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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: C.W. Visser  

     Beltmolen 17, 2992 DA Barendrecht    0180-620745
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 kosteloos 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

          “robert broekers” 

                                   

 Meubel- & Woningstoffering

                                                 

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 



Emissie 1899 “Bontkraag” cat. nrs. 49 en 56 t/m 80

Op 6 september 1898 werd Wilhelmina  op 18 jarige leeftijd tot koningin gekroond. De
jeugdige beeltenis van de emissie hangend haar paste niet meer en er werd dus besloten
en nieuwe emissie uit te geven. Als eerste werd de 1 gulden uitgegeven. Deze werd later
veranderd waardoor wij de eerste uitgave van de 1 gulden kennen als de Kroningszegel.
De Kroningszegel is herkenbaar aan: het cijfer 1 is dikker en lager en het woord gulden is
dunner (in hetzelfde type als het er bovenvermelde Koninkrijk der Nederlanden) dan bij
de latere uitgave.
Het ontwerp werd gemaakt op basis van een  door Adolphe Zimmermans gemaakte foto.
Op deze foto draagt de vorstin een kraag van bont. De serie valt door het ontwerp, het
formaat en de gebruikte druktechniek in twee gedeelten uiteen. Het eerste gedeelte omvat
de lagere  waarden  van 3 cent  tot  en met  60 cent,  het  tweede gedeelte  bestaat  uit  de
zogeheten “gulden-waarden”. 
Bij  de  lagere  waarden  kunnen  onderscheiden  worden  de  éénkleurige  zegels  en  de
tweekleurige.  Het  medaillon  werd  bij  de  laatste  in  een  tweede  drukgang  geplaatst.
Verschuivingen van het medaillon komen voor en zijn interessant vanaf 1,5 mm. Omdat
de  kleuren  in  de  oorspronkelijke  oplage  gedeeltelijk  niet  goed  konden  worden
onderscheidden, werd besloten een aantal zegels van kleur te laten veranderen.
Er zijn diverse interessante  tandingen, een groot aantal  kleurverschillen,  verschillende
papierdikte en variëteiten, zoals een ongeperforeerde bovenzijde. Er bestaat een boekje
dat  bijna  alle  verschillen,  kleuren  en  plaatfouten  beschrijft.  Echt  iets  voor  de  ware
liefhebber.  
Voor postzegelboekjes werd een deel van de vellen van de 3 cent groen, de 5 cent, de 7 ½
cent, de 10 cent en de 12 ½ cent gedrukt in drie blokken van 60 zegels. In deze blokken
werden de clichés van de ene helft geplaatst in een richting die tegenovergesteld was aan
de clichés van de andere helft. Hierdoor kwamen de zegels zonder en met tussenstrook bij
elkaar. In 1924 verscheen er een aantal van deze speciale vellen van de 7 ½ cent aan de
loketten.  Daardoor  werden  de  verzamelaars  in  de  gelegenheid  gesteld  de  bijzondere
samenstellingen uit de vellen in handen te krijgen. Overigens zijn er van de 5 cent rood
ook enkele keerdrukparen bekend, die echter alle ongebruikt zijn.
De hoge waarden zijn ware meesterstukjes. U moet ze beslist onder loupe eens bekijken.
De 10 gulden is pas later uitgebracht. Over het nut van deze 10 gulden bestaat twijfel.
Sommige poststukken moesten met tweemaal 5 gulden worden beplakt, maar om hier een
waarde van 10 gulden voor uit te geven is overdreven. Waarschijnlijk ging de PTT voor
het eerst commercieel en waren er zoveel verzamelaars gekomen, dat het de moeite waard
was  deze  zegel  in  de  markt  te  zetten.  De  oplage  van  de  10  gulden  bedroeg  75.000
waarvan er maar 15.430 werden verkocht. Dit is mede te wijten aan de Jubileum-serie die
ook een 10 gulden kende. De restanten van de oplage van de 10 gulden werden overdrukt
tot  zegels  van 2 ½ gulden. Dat de 10 gulden nog in waarde zal  stijgen mag worden
aangenomen. 15.430 zegels, waarvan er veel zijn beschadigd en vernietigd, is gezien het
aantal verzamelaars, bijzonder schaars te noemen.   

C.J. Brons

Grootrondcatalagus voor niets

Op www.po-en-po.com kunt U gratis een grootrondcatalogus verkrijgen, bijgewerkt
tot  heden.   Dit  is  een  mooi  initiatief  van  de  Nederlandse  Vereniging  van
Poststukken- en Poststempelverzamelaars (Po&Po). De catalogus wordt uitgebracht
door uitgeverij Filatop. Geen computer en toch belangstelling? Onze vereniging kan
op aanvraag er een voor U verzorgen.  

VIJFENTWINTIG JAAR CIJFERZEGELS TYPE
CROUWEL

In  het  blad  Filatelie  van  maart  2002 staat  een  hoogst  interessant  artikel  van  de
Crouwel serie (cat. nrs. 1108 – 1118 en verder.) Er wordt een beschrijving gegeven
van  de  diverse  types,  die  in  de  25  jaar  zijn  aangemaakt.  Vellen,  boekjes  en
plakzegels etc. worden op duidelijke wijze behandeld. Misschien een idee om er een
mooi thema van te maken. Het kost bijna niets, alleen wat zoekwerk. Dit moet de
ware filatelist wel aanspreken. Wist U b.v. dat van de 55ct exemplaren bestaan, die
met watergevoelige inkt zijn bedrukt? Voorzichtig afweken dus!

VERRASSINGSZEGELS IN 13 VELLETJES

De  verrassingszegels  zijn  uitgegeven  in  12  velletjes  en  dan  verschijnt  op  30
augustus  nog  een  velletje.  30  augustus  omdat  dan  de  Amphilex  2002  wordt
geopend.   Ik weet niet hoe het U vergaat, maar ik word daar niet goed van.  De PTT
maakt het weer eens te gek met allemaal onnodige uitgiften, die de filatelist alleen
maar  op  kosten  jaagt.  Een  hele  ongewenst  verrassing  dus.  Daarom  mijn  kreet:
PTT STOP ER MEE!                        C.J. Brons

Nieuwe leden:
 
De Heer J. Ouborg
De Heer P. de Haan
Mevr. I. Venstra
De Heer M. van Egmond
Mevr. W.P. van Vliet – de Korte

Allen hartelijk welkom bij onze vereniging.

http://www.po-en-po.com/


Drie varianten van Europazegel 2001

Voor de liefhebber vermelden we, dat de Europazegel 2001 drie typen tandingen kent.
Dit komt omdat de zegel los en in verschillende boekjes is uitgegeven.

Nieuwe uitgiften

Op 28 januari 2002 zijn een aantal nieuwe zegels verschenen die we al kennen, maar
nu alleen met de eurowaarde.  Het gaat om de volgende emissies: Bijplakzegel van €
0,02, Geboortezegel van € 0,39, Huwelijkszegel van € 0,39, Rouwzegel van € 0,39,
Verhuiszegel van € 0,39, 10 om te feliciteren van € 0,39, 10 voor uw post van € 0,39,
3 europostzegels van € 0,39, € 0,54 en € 0,75. De volgende basiszegels komen uit op 1
april en dan zal het gedaan zijn met de gulden naar euro omwisseling.

150 jaar Postzegels

Ter gelegenheid van het 150-jaris bestaan van de postzegel  is  een zeer  interessant
boek verschenen met als titel “Port betaald”. Het is eigenlijk een must voor iedere
verzamelaar omdat daarin het ontstaan van de postzegel wordt beschreven. Het boek
kost € 24,95. Dit boek wordt aangeschaft door de vereniging, zodat U de mogelijkheid
hebt het gratis te lezen. Als het boek in ons bezit is zal het in de lijst van boeken
worden vermeld.

Verloting

Op de contactavonden, waarop geen veiling zal worden gehouden, willen we ten bate
van de vereniging een loterij opzetten. Er zal telkens een filatelistische prijs of prijzen
kunnen worden gewonnen, waarbij we een keuze maken uit de betere zegels. De loten
kosten € 0,50 per stuk. Tussen halfacht en halfnegen zullen de loten verkrijgbaar zijn.
Om kwart voor negen is de trekking. 

Nogmaals de rondzending

De  rondzending-boekjes  mogen  3  dagen  in  Uw  bezit  blijven.  Zoals  al  eerder
opgemerkt, het kost veel onnodig werk  voor de rondzendcommissaris, de heer Visser,
als U de boekjes langer dan 3 dagen vasthoudt. Overtreders zullen voortaan een gele
kaart van de vereniging ontvangen, om ze op deze wijze attent  te maken op hun
storend gedrag.

Onze leuze, U hebt 3 dagen keuze!!!

Van de voorzitter

 ziet hieronder een, dachten wij, verbetering van de opmaak. Voortaan zal
op pagina 1 duidelijk aangegeven worden voor welke contactavonden U
wordt uitgenodigd. Ten overvloede zijn nog daaronder vermeld de nu nog

resterende contactavonden van 2002. Voor de avonden waarop geen veiling wordt
gehouden, krijgt U in het vervolg geen “groene kaart uitnodiging” meer, maar deze
zal  gedaan  worden  in  Franco.  Dit  bespaart  kosten  en  veel  werk.  Ondanks  de
advertentie-opbrengsten  kost  Franco  toch  een  aardig  bedrag  per  jaar  en  is  de
besparing van de groene kaart een niet geringe reductie op die kosten. Ik ben mij
bewust, dat een goede Franco-lezer dit allemaal reeds weet, maar  voor goede orde
vermeld ik het toch nog een keer.

U

De zomer staat weer voor deur. Nog een bijeenkomst in juni en dan komen we pas
terug met Franco in september. Ik weet niet hoe het vergaat, maar ik heb altijd de
neiging in buitenlandse steden een postzegelwinkel te zoeken. In mijn geval ga ik zo
er  Nederlandse  zegels  in  etalage  liggen  altijd  vergelijken  wat  deze  wel  moeten
kosten. Eerlijk gezegd ben ik nog geen koopjes tegen gekomen en mijn conclusie is,
dat door de moderne communicatie het niet zoveel uitmaakt of je in Nederland of
het buitenland zegels aanschaft.  Koopjes of niet, ik besluit in dit laatste nummer
voor de vakantie U een goede vakantie toe te wensen.

                                                                        C.J. Brons

Dit is de uitnodiging voor de bijeenkomsten
van 17 mei en 21 juni

Resterende bijeenkomsten in 2002

17 mei met veiling
21 juni
20 september met veiling
18 oktober    
15 november met veiling
20 december

Beurs: 16 november   !!!!!!! 


