
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
Veilingen:              M.W. Brons,

                Giessen 1, 2991 RH Barendrecht          0180-617147 
Beurzen:               M.C. Kooiman,

                Lavendelhof 61, 2991 HJ Barendrecht   0180-618995
Jeugd/Rondzending      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

                                                 

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 



_______________________________________________________________________

                                                             Vrijetijdskleding

       Shirts

   Pantalons

       Pullovers

    ‘t Vlak 13

    Barendrecht              _____________________________________________

Vereniging van Postzegelverzamelaars

Barendrecht
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Tanding ( 1 )
Onder tanding verstaan we als tussen de zegelbeelden stukjes papier worden
weggestanst zodat er open ruimtes ontstaan.
De bruggen tussen deze ruimtes noemen we tanden.
Het doel van de tanden is het scheiden van de zegels te vergemakkelijken.
Dat is ook het doel van de doorsteek. 

Doorsteek
Een  van  de  manieren  waarop  de  scheiding  werd  vergemakkelijkt  was  de
doorsteek. Daarbij werd geen papier weggestanst, maar werden er wel tussen
de  zegels  kerfjes  aangebracht,  waardoor  de  scheiding  gemakkelijker  zou
verlopen.
Die kerfjes konden een rechte lijn vormen, maar ook zaagvormig en zelfs
serpentinevormig zijn.
Ze  konden  tijdens  het  drukken  worden  aangebracht  door  tussen  de
zegelcliche’s iets uitstekende onderbroken lijntjes te plaatsen. Die nemen ook
inkt mee, zodat gekleurde doorsteek ontstond.
Meestal  echter  werden  de  kerfjes  na  het  drukken  met  aparte  mesjes
aangebracht. Een beroemd voorbeeld van de serpetine doorsteek vinden we
bij de eerste emissie van Finland. (afb. 1) 
 

            
                    afb. 1                                                afb. 2

Een  voorbeeld  van  de  zaagdoorsteek  vinden  we  bij  de  inflatiezegels  van
Duitsland uit het jaar 1923. Er waren toen zoveel zegels nodig dat men het
met  de  gewone  tandingmachines  niet  aankon  en  zo  werden  de  laatste
emissies ook doorstoken uitgegeven. (afb. 2) 

W.V.

Van de voorzitter

et lustrumjaar van Franco zit er met de verschijning van dit nummer
op. Wat vliegt de tijd toch. De 40 jaar dat onze vereniging volgend
jaar bestaat is ook om gevlogen. Begonnen in locatie Splendid nu in

aula  van  de  Groen  Prinstererschool,  die  toe  nog gebouwd moest  worden.
Natuurlijk  is  er  veel  gebeurd  in  de  tussentijd.  Barendrecht  is  spectaculair
groter geworden en een kleine stad aan het worden. Wat zou het mooi zijn
om bij het 40-jarig jubileum 200 leden te hebben. Dit moet mogelijk zijn met
de uitbreiding van de bevolking. Wij zullen daar volgend jaar echt aandacht
aan gegeven. De commissie, die de feestelijkheden gaat  organiseren, moet
nog  samengesteld  worden  en  wij  roepen  U  gaarne  op  om mee  te  doen.
Aanmelding kan geschieden bij een van de bestuursleden. 

H

Doet U mee? 
Cor Brons

                                              

Postzegel- en muntenbeurs
in het Kruispunt

Op  zaterdag  26  november  2005 organiseren  wij  weer  de  beurs  in  het
Kruispunt te Barendrecht. Toegang gratis. Aanvang 12.30 uur tot ca. 
16.30 uur. 
Komt allen, want het wordt weer een schoon spektakel, zoals de Vlamingen
het zo mooi kunnen zeggen.

Dit is de uitnodiging voor de
bijeenkomsten van 18 november met

veiling en 16 december 2005.
(gebouw het Trefpunt, Dr. Kuijperstraat 4, B’drecht

aanvang 19.30 uur

Alle avonden  
altijd aanvang        

(19.30)
veiling begint om 

(21.00)



Hoe waardevol is Uw verzameling.

Waardevol heeft niets met waarde te maken gelukkig. De tijd, het geduld, de
aandacht  die  U  in  Uw  verzameling  heeft  gestoken  heeft  U  ongetwijfeld
figuurlijk  dik  terugbetaald  gekregen  in  het  plezier  van  het  verzamelen.
Daarom is de veel  gestelde vraag, wat is mijn verzameling waard, minder
relevant. Toch is het zo dat ongemerkt er heel wat geld gestoken is in het
verzamelen, of de beurs nu goed gevuld of minder gevuld was, speelt niet
zo’n rol. U als verzamelaar weet dat U met Uw aankopen wel of niet op een
hoog bedrag mag rekenen.  Iedere hobby kost geld en bij het verzamelen van
postzegels kun je geheel zelf bepalen of het geld dat je er in stopt rendement
oplevert  in  de  vorm  van  plezier.  Bij  verkoop  van  de  verzameling  is  de
opbrengst belangrijk.
Wat bepaalt nu die opbrengst. Snel geantwoord: Wat de gek er voor geeft.
Natuurlijk zijn er zekere indicatoren die op een waarde invloed hebben, zoals
daar zijn 1. zijn alle zegels gaaf 2. kwalitatief goed, d.w.z. niet gedecentreerd
met of zonder plakker of mooi gestempeld 3. de zeldzaamheid enz. 
Verder  speelt  een rol  de economische situatie en de verhouding vraag  en
aanbod. U kunt nog zo’n mooie postfrisse verzameling Nederland vanaf 1970
hebben de  opbrengst  zal  laag  zijn  en er  zal  in  veel  gevallen  geadviseerd
worden  de  postzegels  die  nog  voor  frankering  in  aanmerking  komen
inderdaad   te  gebruiken  voor  Uw post.  Waarom? Bijna alle  verzamelaars
hebben de zegels dus de vraag zal heel gering zijn. 
Nog een voorbeeld. De uitgifte van de cijferserie van 1876. Ik heb van de ½
cent en de 1 cent bijna alle plaatfouten en heb daar veel plezier aan beleeft en
nog steeds. Duur zijn de zegels niet, maar toch zijn er bepaalde plaatfouten,
die wat  zeldzamer  zijn  en   aangeschaft  werden  met  guldens  en  euro’s  in
plaats van centen. Het is een indrukwekkend geheel, die bladzijden gevuld
met dezelfde zegels en in kan er met plezier naar kijken. U raadt het al de
waarde zal heel minimaal zijn. 
Voorbeelden zijn er genoeg van zegels die in waarde zijn gestegen en een
verzamelaar,  die  met  inzicht  en  goed  heeft  verzameld,  zal  bij  verkoop
misschien best tevreden zijn.
Maar  mensen  het  gaat  om een  hobby,  weleens  uit  de  hand gelopen.  Het
verzamelen  zit  de  ware  liefhebber  in  het  bloed  en  de  liefde  waarmee  de
verzameling tot stand is gekomen is met geen prijs te betalen. Als we teveel
over de waarde praten vergeten we te verzamelen en bij verzamelen is een
zegel van 5 eurocent net zoveel waard als een zegel van 100 euro.
Waarde is handelen, investeren, beleggen en daar mag onze hobby niet onder
leiden.

Cor Brons   
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                                  Overleden

                   De Heer C. de Jong op 14-09-2005
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