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     Van de voorzitter 
 

   

 

 

Sinds een aantal jaren is het mogelijk je eigen 
postzegel te laten maken bij TNT. Binnen een bepaald 
kader kun je je eigen onderwerp aanleveren. Leuk voor 
een bijzondere gelegenheid of voor jezelf.Dan kom je 

bij het filatelistische deel. Zijn dit echte postzegels of  
maakwerk? Als je eens op internet gaat zoeken, kom je 
er honderden tegen. Als het echte zegels zijn hoeveel 

zijn er dan en in welke oplage? Een interessant 
verzamelgebied. Maar om dit systematisch te sparen, 
is voorlopig nog moeilijk.Dit is al weer de laatste Franco 

van dit seizoen. In september gaan we 
weer verder. PRETTIGE VAKANTIEMAANDEN. 
                                                 Wim de Ruiter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

Contactavonden voor 2011 
 

20 mei  veiling,  17 juni, 16 september met  veiling, 21 oktober, 18 

november met  veiling, 19 november  (beurs) en 16 december. 

Dit is de uitnodiging voor de 

bijeenkomsten van 20 mei met 

veiling en 17 juni. 

 
(gebouw het Trefpunt, Dr. Kuijperstraat 4, 

B’drecht ) 

Alle avonden 

altijd aanvang         (19.30) 

veiling begint om    (20.30) 
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Even voorstellen 
Als eerste daad als nieuwe secretaris van de vereniging 
wil ik om te beginnen mijzelf maar eens aan jullie 
voorstellen. Mijn naam is Wilbert van Veggel en ik ben 
44 jaar oud. Ik spaar al postzegels sinds mijn 7e/8e jaar. 
Ik weet niet meer precies wanneer ik begonnen ben, 
maar wel dat een neef van mijn moeder mij besmet 
heeft. Hij bracht, van zijn werk, allerlei prachtige zegels 

uit exotische landen als Marokko en Tunesië voor mij mee. Ook 
stuurde hij kaarten uit Rusland met van die hele grote mooie zegels. 
Later heb ik een kleine verzameling van een oom gekregen. Verder 
kreeg ik van de halve familie alle zegels die ze per post binnen 
kregen. Nu krijg ik die nog steeds. Tijdens mijn studie ben ik wat 
minder actief geweest, maar sinds ik in deze regio woon steeds 
actiever. Ik ging en ga nog steeds naar allerlei (ruil)beurzen, 
waaronder ook die van Barendrecht, om mijn verzameling uit te 
breiden. Vijf jaar geleden heb ik besloten om lid te worden van de 
club. Hoewel ik toen mijn twijfels had of een club iets extra’s voor 
mijn verzameling kon betekenen, weet ik tegenwoordig wel beter. Ik 
heb er spijt van, dat ik niet veel eerder lid ben geworden. Ik vind de 
verenigingsavonden namelijk erg gezellig. Er komen veel 
enthousiaste mensen die graag alles willen vertellen over onze 
hobby. Behalve dat mijn verzameling steeds completer wordt, steek 
ik er ook nog een hoop wetenswaardigheden over postzegels op. 
Ik ruil zeer veel zegels met verzamelaars over de hele wereld. Deze 
contacten doe ik op via het Internet (zelfs andere clubleden kom je 
daar tegen). Spreek mij er gerust over aan als je daar zelf mee wil 
beginnen of meer van wil weten. Het is een leuke manier om op een 
goedkope manier je verzameling uit te breiden. 
Zelf verzamel ik echt gelopen zegels van Canada, Australië, Nieuw 
Zeeland, Scandinavië, Verenigd Koninkrijk en nog enkele andere West 
Europese landen. 
Privé ben ik getrouwd met Yvonne en wij hebben 2 kinderen, Sander 
en Raymon. Ik heb mijn kinderen enigszins enthousiast gemaakt voor 



het verzamelen. Zij sparen postzegels met Dinosaurussen erop en 
overige dieren. Of ze net zo enthousiast worden als ik is afwachten. 
Voor origine kom uit het mooie Nieuwkuijk in Noord Brabant. 
Vanwege mijn werk ben ik naar de randstad getrokken. Ik werk in 
Capelle aan den IJssel bij Ingenieursbureau Oranjewoud als 
coördinator voorbereiding in de weg en waterbouw. Daar zorg ik 
ervoor dat de aannemers vooraf weten wat ze precies allemaal 
buiten moeten gaan maken. 
Als nieuwe secretaris stel ik mij ten doel om het minstens net zo goed 
te doen als mijn voorganger. Ik heb de nodige ideeën die ik in wil 
brengen in de club om te kijken of er niet nog meer te bereiken is 
met deze mooie vereniging. 
Ik wil hierbij van de gelegenheid gebruik maken om Jan Stroes te 
bedanken voor zijn grote inzet van de afgelopen jaren. 
                                                                Wilbert van Veggel 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online Postzegelshop DeBlaauweSigaar 
     
            www.zegelstekoop.nl 
 
  
   Neemt u vrijblijvend een kijkje op de website !!!! 
 
• Bij besteding vanaf  €7.50 geen porto kosten. 
 
• Bij besteding vanaf  €25,=   -> 10% korting  
 
• Bij besteding vanaf  €100,=  -> 15% korting 
 
• Niet tevreden geld terug !! 

 

 

www.zegelstekoop.nl 
info@zegelstekoop.nl 
 
Erik de Blaauw 
 
Barendrecht 
 
06-30345128 



  Veiling 20 mei 2011. Aanvang 20.30 uur.
x gebruikt

xx ongebruikt (met plakker(rest))

xxx postfris

NR. omschrijving cat.w inzet

€ €

1 Amerika klein partijtje enveloppen/brieven 0,50

2 x België afgeweekt materiaal 0,50

3 x Engeland recent onafgeweekt materiaal 1,50

4 x Zwitserland diverse in enveloppe w.o. brieven 1,50

5 fdc Nederland nr. 854  en 875 op grote enveloppe 4,00

6 fdc Nederland nr. 875 en 917 op grote enveloppe 5,00

7 fdc Nederland nr. V886-V888 op grote enveloppe 20,00

8 fdc Nederland V1439 op grote enveloppe 2,00

9 x Duitsland Bundespost 1954 54,40 2,50

10 x Duitsland Bundespost blok 2 60,00 6,00

11 x Restantverzameling Nederland in DAVO~cassette 1,00

12 x D.D.R. ongeveer 250 zegels op insteekkaart 1,00

13 x Insteekboek Bundespost gebruikt materiaal 1,00

14 x Insteekboekje motief vogeltjes 1,00

15 x Motief luchtvaart op twee insteekkaarten 1,00

16 x Motief klederdracht op twee insteekkaarten 1,00

17 x Motief scheepvaart, verkeer en sport op 3 insteekkaarten 1,00

18 x Motief vissen en schelpen op twee insteekkaarten 1,00

19 x Motief paarden, vogels en bloemen op 3 insteekkaarten 1,00

20 x Nederland insteekboek w.o. beter materiaal! 5,00

21 xx Nederland 23 series met plakker, hoge cat.waarde! 4,50

22 x Nederland nr. 917 5,50 1,00

23 x Nederland nr. 983 14,00 1,00

24 xxx Nederland dienstzegels 1989/1991 2,50

25 x Stockboek Zuid Afrika 1,00

26 x Stockboek Nieuw Zeeland 1,00

27 x Stockboek Australië 1,00

28 x Stockboek Canada 1,00

29 x Stockboek Nederland Overzee 1,00

30 x Tweetal stockboeken diverse landen 1,00

31 x Stockboek Posta Romana 1,00

32 x Stockboek diverse landen 1,00

33 x Stockboek diverse landen 1,00

34 x Stockboek diverse landen 1,00

35 x Stockboek Amerika 1,00

36 Ledig insteekboek met luxe hoes 1,00

37 xxx Nederland nr. 225/228 Kinderzegels 1929 POSTFRIS! 90,00 37,00

38 xxx Nederland nr. 248/251 Kinderzegels 1932 POSTFRIS! 140,00 64,00

39 xxx Nederland nr. 269 Emma-zegel 1934 POSTFRIS! 35,00 14,50

40 xxx Nederland nr. 279/282 Kinderzegels 1935 POSTFRIS! 150,00 68,00

41 xxx Nederland nr. 332/345 in blokken van 4! 130,00 48,00

42 xxx Nederland nr. 561/562 Leidse Universiteit 10,00 2,50

43 xxx Nederland nr. 563/567 Kinderzegels 1950 37,50 11,50

44 xxx Nederland nr. 588/591 Jubileumzegels 100 jaar 9,00 2,50

45 xxx Nederland nr. 637/640 Koningin Juliana 'en profil' 28,00 9,00



 46 xxx Nederland nr. 774/776 Gouda zegels 1962 10,00 2,50

47 xxx Postfrisse partij Suriname/Ned.Antillen w.o. in zakjes 2,50

48 fdc Nederland bundeltje fdc's meest beschreven 1,00

49 x Duitsland/België in insteekboek 1,00

50 xxx Nederland Portzegels tussen nr. 80/106 31,30 3,00

51 fdc Nederland verz. tussen E56/208 (meest beschreven) 4,00

52 fdc Importa fdc-album met fdc's tussen E209/250 2,00

53 DAVO standaard album Nederland deel I (ledig) 1,00

54 x Ned.+Overzee restantverzameling 2,00

55 x Nederland restantverzameling 2,00

56 x Ned. gestempelde PB's nr. 1,6ef(2),7b,15,17a,19a,20,21 37,00 5,00

57 x Nederland PB nr. 11a, 11b (lastig) 30,00 3,75

58 x Nederland PB nr. 13a (lastig) 20,00 2,75

59 x Nederland PB nr. 8a, 8b 26,00 2,75

60 x Nederland dienst nr. 1/8 "Armenwet" pracht serie! 240,00 70,00

61 x Deutsches Reich Mi.nr. 17, 18, 19, 20 35,00 5,00

62 x Deutsches Reich Mi.nr. 23 (keurstempeltje) 38,00 7,00

63 x Deutsches Reich Mi.nr. 26 90,00 18,00

64 x Deutsches Reich Mi.nr. 27 550,00 45,00

65 xx Ned. Indië LP nr. 1-5 20,00 2,00

66 xxx Suriname nr. 29-30 8,00 1,00

67 xxx Suriname nr. 157-166 22,00 3,00

68 Nederland port nr. 2 (ongebruikt) met dunne plekjes! 60,00 2,50

69 x Suriname gelopen rondzendboekje (RW 32,00) 1,50

70 xxx Frankrijk gelopen rondzendboekje (meest xxx) 1,50

71 xxx Baltische Staten (veelal xxx) 2,00

72 x Luciferdoosje 1,00

73 xx Nederland nr. 854 (lichte plakkerrest) 27,50 2,75

74 xxx Canada Blok 22 "Gilles Villeneuve" 12,50 2,50

75 Nederland mapje 100 jaar pakketpost bod

76 xxx Nederland mapje automaatstroken 1989 7,50

77 x Nederland brief frankering met nr. 2009 2,50

78 xxx Nederland V2071 / V2073 20,00 3,75

79 x Nederland nr. 1894-1903 (meest zonder aanhangsel) 1,00

80 x Nederland nr. 1926, 2010 4,00 0,75

81 x Sigarenkistje zegels, meest Nederland w.o. postfris 1,00

82 x Doos 1,00

83 fdc Importa FDC album (ledig) 1,50

84 Insteekboek (ledig) 1,00

85 xxx Amerikaanse Zone Mi. Nr. 16-35 58,20 7,50

86 x Bundespost Mi. Nr. 174-176 100,00 10,00

87 x Bundespost Mi. Nr. 222-225 55,00 5,50

88 x Bundespost Mi. Nr. 117-120 200,00 20,00

89 xxx Bundespost tweetal insteekkaarten tussen 1988-1995 450,00 10,00

90 x Insteekboek Engelse koloniën 5,00

91 xxx Indonesië w.o. blokken/velletjes 200,00 5,00

92 x Zuid-Afrika in insteekboek 5,00

93 x Doosje "op papier" 1,00

94 Cursus Philatelie (3 delen) 1,00

95 x Duitsland (meest Reich) op insteekkaartjes 1,00



 

Geeft U na afloop ons even de tijd om de rekeningen op te maken. Eerst 

betalen en dan met het betalingsbewijs de zegels laten overhandigen.                           

(dus niet zelf het/de kavel/s pakken).   

 

Inlevering van kavels voor de sepember-veiling kan, zoals gebruikelijk 

plaatsvinden bij de ledenavond  voor de veilingavond, dus in dit geval de 

ledenavond van 17 juni. 

 

 

Het bestuur

en 

een

• wenst

• U

• de

• Uwen

• prettige

• vakantie

96 x Nederland nr. 854 stempel postmuseum (r.o. kreukjes) 25,00 2,50

97 x Insteekboek Griekenland 1,00

98 x Insteekboek Luxemburg 2,00

99 xx Deutsches Reich insteekkaart (hoge cat.waarde!) 4,00

100 x Deutsche Bundespost Mi. Nr. 150 20,00 2,00

101 x Deutsche Bundespost Mi.Nr. 147 22,00 2,00

102 xxx Duitse bezettingsuitgaven Mi.nr. 911/37 (3x) 15,00 1,00

103 xxx Duitsland diverse op insteekkaartje 1,00

104 xxx Duitse bezettingsuitgaven Mi.nr. 941-970 (2x) 21,00 1,00

105 xxx Bundespost verzameling in Borekalbum (Hoge cat.w!) 10,00

106 x Duitsland insteekboek 1999-2006 (Hoge cat.w!) 7,50

107 xxx Australië tussen 1992/1994 op albumbladen 7,50

108 x Frankrijk modern materiaal 2000/2005 in stockboek 7,50

109 x Frankrijk insteekboek gebruikt materiaal 2,50

110 xxx Amerika verzameling in DAVO (behoorlijk materiaal!) 10,00

111 xxx Denemarken 1945-1966 op albumbladen (meest xxx) 5,00

112 x Nederland nr. 11 (25ct, donkerviolet) 125,00 30,00

113 xxx Nederland persoonlijke postzegel "www.pzpb.nl" 1,00

114 xxx Nederland persoonlijke postzegel "10 jaar Franco" 1,00

115 x Doos 1,00



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



 

                                    

       

       meubel- & woningstoffering 
                    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  
 

Groot assortiment 

exclusieve meubel-, 

gordijnstoffen, 

vitrage, tapijten, vinyl, 

marmoleum en zonwering 

          “robert broekers”  
 



 


