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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



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

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



Vooraf: Het  woord  stempel  is  mannelijk,  dus  is  het  de  stempel.  In
vaktermen komt stempel  ook onzijdig voor.  Ik  heb me aan  de gehouden,
maar  het is gemakkelijker. Wat je ook wel eens leest is  de zegel. Maar de
Dikke van Dale zegt, dat zegel onzijdig is, dus is het het zegel.

Stempels van Nederland

Zoals reeds  enige tijd geleden in Franco toegezegd,  behandel  ik nu enige
oude stempels, die veel voorkomen. De stempels zijn niet op ware grootte.
De stempels  vertellen  de  postgeschiedenis  en  maken de  filatelie  een  stuk
interessanter. Immers alleen het zegeltje sparen is eenvoudig. Maar stempels
sparen  vereist  meer  inzicht.  Veel  lectuur  is  beschikbaar.  Bijna  alles  is
uitgezocht, wanneer de  afzonderlijke stempels in omloop kwamen, de post-
hulp- en bijkantoren, die ze gebruikten en wanneer de stempel uit de roulatie
is  genomen,  of  wanneer  de  stempel  voor  het  laatst  op  een  zegel  is
gesignaleerd.  Alle  stempels  zijn  voor  de  filatelie  genummerd  naar  soort,
zodat  men  onmiddellijk  kan  weten,  welke  stempel  bedoeld  wordt.  De
nummers staan bij de stempel. Voordeel van stempels sparen is ook, dat met
enige kennis altijd gezocht kan worden naar manco’s, of betere afbeeldingen
en dat niet zelden koopjes te halen zijn. Stempels sparen probeert U het eens!
 
Ik begin met de Franco-takje-stempel, omdat deze stempel heel bekend en
onbekend is.  De vierde emissie moest hiermede worden afgestempeld. De
vierde  emissie  was  uitgegeven  voor  drukwerk-frankering.  Het  gedeelte
Franco aan de stempel was los en aan de stempel geschroefd.  Er zijn een
aantal kantoren, Amsterdam, Leeuwarden en Middelburg, waar Franco wel
eens ontbreekt.

Opr  oep!!!!  

De penningmeester heeft het verzoek aan alle leden om de contributie zo snel
mogelijk te betalen.
Doet  U  dat  s.v.p.  Aanmaningen  kosten  veel  tijd,  die  beter  besteedt  kan
worden.

         Contributie voor 2003 is € 7,-- over te maken op rekening:

                                              2907935
       t.n.v. Penningmstr. Ver.v.Postzegelverz. te Barendrecht 

(nieuwe leden kunnen met de contributie, indien nog niet betaald, € 2,-- aan
inschrijfgeld betalen)



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 ware postzegelverzamelaar 3 delen, waarin uitgebreide info over o.a. de 

Nederlandse zegels
 

Bovendien kunt U altijd over de 
nieuwste Yvert beschikken

. Onze 
vereniging leent  de Yvert of delen daarvan gratis uit. Onze secretaris de 
heer J. Tavenier kunt U bellen tel. 0180-612375 als U een deel  of delen 
wilt lenen. Bij de Tavenier is ook te leen een watermerkzoeker en een 
blauwe lamp.

Onze bibliotheek is nog wat klein, maar voor de postzegelverzamelaar
hebben wij toch heel wat interessante lectuur. Lezen over de hobby
maakt het plezier van het verzamelen groter. Wat denkt U b.v. van
nummer 9 op de lijst:  de vervalsingen van Nederland & O.G. Niet
alleen interessant, maar bij de aanschaf van zegels, ook wat minder
dure, kunt U een valse van een echte onderscheiden. Er zijn heel wat
knappe vervalsingen, die nauwelijks te herkennen zijn. Toch zijn er
altijd kenmerken, die het mogelijk maken de valse exemplaren op te
sporen. Het is maar dat U het weet.

Van de voorzitter

llereerst  wil  ik  U  allen  een  gelukkig  en  voorspoedig  Nieuwjaar
toewensen.  Ik  hoop  en  verwacht,  dat  wij  veel  genoegen  zullen
beleven aan de komende contactavonden (hieronder vermeld).A

Bij de aanvang van een nieuw jaar hebben sommigen de gewoonte goede
voornemens in acht te nemen, om vervolgens deze veelal in de loop van het
jaar weer te vergeten. Toch zou ik U willen vragen om Uzelf voor te nemen,
dit jaar één nieuw lid aan te brengen. Verderop in dit blad ziet U 5 nieuwe
leden  en  daar  zijn  we  heel  gelukkig  mee.  Je  ziet,  dat  er  nog  altijd
verzamelaars  zijn  in  Barendrecht  of  omgeving,  die,  bijvoorbeeld  met  de
laatste  beurs,  zich  aangesproken  voelen  en  zich  spontaan  opgeven.  Het
Bestuur doet al het mogelijke om nieuwe leden te werven, maar dat lukt ons
slechts  mondjesmaat.  Als  wij  met  elkaar  onze  schouders  eronder  zetten
moeten de resultaten merkbaar beter worden. We hebben alles bij elkaar de
kandidaat leden best wat te bieden en zeg nu zelf een contributie van € 7,--
per jaar, daar kan je het niet voor laten.
Ik wens U veel succes.

Cor Brons

Resterende bijeenkomsten in 2002

De resterende bijeenkomsten voor 2003

21 maart jaarvergadering met veiling          17 oktober
18 april                                                         21 november met veiling
16 mei met veiling                                        19 december
20 juni
19 september met veiling

Beurzen: 15 maart en 15 november

Dit is de uitnodiging voor de
bijeenkomsten van 17 januari en 21

februari 2003.
(gebouw het Trefpunt, Dr. Kuijperstraat 4, B’drecht

aanvang 19.30 uur



De  kascommissie  heeft  haar  bevindingen  op  schrift  gesteld  en  de  heer
Schemkes  overhandigt  dit  aan  de  voorzitter.  Voorzitter  bedankt  de  beide
heren.
De vergadering geeft decharge voor gevoerde financieel beleid.
 De kascommissie  voor  het  jaar  2002 zal  bestaan  uit  de  heren  P.M. v.d.
Graaf, A. Brons, terwijl de heer J. Ouborg zich als reserve kascommissielid
ter beschikking stelt.

Bij het jaarverslag Rondzendverkeer dringt de heer J. Visser er nogmaals op
aan de Rondzendingen altijd zo snel mogelijk door te geven.

De begroting, zoals door het bestuur opgesteld, wordt door de vergadering
goedgekeurd. De contributie wordt voor het jaar 2003 wederom vastgesteld
op € 7,-- (inschrijfgeld zal € 2,-- bedragen).

Bestuursverkiezing: Aftredend zijn de heren J. Visser en F. Vuyk., die zich
beiden  herkiesbaar  hebben  gesteld.  Er  zijn  geen  tegenkandidaten  gemeld,
zodat  beide  heren  weer  voor  een  nieuwe  periode  in  het  bestuur  komen.
Tegen een voorstel om de heer W. Visser in het bestuur te benoemen, heeft
niemand bezwaar,  zodat deze ook deel uit gaat maken van het bestuur als
penningmeester. 

Bij de rondvraag vraagt de heer A. Brons wat de functie van de heer Vuyk in
de toekomst zal zijn. Voorzitter antwoordt, dat de heer Vuyk de heer J. Visser
bij het rondzendverkeer zal gaan assisteren.

Reeds een half uur na het begin sluit de voorzitter de vergadering, na alle
bestuursleden, de heer Crum en de dames, die de keuken ”bemannen”bedankt
te hebben voor alle bewezen diensten. 
Na  de  vergadering  bedankt  de  heer  Schemkes,  sprekend  namens  alle
aanwezigen, het bestuur  voor het goed georganiseerde feest in januari j.l. en
voor het goed besturen van de vereniging.

Barendrecht 16 maart 2002
  

De secretaris.

Stempel 30 van 1852, halfrond met Egyptische letters
Stempel 37 van 1852, halfrond met Egyptische letters met jaartal
Stempel 39 van 1854, halfrond met groteske letters 
Halfrond stempels kunnen heel zeldzaam zijn. De catalogus van Dr. F. Reed 
vermeldt geen waarden maar symbolen om de zeldzaamheid aan te geven.
Deze stempels komen uitsluitend voor op de eerste emissie en wel op de 
eerste platen.
 Stempel 27, franco zonder kastje is ook van 1852, komt in verscheidene 
typen voor en is zeldzaam.

                           Stempel 43, franco met kastje is van 1856. Er zijn diverse 
                          typen en ze komen voor op zowel de eerste, tweede en derde
                          emissie

BARENDRECHT   Stempel 58, langstempel ook vanaf 1852, in        
58                               diverse typen. Barendrecht stempel is bekend van 1867.

Langstempels kunnen zeldzaam zijn en een hoge waarde     
vertegenwoordigen, doch niet zo hoog als halfrondstempels.
                      
                       Stempel 52, puntstempel vanaf 1869. Het cijfer staat voor de  
                       plaats. Nr. 5 b.v. is Amsterdam. Ook hier tref je zeldzame   
                       exemplaren aan. Puntstempels komen meestal voor op de derde
                       en vijfde emissie. De stempel van de vierde emissie is een 
                       apart verhaal.

             Stempel 89, kleinrond, van 1879. Dit is misschien de 
             bekendste stempel. Wordt ook veel verzameld en kan

bij schaarse exemplaren pittig geprijsd zijn.

C.J. Brons



Nieuwe uitgiften 2003

2 januari 2 velletjes Beatrix met elk 5 zegels € 0,55 en € 0,70
               Bijplakzegel € 0,05
               Van Gogh velletje 10 gelijke zegels € 0,39
               2 Velletjes priorityzegels elk 5 gelijke zegels € 0,59 en € 0,75
4 maart  300 jaar Joh. Enschede 2 zegels van € 0,39
8 april    Zomerzegels 6 verschillende van € 0,39 toeslag € 0,19
6 mei     Nederlandse Wad 4 verschillende zegels van € 0,39 en
              priorityvelletje 4 verschillende zegels van € 0,59
3 juni     250 jaar Douwe Egberts. 2 verschillende zegels van € 0,39
24 juni   Land-Lucht-Water velletje van 10 met 2 verschillende zegels € 0,39

De andere uitgiften komen pas medio juli ter beschikking. 

Notulen van de  jaarvergadering,  gehouden op vrijdagavond 15
maart 2002 in gebouw “Het Trefpunt”te Barendrecht.
Aanwezig zijn 47 leden,  waaronder  5 dames en het  voltallige bestuur,  de
heren  C.J.  Brons,  voorzitter,  J.W.  Tavenier,  secretaris,  J.  Visser,  leider
rondzendverkeer,  M.W. Brons, veilingmeester,  M.C. Kooiman, organisator
beurzen en F. Vuyk.

Om precies 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering. Hij heet iedereen
van  harte  welkom  op  deze  34ste algemene  ledenvergadering.  In  zijn
openingswoord zegt hij, dat helaas de jeugdclub m.i.v. 1 januari j.l. ter ziele
is, wegens gebrek aan belangstelling, maar dat deze mogelijk later weer zal
worden  opgestart.  Hij  memoreert  ook de feestavond in januari  2002.  Een
geslaagde avond, waarop de heren J. Visser en M.C. Kooiman als eersten tot
lid  van  verdienste  werden  benoemd.  Op  deze  avond  kreeg  ieder  lid  een
verenigingsspeldje  opgespeld.  Leden,  die  dat  speldje  nog  niet  hebben
ontvangen,  kunnen het  alsnog afhalen bij  de secretaris.   Verder  dringt  de
voorzitter er op aan, liever niet of anders zo weinig mogelijk te roken in de
zaal. Bij het agendapunt 2, ingekomen stukken, laat de secretaris weten, er 2
te  hebben  ontvangen  en  bedoelt  hiermede  de  twee  draaginsignes,  die  de
vereniging  heeft  ontvangen  van  de  gemeente  i.v.m.  het  jaar  van  de
vrijwilliger. Na een korte speech van de secretaris heeft Mevrouw Kooiman
deze insignes de beide heren C.J. Brons en F. Vuyk onder applaus opgespeld
als blijk van waardering voor het jarenlang leiden van de jeugdafdeling.

Op de notulen over de vorige jaarvergadering, gehouden op 16 maart 2001,
hebben de leden geen op- of aanmerkingen.

Dan  volgt  het  jaarverslag  van  de  penningmeester.  Voorzitter  zegt  dat  de
stukken over 2001 zijn opgemaakt  door de vorige penningmeester de heer S.
Lagendijk,  die  thans  in  Ruurlo  woont,  dit  door  het  overlijden  van  de
penningmeester de heer G.J. v.d. Berg. De heer Gouweloos vraagt wat in de
Staat van Baten en lasten betekent: Afboeking debiteur f. 143,10. Voorzitter
antwoord, dat dit een (nieuw) lid betreft, die met achterlaten van een schuld
aan het  rondzendverkeer,  met de Noorderzon is vertrokken.  Pogingen van
diverse bestuursleden o.a. de heer J. Visser, om deze man te achterhalen zijn
helaas op niets uitgelopen. Ook is er een vraag over de begroting voor het
jaar  2002.  Hier  staat  n.l.  onder  lasten:  Afschrijving  f.  400,--.  Voorzitter
antwoordt, dat het hier om de aanschaf van de speldjes, bronzen, zilveren en
gouden,  gaat,  die  tezamen  meer  dan  f.  1000,--  hebben  gekost  en  dat  dit
bedrag over meerdere jaren wordt afgeschreven. 

Verslag kascommissie. De heer J. Schemkes zegt, samen met de heer P.M.
v.d. Graaf, de financiële administratie van de vereniging grondig te hebben
gecontroleerd en alles in orde te hebben bevonden. 

Overleden

Op 8 november 2002
is overleden ons

trouwe lid de Heer
T.C. Slikkerveer

Nieuwe leden

De heren: E Vroege
K.B. Nieswaag

T. Booy
W. Landsmeer
J.A. Brosens

Allen hartelijk welkom



Veiling vrijdag 17 januari 2002 aanvang 21.00 uur

x gebruikt

xx ongebruikt (met plakker(rest))

xxx postfris  
NR.   omschrijving cat.w inzet
      € €

1 xxx Postzegelboekje 8 B 11.35 2.25
2 xxx Postzegelboekje 10A 11.35  2.25
3  2 env. 1911 & 1924 vanuit Ned.Indië naar Nederland   4.00
4 xxx Ned. nr. 1709 "10 om te verassen"  6.50  3.25
5 xxx Ned. nr. 1842-1851 "hoogtepunten uit de 20ste eeuw" 17.50  7.50
6 xxx Ned. nr. 1878-1887 "10 x gefeliciteerd" 10.00  4.00
7 xxx Ned. nr. 1894-1903 "200 jaar rijksmuseum" 10.00  4.00
8 xxx Ned. nr. 1909-1918 "10 x sail Amsterdam" 10.00  4.00
9 xx Ned. 7 series w.o. 544/48,556/60,573/77,607/11,641/45 229,-- 35.00

10 xxx Ned. 5 kinderblokken nr. 875,917,1001, 1083,1107 38.10  5.75
11  Ned. E37,39/44,47 ogenschijnlijk onbeschreven, doch gegomd 103,-- 18.00
12  Diverse FDC's w.o. Nieuw Guinea E2,E4 alle blanco 32.45  7.00
13  Nederland FDC E62/E77, onbeschreven 74.80 10.00
14 xxx Bundespost Blok 2 (nr.315-319) "Componisten" 32.00 10.00
15 x Ned. nr. 870-874 op strook R'damse Phil. Vereeniging   2.00
16  FDC album Nederland, meest onbeschreven 64.00  3.75
17  FDC album Nederland, meest onbeschreven 131,--  7.50
18  Nederland FDC nr. E 48, onbeschreven / open klep  4.50  1.25
19  Nederland FDC nr. E 49, onbeschreven / open klep 25.00  9.25
20  Nederland FDC nr. E 50, onbeschreven / open klep 17.50  6.75
21  Nederland FDC nr. E 51, onbeschreven / open klep 30.00 11.00
22  Nederland FDC nr. E 56, onbeschreven / open klep 37.50 13.00
23  Nederland FDC nr. E 57, onbeschreven / open klep  8.50  2.75
24  Nederland FDC nr. E 58, onbeschreven / open klep 17.50  6.25
25  Nederland FDC nr. E 59, onbeschreven / open klep  8.00  2.25
26  Nederland FDC nr. E 60, onbeschreven / open klep 17.00  6.00
27  Nederland FDC nr. E 61, onbeschreven / open klep 15.00  5.25
28  Suriname FDC E13, Zanderij 1960, onbeschreven 14.00  3.25
29 xxx 6 insteekkaartjes postfris w.o. Engeland / series   1.25
30  Stockboek Nederland w.b. goed materiaal! Bezichtigen!!!  10.00
31 xxx Indonesië PB3B "sterk verschoven opdruk" mooie koop!  15.00
32 xxx Frankrijk circa 80 postfrisse schilderijen, lage inzet!   1.75
33 x Curacao nr. 84 (30 ct, grijs) keurig gebruikt 10.00  1.75
34 x Ned. Insteekboekje, klassiek in gevarieërde kwaliteit 1200.- 15.00

35 xxx
Insteekboek met vnl. series xxx Ned. Ant. + iets 
Suriname  6,75

36  Importa Album EDB + cassette z.g.a.n. 22.20  3.00

37  Importa Album PTT-mapjes z.g.a.n. 22.20  2.50
38  Davo Luxe Album/Cass. Nederland Velletjes NIEUW!!! 69.95 38.00
39 x Verzameling Nederland (mooie start!!!) + catalogus 2002 663.- 50.00
40  Böhmen und Mähren x / xx  / xxx in insteekboek   5.00
41 xxx Indonesië insteekboek met divers materiaal   4.00
42 xxx Jaar v/h Kind series en velletjes zowel x als xxx   4.50
43 xxx Ned. nr. 774 / 776 Gouda zegels in blokken van 4 55.20 11.50
44 xxx Ned. nr. 774 / 776 Gouda zegels  13.80  3.50
45 xxx Ned. 886 / 888 Amphilex 1967 in blokken van 4 42.00 10.50
46 xxx Ned. nr. 1052/54 & 1052 (koeienpaartje) 36.10  7.50
47 x Ned. 774 / 776 keurig gebruikt op fragment 10.80  2.75
48  Cover van Istanboel naar Floriade, Rotterdam 1960   3.00
49  2 Covers USA "a decade of achievement", decoratief   5.00
50  Cover "Decclaration of independence" 1976 USA/NED   1.75
51 xxx Jubileumzegels Kamer van Koophandel, in carnet 1978   4.75
52 xxx Velletje herdenkingszegels Alkmaar 400 jaar   1.25

53 xxx
Ned. nr. 87-89 De Ruyter-zegels 1907 LUXE 
POSTFRIS 45.00 18.50

54 xxx Ned. nr. 102-103 Hulpuitgifte 1919 LUXE POSTFRIS 220.- 92.00

55 xxx
Ned. nr. 132-133 Opruimingsuitgifte 1923 Luxe 
Postfris 210.- 88.00

56 xxx Ned. nr. 141-143 Kinderzegels 1924 Luxe Postfris 32.50 14.00
57 xxx Ned. nr. 139-140 Reddingwezen 1924 POSTFRIS 25.00 10.00
58 xx Ned. nr. 220-223 Kind 1928 (1ste plakker) 20.00  8.00
59 xx Ned. nr. 229-231 Rembrandt-zegels (plakkerrest) 28.00 11.50
60 xxx Ned. nr. 267-268 Herdenkingszegels 1934 LUXE 90.00 41.00
61 xx Ned. nr. 270-273 Kind 1934 (1ste plakker) 42.00 17.50
62 xx Ned. nr. 293-295 Jamboree 1937 (plakkerrest)  6.75  2.00
63 xx Ned. nr. 310-312 Jubileumzegels (plakkerrest)  5.50  2.00
64 xx Ned. nr. 323-324 Willibrordus 1939 (plakkerrest)  7.50  3.00
65 xxx Ned. nr. 327-331 Kind 1939 LUXE POSTFRIS 45.00 19.50
66 x Ned. nr. 4/6 Koning Willem III 1864 150.- 50.00
67 x Ned. nr. 29 (2 1/2 gld., rood & blauw) 1872-1888 135.- 46.00
68 x Ned. nr. 59 (4 1/2 ct, violet) kopvrij gestempeld SUPERBE!!! 4.50+  3.00
69 x Ned. nr. 104 (2.50 op 10 gld.) PRACHT EXEMPLAAR! 160.- 72.00

70 x
Ned. nr. 105 (2.50 op 10 gld.) SUPERBE 
EXEMPLAAR!!! 140.- 75.00

71 x Ned. nr. 232-235 verzoekafstempeling LUXE serie! 15.00  7.00
72 x Ned. nr. 279-282 verzoekafstempeling Superbe serie!!! 13.50  7.00
73 x Ned. nr. 371 (100 ct., groen) Guilloche 1940 Pracht ex. 45.00 20.00
74 xx Ned. ITEP nr. 592-595 (1 ste plakker) 95.00 24.00
75 xx Ned. kaart w.o. 681/82, 671/75, 568/72, 655/59, 402/403 259.- 32.00



76 xx Ned. kaart w.o. 374/78, 379A/D, 568/72, 573/77, 637/40 182.- 22.00
77 xxx Suriname LP nr. 24 (200 stuks) in veldeeltjes en blokjes 200.- 5.00
78 xxx Repoeblik Indonesia w.o. nr.1(5), 27a,45a,42(20x) 292.- 18.00
79 xxx Ned. frankeergeldig (betere series/blokken) fl. 90,70  22.00
80 x Zwitserland, insteekboekje met hoge cat.waarde !!!  7.50
81 xxx Suriname verzameling 1975-1987 nagenoeg compleet! 500.- 45.00
82 x/xx Nederland, insteekboek met nog behoorlijk materiaal!  7.75
83 xxx Nederland, stock series engross / enige veldelen 850.- 85.00
84 xxx Nederland 17 betere PB's (Nominaal fl. 48,15) Hoge cat.  11.50
85 xxx Nederland, frankeergeldig lotje PB's Nominaal fl. 233,--  56.00

   
86 xxx Indonesië nr. 559/562 in complete vellen van 50 stuks 70.00 7.00
87 xxx Ned. PB 9 DF "Postgiro ook voor u, gemakkelijk, snel, secuur" 80.00 35.00
88 x Ned. Dienstzegels nr. 27/40 (5 complete series) 63.75 8.00
89 xxx Zwitserland 2 series nr. 1080/83 & 1086/89 8.25 1.75
90 x Ned. Antillen nr. 206 / 208 Ojeda 1949 10.00 2.75
91 x Ned. Antillen nr. 248 / 252 Kinderzegels 1955 12.55 3.25
92 xxx Ned. Antillen nr. 255 / 256 Caraïbische Commissie 1955 10.50 2.75
93 xxx Ned. nr. 1098 / 1102 (blok van 9 / blok van 4) 14.95 4.25
94 x Ned. Postpakket-verrekenzegels nr. 1 / 2 LUXE 74.50 29.00
95 x Ned. nr. 356D (met blokstempel "Roermond") LUXE 32.50 11.50
96  Doos met lege stockboeken, fdc albums, etc  3.00
97  4 ansichtkaarten w.o. betere (tevens met treinstempel!)  7.50
98 xxx Indonesië groot lot, vellen, veldelen (veel portzegels)   

  
alsmede een goed gevuld stockboek (ENORME 
CAT.W.)  50.00

99 x Nederland diverse insteekboeken w.o. aardig materiaal  10.00
100 x Nederland nr. 130 (2 1/2 gld., zwartbruin) Jubileum 1923   
  gekeurd met fotocertificaat, luxe pracht exemplaar!!! 275.- 150.-

Kavels inzenden voor de veiling:  altijd uiterlijk op de
contactavond voor de veilingavond (bij de

veilingmeester).

Na verkoop op de veiling wordt, zowel bij de koper als verkoper, 5% 
ingehouden ten behoeve van de vereniging. 

Onze  vereniging  telt  ongeveer  170  leden,  die  170  verzamelingen
hebben. Het zou leuk zijn, als een aantal van U eens in Franco over
Uw verzameling een stukje schrijft.  Wat U verzamelt en de manier
waarop. Het is niet alleen aardig om te weten wat U verzamelt, maar
misschien steken we er iets van op. 

De eerste emissie.
Kwaliteit en nog eens kwaliteit. We komen er regelmatig op terug in  Franco.
Kwaliteit geldt voor Uw gehele verzameling. Telkens verbeteren, om een zo
goed  mogelijk  resultaat  te  bereiken.  Veel  is  mij  als  eerste  emissie
verzamelaar gevraagd, wat nu voor eisen gesteld moeten worden bij de eerste
emissie, dus de nrs. 1, 2 en 3.

Allereerst  moet  de  zegel  schoon  zijn.   Met  postfrisse  of  ongebruikte
exemplaren moet opgepast worden. Veelal zijn deze nagegomd. De originele
gom is bijna altijd geel gekleurd en heeft veel craquelé. Pas op dit wordt ook
wel eens nagemaakt, maar valt meestal goed te onderscheiden.
 
Gestempelde  exemplaren  behoeven  niet  z.g.  “kopvrij”gestempeld  te  zijn.
Juist een mooi Franco met of zonder kastje stempel of een halfrondstempel
verhoogt het aanzien van de zegel. 

En dan de fameuze rand. Het buitenste kader mag nooit aangeknipt zijn. De
zegels werden uitgegeven in vellen van 100 zegels,  n.l.  4 blokken van 25
zegels.  Tussen  de  zegels  zat  een  ruimte  van  2  tot  2,75  mm.  Tussen  de
blokken van 25 ca.  10 mm. De stelregel  in het algemeen is, dat hoe meer
witte rand aan 4 zijden hoe hoger de waarde. 

Voorts bestaan er veel kleurverschillen, kijkt U maar eens in de catalogus. De
goedkoopste nr. 1 is € 37,50 geprijsd en de duurste € 225,--

Vele nrs. 1, 2 en 3 zijn niet meer dan fractie waard van de cataloguswaarde,
omdat ze niet aan de eisen voldoen. 

Cor Brons  


