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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



De 14e FILATELIEBEURS
DE BEURS VOOR DE GESPECIALISEERDE

VERZAMELAAR

Een evenement met
een groot aantal attracties

25, 26 en 27 JANUARI 2002

PANDA HALLEN in NIEUW LOOSDRECHT

Adres: Industrieweg 10
Telefoonnummer: 035-5824404

                                    Een aanrader (red.)

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

  _2 juli
Huwelijkspostzegel

_2 juli Geboortepostzegel
_2 juli 10 voor uw post
_2 juli Rouwpostzegel
_2 juli Verhuispostzegel
_2 juli Zakelijke postzegel
_2 juli Beatrix
28 
augustus

Cartoon

_3 
september

Beatrix

_3 
september

10x Gefeliciteerd

25 
september

Verrassingspostzegel 
2001: Zilveren postzegel

Hierboven de zegels die sinds 2 juli tot 25 september verschenen zijn. Wellicht
een geheugensteuntje voor als U het ook niet meer bij kunt houden. Volgend
jaar is alles weer normaal met de uitgiften, laten we hopen. Boekjes, velletjes
en blocs zijn buiten beschouwing gelaten.

Zwitserse Chocola
Zwitserland  gaf  op  3  maart  jongstleden  opnieuw een  nieuwe  dimensie  
aan de moderne filatelie. Na de grenzen van de drukprocédés te hebben 
verkend met de geborduurde postzegel, is het nu de beurt aan de eerste  
chocoladepostzegel.  

Het  thema chocolade  op  postzegel  is  niet  nieuw,  onder  andere  België  
gaf  reeds in 1998 een postzegel uit  met dit  thema (  Yvert  ).  Heel veel  
andere voorbeelden zijn er echter nog niet, misschien is dit wel een leuk  
idee voor een nieuwe thematische verzameling, van een chocolade-eter?  

De  naam  chocolade  postzegel  is  wel  wat  misleidend,  het  is  namelijk  
vooral  de  geur  van  chocolade  die  gevangen zit  in  de  postzegel.  Even  
aan de postzegel krabben en de bekende zoete chocoladegeur komt je  
tegemoet.  De  bijzonder  realistische  afbeelding  van  het  zilverpapier,  
maakt dit werkstukje ook echt af. Vooral het blokje van 15 stuks is prachtig.

De Zilveren postzegel

Heeft U hem al? De zegel was in Barendrecht binnen een dag uitverkocht.
Er zijn er 1.000.000 van gemaakt, dus als U hem nog niet heeft, geen man
over boord. Probleem bij het zegel is dat de afstempeling erg moeilijk is.
Aan het postkantoor heb ik een exemplaar laten afstempelen. Vervolgens
afgeweekt, zodat de gom was verdwenen. De gom was er niet echt af, maar
mijn  stempeltje  wel.  Weer  terug  naar  het  postkantoor  en  een  tweede
stempeltje  gehaald  en  snel,  zonder  er  iets  meer  aan  te  doen,  in  de
verzameling opgeborgen. 
Op het  postkantoor  lag niemand er  wakker van toen ik  vertelde dat  het
stempel er zo afgewassen was. Dus als je veel correspondentie hebt haal je
hem er in 15 keer heen en weer sturen en afwassen uit, bij een normaal
brieftarief van ƒ. 0,85.
Wat  is  de  wereld  veranderd.  In  Ned-Indië  heeft  moedertje  PTT destijds
zegels gemaakt, die, als ze met water in contact kwamen, het zegelbeeld
verloren. Dit om dubbel gebruik te voorkomen. De “vooruitgang” zullen we
maar zeggen.

http://www.collectclub.nl/CollectClub/emissions_details.asp?Section=1&catalog_name=Main&category_name=cont_01emiszilv&Page=1
http://www.collectclub.nl/CollectClub/emissions_details.asp?Section=1&catalog_name=Main&category_name=cont_01emiszilv&Page=1
http://www.collectclub.nl/CollectClub/emissions_details.asp?Section=1&catalog_name=Main&category_name=cont_01emisfelic&Page=1
http://www.collectclub.nl/CollectClub/emissions_details.asp?Section=1&catalog_name=Main&category_name=cont_01emisBea2&Page=1
http://www.collectclub.nl/CollectClub/emissions_details.asp?Section=1&catalog_name=Main&category_name=cont_01emis9&Page=1
http://www.collectclub.nl/CollectClub/emissions_details.asp?Section=1&catalog_name=Main&category_name=cont_01emisBea&Page=1
http://www.collectclub.nl/CollectClub/emissions_details.asp?Section=1&catalog_name=Main&category_name=cont_01emis7f&Page=1
http://www.collectclub.nl/CollectClub/emissions_details.asp?Section=1&catalog_name=Main&category_name=cont_01emis7e&Page=1
http://www.collectclub.nl/CollectClub/emissions_details.asp?Section=1&catalog_name=Main&category_name=cont_01emis7d&Page=1
http://www.collectclub.nl/CollectClub/emissions_details.asp?Section=1&catalog_name=Main&category_name=cont_01emis7c&Page=1
http://www.collectclub.nl/CollectClub/emissions_details.asp?Section=1&catalog_name=Main&category_name=cont_01emis7b&Page=1
http://www.collectclub.nl/CollectClub/emissions_details.asp?Section=1&catalog_name=Main&category_name=cont_01emis7a&Page=1


150 jaar postzegels

Volgend jaar is het 150 jaar geleden dat in Nederland de
eerste postzegels verschenen. Om deze mijlpaal te 
vieren organiseert PTT Post, samen met de stichting 
Filatelie (NVPH en NBPV), een bijzondere 
postzegelbeurs: Amphilex 2002. Het wordt een groots 
evenement met een eigentijds karakter en een 

internationale wedstrijdklasse onder FIP- en FEPA-reglementen. De beurs vindt 
plaats van 30 augustus tot en met 3 september 2002 in de RAI in Amsterdam. 
Tevens viert Nederland in 2002 het feit dat 400 jaar geleden de VOC is 
opgericht, wat dan ook het subthema van AMPHILEX 2002 zal zijn. Rode draad 
van deze beurs is “Nederland als handelsland in het heden en verleden, met 
bijzondere aandacht voor de VOC en het vervoer van post door de eeuwen 
heen”. 

Gedurende de vijf dagen van Amphilex 2002 verwachten wij tienduizenden 
bezoekers. Amphilex 2002 is niet alleen voor filatelisten en 
postzegelverzamelaars interessant, vooral het cultureel-historische karakter 
maakt het een niet te missen evenement voor iedereen die geïnteresseerd is in 
de Nederlandse geschiedenis en andersoortige verzamelingen. 
Meer informatie vindt u op www.amphilex.nl.

Een nieuwe port-betaald zegel.

Op  18  augustus  is  een  nieuwe  port-betaald  zegel  uitgegeven.  De  zegel  bevat  het
beeltenis  van  een  jongen,  die  een  Euro  muntstuk  toont.  Port-betaald  zegels  kunnen
worden besteld bij de Collect Club van PTT. Minimum afname 5 stuks. 
De zegel vertoont geen waardeinschrift.  Port-betaald zegels,  we schreven het al, zijn
voor grootverbruikers,  die,  na de port  betaald te  hebben,  alsnog een zegeltje  willen
plakken. Het zijn dus eigenlijk geen postzegels, maar een soort sluitzegels.  

Hangboekjes

Het zou wenselijk zijn als er iemand van onze vereniging  eens een artikeltje schrijft 
over hangboekjes. Hoeveel er zijn uitgekomen, waar ze toedienen enz. enz. Verzamelt 
U hangboekjes, dan weet U er ongetwijfeld meer over te vertellen. De redactie weet er 
niets van, dus  wij nodigen U uit. 

Van de voorzitter.

urphy’s  law.  In  Franco  van  september  j.l.  zijn  wat  storende  fouten
geslopen. Een heel klein artikeltje is dubbel geplaatst en de veilinglijst
klopte bij sommige Franco’s niet. Daarvoor excuses. Zonder de computer

en mijn printer de schuld te willen geven het heeft  het wel veroorzaakt.  Na een
computerstoring  weigerde  de  printer  ook  dienst  en   ben  ik  naar  een
fotokopieermachine  gegaan,  die  het  vervolgens  ook  liet  afweten.  Toen  naar  de
volgende, die als slak de bladzijden uitspuugde, zo langzaam, dat ik om 17.00 uur
werd  weg  gekeken.  Toen  maar  weer  de  printer  repareren,  ja  en  toen  is  er  iets
misgegaan, wat aan mijn aandacht is ontsnapt. U begrijpt het al, als er iets misgaat,
dan gaat alles mis. De wet van Murphy regeert overal.

M

Al een  paar  weken heb  ik  de nieuwe catalogus van  Nederland  in  mijn bezit  en
realiseer mij, dat prijsvergelijken een heel rekenwerk is. Het laat zien hoe het op 1
januari 2002 zal gaan. De meeste zegels zijn op afrondingen na gelijk in waarde
gebleven maar veel topstukken zijn wederom duurder geworden. De catalogus laat
de tendens zien van de grote veilingen in de laatste jaren, waar voor topstukken en
ook wel  zegels,  die  daaronder  zitten,  in  goede  kwaliteit  veel  betaald  wordt.  Zo
bracht een nummer 3 op enveloppe met afstempeling Kamp bij Zeist (waarschijnlijk
het enige bekende exemplaar) f. 157.000,-- op bij een taxatie van f. 70.000,--. Voor
mijn portemonnaie zijn deze zeldzaamheden niet gemaakt.
Toch vraag je je af, waarom er zo weinig stempel-verzamelaars zijn, want met veel
zoeken kan je een aardige verzameling opbouwen voor weinig geld. In de nieuwe
catalogus staan de meest  voorkomende stempels op Nederlandse  zegels  vermeld,
daar kan een leuk begin mee worden gemaakt door b.v. van elk stempel tenminste
één  zegel  te  bezitten en dan voortbouwen met verschillende  zegels.  In  het  boek
“Afstempelingen op postzegels van Nederland” geschreven door Vellinga kunt U
meer stempels en bijzonderheden vinden.
Dit is de laatste Franco van dit jaar. Er zijn er 5 verschenen, 1 meer dan gepland.
Het  is  de bedoeling ook volgend jaar  5 Franco’s  op te leveren.  Rest  mij  U een
prettige decembermaand te wensen, tot Franco in januari.

C.J. Brons

http://www.amphilex.nl/


5de
 Emissie, catalogusnrs. 19 t/m 29

Op 1 januari 1871 voerde men in Nederland voor het binnenland een uniform briefporto
in van 5 cent voor brieven tot en gewicht van ten hoogste 15 gram. Voorheen waren de
portokosten afhankelijk van de afstand. Het niet-frankeren bleef toegestaan, maar dan
was het tarief  10 cent te betalen door de geadresseerde.. Het gebruik van postzegels
werd natuurlijk op die manier gestimuleerd. 
De  5de emissie  is  er  gekomen,  enerzijds  uit  besparingen  op  de  drukkosten  (de
voorgaande zegels waren qua drukkosten te duur geworden) en anderzijds doordat de
PTT de diensten snel uitbreidde.Zo werden in 1871 de briefkaart, expressebestellingen,
de postwissel en de invordering van gelden op kwitanties ingevoerd. Nieuwe diensten
zouden gedurende de looptijd van emissie 5 het noodzakelijk maken de oorspronkelijke
6 zegels uit te breiden.
De 2 ½ gulden zegels was de eerste die verscheen. Tot nu toe was de hoogste waarde 50
cent geweest. De internationale post en het verzenden van postpakketten begon zich op
grote schaal te ontwikkelen. Het ontwerp toont Koning Willem III in cirkel. De gravures
werden gemaakt door E. Schilling en de randen door Joh. Enschede.
Platen werden gemaakt door Pruisische Staatsdrukkerij in Berlijn. Voor de 2 ½ gulden
werden 2 platen gemaakt, één voor de rand en één voor het medaillon. Er komen talloze
plaatfouten voor.
Tandingen. De tandingen is een verhaal op zich, omdat er zoveel voorkomen. Er komen
ook  verschillende  tandingen  in  een  veel  voor,  zodat  paartjes  met  2  verschillende
tandingen kunnen voorkomen (zeer zeldzaam). Kleine gaten en grote gaten komen voor.
Soms  is  het  verschil  niet  zo  duidelijk  te  zien,  want  er  komen  ook  tussenliggende
groottes voor in de perforatie. Over het algemeen gebruikt men de term kleine gaten als
de  papierbrug  duidelijk  groter  is  dan  het  perforatiegat.  Ook  komt  er  een
diamanttanding  voor.  Hierbij  heeft  de  perforatiemachine  een  extra  slag  gemaakt,
waardoor  horizontaal  een  dubbele tanding is ontstaan,  terwijl  verticaal  de perforatie
twee keer over elkaar valt. Hierdoor is een vreemde rafeling ontstaan.
Specimen opdruk en proeven komen ook voor. Al en met al een emissie die het waard is
nader bestudeerd te worden. Juist de verschillen in  zegels met dezelfde waarde maakt
deze emissie een lust voor de fijnproevers onder de filatelisten.
Kijkt U maar eens in de catalogus naar de variëteiten, daarin staat ook afgebeeld de
diamanttanding. Wellicht zou U zo’n zegel weggooien als U niet beter wist. Juist dit
speuren  en  onderzoeken  onderscheidt  de  ene  filatelist  van  de  andere.  Zonder  een
oordeel uit te spreken, de hobby van de speurder wordt wel intenser beleefd.
Afstempeling.  De meest voorkomende afstempeling is het puntstempel, waar het getal
staat voor de plaats waar de afstempeling heeft plaatsgevonden. Ook Franco-takje komt
voor of langstempels. Andere stempels zijn dikwijls zeldzaam.

C.J. Brons  

17 november Postzegel- en Muntenbeurs in
het Kruispunt

Onze vereniging organiseert wederom een postzegel- en
muntenbeurs. Komt U allen, aanvang 12.30 uur.

Entree gratis. (inl. M. Kooiman tel. 0180-618995)

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

Nieuwe leden zoeken wij nog steeds. Onze gemeente groeit, maar we krijgen 
te weinig nieuwe leden in verhouding. Als we allemaal een beetje reclame maken 
voor onze vereniging moet dit beter kunnen. Helpt U mee!!!!!!

Adverteerders. Wij zoeken voor volgend jaar weer adverteerders. Heeft U 
interesse neem dan contact op met C.J. Brons tel. 0180-613033.

Nieuwe leden:
B.L. Kastelein
L. Rotermundt

Van harte welkom



“robert broekers” 

                                   
                  Meubel- & Woningstoffering

                                                 



Op 8 december 2001 bestaat onze vereniging 35 jaar. We willen dit heuglijke feit
herdenken tijdens een feestavond op zaterdag 26 januari 2002, in de zaal van
dansschool Jacques en Mary, Middeldijk 56 te Barendrecht, aanvang 20
uur. Wij nodigen U en Uw partner gaarne uit. Er zijn geen kosten voor U aan deze
avond verbonden, m.a.w. het is gratis en eet niet teveel thuis.

Over de inhoud van de avond, die tot uiterlijk 00.30 uur duurt, zeggen wij nog niets.
Dit moet een verrassing blijven, maar wij verzekeren U,  het wordt leuk en gezellig.
U kunt zich voor deze avond, met Uw partner, opgeven door onderstaand formulier
in te vullen en op de contactavonden op 16 november en 21 december a.s. in te
leveren bij de feestcommissie. U kunt dit formulier ook, tot uiterlijk 22 december
2001,   zenden aan  C.J.  Brons,  Strausslaan  20,  2992 PD Barendrecht.  Daarna  is
opgave in verband met de voorbereidingen niet meer mogelijk!!! 

Indien U er niet in slaagt voor vervoer te zorgen, dan gelieve U met één van de
leden van de feestcommissie contact op te nemen, zodat de feestcommissie voor
vervoer kan zorgen.

De feestcommissie: J. Tavenier, J. Visser en C. Brons

 -----------------------------------hier afknippen ---------------------------

Ik kom op de feestavond op zaterdag 26 januari 2002.

Naam:      ________________________________________________

Straat:      ________________________________________________

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 



Plaats:   ________________________________________________

Telefoonnr.: _____________________________________

 Ik kom met partner *
 Ik kom zonder partner *

*doorhalen wat niet van toepassing is



38. xx Ned. Indië nr. 217 / 220 f.  40,00 f.   8,00
39. xx Ned. Indië nr. 221 / 225 f.  22,50 f.   5,00
40. xx Ned. Indië nr. 266 / 271 f.  13,00 f.   3,00
41. xxx Ned. Antillen diverse series en velletjes f.  97,00 f. 28,50
42. xxx Suriname jaargang 1971 / 1972 f.  49,75 f. 13,50
43. xxx Nederland nr. 50/55 Cijfer 1899-1913 f.135,00 f. 68,00
44. xxx Nederland nr. 82/83 Wilhelmina 1923 ongetand f.  70,00 f. 35,00
45. xx Nederland nr. 104/105 Opruimingsuitgifte 1920 f.825,00 f.400,--
46. xxx Nederland nr. 110/113 Diverse voorstellingen 1923 f.  47,50 f. 24,00
47. xxx Nederland nr. 139/140 Reddingwezen 1924 f.  55,00 f. 28,00
48. xxx Nederland nr. 141/143 Kinderzegels 1924 f.  65,00 f. 33,00
49. xx Nederland nr. 169/198 Veth 1926-1939 f.700,00 f.350,--
50. xxx Nederland nr. 199/202 Kinderzegels 1926 f.  70,00 f. 35,00
51. xxx Nederland nr. 208/211 Kinderzegels 1927 f.  70,00 f. 35,00
52. xxx Nederland nr. 220/223 Kinderzegels 1928 f.  95,00 f. 48,00
53. xxx Nederland nr. 56 (3 ct, oranje) Bontkraag f.210,00 f.105,--
54. xxx Nederland nr. 58, 59, 60, 61, 62, 63 Bontkraag f.107,50 f. 55,00
55. xxx Nederland nr. 76 (60 ct, olijf en groen) Bontkraag f.275,00 f.135,--
56. xxx Nederland nr. 61B (7 ½ ct, bruin) têtê-bêche paar f.350,00 f.175,--
57. Nederland FDC nr.93A, 114A, 129A, 136A, 144A, 153A
      allen met kindervelletjes op blanco kleine!!! enveloppe. f.795,00 f.200,--
58. xxx Nederland nr. 568 / 572 f.  80,00 f. 25,00
59. xxx Nederland nr. 592 / 595 f.190,00 f. 76,00
60. xxx Nederland nr. 602 / 606 f.  60,00 f. 20,00
61. xxx Nederland nr. 612 / 616 f.  50,00 f. 17,50
62. xxx Nederland nr. 641 / 645 f.  72,50 f. 23,00
63. xxx Nederland nr. 655 / 659 f.  50,00 f. 17,50
64. xxx Nederland nr. 563 / 567 f.  70,00 f. 24,00
65. xxx Nederland nr. 666 / 670 f.  45,00 f. 14,00
66. xxx Nederland nr. 695 / 699 f.  22,00 f.   6,50
67. xxx Nederland nr. 702 / 706 f.  41,00 f. 14,00
68. xxx Nederland nr. 707 / 711 f. 45,00 f. 14,00
69. xxx Nederland nr. 747 / 751 f.  42,50 f. 13,00
70. xxx Nederland nr. 681 / 682 Europa – zegels 1956 f.136,50 f. 45,00
71. Insteekkaart xxx jaren ’60 / ’70 engross + iets los f.500,00 f. 50,00!
72. x Nederland nr. 203 / 207 Rode Kruis 1927 f.  65,00 f. 21,00
73. x Nederland nr. 220 / 223 Kinderzegels 1928 f.  24,00 f.   8,00
74. x Nederland nr. 229 / 231 Rembrandt-zegels 1930 f.  55,00 f. 18,50
75. x Nederland nr. 232 / 235 Kinderzegels 1930 f.  30,00 f.   9,50
76. x Nederland nr. 238 / 239 Goudse glazen 1931 f.105,00 f. 38,00
77. x Nederland nr. 592 / 595 ITEP 1952 f.140,00 f. 45,00
78. xx Ned. nr. 34 (3 ct, oranje) met SPECIMEN-opdruk f.150,00 f. 70,00
79. xx Ned. nr. 42 (25 ct, lila) met SPECIMEN-opdruk f.150,00 f. 75,00
80. xx Ned. nr. 43 (50 ct, geelbruin) met SPECIMEN-opdruk     f.150,00 f. 70,00
81. Importa Edelweis insteekboek ledig (32 bladzijden) f. 12,00
82. Insteekboek diverse vnl. Europese landen w.o. aardig mat. f. 15,00

83. Insteekboek vnl. motief dieren + div. met veel zegels f. 15,00
84. x Nederland PORT nr. 4 (1 ½ ct, lichtblauw) f.  33,50 f. 11,00
85. x Nederland PORT nr. 6, 7, 9 (5, 10 en 15 ct, lichtblauw) f.  24,00 f.   9,00
86. x Nederland PORT nr. 12 (1 gld, lichtblauw en rood) f.  62,50 f. 21,00
87. xxx Ned. PB 2 H met kaftvariëteit kaftnr. 10 f.  60,00 f. 12,00
88. x Nederland nr. 46 f.  50,00 f. 14,50
89. Nederland nr. 27 ongebruikt z. gom (kort tandje) BOD
90. Nederland nr. 842/846, 859/863, 877/881 op maxikaarten f.   9,00
91. Nederland maxikaarten en  briefkaarten in enveloppe f.   5,00
92. x Ned. Portzegels vanaf 1912 in zakje (w.o. aardig materiaal) f.   5,00
93. x Nederland nr. 402B/403B Legioenblokken Luxe gebruikt! f.425,00 f.175,--
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01. Nederland x nr. 261 / 264 Kind 1933 (keurig gebruikt) f.  60,00 f.  18,00
02. Nederland x nr. 279 / 282 Kind 1935 (keurig gebruikt) f.  27,50 f.    9,00
03. Nederland x nr. 346 / 349 hoge waarden Hartz (keurig gebruikt) f.189,25 f.  56,00
04. Nederland x nr. 356 d met blokstempel Roermond (pracht ex.) f.  70,00 f.  19,00
05. Nederland Roltanding x nr. 19 / 31 (keurig gebruikte serie) f.230,00 f.  90,00
06. Nederland xxx nr. 240 / 243 Kind 1931 (luxe postfris) f.250,00 f.115,00
07. Nederland xx nr. 270 / 273 Kind1934 (kleine plakkerrest) f.  90,00 f.  30,00
08. Nederland xxx nr. 323 / 324 Willibrordus 1939 (luxe postfris) f.  35,00 f.  16,00
09. Nederland xxx nr. 325 / 326 Spoorweg 1939 (luxe postfris) f.  55,00 f.  24,00
10. Nederland xxx nr. 550 / 555 Zomer 1950 (luxe postfris) f.140,00 f.  50,00
11. Nederland xxx nr. 583 / 587 Zomer 1952 (luxe postfris) f.  50,00 f.  15,00
12. Nederland xxx nr. 596 / 600 Kind 1952 (luxe postfris) f.  37,50 f.  11,00
13. Nederland xxx nr. 602 / 606 Zomer 1953 (luxe postfris) f.  60,00 f.  18,00
14. Nederland xxx nr. 671 / 675 Zomer 1956 (luxe postfris) f.110,00 f.  34,00
15. Nederland xxx nr. 681 / 682 Europa 1956 (luxe postfris) f.136,50 f.  42,00
16. Nederland xxx samenstelling w.o. 661/665,683/687,707/711 f.201,00 f.  50,00
17. Nederland xxx Koeienpaartje nr. 1052 in paar (luxe postfris) f.  50,00 f.  10,00
18. Nederland xxx nr. 1052 / 1054 + fdc (luxe postfris/blanco) f.  59,50 f.  10,00
19. Nederland xxx nr. 1098 / 1102 a + blok van 4 & blok van 9 f.  45,00 f.  10,00
20. Nederland xxx velletje nr. 1692 “Tien voor je kaart” f.  60,00 f.  10,00
21. Nederland xxx velletje nr. 1693 “Tien voor je brief” f.  60,00 f.  10,00
22. Nederland xxx  velletje nr. 1692 / 1693 f.120,00 f.  20,00
23. Nederland x Port nr. 20 6 ½ ct., donkerblauw (Superbe ex.) f.  90,00 f.  38,00
24. Nederland x Port nr. 31 / 43 de Ruyter (keurig gebruikt) f.300,00 f.  90,00
25. Nederland nr. 592 / 595 op enveloppe (zegelwaarde f. 140,00) f.  40,00
26. Nederland Combinaties xxx nr. 66 f (1xkruis, 1x5, 2x30) f.  40,00 f.    8,00
27. Nederland Combinaties xxx nr. 78 (1xkruis, 3x10) f.  53,00 f.  16,00
28. Nederland xxx PB 6a met telblokje f.  45,00 f.    8,00
29. Nederland xxx PB 12 a met telblokje f.  60,00 f.  17,00
30. Nederland Dienstzegels x nr. 27 / 43 in blokken van vier (luxe) f.145,00 f.  14,00
31. Nederland x Port nr. 44 / 60 (keurig gebruikte serie) f.  55,00 f.  19,00



32. Nederland x Port nr. 50 & 52 (4 ½ & 5 ½ ct., lichtblauw) f.  26,00 f.    9,00
33. Nederland xx samenstelling w.o. 538/41,568/72,583/87,592/95 f.537,25 f.110,00
34. Nederland xxx samenstelling w.o. 655/65,715/19,779/83,786/90 f.215,75 f.  35,00
35. Nederland LP enveloppe met nr. 522 in blok (mooi albumstuk!) f.  20,00
Woordzoeker
De oplossing van de vorige woordzoeker is “Postzegelverzamelaars Barendrecht”.
Onder de inzenders is een filatelistische prijs verloot. De winnaar G. Slager kan deze op
de eerstvolgende contactavond afhalen.
Ook ditmaal een woordzoeker. Spoor de woorden op en streep deze door. De woorden 
staan van links naar recht, van boven naar beneden, diagonaal en vise versa. De 
overgebleven letters vormen van links naar rechts lezend een vraag, het antwoord hierop
is de uitkomst.
Oplossingen inleveren op de eerstvolgende contactavond bij Martin Brons. Onder de 
goede inzenders wordt een filatelistische prijs verloot.
F E O R P W G N I L E M A Z R E V P
E W L T K O L B G A A R K T N O B O
L A E E S T K E R R E M I I L N S S
W T C D E E E S O S A N K I O T I T
U E A R D G T C E T T V J E R W D Z
A R F U E N R T N N T N U O U E O E
L M N K N O E E A I T P O R E R O G
B E E N D E R G K A P K O E E P R E
G R D N A T E G N O K T M S E N N L
N K S N D G W D M A R D H A T E J S
I F D C O R I E M A H A N F L M I O
S V R M H N U T A O R N I A T I W K
L E D E G A A K E T W G E N T C L E
A I F E I N A U Z P L V E M H E E P
V L A L D P N R G E S C A L A P G U
R I N I A D A D S O G E E L E S E O
E N N V P H H P L A K K E R S T Z L
V G R O O T R O N D S T E M P E L A
G R O E N A R ? R A A P N E I E O K
Koeienpaar fdc veiling lila druk
Watermerk bontkraag getand papier hartz
Specimen gravure lijntanding kaart gift
Ongetand wijnrood strook vals los
Samenhangend wit euro schaars half
Okergeel ontwerp enface loupe ptt
Kamtanding telegram plakker nvph itep
Grootrondstempel zegel eender nagegomd post
Opdruk blauw druk verzameling keur
Pincet attest vervalsing geel     tint

Proef postzegels cent groen(2x) blok

Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van onze maandelijkse contactavond op vrijdag
16 november 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  = ongebruikt (met plakkerrest)
xxx= postfris

1.   Verzameling Israël 1948/1968 (x/xx) Yvert ff 10.891,- f.350,--
2.   x Nederland nr. 4 (5 ct, blauw) f.  45,00 f. 14,50
3.   x Nederland nr. 9 (15 ct, oranjebruin) f.  85,00 f. 22,00
4.   x Nederland nr. 28 (1 gld., grijsviolet) f.110,00 f. 33,00
5.   x Nederland nr. 29 (2 ½ gld. Rood en blauw) f.300,00 f. 50,00
6.   x Nederland Postpakket-verrekenzegels nr. 1 & 2 LUXE f.160,00 f. 68,00
7.   x Nederland Dienstzegels nr. 25/26 LUXE f.  45,00 f. 14,50
8.   xxx Nederland velletje nr. 1646 “Sterrenbeeldzegels” f.  65,00 f. 17,50
9.   xxx Nederland velletje nr. 1678 “Tien voor uw vakantie” f.  90,00 f. 30,00
10. xxx Nederland velletje nr. 1692 “Tien voor je kaart” f.  60,00 f. 15,00
11. xxx Nederland velletje nr. 1693 “Tien voor je brief” f.  60,00 f. 15,00
12. x Nederland nr. 1/3 f.440,00 f.140,--
13. xxx Nederland nr. 136/138 f.500,00 f.250,--
14. xxx Nederland nr. 305/309 f.  90,00 f. 40,00
15. xxx Nederland nr. 356/373 f.400,00 f.180,--
16. xxx Nederland nr. 356b 2x samenhangend f.120,00 f. 40,00
17. xxx Nederland nr. 402B / 403B f.560,00 f.260,--
18. Roltanding paren tussen 33 / 51 vnl. xx f.156,50 f. 60,00
19. Roltanding paren tussen 5 / 67 vnl. xx f.110,00 f. 40,00
20. x Insteekkaart Kaap de goede hoop Yvert ff 8.175,- f.200,--
21. FDC albumpje klein (zwart) ledig f.   3,00
22. FDC album voor 90 fdc’s ledig f.   3,00
23. FDC album voor 180 fdc’s ledig f.   4,00
24. FDC album voor 90 fdc’s ledig f.   2,00
25. Safe album 1940 – 1969 met nog enige zegels f. 10,00
26. Lindner album 1943 – 1971 ledig f.   5,00
27. Catalogus perfins / Oude prentbriefkaarten f.   1,00
28. xxx Nederland PTT mapjes nominaal f. 90,80 f.178,00 f. 10,00
29. xxx Nederland PTT mapjes nominaal f. 99,55 f.195,00 f. 10,00
30. xxx Suriname PB 6a (28 x), PB 6c (10 x) f.256,50 f.   7,50
31. xxx Nederland nr. 1098-1102 op insteekkaartje f.  45,00 f.   5,00
32. xxx Nederland 9 PB’s tussen 6f / 23a f.128,50 f. 10,00
33. xxx Nederland insteekboekje met PB combinaties f.150,75 f. 10,00
34. xxx  Deutsche Bundespost zegels/combinaties DM 348,65 f. 12,00
35. x Nicaragua insteekboek DM 1200,- f. 10,00
36. x DDR Michelnr. 242 DM 35,- f.   7,00
37. x DDR Michelnr. 251/255 DM 42,-               f.   8,50
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