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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 

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                       
                                                    t.n.v. Penningmstr. Ver. v. Postzegelverz.                      

     voor de rondzending  nr.  2252801
         t.n.v. Rondzending Ver.v. Postzegelverz.   

                                                voor de schriftelijke veiling nr. 6559525
                                                    t.n.v. Veilingmeeester M.W. Brons

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

                                     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 uur 



Postzegelen en de computer

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. 



ATTEST
AUTOMATEN
BOEK
BRIEF
BRUIN
CENT
CIJFER
CLUB
DRUK
DUN
EMISSIE
FRANCO
FRANKEER
GEBRUIKT
GEDECENTREERD
GEEL
GOM
GOUD
GRIJS
GUILLOCHE
INKT
ITEP
KAFTRUG
KEER
LEDEN
LILA
LOS
LAT
LOUPE
NOMINAAL
NVPH
PAUZE
PINCET
PLAAT
POST
POSTHOORN
PROEF
RANDSTUK
ROEST
ROL
ROOD
ROZE
SERIE
TANDJE
TYPE
VERVALSING
VERZAMELEN
WAPEN
WATERMERK
ZEGELS

                              WOORDZOEKER
T L D U O G P I N C E T P
K A I O S L O T E Z E N R
I A N G A A S N E L E E G
U N K A A T T E S T E E N
R I T A H L H A A K D N I
B M M P F B O M N E U V S
E O V E N T O A C D E R L
G N O E Y T R E Z O J A A
M R P P U F N U K O E E V
P A E A S T E E G R Ĳ S R
W A T E R M E R K G L A E
A A R E I R C L U B N A V
N I E S T R R I N D L S B
E R S L E O L S S I A R E
D I O F P L C T L O U P E
E R Ĳ E O A U N F E I R B
L C U C S K U N A S G D B
R E H K T T E Z O R C E H
V E R Z A M E L E N F T Z

Spoor de woorden uit  de kolom op en streep
deze  door.  De  woorden  staan  van  links  naar
rechts,  van boven naar beneden,  diagonaal  en
bij  alle  mogelijkheden  ook  andersom.  De
overgebleven letters in de puzzel vormen van
links naar rechts lezend de uitkomst.

Oplossingen  inleveren  op  de  eerstvolgende
contactavond bij Martin Brons. Onder de goede
inzenders wordt een filatelistische prijs verloot.

De vakantie is voorbij en de tweede helft van 2001 van ons postzegelseizoen
gaat van start. Voor U ligt alweer het vierde nummer van dit jaar. 
Allereerst moet ik beginnen met een droevige mededeling voorzover U het al
niet  wist.  Op  4  mei  2001  is  onze  penningmeester  de  Heer  G.J.  v.d.  Berg
overleden. Korte tijd is hij, na een langdurig verblijf in het ziekenhuis, nog
thuis geweest, maar toch plotseling overleden. Het penningmeesterschap, dat
hij in juni 2000 op zich genomen had, heeft hij nauwelijks kunnen uitoefenen,
daar na de aanvaarding daarvan hij getroffen werd door een ernstige ziekte.
Vele  leden  en  bestuursleden  gaven blijk  van  hun deelneming  en  van  deze
plaats af, wensen wij zijn vrouw, kinderen en verdere familie alle sterkte toe
dit verlies te dragen.
Het valt mij moeilijk na dit geschreven te hebben tot de orde van de dag over
te gaan, maar ondanks tegenslagen en verdriet gaat het leven verder.
De schriftelijke  veiling is  een  succes  gebleken.  Er  is  ook een  girorekening
geopend  voor  de  schriftelijke  veiling  vermeld  aan  de  binnenzijde  van  de
omslag van dit blad. De verantwoording vindt U verderop in dit nummer. Toch
zijn er nog kleine problemen, vandaar dat nog een proef zal worden genomen,
waarna, naar verwachting, de definitieve versie kan beginnen. Het is veel werk
en Uw aller medewerking wordt gevraagd b.v. bij het onmiddellijk betalen van
Uw kavels, zo U die heeft toegewezen gekregen. Dit geldt niet alleen voor de
schriftelijke  veiling.  Contributies  en  betalingen  van  het  rondzendverkeer
blijven bij sommigen te lang weg, waardoor naast het andere bestuurswerk er
extra telefoontjes e.d. moeten plaatsvinden. 
Steun Uw bestuur, zijn doen dit werk pro deo.
Als laatste wil ik nog een oproep doen om vrijwilligers voor de te organiseren
feestavond ter gelegenheid van ons 35-jarig bestaan op 26 januari 2002. Het
kost U niet zoveel tijd, maar het bestuur stelt er prijs op ook de leden erbij te
betrekken, tenslotte is het het 35-jarig bestaan van de vereniging, dat bent U
allen, leden en bestuur. Vrijwilligers kunnen zich bij het bestuur melden. Mag
ik op U rekenen.
Ik wens U de komende ledenavonden veel postzegelpleizier.

             C.J. Brons, voorzitter. 

 

Van de Voorzitter



De vierde emissie nrs. 13 t/m 18.

De  vierde  emissie  verscheen  in  de  jaren  1869  tot  en  met  1871.  5  Zegels  werden
uitgegeven met de afbeelding van het Rijkswapen in een krans van eike- en laurierbladen.
Het ontwerp was van J. Vürtheim en de zegels werden gedrukt door Joh. Enschede.
De 1 cent zwart  en 2 cent geel werden het eerst  uitgegeven. De ½ cent bruin was de
laatste zegels in 1871. De serie werd vervangen door een nieuw type in 1876.
Er werden enorme aantallen aangemaakt, de juiste oplagecijfers zijn niet bekend.
We kennen bij deze zegels 2 papiersoorten. Ze worden dik en dun aangeduid. Voor wie
die dikte kan meten: het dikke papier meet 0.085 tot 0.120 mm en het dunne 0.065 tot
0.075 mm. Het dikke papier is hard en stug van structuur en het dunne papier is zacht en
raakt  snel  beschadigd.  Het  dikke  papier  werd  voor  de  eerste  oplage  gebruikt  en  wij
vinden dit alleen terug bij de lijntanding 14 kleine gaten en de kamtanding  13 ¼ kleine
gaten. De zegels van dik papier werden gedrukt in platen van 150 zegels per vel en van
het  dunne papier  werden  platen  van zegels  200 gedrukt.  De zeldzame lijntanding 14
kleine gaten komt alleen voor op dik papier bij de waarden 1, 1 ½ en 2 cent en op dun
papier de ½, 2 en 2 ½ cent (grote rariteiten) De kamtanding 13 ¼ grote gaten komt alleen
voor op dun papier.
Voor de gom werd een Arabische soort gebruikt, die soms erg bruin van kleur is, maar
ook nog licht getint wordt gevonden. Er zijn talrijke gomvervalsingen bekend. Wees dus
voorzichtig bij aankoop van postfrisse exemplaren en laat desnoods het zegel certificeren.
Er zijn prachtige ongetande proeven gemaakt van deze zegels, zonder gom. Ook komen
deze  zegels  voor  ongetand  met  gom.  Ze  zijn  donkerder  dan  de  kleurproeven.   De
ongetande  zegels  moeten  brede  randen  hebben  opdat  we  niet  te  maken  hebben  met
afgeknipte  getande  zegels.  De  ongetande  zegels  zijn  zeldzamer  dan  de  ongetande
kleurproeven, zodat ook daar gomvervalsingen voorkomen. 
De serie postzegels werd uitgegeven ten behoeve van het frankeren van drukwerk
Ondanks de enorme oplagen hebben de zegels toch nog een hoge cataloguswaarde. De
oorzaak hiervan moeten we zoeken in het doel van de zegels. Ze werden veel weggegooid
met  het  drukwerk  en  verknipt  (daarover  later  meer)  en  natuurlijk  de  kwetsbaarheid.
Goede en vooral luxe exemplaren zijn moeilijk te vinden. Verkleurde en exemplaren met
tandinggebreken zijn veel minder waard dan in de catalogus vermeld. Ook zijn een aantal
interessante plaatfouten bekend die in de catalogus worden beschreven. 

C.J. Brons

Op 8 december van dit jaar.

Wij  zoeken  leden  die  aan  het  organiseren  van  de
feestavond op 26 januari 2002 willen meewerken. 

Wij  zoeken  een  medewerker  die  aan  Franco  wil
meewerken.

Ervaring niet vereist.
Man of vrouw.
Leeftijd  van 18 tot 80 jaar
2 maanden vakantie (juli en augustus)
Arbeidstijden een paar uurtjes per maand
Beloning: de dank van de overige leden
Vakantiegeld: het tevreden gevoel iets voor de vereniging gedaan te hebben

Sollicitaties bij het bestuur.



Geen losse zegels meer op het postkantoor.

Na zondag 1 juli 2001 worden op de Nederlandse postkantoren geen postzegels per
stuk meer verkocht.  De klant kan kiezen uit postzegelboekjes en velletjes. De zegels
zijn doorgaans zelfklevend. 
Als  U  toch  een  los  poststuk  wilt  laten  frankeren,  wordt  voortaan  hiervoor  een
frankeerstrook gebruikt.
De stroken worden niet meegegeven aan klanten. Het is dus niet mogelijk lossen
stroken te kopen. 

Onze Vereniging met eigen website.

Onder www. Europeanstamps.net kunt Uw Barendrecht aanklikken en daar vindt U
onze site. Dit is een eenvoudige versie maar we staan op het net. Misschien is er in

de toekomst een verenigingslid die ons met een mooie site verrast. 

Uit Collect.

Postzegels verzamelen is springlevend is die titel van een artikel uit Collect, het blad
voor  de  verzamelaar  van  de  PTT.  Kort  geleden  berichtten  de  media  over  het
uitsterven van de postzegelverzamelaar in Nederland. Deze melding was gebaseerd
op het  dalende aantal  bezoekers  op postzegelbeurzen.  Een heel  andere  conclusie
trekt PTT Post uit een recent onderzoek naar het aantal postzegelverzamelaars in
Nederland. Hieruit blijkt dat op dit moment ruim 1 miljoen Nederlanders postzegels
verzamelen.  Ter  vergelijking   in  1994  telde  Nederland  nog  geen  800.000
postzegelverzamelaars. 
De uitkomst van dit onderzoek ligt ook veel meer in lijn met de ontwikkelingen die
de Collect Club van PTT zelf ervaart. Aldus het Collect Blad.
We moeten hier toch een opmerking bij maken. Het moge zo zijn dat Collect veel
belangstellenden heeft  voor het  blad en dat  haar  postzegelhandel  in  toenemende
mate  de  omzet  ziet  stijgen,  echter  of  we  dan  altijd  van  postzegelverzamelaars
kunnen spreken is de vraag.  Veel mensen vinden een uitgifte mooi en die wordt
besteld, vervolgens bewonderd en in een doos opgeborgen of cadeau gedaan aan
kinderen, die er niets meer meedoen. 
Bij postzegelverzamelaars verwacht je meer.  Hoe eenvoudig je ook verzamelt,  je
bekijkt die verzameling, verbetert er aan en vult aan, want compleet maken is de
grootste wens al is dit niet voor iedereen weggelegd. In ieder geval ben je bezig met
je verzameling en heb je er plezier in. Je leest er over en de meesten sluiten zich aan
bij een club, een vereniging van postzegelverzamelaars. En dat is Collect Club nou
net niet. Collect Club is een commerciële instelling waar je postzegels kunt kopen.

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

Als vanouds beginnen we na de vakantie weer met onze jeugdclub. We kunnen
er nog best een aantal jeugdleden bij hebben. We doen op onze leden, op U die
dit leest dus, een beroep om onze jeugdafdeling te promoten. Weet U een jong
iemand, geef de naam door en we maken graag een praatje met hem of haar.
Het is belangrijk dat de jeugd op een verantwoorde manier verzamelt en kennis
draagt  van  in  ieder  geval  een  aantal  basiselementen  van  het  verzamelen.
Zodoende wordt er meer plezier aan beleefd en is postzegel verzamelen ook
leerzaam.

Cursus voor seniorleden.

Van een aantal kanten ben ik benaderd door leden die naar aanleiding van een
artikel  over  de  emissies  meer  belangstelling  hebben  om  wat  dieper  in  de
materie  te  gaan.  Ook  zijn  er  nog  leden  die  moeilijkheden  hebben  met
tandingen, watermerken of  in de catalogus omschreven types van zegels. 
Als er voldoende belangstelling bestaat zou het te overwegen zijn een aantal
middagen  of  avonden  buiten  de  contactavonden  om,  deze  leden  in  de
gelegenheid te stellen, wat dieper op een aantal zaken in te gaan. De kosten
willen wij zoveel mogelijk beperkt houden, maar er zal een geringe bijdrage
voor kosten, voorbereiding etc. worden gevraagd.
Als U belangstelling heeft of vragen hierover kunt U mij bellen 0180-613033,
C.Brons.

----------------------------------------

   

       Prijs Uw zegels in €

 



Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van onze maandelijkse contactavond op vrijdag
21  september  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 plakkerrest
xxx =postfris

        f.                f.
1. Muntenalbum ledig Juliana 1948 – 1980 1,00
2. Album met 423 centen en Muntenalbum ledig Juliana 5,00
3. x Nederland nr. 671 / 675 75,00 5,00
4. x / xx Nederland nr. 121 / 128 15,00 1,00
5. Nederland nr. 648 op Maxi kaart (onbeschreven) 3,00
6. Nederland nr. 786 / 790 op Maxi kaarten (onbeschreven)     schaars! 25,00
7. Nederland FDC’s E 71 / E 77 (blanco / open klep) 1965 40,00 9,00
8. Nederland FDC’s E 62 / E 70 (blanco / open klep) 1964 93,00 18,00
9. Nederland FDC E 84 A (fosfor) 20,00 4,00
10. Nederland xxx Rolzegel nr. 1238 A in strip van 10 45,00+ 15,00
11. Nederland enveloppe met nr. 464 2,50
12. Nederland enveloppe Ballonpostvlucht 1973 2,50
13. Nederland luchtpostblad met nr. 995 in voordruk 2,50
14. Ned./Cur. Enveloppe met overdruk Nederland 10 cent 8,00
15. Openingsvlucht Ned./Mexico 1952 (met nr. 522 in blok!) 25,00
16. Mystery Flight Amsterdam/Istanbul (met nr. 729 / 730) 10,00
17. xxx Nederland Postzegelboekje nr. 12 A (met telblokje) 55,00+ 17,50
18. xxx Nederland Postzegelboekje nr. 14 B 25,00 8,50
19. xxx Nederland nr. 617 / 636 in blokken van 4 140,00 14,00
20. xxx Nederland nr. 583 / 587 Zomerzegels 1952 50,00 17,50
21. xxx Nederland nr. 688 / 692 Zomerzegels 1957 38,50 12,50
22. Nederland onbeschreven briefkaarten w.o. aardige ex. 6,00
23. Nederland maxi kaarten in enveloppe 7,50
24. xx Nederland nr. 474 / 489 (zonder nr. 483) 355,00 35,00
25. xx / xxx Nederland 4 insteekkaartjes met vnl. losse waarden 400,00+ 10,00
26. xxx Nederland PTT mapjes nominaal f. 83,45 20,00
27. xxx Suriname Postzegelboekjes 30 stuks 197,25 10,00
28. xxx Nederland 3 insteekkaarten tussen nr. 900 / 982 115,00 5,00
29. xxx Nederland Rolzegels op insteekkaartje (met nummer) 2,50
30. xxx Europa diverse verschillende automaatstroken 2,50
31. x / xxx Nederland speciale PTT mapjes (nominaal) 2,50
32. Zakje Duitsland op papier 1,00
33. Zakje Amerika op papier 1,00
34. Zakje Nederland op papier 1,00
35. Zakje Zwitserland op papier 1,00
36. Zakje Engeland op papier 1,00
37. Doosje gehele wereld afgeweekt 1,00
38. Doosje Japan op papier 1,00
39. Doosje Europa op papier 1,00
40. Doosje Australië op papier 1,00

41. DAVO album postzegelboekjes ledig z.g.a.n. 5,00
42. DAVO album PTT mapjes ledig nieuw 5,00
43. DAVO album voor Eerste Dagenveloppen 5,00
44. DAVO album voor Eerste Dagenveloppen 5,00
45. Nederland FDC E 76 A op kleine enveloppe, geadresseerd 375,00 37,00
46. x Nederland nr. 49 (Kroningsgulden)  dubbelrondstempel         300,00          85,00
47. x Nederland nr. 100 (5Gld, goudgeel op roomkleur)                  110,00          32,00
48.    x Nederland nr. 212/219 Olympiadezegels                                110,00          32,00
49. x Nederland nr. 76 B (Lijntanding 11 ½) de lastigste!!! 60,00 17,50
50. x Nederland nr. 356 D (2 ½ -7 ½ - 2 ½) met blokstempel!!! 70,00+ 19,00
51. xxx Nederland nr. 1692 Tien voor je kaart                                    60,00           12,50
52. xxx Nederland nr. 1693 Tien voor je brief 60,00 12,50
53. Ned. FDC nr. 12/13,16/19,24,26/35,47 & 52 in albumpje 1.470,00 125,00!!!
54. xxx Nederland PB 7A 10,00 4,00
55. xxx Nederland PB 10AF 32,50 12,00
56. xxx Nederland PB 15A met telblok 17,50 7,00
57. xxx Nederland PB 18B met telblok 7,50 3,00
58. xxx Nederland PB 21A met telblok 8,50 3,25
59. x Nederland nr. 29 (2 ½ gld. rood/blauw) 300,00 65,00
60. Nederland Pb comibinatie nr. 34 opblance FDC                                               5,00
61. xxx Nederland nr. 1082 met druktoevalligheid “schaduw”                  3,00
62. x Nederland luchtpost nr. 6/8 Mercurius 1929 26,50 9,00
63. xxx Nederland nr. 1630 velletje “10 voor Europa” 32,50 10,00
64. xxx Nederland nr. 1646 velletje “Sterrenbeeldzegels” 65,00 20,00
65. xxx Nederland nr. 1678 velletje “Tien voor uw vakantie” 90,00 30,00
66. xxx Engeland boekje, series en blokje op 2 insteekkaartjes 8,00
67. xxx Europa diversen (w.o. dm. 14,00 nominaal) 3,00
68. India 5 onbeschreven EersteDagEnveloppen 2,50
69. xxx Nederland PB 6 EF met telblok 29,50 10,00
70. xxx Nederland PB 10 A met telblok 35,00 12,50
71. xxx Nederland PB 16A,17A,18B,19A,22A,23B alle met telblok! 52,50 18,00
72. xxx Luxemburg Automaatstroken 6,50
73. xxx DDR Michel Dienst nr. 39 met plaatfout 15,00
74. xxx Indonesie veel series op insteekkaartje 44,00 7,50
75. x DDR nr. 2898/2901 in complete vellen (DM 96,-) 7,50
76. x DDR Michel nr. 212/217 (DM 35,-) 7,50
77. x DDR Michel nr. 405/422 (DM 35,-) 7,50
78. x DDR Michel nr. 435/442 + 453/458 (DM 21,50) 5,00
79. x DDR 200 verschillende zegels op insteekkaart 6,50
80. x Arabische landen 275 verschillende zegels op insteekkaart 5,00
81. x USA 800 zegels + doubletten in insteekboek 20,00
82. xxx Suriname 1962 en 1970 op insteekkaartjes 40,50 10,50



83. Nederland Semi officiële FDC’s Landschapzegels  (Zbl.480,-) 30,00
84. Nederland nr. 836/838 op Maxikaarten 7,50
85. Nederland restantcollectie x en xx in Davo album 10,00
86. Aruba FDC’s E1 – E69 onbeschreven in album 679,00 60,00
87. Nederland vnl. Eerste vluchten in fdc album 25,00
88. DAVO Album de luxe deel IV (1993 t/m 1999) 40,00
89. DAVO Album de luxe deel IV (1976 t/m 1993) 30,00
90. DAVO Album deel I (1984 – 1997) 10,00
91. DAVO Album de luxe deel III (1852-1976) 30,00
92. X Nederland nr. 225/228 40,00 10,00
93. X Nederland nr. 278 30,00 7,50
94. X Nederland nr. 556/560 130,00 30,00
95. Xxx Nederland nr. 688/692 38,50 10,00
96. Xxx Nederland nr. 695/699 22,00 4,00
97. Portugal 10 FDC’s onbeschreven 5,00
98. Europazegels ca. 110 stuks op insteekkaart 83,00 10,00
99. Engeland 18 beschreven FDC’s (DM 76,00) 10,00
100. X Nederland 2 insteekkaartjes met mooi gebruikte series 125,00+ 10,00
101. Nederland nr.592/595 opTentoonstellingsenveloppe 140,00++ 45,00
102. Nederland FDC E 57 15,00 3,50
103. Enveloppe met nr. 641 Tour de France 1954                                                          2,50
104. Enveloppe met nr. 647 Schaakolympiade   1954                                                    2,50
105. Enveloppe Eerste Amerikaans Atoomschip N.S. Savannah                                   2,50
106. Nederland x nr. 130 luxe exemplaar met certificaat                   550,00           275,00

Resultaten schriftelijke veiling nr.1 (proef)  
In Franco van mei stond onze eerste schriftelijke veiling. Onze leden hebben op vrijdag 18
mei en vrijdag 15 juni de kavels kunnen bezichtigen en 7 leden lieten via biedlijstjes diverse
biedingen  achter.  Van  de  25  kavels  zijn  er  14  verkocht  waarvan  U  de  opbrengsten
hieronder kunt terugvinden. De totale omzet bedroeg f. 820,00 waarvan f. 76,40 ten goede
komt aan de vereniging.

Opbrengsten: 03 (f.38,--), 04 (f. 36,--), 05 (115,--), 06 (f. 78,--), 09 (f. 178,--), 11 (f. 53,--),
12 (f. 72,--), 13 (f. 50,--), 14 (f. 55,--), 15 (f. 35,--), 16 (f. 42,--), 17 (f. 15,--) 18 (f. 13,--), 21 (f.
40,--)

Mijn inziens geen slecht resultaat voor een eerste keer en U kunt dus op korte termijn onze
2de schriftelijke veiling (laatste proef) tegemoet zien.
Rest mij alle kopers te bedanken voor de spoedige afhandeling.
  
Martin Brons          

Bibliotheek     

Deze boeken worden gratis uitgeleend aan de leden  0180-613033.

1. Over postzegels gesproken van A. Schwenzfenger
Handleiding voor de beginnende verzamelaar

2. De Philatelist van J.A. v.d. Vlis
Handleiding voor de beginnende en gevorderde verzamelaar.

3. Afstempelingen emissie 1852 van Nederland van A.M.A. v.d. Willigen
Geschiedenis over de eerste stempels op postzegels

4. Nationale Postzegel Tentoonstelling IJsselpost 86
Diverse verhandelingen over filatelie

5. Filatelie Encyclopedie
Duizenden vragen worden beantwoord

6. Ongewenste uitgiften en maakwerk in de filatelie van de Sticht. Jeugdwerk
7. ABC deel 1 (handleiding voor beginners)
      ABC deel 2 (handleiding voor gevorderden)
8. Schweizer Briefmarken (Duits) 2 delen
9. De vervalsingen van Nederland & O.G. 2 delen
10. Jaarverslag 1994 PTT Museum
11. Postzegelwetenswaardigheden uit de oude doos (van 1932 af)
12. De nieuwste Yverts (gehele wereld) tel. 0180-612375

Geen losse zegels meer op het postkantoor.

Na zondag 1 juli 2001 worden op de Nederlandse postkantoren geen postzegels
per stuk meer verkocht.  De klant kan kiezen uit postzegelboekjes en velletjes.
De zegels zijn doorgaans zelfklevend. 
Als U toch een los poststuk wilt laten frankeren, wordt voortaan hiervoor een
frankeerstrook gebruikt.
De stroken  worden  niet  meegegeven  aan  klanten.  Het  is  dus  niet  mogelijk
lossen stroken te kopen. 

Nieuwe leden

M.E. Vermeulen


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

	
	Meubel- & Woningstoffering
	Van de Voorzitter
	Nieuwe leden

