
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

    

               _____________________________________________

Vereniging van Postzegelverzamelaars

Barendrecht

Jaargang 6  nr. 1                                                            Januari  2006

N F O



Voorzitter stelt voor de heer J. Visser, die bijna 20 jaar in het bestuur heeft
gezeten tot erelid te benoemen. Onder applaus wordt dit voorstel aanvaard.
Voorzitter belooft de volgende dag de heer Visser in Zweden te bellen en
hem deze benoeming mede te delen. 
Bij  de  rondvraag  heeft  niemand  behoefte  iets  aan  de  orde  stellen  en  de
voorzitter sluit derhalve de vergadering, waarbij hij iedereen bedankt, die iets
voor de vereniging heeft betekend in het afgelopen jaar en noemt met name
de bestuursleden, de heer Crum en de dames van de keuken.

Bij het sluiten van de vergadering zegt de voorzitter, dat de verenging sinds
de  oprichting  haar  500ste lid  heeft  ingeschreven.  En  hoewel  de  overgrote
meerderheid van de leden uit mannen bestaat blijkt het 500ste lid een vrouw te
zijn. 
Hierna wordt mevr. Ketel-Bammers door de voorzitter gefeliciteerd met dit
feit en hij overhandigt ter ere van deze gelegenheid onder applaus een bos
bloemen. Na enige tijd arriveert de heer Wesdijk, fotograaf van het weekblad
“De  Schakel”.  De  bovengenoemde  ceremonie  wordt  herhaald  en  hiervan
worden opnamen gemaakt en tevens van alle aanwezigen. 

Barendrecht, januari 2006

Vereniging van Postzegelverzamelaars Barendrecht bestaat op 8 
december 2006  40 jaar. Een jubileum dus. 

We willen dit jaar aandacht aan dit feit schenken en veel publiciteit zoeken 
met als doel een aantal leden te winnen. Wij zijn allerminst ontevreden over 
het ledental, maar het zou toch mooi zijn als we bij het 40jarige bestaan dit 
aantal naar 200 zouden kunnen brengen. 

Nu zult U zeggen mooi bedacht, maar dan moeten er ca. 25 leden bijkomen in 
een jaar. Ja en dat lukt ons alleen als we er met z’n allen tegenaan gaan. 
Daarom roepen wij U op om zoveel mogelijk reclame voor onze vereniging te
maken. Sterke punten zijn:
Contributie € 8,00 per jaar
5 maal per jaar een gratis blad
5 x per jaar een veiling
rondzending
10 verenigingsavonden en 2 beurzen
veel gezelligheid en postzegelplezier

Doe mee en win er twee!!!      

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 dit jaar
bestaat is ook om gevlogen. Begonnen in locatie Splendid nu in de

aula van de Groen Prinstererschool,  die toen 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

                                              

Overige bijeenkomsten 2006

Dit is de uitnodiging voor de
bijeenkomsten van 20 januari met

veiling en 17 februari  2006.
(gebouw het Trefpunt, Dr. Kuijperstraat 4, B’drecht

aanvang 19.30 uur

Alle avonden  
altijd aanvang        

(19.30)
veiling begint om 

(21.00)

20 januari 16 juni
17 februari 15 september
17 maart 20 oktober
21 april 17 november
19 mei 15 december

Beurzen nog onbekend



                                    Tanding ( 2)

Lijntanding
Bij lijntanding wordt één kant van de zegels tegelijk geperforeerd.
Een lange rij  naalden, stanst eerst  alle horizontale en daarna alle verticale
rijen of omgekeerd.
Deze wijze van tanding is te herkennen aan de hoeken van de geperforeerde
zegels.  Het  is  namelijk vrijwel onmogelijk om de horizontale en verticale
rijen zo te laten lopen dat de gaatjes op de hoeken precies samenvallen zie
fig. 1.

Het  is  vanzelfsprekend de bedoeling dat  de afstanden tussen de rijen met
perforatiegaten steeds gelijk zijn. In de praktijk lukt dat echter niet altijd. Bij
lijntanding is het dus mogelijk dat we te lange, te korte te brede of te smalle
zegels krijgen, al na gelang een perforatieslag  te ver dan wel niet ver genoeg
terechtkomt.
Het  kan ook zijn dat  een gehele slag wordt overgeslagen,  dan krijgen we
zegels die aan één van de vier kanten ongetand blijven.
De jubileumemissie van 1923 die nogal haastwerk was, geeft daar 
vele voorbeelden van fig 2.

         .             
                      fig 2                                         fig 1

Voor vervolg zie elders in dit blad!!!!

Notulen van de jaarvergadering, gehouden in de Aula van het “Trefpunt” op 
18 maart 2005.  

Aanwezig zijn in totaal  45 leden, waaronder  de bestuursleden C.J.  Brons,
voorzitter, J.W. Tavenier, secretaris, A. Vink, penningmeester, M.W. Brons,
veilingmeester,  M.C.  Kooiman,  organisator  beurzen  en  F.  Vuyk,  leider
rondzendverkeer.  Niet  aanwezig  is  het  bestuurslid  J.  Visser  wegens
verhuizing naar Zweden.
Om  ca.  20.00  uur  opent  de  voorzitter  de  vergadering  en  heet  iedereen
welkom. Hierna verklaart de secretaris geen ingekomen stukken te hebben.
Op de notulen van de vorige vergadering 19 maart  2004, gepubliceerd  in
Franco, jaargang 5 nr. 1, heeft niemand op- of aanmerkingen en de notulen
worden door de aanwezige leden onveranderd goedgekeurd.
Ook op het jaarverslag 2004, in Franco jaargang 5 nr. 2, heeft niemand van
de aanwezigen aanmerkingen, zodat dit verslag wordt goedgekeurd.
Dan volgt het  jaarverslag van de penningmeester.  De cijfers  van baten en
lasten over het jaar 2004, alsmede de cijfers op de balans per 31 december
2004 worden aangenomen. De cijfers zijn overeenkomstig de wens van de
vergadering  iets  anders  opgesteld  dit  afgelopen  jaar.  De  kascommissie
bestaande uit de heren Ouborg en v.d. Pols, verklaart bij monde van de heer
Ouborg  de  financiële  administratie  over  2004  gecontroleerd   en  in  orde
bevonden  te  hebben.  De  heer  Roekx  vraagt  of  dit  ook  schriftelijk  wordt
vastgelegd. Voorzitter zegt dat hiervoor zal worden gezorgd. 
Door de vergadering wordt décharge verleend voor het financiële beleid. Als
kascommissie  voor  het  jaar  2005  zullen  optreden  de  heren  v.d.  Pols  en
Roekx, de heer  Stolk zal  fungeren als reserve kascommissielid.  Voorzitter
bedankt de heren Ouborg en v.d. Pols voor hun werkzaamheden.
Dan volgt het vaststellen van de begroting. Geen der aanwezige leden heeft
hier  moeite  mee,  zodat  de voorgestelde  begroting  voor  2005 ongewijzigd
wordt  overgenomen.  De  jaarcontributie  ook  voor  2006  zal  weer  €  8,00
bedragen en een éénmalig inschrijfgeld voor nieuwe leden van € 2,00.
In het  jaar  2006 zal  de vereniging  40 jaar  bestaan.  Het  bestuur  heeft  het
voornemen  dit  feit  op  één  of  andere  wijze  te  vieren  en  denkt  hiervoor
binnenkort  een feestcommissie te benoemen, die één en ander gestalte zal
moeten geven.Gedacht wordt om hiervoor een bedrag van € 4.000,00 in de
begroting  van  2006  op  te  nemen.  (Het  feest  van  5  jaar  geleden  heeft
f. 7300,00 gekost). 
Dan volgt de bestuurverkiezing. Aftredend zijn de heer J. Visser, die zich niet
herkiesbaar stelt en de heer F. Vuyk, die zich herkiesbaar stelt. Er hebben
zich  geen  tegenkandidaten  gemeld.  De  heer  Vuyk  wordt  met  algemene
stemmen herkozen voor een periode van 3 jaar met als functie leider van het
rondzendverkeer, dit onder applaus van de aanwezigen. Het bestuur zal dus
in 2005 geen 7 maar 6 leden tellen. 



Veiling 20 Januari 2006 aanvang 21.00 uur
x gebruikt
xx ongebruikt (met plakker(rest))
xxx postfris  

NR.   omschrijving cat.w inzet
      € €

1 xxx Nederland PB nr. 1 9,10 2,75
2 xxx Nederland PB nr. 3 3,65 1,25
3 xxx Nederland PB nr. 6ffq 38,50 11,50
4 xxx Nederland PB nr. 12a 25,00 7,25
5 xxx Nederland "zilveren postzegel" 14,00 4,00
6 xxx Nederland gelopen rondzendboekje  1,00
7 xxx D.D.R. gelopen rondzendboekje  4,00
8 x D.D.R. 180 zegels op insteekkaart 170,00 6,00
9 x Motief Bloemen 325 zegels op insteekkaarten  4,00

10 xxx Indonesië insteekkaart diversen 44,80 5,00
11 xxx Indonesië insteekkaart diversen 19,75 2,00
12 xxx Indonesië insteekkaart nr. 600/631 (1968) 74,95 5,00
13 x Duitsland insteekkaart met 215 zegels  2,00
14 x Bundespost insteekkaart 257 zegels  3,00
15 xxx Nederland V1672 "20 voor uw verhuizing" 40,00 10,00
16 xxx Nederland V1706 "20 voor uw verhuizing" 25,00 5,00
17 xxx Nederland V1678 "Tien voor uw vakantie" 40,00 10,00
18 xxx Nederland V1681 "Ten for your friends" 12,00 3,50
19 fdc Ned. 11 speciale enveloppen Koninklijk Huis  2,00
20 fdc Ned. 13 Luchtpost enveloppen w.o. Molenreeks  2,50
21 xxx Aerogramme (3 stuks) w.o. Untea (ongebruikt)  2,00
22 fdc 70 "Speciale enveloppen" vnl. Nederland  7,00
23 fdc Molenreeks kerstzegels W71/W73 (cat.w. fl. 59,-)  2,00
24 fdc Jubileumenveloppen nr. 1/45 in spec. Album  4,50
25  LINDNER Luxe album incl. bladen en cassette  5,00
26 x Nederland nr. 346-349 Luxe gebruikt! 111,25 27,50
27 x Nederland nr. 371-373 Luxe gebruikt! 150,00 52,00
28 x Nederland nr. 356a/d Guilloche-combinaties 76,50 20,00
29 xxx Nederland PB nr. 9e "vlug en veilig geldverkeer" 91,00 30,00
30 xxx Nederland PB nr. 9e "vlug en veilig geldverkeer" + telb. 126,00 35,00
31 xxx Nederland PB nr. 9ef "vlug en veilig geldverkeer" 160,00 55,00
32 xxx Nederland PB nr. 9hf "Verhuist u?" 9,10 2,00
33 xxx Nederland nr. 287/288 strook van drie met velrand! 60,00 25,00
34 xxx USA nr. 2967 (sheet of 20) Marilyn Monroe $  26,50 2,00
35 xxx Ned. Antillen nr. 239/243 "Zeemanswelvaren" 72,50 20,00



Ook in de bauten serie ( gebouwen serie ) van Duitsland 1948
komen veel variëteiten in mistandingen en afmetingen van zegels
voor. De oorzaak was de grote haast waarmee deze zegels moesten
worden afgeleverd na de geldsanering.
Onder  andere  omstandigheden  zouden  veel  van  deze  zegels  als
drukuitschot zijn afgekeurd en vernietigd.
Bij  de  emissie  van  1872  koning  Willem  III  komt  de
diamanttanding  voor,  dit  gebeurt  als  een  rij  zegels  twee  keer
getand wordt.
Het is vrijwel uitgesloten dat de tandingen precies samen vallen.
Het resultaat van dubbele tanding is dat de perforatiegaatjes wat
groter en de tandjes wat smaller worden ( zie als voorbeeld blz. 35
van de NVPH- catalogus ).
W.V.

Overleden

De heer J. Visser op 27.11.2005
Met veel filatelistisch

plezier!!
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