 

SG/Cat.nr Hibernian/Cat.nr 
17/21 T12/14 
17/21 T12/14 
46 T41 

^ ^ ^ ^ ^ « ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

bÉÉÉ*ÉÉÉÉ«ÉÉttÉÉ*M*É*ÉAM 
Omschrijving Kwaliteit 
serie RIALTAR overdruk van Dollard * * 
serie RIALTAR overdrul< van Dollard ' 
10 Shilling overdruk van Thom + eert. * * 
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Cat. waarde 
€ 800,

€ 350,

€ 2.850,

Prijs 
€ 400, 
€ 175,' 
€ 1.250, 

w « « w « w « « « « w ^ 

* *^ l * * * * l kMh lMt iMMM* f t^^Mi 
SG/Cat. 
64/66 
83/85 
86/88 

nr Hibernian/Cat.nr 
T59/61 
T66/68 
T72/74 

■PVW 

Omschrijving 
serie SAORSTAT overdruk van Thom 
serie SAORSTAT, smalle datum 
serie SAORSTAT, brede opdruk 

SG/Cat.nr 
99/101 
99/101 

Hibernian/Cat.nr 
T75/77 
T75/77 

Omschrijving 
serie SAORSTAT, reengraved 
serie SAORSTAT, reengraved 

Eén telefoontje is genoeg om te ontdekken wat 
we voor uw verzameling kunnen betekenen. 
Of volg de opbouw van onze website op ^ 

www.dutchstamp.nl ^ 

Maanderpoort 11 
6711 AB Ede. 
Tel. 0318610334 
Email postzegels@dutchstamp.nl 

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


STAMPS-DNS: UW TERECHTE KEUS !!! 
UIT ONZE VOORRAAD VERZAMELINGEN,COLLECTIES, LOSSE NUMMERS EN SERIES JANUARI 2011 

8991 
BELGIË: OBP nrs 26/36 ongebruikt met plakker/scharnier ORIGINELE GOM, zeer schaarse 
serie/reeks catw 1 792,00 was 595,00 ( FOTO WEBSITE) nu met ruim 25% korting oftwel 
slechts 440,00 
9085 
NEDERLAND: nrs 379'/d(duif) in complete ** rol van 100 seriesCl 000 zegels) incl banderol 
gedateerd 5 feb 1942, UITERMATE SCHAARS/ZELDZAAM catw 1600,00( als losse series) was 
395,00 nu met 25% kort ing= 296,00 
9104 
ZWEDEN: michel nrs 144/58 catw 1300,00 (Yvert nrs 163 ' / l 77 catw 1440,00) POSTFRIS 
ZONDER PLAKKER, MET CERTIFICAAT LASSE NIELSEN, ZELDZAME SERIE was 625,00 nu met 
25% korting = 468,00( FOTO'S) 
9371 
INDONESIË: DAVO crystal voordrukalbum, blanco klemstroken, prima staat met een 
GEHEEL COMPLETE postfrisse collectie 1950-1969 incl blokken, Riau op nr 11 na geheel 
compleet' i zeer hoge cw was 245,00 nu met 20% kort ing oftewel slechts 196,00 
9541 
ZWITSERLAND: DAVO standaard voordukalbum red/goede staat met een SUPERCOL
LECTIE 1850-1982 vnl gebruikt deels • / * • aanwezig o a (nrs Michel) 61, 7 II zr fr, 8 l l ( 2 maal) 
9I I zr fr, 11 zr fr, 13 I &II, 14/6,20/6,28*,31" 33/4,41,43,46 vanaf nr 50 op een handje vol 
na compleet Pax compleet op 2 en 10 franc na, Luchtpost voor 1950 compleet op 2 na { 
438,518) Blokken alleen nrs 4&12* Back of the Book SDN div tussen 1 en 13 en div tussen 
16en33,36/8 ,45, 567/64BIT/ILO oa 3,20,49/56,75/81 BIE/IBE 23/8»* OMS/WHO oa 
l /5 * * ,22** ,25"ONU/UNO oa 19 (€ 160,00) etc etc Dienst o a 5 II*, 11/16* Port l /9(-zon-
der 6), 10/11,15/41 div tussen 42 en 61 Telegraaf div tussen l / 1 9 v n l * e n l l » Catw 9 000,00 
wasl 250,00 nu 40% kort ing= 750,00(FOTO'S '") 
9635 
USA: 2x DAVO Luxe resp Crystal voordrukalbums, blanco klemstroken, goede staat, nw 
prijs ca 350,0011 Met PRACHTCOLLECTIE ca 1945-1995 alles POSTFRIS Z PLAKKER" zeer 
goed gevu ld , Zeer hoge cataloguswaarde was 445,00 nu -20% = 355,00 
9665 
ZWITSERLAND: ringband blanco bladen met een vnl «(iets *) collectie 1862-1975 waarbij 
betere Pro Juventute series gebruikt o a 1915,1917,1918) ook nog Michel 457( 3Franc Pax) 
gebruikt, cat waarde ca 1400,00 was 155,00 nu -25% = 116,00(FOTO S) 
9676 
MONACO: 4 SAFE Luxe''DÜAL'voordrukalbums + cass, blanco klemstroken, nieuw type m 
perfecte nw staat, nw prijs €550,00 met een geheel complete SUPERCOLLECTIE 1973 2003, 
alles postfns zonder plakker inclusief vellen zeer hoge catw nu 1 250,00 
9678 
BELGIË: OBP nrs 126/128 ( Rode Kruis serie) postfns zonder plakker Zo uit het vel" Catw 
215,00 nu 75,00 ( 3 series = 200,00, 5 series = 300 00 en 10 series = 475,00( = slechts 22% 
van de catw ") ideaal voor beurzen, ebay, boekjesplakkers etc 
9688 
BELGIË: OBP nrs 258A/66A(Michel 235 111-243 III) Postfns zonder plakker Met fototocer-
tificaat Balasse 2008" Cataloguswaarde 725,00 nu 370,00 (SERIE & CERTIFICAAT OP DE 
WEBSITE) 
9699 
NEDERLAND: Unie voordrukalbum met een gebruikte collectie 1852-1966 waarbij betere 
o a 3,14,18,29etc verder leuk jaren 30/40/50 tevens nog{ met geteld) flink wat Nedtndie, 
iets Curacao en Suriname catw ALLEEN NEDERLAND deel 2400,00 nu 260,00 
9711 
SPANJE: 2 luxe FILABO voordrukalbums zwaarte klemstroken, + cass, nw staat, nw prijs 
ca 240,00 meteen geheel complete(zonder blokken van 1958) collectie 1954-1980, alles 
postfns zonder plakker" Catw ca 1000,00 nu 245,00 
9745 
NEDERLAND: nrs 177/198 (Veth met watermerk) postfns zonder plakker, met Certificaat 
NVPH april 2010" Nu 625,00 Foto ook van het certificaat 
9766 
FARAOER: Eminent luxe voordrukalbum, blanco klemstroken, in prima staat, nw prijs 85,00 
met een ogenschijnlijk geheel complete POSTFRISSE collectie 1976-1995 incl een 10 tal 
automaatboekjes catw ca 600,00 nu 95,00 
9771 
OOSTENRIJK: 2 x DAVO crystal/luxe voordrukalbums, blanco klemstroken periode 1945-
1995) m prima staat nw prijs 200,00 met een postfrisse collectie tussen 1960 en 1995 vanaf 
1968 vrijwel compleet " zeer hoge catw nu 165,00 
9781 
ISRAEL: IxErka & IxDAVO crystal voordrukalbum, rede/goede staat met een zeer mooie 
collectie 1948-1987 in begin vnl zonder tab, later veelal ** en full tab bizar hoge catw" Nu 
195,00 
9790 
NEDERLAND: 3xDAV0 luxe voordrukalbums, deel ll,lll&IV, blanco klemstroken -t- cass nw 
staat nw prijs ca 300,00 met een postfrisse collectie tussen 1946 en 2005 vanaf 1960 vrijwel 
compleet incl vellen/blokken, zeer hoge postpri js" Nu 695,00 
9801 
VATICAAN: Michel nrs 45/50 postfns zonder plakker, gekeurd en met certificaat Vesper
mann catw 800 00 nu 320,00(FOTO) 
9816 
ZWITSERLAND: Blok nr 1 ( NABA) * zegels •* cataloguswaarde 900,00 nu 180,00 (FOTO) 

9825 
BELGIË: DAVO luxe voordrukalbum I + cass, blanco klemstroken in nw staat, nw pnjs 112,00 
met een prachtcollette 1840 1949 «/*/** oa Aanwezig(veel meer dan we opnoemen) OBP 
nrs 2/11 °, 13 *, 14/35 »incl 22 (ongetandi) 38/0 •>, 42/5*, 46/52°, 64°, 71 /83 °, 114°, 126/8°, 
165/4*, 210" , hierna op top na goed gevuld ook nog de volgende blokken 2*,4**( € 
465,00"), 5*, 6*, 7**, 8**, 9**, 1 O**, 11 / l 7**, 18A*,21 A*, 26* zeer hoge catw nu 695,00 
9825 
BELGIË: DAVO luxe voordrukalbum I + cass, blanco klemstroken in nw staat, nw prijs 112 00 
meteen prachtcolletie 1840-1949 °/*/**oa Aanwezig(veel meer dan we opnoemen) OBP 
nrs 2/11", 13 *, 14/35 ° incl 22 (ongetand') 38/0 °, 42/5*, 46/52°, 64°, 71/83 °, 114°, 126/8°, 
165/4*, 210°, hierna op top na goed gevuld ook nog de volgende blokken 2*,4**(€ 
465,00"), 5*,6*, 7**, 8**, 9**, 10**, 11/17**, 18A*,21A*, 26* zeer hoge catw nu 695,00 
9826 

FRANKRIJK: Lindner ringband insteekalbum, 15 luxe zwarte plastic bladen (30 biz) met 
daarin een vnl ** collectie jaren 70/80/90 en iets Euro periode, daarbij ook nog een 20 
tal postzegelboekjes en 7 rode kruis boekjes tussen 1972 en 172, tot slot nog iets diverse 
landen, zoals Vaticaan/Spanje/Portugal automaatboekjes Luxemburg mooie nr 1 ° etc 
hoge catw nu 145,00 
9827 

DUITSLAND/PLAATFOUTEN SOVJET BEZ ZONE: stockboek 34 bIz met EEN SUPERCOL 
LECTIE vnl ** iets °/* oa Thüringen, Prov Sachsen Bundesland Sachsen, Mecklenburg Vor 
pommeren, Stadt Berlin een collectie die U nog nooit gezien heeft" Cataloguswaarde(VI) € 
12 680,00" Nu 1 850,00 (zie 33 foto's") 
9843 
FRANKRIJK: Leuchtturm luxe voordrukalbum, blanco klemstroken, primastaat, nw prijs 
230,00 met een geheel postfrisse, vrij aardig complete collectie tussen 1966 en ca 1980/2, 
tevens alle Rode Kruis boekjes van 1966 to t en met 1980, Luchtpost nr 44 in compleet vel ( 
catw 175,00), De Gaulle strook in compleet vel etc etc Catw ca 950,00 nu 195,00 
9844 
BELGIË: Safe luxe voordrukalbum(oud type, de uitvinder zou alsnog ) met een geheel 
" * / * PRACHTCOLLECTIE periode 1925 1939 aanwezig oa OBP nrs 221/33 **, 258/6*,26 
7/2*,289/0*,291/2**,292C/H",293/8*, 305/7*,308/14*, 317/4*,Blok 3 *, 332**, 333/4**, 
353/5**,377/2 */**,383**,390**,392** 432*, Blok 5*, 438/5** , Blok 6*, 447/4**,Blok 7" hier
na op 2 zegels geheel compleet tot en met 1939m verder nog wat LP,Dienst en Spoorweg 
catw ** deel 1750,00, * deel 1000,00Totaal dus 2750,00 bij ons te koop voor slechts 695,00" 
9847 

DUITSLAND/BUND: zegels/series nrs volgens Miche l , alles gebruikt, prijzen slechts 25% 
{vanaf 150,00 20% kort ing ") 
111/2 nu 1500117/0 nu 5000143/6 nu 425156/9 nu 35,00163 nu 10,00173/6 nu 3000 
116 1250139/0 4750147 6,00 161 - 5,00 1 6 6 - 7,50 200/3 1600 
9855 
DUITSLAND VOOR 1948: Schaubek(oud)voordrukalbum met ° / * collectie aanwezig o a 
Baden, Danzig,D Reich( vnl °), Brauns Chweig, Hannover, 5BZ, Norddeutsche Postbezirk, 
H Silezie, Oldenburg, Preußen, Bezetting Rumänien, Sachsen, Schleswig Saargebiet,Turn & 
Taxis, Württemberg, Een prima start met een catw (VI) ca 5800,00 Nu 475,00 
9857 
ENGELAND: Lindner luxe voordrukalbum, blanco klemstroken met een ** collectie 1940-
1979 vanaf ca 1960 ogenschijnlijk geheel compleet" Fikse cataloguswaarde Nu 215,00 
9858 
ZWEDEN: stockboek met ca 90 verschillende postfrisse automaatboekjes jaren vnl 60/70 
hoge catw nu 165,00 
9863 
NEDERLAND: nrs 1 t m 49 heel mooi gebruikt" Cataloguswaarde 2 537,70 nu 700,00"' (Alle 
zegels zie fotos) 
9864 
NEDERLAND: 4 luxe FDC albums, nw staat nw prijs 156,00 met een geheel complete 
onbeschreven collectie FDCs vanaf E67( 1964) tot en met E447(Dec2001) incl de lastige 
kindvellen van 1873 tot en met 1976 cw ruim 1650,00 nu 295,00 
9874 
BULGARIJE: vuistdikstockboek 64 bIz NOKVOL met een VNL **(in begin *) SUPERCOLLEC 
TIE 1879-1999 aanwezigoa (Michel nrs) 2 * (€900,00) 5*, 7*, div tussen 12/20 23*,50/64 
*, 70b*,71/7*,86*,206/9**, 212/21 *, 242/8*, 249/1 ** ( € 250,00) 260/71 *, 286/95* 320/39**, 
360/4 **,377/8*/** hierna zeer goed gevuld en alles ** w b fl ink veel ongetand en ook nog 
een enkele lOOen blokken" Cataluswaarde (VI) ruim 13500 euro" Nu 1 095,00 ( FOTO'S) 
9880 

FRANKRUK: diverse (betere) series/zegels, ALLES POSTFRIS Z PL"waarbij klassieke Portze-
gelsi T= Taxe (Port) Volgens Yvert 
241/2 nu 280 00 398 nu 24 00 795/02 nu 5,75 970/4 nu 11,00 T45 nu 47 50 T61 nu 12 50 
313 15 00 402 8,00 853/8 7,50 T31 7 50 T48 4 25 T63 40 00 
328 12,00 42 12 50 867/2 22,50 T43 150 T49 34 50T64 62 50 
394 30,00 430 11,00 960/5 22,50 T44 - 1,50 T50 14 50 T88 1100 
9896 
BUNDESPOST DEUTSCHLAND: 2xSAFE & IxKABE luxe voordrukalbums blanco klemstro-
kem, in goed resp prima staat, nw prijs ca 320,00 met een gheel COMPLETE POSTFFRISSE 
collectie 1978-2001 catw 2000,00 nu 295,00 
9902 
NEDERLAND: Nrs 592/595 (ITEP) in complete POSTFRISSE vellen van 25 series ZEER 
ZELDZAAM" Nu 895,00(FOTO'S) 

STAMP9 

GLOBAL S IMP DEALBO* 

STAMPS-DNS - GLOBAL STAMPDEALERS 
Directie Dirk N. Sluis 

B de Vriesstraat 10,1622 AC HOORN(bezoek na afspraak) 
3 minuten lopen vanaf station Hoorn-c 

Postadres Postbus 169,1620 AD HOORN 
Tel.. 0229-261611 bgg 06-55 88 43 87 

Fax dag en nacht 0229-264013 - Email, sales@stamps-dns.com - ING rek.nr. 528501 

ifsda 
mgSS^B litt- t idlf i l i lBfl flt ltlflM> 

Surf naar onze 2 wekelijks vernieuwde website, www.stamps-dns.com 

mailto:sales@stamps-dns.com
http://www.stamps-dns.com


VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN 

aiclic' si/uLs 't SS6 ClLUlJCfl süuü fSß^ 

1886 - Van Dieten - 2011 
125 jaar in dienst van de filatelie 

De eerstvolgende veiling in dit jubileumjaar is nr. 621 
en wordt gehouden op 7-8 maart 2011. 

Enkele bi jzonderheden uit 

onze maartvei l ing: VOC-

fiscaalstempel van 6 stuivers uit 

Makasser op een verkoopakte 

van een slaaf (1790), 10 sen 

baarfrankeringstempel op 

een gecensureerde brief uit 

Amboina (1943), Nederland 

1 gulden nr. 28 postfris, 

Suriname 10 cent por t type II 

(P3-II) en strip Kroont jesporten 

10 cent op 30 cent type l+l l+l l l 

samenhangend (P15-I+II+III) 

amer komen onder meer: 

• Intact gelaten collecties en mooie samenstellingen in dozen, albums, insteekboeken en enveloppen 
• Interessant aanbod Nederland, waaronder emissie 1852 
• Het eerste gedeel te van de indrukwekkende portzegelcollectie van Suriname van 

wijlen de heer V.H.C.J. Thaels 
• Bijzondere nummers en series buitenland 
• Uitgebreid postgeschiedenis van Nederland en Overzeese Rijksdelen, met naast een uitzonderl i jk mooi aanbod 

zeldzame Texelse Post veel andere poststukken en documenten 

U kunt door lopend kwalitat ief goed materiaal inleveren 
voor een van onze komende vei l ingen. 

w w w . v a n d i e t e n . n l 

rQyäcn. en Pcrk(>-äai... lo ilc}-c£ /iet Inp van 7Dleien f 

ifsda 
nl 1«d«ratlon of stamp 

ff[/19ÏB/j5j Va n Dieten Postzegelveilingen ^^^am^^ 
Kantoor , Ki jk- en Ve i l ingza len: | | \i y i 

Lylantse Baan 3, 2908 LG Capel le aan den IJssel (ZH) 
T 010-2845560 • F 010-2845565 • info@vandieten.nl • www.vandieten.n l 

Directie Van Die ten: Math ieu J.A. Tieroiff 

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


OUDE FOTO'S EN ANSICHTKAARTEN 
TE KOOP GEVRAAGD EN AANGEBODEN. 
VERDER OOK ALLES WAT OUD, PLATEN 

VAN PAPIER IS (ZIE OOK ONZE SITE) 

BEZOEK ONZE STAND TIJDENS DE FILA TELIEBEURS 
OF 

DE GROOTSTE NEDERLANDSE KAARTENBEURS 
MEGACARTA 2011 OPZAT. 11 JUNI COLLEGE 

DE HEEMLANDEN TE HOUTEN 

POSTCARDSHOP GROETEN UIT 
OUDEGRACHT284 TE UTRECHT 

CHECK ONZE SITE: WWW.MEGACARTA.COM 
OF BEL: 030-2 343 343/06-52394610 

TE KOOP GEVRAAGD 
Frankeergeldige Postzegels, (nominaal) 

België = 
Canada = 
Denemarken = 
Frankrijk = 
Engeland = 
Kanaaleilanden = 
Liechtenstein = 
USA = 
Zweden = 
Zwitserland = 
Duitsland Euro Zegels = 

€ l,l()per 
€ 0,32 per 
€ 0,85 per 
€ 0,65 per 
€ 0,70 per 
€ 0,40 per 
€ 0,35 per 
e 0,35 per 
€ 4,50 per 
€ 0,40 per 
e 0,82 per 

IOC 
1 

10 
10 

1 
1 
1 
1 

100 
1 
1 

BFR (vanaf 1960). 
CAD. 
DKK. 
FF. 
GBP. 
GBP. 
SFR (vanaf 1996). 
USD. 
ZWKR. 
SFR. 
EURO. 

Rabatt boekjes Zweden tussen 1979 en 1990 6,00 netto per boekje, (losse zegels 0,30 per stuk) 
Alle zegels dienen met gom te zijn. Geen port en dienst zegels. 
Overige landen op aanvraag. Prijzen onder voorbehoud van valuta-schommelingen 
l) kunt uw frankeergeldige pastzegels aanbieden tijdens de Filateliebeurs 2011 te Loosdrecht. 

Ruud Vergossen Filatelie 
Havik 4, 5554 MN Valkenswaarij 

Tel-Fax: 040 2044684 - E-Mail: r.vergossen@hetnet.nl 

Postzegelhandel "ADVANTAGE" 
Gespecialiseerd in klassiek topmateriaal van Nederland en 
de Overzeese gebiedsdelen in uitsluitend 1' klas kwaliteit. 

Europa t/m ca. 1960 - Israel - Indonesië - Ver, Naties 

Heeft u internet, kijkt u dan op onze zeer uitgebreide website: 

www.advantage-stamps.com 
Bij ons is postfris 100% postfris met volledige originele gom en ongebruikt 

met 1' plakker of kleine plakkerrest met volledige originele gom, tenzij anders 
omscbreven met volledige garantie op de omsclireven kwaliteit. 

De duurdere zegels en/of series worden meestal 
met fotocertificaat van echtheid geleverd. 

Winkel aan huis [wilt u ons bezoeken, s.v.p. na tel. afspraak]. 
Nieuwtjesdienst van de gehele wereld tegen gunstige condities. 

Hans Sundquest 
Jacques Perkstraat 39 - 3351 CP Papendrecht 

Tel: 078 5153386 - Fax 078 6413340 
KvK nr: 23083937 - e-mail: sundquest@planet.nl 

Maandelijkse zaalveiling van: 
postzegels - post(waarde)stukken - fdc's - munten -

ansichtkaarten - alle andere verzamelingen 

\!?(7^^o(o)©^(2)(£)[?8ft(?(o)(o]ftoÖD0 
Veilinghuis "De Voorstraat 

Voorstraat 23 - 8011 MK Zwol le 
Tel. 038 - 4211045 daags 08.30 tot 16.00 uur 

/ / 

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

GROENLAND-IJSLAND-FINLAND-ÄLAND 
POSTFRIS-GEBRUIKT-POSTZEGELBOEKJES 

Gratis prijslijst op aanvraag 

BEZOEK MIJN WEBWINKEL OP 
WWW.SCANDINAVIANSTAMPS.NL 

P.Z.H RON HERSCHEIT 

Postbus 23, ( C ^ ^ 
6950 AA Dieren ^ ^ ^ 
Tel: 0313-419041 ^^ '"^ 
Fax:0313-413295 
e-mail pzhronh@bart.nl 

RECENTE PMJSLIJSTEN 
C. Groot Brittannië postfris 1880 t/m 2009. Januari 2010 
CO. Groot Brittannië gebruikt, ongebruikt en postfris 1840-1935 materiaal. 
S. Nieuw Zeeland postfris Juni 2010. 

omum/NGSPKusiMsfm POSTFRIS MËT cköm kbkTméW^SJg/H 
LF. Guernsey, Alderney, Jersey, Man & Ier land 111 101. 
M. Duitsland (West & Berlijn) (11/ 10). 
NOP. Polen, Roemenië, Tsjecho Slowakije (11/10). 
T. Oceanië/Pacific(hU)| 

^^^{ijsten worden op aanvraag gratis toegezonden (wel gaarne opgeven welke lijst V wilt ontvangen) 

Ik ben specialist in Nederland & O.G.D., Groot Brittannië, .-Vustralië {fm 2006), 
Nieuw Zeeland, Canada, Zuid Afrika, Antarctica & Falkland (buitenland uitsluitend postfns). 

i 
Postzegelhandel 

Boomstamps 

Grote Markt 1 - 8011 LV Zwolle 
tel. 038 -4213838 (fax 4226330) 
ING-bank 3931929 
E-mail: boomstamps@home.nl 
Winkel geopend; dinsdag t/m zaterdag 
10.00-12.30 en 13.30-17.00 uur. 

UW postzegelhandel op internet 
postzegels 
• albums 
• catalogi 

• telefoonkaarten 
verpakkingsmateriaal 

««'- :^e0phi2x^i 
U treft ons weer op de Filateliebeurs in Loosdrecht! 
Nieuw kilowaar, de nieuwe supplementen, catalogi en Leuchtturm 
stockboeken, zijn nog maar enkele van de vele aanbiedingen die wij u graag 
tonen tegen een aantrekkelijke prijs. 

Zegels van zowel binnen als buiten Europa, postfris of gestempeld en veel 
thematische onderwerpen hebben wij op voorraad. 
Kijk ook eens op onze website en webshop: www.geert7£nphilatelie.nL 

Elektronisch betalen is bij ons mogelijk. 

Geertzen Philatelie 
Prins Bernhardstraat 11 
3466 LR WAARDER (nl) 
Tel: 00 31 348 501582 Mobiel: 
Fax: 00 31 348 434602 e-mail: 

00 31 653447302 
geertz.en.phila(ä)wxs.nl 

Lid van IFSDA en NVPH. 

Compleet overzicht Davo 
en Importa albums 
Hawid klemstroken met 
± 15% korting 
Vaste aanbieding 
Importa insteekboeken 
Alle nieuwe catalogi: 
Michel, Yvert, NVPH, enz. 
Franco vanaf 75,00 euro 

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

AANBIEDING LUXE ALBUMS DAVO 
Elke maand leuke aanbiedingen 

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

http://WWW.MEGACARTA.COM
mailto:r.vergossen@hetnet.nl
http://www.advantage-stamps.com
mailto:sundquest@planet.nl
http://www.scandinavianstamps.nl
mailto:pzhronh@bart.nl
mailto:boomstamps@home.nl
http://www.geert7%c2%a3nphilatelie.nL
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postzegelhandel 
It« 

I 
Postzegelhandel CRIMPEN ̂  v. 
is geïnteresseerd in: 
• complete verzamelingen van elk willekeurig land, postfris, plakker en gebruikt 

• betere series van de wereld en rariteiten 

• complete stocks en voorraden 

FDC's, jaargangen, vellen en blokken 

Momenteel zoeken we specifiek en betalen topprijzen voor: 
1. Nederland en overzee 
2. Volksrepubliek China, In veel gevallen betalen we meer dan 50% catalogus 
3. Engeland en Britse Koloniën 
4. Scandinavië 
5. Franse Koloniën 
6. Rusland en Oost-Europa 
7. Zuid-, Midden- en Noord-Amehka 
8. Landenverzamelingen van alle landen van de wereld doorlopend tot NA 2002 
9. Spanje en Spaanse Koloniën 

Reisschema 
In de komende maanden reizen wij continu door NL. Hier ziet u ons schema: 
22 - 23 januari Noord-Brabant, Gelderland, Limburg 
25 - 27 januari Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Flevoland 
29 - 31 januari Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht 

Tijdens deze 
dagen komen 
wij graag bij u 

op bezoek voor 
een taxatie of 

aankoop 

Marcel Steenhuis Clemens Smits 

Postzege lhande l CRIMPEN B.V. 



Uw postzegelverzameling in goede handen! 

Aankoop frankeergeldige zegels (onder nominaal) 

10 Fr. 
100 Ptas 
1 AUD 

100 BEF 
1 CAD 
1 CNY 

10CZK 
10DKK 

1 GBP 

10FFR 

H ' 1 GBP 
■ 10HKD 
■ 100 HUF 

1 1 GBP 
1000ITL 
100JPY 
1 GBP 
1 GHF 

10MYR 

10FFR 
1 NLG 
1 NZD 
10 NOK 

1 PLN 

1 SGD 
100 Ptas 
100THB 
1 USD 

10 SEK 
1 CHF 

aankoop voor 
€ periode 

€0 ,35 
€0 ,12 
€0 ,22 

€1 ,00 
€0 ,29 
€0 ,04 
geen aankoop 
€0 ,15 
€0 ,84 
geen aankoop 
€0 ,65 

€0 ,61 
geen aankoop 
€0 ,37 
€0 ,48 
€0 ,18 
geen aankoop 
€0 ,37 
€0 ,17 
€0 ,45 
€0 ,37 
€0 ,33 
geen aankoop 
geen aankoop 
€0 ,50 
geen aankoop 
€0 ,52 
€0 ,21 
€0 ,14 
€0 ,40 
geen aankoop 
€0 ,12 
geen aankoop 
geen aankoop 
€0 ,21 
€0 ,23 
€0 ,80 
€0 ,42 
geen aankoop 
€0 ,39 
€0 ,40 
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0,50 

0,82 

0,52 

0,45 

aankoop in 
€ periode 

Andorra Fr. 
Andorra Sp. 
Australië 
Azoren (vanaf 2007!) 
België 
Canada 
China Rep. 
Cyprus 
Czech Rep (from 1993) 
Denennarken 
Duitsland 
Engeland 
Finland 
Frankrijk 
Griekenland 
Guernsey 
Hong Kong (vanaf 1997) 
Hongarije (vanaf 1990) 
Ierland 
Isle of Man 
Italië (meer dan 200 Lire) 
Japan 
Jersey 
Liechtenstein (vanaf 1996) 
Luxemburg 
Madeira (vanaf 2007!) 
Maleisië 
Malta 
Monaco 
Nederland 
Nieuw Zeeland 
Noorwegen 
Oostenrijk 
Polen (vanaf 2000) 
Portugal (vanaf 2007!) 
San Marino 
Singapore 
Spanje 
Thailand 
USA 
Vaticaan 
Zweden 
Zwitserland 

U kunt ons bereiken maandag tot en met zaterdag van 9.00 uur tot 18.00 uur op: 
tel: 0346  552585 of 06  43073077 / fax: 0346  552584 of 030  2892620 

of per email: info@pzhcrimpen.nl 

0,45 
0,30 

Commissie: 
Wij bieden u ook de mogelijkheid om uw verzameling in commissie te geven. In dit geval leggen wij gezamenlijk 
met u een verkoopprijs vast en bieden wij uw verzameling gedurende twee maanden aan via onze internationale 
verkoopkanalen. Bij daadwerkelijke verkoop berekenen wij slechts 12% commissie. (VERGELIJK DAT EENS 
MET DE PERCENTAGES DIE VEILINGEN BEREKENEN) 

Langegracht 42c I 3601 AJ Maarssen i email: info@pzhcrimpen.nl 

mailto:info@pzhcrimpen.nl
mailto:info@pzhcrimpen.nl


$iinits Philately 
Amsterdamse^traatw^ 4Q4 - 3551 CX Utrecht^ 

Tel.: 030-2443p'|ft (24 uurs bestellijn) 
info@fiiatelie.net - Ban|(: 36.-|«|,8f.378 / Giro: 722708t^ 

V, ^ '«*™-"""^'^-""-^^«'?»^f'«"'f^'^p^v '"iê 

Smits Philately: Een kleine greep uit onze 800 collecties/partijen ! 
Vraag vandaag nog onze gratis prijslijst aan. 

Of kijk op: www.filatelie.net 
14592 Aland 1984-2005. Prijs: € 225,00 
Postfrisse, vrijwel complete collectie Aland 1984-2005 in luxe Lindner album Collectie bevat ook 
boekjes, automaatzegels etc compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14630 Alderney 1983-2003. Prijs: € 275,00 
Postfrisse partij Alderney 1983-2003 inclusief gutterpairs en blokken in 2 stockboeken 
Nominaal reeds ruim 310 pond (ca 375 euro) Nu ruim onder nominaaH 

compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14628 Alderney 1983-2004. Prijs: € 175,00 
Postfrisse, goed gevulde collectie Alderney 1983-2004 inclusief blokken in stockboek 

compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14629 Alderney 1983-2004. Prijs: € 175,00 
Postfrisse, goed gevulde collectie Alderney 1983-2004 inclusief blokken in stockboek 

compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14627 Alderney 1983-2006. Prijs: € 225,00 
Postfrisse, vrijwel complete collectie Alderney 1983-2006 inclusief blokken in stockboek 

compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14694 Argentinië proeven. Prijs: € 1.050,00 
Map met ruim 200 proeven van Argentinië Bevat voornamelijk ongetand matenaal, veelal in 
blokken van 4 Ook kleurproeven en fotografische proeven aanwezig Zeer mooie kavel' 

compleet gefotografeerd op www.fiiatelie.net 
14586 Australië 1913-1998. Prijs: € 300,00 
Gebruikte collectie Australië 1913-1998 in Davo album Goed gevulde collectie met ook 
Kangaroos en George V compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14738 Baltische Staten 1918-1940. Prijs: € 1.225,00 
Goed gevulde postfrisse en ongebruikte collectie Baltische Staten 1918-1940 in Kabe album 
Collectie bevat zeer veel beter matenaal zoals (Michel no's) Estland 23-24A*, 23-24B", 40', 46-
47A", 54", 55-56*, 57-59*, 62*, 74-86*, 87-89**, 90-93* 94-97*, 102-105*, 106-107*, 109-
112**, 126** 127-130*, 131-134** 136**, 142-145*, 146-147**, 156-158**, 164**, blok 4** 
Letland 87-88*, 107-111A*, 138-143A*, 138-143B**, 153-158A*, 153-158B*, 159-160A", 159-
160B**, 190-192A**, 190-192B** 198-202A*, 198-202B*, 203-205A**, 203-205B**, 210-214A** 
210-214B**, 215-218A*, 215-218B*, 220-224*, 225-227A**, 225-227B**, 228-231A*, 228-231B*, 
Litouwen 224-240*, 246-256*, 257-267*, 293-306*, 316-323A*, 316-323B*, 356-363A**, 356-
363B**, 364-371A**, 364-371B** 380-384*, 391-393*, 394-403*, 404**(l), 417-420*, 421-424**, 
429-431*, etc Mooie collectie, zeer hoge cat waarde' 

compleet gefotografeerd op www.filatelle.net 
14593 België back of the bool(. Prijs: € 265,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie België back of the book ca 1870-1986 in Davo 
luxe album Bevat luchtpost, spoora/egzegels, port, dienst etc Ook wat doubletten aanwezig 

compleet gefotografeerd op www.rilatelie.net 
14610 België en Belgisch Congo. Prijs: € 900,00 
Doosje met stockkaartjes met divers matenaal van België en Belgisch Congo Bevat veel klas
sieke dure zegels, ongetand materiaal, betere zegels, afstempelingen etc etc Enorme cat w 
doch in nogal gemengde kwaliteit Ideaal voor handelaar of specialist 

compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14646 Berlijn 1948-1990. Prijs: € 500,00 
Goed gevulde gebruikte collectie Berlijn 1948-1990 in Schaubek album Collectie bevat ook wat 
combinaties en bneven compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14716 Bneven/fdc's hele wereld. Prijs: € 1.100,00 
Enorme handelsvoorraad bneven en fdc's, veel Nederland en Overzee, maar ook leuk buitenland 
gezien + betere oudere brieven Nederland en kolomen, opgezet in 28(i) plastic bakken Enorme 
hoeveelheden, van ellende tot heel leuk, voor een stompzinnig lage prijs 
14652 Bulgarije 1879-1974. Prijs: € 300,00 
Voornamelijk postfnsse collectie Bulgarije 1879-1974 op Scott albumbladen in doos Leuk gevul
de collectie met ook wat beter matenaal zoals (Michel no's) 22, 23, 265*, 286-290**, 291-295**, 
377-388*, 731-737*, etc compleet gefotografeerd op wwwfilatelie.net 
14603 Cambodja 1951-1974. Prijs: € 540,00 
Map met albumbladen met een postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Cambodja 1951-
1974 Collectie bevat leuk matenaal zoals (Yvert nos) 1-17, 18-21* (2x), 22-41*, 57-62*, lucht
post 1-9 *, 10-14 */o, blok 4* 5*, 6* 7*, 8*, 9*, 10*, etc Tevens wat Khmer aanwezig 

compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14710 Curasao 1873-1989. Prijs: € 350,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte, redelijk gevulde collectie Curapao 1873-1989 in 2 Davo 
luxe albums Collectie is vanaf 1950 vrijwel compleet Koopje' 

compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14752 DDR 1949-1969. Prijs: € 385,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie DDR 1949-1969 in Kabe album Collectie is ogen
schijnlijk compleet en bevat o a Debna blok 1950 gebruikt, alle Karl Marx blokken ongebruikt 
etc Mooie collectie, hoge cat waarde' compleetgefotografeerdopwww.filatelie.net 
14582 Duitse Post in Turliije 1884-1908. Prijs: € 300,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Duitse Post in Turkije 1884-1908 op albumbladen in map 
Leuke collectie, cat waarde ruim 1550 euro compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14737 Duitse Rijl< combinaties. Prijs: € 2.100,00 
Zeer goed gevulde, voornamelijk gebruikte collectie combinaties uit postzegelboekjes van het 
Duitse Rijk in Kabe album Collectie bevat zeer veel beter matenaal zoals (Michel nos) W3 19, 
S24, S26 872 S77, S105, 3111, S113, KZI, KZ3, KZ5, KZ6, etc Cat waarde 12122 euro 
Tevens Bund 1948-1966 vrijwel compleet (met geteld) 
14639 Duitsland 1849-1950. Prijs: € 500,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie c q stock Duitsland 1849-1950 in insteekboek Bevat leuk 
oud Duitse Staten, Duitse gebieden, kolomen etc 

compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14642 Duitsland 1954-1993. Prijs: € 165,00 
Leuke collectie van ca 90 poststukken van Duitsland 1954-1993 in Schaubek album met blanco 
bladen Veel ongewoon matenaal met nette beschrijvingen 

compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 

14622 Duitsland 2001-2008. Prijs: € 250,00 
Vrijwel complete, gebruikte collectie Duitsland 2001-2008 in Davo album Mooie kwaliteit met 
veel echt gelopen zegels compleet gefotografeerd op www.fllatelie.net 
14634 Duitsland postwaardestuldten. Prijs: € 375,00 
Doos met honderden, voornamelijk ongebruikte bnefkaarten van Duitsland Leuke samenstelling 
met ook veel moderne kaarten (tot 2009') 
14633 Duitsland postwaardestuldten. Prijs: € 400,00 
Doos met 9 kleine albums met ca 800 ongebruikte geïllustreerde bnefkaarten van Duitsland, 
waaronder veel complete senes 
14739 Duitsland. Prijs: € 220,00 
Insteekalbum met divers postfris en gebruikt materiaal van Duitsland waaronder betere series 
van Bundespost en Berlijn Bevatoa (Michel no's) Bundespost 111-112**, 111-112,117-120*' 
121-122**, 141-142,143-146**, 156-159", Berlijn 82-86,101-105,110-111,124", 128**, etc 

compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14589 Duitsland. Prijs: € 225,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Duitsland in Davo insteekalbum Bevat o a leuk Beieren, 
Duitse Rijk, Saargebiet etc compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14696 Duitsland. Prijs: € 200,00 
Divers voornamelijk modern materiaal van Duitsland in doos Bevat mapjes, speciale kaarten, 
zwartdrukken etc Tevens 13 kalenders van de Duitse Post (2000-2009) 
14601 Finland 1866-1992. Prijs: € 640,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Finland 1866-1992 in Davo luxe album Collectie is 
zeer goed gevuld met ook autopost zegels Nord Ingermanland, Oost Karelien etc 

compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14751 Finland 1875-1979. Prijs: € 290,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Finland 1875-1979 in Schaubek album Zeer goed 
gevulde collectie waann slechts enkele series ontbreken 

compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14598 Franl(riji< 1849-1969. Prijs: € 1.200,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Frankrijk 1849-1969 m 2 blanco albums Leuke col
lectie met veel klassiek matenaal en ook wat betere zegels zoals (Yvert no's) 156*, 354-355*, 
luchtpost 35-37" etc compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14651 Groenland 1938-1994. Prijs: € 550,00 
Postfnsse en gebruikte stock Groenland 1938-1994 in 2 Davo stockboeken Leuke voorraad met 
o a Yvert 10-18 gebruikt met certificaat compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14733 Indonesië 1948-1981. Prijs: € 250,00 
Voornamelijk postfnsse, vrijwel complete collectie Indonesië 1948-1981 in Davo album Leuke 
collectie met ook blokken, goed port, Riau etc Koopje' 

compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14721 Indonesië 1951-1996. Prijs: € 300,00 
Leuke collectie fdcs van oud tot nieuw incl betere, oudere met adres, later zonder adres, zeer 
groot aantal, in doosje Zelden aangeboden 
14722 Indonesië fiscaal 1967. Prijs: € 2.500,00 
Fiscaalzegel 2500 rupiah paars en geel ongebruikt, lastig zegel, lOOx in complete vellen van 
100, merendeels pracht ex Barefoot fiscaal catalogus nr 313, catw 100 000 pond (meer dan 
110 000 euro)'" compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14718 Indonesië Idlowaar jaren 90. Prijs: € 200,00 
Enorme hoeveelheden in grote verhuisdoos, we schatten 20 kilo" 
14695 Italië 1863-1903. Prijs: € 800,00 
Map met albumbladen met een kleine, iets gespecialiseerde collectie Italië 1863-1903 en tevens 
divers matenaal op stockkaartjes Bevat beter matenaal zoals 2 lire (Michel 22) 8x, 2 lire (Michel 
49) 3x, leuk port etc Hoge cat waarde' compleetgefotografeerdopwww.filatelie.net 
14617 Italië en koloniën. Prijs: € 300,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Italië en kolomen in blanco Davo album en stockboek Bevat 
aardig matenaal, waaronder Egeische eilanden, Rodi, Fiume, Triest etc 

compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14623 Italië en koloniën. Prijs: € 1.750,00 
Insteekboek met beter ongebruikt en gebruikt matenaal van Italië en kolomen Bevat voorname
lijk complete senes, waaronder veel Egeische eilanden (o a 14 complete Ganbaldi senes) Cat 
waarde (Sassone) 10470 euro compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14604 Italië Estero 1874-1883. Prijs: € 1.500,00 
Stockboek met een voornamelijk postfnsse (maar ook wat ongebruikt) partij Estero (= post in het 
buitenland) opdrukken op Italië, waaronder veel in blokken Cat waarde Sassone ca 19500 eu
ro' compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14692 Italië Estero opdrukken. Prijs: € 625,00 
Map met een kleine ongebruikte (1 zegel gebruikt) collectie Estero opdrukken van Italië Hoge 
cat waarde' compleetgefotografeerdopwww.filatelie.net 
14732 Luchtvaart. Prijs: € 900,00 
Twee dikke insteekboeken met voornamelijk postfns modern matenaal van het thema luchtvaart 
Zeer veel zegels en heel veel velletjes, waaronder ook veel nominaal Ook wat betere oude ze
gels zoals Duitse Rijk Chicagofahrt 2 mark gebruikt, Letland 1932 (Yvert luchtpost 16-20) onge
bruikt, zowel getand als ongetand etc Mooie collectie, hoge cat waarde' 

compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14653 Montenegro 1874-1913. Prijs: € 400,00 
Ongebruikte en gebruikte stock Montenegro 1874-1913 in insteekboek Bevat veel interessant 
matenaal, waaronder verschillende kleuren, typen, stempels etc 

compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14706 Nederland 1852-1940. Prijs: € 740,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1852-1940 in Importa album Leuke col
lectie met ook beter matenaal zoals 3,6,12, 29,550-555", 556-560**, 681-682**, dienst 1-8 etc 
Cat waarde 4636 euro compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14705 Nederland 1852-1940. Prijs: € 420,00 
Gebruikte collectie Nederland 1852-1940 in Davo album Bevatoa 3,6,49,105, etc Cat waar
de 2623 euro compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
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14707 Nederland 1852-1940. Prijs: € 1.200,00 
Postfrisse ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1852-1940 in Davo luxe album 
Collectie bevat veel beter matenaal zoals 3, 6, 12, 29, 44, 47, 49*, 104*, 105, 136-138*, 402-
403B**, internenng 1 2*, postbewijs 1-7, port 1-2, 3-12, leuk roltanding, telegram etc Cat VKaar-
de 7661 euro compleet gefotografeerd op www.fllatelie.net 
14704 Nederland 1852-1940. Prijs: € 540,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Nederland 1852-1940 in Davo cristal album Bevat o a 3, 6,12, 
29,47, 356-373* etc Cat waarde 3403 euro compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14702 Nederland 1852-1940. Prijs: € 800,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Nederland 1852-1940 in Davo cnstal album Collectie bevat ook 
beter matenaal zoals 3 6, 44, 136-138*, 346-349 dienst 1-8 etc Cat waarde 4958 euro 

compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14701 Nederland 1852-1940. Prijs: € 600,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1852-1940 in Davo album Collectie bevat beter 
matenaal zoals 3,12, 44, 49, etc Cat waarde 3768 euro 

compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14700 Nederland 1852-1940. Prijs: € 2.450,00 
Postfrisse ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1852-1940 in Davo luxe album 
Collectie bevat veel beter materiaal zoals 3, 6, 44*, 47*, 48*, 56-76*, 104-105*, 130-131*, 136-
138*, 149-162* 177-198*, 346-349*, 356-373**, etc Ook leuk roltanding en port aanwezig Cat 
waarde 15321 euro compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14698 Nederland 1852-1940. Prijs: € 685,00 
Gebruikte collectie Nederland 1852-1940 in Davo album Bevat o a. 3, 8, 12, 29, 44, 47, 104-
105,130-131 etc Cat waarde 4280 euro compleet gefotografeerd op www.Watelie.net 
14703 Nederland 1852-1940. Prijs: € 700,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1852-1940 in Davo album Bevat o a 3, 6, 47, 
136-138*, 346-349*, 356-373* etc Cat waarde 4500 euro 

compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14699 Nederland 1852-1959. Prijs: € 750,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1852-1959 in Davo cristal album Goed 
gevulde collectie met o a 3, 6, 44, 105, 131, 138-138 474-499**, 550-555**, 556-560**, 592-
595, luctitpost 12, etc Cat waarde 4727 euro compleetgefotografeerdopwww.filatelie.net 
14697 Nederland 1852-1959. Prijs: € 1.000,00 
Postfrisse ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1852-1959 in luxe Leuchtturm album 
Bevat leuk materiaal zoals 3, 6, 44, 104-105 356-373" 402B*, 403B**, 550-555**, 556-560**, 
681-682**, port 1-2, 3-12, dienst 1-8 etc Cat waarde 6368 euro 

compleet gefotografeerd op www.filateHe.net 
14619 Nederland 1852-1973. Prijs: € 300,00 
Gebruikte collectie Nederland 1852-1973 in blanco album en insteekboek Leuk gevulde collec
tie met o a 1-3 28 44 592-595 (Itep), etc Koopjei 

compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14708 Nederland 1852-1976. Prijs: € 800,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1852-1976 in luxe Importa album 
Collectie bevat beter materiaal zoals 6, 44, 356-373, 550-555**, 556-560**, 592-595**, V886-

!**, etc Cat waarde 5073 euro compleetgefotografeerdopwww.filatelie.net 
14724 Nederland 1852-1995. Prijs: € 1.350,00 
Zeer goed gevulde, voornamelijk gestempelde collectie Nederland 1852-1995 met ook wat spe
cialisatie zoals tandingen, in 2 Davo albums Bevat veel beter materiaal zoals 3, 6,12, 29 44,47, 
49, 104-105, 130-131, 136-138, roltanding vrijwel compleet, goed port met typen en tandingen 
etc Leuke collectie, cat waarde ca 9000 euro compleetgefotografeerdopwww.filatelie.net 
14612 Nederland 1993-juni 20101! Prijs: € 1.600,00 
Prachtige postfnsse ogenschijnlijk complete tot overcomplete collectie, veel senes + blok van 4 
aanwezig, moderne prestige boekjes blokken en velletjes, opgezet in 6 insteekboeken 
Nominale waarde reeds ruim 1920 euro" Ver onder nominale waarde' 

compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14615 Nederland 1994-juni 2010. Prijs: € 850,00 
Vrijwel complete, filatelistisch afgestempelde collectie Nederland 1994-juni 2010 in 5 insteek
boeken in doos Bevat ook blokken boekjes, velletjes, prestige boekjes etc 'Nominale waarde 
reeds 1900 euro' 
14728 Nederland FDC's 1953-2007. Prijs: € 850,00 
Vrijwel complete collectie FDC's 1953-2007 van Nederland in 10 FDC albums in doos Collectie 
begint bij nummer E15 en loopt tot E562 Vanaf nummer 106 zonder adres Tevens wat speciale 
FDC's aanwezig, waaronder Mooi Nederland FDC's 
14606 Nederland kindblokken op FDC. Prijs: € 225,00 
FDC album met een collectie kindervelletjes op FDC Bevat 1966 en 1967 op grootformaat FDC, 
1971 (met geheel compleet) 1973, 1974,1975,1976 tot 1984 op kleinformaat FDC Tevens wat 
andere FDC s aanwezig compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14726 Nederland postzegelboekjes. Prijs: € 400,00 
Zeer mooie, zo goed als complete collectie postzegelboekjes van Nederland Bevat no 1 tol 83, 
inclusief alle dure nummers 6 en 9 Cat waarde 2100 euro 

compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14725 Nederland prestige boekjes. Prijs: € 400,00 
Collectie prestige boekjes van Nederland in Leuchtturm album Bevat boekje 1 tot 25 en tevens 
16 particuliere boekjes waaronder de voetbalboekjes Koopje' 

compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 

14596 Overzeese Gebiedsdelen 1864-1974. Prijs: € 2.150,00 
Zeer goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Overzeese Gebiedsdelen 
1864-1974 in Davo album Bevat zeer veel beter materiaal zoals Nederlands Indie 1, 2, 30(*) 63-
80, 79f, 81-98, 149-159, 160-166, 337-346*, 351-361*, port 1-4(*)/*, 41-48*, 49-52* Curagao 
75-81*, 104-120*, 178-181*, luchtpost 82-88, port 34-43*, Sunname 40, 60-64(*), 104-110*/o 
port 36-46*, etc compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14650 Pakistan 1947-1980. Prijs: € 400,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte stock Pakistan 1947-1980 op stockbladen in ordner Bevat 
leuk matenaal uit de eerste jaren, waaronder ook hogere waarden, zoals (Michel no's) 18*, 19* 
41*, 42*, 43*, goed dienst o a 1-10*, 11-14*, 15-27*, etc Oudere zegels soms wat roestig, maar 
hoge cat waarde' compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14594 Peru 1947-1981 + Guatemala 1930-1950. Prijs: € 800,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie Peru 1947-1981 en Guatemala 1930-1950 in blanco album 
Collectie bevat leuk matenaal waaronder veel blokken van Peru, wat ouder materiaal van Peru 
en leuke series van Guatemala zoals (Michel no's) 245-247**, 352-373*, blok 1**, 3** etc 

compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14637 Polen Groszy opdrukken op brief. Prijs: € 5.000,00 
Fantastische partij van ca 3500 brieven met Groszy opdrukken van Polen Partij is gesorteerd 
op plaatsnaam stempels en wordt in dit soort hoeveelheden en deze kwaliteit zelden aangebo
den Voor de specialist' compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14620 Polen Groszy opdrukken. Prijs: € 5.000,00 
Fantastische, op plaatsnaam opgezette, extreem uitgebreide collectie Groszy opdrukken van 
Polen In totaal ca 21000 (') zegels in 14 dikke stockboeken Merendeels zegels op bnefstukjes, 
veel in paren, blokken etc Voorde superspecialist' 

compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14597 Portugal 1947-1985. Prijs: € 625,00 
Postfnsse (paar zegels met plakker) collectie Portugal 1947-1985 en Azoren en Madeira in dik 
Schaubek album Periode 1960-1985 is vrijwel compleet Collectie bevat ook blokken port etc 

compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14591 Roemenie 1872-1979. Prijs- € 400,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Roemenie 1872-1979 in 3 Davo insteekalbums 
Leuke collectie met ook beter materiaal zoals (Yvert nos) 192-202*, 222-231*, 411-417*, 422-
426*, 446-448*, 476A-476F*, 481-486*, blok 1**, 2*, 3*, 3a*, 4*, 4a*, 5*, 5a* etc 

compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14588 Rusland 1864-1978. Prijs: € 400,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Rusland 1864-1978 in 3 Davo insteekalbums 
Collectie bevat ook beter materiaal zoals (Yvert no's) 444-447*, 473-475, 523-526, 530-535, 
569-572, 583-588 etc compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14583 Saoedi Arabië 1963-1974. Prijs: € 400,00 
Kleine ongebruikte collectie langlopende zegels Saoedi Arable 1963-1974 op albumbladen in 
map Cat waarde ruim 2100 euro (Michel) compleetgefotografeerdopwww.filatelie.net 
14607 Thailand 1883-2000. Prijs: € 950,00 
Kleine partij Thailand 1883-2000 in stockboek Bevat oa 5 B-opdrukken (Bangkok) op Straits 
Settlements, 1-5* (5x), 1-5 (3x), 6* (2x), en verder ook leuke variëteiten, waaronder een mooie 
dubbeldruk Hoge cat waarde compleetgefotografeerdopwww.filatelie.net 
14731 Treinen. Prijs: € 325,00 
Dik insteekboek vol met postfnsse senes en blokken van het motief tremen Veel matenaal, voor
namelijk jaren 90 Mooie samenstelling' compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14605 Turkije 1863-1968. Prijs: € 1.700,00 
Extreem goed gevulde, voornamelijk ongebruikte en gebruikte collectie Turkije 1863-1968 in 
Scott album Collectie bevat zeer veel beter matenaal, waaronder veel klassiek met ook betere 
zegels, veel rode maan opdrukken stierekop opdrukken, goede rode halve maan zegels, blok
ken etc Cat waarde volgens vorige eigenaar ca 21000 euro 

compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14636 USA 1895-1995. Prijs: € 4.500,00 
Zeer uitgebreide, gebruikte collectie USA 1895-1995 in 24 (") blanco Leuchtturm albums 
Collectie bevat veel blokken van 4, kleurnuances, variëteiten, aanhangsels (o a Zip code), plaat-
nummers etc Ook blokken aanwezig en wat leuke bneven 
14754 USA. Prijs: € 235,00 
Twee banden met divers postfns matenaal van USA Penode ca 1930-2000, met o a veel blok
ken van 4 compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14635 Wereld collectie. Prijs: € 2.000,00 
Oude, authentieke wereldverzameling in 3 ongeplukte oude Schaubekalbums Bevat o a leuk 
Azie, Engeland, Nederland, Noon/vegen, Gnekenland etc Mooi kavel' 
14730 West Europa. Prijs: € 125,00 
Insteekboek met divers ongebruikt en gebruikt materiaal van diverse West Europese landen 
Bevat leuk Luxemburg Andorra, Monaco SanManno(oa Yvert 137-140*, 159-163*), Vaticaan 
Koopje' compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14645 Württemberg 1851-1920. Prijs: € 850,00 
Collectie Württemberg 1851-1920 in blanco Schaubek album Collectie bevat leuk klassiek ma
tenaal en ca 160 poststukken compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14709 Zwitserland 1854-1944. Prijs: € 250,00 
Ongebruikte en gebruikte, redelijk gevulde collectie Zwitserland 1854-1944 in Davo luxe album 
Veel materiaal geen blokken compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 

Onze openingstijden: dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur 
SMITS PHILATELY KOOPT ALLES, HEEFT U IETS AAN TE BIEDEN? 

Vul nu de bon in en ontvang een jaar lang kosteloos onze prijslijst 

INFORMATiEBON 
NaaiTi 
Adres 
Postcode 
Plaats 
Geboortedatum 
Telefoon 
E-mail 
Interessegebieden 

- ^ -

Kies één van onderstaande mogelijkheden: 
O ja, stuur mij uw 2-maandeiijkse prijslijst 
O ik wil mijn verzameling verkopen, neem contact 
met mij op via tel. nr. 

Stuur deze bon op naar: Smits Philately, Amsterdamsestraatweg 404, 3551 CX Utrecht of fax naar 030-2892620 
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VOORDEELAANBIEDING: VERZAMELINGEN, PARTIJEN EN COLLECTIES!! 
POSTZEGELHANDEL WILLEM TIEMAN: "AL RUIM 45 JAAR UW VERTROUWEN W A A R D " 

12 

1) NEDERLAND (1e dag enveloppen) E62/E330 100% compleet (exc! E129a) 
onbeschreven 312 stuks cat w '06 € 1 076,65 plus vele, vele met getelde 
meelopers Nu € 125,-

2) NEDERLAND aantekenstrookjes, zeer gevaneerd ruim 30 000 stuks 
Nu € 155,-

3) NEDERLAND dienstzegels 1913/1994 (O) 100% compleet, D l t/m D58, 
cat w 2011 € 404,80 € 175,-

4) NEDERLAND Ie dag enveloppen van E437 (2001) tot en met E525 (2005) plus 
extra's, ca 125 enveloppen, cat w ruim € 6 0 0 , - Nu € 180,-

5) NEDERLAND ca 1872/ca 2002 fantastische partij RIJP en GROEN om uit 
te zoeken, vol avontuur, incl klassiek, hoge en hogere waarden, complete 
postfnsse senes, onuitgezocht op stempels, plaatfouten etc , etc Veel 
materiaal, prachtkoop voor n vriendenprijsje' € 195,-

6) NEDERLAND luchtpost 1 t/m 14 (x) ongestempeld met p i , 
cat w 2011 € 798,85 € 225,-

7) NEDERLAND Ie dagenv (FDC's) vanaf E437 tot ca E550 plus extra's, ruim 
170stuks, ca tw € 8 0 0 , - Nu € 235,-

8) NEDERLAND prestigeboekjes (PR) 1999 - 2009, leuke partij incl doubletten, 
ca tw ruim 1000euro Nu € 355,-

9) NEDERLAND luchtpost nrs 1 tot en met 14 (xx) postfris zonder plakker 
ca tw 2011 € 1 113,50 € 475,-

10) NEDERLAND 1 e dagenveloppen E62/E551 600 stuks cat w 2008 
€ 2 524,80 Nu € 4 9 5 -

11) NEDERLAND puntstempels, mooie verz incl zeldzaamheden € 550,-
12) NEDERLAND plaatfouten, rariteiten, bijzonderheden enz € 600,-
13) NEDERLAND 1941 -1973 (xx) postfnsse complete series 

cat w 2011 € 6 200,- Nu € 620,-
14) NEDERLAND klassiek 1852/ca 1910 partij in aantallen, incl klem-en 

grootrondstempels enz , enz , met zwaartepunt op emissie bondkraag, mol 
schaarse en ongebruikelijke stempels (duizenden zegels, gemengde kwaliteit) 
ca tw ruim € 1 0 000,- Nu € 675,-

15) NEDERLAND postzegelmapjes 1982 t/m 22 juni 2010 nrs 1 t/m 414,100% 
compleet 474 stuks cat w € 2 361,75 Nu € 695,-

16) NEDERLAND periode 2001 t/m 2008 (xx) postfris in 2 luxe Davo-Chnstal 
albums postzegels, blokken, velletjes, postz b , postk pr € 906,46 
Nu € 700,-

17) NEDERLAND posfwaardestukken enz van ca 1872, zowel xx als O ook 
luchtpostbladen, form , perifere filatelie, verhuiskrtn enz Partij/coll incl vele 
zeldzame stukken, ook klassiek, zeer gevarieerd Belangrijke prachtkoop 
(ruim 1100 stuks)! € 750,-

18) NEDERLAND postzegelboekjes nrs 1 t/m 81 1964 t/m 2003 100% compleet 
in 2 luxe Davo-Christal albums vanzelfsprekend incl alle schaarse uit de 6 en 9 
serie, cat w € 2 070,80,130 boekjes € 750,-

19) NEDERLAND 1852/ca 2008 uitzoekplezier in de overtreffende trapi Coli / 
partij afkomstig van bevlogen filatelist, die met hart en ziel en zaligheid 
graag "collecties, nalatenschappen om uit te zoeken kocht" Supergezellige 
ramsch-partij incl Overzee en buitenland, veel postfnsse complete senes, 
hoge waarden enz enz "rijp en groen" incl o a nrs 346/349, Legioenblokken 
402b/403b, 518/537, port, automaatboekjes (goede teksten uit de 6 en 9 serie 
enz , enz) cat w ruim € 20 000,- Nu € 750,-

20) NEDERLAND penode 1940/1974 (xx) postzegelverz in complete postfnsse 
senes, incl doubletten, met uitgezocht op plaatfouten, 
cat w 2011 € 8 800,- Nu € 880,-

21) NEDERLAND 1852/ca 1980 (O) verz incl doubletten in 4 dikke 
insteekboeken, inclusief fantastisch klassiek (cat w € 20 400,-) spotkoopje, 
belangrijke prachtkoop' Nu € 950,-

22) NEDERLAND periode 1953-2005 partij-voorraad-handelarenstock I e 
dagenveloppen, zeer veelzijdig en gevaneerd merendeels onbeschreven, incl 
vele, vele complete jaargangen, ook meelopers, specialiteiten en A-nrs (met 
de blokken) Ruim 3000 stuks, incl vele betere en zeldzamere enveloppen, 
onuitgezocht op plaatfouten Heel zeker een 'schatkamertje', 
ook voor specialist € 1 000,-

23) NEDERLAND Ie dagenveloppen, maximumkaarten, enkelfrankeringen, ook 
zeer zeldzame, meelopers, bneven, bijzondere vluchten periode ca 1920/2007 
wonderbaarlijke partij incl betere en zeldzamere stukken, curiosa incl vele 
complete jaargangen, duurdere blokken (ruim 6000 'zesduizend stuks) 
Nu € 1 200,-

24) NEDERLAND koffer vol met prachtig matenaal zowel postfris als gestempeld 
incl topmateriaal en vele zeldzaamheden incl talloze complete senes en mooi 
klassiek om uit te zoeken Belangrijke prachtkoop, zeer veelzijdig en hoogst 
interessant' Gat w ruim € 50 000,- € 2 550,-

25) NEDERLAND © belangrijke coli /partij "roltanding" compleet (uitgez 
"driegaats" R32) verder port, telegram, dienst, rolzegels, boekjes enz , enz , 
vrijwel uitsluitend "het ongewone" Belangrijke prachtkoop' € 2 550,-

26) NEDERLAND automaatboekjes 1964/2003 (xx) enorme studie-verzameling, 
zeer uitgebreid, vele vananten, rariteiten, telblokjes, bijzonderheden, 
ook topboekjes, vaak in aantallen ALLE hoofdnummers & alle teksten, 
vanzelfsprekend ook de schaarse teksten uit de 6 en 9 series Door de verz 
destijds ruim € 20 000,- betaald, nu het geheel in de voordeelaanbieding 

€ 3 500,-
27) NEDERLAND 1976/2007 grote handelaren-voorraad jaarsets, PTT-mapjes enz 

in grote aantallen waarvan de aanschafwaarde ruim € 18 000,- bedroeg, zeer 
geschikt voor handel of om goedkoop te frankeren Niet te geloven, nu in de 
voordeelaanbieding € 4 800,-

28) NEDERLAND 1852/ca 1900 collectie/partij om uit te zoeken met zwaartepunt 
op mooi leesbaar oud stempelmatenaal zoals punt, kleinrond etc , etc 
Belangrijke, hoogst interessante prachtkoop' € 5 000,-

29) ARUBA (xx) vanaf 1986 coli /partij complete postfnsse senes, incl doubletten 
(catw €720, - ) € 195,-

30) CURACAO/Ned.Ant. 1873/1980 mooie kwaliteits-verz , engest 
(cat w € 2 472,60, 737 versch postz) € 650,-

31) INDONESIË 1945/ca 2005 coli incl doubletten mooi opgezet in 10 
albums incl talloze goede postfr series en blokken (cat w ruim € 10 000,-, 
prachtkoop') 
Nu € 680,-

32) NED.INDIE 1883/1949 mooie kwaliteits-verz ongestempeld (cat w € 
2 031,30, 386 versch postz) € 695,-

33) NEDERLANDS-INDIE 1864/1950 grote, belangrijke, hoogst interessante 
collectie/partij om uit te zoeken incl bneven, krtn , postw stukken. 

postgeschiedenis enz enz (duizenden zegels) veel mooi en ongebruikelijk 
materiaal Heel zeker een schatkamertje, ook voor specialist, wederverkoper 

€ 2 500,-
34) NED.NIEUW GUINEA 1950/1962 100% compleet engest 

(catw €334,80, 106postzegels) Nu € 75,-
35) NEDERL.NIEUW GUINEA grote speciaal-coll incl talloze curiositeiten enz , 

enz € 1 000,-
36) SURINAME 1873/ca 1950 fantastische coli /partij "rijp en groen" om 

uit te zoeken € 215,-
37) SURINAME 1873/1975 mooie verz ongestempeld (cat w € 2 294,30,686 

versch postz, 15 bl) € 495,-
38) AFRIKAANSE LANDEN Nrd , Zd , Oost, West incl Liberia, Ethiopië, 

Madagascar, Algerije Gabon, Kameroen enz , enz € 220,-
39) ARABISCHE STATEN enz leuke partij om uit te zoeken, veel motieven, ook 

vele complete series, blokken (ruim 3000 postzegels) € 100,-
40) ARABISCHE STATEN vrijwel alleen "plaatjesachtige' postzegels,blokken, 

motieven, talloze complete series, ook wat andere landen die postzegels in die 
sfeer uitgaven zoals Jemen enz (ruim 5000 postzegels) € 275,-

41) ARABISCHE STATEN (Jemen, Fujeira, Quatar, Manama enz) gigantische 
collectie in 3 uitpuilende koffers, het betreft dus dat "plaatjesachtige" materiaal 
maar mol veel zeldzaam en ongebruikelijk, velletjes, blokken en talloze 
complete series incl postfns € 950,-

42) AUSTRALIË grote, zeer interessante coli /partij om uit te zoeken, 
incl oud matenaal € 210,-

43) AUSTRALIË (mol staten, gebieden etc ook Nw Zeeland, gebieden etc) 
Een fantastische coli /partij' Uitzoekplezier in de overtreffende trap' 'n Droom 
van een partij die heel zorgvuldig uitgezocht dient te worden, naast prachtig 
klassiek ook talloze complete postfnsse series € 3 500,-

44) BELGIË wat een leuke partij om uit te zoeken' Klassiek, blokken, talloze 
complete series, zeer veelzijdig en interessant, prachtkoop' € 350,-

45) BELGIË Spoonweg-, postpakket-, telegramzegels etc 1879/ca 2000 
belangrijke verz /partij incl vele complete postfr series ook opwindend 
stempelmatenaal (verz , restanten, dozen, zakjes, abonnementen etc , etc 
incl topstukken) € 1 250,-

46) BELGIË 1849/ca 2005 belangrijke verz /partij om uit te zoeken incl mooi 
klassiek en vele, vele postfnsse senes, blokken enz enz Koffer vol dozen, 
collecties, zakjes waann veel opwindend filatelistisch materiaal, vele 
topstukken Nu het geheel in de voordeelaanbieding, met te geloven, zoveel 
moois' € 3 500,-

47) BELGISCH CONGO collectie/partij incl mooi klassiek € 220,-
48) BULGARIJE grote, omvangnjke partij om uit te zoeken, ook mooi 

klassiek € 175,-
49) CANADA belangnjke coli /partij om uit te zoeken, incl klassiek Prachtkoop' 

Nu € 700,-
50) DENEMARKEN fantastische partij "rijp en groen" om uit te zoeken, incl 

klassiek € 200,-
51) DENEMARKEN 1851-2000wat 'nmooieverzamel ingi(overa; O) € 550,-
52) DDR ca 1948 -1990 koffer vol met collecties, brieven, kaarten, curiositeiten 

etc Belangrijke prachtkoop' Nu € 350,-
53) DUITSLAND (West - Bundespost) 1948/1987(0) mooie verz luxe gestempeld 

incl vele toppertjes o a 1949 HDM, 1950 Bach, 1951 700 jr Lubeck-
kerkramen, 1950 HDM etc , etc Belangrijke, prachtige verzameling voor 'n 
vriendenprijsje € 350,-

54) DUITSLAND - in - de - ruimste - zin - des - woords grote coli /partij waann 
veel zeldzaam en ongebruikelijk matenaal, ook klassiek € 8 000,-

55) ENGELAND O enorme partij/verz om uit te zoeken, ook klassiek maar daarvan 
geen "topstukken" € 350,-

56) ENGELAND 1840/ca 2000 partij/coll groot, uitgebreid, belangrijk, incl zeer 
veel topmateriaal en, natuurlijk, zoals principieel al onze aanbiedingen, altijd 
zeer gul, royaal ' value for money" €15 000,-

57) ENGELSE KOL.& GEB enz ca 1850/2000 grote coli /partij Koopje' 
€ 1 500,-

58) FINLAND ca 1870/2000 fantastische partij/coll om uit te zoeken € 220,-
59) FINLAND koffer met collecties partijen enz incl mooi 19e eeuws matenaal, 

belangrijke prachtcollectie ENORM hoge cat waarde' Koopje' € 2 550,-
60) FRANKRIJK ca 1850/2000 'n droom van een partij/verz , koffer vol matenaal, 

ook veel klassiek, vol avontuur, veelzijdig, vele complete series, topstukken 
ENORM HOGE cat w I € 225,-

61) FRANKRIJK ca 1849/2000 belangrijke, hoogst interessante, veelzijdige coli / 
partij in 8 verhuisdozen levenswerk van grote, zeer enthousiaste verzamelaar, 
tevens gezegend met visie en goede smaak, met talloze topstukken, 
gestempeld, ongestempeld/postfris, bneven, postgeschiedenis enz 
Per onderdeel (redelijk) uitgepnjsd ruim € 22 000,-, nu in de 
voordeelaanbieding € 3 550,-

62) FRANSE KOL. & GEB ca 1860/1985 grote partij/coll incl mooi klassiek en 
een zwaartepunt op vele zeldzame motief-zegels en series Nu € 800,-

63) GRIEKENLAND ca 1900/2000 partij/coll in koffer, zeer veelzijdig, gevarieerd, 
zonder de echte grote toppers Nu € 250,-

64) GRIEKENLAND, Kreta, gebieden etc leuke partij/coll om uit te zoeken 
€ 1 250,-

65) HONGARIJE grote verz incl klassiek, talloze complete betere senes, ook 
blokken, ongetand, vele zeldzaamheden € 200,-

66) HONGARIJE grote partij om uit te zoeken waann veel avontuurincl vele 
complete series en heel mooi en bijzonder klassiek € 300,-

67) IERLAND 1922/ca 2000 parti j/coll, smikkelen en smullen voor specialist, 
qua franje en sjeuigheid veel interessants boekjes bneven, bijzonderheden, 
stempels etc , etc Hoogst interessante, veelzijdige prachtkoop' € 720,-

68) ISRAEL 1948/2000 leuke prachtpartij om uit te zoeken, veelzijdig incl oud en 
ouder met Tap enz ENORME cat waarde (in uitpuilende Koffer) € 1000 , -

69) ISRAEL 1948 - ca 2005 uitpuilende koffer met collecties in vele 
zeldzaamheden € 2 000,-

70) ISRAEL 1948/ca 2000 gigantische handelarenvoorraad incl talloze belangrijke, 
zeldzame zegels en senes Verder'n ware hoorn des overvloeds ENORM hoge 
cat waarde' Voorheen uitgepnjsd voor ca € 25 000,-, nu met 80% korting op 
de oorspronkelijke vraagprijs € 5 000,-

71) ITALIË grote partij/coll, veelzijdig, interessant, spotkoopje' € 225,-
72) ITALIË van 1860/2000 grote, veelzijdige coli /partij incl eenmaal een 

verregaand complete verzameling Koopje' € 975,-
73) ITALIË en gebieden (incl klassiek) "fundgrube", uitpuilende koffer met 



prachtig materiaal zowel postfris als gestempeld incl topmateriaal en vele 
zeldzaamheden incl talloze complete series en mooi klassiek om uit te zoeken 
Belangrijke prachtkocp, zeer veelzijdig en hoogst interessanti € 2 0 0 0 -

74) ITALIAANSE KOL. en GEB partij/coll om uit te zoeken € 2 0 0 -
75) JOEGOSLAVIË fantastische partij/coll "om uit te zoeken" incl talloze 

blokken, complete postfrisse series, ook veel zeldzaam en ongebruikelijk 
matenaal Prachtkoopi € 350,-

76) JOEGOSLAVIË "fundgrube" uitpuilende koffer met prachtig materiaal zowel 
postfris als gestempeld incl veel topmatenaal, curiositeiten, velletjes, blokken 
en vele zeldzaamheden incl talloze complete senes en mooi klassiek om uit te 
zoeken Belangrijke prachtkoop, zeer veelzijdig en hoogst interessant' 

€ 1 000,-
77) LIECHTENSTEIN enorme, belangrijke partij/coll, voor 'n fractie van de 

oorspronkelijke aanschafwaarde Prachtkoop' € 755,-
78) LUXEMBURG ca 1852/2000 collectie, zowel gest , ongest als postfns, incl 

vele belangrijke series Spotkoopje' € 650,-
79) MADAGASCAR (en Rep Malgache) penode ca 1900/1980 € 375,-
80) MONTENEGRO 1874/1913 grote partij/verz klassiek € 1300 , -
81) NOORV\/EGEN 1855/ca 2000 belangrijke coli /partij € 700,-
82) NOORWEGEN 1855/ca 2000 grote, belangrijke handelaren-voorraad, veel 

beter klassiek in aantallen € 10 000,-
83) OOSTENRIJK ca 1850/2000 grote partij/coll om uit te zoeken, veel plezier, 

avontuur € 205,-
84) OOSTENRIJK ca 1850/2000 gigantische collectie/partij waann veel 

topmatenaal € 2 550,-
85) POLEN grote partij/coll € 175,-
86) POLEN ca 1850/2000 belangrijke verz incl veel zeldzaam ongebruikelijk 

materiaal Prachtkoop' € 850,-
87) POLEN ca 1850/2000 topverz incl veel zeldzaams zoals ook proeven, een 

schatkamertje voor wederverkoper/specialist € 4 500,-
88) PORT.KOL.en GEB., overwegend klassiek Mooie coli € 285,-
89) ROEMENIE verz /coli waann veel zeldzaam/ongewoon materiaal € 200,-
90) ROEMENIE immense coli /partij om uit te zoeken, veel klassiek en talloze 

zeldzame senes, zegels, blokken enz € 1 050,-
91) TSJECHOSLOWAKIJE 1918/1990 mooie partij om uit te zoeken, vele 

postfnsse complete senes, ook klassiek Interessante prachtkoop voor 'n 
vnendenprijsje Nu € 195,-

92) TSJECHOSL0V\/AKIJE, INCL. SLOWAKIJE, TSJECHIË nieuw en oud 1918 
- 2005 partij/coll in 4 uitpuilende koffers, incl veel "creme de la creme"zoals 
velletjes, zwartdrukken, proeven/varianten, afwijkingen HEEL ZEKER de 
mooiste collectie die er van dit fascinerende verzamelgebied ooit aan de markt 
was (ook ter ondersteuning wat speciaal-catalogi, handboeken) Ten dele is 
deze uitzonderlijk mooie verzameling tentoonstellingsmatig opgezet, "once in a 
lifetime" Oorspronkelijk in delen uitgeprijsd ruim € 60 000,-
Nu in de voordeelaanbieding € 12 500.-

93) VATICAAN grote coli/partij om uit te zoeken € 150,-
94) VENEZUELA partij/coll incl klassiek € 2 5 0 -
95) VERENIGD EUROPA FDC's 1956-heden een onvoorstelbaar grote, 

gespecialiseerde uitgebreide collectie incl vele (zeldzame, hooggenoteerde) 
blokken, velletjes e d (ruim 3 000 eerste dag enveloppen, onbeschreven) 
Nu € 2 000,-

96) VER.NATIES een zeer veelzijdig mammoet-collectie, zo groot, zo uitgebreid, 
gespecialiseerd € 3 200,-

97) VER.STATEN van Amenka grote partij om uit te zoeken,incl klassiek, 
veelzijdig, erg leuk geheel, spotkoopje' € 200,-

98) VER.STATEN VAN AMERIKA gigantisch leuke, gezellige partij incl klassiek 
om uit te zoeken' Zeer veelzijdige en hoogst interessante prachtkoop' 

€ 500,-
99) VER.STATEN VAN AMERIKA twee koffers vol met matenaal "rijp en groen" 

erg leuk om uit te zoeken, ten dele in albums/insteekboeken etc , etc 
Belangrijke prachtkoop' € 3 500,-

100) ZUID AFRIKA en gebieden incl klassiek/oud matenaal grote collectie/partij 
om uit te zoeken, zeer veelzijdig en interessant' € 500,-

101) ZWEDEN postzegelboekjes incl vele "hooggenoteerde" Ruim 200 boekjes, 
elders rond de 1000 euro of meer, nu in de voordeelaanbieding € 350,-

102) ZWITSERLAND grote, fantastische coli /partij om uit te zoeken, klassiek, vele 
complete senes enz , enz € 200,-

103) ZWITSERLAND ca 1854/2002 grote avonturenpartij "rijp en groen" waarin veel 
prima materiaal "Fundgrube"'(oorspronkelijk al REDELIJK geprijsd voor ca € 
4 500 - , spotkoopje) € 700,-

104) ZWITSERLAND, klassiek z g "bedarfsbriefe" zeldzame enkelfrankenngen enz 
(duizenden stuks) € 2 500,-

105) thema NAPOLEON veelzijdige verz prentbriefkaarten, postzegels enz , 
enz € 185,-

106) thema PADVINDERIJ (scouting) bijzondere, belangrijke collectie, veelzijdig 
incl bijzonder klassiek, bneven, kaarten, proeven enz , ook wat mogelijk vals/ 
dubieus matenaal € 1 800,-

107) thema ZEPPELIN incl bneven, kaarten met en zonder postzegel, ook 
afbeeldingen fantasie etc , alle tijden incl 30er jaren incl topstukken' 

€ 1 250,-

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

ZIJN DOORGAANS NIET FILATELISTISCH 

108) AANDELEN (oude) en obhgaties vanaf ca 1850 Wat een leuke collectie' Vele 
landen, gevarieerd, incl decoratieve zeldzaamheden (ruim 300 stuks) 

€ 175,-
108a) AANDELEN (oude) enz immense coli /verz /partij met talloze hoogst 

decoratieve juweeltjes, Rusland, USA(Conf States), Nederland (ruim 
8500 stuks) Vele, Vele, vele ongebruikelijke topstukken enz , enz Nu in de 
voordeelaanbieding Oorspronkelijke vrpr per onderdeel redelijk geprijsd ca 

€ 85 000,- Nu met ruim 90% korting € 8 000,-
109) ANSICHTKAARTEN enz vanaf ca 1890 thema CHOCOLADE, veel interessant 

historisch reclame-materiaal Droste, de Jong, van Houten enz , enz 
Belangrijke, omvangrijke prachtcollectie' € 420,-

110) ANSICHTKAARTEN vanaf ca 1899 grote, seneuze topcollectie kerken, 
gemeentehuizen en dorpsgezichten van Nederland inclusief talloze kleine en 
kleinere dorpen, zowel zw/w als kleur, ten dele alfabetisch in albums opgezet, 
inclusief vele zeldzaamheden, ook van "over de grenzen" (ruim 10 000 kaarten, 
incl litho en fotokaarten) € 1 550,-

111) ANSICHTKAARTEN Nederland penode ca 1898 -1925 partij/verz van 
dorpen, steden, maar dan vrijwel uitsluitend TOPK/\ARTEN en zeldzaamheden, 
fotokaarten. Levendige, bijzondere exemplaren stoomtrams, kermiskaarten, 
dus creme de la creme (het neusje van de zalm), ruim 1000 stuks € 3 500,-

112) BANKBILJETTEN Gehele Wereld periode ca 1910/2000 mooie verzameling 
meest zeldzamere & betere biljetten, ook geschikt voor de meer gevorderde 
verzamelaar Prachtkoop' € 250,-

113) BANKBILJETTEN partij om uit te zoeken, vele landen incl doubletten en 
eenzijdig massagoed maar ook oud, zeldzaam en ongebruikelijk materiaal (ca 
1800 stuks) € 450,-

114) BANKBILJETTEN Duitsland Noodgeld enz incl ook wat Oostenrijk Collectie 
incl vele ongebruikelijke en zeldzame stukken, rariteiten enz (ruim 3 000 stuks) 

€ 2 150,-
115) BANKBILJETTEN Nederland mooie verzameling incl doubletten € 5 000,-
116) ESPERANTO bijzondere verz ansichtkaarten, etiketten, stempels, curiosa 

etc € 200,-
117) EX-LIBRIS etc verz incl klassiek, doubletten (350 stuks) € 75,-
118) GAS- EN ELECTRAPENNINGEN (oude) etc mooie collectie van dit geweldig 

interessante verzamelgebied incl oude ansichtkaarten van gasfabneken (ruim 
500 penningen incl ook veel massagoed - dat thans ook heel schaars aan het 
worden is - Koopje' Hoge cat waarde' € 250,-

119) GEHELE WERELD stadsposten, fiscaalzegels, sluitzegels, Cinderella's, 
penfere filatelie, pnve-post, herinnenngszegels, spoor- en treinzegels, m a w 
alles dat met in een standaardcatalogus staat in de ruimste zin des woords 
(ruim 8 000 zegels, vele motieven, penode 1880/1970) Fundgrube' Belangrijke, 
veelzijdige, hoogst interessante koop, veel ongebruikelijk en zeldzaam 
materiaal Koopje' € 850,-

120) JUDAICA vanaf ca 1900 veelzijdige, uitgebr coli ansichtkaarten, postzegels 
enz , enz incl klassiek, postzegels, synagogen (ruim 1 500 postzegels en 
honderden, honderden (oude) ansichtkaartenincl vele topstukken) € 600,-

121) LUCIFERSMERKEN (lucifersdoosje-etiketten) coli € 150,-
122) LUCIFERSMERKEN (lucifersdoosje-etiketten) grote, belangrijke coli /partij 

incl klassiek € 250,-
123)MILITARIA collectie waann o a I e - e n 2e wereldoorlog, censuur, 

fotomatenaal, prentbnefkaarten, cunositeiten, postgeschiedenis, 
propagandamateriaal etc , etc zeer veelzijdig en interessant' € 315,-

124) MOLENS Nederland grote belangnjke verzameling zeer gevaneerd 
overwegend op oude en zeer oude ansichtkaarten incl vele klassieke 
zeldzaamheden o a ook watermolen-verzameling (belangrijke prachtkoop') 

€ 850,-
125) MUNTSETS Nederland 1976 t/m 2002 100% compleet, 26 jaarsets, cat w 

2009 € 4 5 5 , - Nu € 160,-
126) MUNTEN Nederland proofsets 1982 t/m 2001 100% compleet, 20 stuks 

cat w N W M 2008 € 800,- Nu € 380,-
127) MUNTEN Nederland periode ca 1850/2000 waarin vele mooie oude zeldzame 

stukken incl zilver, ook wat buitenland, veel avontuur en sorteergenot o a 
zeer geschikt voor handel, ruil, opzet/aanvulling collectie, veilinghouder etc 
Spotkoopje' Belangrijke prachtkoop' € 3 000,-

128) MUNTEN Nederland 1800/ca 1980 grote, belangrijke verzameling/ 
handelarenvoorraad incl talloze zeldzaamheden €10 000,-

129) MUNTEN penode 1750/2005 belangrijke verz Nederland en buitenland incl 
veel zilver in ruim 40 draagtassen, ook doubletten, talloze topstukken ook 
goud €15 750,-

130) RODE KRUIS veelzijdige verz incl doubletten, mooi klassiek, postzegels, 
poststukken stempels, sluitzegels ansichtkaarten, memorabilia enz , enz , 
enz Hoogst interessante prachtkoop' € 250,-

131) RIJWIELBELASTINGPLAATJES20er-en 30er jaren fantastische collectie 
incl doubletten vananten met en zonder ponsgat (= voor werkelozen) etc , 
zeer gevarieerd, schitterende art-deco ontwerpen geslagen bij Rijksmunt, 
ENORM hoge cat w ' (130 stuks) € 250,-

132) RIJWIELBELASTINGPLAATJES1924/1941 100% compleet plus vele extra's 
zoals met ponsgat (= voor werkelozen) € 850,-

133) SCHAKEN uitgebreide coli incl mooi klassiek ansichtkaarten, bneven, 
stempels, poststukken, Cinderella's enz , enz (ook postz met meegeteld in 
aantal) Curiosa, veel ongebruikelijk, zeldzaam materiaal(ruim 600 stuks) 

€ 600,-
134) SIGARENBANDJES, penode ca 1900 -1970 grote, veelzijdige, nostalgische 

verz incl curiosa, ook ander matenaal in de sfeer zoals sluitz , lucifersetiketten 
etc , etc (vele duizenden) € 195,-

135) SIGARENBANDJES, kistetiketten enz grote, uitgebreide verz in ruim 50 
albums incl klassiek en vele propvolle dozen die nog uitgezocht moeten 
worden (vele, vele duizenden, naast de bekende, algemene series, ook zeer 
veel ongebruikelijk en zeldzaam materiaal) € 1 000,-

136) SPELDJES grote verzameling incl talloze zeldzaam en ongebruikelijk, 50er-
enOOer jaren € 255,-

137) STADSPOSTEN Nederland grote verzameling merendeels in complete 
postfnsse series, prachtkoop, ENORM hoge cat waarde' € 225,-

138) WATERTORENS NEDERLAND unieke verzameling op oude en zeer oude 
ansichtkaarten etc penode vanaf ca 1900, incl vele klassieke zeldzaamheden, 
ook vele interessante extra's thema dnnkwatenwinmng en "water, het wonder 
uit de kraan" Belangrijke prachtkoop' € 300,-

139) WIJN verzameling inclusief etiketten enz , enz klassiek € 200,-

Bi) 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 
ING-giro-nr: 193 598 t.n.v. W. Tieman Amsterdam ABN-AMRO Bankrek.nr: 54.01.81.307 

Telefoon 
0 2 0 - 6 2 6 32 4 3 

E-mail 
willemtieman@yahoo.com 

NZ Voorburgwal 3 0 0 
1 0 1 2 RT Amsterdam 
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KILOWAAR 
WINTER-AANBIEDINGEN 

250 gr FRANKRIJK GROOT-FORMAAT € 30,-
zeer veel 201 O-uitgiften 
250 gr JAPAN GROOT-FORMAAT € 36,-
megavariatie met bloc-zegels 
100 gr JAPAN FURI SATO € 14,-
enorme variatie regionale zegels 
500 gr NOORWEGEN MISSIE ook met h.w.'s € 25,-
100 gr BELGIË GELEGENHEIDSZEGELS zeer nieuw € 10,-
100 gr ZWEDEN GROOT-FORMAAT met veel nieuw € 10,-
(250 gr €23,-) 
500 gr AUSTRALIË MISSIE met € 29,-
veel groot-formaat en nieuw 
100 gr FAROEREILANDEN eigen import met h.w.'s € 32,-
SUPERAANBIEDING 
50 gr MONACO veel nieuw en h.w.'s € 16,-
100 gr OOSTENRIJK GROOT-FORMAAT 
voornl. Eurozegels € 19,-
250 gr LUXEMBURG met € 19,-
veel eurozegels en hoge waarden 
250 gr FINLAN D GROOT-FORMAAT € 14,-
dubbel papier maar zeer nieuw 
100 gr GUERNSEY/JERSEY € 12,-
met een grote variatie (250 gr € 28,-) 
100 gr LIECHTENSTEIN geweldige variatie met h.w.'s € 31,-

Door schaarste aan goede kilowaar zijn levertijden niet uit te sluiten 

Bezoek mogeliik na telefonisctie afspraak. Levering uitsluitend op vooruitbetaling op 
gironr. 3752594 of bank 93.28.13.720. Betaling ook nnogeli|k met creditcard 
(VISA, MASTERCARD) en Paypal. 
Portovri] vanaf € 75,-; daaronder € 3,- verzendkosten E ^ > 
extra. Bi) aankoop van 4 of meer items 5 % korting, 9& "^ 
Bestellingen onder € 35,- kunnen wij tielaas niet uitvoeren. 
Aanbiedingen zolang de voorraad strekt, prijswijzigingen voorbetiouden) 

Postzegelhandel J . VAN HAARLEM 
Postbus 330, 6500 AH Nijmegen 

Tel. 024-3777730 
E-mail: j.haarlem@wxs.nl 

www.de-verzamelaar.com 

De Nederlandse vereniging "De Verzamelaar" viert haar 

60-jarig jubileum 

met twee grote verzamelbeurzen op: 

Zondag 3 april 2011 
Oss 

Sporthal Rusheuvel 

Zaterdag 1 oktober 2011 
Hoevelaken 
Zaal Intres 

Beide beurzen zijn open van 10.00 tot 16.00 
Entree € 2,50 

(Gratis toegang voor leden van "De Verzamelaar") 

Voor reserveringen kunt u contact op nemen met: 
Maarten Brinkman 
tel: 0543-477460 

E-mail maarten.brinkman@hetnet.nl 
Meer informatie vindt u op onze website 

jokevandenberg 
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Voor al Uw abonnementen 
zowel landen als motieven. 

Ook alle benodigdheden 
kunnen wij U leveren 

met aantrekkelijke kortingen. 

Wij zijn aanwezig op 
de Filateliebeurs 

in Loosdrecht 

postzegelhandel joke van den berg 

Brabantse 
Postzegel- en 
Muntenveiling 

\S-' 
Houdt op 18 en 19 februari 2011 

haar 167^ openbare veiling 
Wij houden voor u 5 veilingen per jaar. 

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

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

restpartijen in dozen en kisten enz. 

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

Bezoek nu ook onze online veiling 
www.bpvelllng.nl 

Vraag onze gratis catalogus aan I! 

Bernadottestraat 64 
2811 SG Reeuwijk 

Tel/Fax: 0182 3954 40.. 
I^obiel:06 21 2617 74 

Email: pzhJokevdberg(?'planet,r 

mailto:j.haarlem@wxs.nl
http://www.de-verzamelaar.com
mailto:maarten.brinkman@hetnet.nl
mailto:info@brabantsepostzegelveiling.nl
http://www.bpvelllng.nl


23^ FILATELIEBEURS 2011 
LOOSDRECHT 

Vrijdag 
Zaterdag 
Zondag 

28 januari 2011: 
29 januari 2011; 
30 januari 2011: 

13:00-18:00 uur 
10:00-17.00 uur 
10:00-16:30 uur 

Meer dan 100 stands van handelaren en gespecialiseerde verenigingen, 
kleine tentoonstelling in ca. 35 kaders, 

stands van de TNT Post, Deutsche Post en het maandblad Filatelie. 

** Gratis toegang ** 
** Gratis parkeren ** 

* * Gratis pendelbus elk half uur vanaf station Hilversum ** 

Achmea Health Center (v/h Panda Hallen) 
Industrieweg 10 

Nieuw Loosdrecht 

EEN MUST VOOR IEDERE VERZAMELAAR! 

www.filateliebeurs.nl 

http://www.filateliebeurs.nl


Postzegelhandel Zeist 
Het adres voor verzamelingen, collecties, partijtjes, dozen, 
mappen en losse nummers, van Nederland, west Europa 

en vele landen van de wereld. Wij hanteren een zeer 
concurrerend prijsnivea en de Postzegelhandel Zeist niet 

goed geld terug garantie ! 

Overtuig uzelf en kom eens langs op ons kantoor, elke 
vrijdag geopend van 10:00 tot 17:00 andere dagen 

incl. zaterdag na telefonische afspraak. 

Gratis maandelijkse prijslijst bel nu ! I 
Stemerdingweg 12B te Soesterberg, Tel: 0346 351705 

internet: www.pzhzeist.nl Contact: info@pzhzeist.nl 

Luk Vanduffel bvba 
55STE OPENBARE POSTZEGELVEILING OP ZATERDAG 5 FEBRUARI 2011 

OM 13 UUR IN H E T R A M A D A P L A Z A H O T E L TE ANTWERPEN 

'^^ Zeer ruim en gevarieerd aanbod België: 
Mooi klassiel< (nieuw & gestempeld) - Alle goede 
reeksen - variëteiten/curiositeiten. 

'^^ Veel Nederland - IJsland - Oostenrijk -
Engeland - Australië - enz. + Talrijke interessante 
verzamelingen - stocks en restanten. 

Postzegelhandel 

05 PI 

O 

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

Voor onze volgende veilingen kan u steeds 
verzamelingen of goede series inleveren (eventueel 
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. 

ca 
Openbare Veilingen 

Postzegelhandel Luk Vanduffel bvba Openbare Veilingen 
Sint-Katelijnevest 34 - 2000 Antwerpen (België) 

(3) 00 323 233 89 70 
Website: www.vanduffel.be - E-mail: info@vanduffel.be 

Open van 10uur tot 17 uur doorlopend - Zondag en maandag gesloten 

http://www.pzhzeist.nl
mailto:info@pzhzeist.nl
http://www.vanduffel.be
mailto:info@vanduffel.be


POSTZEGELMANIFESTATIE NOORD 2011 
ZATERDAG 19 FEBRUARI 2011 in RODEN (Dr.) 
SPORTCENTRUM DE HULLEN, CEINTUURBAAN ZUID 6, 9301 HX 

— _„ 
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Grootste eendaagse filateliebeurs van Nederland ! 
► 1500 m2 zaal gevuld met filatelie ► meer dan 50 (inter) nationale standhouders 
► promotiestands (thematische) verenigingen ► taxatiestand (beëdigd taxateur) 

► filatelistische toebehoren ► koopjeshoek ► grote postzegelberg 
► uitgebreid jeugdprogramma ► voldoende gratis parkeergelegenheid 

► Ö/?/ï 775 PENDELDIENST VAN & NAAR BUSSTA TION RODEN !! 
ZAAL OPEN 10.00  17 . 00 , Entree € 4,00 (vanaf 16 jaar) 

Meer info, routebeschrijving, foto's eerdere edities op WWW.WBEVENEMENTEN.EU 
Voor vragen: info@wbevenementen.eu of 0505033926 ('s avonds) 

Organisatie: WB Evenementen in nauwe samenwerking met de Filatelistenvereniging RodenLeek e.o. 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

In uw en ons belang proberen wij een zo 
hoog mogelijke bieding vast te stellen. 
Wij zijn geïnteresseerd in alle landen. 
Postzegels, automaatboekjes, FDC's, 
alles! 
Een niet te slechte prijs kost u slechts 
een telefoontje. 
Bel ons even vrijblijvend. 
Wij bezoeken door heel Nederland 
(en daarbuiten), vrijblijvende taxatie en 
bezoek aan huis. 

Postzegelhandel 
Lodewijk 

Tel. 0346550618 
b.g.g. 0651360197 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

Nijmeegse 
Postzegel en 
Muntenhandel 
(ook oude ansichtkaarten) 

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

Aankomende Postzegel en Muntenbeurzen: 

j\cn 9 januari Hotel van der Valk 
Aalslerueu .322 
Van der Valk Haarlemzuid 
Toekanucü 2 

Rotterdam 2i 

Van der Valk Bijhors 
/ijdeueg 54 
Airporlliotel 
VIieüvekivveu 5961 

[)c halljaarlijkse VIPOnost/eucKeilinii waar ook 
ansichtkaarten en varia geveild worden, vindt jilaats oji 

25 & 26 februari 2011 
Wilt tl uw ver/anieling laten veilen? Neem dan contact oj") 
met MPO en w ij \ei"/orgen prolbssionele begeleiding van 

Kantooradres MPO: tinergieueg 7. 3401 Vil.) I.lsselstein 
Tel: 0306063944  lax: 0306019X95  WWW.MI'O.NI, 

http://WWW.WBEVENEMENTEN.EU
mailto:info@wbevenementen.eu
http://www.muntenenpostzegels.nl
http://WWW.MI'O.NI


s&PË,tmasM E 
KOOLMEES: EERSH ZEGEL IN NIEUWE VOGELSERIE 

TNT Post brengt samen 
met NCB Naturalis, Vogel
bescherming Nederland 
en SOVON een postzegel
serie uit met vogeltekenin-
gen van M.A. Koekkoek, 
bekend van schoolplaten. 
Op 31 januari introduceert 
TNT Post een postzegel
velletje met de koolmees. 
Vrijwel iedereen die een 
nestkast in tuin of park 
heeft hangen kan wel 
bijna rekenen op de aan
wezigheid van deze geel
groen-zwarte acrobaat. De 
tekening van de Koolmees 
is verwerkt in het nieuwe 

blauwe kader van de per
soonlijke postzegel met 
waarde i. Bij aankoop van 
het velletje ontvangt men 
tevens een bewaarblad 
met informatie over deze 
vogel. Door een speciale 
audiopen bij de postzegel 
te houden is de koolmees 
te horen. Dit is nooit eer
der in Europa vertoond! 

Voor de complete drieja
rige serie kan de verza
melaar een abonnement 
te nemen. Elke maand 
ontvangt hij twee velletjes 
met bewaarbladen voor 

FILAFAIR ZOEKT HANDEL EN WANDEL 

Stichting Hertogpost 
lanceert een nieuwe twee
daagse postzegelbeurs 
Filafair. 
Deze nieuwe nationale 
postzegelbeurs is voor 
enthousiaste beurshan
delaren en verzamelaars 
welke iets gemeen heb
ben met postzegels en 
aanverwante zaken zoals 
ansichtkaarten, filatelisti-
sche artikelen, poststuk
ken en munten. Het dient 
een jaarlijks terugkerende 
postzegelbeurs te worden 
voor iedereen die op zoek 
is naar koopjes en aanbie
dingen, speciale zegels 
en subliem materiaal. 
Er wordt gezocht naar 
een divers aanbod van 
handelaren in binnen- en 
buitenland. Personen die 

workshop willen houden 
en organisaties voor de 
jeugdige verzamelaars 
kunnen zich ook melden. 
De eerste nationale 
postzegelbeurs zal later 
dit jaar plaatsvinden. Als 
beurshandelaar en/of 
aanbieder kunt contact 
opnemen via jilofaircö) 
I1ert03p0st-euent.nl of 
u)U)U).hert03post-ei;ent.nI 

Filafair... 
^^<».»^»^###.#. 

€ 15 (inclusiefverzend
kosten). Later volgen 
de gratis audiopen en 
bewaaralbum. 
De verkoopprijs van 
postzegelvel 'Koolmees' 
plus gratis bewaarblad is 
€ 4,60. De overige delen 
die alleen in abonnement 
verkrijgbaar zijn kosten 
€ 6,25 exclusief verzend
kosten. 
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WIKILEAKS OP EEN POSTZEGEL?! 

Op de dag, dat oprichter 
Julian Assange van Wiki-
leaks werd gearresteerd 
verscheen er prompt een 
persoonlijke postzegel 

^ n ^ ^^ 
J , ' * IM • » 

n 

met daarop het logo van 
Wikileaks. Bij naspeu
ring stuit de redactie op 
filatelist Cees Prins. Hij 
vindt, dat er 'best> veel in 
het nieuws is deze dagen. 
Hij publiceerde op zijn 
blog littp://stampsandcliic-
kentl11nas.bl05spot.com/ de 
persoonlijke postzegels 
van Wikileaks. Of hij 
zelf die postzegels heeft 

laten maken bij TNT of 
iemand anders, laat hij 
in het midden. 'Zou een 
dergelijk ontwerp door de 
TNT censuur komen? Of 
is dat een te groot woord 
censuur?, vraagt Prins 
zich af Ondertussen is 
Wikileaks te vinden op 
http://213.251.145.g6/ 

WAT IS ER TOCH MET VAN DIETEN? 

Een verwarrende adverten
tie in het maandblad van de 
firma Wonderdoos.nl over 
'Open-(Liquidatie)-Dagen' 
met een brief van de bank 
waar je een loep voor nodig 
hebt. Maar ook verontruste 
leden van verenigingen die 
melden dat er iets mis is bij 
het gerenommeerde vei
linghuis Van Dieten dat de 
wonderdozen probeert te 
slijten. Er zou ruzie binnen 
de directie zijn en gedoe 

met uitbetalingen. 
Het veilinghuis meldt zelf 
dat op 6 december 2010 
de 620e veiling sinds 1892 
georganiseerd wordt. 
"Niet een volledige veiling 
met 4 zittingen, maar een 
veiling met uitsluitend een 
zogenaamde zitting i (met 
inhoudelijk extra gedeelte 
zitting 2)". Daarin komen 
onder de hamer: Dozen, 
waarin een gevarieerd aan
bod van verzamelingen. 

200-JARIGE MUURSCHILDERING 

Ter ere van het 200-jarige 
bestaan van Argentinië 
heeft Correo Argentino 
een souvenirvelletje van 
maar liefst 50 x 10 cm 
uitgebracht. Hierop 
staat de muurschildering 
'Hommage aan 200 jaar 
Argentinië' van oorspron
kelijk maar liefst 11,66 m 

X 2,40 m. Oorspronkelijk 
werd het doek gemaakt 
tijdens de Boekenbeurs 
2008 in Buenos Aires 
door de schilder iVliguel 
Rep. Het velletje met uit
giftedatum 29 mei 2010 is 
te koop via de website van 
Correo Argentino 
luiüUJ.correoar̂ entmo.com.ar 

restanten en avontuur-
albums en insteekboeken 
van de gehele wereld, 
inclusief Nederland & 
Overzeese Rijksdelen en 
diverse thematische verza
melingen -enveloppen met 
verzamelingen en restan
ten van de gehele wereld, 
inclusief Nederland & 
Overzeese Rijksdelen, ka
vels met munten, literatuur 
en varia. 
Net als de advertentie is 
dit geen aankondiging die 
uitblinkt door helder
heid. Een zogenaamde 
zitting I? Inhoudelijk extra 
gedeelte? Toen ik dacht 
het allemaal begrepen 
te hebben, kreeg ik een 
brief thuis waarin onder 
meer stond, dat de in het 
Maandblad aangekondigde 
liquidatieverkoop toch niet 
door zou gaan. Dejanua-
riveiling gaat ook niet door 
('Door de ingebruikname 
van nieuwe geavanceerde 
software'), in maart zal 
moeten blijken of er bij 
Van Dieten weer ouderwets 
mooi materiaal geveild 
wordt of dat men dozen 
blijft verschuiven. 

John Dehe' 

http://I1ert03p0st-euent.nl
http://kentl11nas.bl05spot.com/
http://213.251.145.g6/
http://Wonderdoos.nl


TNT POST AKKOORD MET VAKBONDEN 

Na lang overleg zijn TNT 
Post en Abvakabo FNV, 
CNV Publieke Zaak en 
BVPP het eens geworden 
over minder gedwongen 
ontslagen na de aange
kondigde reorganisa
ties. Als gevolg hiervan 
vervallen ii.ooo banen. 
Door natuurlijk verloop 
en vrijwillige uittreding 
zouden 4500 gedwongen 
ontslagen vallen. Dit 
wordt nu verminderd 
door 1700 banen bij de 
Pakketservice en Auto 

NIEUWE TARIEVEN 

JVlet ingang van dit jaar 
zijn de tarieven voor 
een abonnement op ons 
maandblad Filatelie 
aangepast. Een individu
eel abonnement kost dit 
jaar € 31 in Nederland, 
€32 in België en € 49 
in de rest van Europa. 
Buiten Europa kost 
dit € 74 met 'priority' 
verzending. 

Unit. Daarnaast zal TNT 
Post bij de Auto Unit nog 
eens 200 banen proberen 
te behouden. Aan 300 
medewerkers biedt het 
postbedrijf nog tijdelijk 
werkgelegenheid tot 
eind 2013. 
De partijen zullen de 
inzet van TNT Mobility 
verder vergroten om nog 
eens 500 medewerkers 
minder in de WW te 
laten komen. Daarnaast 
proberen TNT Post en de 
vakbonden om mede
werkers waarvan de baan 
vervalt, via een extern 
detacheringbedrijf, aan 
werk te helpen. Zij doen 
hiervoor een beroep op 
de overheid. 

Afgelopen december 
werden de resultaten van 
het onlangs gehouden 
Arboned onderzoek naar 
onvrede op de werlwloer 
bij TNT Post bekend ge
maakt. TNT Post neemt 
de signalen van onvrede 
onder haar medewerkers 
zeer serieus en werkt 

op dit moment aan een 
concreet verbeterplan. 
Hierover zijn afspraken 
gemaakt in het principe-
akkoord. 

De vakbonden leggen 
het principeakkoord po
sitief voor aan hun leden 
en zien af van verdere 
acties. 

P n STAKINGSZEGELS 1983 

50̂ ' 
Herdenkingszegel 
|)oststaking : 
ö t'ni 26 novembeM983: 

ÊÊÊk 
Toen TNT Postmedewer
kers weer afgelopen maan
den de postzakken hadden 
neergezet om hun eisen 
voor minder ontslagen 
kracht bij te zetten, doken 

er weer gedenkwaardige 
herinneringszegels op. In 
november 1983 staakten 
zo ongeveer alle ambte
naren in het land, zo ook 
de PTT. 

De koper moest overigens 
een goed gevulde persoon
lijke stakingskas hebben 
om voor dit carnet niet 
minder dan 4x50 gulden 
(!) op te hoesten. 

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

L H . THOLENTROFEE 2 0 1 0 

Voor deze prijs voor de beste filatelistische rubriek 
of bijdrage in de niet-filatelistische 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 

2010 in de niet-filatehstische pers zijn verschenen 
en die naar zij menen voor bekroning in aanmer

king 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 moeten vergezeld gaan van (een 
kopie van) de bijdrage die voor bekroning wordt 

voordragen. De voordracht moet uiterlijk 14 maart 
2011 door de secretaris van de jury zijn ontvangen. 

Filatelie 
blad voor postzegelverzamelaars 

KOEVERINGSE MOLEN OP ZEGEL 

De Stichting Koeveringse 
molen, op de grens van 
de gemeenten Schijndel, 
Veghel en Sint-Oedenrode, 
brengt een postzegel 
van deze molen uit. De 
opbrengsten wil de stich
ting gebruiken om de in 
1944 afgebrande molen te 
herbouwen en opnieuw te 
laten draaien. De Koeve
ringse molen was een van 
de oudste standaardmo
lens van Nederland, ge
bouwd in 1299. De molen 
stond met twee staanders 
op Rooise grond, één op 
Eerdse en één op Schijn-
delse grond. De molenaar 
verkreeg zo maalrechten 
voor drie gemeenten. De 
molen werd in 1944 in 
brand geschoten door 

ßaeiermgae 
molen 
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Amerikaanse soldaten en 
is nooit herbouwd. 
De postzegel heeft de 
waarde "i" en is onbeperkt 
bruikbaar. De zegel is te 
bestellen via e-mailadres 
info(a)l<oei)enngsemoIen nl of 
telefonisch bij de stichting: 
0499- 474854. Het velletje 
met tien postzegels kost 
€ 5. De meerkosten wordt 
gebruikt voor de herbouw. 
Meer info: 
www koevenn3semolen.nl 

RED(T) DE POSTBODE! 

Er zijn ter gelegenheid 
van de stakingen van TNT 
Postmedewerkers eind 
vorig jaar nieuwe 'Red(t) 
de postbode' kaarten 
verschenen. Of deze 
stakingen tot bevredi
gende resultaten leidden 
voor alle partijen, is nog 
ongewis. Maar we houden 

er memorabele herin
neringen aan over, dat is 
zeker. 
Om de eerste stakings
dag op 16 november van 
de TNT Postbezorgers 
te memoreren werd 
een persoonlijke kaart 
uitgebracht via Hallmark. 
Wie de afzender is blijft 
onbekend. 

Red de postbode -Poststahng 16 november 2oio-

http://koevenn3semolen.nl


SAMENSTELLING: REIN BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
email: dziewon(a)xs4all.nl 
website: virww.galeoptix.nl/fila/druktech.htm 

De op 23 november 
jl. verschenen blokjes 
met 20 zegels van 34c 
(December) zijn er in drie 
verschillende versies: 
TNT Post versie, Albert 
Heijn versie en Kruidvat/ 
Trekpleister versie. De 
verschillen zijn te zien 
aan de logo's rechtsboven 
in de blokken en op de 
achterzijde. 
De zegels zelf zijn 
gedrukt in offset op de 
MüUerMartini rotatie

pers van Joh. Enschedé in 
Haarlem. 
Bij afname van drie blok
ken krijgt de klant een 
thuisagenda gedrukt in 
China. 
En zelfs de thuisagenda's 
bestaan nog in verschil
lende versies! Die van 

Kruidvat heeft een andere 
productbarcode. 
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GEEN GEHOOR 

Enkele jaren geleden heb 
ik in deze rubriek uitvoe
rig aandacht besteed aan 
de kleurige Geen Gehoor 
stickers die op aanbel 
zendingen [aantekenen, 
pakketten, e.d.] werden 
geplakt als de geadres
seerde niet thuis was. 
Aan de hand van de kleur 
werden de zendingen 
door de bezorger op het 
juiste adres [postkantoor, 
winkel] gebracht waar de 
zending een dag later zou 
kunnen worden opge
haald. Als een bestelbus 
zendingen voor meerdere 

afhaalpunten zou moeten 
rondbrengen zou dankzij 
de verschillende kleuren 
vermeden kunnen worden 
dat de zending op het 
verkeerde afhaalpunt 
belandt. 
Op de formulieren die 
hiervoor gebruikt worden 
 en achtergelaten worden 
bij de geadresseerde zon
der de gekleurde sticker 
 staan de instructies voor 
hoe en waar de zending is 
af te halen. Op het formu
lier staat rechtsonder de 
code voor het formulier: 
P22611. Het laatste cijfer 

P226II 

kan variëren! 
Door de vele reorganisa
ties binnen TNT Post zijn 
er ook aparte formulieren 
voor o.a. Pakketservice 
verschenen en wordt u 
in het formulier toe
gesproken door de uw 
pakketchauffeur i.p.v. uw 
postbode... 
Tot dus ver heb ik de num
mers I t./m 18 gevonden 
met elk een andere kleur. 
Het afhaalpunt op de stic
ker is in de loop der tijd 
ook vaak aangepast en ze
ker na het verdwijnen van 
de echte postkantoren! 

DE HALUWARK SPECIALE WENS VERVOLG 

Zoals vorige maand in de rubriek België 
gemeld was ook daar de Speciale Wens 
zegel van Hallmark verkrijgbaar zij het in 
een Belgische uitvoering. 
Aan de hand van een paar Belgische voor
beelden werden de Nederlandse kaarten er 
naast gelegd en al gauw bleek een treffende 
overeenkomst! 
De serie wenskaarten is precies dezelfde! Zelfs de 
volgnummers achterop de kaart  de nummers op de 
draaischappen  komen overeen! En als we kijken naar 
de barcodes blijkt het Belgische product een Neder
landse barcode te hebben! 

http://virww.galeoptix.nl/fila/druktech.htm
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INTERNATIONAAL JAAR VAN DE CHEMIE 

Op 17 januari 2011 
verschijnt een blok met 
10 zegels van (i) (= 0.5g) 
met cliemische symbolen 
en formules. Boven de 
zegels een groepspor
tret van de physicaraad 
[Solvay Council] welke 
nu 100 jaar bestaat. Op 
de foto uit 1911 de eerste 
conferentie in Hotel 
Metropole te Brussel. 
Zittend (v.l.n.r): Walter 
Nernst, Marcel Brillouin, 
Ernest Solvay, Hendrik 
Lorentz, Emil Warburg, 
JeanBaptiste Petrin, 

Wilhelm Wien, Marie 
Curie en Henri Poin
caré. Staand (v.l.n.r.): 
Robert Goldschmidt, 
Max Planck, Heinrich 
Rubens, Arnold Som
merfeld, Frederick 
Lindemann, Maurice de 
Broglie, Martin Knudsen, 
Friedrich Hasenöhrl, Ge
orges Hostelet, Edouard 
Herzen, James Hopwood 
Jeans, Ernst Rutherford, 
Heike Kamerlingh On
nes, Albert Einstem en 
Paul Langevin. Ontwerp 
Thierry Mordant. 

De zegels zijn mogelijk 
gedrukt op de ofFsetpers 
in de Zegelwerkplaats te 
Mechelen. 
Het zegelformaat is for
maat 3  40.20x27.66mm 
 met een perforatiemaat 
II1/2 22/16 tanden hor./ 
vert. Aan boven en on
derzijden een gat door
lopend, links en recht 
geheel doorlopende per
foratie. Productbarcode 
op de linksonderaan het 
blok. Losse zegels uit het 
blok kosten loc méér. 

m AANTEKENSTROOKJES OOK IN BLAUW 

De meest recente aante
kenstroken in België zijn 
uitgevoerd in het rood. 
Er blijken ook stroken te 

GKRECHTSBRIEF 
RPAR U.V. 

bestaan in het blauw in 
gebruik voor rechtban
ken! De kleur blauw in 
Nederland staand voor de 
belasting heeft hier een 
wat andere, niet minder 
dreigende betekenis 

MM ^ € 6,39 
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DE VRIJMAKING VAN DE POSTMARKT 

Op 3 januari verscheen 
een blok met 10 zegels 
van (i) (= 0.5g) met de 
cijfers „i", "i" en "11" 
als datum van ingang 
van deze vrijmaking. 
Ontwerp Clotilde Olyff. 
De zegels zijn mogelijk 
gedrukt op de offsetpers 
in de Zegelwerkplaats te 
Mechelen. 
Het zegelformaat is for

maat 3  40.20x27.66mm 
 met een perforatiemaat 
II1/2 22/16 tanden 
hor./vert. Aan boven en 
onderzijden geheel door
lopend, links en recht 
met een gat doorlopende 
perforatie. Productbarco
de op de links onderaan 
het blok. Losse zegels uit 
het blok kosten loc méér. 

12 STERRENBEELDEN 

Op 17 januari verschijnt 
een blok met 10 zegels 
van (i) (=0.59) met de 
symbolen van de 12 ster
renbeelden. Eromheen 
de 12 symbolen. Ontwerp 
Kris Maes. 

De zegels zijn mogelijk 
gedrukt op de offsetpers 

in de Zegelwerkplaats te 
Mechelen. 
De zegels en symbolen 
zijn zelfklevend en der
halve geslit. Productbar
code op de onder velrand 
van het blok. Losse zegels 
uit het blok kosten loc 
méér. 



SCHRIJVERSHUIZEN 
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Op 17 januari verschij
nen drie blokken met 
elk 5 zegels van rasp. (i 
europa = o.go) (Carême), 
(i Wereld =1.05) (Eras
mus) en (2 binnenland 
=i.i8)(Streuvels)  met de 
huizen waar de schrijvers 
gewoond hebben. Rechts 
van de zegels een portret 
van de schrijver en een 
stuk door hem geschreven 
tekst. Het betreft de schrij
vers: Maurice Carême, 
Desiderius Erasmus en 
Stijn Streuvels. Ontwerp 
het grafisch vormgever 
echtpaar Simon Casier en 
Petra Fieuws. 
De zegels zijn mogelijk 
gedrukt op de ofFsetpers 
in de Zegelwerkplaats te 
Mechelen. Het zegel
formaat is formaat 3 
 40.20x27.66mm  met 
een perforatiemaat 111/2 
22/16 tanden hor./vert. 
Aan boven en onderzij
den geheel doorlopend, 
links en recht met een gat 
doorlopende perforatie. 
Productbarcode links 
onderaan het blok. 

Maurice Carême, Wauer 
12.05.1899 Anderlecht 
15.01.1978 

Maurice Carême wordt 
op 12 mei 1899 geboren 

in Waver. In 1914 schrijft 
hij zijn eerste gedich
ten. Hij wordt in 1918 in 
Anderlecht als onderwij
zer benoemd en verhuist 
naar de gemeente. In 1924 
trouwt hij met Andrée Go
bron (bijnaam Caprine) 
en in 1925 publiceert hij 
zijn eerste bundel. In 1943 
keert hij het onderwijs de 
rug toe om zich volledig 
aan de literatuur te 
wijden. Zijn universele 
poëzie werd in de hele 
wereld vertaald en op 
muziek gezet door zo'n 
300 componisten, zoals 
Darius Milhaud, Francis 
Poulenc, Carl Orffen vele 
anderen. Zijn werk telt 
een 8otal dichtbundels, 
verhalen, romans, drama
tische legenden, essays en 
vertalingen van Neder
landstalige gedichten 
uit België. Hij ontving 
verschillende literaire 
prijzen en wordt in 1972 
in Parijs tot prins van 
de poëzie bekroond. Hij 
sterft op 13 januari 1978. 
Maurice Carême heeft dus 
60 jaar lang in Anderlecht 
gewoond, gewerkt en 
geschreven! 
Het Museum Maurice 
Carême, Avenue Nellie 
Melba 14 1070 Brussel 
(Anderlecht) 

m>\ 
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Maisons d ecnvains 
Schrijvershuizen 

Mu^cc Maurice Carcmc 
Maurice Carême Museum 
1205 1899  13 01 1978 
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DOMUS ERASM 
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Schrijvershuizen 
Maisons d'écrivains 

Het Etasmushuis 
La Maison d'Erasme 
1 4 6 6 0  1 2 0 7 1 5 3 6 

"SC

Dêsiderius Erasmus, Rotter
dam 27.10.1466 [?]  Bazel 
12.07.1536 

Nederlands Augustijner 
kanunnik, theoloog, 
humanist, schrijver en 
filosoof 
Het verhaal van het 
Erasmushuis houdt nauw 
verband met dat van het 
Kapittel van Anderlecht 
(16de eeuw). Erasmus 
Desiderius van Rotterdam 
verbleef hier in 1521. In 
1932 werd het huis tot 
museum omgebouwd. De 
verschillende collecties 
(meubilair, kunstwerken, 
gravures, boeken en 
archieven) vormen tegen
woordig een uniek geheel 
dat allerlei mijlpalen uit 
de Europese geschiedenis 
illustreert: de Renais
sance, het bewind van 
Keizer Karel, het huma
nisme, de opkomst van 
de boekdrukkunst en de 
sluimerende godsdienst
oorlogen. 
Het Erasmushuis, Rue du 
Chapitre 311070 Brussel 
(Anderlecht) 

Stijn Streuuels, Heule 
03.10.1871Inflooyem 
15.08.1969 

Het,Lijsternest' is het 
huis van de Vlaamse 
schrijver Stijn Streuvels, 
pseudoniem voor Frank 

Lateur. Het huis werd in 
1905 in een charmante 
cottagestijl opgericht naar 
een ontwerp van architect 
JozefViérin. Streuvels 
woonde en werkte er 
van 1905 tot zijn dood in 
1969. Niets wees erop dat 
de jonge Frank Lateur 
tot bakker voorbestemd 
 zou uitgroeien tot een 
schrijver van Europese 
faam met meesterwer
ken als ,De Vlaschaard', 
,Het leven en de dood 
in de ast', ,Prutske' en 
,De teleurgang van de 
Waterhoek'. Hij beschreef 
hierin op naturalistische 
wijze het leven van land
mensen en arbeiders. Pas 
na de eerste wereldoorlog 
zou hij volop erkenning 
krijgen, ook in andere 
landen. Het museum 
geeft een ongewijzigd 
beeld van de huiselijke 
sfeer waarin Streuvels 
leefde en werkte. 

Het Lijsternest, Stijn 
Streuvelsstraat56, 8570 
Ingooigem 

Losse zegels uit het blok 
kosten loc méér. 
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Schrijvershuizen 
Maisons d'écrivains 

Snjn Streuvels Museum 
Musée Snjn Streuvels 
3 10 1871 ~ l i 08 1969 
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SIHOORN Redactie adresDe Coedemeentl, 1447 PT Purmerend, telefoon 029946 38 50 
M.m.v Willeke ten Noever Bakker, Amy Groeneveld, Alex Nui)ten en Toon Oomens. 
Administratie en adreswijzigingen Ana Sprangers, Provincialeweg Noord 128, 
4286 EE Almkerk, telefoon; 0183  40 39 52 

ADRESWI|Z ICINGEN 
Een vriendelijk verzoek aan 
de abonnees van 
De Posthoorn. 
Alle adreswijzigingen, 
veranderingen in 
abonnementen, etc. 
graag doorgeven aan de 
ledenadministratie van 
De Posthoorn: 
Aria Sprangers, 
Provincialeweg Noord 128, 
4286 EE Almkerk, 
telefoon:0183  40 39 52 

60 JAAR POSTHOORN... OF TOCH rplET? 
De redactie van De Post
hoorn maakte zich op 
om het 6ojarig bestaan 
van het postzegelmaga
zme groots te vieren. Er 
waren plannen voor een 
speciaal themanummer 
en er w/erd alvast een 
persoonlijke postzegel 
gemaakt. In januari 1951 
was immers het eerste 
nummer van De Post
hoorn verschenen. Zo 
stond het ook duidelijk 
in een jubileumartikel in 
Filatelie van januari 2001 
ter gelegenheid van 50 
jaar Posthoorn. Totdat ie
mand met het allereerste 
nummer op de proppen 
kwam en dat was toch 
even een onaangename 
verrassing. Die Post
hoorn verscheen namelijk 
al in maart 1950, dus een 
aantal maanden eerder! 
Daarom geen speciaal 

POSTHOORN OP 
EUROPAZEGELS 
Lange tijd hadden de 
jaarlijkse Europazegels de
zelfde afbeelding. In 1973 
stond het ontwerp van de 
Noor Leif Fnmann Anis
dahl op de zegels van 23 
postadministraties. Zo op 
het eerste gezicht lijkt het 
een postzegel met drie pij
len. Maar als je goed kijkt 
vormen deze drie pijlen sa
men een oude posthoorn. 
De drie pijlen stonden 
voor de drie diensten die 
in die tijd samen de PTT 
vormden. Dat waren de 
post, de telegraaf en de 
telefoondienst. De Oosten
rijkse post gaf overigens 
haar eigen draai aan het 
ontwerp van Anisdahl. Op 
de Oostenrijkse postzegel 
zie je een echte posthoorn, 
de draaischijf van een 
telefoon en pijlen die de 
telegraafdienst voorstellen. 

TOESTEMMING 
Het overnemen van arti
kelen uit De Posthoorn is 
toceestaan, maar alleen m 
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= POSTHOORN POSTZEGELKUNST 
In 2001 verscheen bij de Deense 
postdienst een postzegel met echter 
posthoornkunst. Henning Dam
gaardSorensen maakte een kleurrijk 
werkje waarin je heel veel posthoorns 
kunt herkennen. Hoeveel zie jij er? 

themanummer, maar de 
artikelen voor de voorpa
gina willen we jullie niet 
onthouden. Die blijven 
interessant. Verder was 
de persoonlijke postzegel 
met de verkeerde jaartal
len al binnen. Een deel 
van de oplage van i o vel
letjes is op de kerstpost 
van de redactie geplakt, 
maar er zijn nog vier vel
letjes over. De eerste vier 
belangstellenden kunnen 
een velletje kopen voor 
7 euro (aanmaak en 
verzendkosten). Stuur 
daarvoor een mailtje 
naar jeffreygroeneveld® 
hetnet.nl .Op=op. 

1951 DE POSTWOOftN 3011 : " 1951 DE POSTHOORN 3011 

1951 DE POSTHOOHN 3011 1951 DE P0ST>100ftN 3011 
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POSTHOORN POPULAIR BIJ POST 
Een posthoorn is een 
koperen blaasinstru
ment. Het werd vroeger 
gebruikt om aan te 
geven dat de postruiter 
of de postkoets was 
gearriveerd. Met name 
in de i8e en 19e eeuw 
gebeurde dit veel. De 
mensen wisten dan dat 
ze naar het verzamel

punt moesten gaan om 
te kijken of er iets voor 
hen bij was of om hun 
post mee te geven. In 
veel landen werd de 
posthoorn het symbool 
van de postdienst. Ook 
bij de Nederlandse PTT 
is dit lange tijd het geval 
geweest. Op de brieven
bussen kwam je altijd 

HPaboniPManouw 

een posthoorn tegen. 
Bij ons is dat inmiddels 
verleden tijd. TNT draagt 
de post met meer zo'n 
warm hart toe en wil er 
het liefst van af Maar in 
het buitenland kom je die 
posthoorn nog wel tegen. 

[ ■ ■ ■ • ■ ■ > i "       ' 

POSTHOORN WERELDRECORD 
In 1872 gaf de Noorse 
PTT een aantal postzegels 
uit met daarop de afbeel
ding van een Posthoorn. 
Sindsdien zijn er regelma
tig nieuwe zegels met dit 
ontwerp verschenen. En 

dat al 139 jaar lang! Op 15 
november 2010 versche
nen de meest recente ze
gels in de waarden van 4, 
8 en 30 kroon. De Noorse 
postdienst heeft met de 
zegels een wereldrecord 

op haar naam staan van 
de langstlopende postze
gelserie ter wereld. Door 
de jaren heen werden er 
meer dan 5 miljard van 
deze Posthoornzegels 
gedrukt! 

http://hetnet.nl
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De wilde eend 
Dit is een bekende, 
hè? De wilde eend 
wordt ongeveer vijftien 
jaar oud. Dit noemen 
we een woerd, een 
mannetje, je herkent 
hem aan zijn groene 
kop, witte halsband en 
gekrulde zwarte veren 
aan de staart. 

Het nestje 
Het vrouw/tje bouwt 
een nest in het lange 
gras en na vier weken 
komen de "gehaktbal
letjes" (zoals wij ze 
thuis noemen) uit. 
IVIocht je nu eens een 
jong eendje vinden, 
en je houdt het diertje 
thuis, dan ziet hij jou 

als de mama. Hij volgt 
je overal, ook als je 
naar binnen gaat. 
Helaas is zijn moe

der dan niet meer in 
de buurt om hem te 
vertellen dat hij zijn 
behoefte buiten in het 
gras moet doen. Dus 
na een tijdje heb je er 
schoon genoeg van 
om een jong eendje op 
te voeden! IVlaar ach, 
zo leuk! 
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Het lelijke jonge 
eendje 
Heb je dit sprookje 
wel eens gelezen? Het 
lelijke jonge eendje dat 
een prachtige zwaan 
wordt? Als je goed 
naar jonge zwaantjes 
kijkt, dan zie je dat 
het waar is: het jonge 
zwaantje is grijs en 

De zomertaling 
Dit is een kleine 
soort eend. Wel eens 
gezien? Ze komen 
voor in Europa en in 
de winter trekken ze 
naar Afrika en Azië. Er 
komen bij ons maar 
weinig zomertalingen 
voor, en ze staan op 
de rode lijst. Mooi 
zegeltje is dit, met 
die schaduw onder de 
postzegelrand. 

Pekingeend 
Heb je dat wel eens 
gegeten?Het is een 
bekend eendengerecht 
in China. Ik heb het 
daar ook een keer 
gegeten, maar ik vond 
het niet zo lekker, 
een beetje droog. Dat 
klopt ook, want de 
eend wordt te drogen 
gehangen en daarna 
geroosterd, je hebt er 
een speciale oven voor 
nodig, daarom wordt 
het voornamelijk in 
restaurants gegeten. 

De brilduiker 
IVIet dit eendje is iets 
bijzonders aan de 
hand. In de broedtijd 
is hij nauwelijks in ons 
land te vinden. Maar 
daarvoor en er na bi j
voorbeeld nu zie je ze 
in grote aantallen rond 
het IJsselmeer en de 
rivieren. Omdat hij als 
broedvogel zeldzaam 
is, staat hij in Neder
land op de rode lijst. 
Hoe herken je deze 
eend? juist! Aan zijn 
witte wangetjes. 

ninjiLic 
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De smient 
Als filatelist is het zo 
nuttig om te leren 
over de postzegels die 
je in je bezit hebt, zo 
als ik nu weer merk. 
Ja, een smient, daar 
had ik wel eens van 
gehoord, en jij ? Maar 
ik had er nooit een 
plaatje van gezien. 
En ik had dit zegel al 
jaren in mijn collec
tie. Weer wat geleerd: 
een smient komt veel 
voor in Nederland, 
beter gezegd: bijna 
de meeste eenden die 
we hier hebben zijn 

De zeeeend 
Het mannetje is 
zwart en het vrouwtje 
is bruin, met lichte 
vlekken. Ze komen in 
NoordEuropa voor, en 
in Noord Amerika. Ze 
leven dus op zee en op 
meren in het binnen
land. 
Weetje waarom ik 
deze zegel nou zo heel 
erg mooi vind? Kijk 
eens goed hoe hij er 
uitziet, zo prachtig 
gegraveerd. Geen 
getekend plaatje, maar 
pure kunst. Dat was 
de reden waarom 
ik vroeger Zweden 
verzamelde: zeldzaam 
mooie zegels. Herken 
jij dat ook? 

je mooiste zegels 
Het zou heel goed 
kunnen, datje geen 
thema verzamelt, 
maar dat je je mooiste 
zegels bij elkaar op 
een albumblad zet. 
Schrijf er bij waarom 
deze voor jou het 
mooist zijn, want dat 
willen we wel weten! 

Succes er mee! 
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ZEH ALBUMBLADEN MAKEN 
MET DE COMPUTER 

2i 

In wezen is een albumblad in een voordrukalbum niets meer of 
minder dan een blad waarop hokjes (kadertjes) zijn getekend. Het 
is de bedoeling dat een verzamelaar deze kaders vult met postze
gels. Alle kaders gevuld betekent serie of deel van een jaar com

pleet; op naar het volgende blad. 

Kader tekenen 
Met een computer zijn 
die kaders natuurlijk 
wel de meest simpele 
figuurtjes om te tekenen. 
Voordat we een heel blad 
volzetten met kaders 
eerst maar even goed 
de postzegel in kwestie 
bekijken en met een 
simpele liniaal de maten 
opmeten. De volgorde 
van meten houden we 
als standaard eerst 
horizontaal en daarna 
verticaal aan, net als de 
opgave van de tanding in 
een catalogus. Houd een 
ruimte aan rondom de 
zegel van zo'n 2 mm aan 
iedere kant. Een zegel 
van 20 X 25 mm krijgt 
dus een kader van 24 x 
29 mm. 
Teken één kadertje en 
print deze uit. Er zijn 
soms verschillen in (te
ken) programma's t.o.v. 
een printer. Lang niet 
ieder programma tekent 
exact de werkelijkheid. 
Dit ene kader uitprinten 
kost je nauwelijks inkt. 
Is het kader te klein of 
te groot? Veranderen en 
print opnieuw uit. Als 
het getekende kader naar 
wens is, bewaar deze dan 
op je harddisk. Zelf doe 
ik dit in de map "kaders". 
De kaders krijgen alle 
hun eigen naam, nu vol
gens het voorbeeld: 24 x 
29.gif (of 24 X29.png). 
Krijg je in de toekomst 
weer een zegel van de
zelfde afmeting dan hoef 

je alleen maar het bijbe
horende kader vanuit je 
map op je harddisk in te 
laden en uit te printen: 
de postzegel past. 

Series 
Een serie postzegels 
bestaat vaak uit allemaal 
zegels van dezelfde 
grootte, meestal varieert 
alleen de waardeaan
duiding en de kleur van 
het zegel (heel soms is 
een hoogste waarde iets 
anders qua grootte). 
Je kunt nu het bestaande 
kader inladen en net zo 
vaak kopiëren totdat je 
serie compleet is. Eventu
eel aanvullende plaatjes 
zoek je op met Google of 
Yahoo onder het tabblad 
'afbeeldingen'. Of je zet 
bij een bepaalde serie 
extra tekst of je doet 
beide. Kortom: alles is 
mogelijk. En misschien 
overbodig opgemerkt: je 
kunt natuurlijk ook com
plete albumbladen op je 
harddisk bewaren (bij mij 
in de map 'bladen'). 

Extra 
Het leuke is dat je dank
zij een tekenprogramma 
meer kunt maken op 
een albumblad dan een 
standaard albumblad van 
een bekend merk. Stel je 
hebt een serie compleet 
maar je vindt een post
zegel uit diezelfde serie 
waarop je geboorteplaats 
en geboortedatum staan. 
Toch jammer om dat ze

gel weg te gooien omdat 
je de serie al compleet 
hebt. je kunt nu twee 
dingen doen: 
1) je maakt een kader 
extra naast of onder de 
bestaande serie 
2) je zet een kader in het 
midden van een nieuw 
blad. Kroon erboven, 
een waaier van pauwen
veren en daaronder in 
gebogen tekst "MIJN 
GEBOORTEZEGEL". 

Thema 
Dit scala aan mogelijk
heden opent de weg 
naar het maken van 
themaverzamelingen. 
Er zijn bladen zat van 
landenverzamelingen als 
Nederland, Suriname, 
Turkije, enz.. Wat niet te 
koop is zijn albums van 
bijv. olifanten, onderzee
ërs of voorjaarsbloemen. 
Dat probleem los je nu 
op met een tekenpro
gramma: je tekent de bla
den zelf en zo ontstaat 
uiteindelijk jouw eigen 
unieke album. 

Uitprinten 
Nu moetje bladen nog 
uitprinten. Een printer 
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instellen (papiermar
ges) moet je zelf doen, 
misschien wil iemand je 
daarbij helpen. Alles wat 
je met een normale prin
ter uitprint heeft het for
maat A4. Ben je hiermee 
tevreden, dan bevestig je 
op het geprinte blad de 
postzegels met plakkers 
of met Hawidstroken. 
Het geheel kun je in een 
plastic hoesje doen dat is 
voorzien van een perfora
tierand. Deze bladen kun 
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je nu in een multomap 
doen; het goedkoopste 
album dat je zo zelf kunt 
maken. 

Wil je meer? Ga dan 
met het uitgeprinte blad 
(of meteen USBstick) 
naar een copyshop. Hier 
laat je jouw blad aan 
de rechterzijde op een 
A3blad uitprinten (wit 
of gekleurd papier). Het 
liefst op wat dikker pa
pier. Mijn eigen ervaring 
is dat 160 gram/m^ een 
goede dikte heeft. Alles 
wat het gekopieerde blad 
te breed is t.o.v. een stan
daard albumblad (van 
bijv. Davo of Schau beck) 
laat je aan de linkerkant 
afsnijden. Maak er twee 
gaten in ter bevestiging 
in het Davoalbum of 
doe verder niets als je 
een Schaubeck klemban
dalbum hebt. Thuis kun 
je de aldus verkregen 
bladen netjes in je album 
toevoegen. 

Je kunt dus van een 'of
ficieel' album jouw eigen 
unieke verzamelband 
maken. Heel veel succes 
en plezier met het maken 
hiervan. 

Marth van Herk 
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WIST JE DAT... 
...er vogels zijn met blauwe voeten? 
van de kou, zo zijn ze nou eenmaal. 
De blauwpootgent, of ook wel blauwvoet-
gent genoemd, leeft vooral op de rotsachtige 
kusten aan de westkant van Zuld-Amerika. 
Eigenlijk zijn de Calapagoseilanden hun para-
dijsje, er is volop vis in de zee en ze worden 

niet gestoord door mensen en dieren. De volwassen blauwpootgent is net zo 
groot als een gans en weegt tussen de 1,5 en 2,0 kilo. 

•Het vrouwtje legt 2 of 3 eieren per jaar en die worden 
door het mannetje en vrouwtje samen uitgebroed. 
Hun eten bestaat praktisch geheel uit vis. Om de vis 
te vangen duiken ze met een hele groep vogels tege
lijk op een zwerm vissen af Er zal er altijd wel eentje 
beethebben. Oh ja, hun snavel is ook blauw! 
Toon O o f ? | u u _ _ ^ ^ _ ^ ^ _ | ^ ^ _ _ 

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

ANTWOORDEN PUZZEL OKTOBER 2010 

Dit zijn de antwoorden 
van de puzzel van oktober 
2010: 1. Het ABC van het 
postzegels verzamelen; 
2.10 januari 1937; 3. 
museum in Bern; 4. 3 
punten; 5.128 liter; 6.16; 
7. een edelhert. 

Na loting heeft Vincent Bakker uit Hilversum een 
prijsje gewonnen. 

Hartelijk gefeliciteerd! 

PUZZEL JANUARI 2011 

Hier zijn de vragen van deze maand: 
1. In welk jaar stond er een posthoorn op de 

Europazegels? 
2. Hoelang staan er al posthoorns op zegels van 

Noorwegen? 
3. In welk jaar verscheen het postzegelmagazine 

De Posthoorn voor het eerst? 
4. Waarheen gaan de zomertalingen in de winter? 
5. Hoe oud kan de wilde eend ongeveer worden? 
6. Hoeveel eieren legt een vrouwtjes 

blauwpootgent per jaar? 

Stuur je antwoorden voor i maart 2011 naar de 
redactie van De Posthoorn, De Coedemeent 1, 
1447 PT Purmerend. 
Vergeet niet je naam, adres en PUZZEL JANUARI 
2011 te vermelden. 
Graag filatelistisch frankeren met geldige 
postzegels! 

f» M fff 
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en meisjes gingen je voor! 

fc:=^ De postzegelclub 

' van J FN op internet: 

de StampKids Club. 

Surf naar www.stampkids.org 

ABC VAN HET POSTZEGELS VERZAMELEN 
Een boek dat iedereen 
in zijn boekenkast moet 
hebben is het ABC van 
het Postzegels Verza
melen deel 2 (2e druk). 
Het is uitgegeven door 
JFN en geschreven door 
een aantal deskundige 
verzamelaars die al jaren 
verzamelen, meedoen 
aan tentoonstellingen en 
optreden als jurylid. Het 
gaat over de manieren 
waarop je kunt verzame
len en over de vele soor
ten verzamelingen die er 
zijn. Het is een ideeën
bus, in de Posthoorn 
geven we die ideeën uit 
het boek aan jullie door. 
Deze maand stellen we 
de vraag: 

Hoe kan ikfilatelistische 
kennis tonen? 
Dit is een lastige vraag. 
Je toont namelijk fllate-
listische kennis door wat 

je wel, maar ook door 
watje niet laat zien in 
je verzameling. Mis
schien wordt het laatste 
duidelijk aan de hand 
van dit voorbeeld. Het is 
goed om echt gelopen 
poststukken in te tonen. 
Maar je moet wel oplet
ten. Niet alle poststukken 
zijn geschikt voor een 
thematische verzame
ling. Het afgebeelde 
poststuk is een mooi 
voorbeeld van expresse 
post. In een verzameling 
over tarieven is het een 
goed stuk. Een ander 
verhaal wordt het als je 
deze envelop opneemt in 
een verzameling over het 
koninklijk huis, bijvoor
beeld in een hoofdstuk 
over de geboorte van 
Willem van Oranje. De 
tekst op het poststuk is 
namelijk niet door de 
PTT (de voorloper van 

ABC 

TNT) op de envelop 
gedrukt. Daarom mag 
je de envelop vanwege 
tekst niet gebruiken voor 
je verzameling. Als je dat 
toch doet laat je zien dat 
je bepaalde filatelistische 
kennis niet hebt. Dus 
door het weg te laten uit 
je tentoonstellingscollec
tie toon je die filatelisti
sche kennis wel. (ABC 
deel 2, pp. 32-33) 

COMMISSIE VOOR DE VIERING VAN HET VIERDE EEUWFEEST 
DER GEBOORTE VAN PRINS WILLEM VAN ORANJE (24 APRIL 1933) 

o/gwelselioren Heer J l i r . Kr. E. A..Yan Beres teyn 

Van StOikweg 31 

A V H A 

PALEISSTRAAT 1 
AMSTERDAM C. 

http://www.stampkids.org
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ROnERDAM & HOOGBOUW 

In het oktobernum
mer eindigden we met 
de mooie Rotterdamse 
postzegel van 50 jaar Eu
romast met afbeeldingen 
die de nieuwe skyline van 
Rotterdam nu bepalen. 
Door de herontwikke
ling van De kop van Zuid 
heeft de stad extra allure 
gekregen door nieuwe 

hoge gebouwen naar 
ontwerpen van internatio
naal bekende architecten. 
Op de postzegel staan 
in totaal tien verschil
lende onderwerpen. De 
maximumkaarten, met 
uiteraard afstempeling in 
Rotterdam, brengen de 
silhouetten van de postze
gel tot leven. 

Van rechts naar links ziet 
u op de postzegel van 
[i] achtereenvolgens het 
beeld 'Verwoeste Stad' 
van Zadkine en de pyloon 
van de Willemsbrug. De 
maximumkaarten ervan 
toonden we al in het ok
tobernummer. Daarnaast 
staat de 131 meter hoge 
Millenniumtoren van 

afb. [2] een ontwerp van 
het architectenbureau 
Housden Partnership uit 
Toronto. Vervolgens op 
[3] het 98 meter hoge 
KPN kantoorgebouw, 
dat prominent op de Kop 
van Zuid staat, naar het 
ontwerp van Renzo Piano. 
De postzegel vervolgt met 
de 185 meter hoge Euro
mast, de laagbouw met 
de Kubuswoningen van 
architect Piet Blom en 
vervolgens het 88 meter 
hoge gebouw Willems-
werf aan de Boompjes van 
voormalig Rijksbouw-
meester Wim Quist, dat 
ook al in het oktobernum
mer getoond werd. Op 
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[4] het 139 meter hoge 
pand Montevideo, de 
hoogste woontoren van 
Nederland, ontworpen 
door architect Francine 
Houben. Daarnaast op [5] 
de Wilhelminatoren, 89 
meter hoog, een ontwerp 
van architect Dam & 
Partners. Tenslotte [6] 
het pand Delftse Poort, 
151 meter hoog, de 'lage' 
toren meet 93 meter en 
de architect was Abe Bon-
nema. Tot 2009 was dit 
het hoogste gebouw van 
Nederland. Qua hoogte is 
deze inmiddels ingehaald 
door de Maastoren en het 
gebouw New Orleans, 
beide in Rotterdam. 

Internationaal wordt er 
regelmatig op postzegels 
aandacht besteed aan 
hoogbouw. In Spanje 
verscheen in 200g een 
serie van vier met de 
nieuwe hoge kantoren 
in het zakencentrum van 
Madrid. Kaart [7] toont 
hoe kantoren ogenschijn
lijk ingepakt zitten in een 
soort frame. Het bijbeho
rende picturale stempel 
van [8] geeft u een idee 
hoe de andere torens 
eruit zien. Hoogbouw is 
ontstaan in de Verenigde 
Staten, waar het voor de 
wind ging en de grond in 
New York schaarser werd. 
Een mooi voorbeeld is het 
319 meter hoge Chrysler 
building door het fraaie 
ontwerp in Art Deco-stijl 
van de top. Kaart [9] 
toont deze op postzegel, 
de kaart en het stempel 
tonen de skyline van Man
hattan, het centrum van 
New York. Chicago is de 
andere stad in de VS met 
veel hoogbouw. Kaart [10] 
toont het 344 meter hoge 
John Hancock Center in 
Chicago. 

Nieuwe kampioenen 
hoogbouw worden louter 
nog in de Aziatische 
wereld gebouwd. Ik kan 
geen maximumkaart 
tonen van het hoogste ge
bouw, de 560 meter hoge 
Burj Dubai, die afgelopen 
jaar opgeleverd werd. 
Andere spraakmakende 
hoogbouw uit Azië staat 
in Sjanghai met op [11] de 
421 meter hoge Jin Mao 
toren, uit 1999. De 452 
meter hoge Petronas-to-
ren in Kuala Lumpur van 
[12] met de loopbrug, was 
in 1998 het hoogste pand 
ter wereld. Deze werd in 
2004 door het 508 meter 
hoge 'Taipei loi' gebouw 
uit Taiwan ingehaald 
als hoogste mondiale 
gebouw [13]. 

mailto:f2hedwardfr00n@hetnet.nl
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MOOI NEDERLAND ALMERE EN EINDHOVEN 

De nieuwe serie Mooi 
Nederland startte op lo 
januari met Eindlioven en 
Almere. Later in het jaar 
volgen Apeldoorn, Breda, 
Enschede en een verza-
melvel. 

Mooi Nederland Eindho
ven bestaat uit een fotopa
norama van Eindhoven, de 
vijfde stad van Nederland. 
Elk vel bevat vijf identieke 
postzegels met de waar
deaanduiding I. Het beeld 
op iedere postzegel is 
opgebouwd uit drie steeds 
groter wordende cirkels, 
met daarin respectievelijk 
een landkaart, woontoren 
en luchtfoto. Over elke 
postzegel heen is een 
lijntekening geprojecteerd 
van het Van Abbemuseum 
in Eindhoven. Eindhoven 
is de stad van techniek en 
industrie, met DAF en Phi
lips als illustere namen. 
Deze en andere bedrijven 
hebben - net zoals de 
instellingen voor hoger 
onderwijs en onderzoek 
- ook veel invloed gehad 
op de ontwikkeling van 
de stad. 

Het postzegelvel Mooi 
Nederland Almere bestaat 
uit een fotopanorama 
van Almere, de grootste 
gemeente van de provincie 
Flevoland. Elk vel bevat 
vijf identieke postzegels 
met de waardeaanduiding 
I. Het beeld op iedere 
postzegel is opgebouwd 
uit drie steeds groter 
wordende cirkels, met 
daarin respectievelijk een 
landkaart, woontoren 
en luchtfoto. Over elke 
postzegel heen is een 
lijntekening geprojecteerd 
van de nieuwe bibliotheek 

is de stad nog geen dertig 
jaar oud. Maar in die 
enkele decennia ontwik
kelde Almere zich tot een 
van de tien grootste steden 
van Nederland, met nu 
igo.ooo inwoners. Almere 
heeft de ambitie om de 

van Almere. 
De eerste woningen in Al
mere werden in 1976 op
geleverd en als gemeente 

komende twintig jaar door 
te groeien tot de vijfde 
stad van Nederland, met 
een toekomstig aantal van 
350.000 inwoners. Daar
voor is nog alle ruimte, 
zoals ook het postzegelvel 
Mooi Nederland Almere 
laat zien. 
Naast een postzegelvel van 
vijf dezelfde postzegel-
ontwerpen verschenen er 
een postzegelmapje en een 
eerstedagenvelop. 

De serie Mooi Nederland 
2011 is van de hand van 
grafisch vormgever Huug 
Schipper van Studio Tint. 

SINT-JANSKATHEDRAAL OP PERSOONLIJKE POSTZEGELS 

De Persoonlijke Postzegel 
met de Sint-Janskathe
draal verschijnt op 10 

januari. Op de zegel staat 
een foto van de zuidzijde 
van de Sint-Janskathedraal 
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in 's Hertogenbosch vanaf j 
de Parade. De Sint-Janska- 1 
thedraal is al eerder op een 
Nederlandse postzegel 
verschenen, in 1985 in de 
serie Kerken (NL 344). Dat 
betrof toen een illustratie. 
De Persoonlijke Postzegel 
Sint-Janskathedraal is 
gemaakt door de Stichting 
Archeologie, Bouwhis
torie en Cultuur (ABC) 
uit 's Hertogenbosch. 
De stichting wil hiermee 
de aandacht vestigen op 
de belangrijke plek die 
de Sint-Janskathedraal 
inneemt in de religieuze 
architectuur van Neder
land. Naast een postze
gelvel van 10 dezelfde 
postzegels verschijnen er 
een postzegelmapje en een 
eerstedagenvelop. 
De bouwgeschiedenis van 
de Sint-Jan begint eind 
14e eeuw. In 1559 werd 
de Sint-Jan tot kathedraal 
verheven van het nieuwe 
bisdom 's Hertogenbosch. 
Vanaf 162g was de kathe
draal bijna twee eeuwen 
in gebruik als gebeds

huis voor de Nederduits 
Gereformeerde Gemeente. 
Op 22 juni 1929 verleende 
Rome aan de kathe
draal de eretitel basiliek 
minores: een titel die 
alleen wordt toegekend 
aan bijzondere kerken. 
De kruisbasiliek is een 
UNESCO-monument en 
nog steeds in gebruik als 
parochiekerk. 
De Persoonlijke Postzegel 
verschijnt tegelijkertijd 
met de uitgave van een 
boek door de Stichting 
Archeologie, Bouwhistorie 
en Cultuur (ABC) uit 's 
Hertogenbosch over de 
restauratiegeschiedenis 
van de Sint-Jan sinds 185g. 
De emissie valt ook samen 
met de afronding van de 
ingrijpende restauratie die 
de Sint-Jan de afgelopen 
tien jaar heeft ondergaan. 
Op deze postzegels staat 
een i, bedoeld voor post 
tot 20 gram met een 
bestemming binnen 
Nederland. 

UITGIFTEPROGRAMMA 
EERSTE HALFJAAR 2 0 1 1 

10 januari 
• Persoonlijke Postzegels 

2011: Sint-Janskathe
draal 's-Hertogenbosch, 
postzegelvel met tien 
dezelfde postzegels 
(zelfklevend) 

• Mooi Nederland 20u -
Almere*: postzegelvel 
met vijf dezelfde postze
gels (gegomd) 

• Mooi Nederland 2011 -
Eindhoven*: postze
gelvel met vijf dezelfde 
postzegels 

31 januari 
• Persoonlijke Postzegels 

2011: Koolmees: postze
gelvel met tien dezelfde 
postzegels (gegomd) 

28 maart 
• 375 jaar Universiteit van 

Utrecht: postzegelvel 
met tien verschillende 
postzegels (gegomd) 

• Stad van Nederland: 
postzegelvel met twaalf 
postzegels, waarvan elf 
verschillende postzegels 
(gegomd) 

11 april 
• Mooi Nederland 2011 

- Breda*: postzegelvel 
met vijf dezelfde postze
gels (gegomd) 

• Mooi Nederland 2011 -
Apeldoorn*: postze
gelvel met vijf dezelfde 
postzegels (gegomd) 

18 april 
• Da's toch een kaart 

waard! 2011: postzegel
vel met drie dezelfde 
postzegels (gegomd) 

2 mei 
• Jubileumpostzegels 

2011; postzegelvel met 
tien postzegels, waar
van vijf verschillende 
postzegels (gegomd) 

23 mei 
• Unicef 65 jaar: 

postzegelvel met tien 
verschillende postzegels 
(gegomd) 

• Mooi Nederland 2011 
- Enschede*: postze
gelvel met vijf dezelfde 
postzegels (gegomd) 

• Mooi Nederland 2011 -
verzamelvel**: postze
gelvel met vijf dezelfde 
postzegels (gegomd) 

27 juni 
• 100 jaar Nederlandse 

Vereniging voor Micro
biologie: postzegelvel 
met tien verschillende 
postzegels (gegomd) 

*) Alleen uerkriĵ baar in 
genoemde plaatsen. 
**) Alleen het uerzamebel is 
opgenomen in de Jaarcollectie 
Nederlandse Postzegels 2011 

Onder uoorbehoud van 
wijzigingen, druk- en schrijf
fouten. 
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Filatelistische Vorming 
en Jeugdzaken: 
Sj Bangma 
Telefoon 0187-611542 
E-maii sban5ma@xs4all nl 

Communicatie: 
J R Luinge 
Telefoon 0162-517101 
email jriuin^e^ieuronet nl 

Coordinator luryzaken: 
A Haan 
Dirk Zweepstraat 5 
6464 GE KERKRADE 
Telefoon 045-5416245 
email albert hüan@)hom£ nl 

Webmaster KNBF-site 
(lüuiui knbf nl) 
J. Boon 
E-mail. u)ebmaster@Ioibf nl 

Audiovisueel Centrum (AVO 
Secretaris 
J J M Pieters 
Telefoon 071-5761726 
Materiaalcommissaris 
Th A E Kniese 
Langestraat 71 
2312 SL Lelden 
E-mail e knieseciDplanet nl 

Bondsblbliotlieek 
Bibliothecaris 
Mevr PM van der Meer 
Telefoon 030-2205348 
De bibliotheek is gevestigd op 
het volgende adres 
Hoofdstraat i 
3741 AC Baarn 
Telefoon 035-5412526 
E-mail bibliotheek@knbf nl 
Openingstijden elke woensdag 
van 10 tot 17 uur en elke 
eerste zaterdag van de maand 
van 10 tot 12 uur 

Bondsinformatiebureau 
Mr W P Heere 
Postbus 4034 
3502 HA Utrecht 

Bondskeuringsdienst 
Voorzitter 
F C W van Beckum 
Keurzendingen svp aangetekend 
zenden aan de secretaris van de 
Bondskeuringsdienst 
H Veen 
ze Stationsstraat 258 
2718 AC Zoetermeer 
Telefoon 079-3611910 
E-mail bontlskeurinäsiiienst@planet nl 

Serviceafdelmg 
Informatie over de Serviceafdeling 
wordt verstrekt door het 
Bondsbureau in Utrecht 
Bestellingen via het Bondsbureau, 
Bankrekening 3264776 ten name van 
NBFV-bi)zondere activiteiten 

Verzekeringen 
Informatie bij het Bandsbureau 

KONINKLIJKE NEDERLANDSE BOND VAN FILATELISTENVERENIGINGEN 
POSTBUS 4034, 3502 HA UTRECHT 

WAAROM LID ZIJN VAN EEN POSTZEGELVERENIGING? 

We weten dat heel veel men
sen postzegels verzamelen, 
veel meer dan er lid zijn van 
een vereniging. Natuurlijk 
is het zo dat in onze tijd het 
lid zijn van alle soorten van 
verenigingen onder druk 
staat en ook weten we dat 
niet iedereen de noodzaak 
inziet lid te worden. Toch 
geven wij u graag nog een 
aantal argumenten waarom 
het loont lid te zijn van een 
bij de KNBF aangesloten 
vereniging: 

De regelmatige (vaak 
maandelijkse) ledenbij
eenkomsten zijn gezellig. 
U ontmoet er andere ver
zamelaars, kunt wetens
waardigheden uitwisselen, 
u kunt postzegels kopen 
van de 'dubbeltjes' tafel, de 
veiüng is elke keer weer een 
hoogtepunt. 
Veel verenigingen hebben 
een eigen 'nieuwtjesdienst', 
d.w.z. dat u zich tegen 
goede prijzen kunt abonne
ren op nieuwe postzegeluit
giften en dat u toebehoren 
zoals albums, catalogi etc. 
kunt kopen. Vaak wordt op 
de ledenbijeenkomst een 
verloting georganiseerd, 
soms een 'grote' loterij. 
Als lid van een vereni
ging heeft u automatisch 
een abonnement op dit 
maandblad 'Filatelie'. (Een 
afzonderlijk abonnement op 
'Filatehe' kost u € 31,-). 
De kosten van het lidmaat
schap bedragen gemiddeld 
tussen € 30 en € 40 per jaar. 
Lid worden is dus zeker 
geen weggegooid geld. 
Veel verenigingen geven 
een eigen verenigingsblad 
uit, met filatelistische 
artikelen, veilinglijsten, ver-
enigingsnieuws en meer. 
Voor degenen die een e-mail 
adres hebben verschijnt 
regelmatig de gratis 'KNBF 
Nieuwsbrief' met veel 
wetenswaardigheden en 
nieuwtjes en natuurlijk in 
kleur (aanmelden voor ie
dereen, dus ook niet-leden: 
redarticmcuu)sbnef(a)Icnbf. nl). 
Veel verenigingen organise
ren speciale ruilmiddagen 
ofruilavonden. 
In samenwerking met o.a. 
de KNBF en andere partijen 
worden tentoonstellingen 
en andere activiteiten geor
ganiseerd. 

Sommige verenigingen heb
ben een eigen rondzend-
dienst, een van de meest 
uitermate populaire redenen 
om lid te worden. De uitge
lezen manier om voordelig 

en gemakkelijk postzegels 
te kopen en een prima 
gelegenheid om overtollig 
materiaal te verkopen. 
De Bond (Koninklijke 
Nederlandse Bond van 
Filatelistenverenigingen 
KNBF) biedt voor onze 
leden heel veel extra's, 
zoals een zeer uitgebreide 
bibliotheek, cursussen, 
opleidingen, een keurings
dienst (voor het herkennen 
van vervalsingen, reparaties 
en dergelijke), verzekerin
gen, een homepage (www. 
knbf.nl) met veel informatie, 
enzovoorts. 
Door het lidmaatschap kunt 
u zich beter verdiepen in de 
wereld van de postzegel. Uw 
eigen kennis betreffende de 
filatelie wordt met weinig 
moeite steeds aangevuld. 
Bijzonder prettig wordt 
ervaren het delen van het 
eigen genoegen met dat van 
anderen waarbij men van el-
kaars kennis kan profiteren. 
Er zijn voldoende argumen
ten om eens naar een bijeen
komst te gaan. U bent van 
harte welkom op één van de 
verenigingsavonden. 
Wilt u iets weten over uw 
verzameling of wilt u in
formatie? Een mailtje naar 
knbĵ knbf.nl brengt veel 
antwoorden op veel vragen. 

Willem-Alexander Arnhcmer 

VACATURE BONDSBIBLIOTHECARIS 

In de loop van dit jaar 
zal de huidige Bondsbi
bliothecaris haar functie 
('een fantastische job', 
vindt ze) neerleggen. Het 
Bondsbestuur is daarom 
op zoek naar een en
thousiaste en energieke 
vrijwilliger (m/v), die de 
verantwoordelijkheid 
voor de Bondsbiblio
theek op zich wil nemen. 
De aanwezige literatuur 
is fysiek goed geordend 
en digitaal ontsloten. 
Voor verzamelaars en 
filatelisten is deze via 
een online databank 
te raadplegen. Van de 
Bondsbibliothecaris 
wordt verwacht dat hij/ 

zij aanspreekpunt is voor 
de Bondsbibliotheek en 
daarbij met veel inzet de 
prachtige collectie aan
wendt tot het bevorderen 
van literatuurgebruik 
voor onze hobby, de 
filatelie. 
Een aantal filatelisten 
fungeert daarbij reeds als 
assistent. 
Voor nadere informatie 
kunt u telefonisch con
tact zoeken met Marijke 
van der JVleer (030 - 22 
053 48) of schriftelijk 
met de heer B. Mol 
(lid Bondsbestuur), 
p/a Bondsbureau, 
Postbus 4034, 3502 HA 
Utrecht. 

VERZEKER UW VERZAMELING, EEN KLEINE MOEITE 
MAAR EEN GERUSTSTELLENDE GEDACHTE 

Ten behoeve van de 
individuele leden heeft de 
KNBF een paraplu polis 
waarop ieder lid van een 
bij de Bond aangesloten 
vereniging zich met zijn 
verzameling kan verzeke
ren. Een minimum waarde 
van de collectie is niet 
vereist. Wat wel nodig is, is 
een taxatierapport van een 
bij de NVPH aangesloten 
handelaar van de te verze
keren collectie. Voor col
lecties met een maximale 
waarde van 
€ 10.000 is geen taxatierap
port vereist. Wel moet bij 
diefstal kunnen worden 
bewezen dat de stukken in 
uw bezit waren. 
De dekking betreft 
postzegelverzamelingen, 
poststukken en postwaar-
destukken in de 
ruimste zin des woords 
inclusief albums. Dekking 
binnen Nederland uitslui
tend bij het lid thuis. Dief

stal is uitsluitend gedekt 
na braak, mits sporen aan
wezig zijn aan het gebouw. 
Er is dus geen safe o.i.d. 
vereist. Wel dient aangifte 
te worden gedaan bij de 
politie, waarvan een bewijs 
dient te worden overlegd. 
De aanschaf in de loop 
van het verzekeringsjaar is 
gedekt tot 10% van het ver
zekerd bedrag. Bij aanvang 
van het nieuwe jaar dient 
echter de hogere waarde 
wel te worden opgegeven. 
Bi) schade wordt de waarde 
uitgekeerd die vooraf is 
aangegeven. Deze waarde 
kan maximaal 70% zijn 
van de waarde in de laatste 
NVPH catalogus of lager. 

Premie 
Het verzekeringsjaar 
loopt van I januari t/m 31 
december. 
De premie bedraagt 5,i%o 
van het te verzekeren 
bedrag. 

Assurantiebelasting 
bedraagt 7,5% van die 
premie. Met ingang van i 
maart wordt deze mogelijk 
verhoogd naar 9,7%. 
Administratiekosten € 4. 
Deelname gedurende de 
loop van het jaar betekent 
een extra aanhangsel d.w.z. 
extra € 10 kosten die u in 
rekening worden gebracht. 
De verzekerde ontvangt 
géén aparte poHs. De 
dekking gaat in na beta
ling van de premie aan de 
Bond. Het betalingsbewijs 
geldt als uw polis. Aan dit 
uittreksel uit de verzeke-
ringsvoorwaarden kunnen 
geen rechten worden 
ontleend. 

Een üjschrijt van de polis is 
opgenomen op de luebsite 
www.knbf.rd Aanmelden via 
het Bondsbureau KNBF 
Postbus 4034 
3502 HA Utrecht 

http://www.knbf.rd


HET REGLEMENT EENKADERINZENDINGEN 

Tijdens Hertogpost 2010 
in 's-Hertogenbosch 
heeft de voorzitter van 
de jury al aangekondigd: 
het reglement voor een-
kaderinzendingen wordt 
gewijzigd. De aanleiding 
is de aanscherping van 
het bestaande inter
nationale (FIP) regle
ment dat vanaf I januari 
2009 van kracht is ge
worden. Internationaal 
worden thans alleen 
eenkaderinzendingen 
geaccepteerd die, simpel 
gezegd, beslist niet uit 
te breiden zijn tot een 
meerkaderinzending. 
Het is echt niet eenvou
dig om een thematische 
of niet-thematische een-
kaderinzending samen 
te stellen die aan de aan
gescherpte voorwaarde 
voldoet. Een voorbeeld. 
Neem het thema 'golf-
sport'. De titel van dit 
thema geeft aan, dat het 

uitgewerkt kan worden 
tot een meerkaderinzen
ding. Maar het thema 
'de golfbal' is, zonder 
in herhalingen te vallen, 
niet uit te werken tot een 
meerkaderinzending. 
Andere voorbeelden voor 
een niet uit te breiden 
eenkaderinzending 
zijn: 'de driegaats 
roltanding', 'de post-
pakketverrekenzegels', 
of'ie Proefvlucht van 
Nederlandsch Indië naar 
Amsterdam 1928'. 
Omdat de moeilijk
heidsgraad zo hoog is, 
worden de niet uit te 
breiden eenkaderinzen
dingen beoordeeld met 
een maximum van 100 
punten, net als de meer-
kaderinzendingen. 

Maar wordt de eenka
derinzending zoals die 
door vele verzamelaars 
werd samengesteld nu 

DE BONDSSPELD, ERETEKEN VOOR 
VERDIENSTELIJKE PERSONEN 

Kent u iemand in uw ver
eniging die zich bijzon
der verdienstelijk heeft 
gemaakt door zich in te 
zetten voor de vereni
ging? En vindt u dat deze 
persoon daarvoor moet 
worden gewaardeerd met 
een Bondsspeld? Neem 
dan contact op met het 
bestuur van uw vereni
ging-
De Bondsspeld kan 
worden toegekend in 
goud, zilver of in brons. 
Het ereteken is een 
draagspeld. De toeken
ning wordt gedaan door 
het Bondsbestuur. Het 
bestuur van een bij de 
Bond aangesloten vereni
ging kan voorstellen doen 
tot toekenning van deze 
onderscheiding. Deze 
voorstellen moeten tijdig, 
ten minste vier maanden 
voor de gewenste datum 
van uitreiking, schriftelijk 
en met redenen omkleed 
bij de secretaris van de 
Bond worden ingediend. 

Een vereniging dient ten 
minste vijfjaar te zijn 
aangesloten bij de Bond 
voordat een onderschei
ding voor een van haar 
leden kan worden aange
vraagd. 

Het aantal jaarlijks uit te 
reiken onderscheidingen 
in goud wordt in begin
sel tot maximaal drie 
maal per jaar beperkt. 
Uitreiking geschiedt 
bij voorkeur door de 
Bondsvoorzitter of diens 
plaatsvervanger ter gele
genheid van een vereni
gingsbijeenkomst waarbij 
degene die is voorgedra
gen gehuldigd wordt. 
De zilveren Bondsspeld 
kan door de Regiovoor
zitter worden uitgereikt 
en de bronzen door de 
voorzitter van de vereni
ging. Het aantal jaarlijks 
uit te reiken onderschei
dingen in zilver en brons 
is niet aan een maximum 
gebonden. 

BONDSSPELDEN 2 0 1 0 

Als aanvulling op het eerder verschenen overzicht 
zijn in het jaar 2010 de volgende Bondsspelden 
uitgereikt. 
Goud: J. Blijleven te Ridderkerk, K.F. Keessen te 
Aalsmeer, Mw. Rozendaal-Doucet te Achterveld, 
P. Stobbelaar te Valkenswaard. 
Ziluer: J.M. Arends, Mw. E.T.H.T. Teurlings-Schapen-
donk te 's-Hertogenbosch, R. de Winter, T. van Zon. 
Brons: J.T. Groot en G. Rabout. 

overboord gegooid? Het 
bestuur van de KNBF 
heeft besloten, dat de 
huidige en eigenlijk voor 
de beginnende exposan
ten bedoelde eenkade
rinzending gehandhaafd 
blijft, maar wel onder 
nieuwe voorwaarden. 
Voortaan kunnen alleen 
inzenders, die voor de 
eerste keer deelnemen 
aan een wedstrijdten
toonstelling, hun uit een 
kader bestaande en wel 
uit te breiden inzending 
laten beoordelen in een 
schaal tot maximaal 40 
punten. Vooral wordt 
dan gelet op de opbouw 
(het plan, de 'rode 
draad') en de uitwerking 
daarvan, de basis voor 
een toekomstige meerka
derinzending. Daarnaast 
spelen de filatelistische 
kennis die moet blijken 
en de presentatie een 
rol. Dus vier belangrijke 
beoordelingsonderdelen 
die ook terug te vinden 
zijn bij de meerkaderin-
zendingen. 
Als een 'beginner' een 
inzending die twee of 
meer kaders groot is wil 
laten beoordelen, dan 
dient hij die aan te mel
den voor een categorie 
3 tentoonstelüng in een 
van de wedstrijdklassen. 

Het advies is dan ook: 
bekijk de door u samen
gestelde eenkaderin
zending eens met in het 
achterhoofd de nieuwe 
reglementen. Is deze in
zending beslist niet uit te 
breiden met een tweede 
kader, dan kunt u deze 
aanmelden als eenkade
rinzending die voldoet 
aan het internationale 
reglement. 
Bent u een inzender die 
nog nooit met een inzen
ding heeft deelgenomen 
in de wedstrijdcategorie? 
Dan heeft u nu de kans 
om mee te doen met een 
kader met een algemene 
titel. 
Is uw inzending groter 
dan een kader: doe dan 
mee in de categorie 3 
tentoonstelling. 

De reglementen voor de 
eenkaderinzendingen 
(voor 'beginners met 
maximaal 40 punten' en 
voor 'gevorderden met 
maximaal 100 punten') 
zijn te raadplegen via 
de website van de KNBF 
of aan te vragen via het 
Bondsbureau. Wij wen
sen u veel succes! 

POSTZEGELTENTOONSTELLINGEN IN 2 0 1 1 

Voor het jaar 2011 zijn tot 
nu toe vier tentoonstel
lingen aangemeld bij de 
KNBF. 

In de eerste helft van het 
jaar 2011 wordt slechts 
één postzegeltentoonstel
ling georganiseerd. Op 
zaterdag 5 en zondag 
6 maart 2011 zal de 
Haarlemse Filatelistische 
Vereniging 'Op Hoop 
van Zegels' een tentoon
stelling houden in het 
Noord Hollands Archief, 
Jansstraat 40, 2011 RX 
Haarlem. Het Noord-
Hollands Archief is in de 
binnenstad van Haarlem 
gevestigd in de histori
sche Janskerk. 
De tentoonstelling is 
ingedeeld in de categorie 
'Propaganda'. Informatie 
kunt u verkrijgen van 
de heer Rvan Putten, 
Maraisstraat 10, 2021 SK 
Haarlem. Telefoon: 023-
5255052. 

De tweede helft van 2011 
begint met de POSTEX, 
een GSE evenement, 
van vrijdag 14 oktober 
tot en met zondag 16 
oktober 2011. Aan deze 
tentoonstelling kunnen 
inzenders deelnemen in 
categorie 3 en categorie 2. 
De tentoonstelling wordt 
gehouden in de Ame-
ricahal, Laan van Erica 
50, 7321 BX Apeldoorn. 

Informatie kunt u verkrij
gen van de heer B. Mol, 
Drossaardslaan 21, 4143 
BD Leerdam. Telefoon: 
0345- 61 3002. 

Op zaterdag 29 en 
zondag 30 oktober 2011 
zijn bezoekers welkom 
tijdens LIMPHILEX 41 in 
het Asta Cultuurcentrum, 
Markt 6a, 6191 RT, Beek 
Limburg. Het pand is 
een voormalig theater uit 
de jaren dertig, prachtig 
gerenoveerd en aange
past aan de huidige tijd. 
LIMPHILEX 41 is een cate
gorie 3 tentoonstelling 
georganiseerd door 'De 
Philatelist'. Informatie 
kunt u verkrijgen van de 
heer J. Berezinski, Wijn
gaardstraat 16, 6181 GE 
Elsloo, Telefoon: 046- 43 
75 490. 

In Barneveld vindt op za
terdag 12 november 2011 
een tentoonstelling plaats 
in de categorie 'Propa
ganda'. De tentoonstel
ling wordt georganiseerd 
door Postzegelvereniging 
"De Globe" Barneveld. 
De tentoonstelling vindt 
onderdak in het Pluim
veemuseum, Hessenweg 
2a, 3771 CP Barneveld. 
Informatie kunt u verkrij
gen van de heer J.J. Bol, 
Hackfortlaan 22, 3771 
XD Barneveld. Telefoon: 
0342-422593. 



SAMENSTELLING: 
DRS. JACQUES SPIJKERMAN 
POSTBUS 1065, 6801 BB ARNHEM 

NEDERLAND: is dit een 
postwaardestuk? (2) 
Op mijn vraag in het 
vorige nummer over de 
Pearlekaart heb ik nog 
geen reacties gekregen. 
Wel kreeg ik een melding 
over eenzelfde kaart die 
verzonden werd binnen 
Nijmegen. Er lijkt dus 
sprake van een landelijke 
actie. 

NEDERUVND: particulier 
bedrukte kaart 
Tijdens de tentoonstelling 
LIMPHILEX in oktober 
2010 was een brieflcaart 
van het nieuwe type ver
krijgbaar met een bijdruk. 
Een Limburgs landschap 
met een molen, de kaart 

van Limburg met in kloe
ke letters de plaatsnaam 
Weert en de aanleiding 
voor de uitgifte staan in 
vierkleurendruk weerge
geven onder de afzender
lijnen. De oplage van de 
kaart was 500 stuks, i 

NIEUWE UITGIFTEN 

Duitsland 
Het gebouw van de Duitse 
Bondsdag staat promi
nent in het zegelbeeld (55 
eurocent) van een envelop 
die uitgegeven werd ter 
gelegenheid van de 200e 
geboortedag van Eduard 
von Simson. Von Simson 
(18101899) was een Duits 
jurist en politicus. Hij 

was onder meer de eerste 
voorzitter van de Rijksdag 
in het Duitse Keizerrijk 
(1871) en president van 
het Reichsgericht. Op de 
envelop staat zijn portret 
afgebeeld met daarnaast 
zijn uitspraak: 'Recht en 
vrijheid zijn slechts twee 
verschillende namen voor 
hetzelfde'. 2 

De mailings van de Deut
sche Post en haar vele 
onderafdelingen lijken 
telkens weer te zijn voor
zien van nieuwe combina
ties van zegelbeelden. Als 
voorbeeld een drukwerk 
metzegelbeelden 35 
eurocent 'Dahlia' en 55 
eurocent'Post', ontwaard 

met het typografische 
stempel Weiden, '20.
9.1018'. 3 

Het zegelbeeld 145 
eurocent 'Historische 
postkoets' werd de 
afgelopen maanden op 
minstens twee mailings 
van de Filatelistische 
Dienst gebruikt. De eerste 
met typografisch stempel 
Weiden, 'lo.ii.1018' en 
de tweede met stempel 
Weiden, '00.00.1018'. 
4,5 

Een bijzondere categorie 
Duitse postwaardestuk
ken wordt gevormd 
door de uitgiften van de 
'Deutsche Sporthilfe'. 
Deze organisatie geeft 
postzegels en postwaar
destukken uit met een 
toeslag ten gunste van 
de Sport. Het gaat hierbij 
om particuliere uitgiften, 
die door de posterijen 
op verzoek aangemaakt 

zijn. Soms hebben ze het 
uiterlijk van een gewone 
'Pluskarte' met zegelbeeld 
Bloemen, maar steeds 
vaker worden ze voorzien 
van een zegelbeeld 'Plus
brieflndividuell'. Een 
merkwaardig voorbeeld 
mag ik u niet onthouden: 
vier enveloppen met het 
zegelbeeld 'Duitsland 
Wereldkampioen Voetbal 
2010??'. Prachtig vormge
geven zegelbeelden, met 
vier jaartallen: '54, '74, 
'go en '10. We weten on
dertussen dat het Duitse 
team in 2010 de titel niet 
behaald heeft, dus deze 
enveloppen hadden beter 
niet uitgegeven kunnen 
worden, dunkt mij. De
zelfde zegelbeelden zijn 
overigens ook gebruikt op 
normale, verder onbe
drukte enveloppen. 6a, b 

Noorwegen 
Ook m 2010 werden 
weer voorgefrankeerde 
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kerstkaarten uitgebracht. 
Twee stuks, met motieven 
ontleend aan de kerstze
gels, samen te koop voor 
32 kr. 7 

Portugal 
Het tweehonderdjarige 
bestaan van de optische 
telegraaf werd op 17 
september 2010 herdacht 
met de uitgifte van een 
brieflaart. De kaart (port 
betaald binnen Portugal) 
zou een aanwinst kunnen 
zijn voor een thematische 
collectie 'Communicatie
middelen'. 8 

Rusland 
Enveloppen groot formaat 
met zegelbeeld 'A': 
Rozen, besteldatum ach
terzijde 08-04-2010 
Zebraveulen, met een af
beelding die vrijwel iden
tiek is aan de dierentuin
briefkaart die ik meldde 
in september, maar dan 
gespiegeld (14-04-2010) 9 

Kremlin in Zaraisk (23-
04-2010) 
Tulpen (28-06-2010) 
Diverse bloemen (05-07-
2010) 
Museumwoning van de 
kunstschilder Wasnetzow 
in het dorp Rjabowo (09-
07-2010) 
Wedstrijd kindertekenin
gen (14-07-2010) 
Schilderijenmuseum in 
Wladiwostok: schilderij 
'De eerste sneeuw' van B. 
Lobos (20-07-2010) 
Helikopter 'Ansat' (29-07-
2010) 10 
i7e-eeuwse Kathedraal 
van Peleslaw-Zalesski (11-
08-2010) 
Museum in het Kareh-
sche natuurpark 'Ki-
shi'(ii-o8-20io) 
Dichter A.I. Smerdow 
1910-1986 (25-08-2010) 

Enveloppen klein formaat 
met bijzonder zegelbeeld 
10,50 roebel: 
150 jaar Nationale Bank 

Rusland; zegelbeeld 
staatswapen, illustratie 
bankgebouw en portret 
van E.I. Lamansky, die in 
i860 het statuut voor de 
bank opstelde (bestelda
tum achterzijde 24-03-
2010) II 
Dichter en romanschrijver 
A.T. Twardowsky 1910-
1971; zegelbeeld portret, 
illustratie 'Wassily Tjer-
kin' uit het gelijknamige 
gedicht (27-05-2010) 
Russische mecenassen: 
W.A. Morosowa 1848-
1917; zegelbeeld portret, 
illustratie bibliotheek 
(13-07-2010) 
Russische mecenassen: 
P.G. Demidow 1739-1821; 
zegelbeeld portret, il
lustratie Lyceum-gebouw 
(13-07-2010) 12 

Briefkaarten met bij
zonder zegelbeeld 7,70 
roebel: 
Admiraal W.A. Kasato-
now igio-1989; zegel

beeld portret, schip, 
vlag, illustratie portret en 
onderzeeër 13 
Kunstschilder A.L Laktio-
now 1910-1972; zegel
beeld portret; illustratie 
'In de zomer' uit 1951-54. 

Singapore 
Bij postzegels komt men 
het regelmatig tegen, 
maar bij postwaardestuk-
ken is het bijzonder: een 
gemeenschappelijke 
uitgifte van twee landen. 
Singapore en de Volks
republiek China zijn bij 
mijn weten de eerste twee 
landen die een dergelijke 
uitgifte gerealiseerd heb
ben. Op 18 ol<tober 2010 
verscheen een voorge
frankeerde envelop met 
in het zegelbeeld de 
vlaggen van beide lan
den. Aanleiding was de 
herdenking van twintig 
jaar diplomatieke betrek
kingen tussen beide 
staten. 14 

Spanje 
In Spanje kent men voor
gefrankeerde enveloppen 
in verschillende formaten 
en voor verschillende 
gewichtsklassen. Ze zijn 
bestemd voor binnen
lands gebruik en moeten 
bij gebruik naar het 
buitenland dus bijgefran-
keerd worden. Op de hier 
afgebeelde envelop (tarief 
'A', binnenlandse zendin
gen tot 100 gram) werd 
voor verzending naar 
Nederland € 0,64 aan 
postzegels bijgeplakt. Het 
formaat van de envelop 
is 19 X 25 cm. Tussen de 
logo's en postale aanwij
zingen op de achterkant 
staan de Olympische rin
gen, met in het Spaans de 
tekst 'ADO, sponsor van 
de Spaanse Olympische 
ploeg'. 15a, b 
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PERSOONLIJKE 
POSTZEGELS 

Voorlopii) (!) ontuierp uan boekje PQj 

Nederland 
8 uoorjezelf 
Op initiatief van Postze
gelvereniging Postaumaat 
komt er in de loop van 
deze maand weer een 
boekje uit in de PQ serie: 
de reeks boekje met acht 
persoonlijke zegels. Bij
zonder aan deze boekjes 
is dat ze verkrijgbaar 
zijn tegen de nominale 
waarde. 
Eerder hadden we '8 
voor Postaumaat' (PQi 
en 2), '8 voor Aad' (PQ3, 
bij het afscheid van Aad 
Knikman, hoofdredacteur 
van dit blad tot 2009) en 
de drie Charles Burki-
boekjes(PQ4/6). 
Nu dus PQ7. Met het 
boekje '8 voor jezelf' 
wordt de aandacht 
gevestigd op een modern 
fenomeen: de persoon-

_ lijke postzegel. Een 
- persoonlijke zegel dus 
c~ om de persoonlijke zegel 
- te promoten. Het betreft 
-ï zegels met de waarde-
z aanduiding i, zodat de 
^ verkoopprijs komt op 
ÏÏ: €3.68. 
S Ontwerpster Nicolien van 
2 der Keur verzorgde de 
= vormgeving van PQi en 

2, en ook van dit nieuwe 
boekje. 

Vier prestî eboekjes in eerste 
halgaar 
TNT gaat er weer stevig 
tegenaan. JVlaar liefst 4 

reguliere prestigeboekjes 
komen er de eerste zes 
maanden van dit jaar uit. 
Het maximum voor een 
héél jaar was tot nu toe 
5 stuks (2006, 20og en 
2010). 
Het eerste van dit kwartet 
verschijnt op 28 maart 
en bevat zegels uit de 
serie ter gelegenheid van 
het 375-jarig bestaan 
van de Universiteit van 
Utrecht. Vervolgens twee 
boekjes op 23 mei. Het 
ene schenkt aandacht 
aan de 65e verjaardag van 
UNICEF en het andere 
komt met verzamelvellen 
van de Mooi Nederland 
zegels uit 2011 (Almere, 
Eindhoven, Breda, Apel
doorn en Enschede). Op 
27 juni wordt afgesloten 
met een boekje waarin 
het eeuwfeest van de 
Nederlandse Vereniging 
Microbiologie centraal 
staat. Alle boelqes zullen 
vermoedelijk tien zegels 
van waarde i (= € 4.60) 
bevatten. Verkoopprijs 

blijft €9.95. 
Over prestigeboekjes met 
persoonlijke zegels werd 
tot nu toe (begin decem
ber) niets meegedeeld. 

Azoren 
Prestî eboekje met alle zegels 
uit 2010 
Sinds 2005 geeft de post 
van Azoren, net als die 
van broertje Madeira, elk 
jaar een prestigeboekje uit 
met alle uitgiften van het 
jaar. Een soort jaarboekje 
dus. Deze boekjes zijn 
nogal gezocht omdat de 
zegels er in een andere sa
menhang in voorkomen, 
en omdat er als een soort 
toegift een kleurproef van 
de Europazegels in zit. 
Bovendien, en ook dat is 
niet onsympathiek, zijn 
de boekjes te koop tegen 
de nominale waarde. 
Tekst en foto's verluch-
tigen het boekje. Op de 
zegels in het boekje zien 
we het leven in de oceaan 
van de negen eilanden en 
de Europazegels. Dus ook 
niet overdadig veel. Alles 
bijeen voor een zegel
waarde van € 9.84. 

Een uan de tekeningen (vrouw m 
Tibet) in het Carnet de Voyage 2. 

de Marianne-boekjes (die 
tekst stond al vermeld op 

pressies van reizen staan. 
De uitgifte van het boekje 
hangt samen met de expo
sitie 'De wereld opgete
kend door het potiood' in 
het Postmuseum te Parijs. 
De tien zegels zijn te 
gebruiken voor binnen
landse briefpost tot 20 
gram. Prijs van het boekje 
is €8.go. 

Israel 
Jeruzalem 2010 
Op de eerste dag van de 
internationale tentoon
stelling Jeruzalem 2010, 
21 november, gaf de post 

nw 1 . 7 0 x 0 ' 
IS STAMPS X NIS 1.70 

nhnAip uan Israel. 

Azoren,jaarboekje 2010. 

Frankrijk 
Rectificatie 
In het overzicht van 
de in 2010 verschenen 
Marianne-boekjes (Fila
telie december) stond een 
fout. Nummer 9 was niet 
een oproep tot het abon
neren op de kaftjes van 

Parte que voj ewirrfen 
mérttent tet plus btatu timbres, 

abonnei.vous i 
flntégraledesunMIs 

de benut timbres 
autocoflants 

C A R N E T DE 
12 TIMBRES-POSTE 
AUTOCOLLANTS 
a valldlte permaneme pour v< 
lettres Jusqu'a 20 g 
a desllr^atlon de la Frai^ee 

us supie« de vDtre tiureau de Paste MI pouf les r(awal> 
QiubrtqussbwewnenB 

Romaanse kunst' is een uoorbeeld va 
'mooie' 

n een in 2010 uerschencn boekje met 
zegels. 

nummer 7), maar betrof 
een oproep om juist op 
de gewone boekjes met 
zelfklevende zegels een 
abonnement te nemen. 
Volgens dezelfde tekst zijn 
dat immers mooie zegels. 

Cornet de Voyage 2 
Er wordt wat afgereisd 
in de wereld. Soms in 
looppas om toch maar 
zoveel mogelijk landen 
en streken bezocht te 
hebben, soms gericht om 
het gebied beter te leren 
kennen. Dit laatste wordt 
enigszins zichtbaar in een 
op 15 november versche
nen 'reisboelqe', waarin 
op tien zegels potioodim-

van Israël een fors aantal 
speciale postzegels uit. 
Daaronder bevonden zich 
ook twee boekjes. 
Allereerst een prestige
boekje 'Jerusalem, from 
Generation to Genera
tion'. Een kleurrijk boekje 
dat in tekst, beeld en 
postzegels aspecten van 
deze oude stad toont: 
centrum van meerdere 
religies, hoofdstad van 
Israël, een door de jaren 
heen groeiende joodse 
gemeenschap, stad met 
veel tempels... Twaalf ze
gels verdeeld over diverse 
velletjes zorgen voor een 
nominale waarde van NIS 
37.50. De verkoopprijs 
ligt wel wat hoger: NIS 
49. 

Daarnaast een zoge
naamd flipboekje. De 
vijftien zegels van elk 
NIS 1.70 tonen opeenvol
gend kleine verschillen, 
zodat bij het bladeren het 
beeld van een animatie 
ontstaat. 

Letland 
Vuurtoren Uzaua 
Op de eerste dag van de 
jaarlijkse postzegelbeurs 
in Sindelfingen (29 - 31 



Utviju bikas 
U£avisbXka 

Paatinaftiii dnikf ta firml 
SlA^QaltUMQutkaote" Latvia 

Paaimaricaa nomiiiRbi l s (1 ')S 
pBstmarkas tirUla IlSOOOeks 

MSksImiete Ana OTDIB Jauiiarfja 

U g h d i o u i e s of Lxtvia -
Uzavai' Ughthouse 

Postage «nmp pntxed by 
blA Balltiu Banknote" Latvia 
FHce value IV[ 0 98 
Edition 1I»000 copies 
Designer Ana (>wla Jumarija 

oktober) gaf de post van 
Letland weer eens een 
tentoonstellingsboekje 
uit. Voor de inhoud ervan 
is gebruik gemaakt van 
de vuurtorensene. Het 
boekje bevat een velletje 
met viermaal LVL 0.98 
vuurtoren van Uzava. De 
zegel verscheen eerder op 
15 oktober. 

Luxemburg 
Architectuur 
Het voor september 
2010 geplande boelqe 
'Architectuur' is er niet 
van gekomen. De uitgifte 
is uitgesteld naar 6 de
cember 2011. Het boekje 
zal acht zelfklevende 
A-zegels bevatten. 

Madeira 
Prestigeboeicje met alle zegels 
uit 2010 
Net als Azoren kvî am 
ook de post van Madeira 
op 29 oktober met een 
boelqe waarin de in 2010 
uitgegeven postzegels in 
een andere samenhang 
terugkeren. Met ook weer 
aanvullende informatie 
in woord en beeld. Bij de 
zegels in het boekje gaat 
het om twee series: die ter 
gelegenheid van de vijf
tigste verjaardag van de 
botanische tuinen en de 
Europazegels. Inclusief 
een kleurenproef. Alles 
bijeen met een zegelwaar
de van € 9.84. 

De oplage bedraogt 7000 boekjes 

Rusland 
NietVlfldiuostok, maar 
Yaroslaul. 
In het novembernummer 
zijn bij de melding van 
de stadswapenboekjes 
van Rusland de namen 
van de betreffende steden 
verwisseld. Niet het 
wapen van Vladivostok 
werd afgebeeld, maar dat 

deze melding van lezeres 
Marijke Vos, die er nog 
aan toevoegde dat de stad 
Yaroslavl in 2010 zijn 
duizendjarige bestaan 
vierde. 
Voor de volledigheid staat 
hieronder het boekje met 
de twintig zegels van 7.70 
R en het wapen van Vladi
vostok afgebeeld. 

De Siberische tijger uitkijkend ouer de zee 

van Yaroslavl: een beer 
meteen 'gouden' hel
lebaard. Ook de waarden 
zijn verwisseld. Ik kreeg 

Madeira,jaarboekje 2010 

Slovenië 
Unicef 
De Unicef wenskaarten 
bestaan al 61 jaar. Het 
eerste kaartje ontstond 
nadat een zevenjarig 
meisje uit Tsjecho-
Slowakije Unicef als dank 
voor hulp een tekening 
stuurde, waarop kinde
ren rond de meiboom 
dansen. Deze tekening 
was het uitgangspunt 
voor de allereerste Unicef 
kerstkaart in 1949. 
Op 24 september werd de 
tekening van het meisje 
opnieuw gebruikt voor 
de postzegel waarmee 
Slovenië het gebruik van 
Unicef wenskaarten wil 

3"838484"002961 
Het Sloueense boekje met de tekening van de allereerste Unicef 

u;enskaart 

promoten. De zegels zijn 
verkrijgbaar in boekjes 
van tien stuks. De zegels 
hebben de waarde-aan
duiding A (brief binnen
land, 29 cent). 

Kerst en Nieuwjaar 
Slovenië gaf op 26 
november twee kerst 
en nieuwjaarsboekjes 
uit. Het ene met twaalf 
A-zegels (29c). Afgebeeld 
is een stukje gestold 
lood. Men goot vroeger 
gesmolten lood in koud 
water. Uit de vormen 
van het gestolde stukje 
lood voorspelde men 
de nabije toekomst. Het 
andere boekje had twaalf 
C-zegels (44c). Afgebeeld 
is de adventskrans, een 
gebruik dat in duitstalige 
landen ontstaan is. 

Vaticaanstad 
Tujee kerstboekjes 
De twee op 15 november 
verschenen kerstzegels -
een gemeenschappelijke 
uitgifte met Roemenië -
waren ook in boekjes ver

krijgbaar. Het ene bevat 
viermaal 60c (geboorte 
van Jezus) en het andere 
viermaal 65c (geboorte en 
aanbidding). Oplage elk 
60.000 boekjes. 



PostBeeld 
Philatelic Adventure Store 

Nederlands grootste en nneest spectaculaire postzegelwinkel. 
Gen. Cronjéstraat 68, Haarlem, 

Openingstijden: dl. t /m vr. 10-18u, za 10-17u 

Bekijk onze geheel 
vernieuwde websites: 

w w w . postbee ld .com 
w w w . f r e e s t a m p c a t a l o g u e . c o m 

ZOEKT U NEDERLAND OF OVERZEE? 

Dan stuur ik u graag mijn regelmatig verschijnende 
aanbiedingslij sten. Deze zijn interessant voor zowel de 

beginnende als de gevorderde verzamelaar 
(en ook voor de wederverkoper). 

Ik denk dat u verrast zult zijn over mijn systeem en 
de mogelijkheden. 

Betaling altijd na ontvangst en goedlieuring uwerzijds. 

Mag ik u eens mijn lijst zenden? 
W.M. Hoekstra, Blijhamsterstraat 27D3, 9671 AT Winschoten, 

tel. 0597-430755 - fax 0597-431428 - e-mail: wmhoekstra@home.nl 

Winkeltijden: dinsdag t/m vrijdag 10.00-17.00 • zaterdag 10.00-16.00 
Telefoon 070 365 22 27 Fax 070 365 18 85 
E-mail info@collectura.com 
ING 125.34.14 ABN Amro 80.70.90.077 
Orders + € 3,50 verzendkosten bij vooruitbetaling. Bij facturering 
werkelijke verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden. 

l i che l catalogi 
Overzee deel 1 1 Noord-Amerika 2011 54,( 
Overzee deel 8.2 Zuidoost-Azië 2011 64,1 
Postwaardestukken Europa tot 1960 deel 1 2011 78,( 
Wereldcatalogus Tremen op zegels 2e editie 49,1 
Europacatalogus Vogels op zegels 2e editie 49,1 

^anbieding. Overzee deel 8 Zuid- & Zuidoost-Azië 2006 34,50 

Facit speciale cat. Scandinavië 2011 75,00 

DNK Duitsland compleet 2011 

:atalogi USA & Canada 
us Postal Catalogus USA 2011, in kleur 
Scott catalogus USA pocket 2011, in kleur 
Scott speciale catalogus USA & Gebieden 2011, in kleur 
Harris catalogus USA & Canada 2011, m kleur 

27,90' 
19,90 
75,95 
32,50 

Heuwe Catalogi 
Afinsa Portugal, Azoren & Madeira 2011, in kleur 45,00 
Afinsa speciale catalogus Portugese Colonies 2011, kleur 39,90 
Philatelia Hungarica Hongarije 2011, in kleur 36,00 
Sassone catalogus Italië, Vaticaan, San Manno 2011, kleur 18,50 
JPS Sakura Japan 2011, in kleur 18,00 
OBP België & Gebieden 2011, in kleur 26,90 
Zonnebloem catalogus Indonesië 2011 16,90 
Zonnebloem catalogus Sunname 2011 14,90 

Deze maand 5% korting op ALLES: 
www.collectura.com 

. Unitrade speciale catalogus Canada & Gebieden 2011, kleur 42,90 i 

Aar' 
Leuchtturm LSP 4/30, 60 zwarte bladzijden - 5 stuks 65,00 
Leuchtturm LSP 4/30, 60 witte bladzijden - 5 stuks 59,90 

AanDieaing f-riüex caiaiogs zu lu 
Groot-Brittannie met Kanaaleilanden, Frankrijk elk 9,90 
Oostenrijk, Zwitserland elk 7,50 
Duitsland deel 1, deel 2, Israël, Vaticaan, Verenigde Naties elk 5,00 

ACS Nieuw-Zeeland 2011 12,50 

B y P . W . M e i n h a r d t I n t i e m a t i o n a l B o o k s e l l e r s 

http://www.freestampcatalogue.com
mailto:wmhoekstra@home.nl
mailto:info@collectura.com
http://www.collectura.com
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JANUARI UITVERKOOP! 

Ki[k opude websjf^: ivi|K opude weDsg^: . . 
v^n^^^v\^postzegelparli|encen1rale.nl 

Piet Heinstraat 112 
2518 CM Den Haag ^ ^ ^ 
Tel: 070 362 52 63 ^ 9 
Fax: 070 362 54 15 
Email: admin@postzegelpartijencentrale.nl 

Openingstijden: 
maandag t/m zaterdag 

9:00-17:00 uur 

mailto:admin@postzegelpartijencentrale.nl


209e 
CORINPHILA VEILING 
20-22 januari 2011 

Speciaaldeel collectie Hans Wicher cijfer 1 876 - 1 894-met o.a.: 
Proef 2 cent okergeel op velletje - slechts één ander ex. in het Museum voor Communicatie bekend -, compleet vel van 
de Vi cent plaat 5 t/m 8, mengfrankering Wapen en Cijfer, IVi + IVi briefkaart met kopstaand opschrift gestempeld. 

Speciale catalogus collectie Jan Hintzen luchtpost met o.a.: 
Zeldzame vluchten, ramppost, censuur, proeven, de „Vorden-brief, geïllustreerde militaire luchtpostbladen van Neder-
lands-Indië (inclusief een samenvattig van zijn artikelen daarover met een volledige catalogisering). 

Algemeen: 
Uigebreid aanbod halfrond-francostempels op emissie 1852, veel betere ex., proeven met diverse ex. die uitsluitend in het 
Museum voor Communicatie aanwezig zijn, variëteiten, poststukken, luchtpost (Balbo vlucht en Zeppelin), Suriname met 
zeldzame afstempelingen op poststukken, China, Engelse gebieden, goede collecties en engrosposten. 
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De catalogus vindt u op onze v\̂ ebsite: 

WWW. CORINPHILA.NL 

Op aanvraag ook per post verkrijgbaar. 

Voor de losse nummers, munten en prentbriefkaarten 
is live meebieden via internet mogelijk. 

CORINPHILA VEILINGEN BV 
HEEMRAADSCHAPSLAAN 100 

1181 VC AMSTELVEEN  NEDERLAND 

TEL. + 31 (0)20624 97 40 

FAX F31 (0)20624 97 49 

INFO@CORINPHILA.NL 

WWW.CORINPHILA.NL 

CORINPHILA AUKTIONEN AG 
WIESENSTRASSE 8 

8034 ZÜRICH  ZWITSERLAND 

TEL. 141 (0)44389 91 91 

WWW.CORINPHILA.CH 

http://corinphila.nl
mailto:info@corinphila.nl
http://www.corinphila.nl
http://WWW.CORINPHILA.CH


FYSICA IN DE FILATELIE 
Geschiedenis uan natuurkunde op postzegels 

FRANS JACOBS, l O K E R E N (BELGIË) 

Met de hulp van zijn vrienden 
van de Lokerse Postzegelkring en 
na het uitpluizen van de beschik
bare catalogi ging hij op zoek 
naar postzegels, postw/aardestuk-
ken, FDC's en ander filatelistisch 
materiaal in verband met het 
door hem gekozen thema. 
In den beginne verzamelde 
hij het gevonden materiaal, 
vergezeld van bijpassende uitleg, 
in albums. Toen ontdekte Frans 
het nut van de computer met al 
zijn mogelijkheden en zijn hobby 
kreeg een nieuwe dimensie: het 
werd een passie! Frans Jacobs 
maakt nu gebruik van een data
base en kan vliegensvlug alles 
terugvinden van zijn ondertus
sen meer dan 2000 verzamelde 
items. 
Om geïnteresseerden kennis 
te laten maken met zijn ver
zameling houdt hij niet langer 
tentoonstellingen maar maakte, 
met hulp van Hogeschool Gent, 
een website http://inwe.hogent. 
be/JYsica_op_postzegels. 

Natuurkund^eschiedenis 
(fysica) 
Het oudste onderwerp van de 
natuurkunde is de astronomie 
en vindt zijn oorsprong bij de 
Grieken ("astron" betekent "ster" 
en "nomos" betekent "wet"). 

ARISTARCHUS van Samos 
(310-230 V Chr.) [i] is, naar wordt 
aangenomen, de eerste die een 
heliocentrische theorie voor
stelde, dus dat de aarde rond de 
zon draait. Tot in de Middeleeu
wen dachten de meeste mensen 
(en sommigen doen het nog!) 
dat de zon rond de aarde draait 

_ omdat wij, van op de aarde, dat 
Z zo ervaren. 

COPERNICUS Nicolaas (1473-
1543). [2] De vruchten van het 
werk van deze Poolse kanunnik 
werden na zijn dood bekend 

Frans Jacobs studeerde natuurkunde aan de 

Rijksuniversiteit Gent en koos daarna voor een loopbaan 

in het onderwijs. Hij doceerde fysica aan de Hogeschool 

Gent tot zijn pensioenleeftijd. Dank zij zijn jeugdliefde 

voor het verzamelen van postzegels en zijn passie voor 

de fysica had hij het niet moeilijk om, bij zijn op rust 

stelling, een hobby te vinden: hij startte met de opbouw 

van een themaverzameling "Natuurkunde". 

door zijn beruchte boek "Over 
omwentelingen der hemelli
chamen". In dit boek beweerde 
hij: "De aarde beweegt, de zon 
staat stil". (Deze tekst staat in 
het Pools op de tweede zegel 
hieronder). 

rVLKUPBRNIK 147a-1073-
Wstrzymat 

stonce 
ruszy' 
zlemi? 

O I S K A 

BRAHETichoh546-i6io)[3] 
zag terecht in aat er weinig 
vooruitgang in de sterrenkunde 
kon gemaakt worden zonder 
een voortdurende systematische 
reeks van waarnemingen van 
sterren en planeten. De nauw
keurigheid van zijn observaties 
bereikte in feite de grens die met 
het menselijk oog mogelijk is. 

KEPLER Johannes (1571-1630) [4] 
zag af van cirkelbewegingen en 
richtte zich op andere mogelijke 
banen en koos uiteindelijk voor 
de ellipsvorm. Johannes Kepler 
ontdekte toen tamelijk snel zijn 
drie beroemde wetten. Achterafis 

gebleken dat ook de manen van 
de planeten en zelfs de kunstsa
tellieten banen beschrijven die 
verlopen volgens de wetten van 
Kepler. 

NEWTON Isaac (1642-1727). [5] 
De legende vertelt dat Newton, 
door een appel van een boom 
te zien vallen, op het idee kwam 
dat de val der lichamen en het 
draaien van de maan om de 
aarde eigenlijk aan een zelfde 
oorzaak toe te schrijven zijn, 
namelijk een aantrekkingskracht 
door de aarde op deze lichamen 
uitgeoefend. Doch de aarde en 
de andere planeten wentelen om 
de zon en hele sterrenstelsels 
blijven eveneens samen in het 
heelal. Zo groeide bij Newton 
blijkbaar de overtuiging, dat één 
enkele natuurwet heel dit gedrag 

van de hemellichamen beheerst: 
"De wet der algemene gravitatie": 
alle massa's trekken elkaar aan. 
In formulevorm staat deze wet 
te lezen op de laatste postzegel 
hiervoor. 

Elektriciteit door de eeuwen heen 

TALESVANMILETE(642-
546 V.C.) [61 wordt algemeen 
beschouwd als de ontdekker van 
de elektrische krachten. Hij stelde 
namelijk vast dat met wol gewre
ven barnsteen in staat is lichte 
voorwerpen aan te trekken. Het 
woord "elektriciteit" is afgeleid 
van het Griekse woord "elektron 
", wat betekent: "barnsteen". 

FRANKLIN Benjamin (1706-
1790) [7] was de eerste die een 
bewijs leverde van het verband 
tussen bliksem en elektrische 
ontlading met zijn beroemde 
"vliegerproef. 

CALVANI Aloysius (1737-1798) 
[8] ontdekte per toeval, toen hij 
kiKkerbilletjes met behulp van 
koperen haken ophing aan een 
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ijzeren balkon, dat elektrische 
verschijnselen optraden. 

VOLTA Alessandro (17451827) 
[9] stapelde rond een glazen staaf 
afwisselend doorboorde koper
plaatjes, lapjes stof gedrenkt 
In een zwavelzuuroplossing en 
zinken plaatjes. Zo ontstond de 
eerste "pile" of "zuil van Volta" 
die elektrische spanningen van 
verscheidene volt kon opwekken. 

zelfs geen diploma, doch moet 
zeker vermeld worden in de ge
schiedenis van de natuurkunde. 
Zijn uitvinding van de gloeilamp 
ontketende een ware industri
ële en sociale revolutie over de 
ganse wereld. 

^ ü.iiy'ipy w v u v i r v w 

COULOMB Charles Augustin 
(17361806) [lo] onderzocht de 
elektrostatische krachten met een 
zelfgebouwde torsiebalans en 
ontdekte zo de bekende "wet van 
Coulomb". 

OERSTED Christian (17771851) 
[14] liet een sterke stroom lopen 
door een draad die het positieve 
en het negatieve uiteinde van een 
galvaniscn element verbond. Een 
magneetnaald die toevallig in 
de buurt stond reageerde op die 
stroom en stelde zich loodrecht 
op de draad. Toen hij de stroom 
ompoolde, draaide de magneet
naald over 180°. Dit was één van 
de grootste ontdekkingen die 
ooit gedaan zijn: het elektromag
netisme. 

REPUBUQUE FRAl^AISE 
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OHM Georg Simon (17981854) 
[n] ontdekte in 1826 de zoge
naamde "wet van Ohm": de 
elektrische stroomsterkte in een 
geleider is rechtevenredig met 
het aangelegde potentiaalver
schil. De evenredigheidsfactor 
noemt men de weerstand van 
deze geleider. Deze formule, 
die trouwens op de postzegel 
vermeld is, vormt de basiswet 
van de elektriciteit. 
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AMPÈRE André Marie (1775
1836) [15] was de enige die inzag 
dat de verkregen magnetische 
eigenschappen, bij de proef van 
Oersted, eigen waren aan de 
elektrische stroom en niet aan de 
stof waarin de stroom liep; ladin
gen in beweging zijn de oorzaak 
van het magnetisme. 

KIRCHHOFF Gustav Robert 
(18241887) [12] ontdekte de 
"wetten van KirchhofP', ditziin 
stroomverdelingswetten in elek
trische ketens zoals vermeld op 
de postzegel hierboven. 

BUSTAÏ ROBERT KIHCHHOFF 

BEOTSCHE BBNDESPOSr BEHLIN 

EDISON Thomas Alva (1847
1931) [13] is geen fysicus, had 

Galilei maakte van mechanica 
een wetenschap 
GALILEI Galileo (15641642) [i6] 
merkte op dat hij, bij de studie 
van de beweging van vrij vallende 
voonwerpen, de luchtweerstand 
in aanmerking moest nemen, 
omdat die de val afremt. Dan 
moest hij nog een manier vinden 
om de beweging nauwkeurig te 
volgen, wat voor hem onmogelijk 
was als het lichaam verticaal viel, 
omdat alles dan te snel verliep. 
Deze moeilijkheden loste hij 
op door metalen bollen (weinig 
luchtweerstand) naar beneden 
te laten rollen langs zeer gladde 
hellende vlakken (de beweging 

gebeurde op die wijze veel tra
ger). Zijn experimenten toonden 
aan dat de constante kracht die 
langs het hellend vlak gericht 
is, de snelheid van de rollende 
bol eenparig met de tijd deed 
toenemen, terwijl op het vlakke 
gedeelte de snelheid constant 
bleef Galilei bracht deze waar
nemingen over in wiskundige 
formules en concludeerde dat de 
snelheid van een voorwerp met 
ongeveer l o m/s zou toenemen 
als dit voorwerp vrij zou vallen in 
een luchtledige ruimte. 
Deze vergelijkingen en afleidin
gen betekenden het begin van de 
mechanica als wetenschap. 
De legende vertelt dat Galilei zijn 
valproeven uitvoerde van op de 
scheve toren van Pisa wat op 
bovenstaande postkaart gesug
gereerd wordt. 

tegengestelde kracht uit. 
Newton verklaarde eveneens 
de theorie van de botsingen: 
de impuls is gelijk aan de 
verandering van hoeveelheid 
van beweging. Deze formule 
is te vinden bovenaan op de 
hieronder staande postzegel. 

EINSTEIN Albert (18791955) [i8] 
verbaasde in 1905 de weten
schappelijke wereld met zijn 
"speciale relativiteitstheorie" (Zie 
Roemeense envelop). 

DDDDDD 
m'ifmm 05911991) 

400tli ABai>rtU(> i>l Ihr I»«<u>e»> »rf Ikc t qv i l i l y uT 
ilUI min wn\ pV hMnail Ka« ' IR^ = » J by ÜDIIcu 

(.alfctdS^I IttI) 

*l>»ARAfOII)M«lB«^f 
KHeued l>y rbe Minfany of IV>.b and TA 

K of ihe Pni)^ s Rrpubbc of duno "n r' n n' 

NEWTON Isaac (16421727). 
[17] Galilei bestudeerde de 
bewegingen, wat men de kine
matica noemt, Newton echter 
zocht naar het verband tussen 
de oorzaak van de beweging 
(een kracht) en de aard van 
de beweging (het gevolg), de 
zogenaamde dynamica. Hij 
vond drie bewegingswetten, nu 
algemeen bekend als de "Wetten 
van New/ton". 
1. De traagheidswet (wet van de 

inertie) zegt wat er gebeurt 
als er geen kracht werkt: een 
vooHA/erp dat in rust is zal in 
rust blijven, een voorwerp dat 
aan het bewegen is zal eenpa
rig en rechtlijnig blijven verder 
bewegen. 

2. De causaliteitswet (wet van 
oorzaak en gevolg) zegt wat 
gebeurt als er een kracnt 
werkt: het voorwerp krijgt een 
versnelling die rechtevenredig 
is met de kracht en 
omgekeerd evenre
dig met zijn massa 
(F = m.a). 

3. De wet van actie 
en reactie: als een 
eerste voorwerp 
op een tweede een 
kracht uitoefent, 
oefent het tweede 

Hierin postuleerde hij dat de 
lichtsnelheid invariant was, 
maar lengte, tijd en massa niet. 
Volgens deze theorie worden, bij 
zeer hoge snelheden, afstanden 
korter, tijdsintervallen längeren 
massa's groter 
Deze theorie was een spectacu
laire aanvulling van de wetten 
van New/ton uit de klassieke 
mechanica. Deze wetten bleken 
niet bruikbaar bij snelheden die 
in de buurt van de lichtsnelheid 
kwamen. Dit was geen probleem 
in de eerste eeuwen na Newton, 
doch later ontdekte men de zo
genaamde "elementaire deeltjes" 
zoals het elektron en proton, 
welke tot snelheden konden 
gebracht worden die in de buurt 
van de lichtsnelheid (300.000 
km/s) kwamen. Hier klopten de 
wetten van Newton niet meer en 
gafde theorie van Einstein wel 
juiste resultaten. 

voorwerp op 
het eerste een 
even grote maar 
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ARTIKEL 7 7 - FOURNIER-VERVALSINGEN 
VAN KLASSIEKE FRANSE POSTZEGELS 

INLEIDING 

In Marianne-Bulletin nr 
i66 van de Contactgroep 
Frankrijk Verzamelaars 
zag ik een vraag over 
een Franse postzegel, 
25 centimes Napoléon 
République (blauw, Y&T 
nr. 10), waarvan de vraag
steller zich afvroeg of dit 
zegel een vervalsing, een 
proefdruk of een foutdruk 
was. Op de postzegel ont
breekt de letter B onder 
de hals. 

In de periode dat ik (eind) 
redacteur van het iVlB was 
heb ik van 1973 tot en met 
1984 37 artikelen gepu
bliceerd over 'het herkennen 
van vervalsingen' van de 
'Franse' postzegels. 
Als ik de tekst van het 
eerste artikel nog eens 
goed doorlees, kom ik tot 
de conclusie dat wat ik 
toen onder andere schreef 
nog steeds van toepas
sing is, nl.'... Zelfs als 
u veel zegels en verval
singen hebt bestudeerd 

X REPUB-rRÄNC- M 

X 25CP0ST£S'25C-X 
HmMHKIWb 

Afb 1 - 25 c Ce'rès Fournier-ucrualsinä 

zult u soms nog tot de 
conclusie komen, dat u 
zich vergist of dat er toch 
nog een betere vervalsing 
is die nog moeilijker te 
onderscheiden was dan 
u dacht...." en '... De 
meeste vervalsingen kan 
men herkennen aan het 
zegelbeeld. De tekening 
is anders, bv. de mean
ders, de korenaren op het 
hoofd of men heeft fouten 
gemaakt, waardoor de 
vervalsing direct is te 
herkennen....' en '... De 
besproken vervalsingen 
die u in dit en de volgende 
artikelen zult aantreffen 
heb ik alle kunnen onder
zoeken, omdat deze zich 
in mijn bezit bevinden. Er 
zijn er nog meerdere, men 
kan met alles bezitten...' 
In het vierde artikel over 
dit onderwerp wordt 
bovengenoemde echte 
postzegel en vervalsing 
besproken en afgebeeld. 
De in dit artikel genoem
de kenmerken zal ik nu 
niet publiceren. 
Vergrote afbeeldingen van 
de echte postzegels van 
de eerste, tweede en één 
van de derde emissie van 
Frankrijk en de daarbij be
horende vervalsmgen, die 
gemaakt zijn in opdracht 
van Fournier, zullen vol

doende moeten zijn. 

Vervalsingen van 
Fournier 
Als eerste toon ik u een 
'ongebruikte' Founier-
vervalsing van de eerste 
emissie, namelijk de 
25 centimes Cérès (Y&T 
nr4) (afb. i). 
Fournier liet een postze
gel natekenen, d.w.z. de 
bovenrand met REPUB 
FRANC, de hoektekens, 
de meanders links en 
rechts van het midden
deel, de vier hoeken met 
golflijntjes en punten, de 
parelrand en de Cérès-
kop. Later monteerde 
men dan het onderste 
zogenaamde waarde-deel 
er onder. 
De letters zijn smaller en 
langer, de hoektekens zijn 
grover, de meanders zijn 
veel smaller, de golflijn
tjes in de hoeken zijn 
mmder in aantal, de pa
rels in de rand zijn kleiner 
en de Cérès-kop is slecht 
getekend. De korenaren 
op het hoofd zijn spitser, 
de druiventros is kleiner, 
de neus is recht (eigenlijk 
meer een zgn. Bourbon-
neus) en de mond is meer 
een pruillip. 
Bij bijna alle nagemaakte 
waarden is het onderste 

deel, waar in de hoeken 
de hoektekens en 'waar
de' C POSTES 'waarde' C 
staan, los gemonteerd. 
JVleestal zijn deze wat 
smaller dan het er boven 
liggende zegelbeeld. Aan
gezien de vervalsingen ge
drukt zijn van lithostenen 
(steendruk/lithografie), 
de latere, betere verval
singen van zinkplaten 
(fotolithografie), zijn deze 
snel te herkennen. De 
zegelbeelden zijn fletser 
en minder scherp dan de 
originele postzegels die 
via boekdruk (hoogdruk) 
zijn vervaardigd. 
Deze eerste vervalsingen 
van de eerste emissie zijn 
ook verschillend van 
zegelbeeld-hoogte. Op 
deze vervalsingen heeft hij 
verschillende soorten 'af-
stempehngen' toegepast. 
De meest voorkomende 
is het 'grillestempel', een 
ruitvormig-stempel. Ver
der een zogenaamd Parijs 
letterstempel DS2 en 
cijferstempel 123. Latere, 
beter uitgevoerde verval
singen, hebben andere 
vervalste stempels. 

Vergelijkingen echte en 
vervalsingen van eerste 
emissie Frankrijk (Y&T 
nrs I tot en met 6) 

• 

' . ^ ^ » « 

Afb 2 -10 c CAès-zê el (echt) Afb 4 -15 c Cerès-zegel (echt) Ajb 5-20 cÖrès-zegel (echt) AJb 8 - 25 c Cc'res-zeflel (echt) Afb 10-40 cCfe-zeijcl (echt) 

Afb 5 -10 c Ce'rès-zcgel 
(Fournier) 

Afb 5 -15 c Cérh-zegel 
(Fournier) 

Afb 7 - 20 c Ce'res-zegel 
(Fournier) 

Afb 9 - 25 c Ce'res-zê el 
(Fournier) 

Afb 11 - 40 c Ce'rcs-zeacl 
(Fournier) 



Afb. 2 10 c Cérès 
echte postzegel, zie 
fijne tekening van letters, 
meanders, golflijntjes, 
parelrand en Cérèskop. 
Afb. 3 10 c Cérès 
Fourniervervalsing, zie 
algemene kenmerken 
boven; waardeschild 
smaller dan zegelbeeld; 
zegelbeeld hoger en smal
ler dan origineel. 
Afb. 4 15 c Cérès  echte 
postzegel, zie opmerkin
gen bij 10 c Cérès  afb. 2. 
Afb. 5 15 c Cérès 
Fourniervervalsing, zie 
algemene kenmerken 
boven; waardeschild 
smaller dan zegelbeeld; 
rechts bijna doorlopende 
lijn; zegelbeeld hoger en 
smaller dan origmeel. 
Afb. 6  20 c Cérès  echte 
postzegel, zie opmerkm
gen bij 10 c Cérès  afb. 2. 
Afb. 720 c Cérès
Fourniervervalsing, zie 
algemene kenmerken 
boven; waardeschild 
smaller dan zegelbeeld; 
zegelbeeld hoger dan 
origineel. 
Afb. 8  25 c Cérès  echte 
postzegel, zie opmerkin
gen bij 10 c Cérès  afb. 2. 
Afb. 9  25 c Cérès  Four
niervervalsing, zie alge
mene kenmerken boven; 
waardeschild nauwelijks 
smaller dan zegelbeeld; 
rechts bijna doorlopende 
lijn; zegelbeeld hoger en 
smaller dan origineel. 
Afb. 10  40 c Cérès 
echte postzegel, zie op
merkingen bi] 10 c Cérès 
afb. 2. 
Afb. II  40 c Cérès 
Fourniervervalsing, zie 
algemene kenmerken 
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Afb 20  ueldcel met 1 Fr Napoleon Empire en 1 FR Cerès 

boven; waardeschild niet 
smaller dan zegelbeeld 
maar verschoven gemon
teerd; zegelbeeld hoger 
dan origineel. 
Afb. 121 FR Cérès
echte postzegel, zie op
merkingen bij 10 c Cérès 
afb. 2. 
Afb. 131 FR Cérès
Fourniervervalsing, zie 
algemene kenmerken 
boven; het zegelbeeld met 
waardeschild is in één 
keer getekend; zegelbeeld 
niet veel hoger en smaller 
dan origineel; punten tus
seniFRenPOSTESen 
I FR ontbreken veelal. 

Vergelijkingen echte en 
vervalsingen van tweede 
emissie Frankrijk 
(Y&T nr. 9 en 10) 
Afb. 14 10 c Napoléon 
République  echte post
zegel, zie fijne tekening 
van letters, meanders, 
golflijntjes, parelrand en 
kop Napoléon (vooral de 
fijne arcering van haren, 
hals en kin), onder de 
hals is links een B (Barre) 
gegraveerd. 
Afb. 15 10 c Napoléon 
République  Fournier
vervalsing, zie algemene 
kenmerken boven; boven
ste naamschild is apart 
gemonteerd en past niet; 

deel dubbele lijn zicht
baar tussen naamschild 
en middendeel; B (Barre) 
ontbreekt; veel ruimte 
tussen waardeschild en 
middendeel, deel dubbele 
lijn; waardeschild smaller 
dan zegelbeeld; links 
doorlopende hoeklijnen; 
zegelbeeld hoger en smal
ler dan origineel. 
Afb. 16  25 c Napoléon 
République  echte 
postzegel, zie opmer
kingen bij 10 c Napoléon 
République  afb. 14. 
Afb. 17  25 c Napoléon 
République  Fournier
vervalsing, zie algemene 
kenmerken boven; boven
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Afo 1 2  1 FR Ce'rèszeflel (echt) Afb 14  1 0 c Napoleon 
République (echt) 

AJb. 16  25 c Napoleon 
République (echt) 

AJb 18  1 F Napole'on Empire 
(echt) 
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Afb 131 FR Ce'rèszegel 
(Fournier) 

Afb. 15 10 c Napole'on 
République (Fournier) 

Afb 1725 cNapole'on 
République (Fournier) 

Afb ig 1F Napol&n Empire 
(Fournier) 

ste naamschild is apart 
gemonteerd en past niet; 
deel dubbele lijn zicht
baar tussen naamschild 
en middendeel; B (Barre) 
ontbreekt; veel ruimte 
tussen waardeschild en 
middendeel, deel dubbele 
lijn; waardeschild smaller 
dan zegelbeeld; links 
doorlopende hoeklijnen; 
zegelbeeld hoger en smal
ler dan origineel. 

Vergelijkingen echte en 
vervalsing van derde 
emissie Frankrijk 
(Y&T nr. 18) 
Afb. 18  1 F Napoléon 
Empire  echte postze
gel, zie fijne tekening 
van letters, meanders, 
golflijntjes, parelrand en 
kop Napoléon (vooral de 
fijne arcering van haren, 
hals en kin). 
Afb. 19  1 F Napoléon 
Empire  Fournierver
valsing, zie algemene 
kenmerken boven; het 
zegelbeeld is in één keer 
samengevoegd, naam
schild en waardeschild 
tezamen met middendeel; 
zegelbeeld is gelijk in 
hoogte maar smaller dan 
origineel. 

Dat Fournier bepaalde 
waarden samenvoegde en 
deze in één keer drukte, 
blijkt uit het veldeeltje 
met de IF Napoléon 
Empire en de i FR Cérès 
(afb. 20). 



23' FriATELIEIEURS 2011 
PAKT GROOTS UIT 
m LOOSDRECHT 

44 

Op vrijdag 28, zaterdag 29 en 
zondag 30 januari 2011 wordt 
de 23° Filateliebeurs gehou
den. Vorig jaar bezocnten ca. 
3.500 belangstellenden de beurs, 
ondanks het zeer slechte w/eer 
op zaterdag en zondag. We 
hopen dit jaar op beter weer! 
Op vrijdagmiddag om 13 uur 
opent Filateliebeurs 2011 zijn 
deuren voor het publiek. Voor 
de verzamelaars van postzegels, 
poststukken, postwaardestuK
ken, afstempelingen, automaat
stroken, maximumkaarten, 
postzegelboekjes en vakliteratuur 
biedt de beurs drie dagen lang 
interessante mogelijkheden. 

Ruim 3000 m* filatelie 
Zowel georganiseerde hande
laren als nietgeorganiseerde 
handelaren staan samen op de 
beurs. Naast NVPHleden zijn 
ook andere Nederlandse hande
laren aanwezig en voorts hande
laren uit Duitsland, Zwitserland, 
Engeland, Frankrijk en België. 

Net als in de voorgaande jaren staat deze beurs ook nu 

weer in het teken van de gespecialiseerde filatelie. Zo'n 

25 gespecialiseerde verenigingen richten stands in. Bij 

deze stands geven deze verenigingen uitgebreide informa

tie over hun activiteiten en kan men zich aanmelden als 

lid. Zeven van de deelnemende gespecialiseerde vereni

gingen zullen in tentoonstellingskaders tonen. De post

zegelhandel is goed vertegenu/oordigd met ruim tachtig 

stands. 

Gestreefd is naar een zo'n groot 
mogelijke variatie in het aanbod. 
Voor iedere verzamelaar is wel 
iets te vinden. 
Ook uw maandblad Filatelie is 
aanwezig met een eigen stand. 
De KNBF Bondsbibliotheek zal 
met haar servicedienst weer 
aanwezig zijn met een uitge
breid aanbod van filatelistische 
literatuur. TNT Post en Deutsche 
Post zijn ook weer met een stand 
aanwezig. 

Viering 98ste Filatelistendag 
Op zondag 30 januari zal de 
98ste Filatelistendag worden 
gehouden. Uitsluitend op deze 
dag is voor € 2 per stuk de 

speciale envelop van de 98ste 
Filatelistendag met speciaal 
stempel te koop. Bestelling per 
giro is ook mogelijk door € 2,45 
over te maken op giro 6217725 
t.n.v. Stichting Filateliebeurs, 
Hilversum. Vergeet niet uw adres 
op de girokaart te vermelden! 
Van iedere verkochte envelop zal 
€ 0,50 worden overgemaakt aan 
het Nationaal Fonds Kinderhulp. 

Toegang en parkeren gratis 
Ook parkeren in de omtrek en 
op het speciale parkeerterrein is 
kosteloos. Om parkeeroverlast te 
voorkomen behoren bezoekers 
de aanwijzingen van de orga
nisatie op te volgen. Het gratis 

parkeerterrein ligt op enkele 
minuten lopen van net Achmea 
Health Center. Wij wijzen erop 
dat auto's van bezoekers die 
zich niet aan de regels houden 
worden weggesleept. 

Pendeldienst 
Elk halfuur rijdt een speciale 
gratis pendelbus tussen station 
HilversumNS en het Achmea 
Health Center (v/h Panda Hal
len). De bussen zullen vertrek
ken van dezelfde plaats als vorig 
jaar, de parkeerplaats aan de 
voorzijde van het station. Vanaf 
de hoofduitgang van het station 
ca. 50 meter links. Let op posters 
in het station voor eventuele 
wijzigingen. 

Vertrektijden 
Hilversum 
Vrijdag 
12.45 uur 
13.15 uur 
13.45 uur 
17.15 uur 

Zaterdag 
9.15 uur 
9.45 uur 
17.15 uur 

Zondag 
9.45 uur 
10.15 uur 
16.15 uur 

; 
Loosdrecht 

13.15 uur 
13.45 uur 
14.15 uur etc. tot 
18.15 uur 
(laatste bus!) 

9.45 uur 
10.15 uur etc. tot 
17.15 uur 
(laatste bus!) 

10.15 uur 
10.45 uur, etc. tot 
16.45 uur 
(laatste bus!) 
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Naam: 
A.E.Philatelie 
Aantekenstookjes LWA 
Ackerman / Philaecon 
Ai-Barid 
Alderkamp 
Arve Collectors 
Barkmeijer 
Berg, Joke v.d. 
Blerk, van 
Bogaard, Anthony v.d. 
Bondsbibliotheek 
Böttger 
Bredenhof 
Breebaart 
Brinkman 
Brittania 
China 
Classic Europe Philately 
Contact Schept Kracht 
Dai Nippon 
Deursen, Jan van 
Deutsche Post 
DNS Stamps 
Duitsland 
Dutch Stamp 2000 
East Europe Phil. 
Eindejaarsbeurs 
Faber, Dick 
Filcon 
Filitalia 
Fiscale Filatelie 
Folkerts 
Frankrijk 
Gabriel 
Geerts 
Geertzen 
Griekenland 
Groeten Uit 
GüntherAG, M + R. 
HCC 
Hennekine 
Herrema 
Hertog, Den 
Hertogpost 
Heuvel BV, M.vd. 
Heuvel, F.v.d. 
Interphila 
Jeveka 
KDF 

Hndl 
Stud 
Hndl 
Stud 
Hndl 
Hndl 
Hndl 
Hndl 
Hndl 
Hndl 
Info 
Hndl 
Hndl 
Hndl 
Hndl 
Stud 
Stud 
Hndl 
Stud 
Stud 
Hndl 
Info 
Hndl 
Stud 
Hndl 
Hndl 
Prom 
Hndl 
Hndl 
Stud 
Stud 
Hndl 
Stud 
Stud 
Hndl 
Hndl 
Stud 
Hndl 
Hndl 
Stud 
Hndl 
Hndl 
Hndl 
Prom 
Hndl 
Hndl 
Hndl 
Hndl 
Hndl 

Stand: 
44 
55 
17 
68 
23 
25 
12 

107 
51 

106 
111 
52 

103 
33 
29 
72 
67 
22 
71 
62 

105 
38 
30 
54 
88 
11 
53 
21 
81 
57 
69 
15 
56 
7 

50 
80 

5 
95 
13 

110 
82 
35 
37 
65 

109 
43 
84 
16 
85 

De bussen van Eemland Reizen 
zi)n herkenbaar aan een raam-
poster De laatste bus vertrekt 
steeds een kwartier na sluitings
tijd, vrijdag om 18.15, zaterdag 
om 17.15 en zondag om 16.45 
Door deze uitstekende busver
binding IS de Filateliebeurs 2011 
voor iedereen met het openbaar 
vervoer te bereiken. Slechte 
weersomstandigheden hoeven 
uw bezoek aan de Filateliebeurs 
2011 met in de weg te staan. 
Bezoekers die afhankelijk zijn 
van een rolstoel zijn uiteraard 
welkom op de Filateliebeurs 
2011. Voor hen is er een speciale 

ingang. Uw begeleider kan zich 
melden bij de informatiestand. 
U hoeft met eerst via de normale 
ingang naar binnen te komen. 
Filateliebeurs 2011 is uitstekend 
geschikt om per groep te bezoe
ken. Vooral voor verenigingen 
IS het zinvol om een groepsreis 
te organiseren. In het Achmea 
Health Center zijn uitgebreide 
horecafaciliteiten aanwezig en er 
IS ook voldoende zitruimte om 
even bij te komen. 

Bewegwijzering 
Bezoekers die per auto komen, 
kunnen gemakkelijk de weg 

Kees John 
Kind- en Maxima Filatelie 
Klemaphil 
Knarren 
Koos Fase Phil.Literatuur 
Latijns Amerika (LACA) 
Leeninga / Snoek 
Lingen, van 
Lohmer 
Lunar Optica 
Maandblad Filatelie 
Mariqny 
Marzstamps 
Mast, W. 
Meinhardt 
Motor Filatelisten Nederland 
Nisja 
Oost- Europa 
Organisatie / Info 
Pasterkamp 
Pietersma 
Po&Po 
Postex 
Postzegel, De 
Postzegelhoes (H.Mans) 
Pzh. 1840 
Rommers 
Rossem, van 
Scandinavië 
Schippers 
Spanje/Portugal "Iberia" 
Steenkiste, Luc van 
Ten Kate 
Terwo Stamps 
Thematische Filatelie 
TPG Post Fil. Dienst 
USA Canada 
Veen,W. van 
Vergossen 
Viertelhauzen 
Vieveen 
Vincennes 
Vliegende Hollander 
Voorschotense 
Wickert 
Wiemo 
Wilco's WWF Stamps 
Zuid West Pacific 
Zuidelijk Afrika 

Hndl 
Stud 
Hndl 
Hndl 
Org 
Stud 
Hndl 
Hndl 
Hndl 
Hndl 
VakI 
Hndl 
Hndl 
Hndl 
Hndl 
Stud 
Hndl 
Stud 
Org 
Hndl 
Hndl 
Stud 
Prom 
Prom 
Hndl 
Hndl 
Hndl 
Hndl 
Stud 
Hndl 
Stud 
Hndl 
Hndl 
Hndl 
Stud 
Info 
Stud 
Hndl 
Hndl 
Hndl 
Info 
Hndl 
Stud 
Hndl 
Hndl 
Hndl 
Hndl 
Stud 
Stud 

46 
73 
47 
26 
2 

70 
27 
86 
39 

113 
63 
79 
42 
78 

102 
61 
19 
59 

1 
34 
18 
60 
64 
74 
40 
28 
24 
49 
10 
36 
58 

108 
87 
14 
6 

114 
66 
32 

104 
45 

112 
20 
4 

31 
90 
75 
48 

8 
9 

vinden naar het Achmea Health 
Center. Alle bruikbare routes zijn 
voorzien van duidelijke wegwij-
zerborden van de Filateliebeurs. 
Ovengens ligt Nieuw-Loosdrecht 
vlakbij Hilversum! 
Adres: Achmea Health Centre' 
Industnewegio, 1231 KH Loos-
d recht. 

Geen ruilbeurs 
Om misverstanden te voor
komen wijzen WIJ erop dat de 
Filateliebeurs geen ruilbeurs 
IS. Alleen aan de stands van de 
deelnemende handelaren mag 
gehandeld worden. 

Deze 23' Filateliebeurs is een 
activiteit van de Stichting Fila-
teliebeurs te Hilversum, in sa
menwerking met de bij de KNBF 
aangesloten gespecialiseerde 
verenigingen. 

De openingstijden zijn 
Vrijdag 28 januan 13.00 uur-
18.00 uur 
Zaterdag 29 januan 10.00 uur -
17.00 uur 
Zondag 
30 januan 
10.00 uur-
1630 uur 
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DE POSTALE BIJ 

Om het derde lustrum 
van de Kontaktgroep 
Bijenfilatelie extra luister 
bij te zetten, hebben Gé
raldine Forestier en Jan de 
Crom een prachtig boek 
geschreven. Het boek is 
een lust voor het oog van
wege de vele illustraties. 
Wie het boek doorbladert 
wordt verrast door de 
rijkheid aan materiaal, 
dat Forestier en de Crom 
hebben verzameld. Het 
hele spectrum aan filate
listische elementen komt 
aan bod en alleen daarom 
al is het boek interessant 
voor elke thematische 
verzamelaar. De meeste 
afbeeldingen zijn in 
kleur en van uitstekende 
kwaliteit. Jammer genoeg 
is een enkele afbeelding 
minder fraai, waardoor 
het betreffende poststuk 
niet goed te bestuderen is, 
maar dat heeft waar
schijnlijk te maken met de 
beschikbaarheid van een 
goed origineel exemplaar. 

De auteurs behandelen 
hun onderwerp in diverse 
hoofdstukken en daarbij 
maken we kennis met de 
bij in al zijn facetten. Het 
aardige is dat ze daarbij, 
zoals van thematische 
verzamelaars te ver
wachten is, verder gaan 
dan wat in elk boek over 
bijenteelt of Wikipedia te 
vinden is. De link met de 
Verlichting zal bijvoor
beeld niet snel gemaakt 
worden, maar wordt na 
lezing van het betref
fende hoofdstuk goed 
duidelijk en het verklaart 
waarom de bij of met 
bijen geassocieerde zaken 
op bepaalde postzegels 
staan. 
Forestier en de Crom 
hebben duidelijk geen 
bijencatalogus willen 
maken, maar het boek 
bevat aan het eind toch 
een paar catalogusachtige 
hoofdstukken. Zij zijn 
onder andere gewijd aan 
Amerikaanse en Bra

ziliaanse plaatsnamen 
die een relatie met bijen 
hebben (met afbeeldin
gen van plaatsnaam
stempels), aan Duitse 
stadspostzegels en aan 
Belgische Publibels. 
Al met al een boek dat 
vele uren van lees en 
kijkplezier zal opleveren. 
U zult terloops een hoop 
te weten komen over 
de bij, maar ook allerlei 
ideeën opdoen voor uw 
eigen thematische verza
meling en deze combi
natie maakt dit boek zo 
bijzonder geslaagd! 

Geraldine Forestier en Jan de 
Grom, Thematisch verza
melen, De Postale Bij, 172 
pagina's, 55 euro. Het boek is 
te bestellen in het Nederlands, 
Engels of Frans bij Jan de 
Grom, Donkerstraat 4b, 4063 
CZ Heessclt ojuia 
dccromstruijs(a)hetnet.nI. 

Jefiey Grocncueld 

THEMATISCH VERZAMELEN 

DE POSTALE BIJ 

GERALDINE FORESTIER 
JAN DE CROM 

WILT U IETS KOPEN 01 VERKOPEN? PLAATS 
EEN KLEINE ANNONCE IN FILATELIE! 
Alle abonnees  of ze dit blad 
nu via een aangesloten ver
eniging ontvangen, dan wel 
individueel op ons blad zijn 
geabonneerd  kunnen voor
delig in Filatelie adverteren. 
Voor maar tien euro kunt 
u een kleine annonce laten 

plaatsen. Voor dat bedrag 
hebt u recht op drie regels 
van 31 leestekens (letters, 
cijfers, spaties, komma's, 
punten, etc). 
Heeft u daaraan niet genoeg, 
dan kunt u uw kleine an
nonce langer maken; per 

extra regel wordt 3.50 euro 
in rekening gebracht. 
Met uw kleine annonce 
wordt wat u vraagt of 
aanbiedt onder de aan
dacht gebracht van de ruim 
dertigduizend andere lezers 
die ons blad ontvangen. 
Bovendien geven veel lezers 
het blad aan andere belang
stellenden door, zodat het 

'bereik' van uw annonce nog 
groter wordt! 
Om annonces op te geven 
maakt gebruik van onder
staand formulier (of van een 
fotokopie daarvan). Op een 
andere wijze kan het niet, 
omdat er een getekende 
machtiging nodig is om het 
verschuldigde bedrag van uw 
bank of girorekening af te 

schrijven. Stuur het duidelijk 
ingevulde formulier naar: 
Bureau de Troye 
Prieelvogelweg 5 
1349 CG AlmereHout 
Vergeet vooral niet uw 
handtekening te plaatsen! 
Onvolledig ingevulde, niet 
ondertekende of onleesbare 
formulieren worden niet in 
behandeling genomen. 

BON 
VOOR HET OPGEVEN VAN 
EEN KLEINE ANNONCE 

Een advertentie van drie 
regels kost 10 euro; voor elke 
regel meer betaalt u 3.50 
euro. Vermelding van uw 

— naam en adres (of naam en 
«= telefoonnummer) in de ad
■̂  vertentie is verplicht. Alleen 
~ abonnees van Filatelie mogen 
■= een kleine annonce plaatsen. 
^ Plaatsing onder nummer 
t kost vier euro extra. 

^ AHENTIE! 
2 Kruis hieronder aan in welke 
Z rubriek u uw kleine annonce 

opgenomen wenst te zien: 

o AANGEBODEN 

o GEVRAAGD 

o DIVERSEN 

■■■■■■■■■1 
■■■■■■■■■■ 
IBMB 
■■■■■■■■■■ 
■■■■■■■■■I 
■■■■■■■■■■ 
■■■■■■■■■■ 
■■■■■■■■■I 

SSM 
aas 
■■■■■■ 
BBB 
■■■■■■ 
■■■■■■ 

II 
B 
II 
II 
II 
II 
II 

Ondergetekende 

Naam: 

Straat en nummer:.. 

PC+Plaats: 

Telefoon: 

Giro/banknummer: 

Ten name van: 

10.00 euro 

13.50 euro 

17.00 euro 

20.50 euro 

24.00 euro 

27.50 euro 

31.00 euro 

verleent hierbij machtiging aan Bureau de Troye in Almere
Hout tot het afschrijven van het verschuldigde bedrag van 
zijn/haar eigen bank of gironummer. 

(handtekening) 

Alleen volledig ingevulde, duidelijk geschreven bonnen 
met een ondertekende machtiging worden in behandeling 
genomen. Sluitingstermijn: minimaal vier weken voor het 
verschijnen van 'Filatelie'. 



Gärtner = 
INTERNATIONAL 
Your best partner for Worldwide Philately 
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OUR GREAT AUCTION IN MARCH 2011 
You are invited to participate witii your consignment 
Deadline is ttie 10*" of January 2011! 

INDIA :: Special Auction = Special catalogue 

ASIA :: Special Auction = Special Catalogue 

OVERSEAS + THEMATICS .■; single lots = Cat. Vol. 1 

EUROPE :: single lots = Cat. Vol. 2 

OLD GERMANY:: single lots = Cat. Vol. 3 

COLLECTIONS :: Overseas + worldwide = Cat Vol. 4 

COLLECTIONS .■. Europe, Germany, estates etc. and coins = Cat. Vol. 4 

and, as a special volume, a catalogue of selected RARITIES 

A short review to our 16*" Auction held in November 2010: 

The total sales of our 16'" auction are over 5,5 Million €, (all figures without tax) 
the lots from the rarity catalogue realised over 1,67 Million €. 

■ M^. 
J ij  # yj 

y ' 

;ot 8097 sold for 97.580 e 

/ 

lot 1267 so/d for 46.410 € 

: 4228 so/d for 18.445 € 

tot^'so/dforlialso € / wof/d record price 

SN^I 

For exotic or unusual stamps, 
covers and collections I am your 
passionate reliable partner to 
contact. 

^^Ly 
Christoph Gartner 

Consignments: 
For future auctions we are always looking 
for single lots, accumulations, specia
lized collections, complete estates and 
coins  worldwide 
Vour consignment is welcome at any 
time' An insured pickup service by FEDEX 
IS a/ways possible  for large or valuable 
consignments we can visit you personally. 
Full insurance guaranteed after prior no
tice. Auction payments  we wire your 
money or we send a check 6 weeks after 
the auction. 

ALTERNATIVELY WE OFFER 
OUTRIGHT PURCHASE ! 
Top prices paid immediately, 
finder's fee for agents 
guaranteed. 
Just contact us! 

AUKTIONSHAUS CHRISTOPH GARTNER GmbH & Co. KG 
steinbeisstr. 6+8 • 74321 BietiglieimBissingen/Germany • Tel. +49(0)7142789400 
Fax. +49(0)7142789 410 • info@auktionengaertner.de • www.auktionengaertner.de 

mailto:info@auktionen-gaertner.de
http://www.auktionen-gaertner.de


FIUTELIE EN DICHTKUNST 
t \ ''" \ (2 EN SLOT) 

DICK K O B L E N S , SOEST 

SliS. 

Dat filatelie in vele gedaanten het licht heeft gezien is 

bekend. Maar dat de rebus in de filatelie is getreden nog niet. 

Dichterverzamelaar Dick Koblens (86) reisde tientallen jaren 

met zijn dialezingen het verenigingscircuit of. Hij doet het 

inmiddels wat rustiger aan en wil zijn creatieve producten nog 

een keer via ons maandblad naar de verzamelaars brengen. 

Op www.rijmschoots.nl zijn meer creaties te bewonderen. 
Kt » « >« ft ^ 

m rf%yw Iff. X, 

De B van buitenlandse handel [i], 
alsook van onze zuiderbuur, 
ging onlangs vrolijk aan de wandel, 
op zoek naar enig avontuur 

Flink stappend is hi) aangekomen, 
in 't dierenpark van Oost-Berlijn, 
alwaar hii kennis heeft genomen, 
van alle dieren die daar zijn 

HIJ hoefde met alleen te stappen 
toen hij naar huis ging, want een OS [2], 
die ook wat zuurstof wilde happen, 
liep mee met hem tot aan dit BOS [3]. 

Hi'ér zul je op zo'n KAR nooit stuiten, 
daarvoor moet je naar Laos gaan, 
hoewel het met valt uit te sluiten, 
dat een museum hem heeft staan 

Toch zou een beetje decoratie 
die KAR Uit Laos [4] met misstaan,, 
hij zou dan toch met wat meer gratie, 
en zwier langs Laos' wegen gaan 

Als we een A [5] en F [6] suppleren, 
dan IS die kar toch keung AF? 
O jee, hij gaat zich camoufleren, 2*^00 
de KAR wordt eensklaps een KARAF' {7] 

Wat kom je aan een zeestrand tegen^ 
ZAND, ZAND en ZAND, en nog eens ZAND [8] 
Oók in Royan, aan zee gelegen, ~ 
IS dit verschijnsel navenant. r, > 

De HAAS [9] in beeld lijkt wel bezeten, 
kijk eens, hoe hij zich zeewaarts rept, 
wordt hij soms achterna gezeten, 
of IS hij ergens mee behept' 

» eiSKOSlOVENSKO 

/-& 

http://www.rijmschoots.nl


Wij geven opening van zaken, 
voordat er verder w/ordt gegist; 
er is hiervan een ZANDHAAS sprake...: 
te w/eten....een infanterist! [lo] 

Een fraaie KAN [n], mag je wel stellen, 
hij zal wel héél erg kostbaar zijn; 
en laat ik u erbij vertellen, 
dat er in Polen meer van zijn. 

Tweehonderdveertig jaar geleden,, 
toen San Diego werd gesticht 
werd hij als GOEROE [12] haast aanbeden, 
Father Serra, wiens hoogste plicht 

het was, Gods woord daar te verspreiden. 
De KAN spnngt naar die GOEROE toe, 
een sprong die met is te vermijden, 
want die hoort bij de KANGOEROE! [13] 

Zij mag dan wel heel sjiek en sierlijk, 
en gestileerd zijn als haast geen, 
als S [14] verveelde zij zich stierlijk, 
want ja, zij stond steeds maar alleen. 

Hetgeen tot de conclusie leidde, 
dat zij gezelschap nodig had, 
vandaar dat zij thans aan haar zijde, 
de PEER [15] vindt op haar levenspad, 

waarmee zij het heel goed kan vinden, 
want zie eens, hoe haar levenssfeer 
verruimd is, zij loopt als een hinde, 
kortom, zij gaat nu als een SPEER [i6]. 

Kan zich een NEUS [17] in lengte meten, 
met die van deze kinderheld? 
HIJ IS Pinocchio geheten 
en heel erg op z'n NEUS gesteld. 

Wat erg dat hij terecht moest komen, 
in dit gedicht, waarin hij snel, 
geholpen wordt uit al z'n dromen. 
Zijn NEUS mag groot zijn, en ook fel, 

maar kan hij naast een HOORN [i8] nog tonen, 
dat hij de grootste is? ...Ja?...Heus? 
Kan hij een NEUSHOORN [19] dan onttronen(?) 
Welnee, die neemt hem bij de NEUS! 

13 
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In woord en beeld fraai weergegeven, 
staat hier te pronken, en profil, 
een AUTO [20], die zoals beschreven, 
Bels is, van neus tot achterwiel. 

Een straatband staat ernaast te spelen, 
de Belgen noemen het een BAND [21], 
hetgeen, willen wij niet verhelen, 
ons aardig goed van pas komt, want, 

na deze Vlaamse barensweeën, 
vormen, - qua uitspraak ook plezant -, 
de AUTO en de BAND getweeën, 
een ijzersterke AUTOBAND [22]. 

Een TROMMEL [23] m Berlijn geboren, 
die voor het welzijn van de mens, 
met extra opcenten moest scoren, 
en die te kennen gaf als wens, 

roffels daarvoor te willen geven, 
verkreeg uit Hongarije snel, 
veel aandacht voor zijn edel streven, 
zodanig dat hem wonderwel 

een kloeke AAR [24] werd toegezonden. 
Dankbaar voor dit Hongaars gebaar, 
kan hij zijn goede doel tnans konden 
als Luxemburgse TROMMELAAR [25]. 

Uit Zwitserland gekomen STERREN [26], 
die flonk'rend aan de hemel staan, 
verkondigen ons van heel verre, 
dat ZIJ iets ondernemen gaan. 

Zij gaan een Belgisch BEELD [27] beschijnen, 
dat zich m Antwerpen bevindt, 
en dat met zijn subtiele lijnen, 
filatelisten voor zich wint. 

Toch kon hen dat niet erg gerieven, 
dus speurden zij de wereld af 
tot hun de republiek Maldives 
dit STERRENBEELD [28] met steenbok gaf 

Vanaf het DAK [29] zit hij te gluren, 
laat hij die duif straks wel met rust(?), 
of IS hij in de avonduren, 
op ander avontuur belust? 

50'SALON afso 

8EI.GIE*>BELGIQUE 
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Daar is die HAAS [30] v»/eer van zo-even, 
heeft hij zich in de weg vergist(?); 
gaat hij zich naar het zand oegeven, 
op zoek naar een infanterist? 

Het DAK, de HAAS gaat het u dagen, 
u weet toch wel al, wat hier speelt(?)...: 
dan hoeft u verder niets te vragen, 
u heeft de DAKHAAS [31] groot in beeld. 

Gejuich klinkt op naar de bal lonnen, 
het kind staat in het middelpunt , 
vandaag is het o m hen begonnen, 
vandaag wordt hun groot FEEST [32] gegund 

Een stukje TAART erbij zal smaken, 
maar dan toch niet van deze TAART(?) [33], 
die moet zichzelf hier maar vermaken, 
schoon haar die kreeft wél zorgen baart. 

Tóch mag zij wel haar hulp verlenen, 
al is het dan als metafoor; 
kijk aan, de FEESTTAART [34] is verschenen, 
het wereldkinderfeest gaat door! 

WATER [35] als tweede bron van leven, 
kolkt over deze zegel heen, 
maar is het iedereen gegeven, 
o m het ook écht te kri jgen(?)...Néén! 

Ui t deze KRAAN 136] zal het niet komen, 
hij speelt di t spel wel kranig mee, 
maar is als nomen echt geen o m e n 
hij is slechts een objet trouvé, 

dat als verbindingswoord mag dienen, 
voor deze échte WATERKRAAN [37], 
die zich hier toont vol discipl ine, 
want hij doet het héél zu in ig aan. 
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Zij mogen hier écht niet ontbreken, 
ze zijn de ziel [38] van dit gedicht. 
Doorlopend worden ze bekeken, 
op hun gewicht [39] en hun gezicht [40], 

door duizenden filatelisten, 
die ze, uit innerlijke drang, 
uit alle werelddelen visten, 
van kindsbeen af, hun leven lang. 

Voor hen is uitleg overbodig, 
geen hunner die de beeldvraag mist, 
en vindt u, leek, dat ook niet nodig(.''). 
nou leek, word dan filatelist! [41] 

"Zeg jan, ik ben een LAB [42] begonnen" 
het is nog klein, zo je kunt zien, 
nu heb ik mij sinds kort bezonnen, 
op groei, heb jij een tip misschien?" 

"Wel Dick, ik raad je, vraag in kringen, 
van de muziek, in Hilversum, 
of in je LAB een koor komt zingen, 
het liefst een ORATORIUM! [43]" 

Lukt dat, dan kun je straks beamen, 
dat mijn tip hielp, want in een mum, 
bezit je, halleluja amen...: 
een groot LABORATORIUM [44]". 

Een DOODSKOP [45] staart met lege ogen, 
ons toehoorders en kijkers aan, 
hij kan nu toch niets meer beogen, 
zijn dreiging heeft toch afgedaan? 

In dit Hongaarse AAPJE [46] raken, 
we vast ons angstgevoel wel kwijt; 
laat ons met hem een ritje maken, 
nostalgisch, door de oude tijd. 

Wat gaan we nu toch weer beleven, 
een DOODSKOPAAPjE [47] op de tree? 
Het kijkt wel schattig in het leven....: 
nou stap maar in dan. rij m^ar mee! 
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De DRANK [48] baart veel gezinnen zorgen, 
vandaar het Kruis door deze fles, 
maar wordt ie ook echt opgeborgen, 
leert ooit de dronkaard wel z'n les' 

Waarom klinkt steeds toch in z'n oren, 
dat brullend ORGEL [49] dat hem dwingt, 
de fles te grijpen, te versmoren, 
de roepstem, die een halt bedingt 

Kijk hem nou staan hier met zijn hoedje, 
zijn pimpelneus en lege blik, 
neem nog wat van dat sterke goedje 
DRANKORGEL(l) [50], dufl<op, stommenk' 

Betichtend pnemtde HAND [51] op blijken, 
van bruut en wreed oorlogsgeweld, 
maar liever willen wij doen lijken, 
alsof hij op dit groene veld, 

de BAL [52] stipt op de stip ging leggen, 
toen hem "Toon Hermans" dat beval, 
wijl hl) postuum nogmaals wou zeggen 
"Leg neer die BAL, leg neer die BAU" 

Doch lang heeft hij daar met gelegen, 
in 't HANDBAL [53] werd hij opgepakt, 
en niemand hield de sportvrouw tegen, jx.i;uui isMel 
die hem het doel heeft ingesmakt 

Waar is de MUS [54] nou toch gebleven, 
die olijk, vrolijk en brutaal, 
lief tjilpend rondvloog m ons leven, 
en kruimpjes pikte van ons maal 

Moet hij als laatste dezer sene, 
zich nu verenen met die TANG [55], 
die als een heks hier vol hystene, 
hem meesleept naar de ondergang 
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Het IS met anders, moest zo wezen, 
dat aan het eind van dit verhaal, 
de MUS en TANG saam zijn herrezen, 
als MUSTANG [56], hoe paradoxaal' 

Honderdenzeventien zegels speelden 
een absurdistisch rebusspel, 
op zesendertig diabeelden 
stonden zij hiervoor graag model VAf fcR 

ZIJ toonden zich in metaforen, 
vol ongein, humor, fantasie, 
ZIJ trokken kleumjk tal van sporen 
door een gigantisch groot circuit 

Hartelijk dank filatelisten, 
dank ook aan hen die dit met zijn, 
fijn dat u als rebuscursisten, 
tot aan het allerlaatste kwatrijn, 

uw aandacht aan ons wilde schenken, 
de kous IS AF [57,58], de koek is OP [59,60] 
we stappen UIT [6i], u mag best denken 
hou nou maar eens een keer je kop' 
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Vineta luxe Zeldzame 
kleur, luxe 

Watermerk 'Ringen', 
postfris 

Strip van drie, exCaspary Zeldzaam paar 

1c blauwe 
stempel, luxe 
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25 stuks 
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De enorme Oranjevoorraad wordt opgedeeld 

U kunt nu uw gratis katalogus aanvragen. 
info@gertmuellerauktion.de 

Enkele duizenden verzamelingen, 
dozen en 'Nachlässe'. 
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FVidraisaiP 
Opgaven voor deze rubriek 
in liet maartnummer 2011 
(verschijnt 8 maart 2011) 
moeten uiterlijk op i febuari 
2011 in het bezit zijn van 
de redactie van 'Filatelie', 
Postbus 30014, 
1303 AAAImere 
of op die datum per e-mail 
naar redactie(a)defilatelie nl 
zijn ingezonden. 

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 een telefoonnum
mer vermeld. Emailadressen 
of adressen van websites 
worden niet opgenomen. 
Onvolledige opgaven van 
evenementen kunnen helaas 
niet verwerkt worden. 
Veilingen worden slechts 
vermeld als ze ten overstaan 
van een deurwaarder of 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. 

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 

15-16 januari: 
Utrecht. Grote internationale 
uerzamelmarlrt Veemarkthal
len, Sartreweg, nabij rotonde 
de Berenkuil en A27 Tel 
0317-614760 

~ i6 januari 2011: 
<= Leiden. }-octobeT-vereemgmg 
"^ uan Leiden 125 jaar Vereni-
Z gingsgebouw K&G, J C de 
-* Rjjpstraat 29 (industriege-
^ bied De Waard), 1030-16 Tel 
-I 06-29510342 http //lupu nl 

— 28-29 januari: 
" Loosdrecht. Filoteiiebeurs Inl 
2 emailjohnkooij(a)xs4all nl 

19 Februari: 
Roden. Postzegelmanifestatie 
NOORD 2011, De Hullen, 
Ceintuurbaan Zuid 6,10-17 
Tel 050-5033926 
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26 februari: 
Utrecht. Grote uerzamelbeurs 

oude prentbriefkaarten, etc 
Zalencentrum Maresca bij 
Veemarkthallen, Sartreweg, 
nabij rotonde de Berenkuil 
enA27 Tel 0317-614760 

26-27 februari: 
Borculo. Filajestiual, Muziek
vereniging De Volharding, 
Haarlooseweg 7, 930-17 
Tel 0545-273404 

5-6 maart 
Velp (bij Arnhem): 
HoflescKooljïlateliedagen en het 
'Jo Toussainttoernooi' 
Postzegelbeurs en tevens di
verse filatelistische lezingen 
(zie advertentie in dit blad) 
Hogeschool Van Hall Laren-
stem, Larensteinselaan 26a 
6882 CT Velp 
Info r tenhoedtoi@)upcmail nl 
www de^lobe-deDierstroom nl 

16 April: 
Houten. FILANUMIS 2011, 
Expo Houten, Meidoornkade 
24, 930-16 
Tel 050-5033926 

22-23 april: 
Gouda: de Bnevenbeurs 
i8e internationale beurs voor 
postgeschiedenis, post-
waardestukken, literatuur, 
etc Sporthal 'De Mammoet ' 
Calslaan lo i , 10-17 uur (za) 
en 11-17 uur (zo) 
Thema Oorlog en Vrede 
Info www brieuenbcurs com 
Email infopbrieuenbeurs com 

2-4 december: 
Monaco. Monacophil 2011 
Guest ojhonour Roi/ai Philatelic 
Society ofLondon, 100 rarities 
o f H S H Prince Albert II of 
Monaco, exhibits, etc 
Musee des Timbres et des 
Monnaies, 11, Terasses de 
Fontvielle, Monaco 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

8 januari: 

Dieren. Theothorne, Cal-
lunaplein 77,10-16 (uitslui
tend thematisch) 
Tel 033-4943265 

Dronten. Kerkcentrum 
"Open Hof", Copernicuslaan 
t/o busstation, 1330-1630 
Tel 0321-314305 

Hendrik Ido Ambacht. San-
dido. Reeweg 79,12-16 
Tel 078-6814441 

Hilversum. 'De Koepel', Ka-
pittelweg 399a, 1230-1530 
Tel 035-6216261 

Hoofddorp. ANOBO-gebouw 
'De Jeugd van Gisteren', 
Beerasterstraat 4,10-16 
Tel 023-5613929 (na 20 uur) 

Hoogkarspel. Reigersnest, 
Nachtegaal i, 12-16 
Tel 0227-542286 

Lisse. 't Poelhuys, Vival-
distaat 1,10-16 
Tel 0252-411406 

Maassluis. Koningshof 
Uiverlaan 20,12-16 
Tel- 010-5916747 

Meppel. Kerkelijk centrum 
TRIAS, Groenmarkt 6,10-14 
Tel 0529-432746 

Nunspeet. De Wheme, Ds 
de Bouterlaan 5,1315-16 
Tel 0341-256163 

Zeist. Graaf Adolflaan, Ker-
kebosch (bij CCZ), 10-1530 
Tel. 06-54344840 

9 januari: 

Anna Paulowna. 'Veerbrug', 
Sportlaan 21, 930-1230 
Tel 0223-531518 

Boxtel. Den Tijberzaal v/h 
Baanderherencollege, Baan-
derherenweg 2,10-13 
Tel: 0411-688620 

Venlo. Zalencomplex 'Limi-
anZ', Kaldenkerkerweg 182b, 
10-13 Tel 077-3820064 

Wijchen. Brede School 
"Noorderlicht", Roerdomp
straat 76, 10-13 
Tel 024-6413608 

15 januari: 

Barneveld. 'Veluwehal', 
Nieuwe Markt 6,10-16 
tel 0342-414418 

Boskoop. 'In de Stek', Puttel-
aan 148,13-17 
Tel 0182-615136 

Delfzijl. ASWA gebouw 
Burg Klauckelaan 16,10-16 
Tel 0596-611454 

Hilversum. 'De Koepel', Ka
pittelweg 399a, 1230-1530 
Tel 035-6216261 

Woudenberg. Cultureel Cen
trum de Camp De Bosrand 
15,13-1630 Tel 033-286510 

16 januari: 

Schagen. De Groene Scha
kel, Mauvestraat 161, 9-12 
Tel 0224-298416 

18 januari: 

Nijmegen. Wijkcentrum ,de 
Klokketoren', Burg Sloten
maker de Brumeweg 272, v a 
14-1430 Tel 024-3974654 

20 januari: 

Kerkrade. Cafe Rolduc, 
Zonstraat 33, va 19 
Tel 045-5415088 

I 22 januari: 

Bodegraven. Mondriaanzaal 
'Rjjngaarde', Rijngaarde i, 
930-1630 Tel 06-53260579 

Brielle. 'Zalencentrum', 
Langestraat76,1230-1530 
Tel 0181-315075 

Hilversum. 'De Koepel', Ka-
pittelweg399a, 1230-1530 

Tel 035-6216261 

Katwijk a/d Rijn. Wijkge-
bouwDeWiek Fresiastaat 
19,10-1530 
Tel 071-5173995 

23 januari: 

Alkmaar. Sporthal Alkmaar 
Noord, Arubastraat 6, 9-12 
Tel 0227-542286 

Huissen. Cultureel centrum 
De Brink, Brink 8,10-15 
Tel 026-3271979 

24 januari: 

Nijmegen. Wijkcentrum ,de 
Klokketoren', Burg Sloten
maker de Brumeweg 272, v a 
19-1930 Tel 024-3974654 

29 januari: 

Almere.OSG De Meer
gronden, Marktgracht 65, 
Almere-Haven, 10-15 
Tel 036-5341427 

Badhoevedorp. Dorpshuis, 
Snelliuslaan 35,10-16 Tel 
023-5613929 (na 20 uur) 

Hardinxveld-Giessendam. 
Hervormd Centrum, Talm-
astraat 9,10-16 
Tel 06-20111834 

Hilversum. 'De Koepel', Ka-
pittelweg 399a, 1230-1530 
Tel 035-6216261 

Roermond. Wijkhuis 
Tegelarijveld, Schepen van 
Hertefeltstraat 26a, 13-16 
Tel 0475-321179 

Rozenburg (Z-H) ZaalAd-
ventskerk, Laan van Nieuw 
Blankenburg 5,10-16 
Tel, 0181-214224 

Winschoten, gebouw S V 
Bovenburen, Tromplaan 86, 
10-15 Tel 0597-592676 

Wijk bij Duurstede. Viking
hal, Karolingersweg 234, 
11-1530 Tel 06-22650760 

Zwolle. Clubgebouw van 
Jubal, Geert Grootestraat i, 
10-15 Tel 038-4216493 

30 januari: 

Susteren. Cafe 'De Weeg
brug' Stams, Loperweg 10, 
930-12 hotterbee!oc@hetnet nl 

5 februari: 

De Weere (NH). Theresia-
huis, Vekenweg 2,13-16 
Tel 0229-582544 

Hendrik Ido Ambacht. San-
dido, Reeweg 79,12-16 
Tel 078-6814441 

Hilversum. 'De Koepel', Ka-
pittelweg 399a, 1230-1530 
Tel. 035-6216261 

Lisse. ' t Poelhuys, Vival-
distaatI,10-16 
Tel 0252-411406 

Meppel. Kerkelijk centrum 
TRIAS, Groenmarkt 6,10-14 
Tel 0529-432746 

Nijverdal. Hervormd Cen
trum, Constantijnstraat 7a, 
10-16 Tel 06-24109133 

Nunspeet. De Wheme, Ds 
de Bouterlaan 5,1315-16 
Tel 0341-25 6163 

Waalwijk. Buurthuis 'De 
Bloemenoord', Bloe-
menoordplein 3, 9-13 
Tel 0416-337982 

6 februari: 

Obdam. Ver Gebouw De 
Brink naast RK kerk, Dorps
straat 153, 9-12 Tel 0226-
452047 

12 februari: 

Alphen a/d Rijn. Maranat-
hakerk, Raadhuisstraat 84, 
930-1630 Tel 0182-395103 

Dronten. Kerkcentrum 
"Open Hof", Copernicuslaan 
t/o busstation, 1330-1630 
Tel 0321-314305 

Elshout(NB) Gebouw ' t 
Rad, Kerkstraat 39,10-13 
Tel 0416-379919 

Hoofddorp. ANOBO-gebouw 
'De Jeugd van Gisteren', 
Beemsterstraat4,10-16 Tel 
023-5613929 (na 20 uur) 

Hilversum. 'De Koepel', Ka-
pittelweg 399a, 1230-1530 
Tel 035-6216261 

Hoogkarspel. Reigersnest, 
Nachtegaal i, 12-16 
Tel 0227-542286 

Maassluis. Koningshof 
Uiverlaan 20,12-16 
Tel 010-5916747 

Oosterwolde (Fr) Activi-
teitencentrum De Miente, 
Snellingerdijk 39,10-16 
Tel 0516-441646 

Zeist. Graaf Adolflaan, Ker-
kebosch (bij CCZ), 10-1530 
Tel 06-54344840 

Zuidlaren. Centrum 'de 
Ludmge', Ludinge 4,10-16 
Tel. 050-5348082 

13 februari: 

Anna-Paulowna. Ontm 
Centr Veerbrug, Sportlaan 
21, 930-13 Tel 0223-531518 

Boxtel. Den Tijberzaal v/h 
Baanderherencollege, Baan-
derherenweg 2,10-13 
Tel 0411-688620 

Wijchen. Brede School 
"Noorderlicht", Roerdomp
straat 76,10-13 Tel 024-
6413608 

15 februari: 

Nijmegen. Wijkcentrum ,de 
Klokketoren', Burg Sloten
maker de Brumeweg 272, v a 
14-1430 Tel 024-3974654 

17 februari: 

Kerkrade. Cafe Rolduc, 
Zonstraat 33, va 19 
Tel 045-5415088 

19 februari: 

Bilthoven. Je Oost Europo, 't 
Vogelnest, bij Zuiderkapel, 
Boslaan i, 10-16 
Tel 0346-572593 (na 19 
uur) 



Boskoop. 'In de Stek', Put
telaan 148,1317. 
Tel: 0182615136. 

Hilversum. 'De Koepel', 
Kapittelweg 3993,12301530. 
Tel: 0356216261. 

Markelo. Socuruimte 
sporthal 'de Haverkamp', 
Stationsstraat 30,1016. 
Tel: 0547363000. 

19 februari: 

Lisse. 't Poelhuys, Vival
distaati, 1016. 
Tel: 0252411406. 

20 februari: 

Castricum. Dorpshuis 'de 
Kern', Overtoom 15,1016. 
Tel: 0251313852. 

Schagen. De Groene Schakel, 
Mauvestraat 161, 912. 
Tel: 0224298416. 

26 februari 

Brielle. 'Zalencentrum', 
Langestraat76,12301530. 
Tel: 0181315075. 

Hilversum. 'De Koepel', 
Kapittelweg 399a, 12301530. 
Tel: 0356216261. 

Roermond. Wijkhuis 
Tegelarijveld, Schepen van 
Hertefeltstraat 26a, 1316. 
Tel: 0475321179. 

Zwolle. Clubgebouw van 
Jubal, Geert Grootestraat i, 
1015. Tel: 0384216493. 

27 februari: 

Alkmaar. Sporthal Alkmaar 
Noord, Arubastraat 6, Wijk 
de Maare, 912. 
Tel: 0227542286. 

Huissen. Cultureel centrum 
De Brink, Brink 8,1015. 
Tel: 0263271979. 

Nijmegen. Postzegel Totaal 
Wijkcentrum 'de Klokketo
ren'. Burg. Slotenmaker de 
Bruineweg 272,101700. 
Tel: 0243974654. 

Susteren. Café 'De Weeg
brug' Stams, Loperweg 10, 
93012. hotterbeckx@hetnet.nl 

Wijk bij Duurstede. Viking
hal, Karolingersweg 234, 
111530. Tel: 0622650760. 

VEILINGEN 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 8082, 2518 AD 
's Gravenhage, telefoon: 070
3307500 
Infolijn: 0703307575 
Fax: 0703608926 
Internet: iDuiiu.muscom.nl 
Openingstijden: dinsdag t/m 
vrijdagvan 1017 uur, zater
dag, zondag en feestdagen 
1217 uut. Het museum is 
gesloten op maandagen en 
verder op tweede paasdag, 
tweede pinksterdag, Konin
ginnedag, 25 december en i 
januari. 
Toegangsprijzen: volwas
senen 8 euro, 65plussers 
6,50 euro (identiteitsbewijs 
verplicht). Kinderen tot 3 
jaar gratis, 4 t/m iijarigen 
4,50 euro, 12 t/m 18 jarigen 
5 euro. CJP 6 euro. Museum
kaart gratis, gezinskaart max. 
5 pers. 25 euro. Ooievaarspas 
volw. 2,50 euro, ooievaarspas 
kind 1,50 euro, uitpas Den 
Haag 6 euro. Groepen volwas
senen van 10 pers. 7 euro p.p. 
Andere kortingen: zie www. 
muscom.nl 

Studiezaal Postwaarden 
Eenmaal per maand is er 
gelegenheid om origineel 
materiaal uit het depot van de 

postwaarden te bestuderen. 
U kunt het materiaal in het 
depot alleen op afspraak 
bezichtigen. 
De onderzoekersdagen voor 
2011: 
Donderdag 13 januari (onder 
voorbehoud: anders wijken 
we uit naar 20 januari) 
donderdag 10 februari en 
donderdag 24 maart. Als u 
materiaal wilt bestuderen, 
neem dan contact op met 
Monique Erkelens of Harriet 
van der Veen (telefoon 070
33°7563 of 3307567) of stuur 
een mailtje aan merkclens(5)mus
com.nl of huduecn@)muscom.nl. 

Bibliotheek 
De bibliotheek van het 
Museum voor Communicatie 
is na telefonische afspraak 
met mevrouw Spiekman 
(0703307570, 's morgens) 
te raadplegen. 

BONDSBIBLIOTHEEK 

De Bondsbibhotheek 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 
website van de KNBF (www, 
Icnbf.nl) en het aanklikken van 

de Bibliotheektab 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 
(bibliothcek@knbf.n!). 
De Bondsbibliotheek... een 
surfbezoekje waard! 

SVfSSH^ SAMENSTELLING: KEES VERHULST, POSTBUS 24013 
2490 AA DEN HAAG, EMAIL k.verhulst@)ziggo.nl 

BIJZONDER STEMPEL VOOR DE 125 JAAR ' 3 OCTOBER VEREENIGING' 

Op 16 januari 2011 wordt 
een bijzonder poststempel 
gebruikt ter gelegenheid 
van het jubileumfeest van 

de "3 October Vereeniging" 
te Leiden. De vereniging 
bestaat 125 jaar. Het stempel 
toont haring met witte 
brood, een gerecht dat elk 
jaar op 3 oktober wordt 
gegeten tijdens de viering van 
Leidens ontzet. Ook geeft de 
vereniging een persoonlijke 
postzegel uit. 

De oorsprong van Leidens 
ontzet wordt afgebeeld op 
de postzegel. Burgemeester 
Van der Werf is, evenals de 
hutspot, hét symbool en 
middelpunt geworden van 
de herdenking. Tijdens het 
beleg van Leiden sloeg de 

hongersnood in de stad toe. 
Burgemeester van der Werf 
weigerde echter de stad 
gewonnen te gegeven. Ten 
overstaan van de bevolking 
bood hij symbolisch zijn arm 
aan om de hongerige bevol
king te stillen. Na de oprich
ting in 1886, representeert 
de afbeelding van de 'Hoge 
Zije' het bestuur, terwijl de 
'bledderdrooghouder' staat 
voor de Leidse bevolking. 
Beide voorwerpen hebben 
een onlosmakelijke band 
met de jarige 'Vereeniging' 
en zijn niet weg te denken 
uit het straatbeeld op 3 
oktober. 

Het (volks)lied 'Leiden, stad 
van mijn hart' verbindt de 
historische en moderne sym
bolen, terwijl het logo met 
vaandel en oorspronkelijke 
naam: '3 October Vereeni
ging Leiden' prominent 
aanwezig is. Door herhaald 
gebruik van de 'Leidse' 
kleuren rood en wit wordt de 
band met de stad versterkt. 

(met dank aan Willem Ho
gendoorn) 

Stempel voor de Filatelie
beurs in Loosdrecht 
Ter gelegenheid van de 
Filateliebeurs in Loosdrecht 
verschijnt ook een bijzon
der poststempel. Naast een 
normaal dagtekeningstempel 
Loosdrecht wordt het beurs
stempel gebruikt met ais 
afbeelding een waterlelie en 
vogels die te vinden zijn in en 
om de Loosdrechtse plassen. 

WVateheA 
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ZUTPHENSE 
EGELHANDEE' 

Frankensteeg 5, 7201 KN Zutphen 
POST^GELS  MUNTEN^ 

BAN J I L J I T T EN ANSICHTKAARTEN 

Tel.: 0575  54 02 54 
f<w;057551 40 48 
Email: postmaster@dezutphensepostzegeihandel.nl 
Website: www.dezutphensepostzegelhandeI.nl 

Open ingstijdeti: 
woensdag 13.30 u. 
donderdag 10.00 u. ■ 
vrijdag 10.00 u.
zaterdag 10.00 u. ■ 

17.30 u. 
17.30 u. 
21.00 u. 
17.00 u. 

NU 

Nu te koop: de cdrom 'Filatelie 
Jaargang 2009'. Alle elFedities uit de jaargang 

2009 gedigitaliseerd. Als u deze cdrom wilt bestellen, kunt u 
een bedrag van 10 euro overmaken op INGrekening 706968 ten name van 

de penningmeester van de Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie 
in Leiden, onder vermelding van 'Jaargang 2009 op cdrom'. 

Let op; vermeld bij uw overschrijving naar welk adres de cdrom 
moet worden gezonden. Met de toezending kan enige tijd gemoeid zijn. 

mailto:hotterbeckx@hetnet.nl
http://muscom.nl
http://com.nl
mailto:postmaster@dezutphensepostzegeihandel.nl
http://www.dezutphensepostzegelhandeI.nl


door John Dehé 
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ONDER DE HAMER 

Sommigen beweren dat 
postzegels een waar
devaste belegging zijn, 
zeker als je kijkt naar de 
lange termijn. Anderen 
vinden die heel lange ter
mijn minder boeiend en 
maken zich zorgen over 
de waarde van hun in de 
loop der jaren zorgvuldig 
opgebouwde verzame
ling. Het aantal verzame
laars loopt terug, catalo
gusprijzen worden naar 
beneden bijgesteld. Hoe 
zorgwekkend is de stand 
van zaken in postzegel
land? De redactie van 
Filatelie is voornemens 
de komende maanden 
een aantal grote veilingen 
in ons land te bezoeken 
om daar de 'stemming' te 
peilen. We beginnen met 
de Corinphila veilingen 
(voorheen Postzegelvei
ling Wiggers de Vries), 
waar in de maanden april 
en oktober onder meer de 
collectie bijzonderheden 
en variëteiten Nederland 
en O.R. van drs. L.G. 
Klaassen onder de hamer 
kwam. Bij beide zittingen 
was het mogelijk om 
'online' mee te bieden, 
een prachtige gelegen
heid voor iemand om nu 
thuis actief (of passief) de 
veiling te volgen en een 
bijzondere ervaring voor 
de kopers in de zaal. 

Directeur Gerard Garrit
sen: 'Het aantal aanwe
zigen in de zaal en spec
taculaire opbrengsten 
geven overduidelijk aan, 
dat filatelie voor een aan
tal enthousiaste verzame
laars nog een fantastische 

hobby is. Opbrengsten 
van € 31.000 en € 27.000 
voor brugparen van de 
nrs. 2 en 3, gedeeltelijk 
ongeperforeerde gebleven 
zegels met vaak toeslagen 
tot ruim boven catalo
guswaarde en een paar 
van de 9 cent waarvan i 
ex. zonder waardein
schrift, dat voor € 16.500 
van eigenaar veranderde, 
spreken voor zich voor de 
variëteiten tot 1940. 
Ook bij modern(er)e 
afwijkingen werden 
resultaten behaald die 
voor de veiling niet te 
verwachten waren en met 
de opbrengsten van 
oudere postzegelboekjes 
(vaak 150 tot 200% 
cataloguswaarde) als 
voorbeeld, is voor volgend 
jaar een aanpassing van 
de prijzen voor dit deel in 
de speciaalcatalogus te 
verwachten. 

Bij de modernere boekjes 
verwisselde het fl. 1,14 
boekje voor € 6.200 van 
eigenaar. Ook voor de 
postzegelboekjes van 
NederlandsIndië (nr. 
6 toeslag €6.000) en 
Curasao (nr. 3 toeslag € 
5.200) was enorm veel 
belangstelling. 
Bij Curagao waren er ver
der topopbrengsten voor 
het veldeel van 12 w.b. i 
ex. "zonder handstempel 
Haw" van € 9.800 en van 
€ 2.500 en € 5.400 (ruim 
boven cataloguswaarde) 
van 2 blokken van de 25 
cent port met diverse 
typen en plaatfouten. 
Ook de oktobervei
lingen van Corinphila 
lieten soms spectacu
laire prijzen zien. Een 
telegramzegel van 5 cent, 
aan drie zijden ongetand, 
ging weg voor € 14.500 
(exclusief veilingtoeslag); 
de Bontkraag 5 cent rood 
'tetebeche', bracht € 

CURACAO 
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12.500 op. Ook nu brach
ten de in veiling gebrachte 
postzegelboekjes van 
Curasao hoge bedragen 
op, tussen de €3.000 
en € 5.000. Ook ander 
materiaal van Suriname, 
Curasao en Nederlands
Indië bleek gezocht. Veel 
opdrukvarianten op de 
Unteazegels gingen voor 
mooie prijzen weg. 
De collectie van de heer 
Klaassen was natuurlijk 

uniek. Zoveel specialitei
ten en bijzonderheden 
zie je waarschijnlijk nooit 
meer bij elkaar in één ver
zameling. Wat opviel was 
dat niet alleen de klas
sieke zegels met harmoni
cavouwen, perforatiefou
ten en bijzonderheden 
gezocht waren, maar ook 
het modernere materiaal. 

'^:^5/ 
Een velletje ongetande 
Decemberzegels uit 1989 
heeft€ 2.500 opgebracht, 
dat is aanzienlijk meer 
dan de 3gaats roltanding 

(€ 1.950). Bij dat moderne 
materiaal  zegels, blok
ken en velletjes  zijn, met 
wat geluk en speurzin, 
veel mooie vondsten te 
doen en zeker nu er veel 
wordt aangeboden, loont 

gezocht is. Ik denk aan 
zegels met kleinrond
ofpuntstempels, daar 
was veel vraag naar. Het 
loont de moeite daar je 
stockboeken kritisch op 
na te kijken. Een heel een
voudige 5 cent Hangend 
Haar, met puntstempel 
259 (Waddinxveen) bracht 
€ 8.400 op. Soms worden 
wij ook verrast door de 
belangstellingvan kopers. 
Een brief met het oudste 
aantekenstrookje vanuit 
het Zeeuwse Biggekerke 
bracht meer dan € 2.000 
op. Bij een aantal collec
ties Oranje Vrijstaat, door 
ons relatief laag ingezet, 
boden enkele mensen 
stevig tegen elkaar op. 
Ze gingen weg voor een 
prijs die ver boven onze 
verwachtingen lag. Maar 
ook hier gold: het waren 
mooie collecties, met 

t 
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het de moeite dat zorg
vuldig te bestuderen. Dat 
maakt ook het verzamelen 
van modern Nederland tot 
een spannende hobby. 
Garritsen: 'Ja, dit zijn 
natuurlijk spectaculaire 
resultaten, maar je kon 
bij de veiling ook zien dat 
ook goedkoper materi
aal in mooie kwaliteit 

zorg verzameld. Wie 
bereid is zich te speciali
seren en oog heeft voor 
kwaliteit kan nog steeds 
veel plezier beleven aan 
de filatelie.' 
De veilingcatalogi van Co
rinphila en de opbrengst
lijsten zijn te vinden op 
ujivuj.corinphila.n! 



DE H O L 

Veiling Nr. I l l 
wordt gehouden 

op zaterdag 26 februari 2011 
te Alkmaar 

''̂ •^TIT:7^"'' 

Kijkdagen in Den Haag en Alkmaar 

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

Email: info@de-hollandse.nl 

Bezoek ons op Internet: www.de-hollandse.nl 
Veilingen en taxaties van: postzegels, munten, ansichtkaarten en andere verzamelgebieden 

Gratis taxatie, op de 50e jubileumbeurs van de vereniging van Postzegels verzamelaars Almere, 
op 29 januari 2011 in scholengemeenschap de Meergronden Almere-Haven 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 
Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filateiistisctie benodigdlieden. 

Korenstraat 104-7311 LP Apeldoorn 
Tel. (055)-521 54 26. 
Onze winkel is dagelijks geopend van 10 00-17 30 uur, 
maandag gesloten 

in Velp bij 
Arnhem 

KILOWAAR MET 2 0 0 7 / 2 0 0 8 / 2 0 0 9 UITGAVEN 
GROOTFORMAATZEGELS ALLE PRIJZEN IN EURO'S 1 0 0 gr 2 5 0 gr 1 k g 
Zwitserland met toeslag en hogere waarden 13 00 3100 110 00 
Oostenrijk grote sortenng 2100 50 00 190 00 
W Europa grote sortenng en hoge waarden 11 50 25 00 95 00 
Skandinavie grote sortenng met IJsland 12 50 30 00 112 00 
Duitsland met toeslag en hoge waarden 1100 25 00 90 00 
Noorwegen grote variatie en hogere waarden 11 00 25 00 90 00 
Engeland veel nieuw en met hoge waarden 10 00 20 00 70 00 
Finland grote sortenng 10 00 23 50 90 00 
Wereld vele landen (iets Europa) 12 00 27 00 95 00 
MISSIEWAAR 
Duitsland Nieuw en met hogere waarden 8 50 28 00 
Australië veel nieuw en met hogere waarden 15 00 54 00 
N Zeeland veel grootformaat en hogere waarden 8 50 2 1 0 0 80 00 
Engeland met buitenland en hogere waarden 8 00 27 00 
W Europa onuitgezocht met grootformaat 8 00 30 00 

Prijswijzigingen voorbehouden / levering zolang de voorraad strekt 
Orders beneden € 60 00 + € 5 00 porto Orders boven € 60 00 portovnj 

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

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

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

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

* nationale en internatio 
nale handelaren (ook 
ledenvan de NVPH) 

* meer dan 80 meter 
tafelverkoop 

* ansichtkaarten 
numismatiek 

* het postzegel winkeltje 
van de Globe 

« gratis taxatie Leopardi 

* info stands 

* propaganda tentoon 
stelling 

* programmaboekje te 
vens entree C 2 00 

'iXSJk M 
C Ursem 026 3G13906 
c ursem SD che Mo n! 

R M ten Hoedt 026 3230947 
rtenhoedt01@upcmalnl 

www deglobe devlerstroom n\ 

VAN HALL 
LARENSTEIN 

,Leopimit' 

Het evenement vindt plaats in 
Hogeschool Van Hall Larenstein 
Larenstemselaan 26a 
6882 CT Velp (bij Arnhem) 

Zeer goed bereikbaar (bij de A12) 
Bushalte en station VELP op loopafstand 

Gratis ruime parkeergelegenheid 
57 

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


Overzicht van verenigingen die bij het maandblad Filatehe zijn aangesloten 

Landelijke secretariaten: 
NVPV K Schokker, Bovenweg 249, 
1834 CN Sint Pancras, 
telefoon 0725626095, 
t*iklaasschokker(3)nupuaikmüarnl 
Federatie IV Philatelica 
Zwaardvegersgaarde 130132, 
2542 TH Den Haag, telefoon 
0703663465, secretaris JThM 
Bongarts, Polhaarweg 38A, 7721 
DX Dalfsen, 
telefoon 0529432286, 
ftitibon@home nl 
De Globe A van Reenen, 
Aagje Dekenuiê  57 3906 WK 
Veenendaai telefoon 0318 517757, 
•secretans^jüde^lobe nl 
JeugdFiIatelie Nederland 
Kees Mulders, Boutenslaan 185, 
5654 AN Emdhouen, telefoon 
0654918922 iiifTi@cheilo nl 
Ned Ver Voor Thematische Filatelie 
JC vanDuin,Berglustlaan84, 
3054 BK Rotterdam, telefoon 
0104610573 

Aalsmeer: 
PV Aalsmeer M Mijwaart, 
postbus 249,1430 AE Aalsmeer, 
telefoon 0297321656 
De Achterhoek 
FV'De Globe', J IM Spekschoor, 
De Haare 3, 7136 MH Ziewent, 
telefoon 0544351848, 
!• secretaris^ lobeachterhoek (©gmail 
com 
Alblasserdam: 
PV De Posthoorn A Treure, 
Plantageweg 39, 2951 GN Alblas
serdam, telefoon 0786930004 
Alkmaar: 
NVPV, K Schokker, BovenwcQ 24g, 
1854 CN SintPancras, 
telefoon 0725626095, 
 klaasschokker(a)nupi;alkmaar nl 
Almelo: 
NVPV, B Karsch, Duivenvoorde 5, 
7608 KT Almelo, 
telefoon 0546861525, 
* b karsch(3)hccnet nl 
Almere: 
VPVAAlmere mw E M Slokker, 
Kreeftstraat 37,1317 KP Almere, 
telefoon 0365341427 
Alphen aan den Rijn: 
NVPV, L L Louwerse, Kon 
Wilhelminastraat 51, 2811 TT 
Reeuwijk, telefoon 0182395103 
Altena: 
NVPV, mw A SprangersBakke
nes, Provincialeweg N 128, 4286 
EE Almkerk, 
telefoon 0183403952 
Amersfoort: 
AFV, G A Montfrooy, Alberikpad 
23, 3813 KT Amersfoort 
Amstelveen 
PVAmstebeen, ï M Korver, 
Saturnus 25,1188 EB Amstel
veen, telefoon 0206435403 
Amsterdam: 
NVPV MM Kleij, Hayavan 
Somerenlaan 50,1187 RB Am
stelveen, telefoon 0206405039 
Hollandio, E F Nagel, Reijer 
Spreijstraat 12,1391 GA Abcoude, 

^ telefoon 0294283962 
o AV De Philatelist, A Springer De 
«̂  Oeucrlander 253,1441 RE Purme
— rend, telefoon 0299421957 
5 ASV Shell Filatelie, J E Holewijn, 
3 Shell International Chemicals BV, 
= Postbus 38000,1030 BN Amster
** dam, telefoon 0206302006 
"^ PVWA Filatelie, FR Brugman, 
— Dissel 39,1141 ZM Monnicken
^ dam, telefoon 0299654163 
< FV Statuut 80' u;nd secr H L M van 
— der Palen, Remmerdenplein 70, 
"" 1106 AH Amsterdam, 

M telefoon 0206973310, 
•hImi;dpaIen(5)hotmaii com. 
AmsterdamNoord: 
PV Amsterdam Noord, G Blik, 
Stoutenburg 6 1121 GG Landsmeer, 
telefoon 0204823148 
Apeldoorn: 
NVPV, mw G DrostStok, Schopen
hauerstraot 113, 7323 LV Apel

doorn, telefoon 0553667445, 
i*j drost28(3)chello nl 
FV De Globe', H P van Laarhoven, 
Smeltersdonk 121, 7326 HWApel
doorn, telefoon 0555418746, 
'•ih Iaarhoi'en2 (a)kpnplanet nl 
Appingedam: 
PVAppingedam R ßos AbelEppen
straati5: 9902 HG Appingedam, 
telefoon 0596627625, 
•ireintbos (^ziggo nl 
Arcen: 
PV Arcen, mw M Schuurmans, 
Maasstraat 51b, 5944 CB Arcen, 
telefoon 0774731610 
Arnhem: 
FV 'De Globe 'De Vierstroom', 
J E Huiskes, Wmschotenstraat 41 
6835 AS Arnhem, 
telefoon 0263231678, 
fij_huiskes @hetnet nl 
Assen: 
WPV Assen, Y Postuma, Volmach
tenlaan 8, 9331 BL Norg, 
telefoon 0592612413 

B 

Baarn: 
PVßaarn, AC Engelberts, Le
pelaarstraat 20, 3742 XP Baarn, 
telefoon 0355416496 
Barneveld: 
FV De Globe', muj E Turnhout, Gou

I denstem 149, 3772 LC Barneveld, 
telefoon 0342415311, 
•>turnhoutmeulbroek@plonct nl 
Bergen (NH): 
PVNoordHolland, J Oostveen, 
Luiveland 26,1861JD Bergen 
(NH), telefoon 0725896190 
Bergen op Zoom: 
PV 'Onderling Contact, mw JEM 
BeijerVermeulen, Schoolstraat 
17, 4611 MD Bergen op Zoom, 
telefoon 0164234576 
FV Delta Oost, T van Esch, 
Uranuslaan 57, 4624 VP Bergen 
op Zoom, telefoon 0164250041 
Beun ingen/£ wijk: 
FV'De Globe, muj H uanDeyzen, 
Koningstraat 14, 6644 KK EuJijk, 
telefoon 0487523088 
Beverwijk: 
KPC BeueruJijk, R,v d Runstraat
Steijn, Moerdijkstraat 18,1944 VJ 
Beverwijk, telefoon 0251224978 
De Bilt/Bilthoven: 
PV'Met Postmerk, AG vanden 
Brink, telefoon 0306375200 
Blitterswijck: 
FVDeMaasdorpen, I H M Mm, 
Heuvelstraat 14, 5801 CS Venray, 
telefoon 0478515220, 
^idcm in^orange nl 
Bloembollenstreek: 
lVPhilfltelica,J Dieben,Jacob 
Marislaan 29, 2182 MA Hillegom, 
telefoon 0252520420 
Bodegraven: 
NVPV D Verujoerd, Hoefslag 40, 
2411 WB Bodegraven, 
telefoon 0653260579, 
tuerujoerduanujijk^casema nl 
Borne 
NVPV C H Meijer, De Schoppe 
20, 7609 CB Almelo, 
telefoon 0546864988, 
"̂ ïcor meijer(5)hccnet nl 
Boskoop: 
NVPV J deZunjger Wilgenhorst 51 
2742 DD Waddmxueen, 
telefoon 0182616946, 
i*Jjandezunjger(3)tiscoIi nl 
Boxmeer: 
PHV Boxmeer e o , H Bokhorst, 
De Acacia iS, 5831 SH Boxmeer, 
telefoon 0485573000 
Boxtel: 
WBV, mw R Langenhuijsenvan 
Vucht, Molenwijkseweg 8, 5282 
SB Boxtel, telefoon 0411688620, 
înJo@ububoxtel nl 
Breda 
PV Breda, u)nd DG M Toum, 
Somerweide 14, 4824 EW Breda, 
telefoon 0765418419 
Brielle: 
NVPV, H G T M Overbeek, Sluys
straat 14, 3237 AT Vierpolders, 
telefoon 0181415640 

Bruinisse: 
PV Bruinisse, A B van der Wek
ken, Mast 70, 8081 NE Elburg, 
telefoon 0525684841 
Brummen/Eerbeek: 
FV De Globe, C W Stolk, Ruygen
bosweg 55, 6961 GT Eerbeek, 
telefoon 0313650802 
Bussum: 
FV De Verzamelaar Bussum 8. Omstre
ken, O Louw, Brmklaan 152, 
1404 GX Bussum, 
telefoon 0356933132 

Capelle a/d IJssel: 
FVIJssel8.Lekstreek, I Alberts, Ot
tergracht 17, 3064 LN Rotterdam, 
telefoon 0104508474 
Castricum: 
PVCastncum, SCF 
Netten,Molenheide 36,1902 CH 
Castricum, 
telefoon 0251651943 
Coevorden: 
PVCoeuorden Hardenberg e o HJ 
Dorman Fonteinkruid ^y, 7772ML 
Hardenberg, 
telefoon 0523272182 

D 

Dalben: 
PV 'tRaedthuys Dalfsen e o , J 
Schoemaker, Magnolialaan 9, 
7711 LX Nieuwleusen, 
telefoon 052g 484061 
Delden: 
PC Delden, N Delfos, Hooyennksplein 
2, 7491 DP Delden, 
telefoon 0743763272, 
•3de[fosblusse(3)plünet nl 
Delft: 
WP Delft J C van Muiswinkel, A 
van Schendelplem 71, 2624 CR 
Delft, telefoon 0152564838, 
[■ihansmuis(5)teIfort nl 
Delfzijl: 
PV De Fiuel' RAM Peters, 
EemskanaalZZ 12 A, 9936 AM 
Farmsum telefoon 0596567183, 
 rudi en corry@kpnplanet nl 
Deventer: 
NVPV,JD Portier De Pas 46 8121 
GR Olst, telefoon 0570562646 
■])portier{a)home nl 
Diemen: 
PV De Zegelaars P A van Diemen, 
Ouddiemerlaan 73,1111 GV 
Diemen, telefoon 0206995314 
Dieren: 
FV De Globe, mw R van Wijk, 
Treubstraat 27, 6951 AB Dieren, 
telefoon 0313421220 
Dinxperio: 
FV De Globe L A Hagers, Bos
manslaan 57, 7091VX Dinxperio, 
telefoon 0315655010 
DoesburgHengelo (GId): 
FV De Globe J F van Ushen, Aca
ciastraat 26, 6982 AR Doesburg, 
telefoon 0313474317 
Doetinchem: 
FV De Globe W Verschoor Brasem 
168, 7008 BN Doetinchem, 
telefoon 0314393676 
Dordrecht: 
FV De Dordtse Postjager, R C Vos, 
Van Slmgelandtlaan 20, 3311 DS 
Dordrecht, telefoon 0786146165, 
t* uos luyten @i2moue nl 
Drachten: 
PV Drachten, mw E Terpstra
Meijers, Shnge 35, 9204 KK 
Drachten, telefoon 0512521562 
Driebergen: 
FV Stichts Ouerkwartier, A J Kop
mels, Julianaweg 15, 3941 DK 
Doorn, telefoon 0343415098, 
•iadenada(ó)het n! 
Drenten: 
PV Dronten e o , mw A P 
SchippersHooglugt, De Fazant 
19, 8251 MP Dronten, 
telefoon 0321 313329 
Drunen: 
PV'Philatron I Slikkerveer, 
Bellmipark 39, 5151 LL Drunen, 
telefoon 0416 383799 
• I slikken;eer(a)kpnmail nl 

Druten: 
FV 'De Globe, B K E van der Zande, 
Burg Bruinemanstraat27B, 
6651WV Druten, 
telefoon 0487514956 
Duiven/Westervoort: 
FV 'De Globe, B W van Vliet, dr 
Schaepmanstraat 37, 6931 DM 
Westervoort, 
telefoon 0263118740 

Echt: 
PhilatelistenVereniging Echt, W 
Utens, Molenweg 19, 6049 GA 
Herten, telefoon 0475330788 
PhVGelreGulick/Echt, Vjc Bours, 
Irenelaan 6, 6114BS Susteren, 
telefoon 0464492604 
EdamA^olendam: 
PV Evopost', LPC Smits, JM 
Osterhnghstr 34,1135 ED Edam, 
telefoon 0299372017 
£de: 
FV De Globe, G Radstaat, Wil
terdmkstraat 22, 6712 EC Ede, 
telefoon 0318638634, 
•ig radstaat(3)hccnet nl 
Eindhoven: 
EFV, H J Hofstede, Van Galen
straat 17, 5694 CD Son en 
Breugel telefoon 0499476414 
Eist: 
FV De Globe 'De Vierstroom , J E 
Huiskes, Winschotenstraat 41, 
6835 AS Arnhem, 
telefoon 0263231678, 
'•j_huiskes(3)hetnet nl 
Emmeloord: 
A'Philatelica J Gerbens, Noord
zoon 48, 8316 CJ Marknesse, 
telefoon 0527201960, 
^j gerbens(a)planet nl 
Emmen: 
PV Emmen , A K Bos, Achterkamp 
10, 7761 DR Schoonebeek, 
telefoon 0524531750 
Enkhuizen: 
IVPhilatelica, RW Reijngoud 
Exterpad 21,1601 RB Enkhuizen, 
telefoon 0228314038 
Enschede: 
EPV,WFH Bijl, Doolhof 12, 
7548 BZ Enschede, 
telefoon 0534281221 
Epe: 
NVPV, mnd WC Lokker Dokter 
Mijsstraat 9, 8162 GK Epe, 
telefoon 0578614570 

Geleen: 
WPV DePhilotelist,JJ Berezmski, 
Wijng aardstra at 16, 6181 GE 
Elsloo, telefoon 0464375490, 
"̂ jean berezinski(ó)hotmaiI com 
Goeree/Overflakkee: 
FVGoeree/Ouerflakkee, drs S 
Bangma, Boomgaarddreef 5, 
3243 AC Stad a/h Haringvliet, 
telefoon 0187611542 
Goes: 
FV 'De Bevelanden , J A Grim
minck, Vogelzangsweg42, 4461 
NH Goes, telefoon 0113227945 
Goor: 
NVPV H G Lammersen, van 
Eedenstraat 42, 7471 ZR Goor, 
telefoon 0547273033 
Gorinchem: 
PVGorinchcme o J Hoegee, 
Brunellaan 42 4143 EG Leerdam, 
telefoon 0345612644, 
f̂ pugorinchem @kpnpianet nl 
Gouda: 
WPV Gouda, mw E I Binee, Ros
sinistraat 20, 2807 HK Gouda, 
telefoon 0182525327 
*sGravenhage: 
Haagse Philatelisten Vereenigmg 
en Philatelica Den Haag zijn 
gefuseerd, de vereniging heet 
Verenigde Haagse Filotelisten 
HLA Prins, 
telefoon 0703450664 
•̂ sbcpnns@casema nl 
PC DeKnng , W Hoogendijk, 
Weerselostraat 15, 2541VM Den 
Haag, telefoon 0703297787 
PV Vredestein , PW van de Nes, 
Rietvoorndaal 160, 2553 NN Den 
Haag, telefoon 0703976965 
ZuidHollandse Postzegel Vereniging 
"ZHPV , M J Vogel, Abeelzoom 
52, 2719 GT Zoetermeer. 
Groningen: 
IV Philatelica, D Roosjen, Mezen
laan 13, 9753 HX Haren (GR), 
telefoon 0505344229 

PVGroningen, J PA Tolsma, Phil 
Centrum, Emmastraat5, 
9722 EW Groningen, 
telefoon 0505018234. 

H 

Haarlem: 
IVPhilatelica, mujl Warmerdam, 
Leuvenstraat 3 , 2034 RP Haarlem, 
telefoon 0235364285 
HFV 'Op Hoop van Zegels, L A 
Koelemi] postbus 6236, 2001 HE 
Haarlem, telefoon 0235244520 
Haarlemmermeer: 
PV Haarlemmermeer, mw M van 
DitzhuyzenAlbarda, Dorsers
straat79, 2151 CG NieuwVen
nep, telefoon 0252673134 
HalfwegZwanenburg: 
PZVSPA J C van der Bijl, Hout
njkstraat 9,1165 LL Halfweg, 
telefoon 0204974024 
Harderwijk: 
PVHarderujijk en Omstreken, WC 
Willemse, Bosboom Toussamstr 
5, 3842 ZZ Harderwijk, 
telefoon 0341413653 
HardinxveldGiessendam: 
PV De Philatelist', A C J van 
Baaren, De Buurt45, 3372 DB 
BovenHardinxveld, 
telefoon 0184618112, 
iürjanvanbaaren@planet nl 
Heemskerk: 
PV Heemskerk û nd J F Koer 
Mozartstraat 140,1962 AG Heems
kerk, telefoon 0251230880, 
^jan koer@ziggo nl 
Heerenveen: 
PV Heerenveen DS Salis, Toelldn 11, 
8447 DZ Heerenveen, 
telefoon 0513626073, 
Mdsalis@planet nl 
Heerhugowaard: 
PHV Heerhugoujaard e o mw L J 
Folkers, Bloemaerdaan 11,1701 
VH Heerhugowaard, 
telefoon 0725715665 
Heerlen: 
PV Heerlen e o , mw C H Wolsing 
Grens, Promenade 267, 6411 
JJ Heerlen, telefoon 0455717790 
Heeze: 
Filatelie Heeze J van der Linden, 
Adas 42, 5591 PK Heeze 
Den Helder: 
FV Den Helder, LJ Hordijk, Rozen
straat II, 1782 MS Den Helder, 
telefoon 0223693101 
Hellevoetsluis: 
PV Hellevoetsluis JJ Koppenol, 
Handlog 6, 3224 PG Hellevoet
sluis, telefoon 0181322699 
Helmond: 
FV De Helmueste', Helmond en 
Omstreken, T A J Leijten, Eikenwal 
15, 5706 LJ Helmond, 
telefoon 0492534793, 
^ t leijten2è)chello nl 
Hendrik Ido Ambacht: 
Ambachtse FV, J S P van de Ruit, 
Lod vanNassaustr 3, 3331 BK 
Zwijnd recht 
*sHertogenbosch: 
s Hertog en bosschc FV, Marten Tilstra 
Braspenninglaani2, 5257 NKs
Hertogenbosch, 
telefoon 0736423064, 
E*3secretans hjv @kpnplanet nl 
Heusden: 
PV Black Penny', M L H Verharen, 
Herptseweg 27, 5256 NN 
Heusden, telefoon 0416661606 
Hilversum: 
FV Hilversum e o , M Versteeg, Sta
rmglaan ^S, 1215 BS Hilversum, 
telefoon 0356216749 
Hoek van Holland: 
Â  Philatelica, Postbus 115, 3150 
AC Hoek van Holland 
Hoekschewaard: 
FVHockscheujaard, M van Aalst, 
Roerdompiveg 53 3263 AJ Oud
Beijerland, telefoon 0186619590 
Holten: 
NVPV, J C Bogaard, ChurchiII
straat 141, 7451 ZE Holten, 
telefoon 0548362398 
Hoogeveen: 
PC Hoogeveen H J Ruiter, Satellie 
tenlaan 18, 7904 LP Hoogeveen 
telefoon 0528 263259 
HoogezandSappemeer: 
PHV Hoogezand Sappemeer, T H 
Nienhuis, Van Limburg Stirum 
laan 19, 9602 GN Hoogezand, 
telefoon 0598321282 
Hoorn: 
NVPV ajd WestFriesland, H J van 
der Meulen, 't Roems g, 1616 PN 



Hoogkarspel 
telefoon 0228561828 
Phiiatelica Hoorn e o WE Bok, 
Tinnegieter 93,1625 AV Hoorn, 
telefoon 022g 230322 
Huizen: 
Postzegelveremging Huizen en 
Omstreken , G I Visscher, Co 
Bremanlaan 26,1251 HV Laren, 
telefoon 0355387550, 
^g]visi2^<^xs4a[l ni 

Kampen: 
IVPhilatelica JG Fidder, Gal
lestraat43, 8266 CV Kampen, 
telefoon 0383315968 
Katwijk: 
PV Katiüijk/Rijnsbur̂ , M te 
Nijenhuis, Oranjelaan 17, 2231 DE 
Rijnsburg, telefoon 0714027446 
Kerkrade: 
EKPV, B ] W Berends, Pastoor 
Theelenstraat 26, 6466 JH Kerk
rade, telefoon 045 5415088 
Klimmen: 
PhV tFairteurke HJ Raes, 
Schalenboschweg 37, 6343 ED 
Klimmen, telefoon 0434592797 
^harryraes(a)planet nl 

Langedijk: 
IVPhilatelica S Ligthart, Anna 
van Saksenstr 19,1723 KR 
NoordScharwoude, 
telefoon 0226313764 
Leerdam: 
NVPV, A Versluis, De Waterloop 
27, 4141JV Leerdam 
telefoon 0345616960, 
siuersluis a@wor\donline ni 
Leeuwarden: 
VPV Friesland mw H van de 
WitteBosch, Buterhoeke 17, 
9041 AA Berlikum, 
telefoon 0518461632, 
^^/v uduJitte@planrt nl 
Leiden: 
IVPhilatelica, H W van den Blink, 
Alphons Diepenbrocklaan 8, 
2343 NAOegstgeest 
telefoon 071 5176533, 
^hfandenblmk^pianet nl 
LWPV, PJ uan de Kosteele Oude Vest 
log B, 2312 XV Leiden 
telefoon 0718889405, 
'̂ kasteeledrost@casema ni 
Leiderdorp 
PVPostaumaat, H A Wolf, Anna 
van Burenstraat25, 2351 RM Lei
derdorp, telefoon 0715893209, 
^secretans(a)postaumaat nl 
Lekkerkerk: 
E N P V, J de Brum, Hoge Park 
24, 2923 VN Krimpen a/d IJssel, 
telefoon 0180513348 
Lelystad: 
AV DePliiiatehst WL Wolschrijn, 
Karveel 5680, 8242 CR Lelystad, 
telefoon 0320221803 
Leusden: 
VPZV De Loupe, Dick Klaassen, 
Hoefïjzerji, 3833 XALeusden, 
telefoon 0334946125, 
"̂ deioupe@hccnet nl 
Lochem/Borculo: 
NVPV, GG Wissenburg, 
Deugenweerd 18, 7271 XT 
Borculo telefoon 0545 272543, 
Miüissenbur̂  g(g)\\etnet nl 
Losser: 
PV Losser mw W E Fiselier, Gro
nausestraat335, 7585 PB Glane, 
telefoon 0535382938 

M 

Maassluis: 
WPV Maassluis fVPM) PM JA 
van der Aa, Cornells van der 
KolfFstraat 203, 3144 RB 
Maassluis 
Maastricht: 
PVZuidLimbur̂ , C L M Janssen, 
Christinastraat25, 6267 AS 
Cadier en Keer 
Meppel: 
PWRe^ioMeppd TAF Kuiperjon 
uan Scorelstraat 7, 7944 CZ Mep
pel, telefoon 0522256001, 
t<ito/i<uiper@hctnet nl 
Monnickendam: 
PV Waterland ,J B van Duist, Hoog 
kampiaan 25,1156AK Marken 
Monster: 
NVPV, W Storm, Zeereep 121, 
2681 XE Monster 
telefoon 0174280134, 

Sm storm@fii nl 
Mij'dreciit: 
PC De Ronde Venen H Kraan, 
Windmolen 57, 4642 DA 
Mijdrecht, telefoon 0297 241242 

N 

Noordoost Veluwe: 
FV'De Globe mw G Jacobs, 
Heuvellaan 9, 8162 CT Epe, 
telefoon 0578613396 
Noordwijk: 
VPN RG Steenbergen, 
Bloemenschans 20, 2215 DE 
Voorhout, telefoon 0252216525 
PV'Onder de loupe' JMM Ooms, 
Eijken Donck 6, 2211 SE 
Noordwijkerhout, 
telefoon 0252373632 
Noordwi)kerhout: 
IVPhilatelica JMG vanMul
lekom, Maandagsewetenng 
183, 2211WT Noordwijkerhout, 
telefoon 0252373440 
Nunspeet: 
NVPV C A de Bil, Kuntzestraat 
150, 8071 KP Nunspeet 
telefoon 0341254522 
Nijmegen: 
NVPV Rob P van Bruggen, Sophi
awegi25, 6564 AB Heilig Land
stichting, telefoon 0243233454, 
'•inJo(3)nupunijmc^en nl 
FV Nouiopost WJM Goossens, 
Vendellerstraat 15, 6562 NA 
Groesbeek, 
telefoon 0243974654, 
•3UJJ m 300Ssens@chello nl 

Oldenzaal: 
OPHV, H J Teunis, Dr De Bruy
nestraat 35, 7576 BJ Oldenzaal, 
telefoon 0541514243 
Ommen: 
Verzamel a arsuer Ommen en Omstre
ken, vacant 
Oostburg: 
P V Lond uan Cadzand J W Lanse, 
Van Ostadestraat 58, 4501 KV 
Oostburg, telefoon 0117454546 
Oosterbeek: 
FV De Globe, WJ G Minnen Nieuuje 
Keijenber̂ seiuê  49, 6871 VN Ren
kum, telefoon 0317313495 
Oosterhout: 
OWP JHP uan der Laken, Jeroen 
Boschstraat 72, 4907 MS Ooster
hout, telefoon 0162428777, 
■̂ ria uanderlaken@casema nl 
Oosterwolde (Frl): 
Stellm ûjeruer Fil Ver P Rauwerda, 
Brink 3, 8423 TE Makkinga, 
telefoon 0516441646 
Ootmarsum: 
PVOotmarsume o , E Post, 
Beatrixstr 26, 7591 GD Dene
kamp, telefoon 0541351936. 

Papendrecht: 
Postzefleluer Iris L A Koster, Cort 
vd Lindenstraat8,3354AD 
Papendrecht, 
telefoon 0786155037, 
^1 akoster(3)u)anadoo nl 
Purmerend: 
IVPhilatelica,! Groeneveld, De 
Goedemeent i, 1447 PT Purme

I rend, telefoon 0299463850, 
•jcgTey5roeneueId(3)hetnet nl 

I Putten: 
I PV Telstar. H D Buitenwerf, Wit
tenburg 163, 3862 EE Nijkerk, 
telefoon 0332452484 

R 

Raalte: 
IVPhilatelicaRaalte, E Bakker, 
Melisse 21, 8101 CZ Raalte, 
telefoon 0572353352 
Renkum/Heelsum: 
FV'DeGlobe, WJG Mmnen, Nwe 
Keijenbergseweg49, 6871 VN 
Renkum 
Reuver: 
FV Filuero , R P L Aerdts, Bos
daellaan 73, 5953 BW Reuver, 
telefoon 0774744551, 
•jfïluero{3)bosdaei net 
Rhenen: 
FV De Globe, H Wessel, Paulus 
Potterhof 23, 4033 AN Lienden, 
telefoon 0344601280 
RodenLeek: 
IVPhilatelica, W vd Velde, 
Groningerweg 32, 9321 TC Peize, 

telefoon 0505032608, 
•isec@jilatelistenrodenleek nl 
Roermond: 
PV Roermond mw J Maessen
Hens, Karthuizerlaan 17, 6042 
NB Roermond, 
telefoon 0475321179 
Roosendaal: 
Pu Philateiica WestBrabant, 
AKHM Coppens Doelen8, 
4875AD EttenLeur, telefoon 
0765035524 of 0623928445, 
^secretaris@jilaujb nl 
PV Roosendaal, H Jon^eneelen, 
Landjuujeei 4, 4707 HX Roosen
daal, telefoon 0165543759 
Rotterdam: 
PVPhilatelica, JC Salemink, 
Zestienhovensekade loiB, 3043 
KK Rotterdam 
RPhV, mw N BoeckholtzKooi
man. Lauwersmeer 82, 3068 PW 
Rotterdam, 
telefoon 0104562597 
PC Rotterdam, mw M C 
Erkelens, Siergaarde 105, 2285 JE 
Rjjswijk, telefoon 0703961702, 
^ secretaris kieineclub(2)pianet nl 
RozenburgEuropoort: 
IVPhilatelica, E Tabak, Juliana 
van Stolberglaan 26, 3181 HH 
Rozenburg ZH, 
telefoon 0181 212967. 
Rijssen: 
PV Rijssen J H Veurink, Ter 
Weelstraat 18, 7462 RT Fjjssen, 
telefoon 0548515970, 
^henueu^hotmail com 
Rijswijk: 
WPVRijsu îjk, D van der Winden, 
Wethouder Brederodelaan 2 K, 
2286 AL Rijswijk, 
telefoon 0703931315. 

Santpoort: 
PV Santpoort PVS.H van der 
Schuit, Eendrachtstraat 14, 2013 
RH Haarlem, 
telefoon 0235316573, 
ihuanderschuit(ü)chello nl 
Sassenheim: 
WPVSassenheim, BG Doorne
kamp. Westerstraat 41, 2171 
CG Sassenheim, telefoon 0252
216740 
Schagen: 
FV 'Westfriesland , MUJ C M Boer
senBer̂ en, Serm5enho/40,1741 WE 
Schagen, telefoon 0224290243, 
f*neIboersen(5)pianet nl 
Schoonhoven: 
Schoonhouense Ver uan Postzê eluer
zamelaars, Mu; J H Wensueen, Koe
straat 36, 2871 DR Schoonhoven 
Schijndel: 
SWP K uan de Greef, Putsteê  4a, 
5481 XT Schijndel, 
^kvdgreeji^gmail com 
Sittard: 
FV Sittard e o , H M J Scheepers, 
Raadhuisstraat 4, 6438 GZ 
Oirsbeek, telefoon 0464422264 
Sliedrecht: 
PV Philetica', J van Schaik, Adama 
van Scheltemastraat 28, 3362 TB 
Sliedrecht, telefoon 0184412338 
Soest: 
PV Eemland, L leFebre, Mon
nickskamp 538 1273 KB Huizen, 
telefoon 035 5263255, 
E ŝecretariaat@pzueemland nl 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
IVPhilatelica, mw M H de Kort
Lievaart, Mercunusstraat 6, 3204 
BM Spijkenisse, 
telefoon 0181616995, 
^malieu t̂planet nl 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IVPhilatelica mw P uan der Leden 
Purmerlaan 20, 9501AX Stadska
naal, telefoon 0599618208, 
t̂ pzukanaaistreek(a)zonnet nl 
Steenwijk e.o.: 
FV IJsselham J Huising, Heercn
ueenseuiê  156, 8471ZC Wolvega, 
^j w huisin^^zi^^o nl 

Terneuzen: 
PV ZeeuwschVlaanderen, Gvd 
Bosch, Sweelmckhof 54, 4536 
HC Terneuzen, 
telefoon 0115648618 
Tiel: 
Philatelistenclub Tiel, J E W de 
Leeuu!, Handelstraat 53, 4003 LA 
Tiel, telefoon 0344623545, 
^secretariscppostze^ el du bti el nl 

Tilburg: 
VPTTilbur ,̂ WFM Tukker, 
postbus 10418, 5000 JK Tilburg, 
telefoon 0135714417, 
•Jupttiibur̂ (5)planet nl 

U 

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

Vaals: 
PV'Drielandenpunt, H J Brouns, 
Karolingenstraat 9, 6369 BV 
Simpelveld 
Veendam: 
FVVeendam e o , D J Dijkstra, Ds 
Van Petegemstraati6, 9645 NV 
Veendam, telefoon 0598632793 
^ Fnmarket(3)xmsnet nl 
Veenendaal: 
FV De Globe, C A Meurer, Vival
distraat 5, 3906 CA Veenendaal, 
telefoon 0318515062 
PV Frimarket, N G Bender, 
Bachlaan 29, 3906 ZH Veenen
daal, telefoon 0652373273, 
ĉ Fnmarket@xmsnet nl 
Veldhoven: 
PCGrootVeidhouen, muj Henriette 
Schalks, Zandhei 25, 5508 WS Veld
hoven, telefoon 0402536511, 
ĵcmIschalks{5)onsbrabantnet nl 
Velp/Rozendaal: 
FV DeGiobe DeVierstroom ,J E 
Huiskes WinschotenstTüat4i, 6835 
AS Arnhem, telefoon 0265231678, 
rj_huiskes(a)hetnet nl 
Venlo: 
PV Phila Venlo , M J M Gielen, 
Framboosstraat 9, 5925 HJ 
Venlo, telefoon 0773820064, 
• in/o@philauenlo nl 
Vianen: 
FV De Posthoorn , H G Veldman, 
Biezenuiê  16, 4124 AB Hagestein 
Viaardingen: 
NVPV,WGL Poels,L deColig
nyln 96, 3136 CS Vlaardingen, 
telefoon 0104746725 
Vleuten 
PV" Postfris 68", P Brunt, 
lepenlaan 9, 3481 XA Harmeien, 
telefoon 0348443237, 
• secretariaat postfns68(3)ltetnet n! 
Vlissingen: 
VlisstngseFV, WF Broeke, K van 
de Coppellostraat 15, 4384 BT 
Vlissingen, 
telefoon 0118464109 
VolkelUden: 
IVPhilatelica, mw SB Chrisü
aans, Jonkerveld 148, 5403 CB 
Uden, telefoon 0413264291 
Voorschoten 
NVPV, M van Rijn, Leidseweg 
125, 2253 AB Voorschoten, 
telefoon 0715614612 

W 

Waalwijk: 
WPV'De Langstraat' W Laarakker, 
Gerard de Nijshof 121, 5171XS 
Kaatsheuvel 
Wageningen: 
FV DeGiobe NH Edelenbosch, 
Asterstraat 387, 6708 DW Wage
ningen, telefoon 0317424711 
Wassenaar: 
PC Wassenaar A PC Kortekaas, 
Schoutstraat 5, 2241 BT Was
senaar, 
•Ju)ossenaer@aadcortecaes ni 
Weert: 
Fiiatelica Weert e o Mr E WTh 
Goossens, Onder de Wieken 9, 
6093 HD Heythuysen, 
telefoon 0475494086, 
•̂ eiütgoossensoiijthetnet nl 
Weesp: 
PV Weesp e o , J J van Rossumv/d 
Kraats, Bastionweg 113,1383 JC 
Weesp, telefoon 0294416740 
Wieringen: 
PV De Snujelaar, J Kort, Plane
tenlaan 8,1771 BZ Wiennger
werf, telefoon 0227603166 
Winschoten: 
IV Philatdica, mw G R Eizen, 

Waterlelie 44, 9679 MD Scheem
da, telefoon 0597592676 
Winterswijk 
FV De Klomp' RC Ewouds, De 
Smidse 11, 7261 ZZ Ruurlo 
Woerden: 
FV Woerden, G J van der Waal, 
Skutsje 47, 3448 KW Woerden, 
telefoon 0348567157, 
tJnlatelie woerdcn@u)anadoo nl 
Woudenberg; 
WPV Onder de Loep J J Boel, 
Koningin Sophiestraat3, 3931 
CN Woudenberg, 
telefoon 0332867483 
Wijchen: 
FV De Globe, J H G Gosselink, 
Margrietstraat 11, 6602 CN 
Wijchen 
Wijk bij Duurstede: 
FVWijk bij Duurstede, G Bosman, 
Rjngoven 140, 3961 EM Wijk bij 
Duurstede, 
telefoon 0343573814, 
^gemibosman (^casema nl 

IJ 

IJmuiden: 
PVIJmuiden G Swets. Kon Em
mastraat i, 1975 BL IJmuiden, 
telefoon 0255516574, incl 
rondzendverkeer, 
'•5 sujetsC5)quicknet ni 

Zaanstad: 
WZPV De Posthoorn T Jansonius, 
Botenmakerstraati37,1506 TD 
Zaandam, telefoon 0756169518, 
0622410102, 
^•tjansonius(a)uersatel ni 
Zeewolde: 
PV Zeeujoide, E Brugman Mu
zenlaan 59,2352 KB Leiderdorp, 
telefoon 0715149310 
Zeist: 
ZeisterZegd Zoekers 2000, wnd P 
Muller, Wethouder Hollaan 5, 
3984KAOdi]k 
Zetten: 
FV 'De Globe', J Niggebrugge, 
Hoge Riem 3, 6666 JA Heteren, 
telefoon 0264722637 
Zevenaar: 
FV'De Globe, J J Kuipers, 
Vuurdoornstraat23, 6903 CJ 
Zevenaar, telefoon 0316 528801 
Zierikzee: 
PVSchouujen Duiueland AA uan 
Goethem, Korte Nobelstraat 26, 
4301 HN Zierikzee, 
telefoon 0111412460, 
•ifluan^oethem^hetnet nl 
Zoetermeer: 
PV Zoetermeer en Omstr , F A 
Boerman, Groenblauwlaan 10, 
2718 JA Zoetermeer, 
telefoon 0793613253 
Zuidlaren: 
IV Philatdica H Nijland, De Hilde 
36, 9476 WB Zuidlaren, 
telefoon 0504093722 
Zutphen: 
FV DeGiobe AH Woolthuis, 
Polsbroek 244, 7201 BZ Zutphen, 
telefoon 0575575317 
Zwartsluis: 
PV Regio Zwartsluis e o , M 
Schulte, Van der Meulenstraat g, 
8064 BV Zwartsluis, 
telefoon 0383866228, 
■ margej@home nl 
Zwijndrecht: 
WPVZuiijndrechteo .G Ottenheijm, 
Campanulastroat 38, 3333 EB 
Zwijndrecht, 
telefoon 0786120086, 
^g ottenheijm@orange nl 
Zwolle: 
PVZuJoIIeJW Havers, Den 
Uylstraat 14, 8015 DX Zwolle, 
telefoon 0384600508 

Mutaties op dit overzicht kunt 
u uitsluitend sturen aan Mevr 
E Braakensiek, Prins Willem 
Alexanderlaan 41, 3273 AS 
Westmaas, 
^e braakensiek(5)tele2 nl 
Het volgende overzicht van 
verenigingsadressen vindt u in 
het oktobernummer 
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Dure labels 
Het periodiek van de 
postzegelvereniging 
Haarlemmermeer Onder 
de loupe genomen, telt 
maar liefst 52 pagina's. 
Zo'n 40 daarvan worden 
gevuld metveilinglijsten 
en advertenties. Er wordt 
dan ook op drie locaties 
gepostzegeld en geveild: 
Hoofddorp, Badhoevedorp 
en Nieuw Vennep. 
Ieder nummer bevat ook 
een aantal prima leesbare 
artikelen. In het oktober
nummer schrijft Philip 
Levert een stulqe over de 
achtergronden van Land

Aangebragt per .̂.̂ ^ 
Te betalen port J 
ßATtviA , 

 Vla.l. 
koper. 1 

mail labels. Die werden 
in de periode 18451847 
in Batavia aangebracht 
op brieven uit Europa die 
werden aangevoerd met 
Engelse schepen over 
de route Middellandse 
Zee  Rode Zee  Indische 
Oceaan  Singapore. In 
de NVPHcatalogus kunt 
u ze vinden op pag. 491 
(NederlandsIndië). 
Het Suezkanaal was er nog 
niet, het traject ging deels 
over land, deels over zee 
per stoomschip. Die reis 
ging sneller dan per zeil
schip om Kaap de Goede 
Hoop, maar daar hing 
wel een prijskaartje aan. 
De geadresseerde moest 
het bedrag bijbetalen dat 
in Batavia met de pen op 
het Landmail label was 
bijgeschreven. 
De 'overland' route voor 
de post mssen Europa en 
India, Singapore, Hong

_ kong en Australië/Nieuw

— Zeeland was in 1843 door 
.̂ . de Engelsen opgezet, maar 
— Nederland heeft er vanaf 
1 het begin van kunnen pro
= fiteren. In Singapore werd 
:̂  post voor Batavia of an
~ dere bestemmingen in Ne
^ derlands Indië opgehaald 
2 door een stoomschip van 
•̂  de Ned.Indische Marine, 

de Bromo ('van verre 
herkenbaar aan de zwarte 
rookpluim'). Het stuk 
van Levert besteedt ook 
aandacht aan de tarieven 
en verschillende vervoers
mogelijkheden en eindigt 

met de kleurrijke opening 
van het Suezkanaal. 
Een ander stuk (auteur 
BA) legt overzichtelijk uit 
hoe en waarom puntstem
pels gebruikt werden en 
welke 'soorten' we kunnen 
onderscheiden. Beknopt, 
maar helder en informa
tief 

Private mail en een grote 
vlag 
Filatelie kan ingewikkeld 
zijn en diep graven, maar 
dat hoeft niet. Over de 
meest gewone postzegels 
is een mooi verhaal te 
vertellen. Dat bewijst het 
septembernummer van 
USCA Post, het lijfblad van 
de verzamelaars van de 
VS en Canada. Een vraag 
om informatie over enkele 
mysterieuze zegels leidde 
tot een gedegen artikel van 
Theo van der Caaij over 
Amerikaanse lokale privé
post. De zegels van zulke 
'private mail companies' 
zijn een uitdaging voor 
specialisten, want naast 
echte zegels zit er veel kaf 
tussen het koren: herdruk
ken en nadrukken, rom
mel en vervalsingen. Bij 
die vervalsingen zitten dan 
ook nog exemplaren die 
vanwege hun hoge leeftijd 
als 'antiek' verzamelwaar
dig zijn. Lastige materie. 
Boeiend is ook het stuk, 
dat Arnold van Herk 
schreef over een heel ge
wone Amerikaanse postze
gel, Scott # 962, uit 1948. 
De zegel toont Francis 
Scott Key, geboren 177g, 
zoon van een kapitein uit 
de onafhankelijkheids
oorlog. In 1814 veroverde 
Francis Scott Key zich een 
plaats in de Amerikaanse 
geschiedenisboekjes. 
De VS was in oorlog met 
Groot Brittannië; in 1814 
veroverden de Britten 
Washington, toen nog een 
kleine stad, en verwoest
ten onder meer het Capi
tool. Daarna richtten zij 
hun aanval op Baltimore. 
Fort McHenry, dat de stad 
moest verdedigen, werd 
met grote hoeveelheden 
troepen versterkt. Hoewel 
het fort zware beschie
tingen te verduren kreeg, 
bleef het in Amerikaanse 
handen. Francis Scott Key 
speelde geen hoofdrol bij 
de gevechten, maar bleek 
wel een dapper man, met 
een poëtische aanleg en 

stond met een heldendicht 
op de gevechten aan de 
basis van de Star Spangled 
Banner, het Amerikaanse 
volkslied. Dit zijn de grote 
lijnen, maar Van Herk 
weet er een mooi verhaal 
van te maken, waarin ook 
de gigantische fortvlag 
nog een belangrijke rol 
speelt. 

Gaten 
De Filatelistische Kon
taktgroep SpanjePortugal 
"Iberia" komt in het no
vembernummer met een 
artikel van Hans Vinken
borg dat veel mensen zal 
interesseren. Het gaat over 
Spaanse klassieke postze
gels die letterlijk  vernie
tigd zijn met een relatief 
groot ponsgat. Die gaten 
hebben niets te maken met 
firmaperforaties, maar zijn 
het gevolg van het gebruik 
van postzegels in het tele
graafverkeer. Het gat is in 
de zegel geslagen om die 
te ontwaarden, en is te ver
gelijken met een afstem
peling. De gaten werden 
machinaal aangebracht en 
hebben een diameter van 
4 mm. In Portugal komen 
zulke geperforeerde zegels 
ook voor, vaak met een 
perforatie in stervorm. 
Hans Vinkenborg belicht 
uitgebreid de achter
gronden van het gebruik 
van postzegels door de 
telegraafdienst. Doordat 
er in de bijna honderd 
jaar van het gebruik van 
telegraafzegels in Spanje 
(18641952) enorm veel 
zegels voor dat doel zijn 
gebruikt, is dit een verza
melgebied waarin nog veel 
te ontdekken valt. Lang 
niet alles is terug te vinden 
in postzegelcatalogi, leuke 
vondsten zijn altijd moge
lijk. In aansluiting op het 
artikel laat Jan van Gerwen 
zijn licht schijnen over de 
Portugese telegraafzegels 
(18701893) 

Bijzondere vondst 
Een roep om kopij in 
Plakker, het tweemaan
delijks clubblad van de 
afdeling Boskoop van de 

NVPV, leverde een prachtig 
verhaal op van Thijs de 
Geus over een bijzonder 
blikje, gekocht op de 
verenigingsveiling. Het 
blilcje heeft een gesol
deerde bodem, het deksel 
zat met plakband vast en 
het blikje werd herkend als 
'kaakblik' voor noodrant

restanten. 
Verder in het blad een 
artikel van Daan Koele
wijn over buitengewone 
post (hovercraftpost en 
treinpost). Ook laat 
Frans Boeren (Frabo) zijn 
gedachten gaan over de 
kelderende postzegelprij
zen: 'Eenieder weet, dat de 
catalogusprijzen nergens 
op slaan. Ze geven een 
indicatie van de prijzen, 
maar verkoop je verzame
ling eens? Je mag blij zijn 
datje erbij de handel, na 
aftrek van kosten, 20% van 
overhoudt. Kortom, ook 
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soenen, zoals dat vroeger 
door militairen gebruikt 
werd. De inhoud bestond 
uit duizenden briefstukjes, 
met zegels en stempels 
van Nederlands Indië. Het 
bleek een vondst waar 
iedere postzegelverzame
laar van droomt. 'Gaan
deweg l<wam ik erachter 
hoe bijzonder dit blikje 
met inhoud was. Vele 
stempels zijn gewaardeerd 
als schaars tot zeldzaam 
en soms werden dergelijke 
stempels twee of drie keer 
aangetroffen.' De Geus 
belooft zijn vondst op 
een verenigingsavond te 
presenteren en zal zijn 
clubgenoten de vrijheid 
geven te grasduinen in 
een schoenendoos vol 

de huidige prijzen in de ca
talogus zijn te hoog. Als je 
dan het emissie beleid van 
TNT Post ziet, dan weet 
je al dat vele mensen wel 
moeten afhaken omdat de 
kosten per jaar de pan uit 
rijzen.' Frabo heeft ook 
de remedie: 'Stoppen met 
landenverzamelingen en 
vakjes vullen en overgaan 
op thematische filatelie. 
Zelf albumbladen maken 
en er zegels, postwaar
destukken, brieven enz. 
in verwerken die je eigen 
draagkracht niet te boven 
gaan. Kortom, je kan weer 
zoeken en snuffelen, het 
leukste wat er is.' 

Foute streepjescode 
Is 'Post en Techniek' een 
geschikt onderwerp voor 
een thematische verza
meling? Die vraag wordt 
door de Groep Postme
chanisatie binnen Po&Po 
met een volmondig 'ja' 
beantwoord, vooral nu 
er een Nederlandse post



zegel verschenen is die 
mooi binnen dat thema 
lijkt te passen. 
Het gaat om één van de 
tien zegels uit het vel
letje met Nederlandse 
octrooien, dat op ii 
februari 2010 verscheen. 
Handschriftherkenning 
staat op deze postzegel 
centraal. Handschrift
herkenning is essentieel 
bij het hele proces van 
briefpostverwerking dat 
de Groep Postmechani
satie bestudeert. Voor het 
artikel moeten we naar de 
website u)U)U).poenpo.nI, 
en dan naar de link Post
mechanisatie, Tijdschrift 
Post en Techniek, oktober 
2010. 

Daar krijgen we uitge
breide informatie over de 
achtergronden van het 
bewuste postzegelvel. We 
worden geïnformeerd 
over de ideeën achter de 

Il It e «.n ö *>. 4. 
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zegels, over de octrooi
wetten in het algemeen 
én over de octrooien 
waar het bij het 'herken
ningszegel' om gaat. In 
het postzegelontwerp zijn 
een aantal onderdelen 
aanwezig die in meer of 
mindere mate een relatie 
hebben met het proces 
van automatische herken
ning van handgeschreven 
tekens op een document. 
Het octrooi (uit 1980) 
heeft betrekking op het 
automatisch herkennen 
van handgeschreven 
tekens in invulvakken van 
een document. Het ging 
in eerste instantie om 
overschrijvingsformulie
ren van de Postgiro. Later 
werd de methodiek van 
handschriftherkenning 
toegepast in sorteerma
chines voor brieven. 
De schrijvers van het stuk 
plaatsen enkele kritische 
kanttekeningen bij het 
ontwerp van de zegel, 
bijvoorbeeld bij de rode 
streepjescode die op de 
postzegel te zien is. Door 
die code twijfelen ze 
ernstig aan de themati
sche kracht van de zegel. 
'Omdat de rode streep
jescode zo prominent op 
de postzegel aanwezig 
is dat daar alle aandacht 
naar toe getrokken wordt 
en omdat die code geen 
enkele relatie heeft met 
het onderwerp van de 
zegel, is de uiteindelijke 
waardering thematisch 
gezien helaas negatief: 

deze zegel is niet (erg) 
geschikt om opgenomen 
te worden in een themati
sche verzamehng met een 
posttechnisch onder
werp.' Die streepjescode 
is namelijk afgeleid van 
een klantindexcode (KIX) 
en die heeft geen 
relatie met handschrift
herkenning. Wel is de af
beelding op de zegelrand 
een prachtig voorbeeld 
van een handgeschreven 
adres dat geheel automa
tisch is gelezen tijdens het 
sorteerproces! Een zegel
rand is één van de twaalf 
filatelistische elementen 
en mag dus thematisch 
gebruikt worden. U wordt 
uitgenodigd uw mening 
over de thematische be
oordeling van deze zegel 
te geven via postmech(5) 
kpnmail.nl. 

OostenrijkHongarije 3,6, 
1 2 , 2 4 
Langlopende series 
bestaan vaak uit een 
grote diversiteit aan 
waarden. Vooral van de 
oude series valt vaak een 
mooie reeks te maken: i, 
2, 5,10,15, 20, 25 etc 
Soms zitten daar echter 
kromme waarden bij die 
niet direct logisch lijken 
(denk aan onze eigen 37 
en 62 cent van koningin 
Juliana). In Austria nr. 172 
is een artikel opgenomen, 
dat is gewijd aan deze 

eigenlijk best ook nog wel 
had gekund. 

hebben ze een boeiende 
historische achtergrond. 
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Veel Polen in OEF 
Een mooi blad, leuke 
artikelen, maar toch ook 
wat zorgelijke geluiden bij 
de Oost Europa Filatelie 
(OEF). Er komt te weinig 
kopij binnen, het rond
zendverkeer wordt steeds 
minder boeiend, voor de 
veiling wordt te weinig 
materiaal ingeleverd. Het 
is een geluid dat bij meer 
verenigingen klinkt en 
het is duidelijk waar de 
oplossing vandaan moe
ten komen: van de leden 
zelf Gelukkig hebben de 
meeste verenigingen men
sen die hun medeleden 
daar in het clubblad toe 
aansporen en op de een of 
andere manier werkt dat 
ook nog. 
Hoewel de november
OEF volgens de redactie 
wat aan de dunne kant is 

kromme waarden. Met de 
catalogus in de ene hand, 
en de tarievenlijst in de 
andere wordt het nut van 
een aantal Oostenrijkse 
en Hongaarse uitgiften 
uitgeplozen. Daaruit blijkt 
bijvoorbeeld dat 6 heller/ 
filler (drul<werk) en 12 
heller/fillér (lokale brief, 
2e gewichtsklasse) erg lo
gische waarden zijn. Zelfs 
de 16 filler van de Turul 
serie is als aangetekende 
lokale brief (alleen in 
Hongarije!) erg logisch. 
Lezend in dit artikel kijk 
ik ondertussen naar het 
aangetekende drukwerk 
dat ik zojuist op Ebay heb 
gekocht en concludeer ik 
dat een zegel van 31 heller 

(penningmeester blij), is 
de inhoud zeker de moeite 
waard. Zo is er een stuk 
van verenigingsboegbeeld 
Ton Welvaart over Poolse 
waardebrieven uit het 
interbellum (19181939), 
die omdat ze niet met 
postzegels werden ge
frankeerd  meestal in het 
'ronde archief'(de prullen
bak) terecht kwamen. 
Ook bespreekt hij een 
aantrekkelijk ogend post
stuk dat op internet werd 
aangeboden en 'zo vals 
als een kraai' blijkt te zijn. 
Adriaan van Oosten laat 
zijn licht schijnen over een 
aantal Poolse zegels die in 
1961 en 1962 verschenen. 
Zoals veel zegels van Polen 

Ze zijn gewijd aan het 
heden en verleden van de 
gebieden die in 1945 van 
Duitse in Poolse handen 
waren overgegaan. Die ge
bieden waren in 19451947 
met geweld ontdaan van 
hun oorspronkelijke Duit
se bevolking en herbevolkt 
met Polen die ook niet 
echt vrijwillig kwamen. De 
zegels die in de jaren zes
tig uitkwamen, moesten 
expliciet benadrukken dat 
de nieuwe gebieden wel 
degelijk een oerPools ver
leden hadden. Van Oosten 
gaat op dat verleden én op 
het heden in, met nog wat 
andere voorbeelden van 
Pools stedenschoon. 

BUITENUNDSE BLADEN 

Audrey Hepburn 
gescheiden 
Het vorige maand voor 
€ 430.000 verkochte 
velletje van 10 Audrey Hep
burn zegels is niet meer. 
Onder toeziend oog van 
een notaris, heeft de koper 
het velletje verdeeld in 6 
losse zegels en een blokje 
van 4, zo staat in de DBZ 
nummer 24 van 2010. De 
achtergrond hiervan is 
tweeledig. Aan de ene kant 
zal dit financieel zeker 
winstgevend zijn, maar 
aan de andere kant zijn 
er straks 10 verzamelaars 
(het blokje van 4 gaat 
ook nog los) die zich de 
gelukkige eigenaar van 
een postfrisse Hepburn 
kunnen noemen. De koper 
noemt dit selecte gezel

schap een soort Rotary van 
de Duitsland filatelie. 
De Hepburn zegel die bij 
de koper blijft zal niet 
eenzaam blijven. Naar 
aanleiding van de koop 
heeft de verzamelaar (die 
normaal meer heeft met 
de uitgiften voor 1945) be
sloten om ook de rest van 
de Bondsrepubhek aan te 
schaffen. 
Financieel is dit overigens 
een slimme zet. Er zijn 
nog twee velletjes bij de 
erven Hepburn. Op het 
moment dat deze op de 
markt komen, zal de 
waarde van het velletje 
behoorlijk dalen. Nu 
wordt de investering snel 
weer terugverdiend, wat 
op lange termijn hoogst
waarschijnlijk niet zal 
gebeuren. 

De postgeschiedenis van 
Ratibor 
Postgeschiedenis wordt 
steeds meer een populaire 
manier van verzamelen. In 
Duitsland wordt dit vaak 
gedaan in de vorm van een 
zogenaamde "Heimat
sammlung", een collectie 
met stempels en poststuk
ken van een stad of streek. 
In de DBZ nummer 22 van 
2010 wordt een voorbeeld 
hiervan gegeven aan de 
hand van de stad Ratibor 
(tegenwoordig Raciborz). 
Ratibor lag al vroeg aan 

^^1^ f̂ ,. 

een aantal belangrijke 
postroutes in het konink
rijk Pruisen. Hierdoor zijn 
al vroeg stukken te vinden 
die aan de stad zijn toege
schreven. 
Het artikel is fraai 
uitgewerkt met stuk
ken van de verschillende 
postgebieden waartoe — 
Ratibor heeft behoord: ° 
Pruisen  Norddeutsche 
Postbezirk  Deutsches 1 
Reich  Oberschlesien  ^ 
Deutsches Reich  Polen. '^ 
Dit zijn niet alleen gewone ^ 
brieven, maar ook aanga ^ 
tekende stukken, brieven < 
met een treinstempel en = 
bijzondere stempels. 

Wat kan je doen met een 
halve cent? 
Vroeger voor de oor
log.... waren er nog halve 
centen. Onooglijk kleine 
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bronzen muntjes waar je 
eigenlijk niks mee kon. 
Sinds 1876 waren er ook 
postzegels van een halve 
cent, en die hadden nog 
een fiinctie ook. In de 
Netherlands Philately 
Volume 35, No. l is een 
artikel gewijd aan de ze
gels met deze waarde. De 
eerste zegel van een halve 
cent verscheen in 1871 als 
deel van de wapenserie. 
Deze was bedoelt voor het 
versturen van een krant 
van minder dan 25 gram 
(een heel licht krantje 
dus). Reeds in 1876 werd 
deze vervangen door een 
cijferserie, omdat de waar
de van de wapenzegels erg 
moeilijk te lezen was. In 

1892 werd het maximum
gewicht voor dit tarief 
verhoogd naar 40 gram. 
Op deze zegel treffen we 
de eerste Nederlandse 
voorafstempelingen en 
de zogenaamde Bossche 
tandingen. In 1899 werd 
deze opgevolgd door het 
cijfertype Vürtheim. In 
de jaren '20 van de vorige 
eeuw, was het frankeren 
van kranten en tijdschrif
ten achterhaald. Er werden 
dan ook geen zegels van 
€ V2 cent meer gedrukt. 
Verrassend genoeg werd 
in 1928 weer een zegel van 
deze waarde uitgegeven. 
Deze had eigenlijk weinig 
nut, en werd alleen ge
bruikt als bijplakwaarde. 

vaak voor mensen die een 
filatelistisch gefrankeerde 
brief naar het buitenland 
wilden sturen. 

Duitsers in het vreemde
lingenlegioen 
Het vreemdelingenlegioen 
is een onderdeel van het 
Franse leger, dat bestaat 
uit soldaten (huurlingen) 
van buitenlandse komaf 
Het wordt vaak ingezet 
in moeilijke missies in 
oorlogsgebieden. Het 
laatste tijdschrift in 2010 
van de Belgische Studie
kring Eerste en Tweede 
Wereldoorlog bevat een 
mooi geïllustreerd artikel 
over ongeveer 30.000 
Duitse soldaten die in 1946 

door het vreemdelingenle
gioen worden geronseld. 
Deze krijgsgevangenen 
zaten vaak onder erbar
melijke omstandigheden 
vast. Geen wonder dus 
dat ze het aanbod van de 
Fransen met beide handen 
aannamen. De Fransen 
waren overigens niet zo 
kieskeurig, ook leden 
van de Waffen SS werden 
aanvaard. Voor de vorming 
van de parachutisteneen
heid werden voormalig 
valschermspringers 
geworven. Dit waren overi
gens niet alleen Duisters, 
maar ook Hongaren en 
Italianen. Deze eenheden 
werden uitgezonden naar 
Frans Indochina (Vietnam) 

en namen onder meer deel 
aan het wanhopige einde 
van de slag om Dien Bien 
Phu. 
Het artikel toont en
kele poststukken van het 
vreemdelingenlegioen. De 
soldaten van het legioen 
hadden portvrijheid 
overzee, maar niet als ze 
op de thuisbasis in Afrika 
gelegerd waren. 
Naast dit artikel staat 
er ook nog een boeiend 
stuk in het blad over de 
Belgische vluchtelingen in 
Katwijk aan Zee tijdens de 
eerste wereldoorlog. 

VOOR HET KIND 
WANT DERZULKEN f 
IS HET HEMELRIJK > 
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POSTZEGELS 
EHPRENTBR IEFKAARTEN ,. 

1DECEMBER7.53ANUARI.942 
—■ I 

,ö 
De PostxegelTerumelati 
Practische Wenken 
Ringmas Raadgever 
Kmgma'a Bulletin 
Speenhoff's Poene en 

ander« Philatelie 
Cmgmas 

Peimanentolbunij «nc 
Uitgever 

KEIKOU EINGMA 
Expert en taxateur 

van zegeli 
Huize „Philatelie" 
Enunalaan 28 hoek 
APELDOORN 
Telefoon 3B36 

1943! 
Een van de meest actieve en intelligente 
postzegelhandelaren die Nederland ooit ge
kend heeft was Reinou Kingma (18771947). 
Nadat hij aanvankelijk had gestudeerd aan de 
Landbouwhogeschool in Wageningen om in
genieur bij het boswezen in NederlandsIndië 
te worden, was hij als verwoed verzamelaar 
in de postzegelhandel terechtgekomen. In 
oktober 1900 was hij begonnen met de uitgifte 
van het postzegelblad "Postzegelnieuws", 
dat vrijwel iedere maand uitkwam. Zelfs in 
de laatste jaren van de Tweede Wereldoorlog 
verscheen het Postzegelnieuws nog, zij het in 
afgeslankte vorm. Voor het Handboek Post
waarden wordt nog steeds voor de emissies 
tussen 1900 en 1947 gebruik gemaakt van het 
Postzegelnieuws, omdat daarin vaak vermeld 
staat wat er op een postkantoor verkrijgbaar 
was en andere interessante bijzonderheden 
die niet in andere filatelistische tijdschriften 
werden vermeld. 
Voor de Kinderzegels 1941 was Aart van Dob
benburgh, bekend van de 6 cent Herdenkings
zegel 300 jaar Curasao, de Kinderzegels 1934, 
maar vooral van de driehoekige Luchtpostze
gel en de zogenaamde Kraaizegels uit 1938 en 
1953 door het Kinderzegelcomité gevraagd 
om een poster te maken ter opwekking van 
de aankoop van de Kinderzegels dat jaar. In 
diezelfde tijd begonnen de antiJoodse maat
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regelen in Nederiand een grote omvang aan te 
nemen. Van Dobbenburgh beeldde, bij wijze 
van verkapt protest, een nietarisch meisje 
af Na een aanval in het blad StormSS van 
12 december 1941 werd het affiche verboden 
(zie Holstege en Vellekoop: Achtergronden 
Nederlandse postzegelproductie in de 2e We
reldoorlog Filatelie Informatief p. 7533:102
109 voor een uitvoerige uiteenzetting van de 
gebeurtenissen destijds). Hierdoor bleven een 
groot aantal folders ongebruikt achter. Reinou 
Kingma wist blijkbaar de hand te leggen op 
een aantal hiervan en bedrukte de achterzijde 
als briefpapier (rechtsonder). Aangezien de 
folders waren verboden om op de postkanto
ren te gebruiken, zullen ze zeker de aandacht 
hebben getrokken van de klanten van Kingma 
en kan deze actie niet anders worden geken
schetst als een verkapte verzetsactie. In 1947 
verscheen de poster alsnog in het kader van de 
verkoop van de Kinderzegels dat jaar. 
Kingma ging door met het Postzegelnieuws 
tot in 1947, toen hij plotseling op 16 augustus 
overleed. Hierna werd het blad overgenomen 
door W.J. Lafèbre uit Hilversum. Echter na 11 
nummers gaf deze het in november 1948 op. 
Blijkbaar waren de inspanningen die Kingma 
bijna 50 jaar continu had geleverd te groot om 
het blad in leven te houden. 
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SAMENSTELLING: ARIE NOORLAND 
POSTBUS 21331, 3001 AH ROTTERDAM 

In deze rubriek worden zegels 
vermeld van landen die  voor 
zover dat valt na te gaan  zijn 
aangesloten bi] de Wereldpost
unie (UPU) In enkele gevallen 
worden ook nietUPUlanden 
vermeld, bijvoorbeeld als hun 
uitgiften als normale emissies 
in de algemeen gebruikte post
zegelcatalogi (zoals Michel en 
Yvert) worden vermeld 

Als bij een zegel geen om
schrijving wordt gegeven dan 
IS de zegel (of de omschrij
ving ervan) nog niet door de 
samenstelster van deze rubriek 
ontvangen 

EUROPA 
ALBANIË 
8i i  ' io . Visumvrij Europa. 
40 L. Europese sterrenkring 
en Albanees staatswapen met 
adelaar. 

ANDORRA FRANS 
6i i ' io. Andorra in feodaal 
tijdperk. 
€ 0.87. Stenen brug met 
silhouetten van ridders, 
soldaten en paarden. 

27i i  ' io . Kerst. 
€0 .58 Maria, Josef, Jezus en 
dieren. 

ANDORRA SPAANS 
2i i  ' io . Kerst. 
€ 0.34. Deel van muurschil
dering 'Engelen met Jezus' 
uit kerk van Sant Joan de 
Sispony. 

Principat d Aiulona ^ 

XL ARMENIË 
2 2i9' io. Onafhankelijk
■̂  heidsdag. 

350. 650 d. Resp. berg Ara
Lh rat, vlag. 

229'io. Wereldtentoonstel
ling 2010 Shanghai. 
1 weemaal 280 d. Hoofdstad 
Jerevan met berg Ararat, 
Armeens paviljoen. 

AZERBEIDZJAN 
5ii' io. looste geboortedag 
Sh Mehdiyev. 
o 60 m. Portret geofysicus 
met oheboortoren en pomp 
8ii' io. Katten 
Velletje met o 10, 0.20, 0.30, 
0 40, 0.50, 0.60 m , blok 
1  m. (zegels en blok ook 
ongetand). Jonge dieren 
resp. Scottish Fold, Perzische 
kat, Somalische kat, Britse 
korthaar kat, Birmaanse kat, 
Maine Coon; Turkse angora 
met moederkat. 

voHÊSvc erm 

24ii ' io. Ecologie van 
de Kaspische Zee, vogels. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Kazachstan. 
Tweemaal 0.60 m. (samen
hangend en ook ongetand). 
Phoenicopterus roseus, 
Ardeola ralloides 

BOSNIËHERZEGOVINA 
(Kroatische PostMostar) 
i  i i  ' io . WWF*, groene 
Balkanhagedis. 
Viermaal 0.50 KM. Verschil
lende afbeeldingen van 
Lacerta trilineata. Alle zegels 
met WWFbeeldmerk 

i  i i  ' io . Paddestoelen. 
Tweemaal 2 10 KM. (samen
hangend). Amanita musca
ria, Lycoperdon perlatum. 

24ii ' io. loe sterfdag Slavko 
Barbaric (19462000). 
I. KM. Portret geestelijke, 
psychotherapeut en schrijver 

BOSNIËHERZEGOVINA 
(Republiek Srpska) 
gio'io. Wereldpostdag. 
Velletje met 0.70, i 40 KM 

(samenhangend en doorlo
pend beeld). Zegelopzegel 
Yvert 40 (1906) met klooster 
Marija Zvijezda in Banjaluka. 
Op rand karntonnen, kazen 
en bloemen. 

BULGARIJE 
24io'io. Brandweerhis
torie. 
Blok 0.65 L. Magirusbrand
weerwagen. 
28io'io. Panda's, 
o.10, 0.65,1. , 1.50 L. Resp. 
tweemaal Ailuropoda mela
noleuca, tweemaal Ailurus 
fulgens. Ook velletje met de 
vier zegels. 

i2 i i  ' io . 60 jaar militaire 
straaljagers. 
0.50, 0.65,1. L. Resp. Yak

23, Mig15, Mig23 

ig i i  ' io . Kerst. 
0.65 L. Gezicht van kerst
man. 

DENEMARKEN 
26io'io. Winter. 
5.50, 6.50, 8.50,12.50 kr. 
Resp. vrouw op bank met 
eenden, vrouw met sneeuw
pop, vrouw kust smeltende 
sneeuwpop, ' sneeuwman' 
met vrouw en hond. Ook vel
letje met de vier zegels. 

ESTLAND 
i7 i i  ' io . Kunst m Estland, I. 
9. kr (€ 0.58). Schilderij van 
Nikolai Triik (18841940) 

1^ 

JEESn 

SS 
f 
Hl 

■*ww» »w»^ ■ " ' ^ 

l ^ ^ j j 3 

IHIHIHS 
9006058 3 

. . . . . . . . . . . . ^ 

figuur met vleugels en ster
ren, kindertekening met 
kerstman 

FINLAND 
5ii'io. Kerst (velletje geza
menlijke uitgifte met Japan) 
€ 0.55, 0.55,1 KI., velletje 
met vijfmaal € o 55. Resp. 
kerstman, rendier, land
schap met rendier en slee; 
kerstman, kerstboom met 
bloemen, landschap met 
kerstman in slee en rendier, 
kerstkrans, rendier. 

FRANKRIJK 
30io'io. VilleneuvesurLot. 
€ o 58. Brug uit 13e eeuw 
over rivier Lot. 
4ii' io. Serie 'Europese 
hoofdsteden', Parijs. 
Velletje met viermaal € 0.58. 
Are de Triomphe, Notre 
Dame, Opera Garnier, Eiffel
toren. Op rand Sacre Coeur, 
brug over Seine, haltebord 
Metro, straatnaambord, 
terras met mensen en daken 
van huizen. 

5ii' io. Rode Kruis, levens
reddende handelingen 
Viermaal € 0.58 (samen
hangend met tussenveld in 
postzegelboekje met toeslag 
van € 2. voor Rode Kruis). 
Bescherming en alarmering: 
vrouw met telefoon, bewus
teloosheid: hulpverlener met 
vrouw, verstikking; vrouw 
biedt man hulp, hartmassa
ge: twee mannen Alle zegels 
met rood kruis. 
8ii' io. 500ste sterfdag 
Italiaanse schilder Sandro 
Botticelli (14151510). 
Velletje met€ o 87,1.40 
Schilderij 'De Lente' met 
resp. 'De drie Gratiën', 'Ze
phyr en Flore'. Doorlopend 
beeld op rand. 

met: engel met trompet, 
kerstman met kinderen en 
kerstboom, kerstballen, 
klaverblad, fles, sleutelhan
ger en bloemen, danspaar, 
kerstmannen en pakje, ren
dier en roos, vogel, meisjes 
met hulsttak en kaarsen, 
trompet en kerstboom, vogel 
en hart, lelietjes van dalen 
met kaarsen en bloem 

8ii'io. Eerste belastingze
gels 150 jaar geleden. 
'Lettre prioritaire 20g'. Mer
curius, god van de handel. 
(Zesmaal in postzegelboekje 
met zesmaal Marianne
zegel). 

8ii'io. Vlaamse primitie
ven. Gezamenlijke uitgifte 
met België. 
Velletje met tweemaal € 1.60 
Schilderijen van Rogier van 
der Weyden (14001464). 
'Maria met Kind', 'Portret 
van Laurent Froimont' 

29ii'io. Caribische en 
LatijnsAmerikaanse landen 
200 jaar onafhankelijk 
€ 0.87 Landkaart met boe
ken en zeilschip. 

GEORGIË 
gio'io. Overdruk. 
I  L op I. c. Overdruk op 
Yvert 70 (1993) schilderij 
'Drie Vrouwen' van Lado 
Gudiashvih (18961980). 
i5io'io. Georgisch alfabet. 
Velletje met driemaal o 40 L. 
Alfabet 
i5io'io. David Gareji
klooster. 
Velletje met tweemaal o 60 L. 
Verschillende afbeeldingen 
van cultureel erfgoed, monu
ment uit zes eeuw 

25ii ' io. Kerst 
5.50 (€ 0.35), 9. kr Resp 

8ii' io. Wenszegels. 
Veertienmaal 'Lettre priori
taire 2og' (in postzegelboek
je). Verschillende decoraties 

i5io'io. Nedar Kumarita

shivili {19882010). 
5.L Portretvanin Vancou



ver verongelukte bobsleeër 
met embleem Winterspelen 
en Georgische vlag. 
i5-io-'io. Nationaal rug-
byteam. 
5.- L. Rugbybal met hand en 
embleem rugbybond. 
i5-io-'io. Vrouwenschaak-
team. 
7.- L. Schaakstukken en 
-bord. 
i5-io-'io. Europa 2009, 
astronomie. 
2.-, 3.- L. Resp. planeten, zon 
en planeten. Ook velletje met 
de twee zegels en boekje met 
twee samenhangende zegels. 
i5-io-'io. Bloemen. 
I.-, 1.20, 2.-, 3.- L. Resp. iris, 
lelie, viooltje, herfststijlloos. 
i5-io-'io. Vogels. 
0.20, 0.40, 0.50, 0.60,1.- L. 
Resp. Grus Grus Linnaeus, 
Pedrix pedrix Linnaeus, 
Tetraogallus caspius Gmelin, 
Lyrurus mlocosiewiczi 
Taczanowskii, Otis tetrax 
Linnaeus. 

HONGARIJE 
lo-ii-'io. Volkskunst. Geza
menlijke uitgifte met Iran. 
80, 240 Ft. Patroon op kleed 
uitYazd (Iran), borduurmo-
tief uitjazygian (Hongarije). 

ITALIË 
30-io-'io. Serie 'Italiaanse 
sport', looste geboortedag 
Mario Mazzuca (1910-1983). 
€ 0.60. Portret rugbyspeler en 
spelbeeld. 

3i-io-'io. Serie' Gemaakt in 
Italië. 
€ 0.60. Verpakking en bis
cuits van Gentilini. 

5-ii-'io. Serie 'Gemaakt in 
Italiè'. 
€ 0.60. Wijnproducent 
Berlucchi 50 jaar, fles Pinot 
di Franciacorba uit i960 en 
jubileumbeeldmerk. 

JERSEY 
ii-i-'ii. Transport, III, toe
ristenbussen. 
36,45, 55, 60,72, 80 p. 
Resp. Paragon Cio AEC 'B' 
(ca. 1926), Ramblers Tours 
Chevrolet (ca. 1935), JMT 
Leyland Lioness (ca. 1938), 
JiVlT Leyland PLSCi Lion 
(ca. 1939), Mascot Motors 
Morris C/F 13/5 (ca. 1948), 
Mascot Motors AEC Regal 
4 (ca. 1961). Op alle zegels 
achtergrond met landschap 
op Jersey. 

KOSOVO 
29-6-'io. Wereldkampioen
schap voetbal 2010 Zuid-
Afrika. € i.-, 2.-; velletje met 
tweemaal € 0.50. Landkaart 
Kosovo met wapen voet
balbond en resp. landkaart 
Afrika met voetbalveld, 
voetbal en Zuid-Afrikaanse 
vlag; voetbal en vlaggenband, 
voetbal met Zuid-Afrikaanse 
vlag. 

i4-7-'io. Vrijheidsstrijders. 
€ 2.-. Azem (1889-1924) en 
Shotè Galica (1895-1925) 
met vlag. 
2-8-'io. Nationale parken. 
€ 0.20, 0.50, 0.70,1.-. Resp. 
Mirusha-waterval, Rugova-
gebergte, Gjeravica-gebergte, 
Sharri-gebergte. 
26-8-'io. lOOSte geboortedag 
Moeder Teresa (1910-1997). 
€ I.-. Portret katholieke 
zuster en oprichtster orde 
'Zusters van Naastenliefde'. 

KROATIË 
i4-9-'io. Verplichte toeslag
zegel Rode Kruis, Week van 
de Tuberculosebestrijding. 
1.55 kn. Portret Duits 
bacterioloog Robert Koch 
(1843-1910), ontdekker 
tuberculosevirus. 
22-ii-'io. Tramvervoer in 
Dubrovnik (1910-1970). 
Blok 15.- kn. Tramstel uit 
museum. 

25-ii-'io. Kerst. 
3.10 kn. Schilderij 'Aanbid
ding door de Herders' van 
Josip BifFel (1933). Ook zegel 
met zelfde afbeelding in 
kleiner formaat (gegomd). 

I €o.6o-Ho.05. 0.85+0.10. 
i.io+o.io, 1.20+0.25. Resp. 
hoefsmid met paard en 
paardenhoef, mandenmaker 
met mand, vatenmaker met 
druiventros, scharenslij-
per met kar en schaar. 

LETLAND 
i5-io-'io. Vuurtoren. 
0.98 Lvl. Uzavas-vuurtoren 
met landkaart. 

i2-ii-'io. Republiek 100 jaar. 
0.35, 0.38, 0.98 Lvl. Resp. 
Ontwerper Ansis Cirulis met 
vlag, staatswapen, volkslied 
met schrijver Karlis Bauma-
nis (1834-1904). 

LITOUWEN 
6-ii-'io. Kerst en Nieuwjaar. 
1.35, 2.45 Lt. Kerstballen 
met resp. huizen in sneeuw, 
decoratie. 

20-ii-'io. Staatsonderschei-
ding. 
7.- Lt. Medaille behorende bij 
het Grootkruis van de orde 
van de Litouwse groothertog 
Gedeminas. 
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LUXEMBURG 
7-i2-'io. Handel van vroeger, 
I. 

schrijver en onderwijzer, 
ii-ii-'io. Eerste meerpartijen 
verkiezingen 20 jaar geleden. 
16.- den. Agendapagina met 
stadssilhouet en vrouw met 
kinderen. 

2010 

7-i2-'io. Schepen en navi
gatie. 
Tweemaal 'A' (€ 0.85) (door
lopend beeld). Verschillende 
schepen. 
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7-i2-'io. Frankeerzegels. 
€ 0.05, o.io. Portret groot
hertog Henri. 
7-i2-'io. Kerst. 
€ 0.60+0.05. Kind op slee 
met hond. 

MACEDONIË 
20-io-'io. lOOste sterfdag 
Robert Koch (1843-1910). 
20 den. Portret en handteke
ning van Duitse bacterioloog 
en ontdekker van tbc-virus 
met medische apparatuur. 
20-io-'io. lOOste geboor
tedag Jacques Cousteau 
(1910-1997). 
20 den. Portret Franse eco
loog en ontdekkingsreiziger 
met orka's (Orcinus orca). 
20-io-'io. looste sterfdag 
Henri Dunant (1828-1910). 
10 den. Portret oprichter 
Rode Kruis met rood kruis. 
5-ii-'io. 200ste geboortedag 
DimitarMiladinov (1810-
1862). 
18 den. Portret dichter met 
tekstregels en poststempel. 

5-ii-'io. I.looste sterfdag St. 
Naum (830-910). 
18 den. Icoon met portret 

i5-ii-'io. looste geboortedag 
schilder Dimce Koco (1910-
1993)-
50.- den. Modern schilderij 
met man en vogelkop. 
i5-ii-'io. looste geboor
tedag beeldhouwer Dimo 
Todorovski (1910-1983). 
50 den. Beeldhouwwerk. 

i5-ii-'io. 550ste geboorte
dag Marin Barleti (1450-
1520). 
20 den. Portret Albanees 
geestelijke en priester met 
voorpagina van door hem 
geschreven biografie van 
George Skanderberg (1405-
1468). 
22-ii-'io. Kerst. 
16 den. Mandjes met vruch
ten. 

MALTA 
ig-io-'io. 'Parels' van Malta. 
€0.37, 0.51. 0.67,1.16. 
Resp. boogrots bij kliffen 
van Djerwa, Blauwe grot bij 
Zurrieq, kliffen bij Ta'Cenc, 
onbewoond eilandje Filfa. 

imiiw'wiiiwlwuiw 

9-ii-'io. Kerst. 
€0.19, 0.37, 0.63. Schilde
rijen resp. 'Aanbidden der 
Koningen', 'Vlucht naar 
Egypte', 'Madonna in Mei'. 

IVIAN 
26-ii-'io. Verloving prins 
William van Wales (1982). 
Velletje met tweemaal £ 1.50. 
Verschillende portretten van 
prins. Op rand afbeeldingen 
van prins en Catherine Mid-
dleton (1982). 



62'ii. Koningin Elizabeth II 
(1926) en prins Philip (1921), 
60 jaar dienstbaar. 
35. 36, 55, 60 p., £ 1.14,1.46 
(ruitvormig); blok £ 3. . 
Verschillende afbeeldingen 
van koningin en prins. Ook 
velletje met de zes zegels. 

MOLDAVIË 
gi'io. Druiven. 
4.50 L. Tros druiven variëteit 
Feleasca. 

MONACO 
20i2'io. Internationaal 
circusfestival. 
€ 0.75. Affiche 35ste festival 
met olifant, clown en cir
custent. 

yiefJSTIVAl. 

émm. 
MONACO 0,75* 

OEKRAÏNE 
6io'io. Volkskunst, over
drukken op zegels uit 2007. 
1.50 Hr. op 3 k, 2. Hr. op i k. 
Resp. paard van stro (Yvert 
773), aardewerk potten (Yvert 
772). 
29io'io. Geschiedenis 
leger. 
1.50,1.50, 2., 2.Hr. (sa
menhangend). Resp. fort aan 
Donau en militairen. Kozak
ken met paarden, militairen 
bij verdediging Sebastopol, 
Kozakkenleider Yakiv Kukha
renko op paard. 

29io'io. Pavlo Polubotok 
(16601724). 
1.50 Hr. Portret politiek en 
militair Kozakkenleider. 

3ii'io. Metro in Kiev 50 
jaar. 
Velletje met 1.50,1.50, 2., 
2. hr. Resp. treinstel, station 
Dorohozhychi, station Lukia
nivska, metroingang. 

OOSTENRIJK 
5ii'io. Historisch Wenen. 
€ I.. Skyhne met Stephans
dom en Karlskerk, sinds 
2000 op werelderfgoedlijst 
Unesco*. 
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iiii'io. Advent. 
€0.65. Schilderij met 
besneeuwde huizen en 
kerstboom. 
i2ii'io. Kerst. 
€ 0.55 (in strip van vijf op 
rol). Maria en Jezus en de 
drie koningen met geschen
ken. Afbeelding uit missie
boek van St. Florianklooster. 
igii'io. Kerst. 
€ 0.55. Maria, Jozef en Jezus 
in mand. 

POLEN 
5ii'io. Voetbalclub Widzen 
Lodz 100 jaar. 
1.55 Zl. Voetballers. 

1 — IWttóei 

■Polifca 2 1̂  
i8ii'io. 150ste geboortedag 
Ignacy Jan Paderewski (1860
1941). 
3. Zl. Portret pianist, com
ponist en diplomaat. 
27ii'io. Kerst. 
1.50, 2.40 Zl. Resp. kerst
boom met ster, ster. Beide 
zegels met kleurenlint en 
tekst kerstlied. 

PORTUGAL 
9io'io. Schoolpost, kinder
tekeningen. 

€ 0.32, 0.32, 0.47, 0.47, 0.68, 
0.68. Resp. mensen met 
bloemen, vogel en bloem, 
poppetjes, postauto en fiets, 
brievenbussen, brievenbus 
met brieven. 
i8io'io. Unhcr*, vluchte
lingen. 
€0.80, blok e 2.50. Resp. 
vluchtelingen met huis
raad, vluchteling met hut in 
aanbouw. 

23io'io. Vriendschaps
verdrag met Japan 150 jaar. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Japan. 
€ 0.32, 0.80 (samenhangend 
met doorlopend beeld). 17e 
eeuws schip. 

 l ZpTa ' ^ ; Portuqjl JdOdó ' ^ ' 

25io'io. Associatie post
en telecombedrijven in 
Portugees sprekende landen 
(Aicep) 20 jaar. 
€ 0.80. Portugese vlag en 
vlaggenlint met beeldmerk 
organisatie. 

2ii'io. Natuursteen, be
langrijk exportproduct. 
€ I., blok € 2.50. Tweemaal 
beeld van postbode met 
trompet op paard. In de 
zegels is poeder verwerkt van 
resp. lias en marmer. 

ROEMENIË 
59'io. Nationale bank 130 
jaar. 
2.40, 4.30 L. (samenhan
gend in keerdruk). Eerste 
100 Leibiljet, resp. voor en 
achterkant. Ook velletje met 
de twee zegels met op rand 
interieur bankgebouw. 

69'io. Oriënt Express. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Oostenrijk. 
2.40, 4.70 L. Historische 
stoomlocomotief met resp. 
Burcht Hohensalzburg 
Oostenrijk), SlotPeles 
(Roemenië). Ook velletje met 
de twee zegels met op rand 
landkaart. 
3ii'io. Vrijmetselarij, natio
nale loge 130 jaar. 
3., 5. L. Resp. embleem 
loge met leeuw en eenhoorn, 
embleem vrijmetselarij. 
loii'io. Wijnbouw. Geza
menlijke uitgifte met Cyprus. 
Velletje met 2.10, 3.10 L. 
Wijnvaten en glas, druiven
tros en kan. 

iiii'io. Kerst. Gezamen
lijke uitgifte met Vaticaan. 
I., 3.10 L. Iconen 'Geboorte 
van Christus' resp. van 
Gheorghe Tattarescu (1820
1894), uit school van Murillo 
(16181682). 

SLOWAKIJE 
26ii'io. Kunst. 
€ 1.20. Beeld 'Madonna van 
L'ubica' van Pavol z Levoce. 

S L O V E N S K O 
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ii2'io. Aidsbestrijding. 
€ 0.40. Embleem van rood 
lint en tekst. 

3i2'io. Dagvande 
Postzegel, Karol Ondzeicka 
(19442003). 
€ 0.70. Portret graficus en 
postzegelontwerper en twee 
vrouwengezichten. 

SPANJE 
3ii'io. Kerst. 
€ 0.34, 0.64. Schilderijen van 
J. Carrero (1953) resp. moe
der en baby, baby in armen 
met wolken. 

RUSLAND 
iii'io. Russische regio's. 
10.50,10.50 r. Autonome 
regio KhantyMansiysk met 
rendierslee en standbeeld, 
regio Kursk met triomfboog 
en graafmachine met vracht
wagen in ijzermijn. 

KyPCKAflOBMCTb \ 

: R?£'?KS 

loii'io. Rusland, eerste 
Europees kampioen voetbal 
50 jaar geleden. 
12. r. Voetballer met bal. 

5ii'io. Klooster van Ofla 
1000 jaar. 
Blok €0.78. Detail van 
stenen ornament. Op rand 
kloostergebouw. 

8ii'io. Kathedraal van 
Santiago in Bilbao. 
Blok€2.75. Kathedraal. 

TSJECHIË 
299'io. Frankeerzegel, 
bloem. 
4. Kc. Anemoon. 
5i'ii. Volkstelling 2011. 
10. Kc. Pictogram. 
5i'ii. Kaspar Maria von 
Sternberg (17611838). 



43-- Kc. Portret natuuronder
zoeker en botanicus. 

VATICAAN 
i5- i i - ' io . Kerst. Gezamen
lijke uitgifte met Roemenië. 
€ 0.60, 0.65. Schilderijen 
resp. uit school van Murillo 
(1618-1682), 'Geboortevan 
Christus' van Gheorghe Tat-
tarescu (1820-1894). 
i5- i i - ' io . Afkondiging 
Franciscanerregels 800 jaar 
geleden. 
€ 0.65. Schilderij van Fran-
ciscus van Assisi (1182-1226) 
door Giunta Pisano (1180-
1250). 

i5- i i - ' io . Russische schrij
vers: looste sterfdag Leo 
Tolstoi (1828-1910) en 150ste 
geboortedag Anton Tsjechov 
(1860-1904). 
€ 0.60, 0.65. Resp. Tsjechov 
op podium met toneelspe
lers, Tolstoi in stoel met 
boekenkast en besneeuwd 
landschap uit roman 'Oorlog 
en Vrede' met portret van 
Anna Karenina uit gelijkna
mige roman. 

i5- i i - ' io . Apostohsche reizen 
paus Benedictus XVI (1927) 
in 2009. 
€ 0.05, 0.65, 0.85. Resp. 
Angola met kerk van St. 
Anthonius in Luanda, Israel 
met Hof van Getsémané en 
olijfbomen met Kerk van Alle 
Naties (gezamenlijke uitgifte 
met Israël), Tsjechië met St. 
Vitus-kathedraal in Praag. 

WIT-RUSLAND 
lo- i i - ' io . lachthonden. 
Driemaal i.ooo r. Resp. Rus
sische spaniel met watersnip 
(Gallinago gallinago), Ierse 
setter met patrijs (Perdix 
perdix), Russische laika 
met boommarter (Martes 
martes). 

i2- i i - ' io . Kerst en Nieuwjaar, 
i.ooo; i.ooo r. Kerstmis: 
engelen met ster, kerken en 
kerstboom, Nieuwjaar: kerst
boom, kerstman, sneeuwpop 
en kinderen. 

20-ii- ' io. Eurovisie songfes
tival voor de jeugd 2010 in 
Minsk. 
'H' . Zangers en dansers. 
20-ii- ' io. Frankeerzegel, 
serie 'Stadswapens'. 
900 r. Wapen van Gantsevichi 
met vogels, maan en ster. 

ZWEDEN 
iS-ii-'og. Kerst. 
Vijfmaal 12.- kr, viermaal 
'Iulpost'(5.50 kr). Resp. 
vijfmaal sneeuwkristallen, 
viermaal verschillende kerst
motieven. 

SYERIGE SYERIGE 

SYERIGE SYERIGE 

BUITEN EUROPA 
ARGENTINIË 
29-5-'io. 200 jaar vaderland, 
muurschildering met over
zicht van 1810 tot 2010. 
Vel met twaalfmaal $ 1.50 
(doorlopend beeld). Mensen 
vieren het oprichten van het 
eerste nationale gouver
nement bij Stadhuis van 
Buenos Aires (1810), generaal 
Manuel Belgrano (1770-1820) 
met stadhuis van Tucuman, 
generaal José de San Martin 
(1778-1850) met paard trekt 
over de Andes, bekrachti
ging grondwet in Santa Fé, 
aankomst immigranten in 
schepen, gebouw nationale 
congres (1910), tegenstellin
gen bij het kiesrecht vrouwen 
worden uitgesloten, de 
eerste militaire staatsgreep, 
arbeiders eisen vrijlating 
Juan-Domingo Peron (1895-
1974), militaire coup in 1976, 
Moeders van Plaza de Mayo, 
optocht met potten en pan
nen tegen inflatie. 

^asssn: 

2i-8-'io. Meisjespadvinderij 
100 jaar. 
75+75C, 75+75C-, 
$ 1.50+1.50,1.50-H.50. Resp. 
belofte, handen, handen met 
vuur, hand en meisjeshoofd. 
Alle zegels met klaverbla
dembleem. 
iS-g-'io. 20oe geboortedag 
Juan Bautista Alberdi (1810-
1884). 
$ 1.50. Portret politicus. 

iS-og- ' io. Volkstelling. 
$ 1.50. Mensen en huizen. 

ARUBA 
28-io-'io. Kerken op Aruba. 
82, 90,135, 240 c. Verschil
lende kerken. 

ASCENSION 
i7- i i - ' io . Kerst. 
15, 40, 50 p. , £ 1.25. resp. 
Kerstman en kinderen, 
kerstman in auto, kinderen 
met kaarsen, toneelspel van 
geboortescène. 

BAHAMAS 
Nov. '10. Kerst en toerisme. 
15, 50, 65, 70 c. Vuurwerk 
met resp. cruiseschip en 
palmbomen, Atlantis-hotel, 
vliegtuig. Fort Fincastle en 
watertoren. 

B A H A M A Ó 15(-

BENIN 
i4-6-'io. 50 jaar onafhanke
lijkheid. 
250, 300, 500 F. Resp. 
danser, tractor en vlaggen, 
luchtfoto hoofdstad Coto-
nou. Ook velletje met de drie 
zegels. 

BERMUDA 
23-9-'io. Scheepsbouw. 
35, 70, 85 c , $ i . io. Resp. 
schip in dok met schietlood, 
ingang werf met tandwielen, 
schip in aanbouw, werkne
mers met zaag en schaaf en 
brander. 

BOTSWANA 
iS-ii'og. Folklore, Setswana-
legende 'Nachtelijke hemel', 
i . io, 2.60, 4.10, 4.90 P. Resp. 
Zuiderkruis met giraffen, 
meteoriet en mensen met 
pijl en boog en olifanten bij 
waterput, maan met boom 
en Setswana-vrouwen, zons
verduistering met leeuwen en 
huttendorp. 
25-3-'io. Bijen, 
i . io, 2.60, 4.10, 4.90 P. 
Verschillende afbeeldingen 
van bijen. 

CAMBODJA 
2010. Antiek Landbouwge-
reedschap. 
300,1.200,1.700,1.800, 
2.800 R.; blok 6.000 R. 
Resp. Vijfmaal verschillende 
gereedschappen; irrigatiesy
steem met trapfiets. Doorlo
pend beeld met rijstvelden en 
waterlelies. 

2010. Bestrijding klimaatver
andering. 
200, 800,1.400,1.700, 
3.000 R.; blok 6.000 R. Resp. 
wereldbol met gezicht, gieter 
en auto's in overstroomd 
gebied, wereldbol en bomen, 
zandloper met ijsberg en 
gebouwen, handen en boom; 
auto's in overstroomd gebied 
en palmbomen. Op rand 
kinderen, autobus, zon
nepanelen, buffel, olifant, 
fietstaxi's, meisjes op fiets 
onweer, zon, boomwortels. 

2010. Diplomatieke betrek
kingen met Verenigde Staten 
60 jaar. 
2.800 R. Deel Amerikaanse 
vlag en tempel in Cambodja. 

CHILI 
28-ii- ' io. Ierse rol in Chi
leense onafhankelijkheid. 

Gezamenlijke uitgifte met 
Ierland. 
Tweemaal $ 500 (samenhan
gend). Portret van Bernardo 
O'Higgins (1887-1842), John 
MacKenna (1771-1814). 

2g-ii- ' io. 200 jaar Onafhan
kelijkheid, Universiteit La 
Serena. 
$ 420. Herdenkingsklok. 
i2- i i - ' io . Postzegeltentoon
stelling, eerste nationale 
regering 200 jaar geleden. 
$ 290. Deel van Chileense 
vlag. 

COLOMBIA 
i8- i i - ' io . Vallei van Cauca. 
Zesmaal $ 4.000 (samen
hangend). Landkaart, 
vogels (Sula granti), kapel 
in Bugalagrande, rivier in 
nationaal park Farallones, 
vaas uit Lamacultuur, lagune 
van Sonso met dode boom 
in water. 
22-i i- ' io. Nationaal Ballet 
50 jaar. 
$ 1.200. Dansers. 

COMOREN 
i-7-'o9. Treinen. 
Velletje met 125,150, 225, 
300, 400, i.ooo F.; blok 
3.000 F. Resp. Britse acteur 
Peter Ustinov (1921-2004) 
met Oriëntexpres, Shinkan-
sen, Indian Pacific, TGV, 
Super chief, Trans-Siberische 
spoorweg; Franse edelsmid 
en glaskunstenaar René 
Lalique (1860-1945) met 
Oriëntexpres. 
i-7-'09. Acteurs. 
Velletje met 125,150, 225, 
300, 400, i.ooo F.; driemaal 
blok 3.000 F. Resp. Marillon 
Cotillard (1975), Marilyn 
Monroe (1926-1962), Cathe
rine Deneuve (1943), Jodie 
Forster (1962) met Denzel 
Washington (1954), Halle 
Berry (1966) met D. Washing
ton, Catherina Zeta-Jones 
(1969) met Antonio Banderas 
(i960); Sophie Marceau 
(1966) met Mel Gibson 
(1956); Tom Hanks (1956); 
Errol Flynn (1909-1959). 
i-7-'o9. Ontdekkingen en 
uitvindingen. 
Velletje met 125,150, 225, 
300, 400,1.000 F.; velletje 
met 125,150, 225, 300, 
400,1.000 F.; blok 3.000 F. 
Resp. Andalusische dichter 
en luchtvaartpionier Ab
bas Ibn Pirnas (810-887), 



Amerikaanse architect en 
uitvinder Richard Buckmin-
ster Fuller {1895-1983), 
Amerikaanse uitvinder van 
gloeilamp en fonograaf 
Thomas Alva Edison (1847-

' 1931), Franse uitvinders 
van foto- en filmtechnieken 
Auguste (1862-1954) en Louis 
1864-1948) Lumière met 
filmscène en camera, Franse 
uitvinder van heteluchtballon 
Michel Joseph de Montgolfier 
{1740-1810), Franse schilder 
en uitvinder van filmprocedé 
Louis Daguerre {1787-1851) 
met Daguerreotypie van 
schrijver Honoré de Balzac 
en camera; Britse embry
oloog Jan Wilmut (1944) 
met gekloond schaap Dolly, 
Spaanse paleontoloog Al
berto Cobos met Turiasaurus 
riodevensis, Duitse fysicus 
Max Planck (1858-1947) 
met atoommodel, Franse 
paleontoloog Yves Coppens 
(1934) met Australopithe
cus afarensis, Amerikaanse 
biochemicus James Watson 
(1928) en Britse fysicus en 
biochemicus Francis Crick 
(1916-2004) met DNA, Franse 
geestelijke en prehistoricus 
Henri Breuil (1877-1961) met 
wandschildering uit grotten 
van Lascaux; Amerikaanse 
fysicus John Bardeen (1908-
1991) met kunsthart. 
i-7-'o9. Bekende personen. 
Velletje met 125,150, 225, 
300, 400, i.ooo F.; velletje 
met 125,150, 225, 300, 
400, i.ooo F.; viermaal blok 
3.000 F. Resp. Chinese 
ruimtevaarder Zhai Zhigang 
(1966), Chinees-Amerikaanse 
celhst Yo-Yo Ma (1955), 
Amerikaanse actrice Lucy Liu 
(1968), Indiaas politicus Ma
hatma Gandhi (1869-1948), 
Chinese basketbalspeler Yao 
Ming (1980), Indiase schaak-
sterTania Sachdev (1986); 
Zuid-Afrikaanse politicus 
Nelson Mandela (1918), 
Zuid-Afrikaanse bisschop 
Desmond Tutu (1931), Ka-
meroenese muzikant Manu 
Dibango (1933), Malinese 
muzikanten Amadou Bagay-
oko (1954) en Miriam Doum-
bia (1958), Zuid-Afrikaanse 
popzangeres Brenda Fassie 
(1964-2004), Senegalese 
muzikant Youssou N'Dour 
(1959}; Japanse industrieel 
Kichiro Toyoda (1894-1952) 
met Japanse voetballer Hide-
toshi Nakata (1977); Nelson 
Mandela en Egyptische voet
baller Mohamed Aboutrika 
(1978); Amerikaanse acteur 
George Clooney (1961) met 
Amerikaanse politicus en 
namurwetenschapper Ben
jamin Franklin (1706-1790) 
en ballonmand; Australische 
wielrenner Brett Aitken 
(1971)-

CUBA 
i6-3-'io. Diplomatieke betrek
kingen met Canada 65 jaar. 
65 c. Rode hand met witte 
ster, witte hand met rood 
esdoornblad. 

i4-3-'io. Bilaterale betrek
kingen met Namibië 20 jaar. 
85 c. Cubaanse leider Fidel 
Castro (1926) en Namibische 
politicus Herman Toivo ja 
Toivo (1924). 
24-3-'io. Wereldkampioen
schap voetbal 2010 Zuid-
Afrika. 
15,45, 65, 75 c. Verschillen
de afbeeldingen van voetbal
lers. Alle zegels met vlaggen 
deelnemende landen. 
2-4-'io. Congres van de 
Jonge Communisten. 
65 c. Embleem met jonge 
mensen, banieren en ge
bouw. 
ii-4-'io. Nationale Symfonie 
orkest 50 jaar. 
15, 30, 40, 75 c. Resp. 
componist en violist Amadeo 
Roldan (1900-1939) met 
concertgebouw, componist 
en dirigent Gonzalo Roig 
(1890-1970) met sigaar, 
musicus Enrique Gonzales 
Mantici (1912), dirigentMa-
nuel Duchesne Cuzan (1932). 
Laatste drie zegels met orkest 
op achtergrond. 

i5-4-'io. Diplomatieke 
betrekkingen met Cambodja 
50 jaar. 
85 c. Vlaggen, ibis (Pseudibis 
gigantea), Cubaanse trogon 
(Priotelus temnurus). 

i7-4-'io. Nationaal koor 50 
jaar. 
90 c. Koor. 
i8-4-'io. Eerste Cubaanse 
computer 40 jaar geleden. 
75 c. Computer met binaire 
code. 
24-4-'io. Dag van de Postze
gel 155 jaar. 
75, 85 c. Resp. brievenbus 
in Matanzas met gebouw en 
fietser, zegel-op-zegel 10 c. 
Koning Alfonso XIII Yvert 77 
(1890) met postboek. 

caudatus. Passer domesticus, 
Pharomachrus mocinno, 
Phytotoma rutila, Mniotilta 
varia, Sarcoramphus papa, 
Taraba major, Nesoctites 
micromegas, Chlorostilbon 
ricordii, Rhinocrypta lanceo-
lata, Icterus icterus. 

i-6-'io. Instituut van Cine
matografische kunst en in
dustrie voor Latijns-Amerika 
50 jaar. 
75 c. Portret filmmaker 
Santiago Alvarez Roman 
(1919-1998) en filmscènes. 
ii-6-'io. Fauna en flora. 
15. 35. 40-65, 75. 85 c.; 
blok I.- p. Resp. krekel 
(Dellia sp.), orchidee (Bletia 
purpurea), hagedis (Anolis 
equestris), orchidee (Brou-
ghtonia orgiesiana), slak 
(Priotrochatella stellata), 
vogel (Todus multicolor); 
dennenbomen met doorlo
pend beeld op rand. 

mHUYFAUNAJ 

DOMINICAANSE 
REPUBLIEK 
i4-io-'io. Upaep*, nationale 
symbolen. 
26.-, 33.- P. Resp. vlag met 
'Vader des Vaderlands' oud-
president Juan Pablo Duarte 
(1813-1897) envrijheids-
strijdsters en vlaggenmaak-
sters Concepción Bona 
(1824-1901) en Maria Trini
dad Sanchez (1784-1845), 
staatswapen in nationale 
pantheon. 
22-io-'io. Dag van de Post
zegel. 
15.- P. Zegel-op-zegels uit 
periode 1883-1885, Yvert 55, 
59. 5o. 

4-5-'io. Toerisme. 
15.20.35.65,75.90 c.; 
blok I.- p. Resp. Santiago de 
Cuba: stadsmuur, Guanta-
namo: kust en zee, Holguin: 
strand, Caraaguey: kerk, 
Granraa: berggebied, Las 
Tunas: kanon, Santiago de 
Cuba: fort met doorlopend 
beeld op rand. 
i9-5-'io. Cubaans dichter, 
schrijver en vrijheidsstrijder 
José Marti {1853-1895); 'Het 
vaderland zijn de mensen'. 
Negenmaal 15, 65, 75 c. 
Vlaggen en kranten met 
vogels resp. Aegithalos 

g-ii-'io. Toerisme. 
Vel met tienmaal 10.- P. (met 
twee siervelden). Kalksteen
grot Los tres Ojos, Juan 
Dolio-strand met palm
bomen, herbouwvan middel
eeuws Europees dorp Altos 
de Chavón, Bayahibe-strand 
met palmbomen, Bayavo-
strand, Cayo Levantado, Las 
Terrenes-strand met bootjes, 
Cabarete-strand, Enriquillo-
meer, Jerabacoa-rivier met 
raftingboot. Op siervelden: 
staatswapen, landkaart. 

Playa Bayahibe 
CORREOS ' 

viool en partituur, danseres 
Leonor Orosa Goquingco 
(1917-2005) met danseres, 
historicus Carlos L. Quirino 
{1910-1999) met historisch 
boek, schrijver Nick Joaquin 
(1917-2004) met boek; 
verschillende afbeeldingen 
uit films van acteur Fernando 
Poe jr. (1939-2004). 

ECUADOR 
29-io-'io. Burgerregistratie 
iio jaar. 
$ 0.50. Identiteitskaart en 
vingerafdrukken. 

SAStf 
CORREOS DEL ECUADOR 

30-io-'io. Eerst postvlucht in 
Ecuador 90 jaar geleden. 
$ 0.25,1.- (samenhangend 
met doorlopend beeld). Por
tret van resp. piloot Elia Liut 
(1894-1952), journahst en 
luchtvaartpromotor José Abel 
Castillo (1854-1940). Doorlo
pend beeld van dubbeldeks-
vliegmig Hanriot HD.i. 

E L C O K R E O Y vi»iE»B»e4«Lr»o • 

ECUADOR USD 1.Op ' 

FILIPPIJNEN 
26-io-'io. Jaar van de Biodi
versiteit. 
Tweemaal 7.- P (samenhan
gend). Kinderen met planten 
en dieren. 

5-ii-'io. Instituut voor rijst-
onderzoek. 
Viermaal 7.- p. (samenhan
gend). Gebouw, planten in 
glazen potten, teler op veld, 
teler met tractor. 
8-ii-'io. Pheepoy, mascotte 
van postdienst, IV. 
Tweemaal velletje met 
viermaal 7.- P. (horizontaal 
en verticaal velletje). Pheepoy 
resp. in auto, op motor, met 
brief op straat, bij gebouw 
van postdienst. 
8-ii-'io. Frankeerzegels, 
biodiversiteit zeedieren. 
10.- P. Rhinomuraena 
quasita. 
lo-ii-'io. Nationale Maand 
van het Postzegelverzamelen. 
Viermaal 7.- P. (samenhan
gend); velletje met driemaal 
7.- P. Resp. componist Levi 
Celerio (1910-2002) met 

ii-ii-'io. Inhuldiging 
vicepresident Jejomar Binay 
(1942). 
7.- P. Eedaflegging. 
GRENADA 
ij-i-'io. Ferrari. 
Achtmaal $ 1.25; blok $ 3.-. 
Verschillende afbeeldingen 
van racewagens en onder
delen. 
9-4-'io. Presidentsverkiezing 
John F. Kennedy {1971-1963) 
50 jaar geleden. 
Velletje met viermaal $ 2.75. 
Verschillende afbeeldingen 
van Amerikaanse oud-
president. 
9-4-'io. Prinses Diana (1961-
1997)-
Velletje met viermaal $ 2.75; 
velletje met viermaal $ 2.75. 
Verschillende afbeeldingen 
van prinses. 

GRENADA/CARRIACOU EN 
PETITE MARTINIQUE 
9-4-'io. Paus Johannes Pau-
lus II (1920-2005), 
Velletje met viermaal 2.75; 
Velletje met viermaal 4 2.75. 
Verschillende portretten van 
paus. 

S » - " 

GUINEE 
25-5-'o8. Paleontologen en 
prehistorische dieren. 
Velletje met zesmaal 5.000 F.; 
tweemaal blok 25.000 F. 
Resp. tweemaal Edward 
Drinker Cope (1840-1897) 
met dilophosaurus, twee
maal Othniel Charles March 
(1831-1899) met cryolopho-
saurus, tweemaal William 
Buckland {1784-1856); met 
dimetrodon; plateosaurus; 
abelisaurus. 
25-5-'o8. Biologen en uitge
storven dieren. 
Velletje met zesmaal 
5.000 F.; tweemaal blok 
25.000 F. Resp. tweemaal 
Charles Lucien Bonaparte 
(1803-1857) met buidelwolf 



(Thylacinus cynocephalus), 
tweemaal Etienne GeofFroy 
Saint-Hilaire (1772-1844) 
met kleine langoorbuideldas 
(Macrotis leucura), tweemaal 
Albert Seba (1665-1765) met 
lachende uil (Sceloglaux 
albifacies); dodo {Raphus cu-
cullatus); Pyrenese steenbok 
(Capra pyrenaica pyrenaica). 
25-5-'o8. Slurfdieren. 
Velletje met zesmaal 5.000 E; 
tweemaal blok 25.000 E 
Resp. mammoet (Mammu-
thus sp.) met Indische olifant 
(Elephas maximus), Afri
kaanse olifant (Loxodonta 
africana); tweemaal zoöloog 
George Cuvier (1769-1832), 
Indische olifant, Afrikaanse 
olifant; mammoeten Indi
sche olifant; mammoet en 
Afrikaanse olifant. 
25-5-'o8. Scouting, Robert 
Baden-Powell (1857-1941) 
en uilen. 
Velletje met zesmaal 5.000 F.; 
tweemaal blok 25.000 E 
Resp. Baden-Powell met 
Otus asio, tweemaal Bubo 
bengalensis, Otus asio, 
tweemaal Otus stygius; 
Baden-Powell met Bubo 
bengalensis, Baden-Powell 
met Asio clamator. 

25-5-'o8. Ornithologen en 
papegaaien. 
Velletje met zesmaal 5.000 F.; 
tweemaal blok 25.000 F. 
Resp. Alexander Wilson 
(1766-1813) met Ara macao. 
Spencer FuUerton Baird 
(1823-1887) met Ara rubroge-
nys, Baird met John James 
Audubon (1785-1851) en 
Nandayus nenday, Audubon 
met Nandayus nenday, Baird 
en Ara rubrogenys, Wilson 
en Ara macao; Baird met Ara 
ararauna; Audubon met Ara 
severa. 

25-5-'o8. Roman en film 
'Moby Dick', acteurs en 
walvissen. 
Velletje met zesmaal 5.000 F.; 
tweemaal blok 25.000 
F. Resp. Gregory Peck 
(1916-2003) metMegap-
tera novaeangliae, Herman 
Melville (1819-1891) met 
Physeter macrocephalus, 
tweemaal Delphinapterus 
leucas, Melville met Physeter 
macrocephalus. Peck met 
Megaptea novaeangliae; Peck 

met Physeter macrocephalus; 
Carlo CoIIodi (1826-1890) 
met Orcinus orca. 
25-5-'o8. Poolonderzoekers 
en -dieren. 
Velletje met zesmaal 5.000 E; 
tweemaal blok 25.000 F. 
Resp. tweemaal Ernest 
Shackleton (1874-1922) met 
keizerpinguïn (Aptenodytes 
forsteri), tweemaal Robert 
Peary (1856-1920) met 
baardrob (Erignatus barba-
tus), tweemaal Shackleton 
met kegelrob (Halichoerus 
grypus); Edmund Hillary 
(1919-2008) metpoolwolf 
(Canis lupus arctos), Um
berto Nobile (1885-1978) met 
ijsbeer (Ursus maritimus). 

GUINEE-BISSAU 
5-8-'o8. Schilderijen. 
Velletje met 350, 500, 500, 
500 E; blok 3.000 F. Verschil
lende schilderijen van Tizi-
ano Vecellio (1488-1576). 
5-8-'o8. Uilen. 
Velletje met 450, 500, 500, 
500 F.; blok 3.000 F. Resp. 
Bubo bubo, Strix occiden-
talis caurina, Otus asio, 
Nyctea scandiaca; Aegolius 
fiinereus. 
5-8-'o8. Prehistorische 
dieren en mineralen. 
Velletje met viermaal 500 E; 
blok3.000 F. Resp. mussau-
rus met zwavel, afrovenator 
met bariet, yaverlandia met 
polymorf, polacanthus met 
fluoriet; camptosaurus met 
arseen. 

5-8-'o8. Kevers en padde
stoelen. 
Velletje met viermaal 500 E; 
blok 3.000 F. Resp. Buprestis 
octoguttata en Boletus edu-
lis, Melolontha melolontha 
met Leccinum aurantiaca, 
Carabus auratus met Lactari-
us torminosus, Ocypus olens 
met Russuia cyanoxanthe; 
Eudicella gralli met Lactarius 
chrysorrheus. 
5-8-'o8. Cactussen en hage
dissen. 
Velletje met viermaal 500 E; 
blok 3.000 F. Resp. Doli-
chothele longimamma met 
Iguana iguana, Mammillaria 
guelzowiana met Anolis 
carolinensis, Mammillaria 
centricirrha met Agama 
agama, Astrophytum asterias 
met Basihscus basiliscus; 
Astrophytum capricorne met 
Lacerta oxycephala. 
5-8-'o8. Ruïnes met minera
len, edelsteen en vogel. 
Velletje met viermaal 500 F.; 
blok 3.000 F. Resp. Egypti
sche piramide met vanadiniet 
en bariet, tempel met 
andradiet, Midden-Ameri
kaanse tempel met tanzaniet, 
Zuidoost-Aziatische tempel 
met carrolliet; Machu Pichu 
met wurgarend (Morphus 
guianensis). 
5-8-'o8. Musici en compo
nisten. 
Velletje met viermaal 500 E; 
blok 3.000 F. Resp. Wilhelm 
Furtwangler (1886-1954) met 

Richard Wagner (1818-1883), 
Daniel Barenboim (1942) 
met Wolfgang Amadeus 
Mozart (1756-1791), Leonard 
Bernstein (1918-1990) met 
Igor Strawinsky (1882-1971), 
Benjamin Zander (1939) 
met Ludwig van Beethoven 
(1770-1827); Zubin Mehta 
(1936) met Hector Berlioz 
(1803-1869). 

HONGKONG 
2i-io-'io. Hongkong gezien 
door kinderogen. 
$ 1.40, 2.40, 3.-, 5.-. Verschil
lende kindertekeningen. Ook 
velletje met de vier zegels. 

INDL\ 
a5-io-'io. Sain Shadaram 
Sahib (1708-1793). 
5.- R. Portret heilige. 
27-io-'io. John Connon-
school. 
5.- R. Gebouw in Mumbai. 

29-io-'io. Kranti Trivedi 
(1930-2009). 
5.- R. Portret schrijfster. 
lo-ii-'io. K.A.P. Viswa-
nanthan. 
5.- R. Portret schrijver. 
i4-ii-'io. Kinderdag. 
Viermaal 5.- R. Poppetjes, 
vlieger, tollen, poppen. Ook 
velletje met de vier zegels met 
op rand spelende kinderen. 

i5-n-'io. looste geboortedag 
Lakshmipat Singhania (1910-
1976). 
5.- R. Portret vooraanstaand 
zakenman met weefgetouw. 
i6-ii-'io. Nationale accoun
tantsdienst voor overheidsin
stellingen 150 jaar. 
5.-R. Gebouwen. 

INDONESIË 
25-g-'io. Bandoeng 200 jaar. 
Tweemaal i.ooo Rp. (sa
menhangend), tweemaal 
1.500 Rp. (samenhangend); 
blok 5.000 Rp. Resp. stand
beeld voorvechtster vrouwen-
onderwijs Dewi Sartika (1884-
1947), standbeeld voetballer, 
straatbeeld, brug; brug. 

5-ii-'io. Fauna en flora in 
provincies, III. 
Tweemaal i.ooo (samen
hangend); viermaal 1.500 
(samenhangend); 2.000; 
viermaal 2.500 (samenhan
gend). Plant en dier resp. 
Salacca zalacca en Halistur 
indus (Jakarta), Stelecho-
carpus burahal en Geopelia 
striata (Jogjakarta); Cananga 
odorata en Gracula religiosa 
robusta (Noord-Sumatra), 
Cyrostachys renda en Pan-
thera tigris sumatrae (Jambi), 
Palaquium rostratum en 
Tarsius bancanus saltator 
(Banka-Billiton), Amorpha 
phallus titanum en Helarctos 
malayanus (Bengkulu); 
Cervus timorensis (West-
Nusa Tenggara); Mangifera 
castuti en Nasalis larvatis 
(Zuid-Kalimantan), Borassis 
flabellifer en Aceros cassadix 
(Zuid-Sulawesi), Syzygium 
aromaticum en Semiophtera 
walaccii (Noord-Molukken), 
Tarsius spectrum en Ficus 
minahassae (Noord-Sulawe-
si). Ook velletje met de elf 
zegels. 

IRAK 
4-io-'io. Cultuurstad Kirkuk. 
i.ooo Din. Toren en vlag. 

JAPAN 
22-ii-'io. Dierenriem, 
konijn. 
Velletje met tienmaal 80 y. 
Verschillende Chinese grafi
sche uitbeeldingen. 

zg-ii-'io. Congres 120 jaar. 
Tweemaal 80 y. (samenhan
gend met doorlopend beeld). 
Congresgebouw. 
i-i2-'io. Scènes uit de herin
nering. 
Velletje met tienmaal 80 y. 
Tweemaal huizen en boom 
met rivier (doorlopend beeld), 
tweemaal landschap met auto
bus (doorlopend beeld), twee
maal station met 'bustram' 
(doorlopend beeld), strand 
in Akita, sneeuwlandschap in 
Akita, huis in Yamagata, pop
pen uitMiyagi. 
ii-i-'ii. Lokale wetgeving in 
Saga-prefectuur 60 jaar. 
Velletje met vijfmaal 80 y. 
Portret oud-premier Shige-
nobu Okuma (1838-1922), 
Yoshinogari-ruïnes, graftom
bes, hetelucht ballonnen, vis 
op praalwagen. 

KAAPVERDIË 
2010. Strijd tegen verslaving 
en chronische ziekten. 
10.-, 20.-, 30.-, 40.-, 50.-, 
60.- e. Resp. alcoholisme: bal
letdanseres met gewichtheffer 
en glas drank, alcoholisme: 
hardloper en drinkende man, 
diabetes: medicijnen en bord 
eten met sporter, diabetes: 
medicijnen en sporters, 
tuberculose: portret ontdekker 
oorzaak tbc-virus Duits bac-
terioloog Robert Koch (1843-
1910) met deel van skelet, 
tuberculose: arts en patiënt. 

KIRGIZIË. 
25-9-'io. UIT*-conferentie in 
Mexico. 
Blok 100.- s. Embleem 
conferentie. Op rand Maya
tempel en portret Kirgizische 
vertegenwoordiger Baiysh 
Nurmatov. 

KOEWEIT 
i9-2-'io. Bevrijdingsdag. 
25, 50,150 f Kinderteke
ningen resp. vlaggenparade, 
vrouw met vlag, meisjes in 
nationale kleuren. 

28-3-'io. Al Quds, Jeruzalem 
hoofdstad Arabische cultuur. 
25, 50 f Embleem. 

KOREA NOORD 
29-8-'io. 50 jaar diplomatie
ke betrekkingen met Cuba. 
Blok 85 w. Oud-president 
Kim II Sung (1912-1994) ont
vangt onderscheiding 'Orde 
van José Martï' van Cubaanse 
leider Fidel Castro (1926). Op 
rand bloemen en vlaggen van 
beide landen. 



59'io. looste geboortedag 
Kim II Sung 'Zon van de 
Natie', I. 
Velletje met 20, 55 w.; velletje 
met 10, 30, 40, 55 w.; blok 
50 w.; Ijlok 60 w. Verschil
lende afbeeldingen van 
voormalig leider. 
log'io. Ondersteuning van 
Chinese volksvrijwilligers 
in Koreaanse oorlog 60 jaar 
geleden. 
25 w.; velletje met 10,15, 20, 
27 w. Resp. Chinese vrijwil
liger en Koreaanse moeder, 
mensen in vergadering over 
toetreding vrijwilligers, 
strijders met handgranaat, 
standbeeld 'Voor de Vrede' 
met vrijwilligers, kinderen 
met duiven. 
2io'io. Internationale post
zegeltentoonstelling voor 
de jeugd EuroPhila 2010 in 
Stockholm. Overdrukken 
tentoonstellingsembleem 
en tekst op velletje met 
dinosaurussen uitgegeven op 
16 juni jl. 
10,125,152 w. (ruitvormig). 
Resp. brontosaurus, allosau
rus, pterodactylus. 
28io'io. Bezoek Kim Jong 
II (1942) aan China. 
70 w.; velletje met 30, 42, 
70 w. Kim Jung II resp. met 
Chinese president Hu Jintao 
(1942); zet handtekening in 
gastenboek Jilin Yuwen
school, in Changchunrijtui
genfabriek, tijdens bezoek 
aan onderzoeksinstituut voor 
voedingsmiddelen in Harbin. 
30i'io. Conferentie van 
arbeiderspartij. 
30 w. Vlag en bloem 
'Kimjongilia' (hybride van 
knolbegonia). 
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KOREA ZUID 
iiii'io. Hergebruik afval. 
Tweemaal 250 w. (samen
hangend). Pot met bloemen, 
afvalverwerking. 

iiii'io. Top G20 in Seoel. 
Tweemaal 250 w. (samen
hangend). Wereldkaart, 
gebouw. Beide zegels met 
embleem conferentie. 

kleding. 
1.50, 2.50, 3.50, 4.50 ptcs.; 
blok 10. ptcs. Mannen en 
vrouwen in verschillende 
kleding. 

MEXICO 
4ii'io. Kerst. Viermaal 
$ 7. (samenhangend). 
Kerstman en kinderen met 
pakjes en kerstboom, Maria 
met Jozef en Jezus met engel, 
kinderen, de Driekoningen 
met paard en kameel en 
olifant. 
iiii'io. Dag van de Post
bode. 
$ 7., 11.50 (samenhangend). 
Postbode resp. met histori
sche postwagen, op motor 
en hedendaagse postauto's. 
i6ii'io. Eerste Mexicaan in 
ruimte 25 jaar geleden. 
Tweemaal $ 7. (samenhan
gend). Ruimtevaarder Rodol
fo Neri Vela (1952) resp. met 
ruimtecapsule, Mexicaanse 
vlag en ruimtevaartuig. 

igii'io. Paleis van Schone 
Kunsten. 
$ 7. Gebouw in Mexico City. 
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NIEUWCALEDONIË 
igio'io. Verkeersveiligheid. 
Tweemaal 75 F. Vrouw met 
kinderwagen op zebrapad 
voor de ingang van begraaf
plaats, auto en palmboom 
met waarschuwing tegen 
alcoholgebruik. 
3ii'io. Kerst, 
iio E Kerstman in slee voort
getrokken door zeepaardjes. 

MACAU 
30ii'io. Traditionele 

3ii'io. Jaar van de Biodi
versiteit. 
110 E Wereldbol met boom, 
vissen, vlinders, vogels, 
bloemen. 
3ii'io. Gebied van de 
Grand Lagon Nord. 
75 E Landkaart met vis 
(Cheilinus undulatis). 

4ii'io. Huis van Nieuw
Caledoniè in Parijs. 
110 F. Eiffeltoren met Kanak
totempalen en zeewateraqua
rium, 

NIUE 
i7ii'io. Walvissen. 
80 c., $ 1.20,1.40, 2.. 
Verschillende afbeeldingen 
van Megaptera novaeangliae 
resp. staart, twee vissen, 
kalf moeder en kalf Ook 
velletje met de vier zegels. 

OEZBEKISTAN 
279'io. Tulpen. 
400, 800, i.ooo, 1.200 (S); 
velletje met i.ooo, 1.900 (S). 
Resp. Tulipa michelania Th. 
Hoog, Tulipa dasystemon 
(Regel) Regel, Tulipa lehma
nia Merckl, Tulipa biflorimis 
Vved.; tweemaal Tulipa da
systemon (Regel) Regel met 
doorlopend beeld op rand 
met berglandschap. 

gio'io. Aquariumvissen. 
8.000, I.OOO, 1.200 (S); 
velletje met i.ooo, 1.900 (S). 
Resp. Pterois volitrans, 
Trichogaster leeri, Carassius 
auratus var.; Pterophyllum 
scalari, Trichogaster leeri 
met doorlopend beeld op 
rand met slakken en water
planten. 
25io'io. Aziatische Spelen 
2010 in Kanton, China. 
800 (S). Boksers. 
25io'io. Bescherming 
poolgebieden en gletsjers. 
900 (S). Ijsbergen en pin
guïns. 

PAPOEANIEUWGUINEA 
77'io. Koffie. 
15 t., I., 4.65, 6.30 K.; 
velletje met i., 3., 4.65, 
6.30 K.; blok 10. K. Resp. 

koffiestruik met bessen, 
plantenkwekerij, groene bes
sen, rode bessen; man oogst 
bessen, fermenteringsproces 
met handen, droogpercelen, 
groen bessen; bessen met 
doorlopend beeld op rand. 

3ii'io. Spinnen. 
Velletje met i., 3., 4.65, 
6.30 K. (achtkantig); velletje 
met I., 3., 4.65, 6.30 K. 
(achtkantig); blok 10. K. 
(achtkantig). Resp. Nephila 
philipes, Argiope aemula, 
Gasteracantha, Cyrtophora 
mollucensis; Leugaugece
lebesiana, Holconia, Gaster
acantha, Ocrisiona; Nephila 
philipes. 

ii2'io. Traditionele dan
sen, II. 
501., 1.05, 5., 7. K.; blok 
10. K. Resp. strijder met pijl 
en boog, Simbustrijder met 
speer, strijder met speer en 
schild, 'Modderman' met pijl 
en boog; messendanser van 
Tasmaneiland. 

POLYNESIÉ 
4ii'io. Oceanic. 
70,100,140 F. Zegelopze
gel Oceanic 1948 resp. Yvert 
LP26 met vogel en bomen 
op Moorea, Yvert LP27 met 
vliegtuig en bomen met kano 
op Maupiti, Yvert LP28 met 
vogel en rivier op Tahiti. 

SAO TOMÉ E PRINCIPE 
42'o8. Porscheclub van 
Libanon. 
Velletje met 7.000, 9.000, 
10.000,14.000 Db. Portret 
Libanese autohandelaar en 
coureur Billy Karam (1956) 
met racewagens. 
42'o8. Reddingsvoertuigen 
van Rode Kruis. 
Velletje met driemaal 5.000, 
70.000 Db.; velletje met 
driemaal 5.000, 70.000 Db.; 
velletje met driemaal 5.000, 
70.000 Db.; velletje met 
driemaal 5.000, 70.000 Db.; 
viermaal blok 95.000 Db. 
Resp. Afrikaanse voertuigen, 
Europese voertuigen, Japan
se voertuigen, Amerikaanse 
voertuigen; idem. 
42'o8. looste geboortedag 
Vivian Ernest Fuchs (1908
1999). 
Velletje met driemaal 5.000, 
70.000 Db.; blok 95.000 Db. 
Verschillende afbeeldingen 
van Britse poolreiziger en 
geoloog. 
42'o8. NASA* 50 jaar. 
Velletje met driemaal 5.000, 

70.000 Db.; blok 95.000 Db. 
Resp. John F. Kennedy (1917
1963), raketen startplatform, 
astronaut David Scott (1932) 
en ruimtecapsule Gemini 
VII, astronaut Neil Arm
strong (1930) en maanvlucht, 
ApoUo XVII; Astronauten en 
satelliet Exploten. 
42'o8. Herontdekking 
van Halleykomeet 250 jaar 
geleden. 
Velletje met driemaal 5.000, 
70.000 Db.; blok 95.000 Db. 
Engelse wiskundige en astro
noom Edmond Halley (1658
I742)met astronomische 
apparatuur en afbeeldingen 
van de kometen. 
42'o8. Zeeslakken en 
vuurtorens. 
Velletje met driemaal 5.000, 
70.000 Db. Resp. Apor
rhais pespelecani en Kéréon 
(Frankrijk), Boreotrophon 
fraseri en La Laterna (Italië), 
Conus guanche en La 
Martre (Canada), Marginella 
senegalensis en Kaap Arkona 
(Duitsland). 
Velletje met driemaal 5.000, 
70.000 Db.; blok 95.000 Db. 
Resp. Delias aglaia, Junonia 
almana, Junonia coenia, 
Cethosia biblis; Caligo 
memnon. 

42'o8. Internationaal Jaar 
van de Kikker. 
Velletje met driemaal 5.000, 
70.000 Db.; blok 95.000 Db. 
Verschillende kikvorsach
tigen. 

SIERRA LEONE 
io3'o8. Overdrukken, 
vogels. 
3.500 Le. op 50,100,150, 
200 Le. (samenhangend). 
Overdruk op Yvert 1843
1846 (i994).Verschillende 
afbeeldingen van Picathartes 
gymnocéphalus. Alle zegels 
met WWF*beeldmerk. 

SIERRA LEONE ■ 

io3'o8. Overdrukken, 
Afrikaanse vogels. 
Velletje met negenmaal 3.500 
Le. op 600 Le. (samenhan
gend). Overdruk op Yvert 
28052813 (2000). Resp. 
Terpsiphone viridis, Coracias 
caudata, Otus scops, Chry
sococcyx cupreus, Elminia 
longicauda, Oriolus auratus, 
Merops albicollis, Pyrenestes 
ostrinus, Upupa epops. 
io3'o8. Overdrukken, 
chimpansees. 
4.000 Le. op 6,10, 31, 60 c. 
Overdruk op Yvert 553556 
(1983). Verschillende afbeel
dingen van Pan troglodytes. 
Alle zegels met WWF*
beeldmerk. 



io-3-'o8. Overdrukken, 
natuurbescherming. 
Viermaal 4.000 Le. op 
i.ooo Le. (samenhangend). 
Overdruk op Yvert 3901-
3904- (2004). Verschillende 
afbeeldingen van huzaaraap 
{Erythrocebus patas). Alle ze
gels met WWF*-beeldmerk. 

SRI LANKA 
7-9-'io. Nationaal park 
Horton Plains. 
5.-, 15.-, 25.-, 40.- R. Resp. 
vogels (Myophonus blighi), 
hert (Cervus unicolor), hage
dis (Ceratophora stodartii), 
aap (Trachypithecusvetulus). 

ST. HELENA 
28-io-'io. Kerst. 
15, 25, 40 p., £ I.-. Kerstbal
len en beelden van plaatsen 
met bloemen resp. Jacob's 
Ladder met Epidendrum sp., 
Dianna's Peak met Lilium 
sp., High Knol Fort met Aga-
panthus sp.. Heart Shared-
waterval met Lonicera sp. 

ig-ii-'io. RMS 'St. Helena' 
20 jaar in de vaart. 
15, 35,40, 90 p. Resp. 
postschip, eerste aankomt 
m St. Helena, tewaterlating, 
kapiteinstafel. Alle zegels 
met jubileumbeeldmerk. 

ST. PIERRE ET IMIQUELON 
5-ii-'io. Feesten en proces
sies. 
Velletje met € 0.58, 0.58, i.-, 
1.05. Verschillende afbeeldin
gen van optochten. 

MIBIIH 

TAIWAN 
i-i-'ii. Nieuwjaar. 
Velletje met NT$ 5.-, 5.-, 
25.-, 25.-. Verschillende 
afbeeldingen van vuurwerk. 

TRISTAN DA CUNHA 
i-ii-'io. Frankeerzegels, 
natuurbehoud. 
1,3,5,8,10,15,25,35,70 p., 
£ I.-, 2.-, 5.-. Resp. boot 
met natuurbeschermers, 
mannen ringen albatros 
(Timede exulans), man

nen op Nightingale-eiland, 
bergen op Gough-eiland, 
vogel (Atlantisia rogersi), 
rotskust, zeehond, uitroeien 
uitheemse plant (Sanguina 
procumbens), uitroeien 
uitheemse loganbes (Rubus 
loganobaccus), mannen 
ringen geelsnavelalbatros 
(Thalassarche chlorohyn-
chos), vogel (Rowettia goug-
hensis), pinguïns (Eudyptes 
chrysocome). 

v'^m 
24-ii-'io. Tradities, II. 
35. 35. 7° P-. £ i-6o- Resp. 
dakdekken met riet, ossen-
kar, muzikanten met accor
deon en viool, kussendans. 

TUNESIË 
28-io-'io. Derde congres 
Arabische vrouwenorgani
saties. 
1.350 m. Vrouwenhoofden en 
organisatie-embleem. 

URUGUAY 
24-io-'io. Kerst. 
$ 12. Schilderij van Carmelo 
Arzadun (1888-1968) 'La 
Pastoral de los Nifios' met 
Maria en Jezus op ezel met 
kinderen en kinderwagen. 
8-ii-'io. Upaep*, nationale 
symbolen. 
$ 12, 37 (samenhangend met 
doorlopend beeld). Resp. 
volkslied, staatswapen. 

i5-ii-'io. 'Camiseta Celeste', 
nationaal voetbaltenue 100 
jaar. 
Tweemaal $ 12. Verschillende 
afbeeldingen van voetbal
teams. 
ig-ii-'io. Toerisme, cruise
schepen. 
Viermaal $ 37 (samen
hangend). Verschillende 
schepen. 

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN 
2010. Zeevogels. 
Velletje met i.-, 1.50, 2.-, 3.-, 
4.50, 5.50 Dh. (achthoekig). 

Resp. Dromas ardeola, 
Phalacrocorax nigrogularis, 
Larus cachinnans, Larus 
minutus, Egretta garzetta, 
Ichthyaetus hemprichii. 
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VERENIGDE NATIES 
4-2-'ii. Frankeerzegels. 
US$o.ii, 5.-, Zw.Fr. o.io, 
0.50, € 1.25, 2.85. Gebou
wen van vestigingen in 
resp. New York (tweemaal), 
Geneve (tweemaal), Wenen 
(tweemaal). 

f. 
€2,85 

VERENIGDE STATEN 
i-i2-'io. Frankeerzegels. 
Tweemaal 'Forever'. Deel 
vrijheidsbeeld, vlag. 

VIETNAM 
27-io-'io. Vietnam voorzitter 
van Asean'*-landen. 
8.500 d. Vlaggen Asean
landen. 

ZAMBIA 
2010. Overdrukken. 
3.500 op 2.700, 3.800 op 
2.700, 4.050 op 2.700 K. 
Resp. portret secretaris-ge
neraal Verenigde Naties Dag 
Hammarskjöld (1905-1961) 
met landkaart (Yvert 1360 
- 2005), danser (Yvert 1284 
- 2004), portret ontdekkings
reiziger David Livingstone 
(1813-1873) bij waterval met 
brug en trein (Yvert 1362 -
2006). 

ZUIDPOOLGEBIED 
NIEUW-ZEELAND 
(ROSS DEPENDENCY) 
i7-ii-'io. Walvissen. 
60 c , $ 1.20,1.90, 2.40, 2.go. 
Resp. Physeter macrocepha-
lus, Balaenoptera acuto-
rostrata en Balaenoptera 
bonarensis, Balaenoptera 
boreatis, Orcinus orca, Me-
gaptera novaeangliae. Ook 
velletje met de vier zegels. 

*: Gebruikte afkortingen: 
Asean Association of Sout

heast Asian Nations 
NASA National Aero

nautics and Space 
Administration 

UIT Union Internationale 
des Telecommunica
tions 

Unesco United Nations 
Educational Scien
tific and Cultural 
Organization 

Unhcr United Nations High 
Commissioner for 
Refiigees 

Upaep Union Postal de las 
Americas y Espafia y 
Portugal 

JAARBOEK LIECHTENSTEIN 
Voor de vierde keer geven de 
posterijen van Liechtenstein 
een jaarboek uit. Hierin zijn 
de uitgiften van het afgelo
pen jaar opgenomen. Ook 
is er een speciaal mini-vel
letje van de serie 'Prinselijke 
Schatten in het Liechten
steinmuseum in Wenen' in 
het jaarboek aanwezig. Dit 
velletje heeft geen postale 
waarde maar is als bruindruk 
in het jaarboek present. In 
totaal gaf Liechtenstein dit 
jaar 38 zegels uit. Naast het 
reeds genoemde thema wa
ren er zegels en series met als 
onderwerpen: hedendaagse 
architectuur, het merk 
Liechtenstein, de Olympi
sche Winterspelen 2010 in 
Vancouver, Kasteel van Vaduz 

in vier seizoenen, duur
zame energie, verschillende 
jubilea van organisaties e.d., 
landbouw, vrijwilligerswerk, 
vlinders, kunstmuseum met 
moderne kunst, landschaps
panorama. Het uitgiftepro
gramma werd afgesloten 
met de kerstzegels die half 
november beschikbaar 
kwamen. Speciale aandacht 
in het jaarboek is er voor het 
velletje dat is uitgegeven ter 
gelegenheid van de Wereld
tentoonstelling in Shanghai. 
Het velletje bevat zegels met 
afbeeldingen van schilderijen 
gemaakt door Johann Jakob 
Schmidt (gezicht op Vaduz) 

en de Chinese schilder Xu 
Gu (Qiantang-rivier). 
Het jaarboek is tweetalig 
- Duits en Engels - en kan 
worden besteld via www. 
philatelie.li. 
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1936, HET DRIEKONINGENJAAR 

Het is dit jaar precies 
75 jaar geleden, dat de 
Britse monarcliie een van 
de zwaarste momenten 
in haar recente bestaan 
doormaakte. Op 20 
januari 1936 stierf koning 
George V en volgens de 
traditie werd zijn zoon 
Edward onmiddellijk 
koning. Aan het eind van 
het jaar echter zat niet 
Edward, maar zijn broer 
Albert op de Britse troon 
(1,2,3). Wat was er in die 
tussentijd gebeurd? 

Saai 
Koning George V had 
in 1935 nog op feeste
lijke wijze zijn zilveren 
regeringsjubileum gevierd 
(4,5,6). De koning 
gedroeg zich voorbeeldig 
en er was weinig op te 
merken over het functi
oneren van het konings
huis. Slechts tijdens de 
Eerste Wereldoorlog was 
er een lastige periode 

geweest toen antiDuitse 
sentimenten de kop op 
staken. Het koningshuis 
had sterke banden met 
Duitsland. De Duitse 
keizer was een kleinzoon 
van koningin Victoria, die 
ook de grootmoeder van 
George V was. Bovendien 
droeg de familie nog 
steeds de familienaam 
van Victoria's echtge
noot, prins Albert van 
SaksenCoburg (7). Om 
problemen te voorkomen 
veranderde George V 
in 1917 de familienaam 
in het duidelijk Engelse 
Windsor, naar een van 
de koninklijke paleizen. 
Maar afgezien van dit was 
het koningschap van 
George V redelijk rimpel
loos verlopen. De koning 
en koningin Mary hadden 
de reputatie behoorlijk 
saai en stijf te zijn (8). Ge
orge V interesseerde zich 
meer voor zijn postzegels 
dan voor staatszaken (9). 

Populair 
Er waren wel punten van 
zorg. De gezondheid van 
de koning was niet al te 
best en de kroonprins, 
de Prins van Wales, leek 
geen haast te maken om 
te trouwen. Hier en daar 
waren er geruchten over 
het losbandige leven dat 
de prins leidde, maar in 
die tijd waren de media 
erg volgzaam en gezags
getrouw. Dus als men al 
meer wist over het leven 
dat de prins leidde, dan 
maakte men daar geen 
melding van. Onder de 
bevolking was de Prins 
van Wales enorm populair 
(10,11,12). Hij maakte een 
joviale indruk en leek het 
tegendeel van zijn formele 
ouders. De bevolking had 
dan ook grote verwachtin
gen van hem. De koning 
en ministerpresident 
Baldwin hadden echter 
hun bedenkingen. Tijdens 
een ontmoeting kwam het 
gedrag van de prins ter 
sprake en op een gegeven 

moment liet Baldwin 
zich ontvallen dat het een 
zegen zou zijn als Edward 
tijdens het paardrijden 
zijn nek zou breken. 
Tot Baldwin's verbazing 
antwoordde de koning op 
deze weinig vleiende ont
boezeming met instem
ming. "Het spijt me te 
moeten zeggen," zei hij, 
"maar dat heb ik ook wel 
eens gedacht". 

Euthanasie 
De wens ging niet in 
vervulling en zo kwam 
het moment dat de Prins 
van Wales de taken van 
zijn vader moest overne
men (13). Op 19 januari 
1936 meldde de BBC op 
plechtige toon in een 
ingelaste avonduitzen
ding: "Het leven van de 
koning nadert vredig zijn 
einde". Enige uren later in 
de vroege ochtend van 20 
januari overleed koning 
George V. Niemand wist 
dat de vorst een overdosis 
morfine en cocaïne had 
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gekregen om het einde 
te versnellen. Pas in 1986 
werd dit bekend toen de 
documenten van de hof
arts werden vrijgegeven. 
Opvallend was dat men 
bewust had besloten om 
voor deze vorm van eu
thanasie op dat tijdstip te 
kiezen. Zo kon het nieuws 
van het overlijden eerst in 
de kwaliteitsochtendkran
ten gepubliceerd worden 
en niet in de minder goed 
aangeschreven avond
kranten. 

Onverantwoordelijk 
Koning Edward VIII (14) 
wilde een frisse wind door 
het in zijn ogen verstofte 
hof laten waaien. Hij 
wilde modernisering. De 
bezem ging door tal van 
Victoriaanse gewoon
ten en oude, trouwe 
medewerkers aan het 
hof werden ontslagen. 
In zijn eigen ogen ging 
Edward voortvarend te 
werk, maar de waarne
ming van buitenstaanders 
was minder vleiend. In 
tegenstelling tot zijn vader 
had de prins totaal geen 
discipline. Koning George 
V had zich met ijzeren 
plichtsbetrachting door 
de dagelijkse routine van 
plichtplegingen gewerkt 
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zonder daarover te klagen. 
Edward VIII daarentegen 
liet zaken op zijn beloop 
en had binnen de kortste 
keren een enorme ach
terstand aan werk. Niet 
zelden gingen regerings
stukken ongelezen en 
ongetekend retour. Ook 
kwam het voor dat offici
ële papieren bevlekt met 
alcohol, de sporen van een 
onverantwoordelijk leven, 
naar de ministeries terug
gingen. 

Gescheiden 
Bij dit alles kwam dat 
Edward VIII helemaal 
onder invloed was geraakt 
van een zekere Wallis 
Simpson, een gescheiden 
en hertrouwde Ameri
kaanse vrouw, op wie hij 
tot over zijn oren verliefd 
was. Hij was vastbesloten 
om met haar te trouwen, 
wat gezien het feit dat 
zij op dat moment nog 
getrouwd was, niet zonder 
problemen zou kunnen 
gebeuren. De onmogelijk
heid van deze koninklijke 
wens wordt des te meer 
geïllustreerd door het feit 
dat in die dagen iemand 
die gescheiden was niet 
werd uitgenodigd aan 
het hof Uitgerekend de 
koning zelf wenste nu 

te trouwen met iemand 
die voor een tweede keer 
moest scheiden en die 
dan ook nog koningin 
zou worden. Veel Britten 
waren bereid om de po
pulaire koning zijn geluk 
te gunnen, maar daar 
hoorde de Britse elite niet 
toe. Ministerpresident 
Baldwin maakte Edward 
duidelijk dat hij moest 
kiezen voor de troon of 
mevrouw Simpson. De 
koning geloofde nog 
lange tijd dat hij de Britten 
kon overtuigen dat het 
geen probleem zou zijn 
als hij koning bleef met de 
vrouw van zijn leven aan 
zijn zijde. 

Abdicatie 
In de zomer van 193 6 ging 
hij met Wallis Simpson op 
vakantie alsof er geen vuil
tje aan de hand was. De 
Britse pers gaf er weinig 
ruchtbaarheid aan, de bui
tenlandse des te meer. De 
druk om een keuze te ma
ken werd opgevoerd toen 
Edward weer terug was in 
het land. Slechts weinigen 
steunden Edward, onder 
hen bevond zich opval
lend genoeg ook Winston 
Churchill (15). Hij was het 
die Edward uiteindelijk 
hielp bij het schrijven van 

de historische toespraak 
waarin hij zijn aftreden 
aankondigde (16,17,18). 
Tot het laatste moment 
had de koning geprobeerd 
om zowel te kunnen aan
blijven als regerend vorst 
als te trouwen met Wallis 
Simpson. Tevergeefs. 
Op 10 december 1936 
werd zijn broer Albert de 
nieuwe koning (18), die 
bij de aanvaarding van het 
koningsschap aangaf te 
willen regeren als George 
VI. Een grotere tegenstel
ling met zijn broer was 
niet denkbaar. George VI 
was verlegen en beschei
den. Bovendien was hij al 
jaren gelukkig getrouwd 
en had twee dochters (19). 
In veel opzichten leek hij 
ook op zijn vader: hij had 
een enorm plichtsbesef, 
een saai imago en ook 
George VI was een fervent 
postzegel verzamelaar, 
maar een minder groot 
filatelist. Op 12 mei 1937, 
de datum die was vastge
steld voor de kroning van 
Edward VIII, werd George 
VI in Westminster Abbey 
gekroond (20,21,22). 

Verraad 
Edward vertrok naar het 
buitenland, waar hij zijn 
dagen zou slijten als de 

Hertog van Windsor. Hij 
trouwde in april 1937 
met Wallis Simpson 
(23). Onlangs werden 
documenten vrijgegeven 
van de FBI, die het paar 
jarenlang heeft gevolgd. 
Uit de documenten blijkt 
dat er mogelijk nog een 
reden is geweest waarom 
de Britse regering van 
Edward en Wallis afwilde. 
Het paar had uitgespro
ken Nazi sympathieën en 
die hadden op den duur 
tot grote problemen kun
nen leiden. De Windsors 
vonden het geen probleem 
om in 1937 een bezoek te 
brengen aan Duitsland, 
waar ze met alle egards 
werden ontvangen, ook 
door Adolf Hiüer. De 
documenten suggereren 
zelfs dat de hertog op cru
ciale momenten, bewust 
of onbewust, belangrijke 
informatie verraden heeft. 

Onverzettelijk 
Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog zouden 
koning George VI en zijn 
vrouw Elizabeth, de latere 
koninginmoeder, het 
symbool worden van de 
onverzettelijkheid van het 
Britse volk tegen de Duitse 
vijand. Zij bevonden zich 
op Buckingham Palace 

toen het gebombardeerd 
werd (24) en ontkwa
men ternauwernood aan 
de dood. Het deed de 
koningin opmerken dat 
ze nu tenminste de door 
bommen geteisterde 
inwoners van de arbei
derswijk East End recht in 
de ogen kon kijken (25). 
Het is slechts gissen hoe 
en of koning Edward VIII 
en Wallis Simpson, al dan 
niet als koningin, die rol 
zouden hebben vervuld. 
We kunnen slechts con
stateren dat het aftreden 
van Edward VIII, hoewel 
het de Britse monarchie 
op zijn grondvesten deed 
trillen, een "blessing in 
disguise" is geweest ofwel 
een geluk bij een ongeluk. 
Edward overleed in 1972 
op 77jarige leeftijd (26), 
Wallis in 1986 89 jaar oud. 
George VI stierf al in 1952, 
mede door de spanningen 
van de oorlog die zijn ge
zondheid ernstig hadden 
aangetast. Zijn weduwe 
koningin Elizabeth zou 
haar man ruim vijftig jaar 
overleven en stierf op de 
gezegende leeftijd van loi. 
Nooit zou zij het Edward 
en Wallis vergeven wat 
zij de monarchie en haar 
man hadden aangedaan. 
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Oost-Europa. Pzh. R. Wiktor, 
Hodgesstraat 13, 6135 CS, Sittard. 
Telefoon 046-4512751. 
E-mail rnhert-wiktorrp^home.nl 

Stamps-DNS levert tegen zeer 
scherpe prijzen Nederland + O.G., 
tevens collecties Europese landen. 
D.N. Sluis. Telefoon 0229-261611. 
www.stamps-dns.com 

DDR 25%, Bund, Berlin, DR, alle 
Europese landen 35%, FDC's, boek
jes etc. J. Romkens. 
Telefoon 045-5462894 

Republiek Indonesië voor al uw 
manco's, postfris en nieuwtjes. Be
perkte voorraad gestempeld/FDC's/ 
vellen en A-nrs. Info en prijslijsten: 
mennosnoekrphernef.nl 
Telefoon 06-14511744 of 0228-
318267. Per post: M. Snoek, Verlaat 
27,1601JW Enkhuizen. 

Nederland frankeergeldige eu
rozegels zonder gom 0,34-0,39 
- 0,44 eurocent 50%. C. Cruyssen. 
Telefoon 06-25162155. 

Gratis lijsten Bund, Berlijn, DDR, 
Zwitserland, Oostenrijk, Indonesië 
20-25%. R.Dorman, Fonteinkruid 
37, 7772 NL Hardenberg. Telefoon 
0523-272182. 

Israel uitgiften tegen nominale 
waarde, prijslijst en geschenk gratis. 
Eilat Philatelic Club, 
Box 542, 881104 Eilat, Israel. 
www.israelsramps-eilat.com 

Filatelist verkoopt verzameling zo
wel postfris als gestempeld op FDC 
of brief(kaart). Vooral Duitsland alle 
gebieden, ook wereld en zeldzaam-
heden. Mail voor meer mfo: 
bardo-wi!lpms(p)hntmail.Fom of bel: 
06-14055834. 

Kilowaar Duitsland grf w.b. 2010 
400 gr. 12 euro. Bank: 894812335. 
H.J. de Vries te Hillegom. Telefoon 
02525-18302. 

2 www.pn<!r7egelparadijs.nl 
"- Veel zegels tegen aantrekkelijke 

"Z7" prijzen. N. Engelhart. 
7 a Telefoon 06-15641312. 

Nederland 30 zakjes van 200 
catw. over 30 zakjes is 1437 euro, 
vraagprijs is 142,50 euro. J.Tamis. 

Telefoon na 17 uur 040-2418486. 

SPELREGELS ALLEEN VOOR ABONNEES, GEEN HANDELS ADVERTENTIES, VERMELDING 
VAN NAAM EN ADRES (OF NAAM EN TELEFOONNUMMER) IN DE ANNONCE IS VERPLICHT 

RULES SUBSCRIBERS ONLY, NO COMMERCIAL ADVERTISEMENTS, STATING YOUR NAME 
AND ADDRESS (OR NAME AND TELEPHONE NUMBER) IN THE AD IS COMPULSORY 

SPIELREGEL NURFOR ABONNENTEN, KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET, 
ANGABE NAME UND ANSCHRIFT (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

Selling stamps Poland, Russland, 
ex-UdSSR, DDR. Giwerski, Pow-
stancow 11-2, FL-59-220 Legnica, 
Poland. Fax: 0048-76-8660618. 

www.philatelie-amsrerdam.nl 
thematisch en wereld met foto! 
K. Erkelens. Telefoon 020-6838643 

Postzegels hele wereld met af
beelding op www.stores.ebay.nl/ 
stampmart 

GEVRAAGD 

Dringend te koop gevraagd postze
gelverzamelingen en munten. Be
zoek aan huis mogelijk. Bredenhof 
Telefoon 010-4826725. 

Grote collecties en partijen van de 
gehele wereld. Contante betaling. 
D. van der Toorn. Telefoon 070-
3388427 of06-51118436 Bezoek 
aan huis. Geen object te groot. 

NL zakelijke Vh-kaart G68a en 77a, 
echt gebruikt. K. Schraer, Postf. 
1143, D-48488 Emsburen 

Te koop gevr, verz. Ned. Aante-
kenstroken. T. Bulder, leplaan 29, 
2742 ZG Waddinxveen. Telefoon 
0182-630582 

In ruil voor 75 gave zegels wereld
deel Afrika zend ik 90 gemengd 
Europa retour. R. Roozendaal, 
Klaproos 42, 2317 EL Leiden. 

Goede rondzendboekjes, veel 
Europese landen, het liefst oud of 
zeer modern. Ook p f spec: Zwits./ 
Belgie/OZG/Israel/VS/Canada PVv 
de Snuffelaar, 
e-mail: e.hoesffiqiiicknet.nl 
Telefoon 06-33106227. 

DiVERSEH 

Studiegroep Britannia, de vereni
ging voor alle verzamelaars van 
Engeland en gebieden. Maak eens 
kennis, bel 070-3860232, zie www. 
sghritannia.nl Blad, meetings, 4 
grote veilingen, boekjes en veel ver-
zamelplezier. Jom the club, see you' 

Filitalia, club voor verzamelaars 
van Italië, San Marino en Vaticaan. 
Bekijk de veiling en wordt lid via 
06-51140411, 0181-774870 ofwww. 
filitalia.nl 

De Filatelistenvereniging Zuidelijk 
Afrika bestaat reeds ruim 20 jaar. 
Maak eens kennis met ons, 5 bijeen
komsten in Tiel, 5 veilingen, eigen 

blad, rondzend- en nieuwtjesdienst. 
Contributie 20,- euro. Inl. A.A. de 
Hilster. Telefoon 0344-661897. E-
mail 1 

Contactgroep Frankrijk Verzame
laars (CFV), brieven en postzegels 
van Frankrijk en voorm. Franse 
Kol., eigen blad, veilingen, rondz., 4 
bijeenkomsten p.j. m De Bilt Contr. 
ig euro. Info: Pietjan Zwaag. 
Telefoon 020-6277894. 
E-mail: p.zwaagrg)hccnet.nl 

Spanje en/of Portugal? 4X p.j. bijeen
komst in Utrecht met veiling en 
kwartaalblad. Bel H. Veen. Telefoon 
079-3611910 www.ksp-iberia.nl 

Rondzendvereniging Contact 
schept Kracht (CsK) biedt sinds 
1926 gerichte kwaliteitsrondzendin-
gen perverzamelgebied. Contributie 
9 euro per jaar. Tegemoetkoming 
in portokosten. Ook inzenders van 
harte welkom. Provisie 6% en voor
schotten beschikbaar. 
Zie vwTOf.csk.nn 
Telefoon 0527-615129. 

Zaterdag 5 februari 2011 te Nijverdal 
Postzegel-, Ansichtkaarten- en 
Muntenbeurs in Hervormd Cen
trum, Constantijnstr. 7A van 10.00 
-16.00 uur. Inl. P.v.Os. Telefoon 
06-24109133 

50^ Postzegeldag V.P.V.A. op 29 janu
ari 2011. Speciale uitgifte persoon
lijke postzegel te koop op deze dag. 
Gratis taxatie, 5 eurocentboeken 
en handelaren. Locatie. O S.G. De 
Meergronden, Marktgracht 65 te 
Almere-Haven van 10.00 uur tot 
15.00 uur. Inlichtingen E. Slokker. 
Telefoon 036-5341427. 

Thematisch verzamelen: schepen, 
vogels, bloemen, sport, muziek, 
ruimtevaart en nog meer dan 200 
andere thema's worden in onze 
vereniging verzameld, www.nvtfnl 
of telefoon 0317-317930. 

Postzegel-, Ansichtkaarten- en 
Muntenbeurs zaterdag 22 januari 
2011NVPV afd. Bodegraven 9.30 -
16.30 uur in Rijngaarde i, Dronen-
wijk. Bodegraven. Semihandelaren 
aanwezig en ruiltafels. Semihan
delaren in postzegels, munten en 
ansichtkaarten kunnen nog huren, 
5 euro per tafel van 120 bij 0.80. D. 
Verwoerd. Telefoon 06-53260579. 

Zondag 27 februari zon Postzegel-
Totaal van 10 00-16 00 uur in 
wijkcentrum De Klokketoren 
Slotemakerde, Bruineweg 272 te 
Nijmegen. WJ.M. Goossens. Tele
foon 024-3974654 of 
www.noviopost.nl 

Bezoek op 8 februari 2011 Grote 
Postzegeveiling in Katwijk. Aange
boden wordt o.a. een grote collectie 
Japanse bezetting Ned. Indie, Franse 
Kol. en div. land- en themaverzame-
Imgen. M. te Nijenhuis. Telefoon 
071-4027446 ofwww.postzegelver-
enigingkanvijknjnsburg.nl 

Zaterdag 22 januari Grote 
Postzegelbeurs van de PPRC van 
10.00-16.00 uur. Nieuwe Tuinbouw, 
Purraerenderweg 167 z.o. Beemster. 

Nunspeet zaterdag 7 mei Grote Ver-
zamelaarsbeurs Sporthal De Brake 
van 10.00-16.00 uur. 
Inl. J. den Besten. 
Telefoon 0341-256163. 

VAN DER BIJL 
MISSCHIEN WEL DE BESTE 

POSTZEGELWINKEL 
VAN NEDERLAND 

(I Postzegels 
W. van der Bijl i) 

tz±=3 
Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 

Tel. 030-2342040 Fax 030-2317077 
Lid IFSDA (RT.A./C.N.E.P.) 

http://www.stamps-dns.com
http://mennosnoekrphernef.nl
http://www.israelsramps-eilat.com
http://www.pn%3c!r7egelparadijs.nl
http://www.philatelie-amsrerdam.nl
http://www.stores.ebay.nl/
http://sghritannia.nl
http://filitalia.nl
http://www.ksp-iberia.nl
http://www.nvtfnl
http://www.noviopost.nl
http://www.postzegelverenigingkanvijknjnsburg.nl
http://www.postzegelverenigingkanvijknjnsburg.nl


BRED EN HOF-POSTZEGELIMPORT 
Bovenstraat 286-a, 3077 BL Rotterdam-IJsselmonde • Telefoon 010-4826725 • Fax 010-4797065 

email info@bredenhof.nl • Internet: www.bredenhof.nl 
De winkel is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur Zaterdag van 9.00 tot 16.30 uur. 

Maandag is de winkel gesloten. Bestelling graag per telefoon. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. 
ften €5,00. Rembours €6,50. Boven €100,- geen verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden. 

WIJ HOUDEN DEZE A/\AAND EEN GROTE BALANS 
OPRUIMING MET KORTINGEN TOT 30% OP VEEL 

PARTIJEN EN RESTANTEN KOM LANGS. 

WIJ VERWACHTEN WEER VEEL NIEUWE KILOWAAR O.A. 
CANADA GROOT, MISSIE U.S.A., MISSIE DUITSLAND, 
ZWEDEN GROOT, DUITSUND GROOT, JAPAN GROOT, 

OOSTENRUK GROOT, FINLAND GROOT 

AANBIEDINGEN VAN DE MAAND, 

1 kg. nnissie 

DUITSUND 

.é 

t nu 18/ 
250 gr. groot > • 

50 

FRANKRIJK 
• nu 27,«' 5 kg. missie 

DUITSLAND 
nu B5,°° 

DEZE MAAND KOMT ONZE NlbUwt vtKCtitKUt 
WEBSITE ONLINE MET VEEL VERZAMELINGEN EN 

SERIE'S, KIJK OP WWW.BREDENHOF.NL 

PEöiJSiQjjsïï §Q!][?BM[L(o)\»aE m@(Qfïim\mm^ 
LAND OMSCHRIJVING 100 gr 
AUSTRALIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 9,50 
BELGIË GROOT ASSORTIMENT 15,00 
CANADA GOEDE MODERNE MIX 21,50 
DENEMARKEN GOEDE SORTERING MET NIEUW 9,00 
DUITSLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 

HOGE WAARDEN EN TOESLAG 12,50 
ENGELAND MET IETS NIEUW GEEN KERST 11,00 
ENG GEBIEDEN GOEDE SORTERING 22,50 
FAROER LEUKE SORTERING ZEER MOEIUJK 50,00 
FINLAND GOEDE SORTERING MET NIEUW 14,50 
FRANKRIJK VEEL NIEUW 14,00 
FRANKRIJK MET HOGE WAARDEN GOEDE MIX 17,50 
GRIEKENLAND LEUKE MIX MET NIEUW 14,00 
IERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 15,00 
JAPAN LEUKE MIX MET NIEUW 15,00 
KANAALEIL & MAN GROOT ASSORTIMENT LASTIG 12,50 
LIECHTENSTEIN GOEDE MIX MET HOGERE WAARDEN 35,00 
LUXEMBURG MET IETS NIEUW EN HOGE WAARDEN 15,00 
MALTA LEUKE MODERNE MIX 8,50 
NEDERLAND GOEDE MIX MET TOESLAG 9,50 
NEDERLAND ALLEEN TOESLAG 13,50 
OOSTENRIJK MET CA 25% EUROWAARDEN 22,50 
SCANDINAVIË LEUK MET KLEINE LANDEN 13,50 
THAILAND MODERNE MIX 12,50 
U S A LEUKE MIX MET NIEUW 15,00 
WERELD VEEL LANDEN LEUK 11,00 
WEST EUROPA VEEL LANDEN MET NIEUW 12,50 
IJSLAND MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 32,50 
ZWEDEN VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 10,00 
ZWITSERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 15,00 
ZWITSERLAND ALLEEN TOESLAG BEPERKT LEVERBAAR 19 00 

0)\tiU\\l^\ 
250 gr 500 gr 

22,50 42,50 
35,00 
50,00 
21,50 39,50 

29,50 55,00 
25,00 49,00 
55,00 

35,00 
34,00 68,00 
40,00 
32,50 
35,00 
33,50 
29,50 

36,00 
19,50 
22,50 
32,50 

32,50 62,50 
30,00 
35,00 
25,00 49,00 
29,50 55,00 
79,00 --
23,50 45,00 
35,00 
42,00 

1 Jaargangen postfris vig. Nvph, Michel of Zonnebloem (pr 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

Aland 

7,00 
7,00 
14,00 
19,00 
17,00 
13,00 
11,00 
18,00 
25,00 
18,00 
17,00 
18,00 
19,00 
23,00 
18.00 
17,00 
24,00 
22,00 
27,00 
20,00 
25,00 
26,00 
25,00 
29,00 
32,00 
32,00 

WERELD NIE 
DIENS 

Openingstijden : 

Alderney 
5,00 

26,00 
38,00 
13,00 
23,00 

7,00 
6,00 
19,00 
13,00 
11,00 
10,00 
20,00 
19,00 
22,00 
20,00 
27,00 
33,00 
33,00 
32,00 
32,00 
34,00 
34,00 
36,00 
47,00 
56,00 
38,00 

UWTJES 

Aruba 

33,00 
23,00 
26,00 
26,00 
24,00 
23,00 
20,00 
20,00 
23,00 
25,00 
25,00 
44,00 
26,00 
36,00 
32,00 
27,00 
25,00 
26,00 
19,00 
34,00 
26,00 
26,00 
65,00 
47,00 

L( 
T De 
maandag + dinsdag o 

Antillen 
40,00 
48,00 
37,00 
29,00 
37,00 
32,00 
43,00 
40,00 
56,00 
50,00 
41,00 
59,00 
43,00 
59,00 
88,00 
100,00 
104,00 
82,00 
93,00 
121,00 
132,00 
151,00 
121,00 
166,00 
123,00 
104,00 
229,00 

iuchttu 

Suriname 
46,00 
47,00 
81,00 
95,00 
73,00 
79,00 
70,00 
71,00 
82,00 
80,00 
111,00 
145,00 
123,00 
127,00 
114,00 
135,00 
87,00 
115,00 
108,00 
118,00 
110,00 
150,00 
136,00 
137,00 
138,00 
153,00 
190,00 

rm 
pothouder 
3 afspraak, woensdag tl 

Indonesië 
155,00 
155,00 
33,00 
26,00 
42,00 
235,00 
187,00 
70,00 
49,00 
56,00 
57,00 
50,00 
118,00 
133,00 
62,00 
97,00 
68,00 
85,00 
59,00 
56,00 
58,00 
55,00 
32,00 
40,00 
40,00 
64,00 
49,00 

jswijzigingen voorbehouden) 
Faroer 
23,00 
43,00 
31,00 
31,00 
31,00 
30,00 
29,00 
29,00 
29,00 
31,00 
30,00 
28,00 
29,00 
32,00 
33,00 
34,00 
34,00 
40,00 
53,00 
54,00 
61,00 
62,00 
61,00 
65,00 
70,00 
74,00 
76,00 

INKOOP - \ 

Duitsland 
43,00 
44,00 
49,00 
51,00 
52,00 
67,00 
82,00 
73,00 
125,00 
124,00 
94,00 
87,00 
79,00 
78,00 
93,00 
78,00 
75,00 
91,00 
124,00 
106,00 
97,00 
74,00 
88,00 
106,00 
87,00 
87,00 
72,00 

/ERKOC 
BEMIDDELING - TA) 

Tl vrijdag 09.30 t/m 18.00 zaterdag 

Oostenrijk 
23,00 
24,00 
25,00 
27,00 
27,00 
29,00 
30,00 
28,00 
32,00 
34,00 
35,00 
36,00 
36,00 
36,00 
43,00 
44,00 
46,00 
89,00 
45,00 
72,00 
84,00 
88,00 
81,00 
118,00 
85,00 
131,00 
84,00 

3P-
CATIE 
tot 17.00 

Alle Nieuwe Uitgiften 
ARUBA 

CURACAO 

St' MAARTEN 

CARIBISCH NEDERLAND 

SURINAME 

INDONESIË 

NU direct 
te bestellen op: 

www.Stampdealer.nl 
T I P : U kunt bij ons ook een 
abonnement voor deze landen 

afsluiten ! 
Postzegel en Muntenhandel 

HOLLANDS GLORIE 
Camplaan 8 

2103 GW HEEMSTEDE 
Tel: 023 5477444 Fax 023 5291605 

Postbank: 4208935 
hg@stampdealer.nl 

www.stamodealer nl | 

mailto:info@bredenhof.nl
http://www.bredenhof.nl
http://WWW.BREDENHOF.nl
http://www.Stampdealer.nl
mailto:hg@stampdealer.nl
http://www.stamodealer


^ i e t d i i k Meer dan 90 jac* 
in dienst van d( 

Filatelie. 
1919-2011 

Aankondiging grote voorjaarsveiling 
No. 396, medio april 2011. 

Graag nodigen wij u uit materiaal aan te leveren voor 
onze komende voorjaarsveiling. 

Na een bijzonder succesvolle najaar^veiling zijn wij begonnen 
nnet liet samenstellen van onze volgende veiling welke medio 

april 2011 plaats zal gaan vinden. 

Uw verzameling of voorraad kan dus ook deel gaan 
uitmaken van deze belangrijke veiling. 

1 , ^ 

^4" 

Wij ontvingen voor de komende veiling reeds mooi materiaal: 

Uitgebreide verzamelingen voorfilatelie met een interessante Napoleontische afdeling in vele 
avontuurlijke samenstellingen; 

Grote verzameling kleinrondstèrptpêls uitgekaveld met vele zeer luxe afdrukken; 

Prachtig Neéerland en Koloniën met o.a. veel postfris klassiek materiaal; ^ 

Groot aantal verzamelingen in albums en insteekboeken alsmede vele partijen in dozen. 

U kunt dagelijks materiaal aanleveren voor onze internationale veilingen 

Q^ 

^ 
. # 

en u bent van harte welkom! 
Rietdijk B.V. 
Noordemde41 

2514 GC Den Haag 
The Netherlands 

Tel.: +031-(0)70-364 79 57 
Fax:+031-(0)70-363 28 93 
info@rietdijk-veilingen.nl 
www.rietdijk-veilingen.nl 

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



