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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)                               
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*

     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.5                                                    november  2009
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Zwerfpost.
 U heeft allemaal wel een keer een kaart of enveloppe in handen gehad, die  een
heel omweg had gemaakt voordat de juiste bestemming was bereikt. Ze zijn te
herkennen aan de poststempels, waaronder soms hele exotische.
Natuurlijk is hoe fouter de route geweest, die is afgelegd,  hoe meer stempels en
hoe interessanter.
Er zijn verzamelaars,  die zich er op toe leggen, maar de meeste verzamelaars
hebben uit curiositeit wel iets bewaard wat aan henzelf gericht was of misschien
van een familielid of kennis gekregen.
Hieronder 2 fragmenten van kaarten die bestemd waren voor een adres in Rhoon.

   

Soms worden
stickers
gebruikt

op  de

verkeerde  plaats  van  aankomst.  Ik  heb  weleens  enveloppen  gezien,  die  tot
tweemaal  toe  verkeerd  verzonden  zijn  en  een  indrukwekkende  verzameling
stempels hebben.
Heeft  U  een  bijzonder  exemplaar,  scan  hem  in  en  mail  hem  naar
c.j.brons@planet.nl

Van de redactie

Op zaterdag 24 oktober hebben we op de Middenbaan reclame
gemaakt voor onze vereniging. De bedoeling was nieuwe leden te
werven. Misschien heeft U ons gezien. Het is een voortdurende
opdracht van het bestuur, maar ook van U, om nieuwe leden te
werven. Voor een verzamelaar, beginnend of gevorderd, kan de
contributie nooit een bezwaar zijn en daarom houden we die zo
laag mogelijk. Voor U ook een mooi argument een lid te werven.

                                                                          

                                              
  

 Postzegel- en Muntenbeurs
 21 november in het Trefpunt

 aanvang 12.30 uur tot ca. 16.00
uur.

Dit is de uitnodiging voor de
bijeenkomsten van 20 november met

veiling en 18 december.
(gebouw het Trefpunt, Dr. Kuijperstraat 4, B’drecht

aanvang 19.30 uur

Alle avonden

altijd aanvang            (19.30)
veiling begint om         (21.00)



Ik stel U even voor ……….

Piet Vonk, verzamelaar

Hoe oud ben je Piet: 63 jaar. Piet is altijd aanwezig op onze verenigingsavonden
en daarmee één van onze trouwste leden.
Hoelang verzamel je al: sinds ongeveer 1958
Wat  verzamel  je:  Nederland,  Duitse Rijk,  Åland en Thailand het  voormalige
Siam.
Waarom  die  keus:  Nederland  als  ieder  ander,  Duitse  Rijk  vanwege  de
geschiedenis,   Åland heel veel  mooie zegels en je moet de geschiedenis eens
lezen en last but not least Thailand prachtige zegels en Piet weet alles van de
koningen en nog meer van de koninginnen. Van dat laatste land heeft hij volgens
mij  altijd  de  verzameling  bij  zich  op  de  verenigingsavonden  en  wie  zijn
verzameling zien wil is van harte uitgenodigd.
Wat  heb  je  nodig:  speciale  catalogi  en de  gebruikelijke  instrumenten  van de
filatelist, pincet en loupe.
Kun je het compleet krijgen: kort en bondig nee.
Waar  haal  je  je  zegels  vandaan:  op  verenigingsavonden,  beurzen  en  ook  de
nodige abonnementen. Naast onze vereniging is Piet lid van Alblasserdam en
kijkt hij regelmatig bij Papendrecht en Hendrik Ido Ambacht in de boeken. 
Op de vraag of het een dure hobby is, is het antwoord “je kan het zo duur maken
als je wil”.
Speciale verenigingen zijn er alleen van Duitsland, maar daar is hij geen lid van.
Wat zou je iemand aanraden, die met één van jouw thema’s wil beginnen:
ga naast  het verzamelen de geschiedenis lezen. De afbeeldingen op de zegels
zeggen zoveel meer als je de geschiedenis kent. 
Ik zeg Piet dat ik in mijn herinnering nog altijd de mooie zegels van Siam zie.
Had ik dat maar niet gezegd, want het album komt onmiddellijk tevoorschijn en
hij gaat vertellen.
En ik moest zo nodig!

Bedankt Piet .. enne ik kom graag nog eens buurten…

Cor Brons

Zaterdag 21 november 2009

in gebouw het Trefpunt aanvang
12.30 uur tot ca. 16.00 uur

N.B.

Wilt U nu of een volgende maal een tafel
hebben op de beurs? Onze beursmeester,
Maarten Kooiman, wil U graag helpen.

Tel. 0180-618995 



1
81 xxx Oostenrijk postfris materiaal op insteekkaart bod

82 xxx Oostenrijk postfris materiaal op insteekkaart 62,00 bod

83 Nederland 10 brieven luchtpost bod

84 Doos briefstukken, fdc's en speciale enveloppen bod

85 xxx Nederland op insteekkaartje 38,80 3,50

86 xxx Nederland PB nr. 7bf 8,00 1,00

87 xxx Nederland PB nr. 10af 12,00 1,50

88 xxx Nederland PB nr. 10a 10,00 1,00

89 xxx Nederland PB nr. 11a 14,00 1,50

90 xxx Nederland PB nr. 12 20,00 2,00

91 xxx Nederland PB nr. 13a 20,00 2,00

92 xxx Nederland PB nr. 15a 6,50 1,00

93 x Nederland port- en dienstzegels op insteekkaart 1,00

94 xxx Nederland nr. 203/207 (206 achetrzijde licht getint) 85,00 25,00

95 xxx Nederland nr. 225/228 kinderzegels 1929 90,00 30,00

96 xxx Nederland nr. 229/231 Rembrandt-zegels 1930 80,00 25,00

97 xxx Nederland nr. 240/243 kinderzegels 1931 150,00 55,00

98 xxx Nederland nr. 313/317 kinderzegels 1938 52,50 17,50

99 xxx Curacao nr. 178/181 (178/179 xx) Wilhelmina 1947 415,00 70,00

100 x Ned. Indië nr. 1 Koning Willem III 1864 125,00 35,00

101 x Ned. Indië nr. 289 (25 gld. Oranje) met certificaat 200,00 60,00

102 x Nederland nr. 104 (2½ gld. Op 10 gld.) 150,00 45.00

103 x 150,00 5,00 

104 xx Nederland nr. 105 (2½ gld. Op 10 gld.) dun plekje! 150,00 5,00 

105 x Nederland luchtpost nr. 12 (15 gld. Bruinzwart) 150,00 35.00

106 x Preussen nr. 14, 15a, 17a (op fragment) + paar 34,00 7,50

107 x Deutsches Reich dienst nr. 51, 113 107,00 20.00

108 x Zwitserland hoofdzakelijk Pro Patria betere zegels in 
prachtkwaliteit Zumstein cat.w. Zfr. 260,-- 12,50

109 x Zwitserland Pro Juventute (w.o. nr. 6) betere zegels in
prachtkwaliteit Zumstein cat.w. Zfr. 550,-- 25.00

110 x Zwitserland insteekkaart gebruikt materiaal w.o. hoger
genoteerd, hoge cat.w. in vnl. goede kwaliteit 12.50

111 x Amerika Law Stamp 50cts. Vernietigd met perforatie 5,00 

112 xx Nederland nr. 518,520,523,524,527,528,530 ongebruikt 175,00 17.50

113 xxx Nederland nr. 1011 (rolzegel nr. 190 in strip van 3) 2,00 

114 x Nederland nr. 3 (kortgerand, voorts prima exemplaar) 170,00 17.00

115 x 110,00 20.00

116 x Nederland nr. 534/537, Juliana 'en face' 1/10 gld. 35,00    7,00 

Nederland nr. 105 (2½ gld. Op 10 gld.) dun plekje!

Nederland nr. 347/349, Wilhelmina 2½/10 gld.

Einde van de veiling. U wordt bedankt.
Even wachten tot U een seintje krijgt om te betalen.

Kwaliteit gaat boven alles.

Wellicht ten overvloede, maar we kunnen er niet omheen. Teveel zien wij en
zeker niet alleen bij onze vereniging zegels die niet in een verzameling thuis
horen en waarvoor  geld is  betaald.  Hoeveel  doet  niet  terzake,  want  bij  een
beschadigde zegel is iedere cent te veel.

Hoe bepaal je nu de kwaliteit? 

a. Koop liefst  geen  zegels  die  voorzien  van een  plakker.   Er  kunnen
dunne  plekken  achter  schuil  gaan.  Ongebruikt,  dus  postfris  met
plakker is nog enigszins te controleren, maar bij gestempeld materiaal
moet worden opgepast.

b. De tanding dient gaaf te zijn. Een beschadigd of ontbrekend tandje is
een beschadiging en niet verzamelwaardig.

c. Ongetande zegels moeten een zo breed mogelijke witte rand hebben
aan 4 zijden. 

d. Zegels,  die  oorspronkelijk getand zijn  uitgegeven,  maar waar  deels
ongetande exemplaren van bestaan kunnen, wanneer het om goedkope
exemplaren gaat,  eenvoudig worden gecontroleerd n.l.  u neemt een
getand exemplaar en legt de deels ongetande zegel erop.   Deze zegel
dient inclusief de witte rand net zo breed te zijn. Bij duurdere zegels
dient de deels ongetande zegel breder te zijn.

e. Het stempel is een kwestie van smaak. De één wil een vol stempel, de
ander het liefst in een hoekje. Waar een kopje (een hoofd) op staat
liefst  kopvrij  gestempeld.  Als  U stempels  verzamelt,  bij  voorbeeld
kleinrond of halfrond, is hoe voller en rechter het stempel hoe beter en
waardevoller. Ook daar mag de zegel niet beschadigd zijn.

f. Een gevlekt stempel staat gelijk aan een beschadiging. Uitzonderingen
zijn  er,  maar  deze  zegels  komen  voor  in  gespecialiseerde
verzamelingen en zijn bijna altijd gevlekt.

g. Het spreekt voor zich dat kreuken en vouwtjes uit den boze zijn. Pas
op want  er  wordt  soms flink met  een strijkijzer  gewerkt  en dit  zo
perfect, dat de vouw alleen nog bij juiste bestudering te zien is.    

Tot slot, dit zijn aanvang tips. Twijfelt U over een aankoop vraag de mening
van anderen.  Uw verzameling wordt beoordeeld op de kwaliteit,  niet alleen
wanneer U hem aan een liefhebber laat zien, maar ook als U eventueel  Uw
verzameling verkoopt. De koper weet op de eerste bladzijde al hoe laat het is.
Dus  spaar  alleen  maar  het  beste  materiaal  en  laat  geen  kneusjes  in  Uw
verzameling toe. 
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