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   ‘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



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.

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



Prijzen stijgen weer.
 

De nieuwe Speciale Catalogus van de NVPH (Ned.Vereniging
van Postzegelhandelaren) prijst een groot aantal zegels van vóór
1940 hoger.  Ditzelfde  geldt  voor  series  van begin  50  en  vrij
recente zegels. Het signaal, afgegeven op de grote veilingen van
het  afgelopen  jaar,  heeft  weerklank  gevonden  in  de  nieuwe
catalogus. Het was al in Franco voorspeld, want wij noteerden
voor goed materiaal aanzienlijk hogere prijzen. Er ligt sterk de
nadruk op kwaliteit. Kwaliteit kan ver doorgevoerd worden en
wat de één tolereert kan bij een ander niet door de beugel. De
aanduidingen  in  veilingen  zijn  o.a.  minder  fraai,  fraai,  bijna
pracht,  pracht,  superbe  en  luxe.  Die  laatste  2  omschrijvingen
staan voor super-zegels, waaraan niets kan worden opgemerkt.
Als verzamelaar streef je naar een verzameling met alleen die
super-zegels, maar helaas dat trekt de portemonnaie niet altijd.
Toch  is  het  goed  te  overwegen,  of  een  zegel  met  een  klein
gebrek wel verzamelwaardig is en ook niet een anti-belegging
vormt (d.w.z. hij brengt bij verkoop een schijntje op van wat hij
gekost heeft). Iedereen heeft zijn eigen criteria, doch scherp Uw
kwaliteitseisen in het voor U liggende seizoen nog eens aan.    

Port Betaald
Port  betaald  is  een uitgave  ter  gelegenheid  van het  150 jarig
bestaan van de postzegel. Het verhaalt, zonder saai te worden,
de  ontwikkeling  van de  post  in  Nederland  en  van de  eerste
postzegels. Het is een erg lezenswaardig boek, gelardeerd met
foto’s  en  kan  in  enkele  uren  uitgelezen  worden.  Plotseling
realiseer je je dan, dat je van een facet van de filatelie meer aan
de weet bent gekomen. Het boek, privé bezit,  leen ik graag uit
aan wie daar belangstelling voor heeft. Cor Brons

Opruimingsuitgifte van 1920 nrs. 104 en 105.

In  Franco  is  al  beschreven,  dat  de  10  gulden  van  de
Bontkraagserie  een  prestige-uitgifte  betrof.  Bij  het  drukken
waren veel te grote aantallen gefabriceerd (75.000), waarvan er
maar 15.000 werden verkocht. De posterijen zaten dus met een
grote  restvoorraad  en  daarom  besloot  men  in  1920,  die
restvoorraden  van  de  10  gulden  Bontkraag  en  Jubileum  van
1913 te overdrukken tot zegels van f. 2,50. De oplage van de
overdrukte  Bontkraag  was  51.800  exemplaren,  die  van  de
Jubileumzegel 76.000 exemplaren. 

Opruimingsuitgifte van 1921 nr. 106

Op 1 maart 1921 vond er een tariefsverhoging plaats, waardoor
de 4 ½ cent Bontkraag overbodig werd. Omdat er tegelijkertijd
behoefte ontstond aan een zegel van 4 cent, werd besloten de
4 ½ cent van een overdruk van 4 cent in rood te voorzien. Een
bekende plaatfout  van de zegel is de gebroken 4 van de rode
overdruk. 

Opruimingsuitgifte van 1923 nr. 114 t/m 120

De opruiming bevatte maar liefst zeven waarden. Aanleiding 
was ook tariefwijzigingen en zuinigheid van de posterijen. Er 
zijn verschillende tandingen met deze opdrukken, waarvan een 
met lijntanding* 11 ½ (10ct op 17 ½ ct)  zeer schaars is. Ook 
bestaat er een variëteit van de 10 ct op12 ½ ct zonder opdruk. 
Uiteraard is dit alleen vast te stellen in een paartje, waarvan 
slechts 1 exemplaar bekend is. 

* lijntanding en kamtanding zie de speciale catalogus van 
Nederland 2003 op blz. 15.



U  komt  toch  ook  naar  de  Postzegel-  en
muntenbeurs  in  het  Kruispunt  op  zaterdag
16  november  2002,  aanvang  12.30  uur  tot
17.00 uur.

Vervolgserie verrassingszegels.

Er komt geen eind aan de artikelen in de postzegelbladen, die je
leest,  over  de  provincievelletjes.  Zoals  al  vermeld  in  Franco
werden de oorspronkelijke  velletjes  van Overijssel  vernietigd,
omdat  er  een spelfout  in  stond.  Maar  naar  nu blijkt  niet  alle
zegels  werden  vernietigd.  De  spelfout  stond  in  feite  in  de
sluitzegel  in  het  velletje,  zodat  de  zegels  onder  andere  bij
Collect gebruik zijn op de Collect Card en ook op de sommige
fdc’s. De zegels uit  de oorspronkelijke vernietigde versie zijn
veel donkerder van kleur dan de nieuwe versie, dus gemakkelijk
te herkenen.  
En dan de prijzen. In het maandblad Filatelie van oktober 2002 
worden de 12 velletjes aangeboden van € 197,-- tot € 125,--. Dat
de kostprijs van de velletjes ongeveer € 60,-- is geweest, is men 
snel vergeten, of niet en kunnen we volgend jaar de velletjes ver 
onder de € 100,-- kopen?

Schriftelijke veiling

Helaas  is  het  resultaat  van  de  schriftelijke  veiling  niet  in
verhouding  tot  de  hoeveelheid  werk,  dat  er  aan  vastzit.  Het
aantal bieders bleef constant te laag. Daarom stoppen we na een
aantal  proefnemingen.  We  bedanken  Martin  Brons  voor  de
moeite, die hij zich heeft getroost om dit uit te proberen.  

Van de voorzitter.
it  is  alweer  het  laatste  nummer  van 2002.  Volgend jaar
gaan we met de derde jaargang van Franco beginnen. De

tijd gaat snel. 
D
Uit alle lectuur, die ik heb gelezen, was men enthousiast over
Amphilex en ik heb dezelfde mening. Postzegels verzamelen is
springlevend,  als je naar de aantallen bezoekers kijkt.  Er was
een  prachtige  tentoonstelling,  waar  je  dagen  voor  nodig  zou
hebben om alles te zien. Het was beslist de reis naar Amsterdam
waard. 
We waren vertegenwoordigd  op de infomarkt Carnisselande –
Albrandswaard. Leden heeft het nog niet opgeleverd, maar we
hebben foldermateriaal uitgedeeld aan ieder, die belangstelling
toonde  en  nu  maar  hopen,  dat  we  alsnog  succes  hebben.
Overigens gaan we ons ook meer concentreren op Rhoon om
leden te werven.
Het is wel vroeg, maar met dit laatste nummer van 2002, wens
ik U voor december prettige feestdagen.

Cor Brons 

Resterende bijeenkomsten in 2002

Postzegel- en Muntenbeurs: 16 november  !!!
(in  het  Kruispunt),  aanvang  12.30  uur  tot
17.00 uur.  Toegang gratis  en georganiseerd
door onze vereniging. 
U komt toch ook.

Dit is de uitnodiging voor de
bijeenkomsten van 15 november en

20 december.
(gebouw het Trefpunt, Dr. Kuijperstraat 4, B’drecht

aanvang 19.30 uur



Veiling vrijdag 15 november 2002 aanvang 21.00 uur
x    = gebruikt
xx  = ongebruikt (met plakkerrest)
xxx= postfris

Omschrijving                                                                                                 Cat.w         Inzet_  
1. Insteekboek voor postzegelboekjes ledig (16 bladen) €  4,50
2. Albumpje FDC’s Nederland nr.105/nr.140 (onbeschreven) €224,85 €11,00
3. xxx Nederland map nr.906/nr.1106 €231,00 €23,00
4. xxx Nederland blok nr. 854 €  37,50 €  7,00
5. xxx Nederland blok nr. 875,899,917,937 €  27,75 €  4,00
6. xxx Nederland blok nr. 1646 €  30,00 €  7,00
7. xxx Nederland nr. 350/355 €  35,00 €15,00
8. xxx Nederland nr. 550/555 €  68,50 €25,50
9. xxx Nederland nr. 556/560 €102,50 €38,00
10. xxx Nederland nr. 578/581 €  32,50 €10,50
11. xxx Nederland nr. 641/645 €  35,00 €13,50
12. xxx Nederland nr. 649/653 €  20,00 €  6,00
13. xxx Nederland nr. 683/687 €  16,00 €  5,50
14. xxx Nederland nr. 702/706, 707/711, 728/729 €  46,95 €14,50
15. x Nederland Dienstzegels nr. 44/58 €  16,00 €  5,00
16. xx Luxemburg nr. 552/554 & 572/574 “eerste plakker” €143,00 €21,00
17. xxx België 6 series (nominaal zonder toeslag Bfr. 380,00) €  9,50
18. xxx Spanje 53 zegels “klederdracht” €  4,50
19. xxx Nederland 2 velletjes nr. 1692/1693 €  60,00 €20,50
Kavel 20 / 29 zijn insteekboeken met een zeer lage inzet!
20. Diverse landen 1900 zegels bezichtigen! €  5,50
21. USA vnl. doubletten zeer groot aantal! Koopje! €  3,00
22. Italië zeer groot aantal zegels, w.o. Vaticaan en doubletten €  4,00
23. Diverse landen w.o. Engeland & Duitsland €  2,00
24. Vele honderden zegels met vogels w.o. series, leuke koop €  3,00
25. Iets Oostenrijk (klassiek), en diversen €  1,00
26. Zweden, w.o. doubletten maar ook goed materiaal €  3,50
27. Engeland, Ierland, Canada, Australië, w.o. goed materiaal €  6,50
28. Engeland grote hoeveelheid in dik stockboek €  4,00
29. Nederland veelal doubletten in twee insteekboeken €  2,50
30. xxx Zwitserland Yvertnr.1080/1083 & nr. 1086/1089 €    8,25 €  1,75
31. x Zwitserland nr. 449/452 Olympia 1948 €  10,00 €  2,75
32. xxx Engeland blok 6 (nr. 1241) &  fascimile “one penny black” €  4,50
33. xx Engeland, insteekkaartje met 4 verschillende series €  1,25
34. xxx Ned.Antillen nr. 714/715 & 1131/1134 €  18,50 €  2,75
35. Suriname klein lotje diversen w.o. LP 27/28, 29/30 €  23,30 €  3,00
36. Curacao insteekkaartje w.o. nr. 138/140(xxx) & 182/184(xxx) €  30,35 €  3,50
37. Ned.Indië insteekkaart met “dubieuze” opdrukken €  1,50
38. Ned.Indië insteekkaart JAVA overdrukken (helaas veel vals!) €  2,50
39. Nederland FDC nr. E41, E42(met adres), E67(blanco) €  24,00 €  2,50
40. Lotje enveloppen / kaarten w.o. Europa €  1,00
41. Briefkaart Londen / Ierseke (kleinrond) december 1895 €  4,00
42. Briefkaart USA (1888) & enveloppe Australië (1922) €  2,50

43. xxx Nederland velletjes nr. 1546/47 & 1571/72 €  15,00 €  6,50
44. xxx Ned. Partij rolzegels vnl. regina in strippen van 5
      Nominaal fl. 84,50 (€ 38,40), w.o. hoog genoteerd €25,00
45. xxx Nederland nr. 542/543 Jubileumzegels 1949 €  12,95 €  3,50
46. xxx Nederland nr. 583/587 Zomerzegels 1952 €  25,00 €  8,75
47. xxx Nederland nr. 1003/1006 in blokken van vier €  22,40 €  5,00
48. xxx Ned. Luchtpost nr. 4/5, 10, 11, 14, 15, 16 €  10,65 €  2,75
49. xxx Engeland 2 insteekkaarten w.o. brugparen en series €  2,00
50. x Engeland insteekboek w.o. veel klassiek, doubletten €10,00
51. x Engeland insteekboek met vnl. modern materiaal €  2,00
52. Duitsland Reich 4 poststukken inflatie €  7,00
53. Ned. Legioenblokken (xx) nr. 402B/403B, met veel roest!!! BOD
54. Bundespost afgeweekt (grootformaat) in enveloppe €  0,50
55. Nederland insteekboek “plakker”w.o. aardig materiaal €20,00
56. Nederland x / xx / xxx in insteekboek bezichtigen!!! €850,00 €48,00
57. Nederland diversen in insteekboek w.o. leuk materiaal! €  5,00
Kavel 58 / 60 Klassiek, w.o. in aantallen op insteekkaartjes echter veelal slechte kwaliteit!
58. x  nr. 19(8x), 20, 21(5x), 22(5x), 24(3x), 25, 26(5x), 27(4x) & 28 €255,80 €10,00
59. x Nederland nr. 13(2x), 15(6x), 16(3x), 17(6x) & 18(3x) €685,00 €30,00
60. x Nederland nr. 7(9x), 8(7x), 9(2x), 10(3x), 11(3x) €587,00 €15,00
61. xx Ned. losse waarden tussen 1869 – 1935 w.o. aardig mat.! €199,15 €10,00
62. x Deutsche Bundespost nr. 22, 33, 35, 46(2), 51, 52, 54, 56, 83,
      84, 86, 89, 90, 97, 109/10, 122, 145, 171 keurig gebruikt! €320,75 €58,00
63. xxx Duitsland Reich engross vnl. in veldelen. Hoge cat.waarde! €  5,00
64. xxx Ned. PB nr. 9df “Postgiro ook voor u, gemakkelijk, snel, secuur” €80,00 €40,00
65. x Nederland restanten op albumbladen w.o. aardig port. €  2,50
66. Importa edelweis 32 insteekboek (64 blz., ledig) z.g.a.n. €  5,00
67. Importa FDC – album PS III (ledig) €  1,75
68. Importa FDC – album PS III (ledig) €  1,75
69. Importa PS POPULAIR (2 stuks, ledig) €  1,75
70. xxx Ned. Nr. 102/103, Hulpuitgifte 1919 postfris €220,00 €100,-
71. xxx Ned. Nr. 267/268, Herdenkingszegels 1934 postfris €  90,00 €45,00
72. xxx Ned. Nr. 274/277, Zomerzegels 1935 postfris €120,00 €58,00
73. Verzameling Vaticaan, 1959 – 1974, keurig gebruikt €125,00 €30,00
74. Ned. PS I album met diverse poststukken en bundel EDB. €  2,50
75. Ned. 5 Openingsvluchten KLM w.o. betere €  2,75
76. Zwitserland xxx diverse PTT-souvenirs (nominaal Zfr.44,20) €18,00
77. x Nederland nr. 6, 15 ct. Oranje €120,00 €39,00
78. x Nederland nr. 29, 2 ½ gld. Rood en blauw €120,00 €39,00
79. x Nederland nr. 41, 22 ½ ct. Zwartgroen €  14,50 €  5,25
80. x Nederland nr. 134/135, Tooropzegels 1923 €  42,00 €14,00
81. x Nederland nr. 346/349, 1 t/m 10 gld. Wilhelmina €  95,25 €30,00
82. Indonesië x/xx/xxx in handelaren stockboek met veel mat. €24,00
83. indonesië falcificaties “ongetande exemplaren “w.o. RIS €  3,75
84. Indonesië x insteekboekje met vnl. gebruikt materiaal €  3,75
85. Indonesië kleine verzameling x/xx/xxx in stockboek €  6,50
86. xxx Suriname nr. 130 / 136 Brandkast met overdruk €  48,00 €19,00
87. xxx Suriname nr. 285 / 294 En Face Juliana 1951 €  47,00 €18,50
88. xxx Suriname nr. 309 / 311 Stadionzegels 1953 €  37,50 €14,50



89. xxx Suriname Luchtpost nr. 1 / 7 Mercuriuskop 1930 €  35,00 €14,00
90. xxx Suriname Luchtpost nr. 20 / 22 Mercuriuskop 1941 €  41,00 €16,50
91. x Ned. klassiek w.o. nr.3/6 echter veelal slechte kwaliteit! €  4,00
92. xxx Indonesië enorme hoeveelheid zegels in complete vellen
      en veldelen w.o. veel Bayar (port), in 8 mappen. Mooie /
      avontuurlijke koop voor de liefhebber. Hoge cataloguswaarde! €3922,-- €135,--
93. Insteekboek met vnl. xx / xxx Suriname w.o. series en enige
       fdc’s. Leuke koop met behoorlijke cat.waarde! €   5,00
94. x Zwitserland kleine verzameling in insteekboekje met
      enige betere series en klassiek, hoge cat.waarde! € 12,50
95. xxx Suriname verzameling 1975 – 1987 in insteekboek,
      nagenoeg compleet. Mooie partij! €500,00 € 62,50
96. x Ned. Indië met veel gebruikt in aantallen, w.o. veel dienst en
      klassiek materiaal, uitzoeken. Hoge cat.waarde! € 20,00
97. x Nederland modern materiaal in goed gevuld insteekboek, w.o.
      veel toeslag series, behoorlijke cat.waarde. €   7,00
98. xxx Zwitserland jaargangen 1988 – 1992 in PTT boekje
      nominaal Zfr. 100,10 (€ 68,45) Mooie koop met lage inzet € 45,00
99. xxx Zwitserland 2 series courante, nominaal Zfr. 33,80 (€23,10) € 15,00
100. xxx Zwitserland partijtje boekjes tussen 1989 – 1993, meest
        dubbel. Nominaal Zfr. 98,00 (€ 67,00) € 40,00
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Einde veiling.

U kunt ook kavels inleveren. Meld U zich bij de veilingmeester.

Adverteerders.

Mede door de advertentieopbrengsten kan dit blad gerealiseerd
worden. Ook in het volgende jaar mogen wij op de steun van
onze adverteerders rekenen.
Uiteraard bevelen wij onze adverteerders van harte bij U aan.

150 Jaar postzegels in Nederland.

Het jubileumjaar is haast ten einde. Toch willen we nog even 
memoreren, dat op

6 mei 1840  de eerste postzegel van de 
wereld werd uitgegeven in Engeland. Deze 
zegel was de one penny black, waarvan hier 
een afdruk.

Contributie.

Heeft U de contributie voor 2002 nog niet overgemaakt, doe dat
dan meteen € 7,-- op girorekening 2907935 t.n.v. Penningmstr.
Ver.v.Postzegelverz. Barendrecht.
Ook hebben wij door de invoering van de euro van sommige
leden niet  het  juiste  bedrag ontvangen, doordat men verkeerd
heeft omgerekend of het omgerekende bedrag alsnog in guldens
heeft  overgemaakt.  Kijkt  U  dit  even  na.  Het  bespaart  de
penningmeester veel werk.

U komt toch ook?? Waar naar toe…..

Natuurlijk de beurs op 16 november in het Kruispunt. Aanvang 
12.30 uur tot 17.00 uur. 


