
Voorzitter:         C.J. Brons 
                         Strausslaan 20, 2992 PD Barendrecht  0180-613033
Secretaris:       J.W. Tavenier

            Oranjestraat 5, 2991 CK Barendrecht   0180-612375
Penningmeester: A. Vink  

     Klipper 42, 2991 KK Barendrecht    0180-614197
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 



                                                                                                                    Vereniging van Postzegelverzamelaars

                                                                                                                                       Barendrecht

                                                                                                                                                              Jaargang 4  nr. 4                                                September  2004
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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



Op 7 mei j.l ben ik met mijn gezin een dagje naar de nationale
postzegelshow in Rosmalen geweest.
De nadruk lag dit jaar op de jeugd i.v.m het 50 jarige bestaan van
de jeugdfilatelie.
Mijn dochter kreeg bij binnenkomst een deelname formulier voor
een speurtocht. Er waren ongeveer 20 opdrachten en voor elke
uitgevoerde  opdracht  kreeg  ze  een  stempel.  De  opdrachten
bestonden  onder  andere  uit  postzegels  ontwerpen,  grabbelton,
postzegels  opzoeken  in  de  catalogus,  schminken  en  nog  veel
meer.
Mijn  dochter  (  geen  filatelist)  vond  postzegels  ineens  heel
interessant, of waren het de opdrachten??
Ze was erg fanatiek met het vergaren van de stempels, want voor
elke stempel mocht zij postzegels uitzoeken. 
Ik had nu lekker de tijd om de kaders van de tentoonstelling  te
bekijken.
Er stonden ongeveer 1000 kaders met een grote verscheidenheid
van landen en thema’s Ik heb met veel interesse de inzendingen
bekeken  en  weer  leuke  ideeën  opgedaan  voor  mijn  eigen
verzameling.
Ook zie ik nu in dat thematisch verzamelen heel interessant kan
zijn. De mogelijkheden zijn bijna onbeperkt. 

Ballonpost?

Het  is  niet  de  gewoonte  om  een  kavel  uit  de  veiling  te
beschrijven,  maar  uitzonderingen  bevestigen  de  regel.  In  de
veiling zit n.l. een kavel, door ondergetekende ingezonden, met
een merkwaardige filatelistische achtergrond. Het is een kaart die
voorzien is van de nodige stempels en die kaart is uit een ballon
gegooid met het verzoek aan de vinder om de kaart, die van een
antwoordnummer was voorzien, op de bus te doen. Alvorens te
posten was het verzoek te vermelden waar en wanneer de kaart
was gevonden.
Nu  schijnt  dit  in  landen  als  Duitsland  en  Oostenrijk  meer  te
gebeuren, maar in Nederland vlak na de oorlog, is dit vrij uniek.
Ook is er een aardige omschrijving bij, zodat de desbetreffende
filatelist die met de kaart kan bewaren.
Even  op  letten  wanneer  U  de  kavels  bekijkt.  Dit  moet  geen
reclame zijn dus ik besluit met: wel kijken en niet kopen, mag
ook.

Cor Brons

16 oktober 2004 organiseren we weer
een postzegel- en muntenbeurs in het

Kruispunt.
Aanvang 12.30 uur.

U komt toch ook!!!!!!!!!



Van de voorzitter. 

et seizoen begint weer,  althans het  postzegelseizoen.  Ik hoop, dat
iedereen een goede vakantie heeft gehad. Het is altijd weer goed om
na de zomer onze postzegelavonden in het vooruitzicht te hebben.

Het postzegelen heeft bij de meeste mensen stil gelegen, maar de verzamelaar
pakt de draad op, zodra de gelegenheid zich voordoet. 4 avonden resten ons
dit jaar nog. U vindt ze hieronder vermeld. 

H
Wellicht na onze contactavond,  met veiling, is het een goede suggestie om
naar de Postex te gaan. U vindt gegevens over deze manifestatie elders in dit
blad  en  wellicht  vindt  U  reisgezelschap  van  een  ander  lid,  die  deze
“Show”ook wil bijwonen, op onze contactavond. 
Rest mij U weer een goed postzegelseizoen te wensen.
 

Cor Brons

Resterende bijeenkomsten in 2002

Overige ledenavonden in 2004:
                               alle avonden

                     altijd aanvang (19.30)
17 september met veiling veiling (21.00)
15 oktober
19 november met veiling
17 december

Beurzen in het Kruispunt
                   

 16 oktober       { aanvang beurzen (12.30 uur) 

Dit is de uitnodiging voor de
bijeenkomsten van 17 september en

15 oktober 2004.
(gebouw het Trefpunt, Dr. Kuijperstraat 4, B’drecht

aanvang 19.30 uur



Op 16 oktober organiseren we weer een
postzegel- en muntenbeurs in het Kruispunt te

Barendrecht.

Toegang gratis voor iedereen.

Aanvang 12.30 uur.

Plaatfouten???

Bijna iedereen heeft  het  over plaatfouten.  U weet  wel,  die zegels  die een
puntje  of  een  streepje  extra  hebben,  of  anderszins,  ten  opzichte  van  hun
soortgenoten. Het begrip plaatfouten is in vele gevallen echter niet op zijn
plaats. Er zijn plaatfouten en druktoevalligheden. Plaatfouten komen op de
oorspronkelijke drukplaat voor. Veel platen bevatten 100 zegels en komt in
één van die zegels een foutje voor dan spreken we van een plaatfout. Alle
zegels met dat nummer in de plaat hebben dus dezelfde afwijking. Het komt
voor dat  van dezelfde  zegels  nog een plaat  wordt  vervaardigd  en de fout
wordt  geretoucheerd.  Het  bewuste  nummer  in  de  plaat  vertoont  dan
vanzelfsprekend geen foutje meer. 
Druktoevalligheden,  het  woord  zegt  het  al,  is  een  toevalligheid  b.v.  een
pluisje op de plaat, een snipper papier enz. Er kunnen veel zegels besmet zijn
met dat foutje, maar het kan ook maar één zegel betreffen.
De catalogus van van Wilgenburg, opgenomen in de speciale catalogus van
de NVPH en ook afzonderlijk uitgegeven, vermeldt alleen plaatfouten. 
Andere  catalogi,  als  b.v.  Mast,  vermelden  ook  veel  voorkomende
drukttoevalligheden.
De waarde van de plaatfouten of druktoevalligheden hangt af van de omvang
van de ongerechtigheid en het vermoedelijke aantal zegels, dat de afwijking
vertoont. 

De nieuwe catalogus.

De nieuwe “speciale catalogus 2005” van Nederland en Overzeese
Rijksdelen is uit en uiteraard verkrijgbaar op onze verenigingsavonden.

Velletje zomerzegels tandeloos.

Het velletje “bloem en kunst” van de zomerzegels 2004 is normaal gesproken
getand.  Er  komen  echter  ook  ongetande  exemplaren  voor.  TPG heeft  de
verkoop  willen  tegenhouden  aan  de  loketten,  maar  dat  is  maar  ten  dele
gelukt. De grote vraag is hoeveel exemplaren tandeloos zijn, want dat zal de
prijs  sterk  beïnvloeden.  Bij  van  Dieten  wordt  een  velletje  in  de
septemberveiling geveild en de getaxeerde waarde is € 175,--.

Eerste emissie

Een nummer 2 van de eerste emissie, met afstempeling Rotterdam 1 januari
1852 (in halfrond) heeft bij veilinghuis van Dieten € 7.600,-- opgebracht. De
zegel is klaarblijkelijk door een Nederlandse filatelist gekocht zo meld het
blad Filatelie. Het gaat hierbij natuurlijk om het “eerste dag stempel”. 
Het is voor mij een mooie aanleiding om het nog eens te hebben over het
verzamelen van stempels op goede zegels. Uiteraard is het bovenaangehaalde
exemplaar extreem duur, maar met uitzondering van halfrond verzamelingen,
kun je met beperkte middelen een aardige stempelverzameling opzetten. Ik
noem kleinrond, grootrond, puntstempels enz. en ook moderne stempels. De
duurdere exemplaren kun je bij een te kleine portemonnee overslaan. 
Het leuke bij een stempelverzameling is, dat je overal kunt zoeken en dat in
veel gevallen de zegels alleen zijn geprijsd en het stempel wordt vergeten,
omdat de handelaar in veel gevallen geen notie heeft van stempels. Klassiek
materiaal en ook stempelverzamelingen zijn nog altijd in prijs stijgend. Gelet
moet  worden  op  onberispelijke  zegels  en  zoveel  mogelijk  volle
afstempelingen recht op de zegels.

CB

LET 
OP



In de eerste plaats is het heel plezierig om je belangstelling voor filatelie te
kunnen combineren met je interesse op een heel ander gebied.
Ongeacht of je interesses liggen op het terrein van sport, bij bepaalde dieren
bij auto’s of misschien wel treinen, je kunt er een thematische verzameling
van maken.
Je kan bij een thematische verzameling zelf bepalen hoe je die opzet.
Er zijn geen twee verzamelingen over paarden, voetbal of vliegtuigen gelijk.
Omdat ieder op zijn eigen manier de verzameling opzet, bestaan er ook geen
voordrukalbums voor thematische filatelie.
Een voordeel hier van is, dat je nooit tegen een leeg vakje aan zit te kijken.
In  thematische  filatelie  kan  je  gebruik  maken  van  verschillende  soorten
filatelistisch  materiaal,  b.v  postzegels,  stempels,  frankeermachinestempels,
poststukken en nog veel meer.
Ook is de thematische verzamelaar niet gebonden aan een land.
Je  hebt  dus  bijna  onbeperkte  zoek  mogelijkheden  om  die  ene  vlinder  te
vinden, die je nog niet hebt. 
Probeer eens om b.v naast je landenverzameling ook eens een thematische
verzameling op te zetten.
Veel geld hoeft dat niet te kosten en je zal merken, dat je er veel plezier aan
beleeft.

w.v

Doorlopend te koop gevraagd;
Nederland & Overzeese

Gebiedsdelen
Onze interesse gaat vooral uit naar

klassiek materiaal
Betaling á contant

Indien gewenst bezoek aan huis

0180-617147
Martin Brons

Nieuwe leden

Mevr. C. Scheepbouwer
Hr. A. Lijst

Hr. S. v.d. Ploeg

Allen van harte welkom.





 

Communicatiemuseum

Een dagje uit  naar  Panaroma Mesdag.  Een aanrader,  want  het  was  na de
jarenlange restauratie, een schitterende ervaring. 
Nu ligt het museum in de Zeestraat in den Haag en daar is ook het Museum
voor  Communicatie  (voorheen  PTT  museum)  genaamd.  Toch  even
binnengewipt.  Entree  voor  twee  personen  met  kortingpas  €  7,00.  Naar
binnen. De eerste indruk geen herkenning, zeker verbouwd. Doorgelopen
en gerustgesteld, ja de postzegelsorteermachine stond er nog. Gauw de lift in
en naar de derde verdieping om de postzegels te bekijken. Nu heeft de lift
glazen deuren en het zag er heel anders uit. Allerlei apparatuur en spelende
kinderen. Dan maar naar de vierde verdieping. Daar stonden allemaal
groene iglo’s, veel beeldschermen , maar geen postzegels. De trap af en daar
stond een medewerker van het museum. Gevraagd naar de postzegels. Nee
die waren allemaal opgeborgen in de kluis inclusief de blauwe Mauritius. Er
is geen postzegel meer te bekennen. Komen er ook niet meer. Teleurgesteld
verlieten we het gebouw. Gelukkig hadden we de herinnering van Panorama
Mesdag als hoofdmenu, maar het toetje hebben we niet gehad. Jammer. 

Cor Brons

Jubileumzegels 1923

De 35 cent (nr. 127)  en dan de 127A is er in lijntanding 11x11. Het is een
kostbare  tanding,  want  een  ongebruikt  exemplaar  doet  in  de  catalogus
€ 2.600,--  en  een  gebruikt  €  1.800,--.  Wel  even  de moeite  waard  om de
tandingmeter  te  pakken.  Volgens  het  maandblad  Filatelie  worden  er  nog
steeds goede exemplaren gevonden, dus heeft U altijd een kansje dat! Komt
U een exemplaar tegen, waarvan U denkt dat het 11 x 11 is in de lijntanding,
dan kunt U dit gratis laten keuren door de heer G. de Jong, Bachlaan 24, 2102
EH te Heemstede. De heer de Jong heeft zich helemaal gespecialiseerd op de
jubileumzegels.  Kunt  U zelf  maar  moeilijk  of  niet  meten,  neem dan Uw
exemplaren mee naar de verenigingsavond dan meten wij even voor U. Ook
de 2 cent nr. 121 komt voor in 12 x 11 1/2 , staat genoteerd ongebruikt voor
€ 2000,--, en komt vaker voor. Dus meten maar.

CB

Extra emissie

Op 7 juni 2004 verschenen als extra emissie een hangboekje met 10 niet-
priorzegels (wat een woord) van € 0,44. De uitbreiding van de Europese Unie
met 10 lidstaten was  de aanleiding.  De zegels  tonen elk een vlag van de
nieuwe lidstaten. De zegels zijn zelfklevend.
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