
Voorzitter:         C.J. Brons 
                         Wolvenburg 68, 2994 DDN 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. 40348153

          “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 



40 Jaar

40 Jaar

_______________________________________________________________________

                                                             Vrijetijdskleding

       Shirts

   Pantalons

       Pullovers

    

                _____________________________________________

Vereniging van Postzegelverzamelaars

Barendrecht

Jaargang 6  nr. 4                                                            September  2006

N F O



Het Alfinsa/Forum schandaal.

We  hebben  er  meer  melding  van  gemaakt  n.l.  het  opkopen  van  postfris
materiaal vooral uit de jaren 1950 – 1970 door een Spaanse investeerders-
groep. Alleen al in Nederland zijn naar schatting voor € 2 miljoen zegels via
de handel naar Spanje gegaan. Nu hebben we een redelijke overvloed van dat
materiaal,  dus voor ons had dat  als bijkomstigheid dat  de prijzen van die
zegels wat stabieler werden en zelfs enigszins opliepen. 
In Franco vroegen we ons wel af, wat er met de zegels gedaan werd, want
beleggen in deze zegels zou toch oliedom zijn. Het antwoord hebben we nu
uit  de  pers  vernomen.  Dit  is  een  piramidespel  geweest,  waarbij  mensen,
vooral Spanjaarden, verleid werden te investeren in postzegels met natuurlijk
een  buitengewoon  rendement.  Naar  schatting  350.000  mensen  zijn
gedupeerd. De zegels werden in depot gehouden of tegen woekerprijzen aan
de spaarders/beleggers verkocht.
Er zijn verschillende arrestaties verricht en het gerechtelijk onderzoek loopt.

Het gevolg zal zijn dat in de komende jaren veel Nederlandse zegels weer op
de Nederlandse markt verschijnen en de prijzen voor die zegels zullen dalen.
Dus als U nog zegels mist uit die jaren en U heeft het geduld, dan liggen er
koopjes op de loer. 

Postzegels  sparen  is  geen  beleggen.  Natuurlijk  wil  je  bij  verkoop  van  de
verzameling zoveel mogelijk je geld terug, maar dat lukt zelden. De meeste
verzamelaars  krijgen minder dan ze betaald hebben,  voorzover ze dat nog
weten. Ieder hobby kost geld, dus een beetje verlies is niet zo erg. Het gaat
immers  om  het  plezier  van  het  verzamelen  en  dat  vele  jaren  lang  voor
sommigen hun hele leven lang.

Toch willen we nog een keer terugkomen op de prijs voor de verzameling bij
verkoop. Meestal is deze teleurstellend, vooral omdat b.v. erfgenamen naar
de cataloguswaarde kijken. Ook de kwaliteit en de hoeveelheid maakwerk
speelt een grote rol. Een zegeltje op blz. 1 van het album met een dun plekje,
een kapot tandje of een foei lelijk stempel en de koper heeft zijn mening al
over de rest, want blz. 2 enz. zal ook wel zegels met gebreken hebben.

Spaar dus alleen maar goede kwaliteit, dan maar een beetje meer betalen. Je
houdt jezelf voor de gek door beschadigde zegels in de verzameling te doen,
die brengen niets meer op en brengen de verzameling in diskrediet.  Wees
kritisch want er is genoeg te koop, dat niet door de beugel kan. Als je niet
zeker bent van je zaak vraag dan de mening van andere verzamelaars.  En
onze bescheiden bibliotheek is er ook nog voor meer kennis van zaken ( zie
elders in dit blad).
 CB

Van de voorzitter

et postzegelseizoen gaat weer beginnen. We hopen, dat U allen een
goede vakantie heeft gehad en de warmte heeft doorstaan. U ziet het
al op de cover, die we een beetje feestelijk hebben aangekleed, we

bestaan in december a.s. 40 jaar. Niet zoals anders bij een jubileum willen we
ditmaal een feestavond geven, maar wel een feestelijke ledenavond  houden.
In het volgende nummer van Franco leest U daarover meer.

H
In dit nummer willen we nog eens de aandacht vestigen op de kwaliteit van
de zegels en het vele maakwerk. Ook het Alfinsa/Forum schandaal staat in de
picture, helaas, maar tot lering ende vermaak.
Rest mij U een goed seizoen toe te wensen met veel postzegelplezier.
P.S.  de  volgende beurs  wordt  gehouden  in  Het  Trefpunt (dus  niet  in  het
Kruispunt).

Cor Brons

                                              

Overige bijeenkomsten 2006

Dit is de uitnodiging voor de
bijeenkomsten van 15 september met

veiling en 20 oktober  2006.
(gebouw het Trefpunt, Dr. Kuijperstraat 4, B’drecht

aanvang 19.30 uur

Alle avonden  
altijd aanvang        

(19.30)
veiling begint om 

(21.00)

               
               15 september
               20 oktober

17 november
15 december

Beurs: 18 november in het Trefpunt!!!!!!!



Uitgifte programma tweede halfjaar 2006

15 juli
Rembrandt     1606-1669  ; velletje met 10 postzegels waarvan 5 verschillende   
van € 0,39 (gegomd)
Rembrandt:     Zelfportret     met     Saskia  ; vel van 1 verschillende postzegel van €  
6,45 (gegomd) Prestigeboekje, postzegelmapjes en themaboek van 
Rembrandt

 

4 augustus
Mooi Nederland : Deventer: velletje met 5 postzegels van € 0,39 (gegomd)
Mooi Nederland : Zutphen: velletje met 5 postzegels van € 0,39 (gegomd)
Cadeauset Deventer
1 september
Weken van de Kaart : velletje met 3 postzegels van € 0,39 (gegomd)
Postzegelmapje Weken van de Kaart
Prestigeboekje Karel Appel
Mooi Nederland : Zwolle; velletje met 5 postzegels van € 0,39 (gegomd)
Mooi Nederland : Kampen; velletje met 5 postzegels van € 0,39 (gegomd)
Themaboek Hanzesteden Prestigeboekje Mooi Nederland
4 oktober
Bedreigde Dieren; velletje met 12 verschillende postzegels van € 0,39 
(gegomd)
Prestigeboekje Bedreigde Dieren
Postzegelmapjes Bedreigde Dieren
10 oktober
Mooi Nederland : Verzamelvel 1; velletje met 5 verschillende postzegels 
van € 0,39 (gegomd)
Mooi Nederland : Verzamelvel 2; velletje met 5 postzegels van € 0,39 
(gegomd) Postzegelmapjes Mooi Nederland verzamel 1 en 2
16 oktober
TNT Post; velletje met 10 postzegels van € 0,39 (gegomd)
Postzegelmapje TNT Post

 

7 november
Kinderpostzegels 2006 : veilig en verder; velletje met 6 verschillende 
postzegels van € 0,39 +  € 0,19(gegomd)
Postzegelmapje Kinderpostzegels 2006: veilig en verder
23 november
Decemberzegels; 10 verschillende postzegels in velletje van 20 van van € 
0,29 (zelfklevend) Postzegelmapje Decemberzegels
Goede Doelenzegels; 10 verschillende postzegels in velletje van 20 van van 
€ 0,29 +€ 0,10 (zelfklevend)
Postzegelmapje Goede Doelenzegels       

Onder voorbehoud van wijzigingen

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
13. Michel 3 delen Stempel-Handbuch
14. 8 delen Deutsche Dienstpost Handbuch und Stempelkatalog
15. Michel 1997 Spezial Katalog Württemberg-Spexial-Katalog
16. Michel Spezial Katalog der deutschen Privatpostmarken
17. Spezialkatalog Altdeutsche Staaten
18. 3 delen Plattenfehler  Deutsches Reich en 10Pfg.Krone/Adler-Marke
19. Die Postgeschichte der Nürnberger Reichsparteitage

 
Bovendien  kunt  U  altijd  over  de  nieuwste  Yvert  of  voorzover
aangeschaft Michel beschikken. Onze vereniging leent  de Yvert/Michel
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 heer
Tavenier is ook te leen een watermerkzoeker en een blauwe lamp.

http://www.tpgpost.nl/voorthuis/postzegels_en_kaarten/postzegeluitgiften/postzegeluitgiften2006/400_jaar_rembrandt.jsp
http://www.tpgpost.nl/voorthuis/postzegels_en_kaarten/postzegeluitgiften/postzegeluitgiften2006/400_jaar_rembrandt.jsp


Kavels inleveren kunt U op de ledenavond voorafgaand aan de veilingavond, 
of eerder bij onze veilingmeester, zie adres voorin het blad.

De inzet wordt door U in overleg met de veilingmeester bepaald.

U biedt met Uw biednummer, in de zaal verkrijgbaar. Vergeet niet Uw naam 
achter Uw nummer te vermelden op de lijst.

E-Mail

Als U een e-mailadres heeft kunt U dit doorgeven aan c.j.brons@planet.nl 
Wij nemen U dan op in de lijst adressen, waarmee we iets willen doen. Het
aantal is nog te gering maar groeit gestaag. Belangrijk is ook dat U aangeeft 
welke verzamelgebieden U hebt.

Internet

Als U mooie sites tegenkomt op internet over postzegels meld U dat dan. We
publiceren de site in Franco, zodat leden met internet en dat zijn er velen, die
sites ook kunnen bezoeken. 

Postzegels  kopen  op  internet  is  nog  altijd  een  riskante  onderneming.  De
zegels  worden wel na vooruitbetaling geleverd  naar  verluidt,  maar aan de
kwaliteit  schort  nog  het  een  en  ander.  Het  is  niet  eenvoudig,  al  is  de
beeldkwaliteit van internet nog zo goed, om de zegel(s) goed te beoordelen.
Vooral  bij  wat  ouder  materiaal  wordt  weleens  de  hand  gelicht  met  de
kwaliteit.  Soms te goeder trouw, omdat de verkoper geen benul heeft  wat
goed en slecht is. Wees dus voorzichtig, want voordat je het weet zit je met

een kat in de  CB

Nieuwe leden

Mevr. J.A. Tongerloo
en de heren
J. Dijkstra

C. Vos

allen van harte welkom

mailto:c.j.brons@planet.nl
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