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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 



 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/

                                    

           Postzegels kopen of verkopen?

                                                0180 - 613033

Vereniging van Postzegelverzamelaars

Barendrecht

Jaargang 9 nr.4                                                    september  2009
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                               Voor U                                                gelezen.

De American Philatelic Society (APS) gaat gewoon door met het uitgeven van
gratis postzegelalbums. Toegegeven,  u moet  er  wat  moeite voor doen – zo’n
kosteloos album moet namelijk eerst gedownload en uitgeprint worden- maar dat
lijkt de moeite wel waard. Kijkt U eens op www.stamps.org of er iets van Uw
gading bij is. (uit Filatelie)
Zou er een tijd komen, dat U ook Uw Davo-album of anderszins kunt uitprinten?
Wie weet. Maar het is nu al heel leuk eigen albumbladen te maken en met de
computer  is  dat  heel  goed  en  betrekkelijk  eenvoudig  mogelijk.  U  kunt  de
indeling zelf  bepalen en extra zegeltjes  of een enveloppe kunnen toegevoegd
worden.  Er zijn al  een aantal  leden van onze  vereniging die dit  doen en het
resultaat is verbluffend mooi.
Heeft U belangstelling maak dan eens een praatje met die leden.

Filatelie

Nu we toch het blad Filatelie hebben genoemd, kan ik er niet onderuit om te
proberen U enthousiast te maken voor dit blad met alle respect voor Franco. In
deze zomermaanden heb ik een paar nog niet gelezen exemplaren ingezien en
met graagte gelezen. Naast nieuwtjes van allerlei aard, goede artikelen o.a. over
themaverzamelingen.  Een  o.a.  heel  interessante  themaverzameling  van
enveloppen en briefkaarten verzonden door Nederlandse militairen vanuit China
rond 1900 naar Nederland of Indië v.v.. Het artikel beschrijft onze belangen in
het  China  van  de  laatste  keizer.  Het  geheel  gelardeerd  met  enveloppen  en
briefkaarten  waarop  fraaie  stempels.  Ook als  je  dit  niet  verzamelt  de  moeite
waard om er kennis van te nemen. Filatelistisch smullen.  

Cor Brons  

Verzamelaars van Nederland

Als U Nederlandse zegels hebt waarover U vragen hebt, kunt U zich altijd tot het
bestuur wenden. De tanding is niet duidelijk, er bestaan meerdere types van de
zegel, U twijfelt aan de afstempeling enz. Twee of meer weten meer dan één.
Ook over buitenlandse zegels kunt U een oordeel vragen, maar anders dan bij
Nederlandse zegels is de kans groter dat we U niet van dienst kunnen zijn.      

  

Van de redactie

We hopen  dat  U  gezond  bent  teruggekeerd  van  Uw vakantie.
Voor  U  ligt  de  uitnodiging  van  Uw  vereniging,  want  ons
verenigingsleven gaat altijd maar door en velen kijken daarnaar
uit.   In dit nummer worden zoals gebruikelijk de te veilen kavels 
vermeld   en verder  zijn er een aantal wetenswaardigheden waar
U wellicht met belangstelling kennis van kunt nemen. Wij hopen
weer op een goede opkomst op onze verenigingsavonden.

                                                                          

                                              
  

 Contactavonden voor 2009

18 september veiling, 16 oktober, 20 november veiling en 18
december. Beurs 21 november.

Dit is de uitnodiging voor de
bijeenkomsten van 18 september met

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

aanvang 19.30 uur

Alle avonden  

altijd aanvang        (19.30)
veiling begint om (21.00)

http://www.stamps.org/


Bibliotheek       

Deze boeken worden gratis uitgeleend aan de leden  0180-618773
1. Over postzegels gesproken van A. Schwenzfenger

Handleiding voor de beginnende verzamelaar
1. De Philatelist van J.A. v.d. Vlis

Handleiding voor de beginnende en gevorderde verzamelaar.
2. Afstempelingen emissie 1852 van Nederland van A.M.A. v.d. Willigen

Geschiedenis over de eerste stempels op postzegels
3. Nationale Postzegel Tentoonstelling IJsselpost 86

Diverse verhandelingen over filatelie
4. Filatelie Encyclopedie

Duizenden vragen worden beantwoord
5. Ongewenste uitgiften en maakwerk in de filatelie van de Sticht. Jeugdwerk
6. ABC deel 1 (handleiding voor beginners)
     ABC deel 2 (handleiding voor gevorderden)
7. Schweizer Briefmarken (Duits) 2 delen
8. De vervalsingen van Nederland & O.G. 2 delen
9. Jaarverslag 1994 PTT Museum
10. Postzegelwetenswaardigheden uit de oude doos (van 1932 af)
11. De ware postzegelverzamelaar 3 delen, waarin uitgebreide info over o.a. de 

Nederlandse zegels
12. Michel 3 delen Stempel-Handbuch
13. 8 delen Deutsche Dienstpost Handbuch und Stempelkatalog
14. Michel 1997 Spezial Katalog Württemberg-Spexial-Katalog
15. Michel Spezial Katalog der deutschen Privatpostmarken
16. Spezialkatalog Altdeutsche Staaten
17. 3 delen Plattenfehler  Deutsches Reich en 10Pfg.Krone/Adler-Marke
18. Die Postgeschichte der Nürnberger Reichsparteitage
19. De dierenwereld op postzegels (zoogdieren)
20. Filatelie informatief 

Bovendien  kunt  U  altijd  over  de  nieuwste  Michel  beschikken.  Onze
vereniging leent  de Michel of delen daarvan gratis uit. Onze secretaris de
heer J.G. Stroes kunt U bellen tel. 0180-618773 als U een deel  of delen wilt
lenen. Bij de heer Stroes is ook te leen een watermerkzoeker en een blauwe
lamp.

l bladerend in Franco van  maart 2001 kwam ik het volgende tegen. Wat
gaat het toch snel en wat zijn dingen toch aan het veranderen. CBA
a. Port betaald”zegels” 

De Postvervoerkrant van november vorig jaar vermeldde, dat er in december 2000
een  zegel  (het  zijn  er  inmiddels  al  7)  voor  mailings  bestemd voor  binnenlandse
partijenpost komt. De gebruiksperiode liep van 28 november j.l. tot en met 6 januari
2001.  1 Zegel stelt een haringhapper voor, 5 zegels met een tulp van verschillende
kleuren en 1, de laatste, met sterretjes en sneeuw. Alle zegels vermelden de tekst Port
betaald PTT Post.  Het gaat hier niet om echte postzegels, maar om een interne zegel
van de PTT. Een echte zegel moet minimaal de tekst Nederland hebben en voor het
publiek bruikbaar zijn. Toch gaan er geruchten, dat de zegels ook in de catalogus
komen.

b.  ƒ en €
De Nederlandse zegels die tussen 1 juli en 31 december 2001 uitkomen, zullen zowel
het gulden- als euroteken bevatten, dit ter voorbereiding. Een leuk overgangsgebied
dus. Als bekend zal van 1 januari 2002 af  er uitsluitend een eurosymbool op de
zegels staan.

c. Frankeergeldig
Een  veel  gehoorde  term  tegenwoordig.  Er  is  nieuws  met  betrekking  tot  de
euroverwikkelingen.  Zoals  hierboven vermeld dragen de postzegels  van 1 januari
2002 alleen nog het eurosymbool. De postzegels met guldenswaarden zijn nog tot 1
juli 2002 geldig. Daarna kunnen ze op het postkantoor tot 1 januari 2003 worden
omgeruild voor eurozegels. 

d. Een postzegelkrant op het internet
Postzegelhandel  C.  de  Vos  uit  Arnemuiden  is  gestart  met  een  postzegelkrant  op
Internet.
De  krant  zou  actuele  informatie  gaan  geven  voor  filatelisten.  Voor  wie  een
internetverbinding heeft en eens wil kijken, het adres is: www.postzegelen.nl

e. Automaatzegel
In de postvervoerkrant stond het bericht dat op de postkantoren van Meppel, Gouda
en  Rosmalen  een  proef  met  de  bekende  automaatzegel  is  gestart.  De  waarde-
aanduiding verschilt met wat we tot dusver hebben gezien, n.l. een ander lettertype,
maar ook de notatie is anders. B.v. oud 0080, nieuw 80. Als U deze zegels ook spaart
lijkt  ons  een  exemplaar  van  de  nieuwe  80  cent  voldoende  om  de  verzameling
compleet te maken. 

anno 2009:
a. de zegels komen in de catalogus voor
b. wie denkt er nog een hfl.
c. de zegels zijn nog altijd geldig
d. je struikelt over de postzegelkranten/artikelen op internet
e. de postkantoren zijn gesloten

http://www.postzegelen.nl/




Raadsel
Weet je wat het verschil is tussen een visser, 
een duivenmelker en 
een postzegelverzamelaar?

De visser vangt ze,
De duivenmelker ziet ze vliegen en
De postzegelverzamelaar heeft ze niet allemaal!

----------

             Het gevaar van de Mexicaanse griep voor de verzamelaar.

Einde van de veiling
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