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N F O

   ‘T BESTE ADRES VOOR
   EEN FIJNE VAKANTIE !

    Onze ervaren reisadviseurs informeren u graag over een:

En als u iets anders wilt, maken we het gewoon op maat!

Loop eens bij ons binnen… voor een reisgids, voor een 
gratis video met landeninformatie… en een kop koffie!

Bellen mag natuurlijk ook : 0180 – 65 44 44

 ’T BESTE ADRES VOOR
 EEN GOEDE ZAKENREIS !

Onze ervaren medewerkers van de zakenreisafdeling staan
klaar om elk soort vliegticket, naar de luchthaven(s) van uw

keuze, voor u te reserveren. Londen, Parijs, Frankfurt, Wenen,
Birmingham, Oslo, Cairo, Tel Aviv, Delhi, Bangkok, Tokyo,

Hongkong, Sydney, enz. enz. Met of zonder (luxe) hotel!

Voor een prijsopgaaf, een prijsvergelijking of een

afspraak, kunt u bellen:  0180 – 69 88 88

MIDDENBAAN 102
2991 CT BARENDRECHT

Zon-/Strand vakantie
Strand vakantie
Verre rondreis
Cruise vakantie

Auto-/Bus vakantie
Golf reis

Winter(zon) vakantie
Wintersport vakantie

Avontuurlijke reis
Fiets vakantie 

Steden reis
Skate reis



Bestuursleden:

Voorzitter:           C.J. Brons
                 Strausslaan 20, 2992 PD Barendrecht  0180-613033
Secretaris:            J.W. Tavenier

                Oranjestraat 5, 2991 CK Barendrecht  0180-612375
Penningmeester:  vacant  

Rondzendingen:   J. Visser
               ’t Fruit 26, 2991 TR Barendrecht  0180-614932

Veilingen:            M.W. Brons,
                Giessen 1, 2991 RH Barendrecht  0180-617147 

                             schriftelijke veiling: gironummer 6559525 t.n.v.
   Veilingmeester M.W. Brons te Barendrecht.

Beurzen:               M.C. Kooiman,
                Lavendelhof 61, 2991 HJ Barendrecht  0180-618995

Jeugd:                   F. Vuyk,
                Smederij 20, 2993 AS Barendrecht  0180-613484

-----------------------------------------------------
Veiling: Veilingmateriaal kan worden aangeboden bij de veilingmeester uiterlijk

op de contactavond voor de veilingavond.*
Rondzending: Boekjes/enveloppen voor de rondzending kunnen worden aangeboden aan

de leider van het rondzendverkeer.*
Bibliotheek: Regelmatig wordt in dit blad de lijst van boeken gepresenteerd. Deze

boeken worden kostenloos uitgeleend. (tel. 0180-613033)
Beurzen: Aanmeldingen voor de beurzen dienen te geschieden bij de leider van de

beurzen. 
*

Het materiaal voor de veilingen en de rondzendingen moet voldoen aan eisen van
kwaliteit en presentatie ter beoordeling van resp. de veilingmeester of de leider

rondzendverkeer. 
                          -------------------------------------------------------------
Het gironummer van de vereniging is: voor contributies  nr.  2907935

      voor de rondzending  nr.  2252801

De vereniging is opgericht op 8 december 1966.
Ingeschreven bij de K.V.K. nr. V  348153

M.W. Brons

In- en verkoop van postzegels.

Kwaliteit en billijke prijzen.

Telefoon ’s avonds 0180-617147

Speciale aanbieding voor mei en juni
Nederland

                            
Postpakket-verrekenzegels
Nr. 1 / 2 luxe gebruikt f. 75,00 Zolang 

de 
voorraad
strekt

                                     BERT ONNINK
                                         BOEKHANDEL

   

                                             VOOR AL UW LECTUUR

MIDDENBAAN 82
2991 CT BARENDRECHT   0180 - 617018 

BOEK-

HANDEL

BERT

ONNINK



“robert broekers” 

                                   
                  Meubel- & Woningstoffering

                                                 

Er gaat niets boven een eigengemaakt album, toch!!!

Heeft  U dat nu ook. Wil je een zegeltje met een mooi stempel, of met een
plaatfoutje, waar je zo gelukkig mee bent, in je album opbergen, heb je met al
die voorbedrukte bladen geen plaats voor of het staat niet netjes. Bovendien
heb je geen plaats voor de verschillende tandingen, kleuren van dezelfde zegel
etc..
Ja dan is er maar een oplossing: zelf de bladen maken. Vroeger, ik heb dat zelf
gedaan, tekende ik de bladen en als er dan iets op de bladzijde bijkwam dan
tekende ik de bladzijde overnieuw. Een geweldig karwei,  maar het resultaat
was een unieke album, waar mijn hele verzameling inpaste met alle varianten.
Juist die varianten maken de verzameling nog mooier en interessanter. Het is
net of je naar je eigen tentoonstelling zit kijken en je doet dat altijd met plezier.
Nu in het computertijdperk is het tekenen van albumbladen veel eenvoudiger,
sneller en het wordt nog fraaier. Ik heb heel lang zitten vogelen, om met het
juiste programma en op de juiste wijze mijn albumbladen te tekenen. Eerst in
Word,  toen   Albumtek  gekocht  en  nog  veel  meer,  maar  niets  beviel.
Uiteindelijk  naar  Excel  gegrepen  en  na  veel  uitproberen  was  het  resultaat
geweldig. De bladen lijken voorgedrukt en ik kan me naar hartelust uitleven
met alle  varianten,  zelfs  enveloppen,  blocs  etc.  etc.  Je  kan het  zo gek niet
bedenken of het past er in. Met lijnen tot op de millimeter perfect. Met teksten,
symbolen noem maar op.
Voor de computer liefhebber zeg ik, dat in Excel van alles in z.g. tekstvakken
moet worden gemaakt, na eerst het afdrukbereik te hebben ingesteld. Het enige
probleem kan zijn, dat het papierformaat niet in de printer past. Als je toch
opnieuw begint, kies dan een formaat, dat maximaal in de printer gaat, koop
daar een albumomslag met pennen omheen. Het is overbodig te zeggen dat het
papier houtvrij en eventuele plastic tussenbladen zuurvrij moeten zijn. Kom je
er niet uit: De helpdesk is te bereiken onder nummer 613033 C.J. Brons.     

€     het moet niet gekker worden.  

PTT heeft een groot aantal zegels uitgebracht met dubbele waardeaanduiding.
Teveel voor dit overgebleven stukje blad, maar op de eerste contactavond zult
U  in  de  daar  liggende  Filatelie  op  blz.  535  van  het  geheel  kunnen
kennisnemen. De verschillende verschijndata zijn 2 en 16 juli en 3 september
geweest.  Om alles  aan  te  schaffen  heeft  U  meer  dan  f.  500,00  nodig.  Nu
verzamelt  gelukkig  niet  iedereen  mailers,  boekjes  en  blokken,  maar  toch.
Bovendien is een volgende golf in aantocht, want van 1 januari af worden er
alleen nog maar Eurozegels uitgegeven. 
Voor PTT een aardige opsteker die Euro en voor de filatelist een aderlating,
behalve als je  gestempeld verzamelt.  Het  blijft  toch een leuke  hobby en U
weet, die mag wat kosten. 

voor vakkundig advies

Groot assortiment

exclusieve meubel-, gordijnstoffen,
vitrage, tapijten, vinyl,
marmoleum en zonwering

tevens uw adres voor
scheeps- en projectstoffering

Showroom en atelier PASCALWEG 135 – 137
ROTTERDAM-LOMBARDIJEN
 (010) 419 45 20 / Fax (010) 432 13 71

Geopend: ma. t/m 
vr.
       9.00 – 17.00 



fl  -    €  -     fl  -    €  -     fl  -    €  -     fl  -    €  -     fl  -    €  -   
1 0,45  21 9,53  41 18,60  61 27,68  81 36,76 

2 0,91  22 9,98  42 19,06  62 28,13  82 37,21 

3 1,36  23 10,44  43 19,51  63 28,59  83 37,66 

4 1,82  24 10,89  44 19,97  64 29,04  84 38,12 

5 2,27  25 11,34  45 20,42  65 29,50  85 38,57 

6 2,72  26 11,80  46 20,87  66 29,95  86 39,03 

7 3,18  27 12,25  47 21,33  67 30,40  87 39,48 

8 3,63  28 12,71  48 21,78  68 30,86  88 39,93 

9 4,08  29 13,16  49 22,24  69 31,31  89 40,39 

10 4,54  30 13,61  50 22,69  70 31,76  90 40,84 

11 4,99  31 14,07  51 23,14  71 32,22  91 41,29 

12 5,45  32 14,52  52 23,60  72 32,67  92 41,75 

13 5,90  33 14,97  53 24,05  73 33,13  93 42,20 

14 6,35  34 15,43  54 24,50  74 33,58  94 42,66 

15 6,81  35 15,88  55 24,96  75 34,03  95 43,11 

16 7,26  36 16,34  56 25,41  76 34,49  96 43,56 

17 7,71  37 16,79  57 25,87  77 34,94  97 44,02 

18 8,17  38 17,24  58 26,32  78 35,39  98 44,47 

19 8,62  39 17,70  59 26,77  79 35,85  99 44,92 

20 9,08  40 18,15  60 27,23  80 36,30  100 45,38 

€  komt voor ons allemaal
Om het U gemakkelijk te maken bij een veiling of bij de rondzending , hier alvast
een omrekeningstabel  van guldens in euro’s. Afrondingen hebben plaatsgevonden
op tienden van eurocenten.

Veilingregels.
Het komt steeds regelmatiger voor dat we meer ingezonden kavels hebben dan we
kunnen plaatsen in een veiling. Terecht hebben enige leden daarover een opmerking
gemaakt. Wat we doen is in die gevallen iedereen wat minder kavels toebedelen en
deze blijven dan voor de volgende veiling staan. In verband met Franco moeten de
kavels  6  weken  van  te  voren  worden  ingeleverd,  omdat  eerst  de  indeling  moet
worden gemaakt en daarna de lijst en vervolgens de plaatsing in het blad. De lijst als
er voldoende kavels waren was voor die 6 weken al eens gemaakt, dat zullen we niet
meer doen. Dus van de 6de week af voor de veilingavond wordt de verdeling als
boven gemaakt. Daarbij echter een opmerking. Zegels hebben voorrang op albums,
munten etc. Als we de veiling een beetje schoon willen houden zullen in het geval
dat er teveel kavels zijn, er maximaal 5 tot 6 albums e.d. worden opgenomen.
Uiteraard  is de kwaliteit van de veiling de verantwoording van de veilingmeester,
dus pleegt U overleg met hem voor Uw kavels. Het heeft ook geen zin zegels aan te
bieden, die de vorige veiling niet zijn verkocht. 

Van de Voorzitter

e algemene vergadering is weer achter de rug. We namen afscheid van
de bestuursleden de heren L. de Klerk en S. Lagendijk.  De laatste
werd  tot  erelid  benoemd,  na  17  bestuursjaren,  waarvan  15  als

penningmeester. Beiden nog hartelijk bedankt voor het vele werk verzet  ten
behoeve van de vereniging.

D
Onze huidige penningmeester de heer G. v.d. Berg is ernstig ziek en ligt in het
ziekenhuis al gedurende vele weken. Er is sprake van, tijdens het schrijven van
het blad, dat hij naar huis gaat komen. Van deze plaats af wensen wij hem
beterschap toe en wij hopen hem snel  weer op onze contactavonden in ons
midden te hebben.
Bij deze plaats ik een oproep aan alle leden, wanneer zij weten dat een medelid
ernstig ziek is, dat door te geven aan het bestuur, zodat wij van de zijde van de
vereniging iets van ons kunnen laten horen.
Franco  zal  niet  4  maar  5  maal  per  jaar  verschijnen,  telkens  als  er  op  de
contactavond  een  veiling  wordt  georganiseerd.  Ik  hoop  nog  altijd  op
versterking van de “redactie”.
Dit  is  de  laatste  Franco  voor  de  zomervakantie,  het  volgende  nummer
verschijnt in september 2001. Ik maak van de gelegenheid gebruik U allen een
fijne vakantie toe te wensen.

C.J. Brons

de filatelist op vakantie

FDC forever
 Dat  Collect,  uitgegeven  door  de  PTT,  in  de  meeste  afleveringen  een  aantal
wetenswaardige  artikelen  bevat  is  zonder  meer  waar.  Waar  Collect  uit  de  band
springt is, dat zo langzamerhand het een postzegelwinkeltje aan het worden is. Er
wordt  van  alles  in  aangeboden,  ook  veel  maakwerk.  Daar  bedoel  ik  mee
filatelistische  artikelen,  die  niets  met  filatelie  te  maken,  als  brochures,
beursenveloppen,  euro-enveloppen,  themamapjes  en  meer  snuisterijen.  Ook  de
prijzen  van  echte  zegels  zijn  heel  pittig.  De  kroon  spant  echter  de  complete
verzameling FDC’s, dus van het begin tot nu, voor f. 10.000,--. De eerste tientallen
nummers uiteraard beschreven, anders zou het een koopje worden. 
Op onze jeugdafdeling waarschuwen we elke bijeenkomst tegen te hoge prijzen en
filatelistische ongein. Eenmaal gekocht is het rijp voor de prullenbak en zeker niet
meer waard dan een fractie van wat je er voor betaald hebt. C.J. Brons   



Als proef willen wij een schriftelijke veiling houden. Veel verenigingen hebben een
dergelijke  fenomeen.  De  voordelen  zijn:  Niemand  ziet  wat  je  biedt,  als  het
biedformulier is ingevuld gaat de rest vanzelf, de kavels komen per post.
Het is veel werk en daarom willen wij een kleine proef doen, om te bekijken of het
kans van slagen heeft en niet te bewerkelijk is.
Op  2  contactavonden  worden  de  kavels  uitgestald.  U  vindt  bij  de  kavels  een
biedformulier.  Als  U  belangstelling  heeft  kunt  U  op  dat  formulier  een  bieding
uitbrengen. De sluiting van de veiling is aan het eind van de tweede avond waarop
de kavels uitgestald zijn. 
Bieding: De hoogste bieder wordt het kavel toegewezen voor de prijs van: het op
één na hoogste bod plus één bieding. B.v. het hoogste bod is f. 10,-- het op één na
hoogste bod is f. 5,--, de hoogste bieder krijgt het kavel toegewezen voor f. 5,-- plus
één bieding hoger in dit geval f. 1,00, dus voor f. 6,00.  Daarenboven is 5% ver-
schuldigd aan de vereniging door zowel koper als verkoper.
 
Schriftelijke veiling nr. 1
Omdat we nog in de kinderschoenen staan is het mogelijk dat het onderstaande voor
toekomstige veilingen iets zal worden aangepast. Heeft U ideeën of suggesties dan
houden wij ons aanbevolen. 
Kijkgelegenheid:
Leden  hebben  de  eerste  en  tweede  contactavond  na  publicatie  in  ons  clubblad
“Franco” de gelegenheid de kavels te bezichtigen. Voor deze veiling is dat vrijdag
18 mei en vrijdag 15 juni.
Biedingen:
Biedingen  kunnen  worden  gedaan  op  de  biedlijstjes  en  worden  ingeleverd  of
opgestuurd aan de veilingmeester: Martin Brons, Giessen 1, 2991 RH Barendrecht.
Biedingen gaan met f. 1,00 omhoog.

Sluiting:
Sluiting na afloop van de tweede kijkavond dus voor deze veiling 15 juni.

De kavels zullen zo spoedig mogelijk worden toegestuurd per post (portokosten f.
0,80 worden doorberekend).

De kwaliteit en echtheid zijn naar het beste weten omschreven. Ten aanzien van de
kwaliteit bestaat geen reclame achteraf, m.a.w. U wordt verzocht de kavels goed te
bekijken.

Opbrengsten zullen in de volgende Franco worden gepubliceerd.

x = gebruikt
xx = postfris met plakker(rest)
xxx = postfris

0 =  ongebruikt zonder gom                                          F. Vuijk

F(ph)ilatelie op internet.                      (ingezonden)
Via  internet  zijn  er  diverse  mogelijkheden  filatelie  te  bedrijven.  Wilt  U
verkopen, wilt U ruilen, wilt U nieuwtjes te weten komen. Wilt U weten waar
en wanneer er veilingen zijn. Alles is mogelijk.
Elke  week  verschijnt  er  een  nieuwtjeslijst  op  internet.  Diegene  die  hier
interesse voor heeft kan bij mij deze lijst verkrijgen.
Indien  U  zelf  over  een  internetaansluiting  beschikt  kunt  U  zich  gratis
aanmelden  voor  deze  nieuwtjeslijst  via  www.verzamel.com. Verder  kunt  U
b.v. bekijken www.postbeeld.nl www.postzegelen.nl en vele andere sites. Zelf
heb  ik  diverse  malen  postzegels  gekocht  via  www.postbeeld.nl om  mijn
verzameling te completeren (postzegels zelf worden afgebeeld). Gekregen wat
ik gezien en gevraagd heb, bij vooruitbetaling na ontvangst orderbevestiging
via e-mail.
G. Slager, tel. 616591.
Noot  redactie:  Bedankt  voor  de  reactie.  In  de  vorige  franco  hebben  we
misschien een beetje te negatief gedaan over kopen via internet. Toch blijft het
oppassen geblazen.

MACHIN MANIA              THE NEVER ENDING STORY        (ingezonden)
Wanner ik naar MACHIN´S vraag zie ik bij veel mensen een blik van onbegrip.
Maar wanneer ik ze dan vertel dat het om dat kleine Engelse zegeltje gaat, met het
portret  van  koningin  Elizabeth  voor  zover  mij  bekend  de  langst,  (sinds  1967)
lopende serie permanente zegels ter wereld ontworpen door Arnold Machin weten
de meesten wat ik bedoel.
De meesten  begrijpen  dan  nog steeds  niet  dat  dit  zegeltje  zoveel  gepassioneerd
filatelistisch plezier kan geven aan een machin liefhebber, want men kijkt met een
blik van waar begin je aan.
Maar doordat  in  de loop der  tijd  door het  gebruik van verschillende   papier  en
gomsoorten,  door  verschillende  drukkers,  die  weer  verschillende  druktechnieken
gebruikten, zoals fotogravure,  lithogravure en de computer gravure,  ontstond een
enorme variatie aan verschillende zegels, die door gebruik van diverse fosforsoorten
in allerhande vormen zoals één of twéé banden dan wel of niet doorlopend over de
gehele zegel,  breed breder of juist smaller of combinaties van deze banden,  nog
meer verschillen deden ontstaan.
Veel zegels die het zelfde lijken, verschillen van elkaar doordat de gebruikte fosfor
in verschillende kleuren zoals blauw, geel,violet,groen of juist bij misdrukken het
ontbreken  ervan  voorkomen,  dit  alles  op  te  sporen  door  gebruik  te  maken  van
ultraviolette korte en lange golf lampen.
Doordat, net als in Nederland, zegels in automaatboekjes, van rollen en uit speciale
sponsorboekjes  komen,  die  door  verschillende  tandingen,  of  juist  gedeeltelijk
ongetand voorkomen en men in Engeland ook zelfklevende zegels in gebruik aan
het nemen is, word een verzameling bijna oneindig
Dat dit alles voor de echte Machin liefhebber juist aanleiding is om door te gaan om
zoveel mogelijk van deze verschillende zegels te pakken te krijgen hoop ik hiermee
duidelijk te hebben gemaakt en misschien heb ik de interesse bij anderen gewekt en
wilt u meer weten kom gerust of bel mij.   

http://www.postbeeld.nl/
http://www.postzegelen.nl/
http://www.postbeeld.nl/
http://www.verzamel.com/


Contactavonden 2001.

15 juni
21 september met veiling

19 oktober
16 november met veiling

21 december

Postzegelcontract Joh. Enschede ten einde.

U zult  zeggen  wat  heeft  het  opzeggen  van  een  contract  met  een  drukkerij  met
filatelie te maken en dat is juist, maar ook weer niet. Joh. Enschede & Zonen, later
Joh. Enschedé Stamps Security Printers in Haarlem en PTT Post gaan uit elkaar.
Meer  dan  een  eeuw  drukte  het  Haarlemse  bedrijf  met  enige  uitzonderingen  de
postzegels van Nederland, verzamelgebied van velen van ons. De laatste jaren was
er wel wat concurrentie van Walsall Security Printers in Engeland. Maar toch kwam
het opzeggen van het contract als een donderslag bij heldere hemel.
Joh. Enschedé zal  proberen het  contract  t.g.t.  weer terug te halen, maar intussen
blijft het toch even wennen voor de echte liefhebber.  

Blokstempel???

Het blokstempel  heeft  een vreemde oorsprong.  Het is  een uitneembaar  stempel,
d.w.z.  dat  de datum een  plaats  kunnen worden gewisseld.  Dat  is  tevens het  feit
waarom het stempel is uitgedacht en gemaakt.
Conducteurs van treinen, die vroeger de postzegels stempelden, als deze per trein
verzonden werden, kregen 2 stempels n.l. voor de heenreis en voor de terugreis van
het traject waarop zij waren ingezet. Nu wilden het wel eens voorkomen, dat zij op
een andere route werden ingezet en dientengevolge moesten ze ook andere stempels
hebben. Gevolg sommigen liepen met 5 of zes stempels rond.
Om daar een eind  aan te maken werd het blokstempel in gebruik genomen. Als U
zo’n  stempel  wilt  bekijken,  dan  op  de  eerste  contactavond  even   Martin  Brons
vragen, die heeft een paar fraaie in zijn collectie.   

Interneringszegel

Het blad Collect heeft een mooi artikel geplaatst over de Interneringszegels blz. 310
uit de speciale catalogus 2001 van de NVPH.
Tijdens  de  Eerste  Wereldoorlog  werden  in  Nederland  kampen  ingericht  voor
buitenlandse  militairen,  die  naar  ons  land  waren  gevlucht..  Deze  zogenoemde
geïnterneerden  mochten  net  als  Nederlandse  militairen  hun brieven  tot  20  gram
portvrij versturen. Hetzelfde gold voor briefkaarten, drukwerken en nieuwsbladen
tot 100 gram. Deze voorrechten weerden later ingeperkt omdat de Duitse postdienst
klaagde  dat  ze  overbelast  raakte.  Het  bleek  dat  de  geïnterneerden  grote
hoeveelheden post stuurden naar bezette gebieden in België.
Er werd besloten tot invoering van een plakzegel, die op poststukken moest worden
vastgekleefd. 
In 1916 kreeg iedere geïnterneerde twee van deze (groene) plakzegels voor twee te
verzenden brieven. Hij moest hiervoor één cent betalen. Het plan was om daarna
elke  maand  een  ander  model  zegel  te  verstrekken.  Toen  de  eerste  brieven  met
interneringszegels in België aankwamen en de Duitse bezetters zagen hoe groot de
zegels waren, betekende dit het einde van het korte bestaan van de zegels. Gevaar
voor spionage,  dachten de Duitsers.  Er  zouden wel  eens geheime boodschappen
onder  de  zegels  kunnen  worden  geschreven.  De  stukken  werden  niet  aan  de
geadresseerden uitgereikt, maar teruggestuurd voorzien van een stempel: Zurück,
weil unzulässig. De bruine zegel voor de volgende maand was toen al klaar, maar
werd nooit meer gebruikt. Aldus Collect.
Noot: Gestempelde exemplaren van de bruine zegel, we hebben er nogal wat gezien,
zijn dus vals. 

De zegels zijn in steendruk vervaardigd, hetgeen ze gemakkelijk te vervalsen maakt.
Pas goed op en verzamel ze of op brief of met certificaat. Gert Lagendijk heeft een
paar mooie valse exemplaren zitten. Voor goede orde hij heeft het er bijgeschreven.
Bekijkt U ze eens, dan ziet Uzelf dat het verschil met echt zeer moeilijk te bepalen
is.



Hierbij nodigen wij U   uit tot het bijwonen van onze maandelijkse contactavond op vrijdag 18
mei 2001 in gebouw “Het Trefpunt” aanvang 19.30 uur. De jeugd wordt verwacht om 18.30
uur.  Omstreeks 21.00 uur zal op deze avond een veiling worden gehouden. De te veilen
kavels vindt U hieronder:
x = gebruikt
xx = postfris met plakker(rest)
xxx = postfris

1. Nieuw ledig insteekalbum met 8 bladen f.      6,00
2. Nieuw ledig insteekalbum met 16 bladen f.      9,00
3. Insteekalbum met zegels  f.      5,00
4. Insteekalbum met zegels f.      6,00
5. Insteekalbum met zegels f.      5,00
6. Insteekalbum met zegels f.      7,50
7. Insteekalbum met zegels Engeland f.      7,50
8. Insteekalbum met veel zegels f.      5,00
9. Insteekalbum met zegels f.      4,00
10. Insteekalbum met zegels België f.    10,00
11. Davo Album voor PTT mapjes + 20 bladen f.    17,50
12. xxx Nederland Rolzegels nr. 1064 RC / 1067 R f.      6,50 f.      3,00
13. xxx Nederland Rolzegels nr. 1128 R / 1129 R f.      8,50 f.      4,00
14. xxx Nederland Rolzegels nr. 1307 R / 1308 R f.  360,00 f.  108,00
15. xxx Nederland Rolzegels nr. 1312 R f.    30,00 f.      9,00
16. xxx Nederland Rolzegels nr. 1323 R f.    30,00 f.      9,00
17. xxx Nederland Rolzegels nr. 1367 RA f.    15,00 f.      5,00
18. xxx Nederland Rolzegels nr. 1368 R / 1369 RA f.    30,00 f.    10,00
19. xxx Nederland Rolzegels nr. 1380 R f.    15,00 f.      5,00
20. x Ned. Dienst nr. 44/58 (zonder 56) in blokken van vier f.    50,00
21. x Nederland nr. 444/446 in blokken van vier f.    15,00 f.      6,00
22 x Nederland nr. 538/541 in blokken van vier f.    44,00 f.    17,50
23. Nederland briefkaart 1906 – Brief 1917 f.    12,50
24. Nederland voorkant E1 f.  150,00
25. Stanley Gibbons A-Z 1994  Nieuw f.    35,00
26. Ierland 3 xxx velletjes f.    18,00
27. Engeland  xxx w.o. Millenium 1999 1/4, Sir Rowland Hill, EFTA f.    10,00
28. x Nederland Portzegel nr. 29/30 f.   27,50 f.    12,50
29. Engeland x/xxx 4 insteekkaartjes f.    25,00
30. Nederland 5 speciale uitgiften zegels en tel.kaarten f.      7,50
31. x Nederland Moderne velletjes in aantallen, mooie kwal. f. 785,50 f.    75,00
32. Nederland 42 vnl. FDC’s (blanco) f.      6,50
33. Suriname 100 vnl. verschillende FDC’s w.o. aardig f. 350,00 f.    25,00
34. FDC album Importa ledig f.      1,00
35. x Nederland velletjes nr. 1546/47 & 1571/72 f.   32,50 f.      7,50
36. x Nederland nr. 1/2                f. 140,00 f.    25,00
37. x Nederland nr. 29 (2,5 gld Rood en blauw) f. 300,00 f.    65,00
38. x Nederland nr. 49 (linksboven dun plekje) f. 300,00 f.      1,00
39. Nederland nr. 779/783 op enveloppe (3de Nat.Jeugd.Postz.Tent)       f.     8,00
40. Nederland nr. 588/591 op briefkrt. met 1ste dagstemp. f. 175,00  f.   27,50
41. Nederland nr. 544 op kaartje met afst. Autopostktr. f.      2,50
42.           Env. Holl-Amerika lijn 1ste reis R’dam – N.Y. f.      7,50

43. Per postkoets van Istanbul naar Floriade R’dam (1960) f.      2,50
44. x Nederland nr. 166/168    Bod
45. x Nederland nr. 537 f.   45,00    Bod
46. x Nederland Dienstzegels nr. 16/19 f. 100,00 f.    36,00
47. x Nederland Postpakket-verrekenzegels nr. ½ f. 160,00 f.    68,00
48. xxx Nederland 405/421 in blokken van 4 f.   24,00 f.      7,50
49. xxx Nederland nr. 444/448 in blokken van 4 f.   15,00 f.      4,50
50. xxx Nederland nr. 646, 647/648, 654 f.   24,25 f.      9,00
51. xxx Nederland nr. 655/659 zomerzegels 1955 f.   50,00 f.    19,00
52.          xxx Nederland nr.720/721, 727/28, 729,30, 736/37, 743/44 f.   48,75 f.    17,50
53. xxx Nederland nr.745/46, 757/58, 764/65, 771/73, 784/85 f.   26,50 f.      9,00
54. xxx Nederland PB nr. 8B f.   25,00 f.      7,00
55. xxx Nederland PB nr. 10A f.   25,00 f.      7,00
56. xxx Nederland PB nr. 10 AF f.   32,50 f.      8,50
57. xxx Nederland nr. 681/682 Europa-zegels 1956 f.  136,50 f.    52,00
58. Nederland FDC nr. E 37 Blanco/open klep/fris f.    15,00 f.      5,00
59. Nederland FDC nr. E 39 idem               f.    30,00 f.    10,00
60. Nederland FDC nr. E 40 idem                 f.    45,00 f.    15,00
61. Nederland FDC nr. E 42 idem f.    20,00 f.      6,50
62. Nederland FDC nr. E 43 idem f.  120,00 f.    40,00
63. Nederland FDC nr. E 44 idem f.    65,00 f.    22,00
64. Nederland FDC nr. E 45 idem f.    30,00 f.    10,00
65. Nederland FDC nr. E 48 idem f.      8,50 f.      2,50
66. Nederland FDC nr. E 50 idem f.    30,00 f.    10,00
67. Nederland FDC nr. E 51 idem f.    55,00 f.    18,00
68. Nederland FDC nr. E 53 idem f.      9,50 f.      3,00
69. Nederland FDC nr. E 55 idem f.    25,00 f.      8,50
70. Nederland FDC nr. E 56 idem f.    65,00 f.    22,00
71. Nederland FDC nr. E 57 idem f.    15,00 f.      5,00
72. Nederland FDC nr. E 58 idem f.    30,00 f.    10,00
73. Nederland FDC nr. E 59 idem f.    13,50 f.      4,00
74. Nederland FDC nr. E 60 idem f.    30,00 f.    10,00
75. Nederland FDC nr. E 61 idem f.    27,50 f.      9,00
76. Ledig insteekboek 24 bladen (wit)      Bod
77. Insteekboek Zwitserland (hoge cat.w. vlgs. inzender)      Bod
78. 40 FDC’s beschreven in album f.  180,00      Bod
79. Davo album II  1980 – 1994      Bod
80. x Insteekboek wereld (w.o. veel motief)      Bod
81. Safe albumbladen 1958 – 1975 Nieuw      Bod
82. Lindner album      Bod
83. Lindner album de Luxe z.g.a.n. 1988 – 1999      Bod



84. x Insteekboek Duitsland Bund (hoge cat.w. vlgs. inzender) Bod
85. xxx Nederland frankeerstroken div. plaatsen              Bod
86. x Nederland zakje afgeweekt modern                  Bod
87. Nederland 1517 A in relief Bod
88. 100 centen Nederland periode 1948 – 1980 Bod
89. x Nederland nr. 2 met franco kastje f.  60,00                  Bod
90.          x Insteekkaart met Sport en vogels                  Bod
91. x Insteekkaart Nederland f.  30,00                  Bod
92. x Nederland nr. 1515 – 1543 compleet f.  53,00                  Bod
93. xxx Nederland tussen 757 – 888 f.  69,00 Bod
94. xxx PB Deutsche Bundespost Berlin               DM  72,00 Bod
95. xxx Rep. Suriname insteekkaart met têtê-bêche f. 110,00              Bod
96. x Doos Duitsland Bund op papier                  Bod
97. x Doos Australië op papier                  Bod
98. x Doos Japan op papier                  Bod
99. Ned. Antillen 9 FDC’s onbeschreven f.   66,50                  Bod
100. x Doos Amerika op papier                  Bod
101. Zilveren 10 Gulden 1970          f.  11,00
102. Doos met brieven          f.      5,00
103. Nederland 10 verschillende boekjes tussen 24/44 f.   72,50          f.     25,00
104. Oostenrijk 984/987 x                DM 540,00          f.       75,00
105. Oostenrijk uit serie 893/926 xxx                                 DM 411,00          f.       75,00
106. Centen  10 x 1941   5 x 1942                  Bod
107. xx   Nederland nr. 97 f.   90,00          f.       18,00
108. xxx Nederland Roltanding nr. 51 f.   65,00          f.       15,00
109.       xxx Nederland nr. 465B-634B f.   45,00          f.      17,50
110.        xxx Nederland PB 7A, 10AF, 15A, 18B, 21A –met telblokken f.   76,00          f.  29,00
111. xxx Nederland nr. 544/548 f.   45,00          f.     17,50
112. xxx Nederland nr. 612/616 f.   50,00          f.     18,50
113. xxx Nederland nr. 671/675 f.  110,00          f.    39,50
114.        xxx Nederland nr. 722/726 f.    42,00          f.       17,50
115 Aruba FDC’s onbeschreven E1 / E69 compleet f.  679,75          f.       75,00

 De kavels voor de veiling van 21 september moeten uiterlijk 6 weken dus 4 augustus 2001 ingeleverd
zijn. Heeft U in dit blad al de nieuwe veilingregels gelezen? Nog niet, even doen!

                 

    SCHRIFTELIJKE VEILING NR. 1

cat.waarde inzet

01. Ned. x nr. 1 / 3 mooi gerand Pr. Ex. f.   440,00 f.    95,00

02. Ned. x nr. 12 iets gedecentreerd Pr. Ex. f.   425,00 f.   130,00

03. Ned. x nr. 100 onberispelijk Sup. Ex. f.   110,00 f.    38,00

04. Ned. x nr. 356C/356D blokstempel Pr. Ex. f.   135,00 f.    36,00

05. Ned. x Roltanding nr. 7 6ct Roodbruin Luxe Ex. f.   295,00 f.   115,00

06. Ned. x Roltanding nr. 46 12 1/2 lilaroze Luxe Ex. f.   195,00 f.    78,00

07. Ned. x Postpakket-verrekenzegels nr. 1/2 Luxe Ex. f.   160,00 f.    64,00

08. Ned. xxx nr. 61 B têtê-bêche Luxe Ex. f.   350,00 f.   156,00

09. Ned. xxx nr. 212/219 Olympiadezegels 1928 Luxe Ex. f.   400,00 f.   178,00

10. Ned. xxx nr. 402B/403B Blokken Legioenz. Luxe Ex. f.   550,00 f.   240,00

11. Ned. xxx nr. 550/555 Zomerzegels 1950 Luxe Ex. f.   140,00 f.    49,00

12. Ned. xxx nr. 556/560 Kerken in oorlogst. Luxe Ex. f.   210,00 f.    72,00

13. Ned. FDC E36 Blanco, open klep, fris Luxe Ex. f.   125,00 f.    48,00

14. Ned. FDC E38 Blanco, open klep, fris Luxe Ex. f.   135,00 f.    52,00

15. Ned. FDC E41 Blanco, open klep, fris Luxe Ex. f.    90,00 f.    34,00

16. Ned. FDC E46 Blanco, open klep, fris Luxe Ex. f.   110,00 f.    40,00

17. Ned. FDC E49 Blanco, open klep, fris Luxe Ex. f.    45,00 f.    15,00

18. Ned. FDC E54 Blanco, open klep, fris Luxe Ex. f.    40,00 f.    13,00

19. Ned. FDC E114 A Blanco, open klep, fris Luxe Ex. f.   200,00 f.    50,00

20. Ned. FDC E129 A Blanco, dichte klep, fris Pr. Ex. f.   125,00 f.    32,00

21. Ned. FDC E113 met KOEIENPAAR Luxe Ex. f.    40,00

22. Ned. FDC E136 A Blanco, dichte klep, fris Pr. Ex. f.    90,00 f.    23,00

23. Ned. nr. 722/726 op Maxikaarten zeer schaars! f.    45,00

24. Ned. nr. 747/751 op Maxikaarten zeer schaars! f.    40,00

25. Ned. nr. 752/756 op Maxikaarten zeer schaars! f.    35,00

Konijnenburg-zegels (nrs. 332, 334 – 337, 339 – 343)
U kent de zegels wel, het Wilhelmina-kopje.  Velen weten niet dat deze zegels tot 31
maart  1944  konden  worden  gebruikt  ondanks  de  Duitse  bezetters.  Aardig  is
afstempelingen van mei 1940 tot 31 maart 1944 te verzamelen. Als U er toevallig een
tegen komt en niet zelf geïnteresseerd bent, houd ik me aanbevolen. C.J. Brons.


	Middenbaan 102
	2991 CT Barendrecht
	M.W. Brons
	BERT ONNINK
	MIDDENBAAN 82

	
	Meubel- & Woningstoffering
	FDC forever
	MACHIN MANIA THE NEVER ENDING STORY (ingezonden)
	Interneringszegel

