
Voorzitter:                G. Steijn
                         Jac. Pompevliet 27, 2992 WN Barendrecht0180-624654
Secretaris:               J.G. Stroes
                                  Tjalk 65, 2991 PP Barendrecht                    0180-618773
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
Algemeen lid:            J.W. Tavenier

         Oranjestraat 5, 2991 CK Barendrecht   0180-612375

Redactie Franco: C.J. Brons, 
Wolvenburg 68, 2994DN Barendrecht  0180-613033 email: c.j.brons@planet.nl

-----------------------------------------------------
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. 0180-618773)                               
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 en rondzending  
nr.  2907935                       

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

                                                        
                    

De vereniging is opgericht op 8 december 1966.
Ingeschreven bij de K.V.K. nr. 40348153

          “robert broekers” 

                                   
meubel- & woningstoffering

                          scheeps- en projectstoffering

                                                 

Groot assortiment

exclusieve meubel-, gordijnstoffen,
vitrage, tapijten, vinyl,
marmoleum en zonwering

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 
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                                                             Vrijetijdskleding

       Shirts

   Pantalons

       Pullovers
    ‘t Vlak 13

    Barendrecht              _____________________________________________
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   Brasserie 
Vrijenburg

  voor een lunch
of diner                  

Naast onze uitgebreide á la carte 
kaart, hebben wij een 
midweekmenu (dinsdag t/m 
vrijdag). Kijk op onze site of bel 

010-4100131.
Wij verzorgen ook recepties en brunches. 
                               
Vrijenburgweg 2, 2993 CB Barendrecht

 www.brasserievrijenburg.nl/

   Van de Redactie

Dit is alweer het laatste nummer van 2008, het achtste levensjaar
van Franco is daarmede ten einde. Wat gaat de tijd toch snel. 

Wij  hebben weer nieuws over onze verengingsavonden en extra
vermeldenswaard  over  onze  beursmeester  en  de  beurs  op  22
november.  Wij hopen dat U dan ook acte de presence geeft, want
het belooft weer de moeite waard te worden. 

                                              

   Contactavonden voor 2008

21 november met veiling
19 december

Beurs 22 november in het Trefpunt
aanvang 12.30 uur

Alle avonden  
altijd aanvang        

(19.30)
veiling begint om 

(21.00)

Dit is de uitnodiging voor de
bijeenkomsten van 21 november met

veiling en 19 december.
(gebouw het Trefpunt, Dr. Kuijperstraat 4, B’drecht

aanvang 19.30 uur



Onze beursmeester
 Maarten Kooiman 

Wijkt uw zegel, of erger wijken uw zegels af, dan heeft uw valse zegels en heeft 
men u bel…….  Wij hebben leuke lectuur over falsificaties, er zijn er helaas 
vele. 
Als u van de lectuur hebt kennis genomen en dat kost niet al te veel tijd en leest
vlot weg, dan bent U een heel stuk wijzer en alerter op mogelijke valse zegels. 
Mocht U valse zegels hebben en niet willen bewaren, zet ze dan in op de veiling 
natuurlijk onder vermelding vals!!! Als voorbeeld zijn ze gewild

Wij organiseren weer een beurs op 22
november a.s. in het Trefpunt, aanvang

12.30 uur tot ca. 16.30. U komt toch ook!!!!

aarten  is  van
het  bouwjaar
1947  en  toch

lijkt  hij  al  een
eeuwigheid onze beurzen

te organiseren en onze zaal klaar te maken
voor  onze  contactavonden.  In  1980  begon

hij  met  het  verzamelen  van  postzegels,  eerst   Duitsland,  toen  Tsjecho-
Slowakije  en  Nederland  en  nu  Z.W.A  wat  staat  voor  zuid-west-afrika
(Namibië).  Maarten  is  een  ras  verzamelaar  en  kan  dagen  vullen  met  een
watermerkzoeker,  fosforlamp en pincet kortom met postzegelen. Het is voor
hem een  nooit  verdwijnend  virus,  want  op de  vraag  kan  je  je  verzameling
compleet krijgen antwoord hij met “nooit”. 

M

Zijn zegels vindt hij op beurzen en op verenigingsavonden. Hij is ook lid van
de  club  op  Bolnes.  Er  is  zelfs  een  gespecialiseerde  vereniging  van  zijn
verzamelgebied,  maar  daar  is  hij  geen  lid  van.   Hij  vindt  zijn  manier  van
verzamelen niet duur, het is maar wat je er over hebt en hoe dik je portemonnee
is. Het zoeken en vinden van dat ene zegeltje is toch de charme van onze hobby
en dat kan ook een zegel van 10 cent zijn. 
Als ik hem de vraagt stel “wat zou je iemand aanraden, die met jouw thema wil
beginnen” krijg ik een antwoord wat er op neer komt “niet aan beginnen”. Je
zou denken dat hij het thema voor zichzelf wil houden, maar zo is het niet. Hij
vindt  het  thema  vrij  moeilijk  en  zijn  “niet  aan  beginnen”  is  meer  een
vriendelijke waarschuwing m.a.w. weet waar je aan begint.
Maarten  is  al  heel  wat  jaren,  en  zeer  terecht,  lid  van  verdienste  van  onze
vereniging en een belangrijk rader  in het netwerk van onze club. Wat zouden
we zonder hem moeten beginnen.

Bij deze gelegenheid kunnen we hem in Franco eens bedanken.

Dank je wel Maarten!!!
CB



uit Filatelie



Veiling 
x gebruikt
xx ongebruikt (met plakker(rest))
xxx postfris

NR. omschrijving cat.w inzet
€ €

1 4 DAVO albums 1852-1996 met restant postzegels 40,00 J. v.d. Boogert
2 6 DAVO albums voor postzegelmapjes 12,00
3 DAVO PTT album voor postzegelmapjes 1,00
4 2 delen filatelie encyclopedie 2,00
5 x Doos zegels in zakjes gehele wereld 1,00 H. van Meeningen
6 xxx Nederland 2 insteekkaarten met frankeergeldig mat. 5,00
7 xxx Engeland S.G. nr. 659-660 phospor 2,00 W. Visser
8 xxx Engeland S.G. nr. 636/637-638 phospor 4,00
9 xxx Engeland S.G. nr. 645 phospor 7,00

10 xxx Engeland S.G. nr. 639-641 phospor 18,00
11 xxx Engeland S.G. nr. 642-644 phospor 30,00
12 xxx Engeland S.G. nr. 634-635 phospor 12,00
13 xxx Engeland S.G. nr. 631-633 phospor 14,00
14 xxx Engeland S.G. nr. 646-649 phospor 7,00
15 xxx Engeland S.G. nr. 655-658 phospor 11,00
16 xxx 15,00
17 Importa album met stempelwerk op brieven 2,50
18 x Amerika 800 zegels op papier in insteekboek 2,00 Witter
19 xxx Nederland insteekkaart postfris materiaal 295,00 15,00
20 fdc Nederland FDC E 34 getypt adres/gesloten klep 27,50 4,00
21 25 brieven, fdc's etcetera in hoesje bod
22 25 brieven, fdc's etcetera in hoesje bod
23 LP Nederland LP enveloppe w.o. 578/581 (zegelw. 26,--) 4,00
24 LP Nederland LP enveloppe w.o. 607-611 2,00
25 LP Nederland LP enveloppe w.o. 573-577 2,50
26 LP Nederland LP enveloppe w.o. 454-459 bod
27 fdc Nederland FDC E 46 met adres/open klep 20,50 3,00
28 xx Nederland nr. 61 b 90,00 4,50
29 xx Nederland nr. 114-120 (nr. 120 kort tandje) 3,50
30 xx Nederland nr. 139-140 12,50 1,50
31 xx Nederland nr. 350-355 40,00 4,00
32 xx Nederland nr. 356a-d 120,00 15,00
33 xx Nederland nr. 487-489 70,00 4,00
34 xx Nederland nr. 274-277 49,50 6,00
35 x Nederland nr. 84-86 6,50 1,00

Engeland insteekkaart cat.waarde £ 57,00



36 x Nederland nr. 132-133 26,50 4,50
37 x Nederland nr. 240-243 40,00 6,00
38 x Nederland nr. 248-251 32,50 4,50
39 x Nederland nr. 278 13,00 1,50
40 x Nederland nr. 348 (5 gld.) 45,00 7,50
41 x Nederland nr. 349 (10 gld.) 45,00 7,50
42 Doos               bod
43 x Ned. Indië & Indonesië in insteekboek  w.o. beter mat. 4,00 Brons
44 x Overzee in goedgevuld insteekboek (hoge cat.w.) 10,00
45 x Nederland insteekboek met portzegels 4,00
46 xx Nederland nr. 270/73, 279/82, 289/92, 300/304 110,00 11,00
47 xx Nederland nr. 225/28, 232/35, 240/43, 248/51, 261/64 192,50 19,00
48 xx Nederland nr. 151,153/158, 160,161 Veth 1924-1926 207,50 20,00
49 xx Nederland nr. 141/43, 166/68, 199/02, 208/11 57,00 6,00
50 xx Nederland w.o. 203/07, 257/60, 278, 269, 274/77 358,00 35,00
51 xx Nederland w.o. nr. 256, 252/256, 267/68 110,50 11,00
52 x Restant verzameling Overzeese gebiedsdelen 5,00
53 x Restantverzameling Nederland w.o. beter materiaal 10,00
54 x Nederland inst.kaart "tweede keuze" w.o. nr. 48, 49 1.100,-- 10,00
55 x Insteekboek diversen 1,00
56 x Insteekkaart Nederland modern 75,00 2,50
57 x Insteekboek Engeland doubletten w.o. beter materiaal 2,00
58 xxx Insteekboek Suriname/Ned. Antillen postfris 2,50
59 x Insteekboek Guernsey, Jersey, Schotland ec. 2,50
60 x Div. insteekkaarten Nederland (w.o. series in aantallen) 1.120,-- 35,00
61 x Nederland nr. 278 Luchtvaartfondszegel 13,00 1,50
62 xxx Nederland combinaties nr. 1/39 compleet 106,90 7,50
63 x Nederland nr. 29 (2,5 gld., rood en blauw) 135,00 27,50
64 x Nederland nr. 203/207 op briefstukjes afst. Dierentuin 40,00 12,50
65 xxx Nederland nr. 382/84, 386/391 in blokjes van 4 41,20 8,00
66 xxx Nederland nr. 462 in blokje van 4 30,80 7,50
67 xxx Nederland nr. 617/636 in blokjes van 4 (met velranden) 70,00 17,50
68 x Nederland roltanding nr. 78/81 30,00 9,50
69 x Nederland roltanding nr. 82/85 30,00 9,50
70 x Nederland roltanding nr. 86/89 35,00 11,00
71 xx Nederland roltanding nr. 94/97 60,00 15,00
72 xx Nederland nr. 82/83, 139/140 32,50 3,50
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