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 Van de Redactie 
 

   

 

 

  

ij het vervaardigen van de omslag valt het steeds weer op, dat de tijd 

vliegt. Jaargang nr. 14 al weer. Het is alsof  vorige week nummer 1 

werd gemaakt.  Niet alleen de tijd vliegt, maar dit is een zogenaamd 

bruggetje naar een interessant artikel over vederbrieven, dat wij U niet willen 

onthouden. Gelezen in het maandblad Filatelie en een korte samenvatting 

daarvan op een van de volgende pagina’s. 

Omdat het nog Kerst moest worden toen deze Franco werd gemaakt, kunnen we 

U, bij het verschijnen van het nummer na de Kerst, alleen een gelukkig en 

postzegelrijk Nieuwjaar wensen.  Wij hopen dat de vereniging  zich weer, zoals 

in 2013,  mag verheugen op veel leden, die de ledenavonden bezoeken en 

daarmee inhoud geven aan deze bijeenkomsten.  

  

       Redactie 

 
 

 

 

 

 

 

                                                   

 

Ledenavonden en beurzen 2014 

 

             17 januari  met veiling        20 juni 

     21 februari          19 september met veiling 

             21 maart met veiling en jaarvergadering      17 oktober 

     18 april          21 november 

     16 mei met veiling        19 december 

Beurzen op: 18 januari, 15 maart en 15 november 

 B 

 
 

    

 
 

      

 
 
  
 

  
 
 
 
 

   
 
     
     

Dit is de uitnodiging voor de 

bijeenkomsten van 17 januari met 

veiling en 21 februari 
(gebouw het Trefpunt, Dr. Kuijperstraat 4, 

B’drecht ) 

Alle avonden 

altijd aanvang         (19.30) 

veiling begint om    (20.30) 
 

 



 

             Welke soorten postzegels zijn er? ( 1 ) 

 

Frankeerzegels 
 

Dit zijn de zegels die zijn gemaakt waarvoor ze zijn bedoeld: nl. het versturen 

van post. Later kwamen er allerlei andere soorten zegels bij, zoals bv 

gelegenheidszegels, toeslagzegels, portzegels enz.  

 

De zegels van voor 1900, meestal klassieke zegels genoemd, zijn over het 

algemeen frankeerzegels. Vaak zijn het wat kleinere zegels dan het formaat van 

bijzondere zegels. Meestal bestaat de frankeerzegel uit de “kop” van het 

staatshoofd of uit een landswapen. Ze worden uitgegeven in series van 

verschillende waarden en kleuren. Vaak kent de serie ook een hoge waarde, die 

wordt gebruikt voor het versturen van zware poststukken. 

 

In sommige landen, zoals Nederland, wordt er een serie frankeerzegels 

uitgegeven in een tijdsbestek van een ( beperkt ) aantal jaren. Zoals de Juliana en 

face tussen 1949 en 1951 en de opvolger daarvan: de Juliana en profil tussen 

1953 en 1967. 

 

Andere landen hebben frankeerzegels die telkens opnieuw worden aangevuld, 

waardoor over lange tijd steeds weer een zegel aan de serie wordt toegevoegd. 

Zoals bv de posthoorn in Noorwegen. De eerste werd uitgegeven in 1872 en de 

laatste stammen uit de laatste jaren, want de zegel is nog steeds in gebruik. 

 

Deze langlopende series worden in de Michelcatalogus aan het eind van een 

landennotering vermeld, op volgorde van de laagste naar de hoogste waardes. Zo 

kun je ze vrij gemakkelijk opzoeken, terwijl ze in verschillende jaren zijn 

uitgegeven, waardoor ze verspreid door de catalogus staan. 

 

                                                           Wim de Ruiter 
      

 

 

Contributie 
Wij verzoeken U de contributie ad € 10,-- direct over te maken. Dat scheelt de 

penningmeester veel werk 
              Het gironummer van de vereniging is: voor contributies en rondzending   

        nr.     NL35 INGB 0002 9079  35           

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

                            Barendrecht 

 



Vederenveloppen. 
 

Mij was dit fenomeen volledig onbekend. Vederenveloppen, wat moet je je 

daar bij voorstellen?  Het maandblad Filatelie bevatte een mooi artikel over dit 

onderwerp, want het heeft alles met filatelie te maken.  

Wij kennen nog altijd expresbestellingen en de vederdiensten, niet te 

verwarren met veerdiensten, deden min of meer hetzelfde en waren 

voornamelijk in Scandinavië, met name in Zweden, actief.  

Wat was het geval. Bij een spoedbestelling plakte je op de enveloppe een veer 

van een vogel en dat betekend dat de enveloppe vliegensvlug besteld moest 

worden. Nog sneller ging het bij twee opgeplakte veren. 

In Filatelie staan een aantal voorbeelden van echt gelopen enveloppen 

afgebeeld en dan zie je aan de voorzijde bij het adres een veer opgeplakt. 

Als U eens zo’n enveloppe tegenkomt, dan weet U in het vervolg de betekenis. 

 

     Cor Brons  

 

 

 

 

18 januari is het weer zo ver!!!!! 
 

Onze eigen postzegelbeurs in het Trefpunt. Aanvang 12.30 

uur. 
 

Dit is de gelegenheid om Uw verzameling leuk aan te vullen en of een 

filatelistiscg praatje te maken, want het wordt altijd ook gezellig. 

 

Dus komt allen!!! 
 

 

 

18 januari aanvang 12.30 uur in het Trefpunt 
 

 

 

 

 

 



Veiling 17 januari 2014 aanvang 20.30 uur 
x gebruikt

xx ongebruikt (met plakker(rest))

xxx postfris

NR. omschrijving cat.w inzet

1 xxx Prestigeboekje nr. PR6 Natuurmonumenten 2005 18,00 4,50

2 xxx Blauwdruk nr. 4 5,00 1,00

3 xxx Blauwdruk nr. 5 5,00 1,00

4 xxx Nederland nr. 402B velletje (2 kleine scheurtjes / vouw) 160,00 7,50

5 x 150 Jaar Postzegels in Nederland 1852-2002 mapje 1,00

6 x Nederland nr. 2 (10ct, karmijn tot rood) 35,00 5,50

7 xxx Ned. Antillen insteekkaartje postfrisse series 100,00 2,50

8 xxx Australia Antarctic Territory SG nr. MS112 £   8,00 1,50

9 xxx Jersey Postage Due SG D1/6 1969 £  38,30 6,50

10 xxx New Zealand SG MS 3211 Londen 2010 £    9,00 2,00

11 x Insteekboek diverse motief 1,00

12 x Doosje Nederland 1,00

13 x Doosje Amerika 1,00

14 xxx Verzameling Rusland postfris in luxe dik stockboek 7,50

15 x Stockboek België Engeland en nog enig divers 2,50

16 xxx Nederland w.o. kindervellen o.a. nr. 854 5,00

17 x Doos met enige duizenden zegels gehele wereld… 1,00

18 cat Philex catalogus Deutschland 2009 Deel I en II 1,00

19 cat Indonesië Zonnebloem catalogus Editie 2008 1,00

20 cat Australian Stamp Cataloque 2009 pocket editie 1,00

21 cat Philex catalogus Israël 2009 1,00

22    x Doos met 1000den zegels meest Engeland… 1,00

23 x Insteekboekje Groot Brittannië 1,00

24 Dik insteekboek (nog in de verpakking) 2,00

25 x Bedrukt insteekboekje DDR met enige inhoud… 1,00

26 xxx 2 Insteekboekjes met postfris materiaal CCCP 1,00

27 fdc Nederland map met FDC's tussen E76/152 2,00

28 x Nederland nr. 2434 Rembrandt 2006 5,00 1,00

29 cat Stanley Gibbons Collect British Stamps 2009 1,00

30 x 50 insteekkaartjes gehele wereld w.o. veel motief 2,50

31 x 100 insteekkaartjes gehele wereld, meest motief 4,00

32 xxx 58 insteekkaartjes postfris Berlin (hoge cat.waarde!) 4,00

33 x Insteekboek Polen met series 1,50

34 xxx 37 insteekkaartjes postfris RSA (flinke cat.waarde!) 4,00

35 x Oud Duitsland op insteekkaartje (wisselende kwaliteit) 5,00

36 xxx Opbergdoos met 300!!! Insteekaarten, veel materiaal… 15,00

37 x 100 insteekkaartjes gehele wereld, meest motief 4,00

38 x 28 postzegelpakketjes meest motief (circa 1.400 zegels) 2,50

39 x De doos … voor deze keer met omschrijving, inhoud is

gigantisch, vele 100den insteekkaartjes met series, fdc's

enveloppen gevuld met zegels, albumbladen, blokken,

vellen, zeer divers. Voor het grootste deel onuitgezocht! 25,00

40 fdc Nederland E600/607 (1ste helft 2010) 53,80 10,00

41 x Suriname nr. 214/219 op  brief met eerste dag afstemp. 19,80 2,50

42 fdc Nederland E43 (adres met potlood is verwijderd…) 23,00 2,50

43 xxx Ned. Antillen nr. 1607-1610 (2x4 zegels met strook) 33,00 5,00

44 xxx 100den blokken en vellen gehele wereld in zak 6,50

45 xxx Sluitzegels Nederland in aantallen (totaal 90 stuks) 1,00

46 xxx New Zealand SG MS 869 (Rugby Football 1967) 23,00 2,50

47 x Cocos (Keeling) Islands SG 359/363 in veldeel van 25 19,55 2,00

48 xxx Noorwegen jaarset 1978 in mapje 20,00 2,00

49 xxx Malta postzegel in relief in zilver … 1,00

50 xxx Blauwdruk nr. 6 5,00 1,00  



51 x Nederland nr. 963 in speciale uitgifte, leuk geheel… 1,00

52 xxx Insteekkaart Christmas/Cocos Island Hoge cat.waarde!!! 5,00

53 o Australië nr. 20 (½d, green) proefdruk (zonder gom) 7,50

54  x Map Canada (w.o. xxx boekjes) 1,00

55 xxx 7 Postzegelsboekjes New Zealand (diverse reclames) 7,00

56 xxx New Zealand in map, w.o. leuke postzegelboekjes 3,50

57 o Royal Wedding 29 juli 1981 speciale uitgifte… 4,00

58 xxx South Africa in map, mooi materiaal, hoge cat.waarde! 10,00

59 x Natal SG nr. 142 pracht exemplaar £  65,00 10,00

60 x Natal 8 betere zegels op verkoopkaartjes £300,00 10,00

61 x 3 insteekkaartjes Engeland (w.o. xxx) 1,00

62 x Insteekboek diverse, w.o. klassiek Ned. Indië engross 1,00

63 x Insteekboek diverse 1,00

64 x Finland SG MS 1941 2009 13,00 3,00

65 x Insteekboek gehele wereld… 1,00

66 x Insteekboek van alles wat… 1,00

67 Importa Metro 16 insteekboek met zwarte bladen 1,00

68 Lindner insteekboek met witte bladen 1,00

69 Leuchturm insteekboek met zwarte bladen 1,00

70 x Insteekboek Ned. Indië met leuk materiaal in aantallen 3,75

71 x Insteekboek meest Canada 1,00

72 x Insteekboek geen touw aan vast te knopen… 1,00

73 xxx Insteekboek CCCP postfrisse series en zegels 1,00

74 Ledig insteekboek z.g.a.n. (witte bladzijden) 1,00

75 Ledig insteekboek nieuw (zwarte bladzijden) 1,00

76 xxx Insteekboekje Rusland 2,00

77 x Doosje 1,00

78 x 4 gelopen rondzendboekjes + enkele insteekkaartjes 2,00

79 DAVO standaard 1852-1981 (ledig) 1,00

80 xxx 11 Nederlandse postzegelboekjes 2,50

81 Catalogus N-W Europa deel 3 Michel 2003 0,50

82 x Nederland nr. 261/264 30,00 6,00

83 x Nederland nr. 257/260 45,00 9,00

84 x Nederland nr. 278 13,00 2,50

85 x Nederland nr. 534/537 35,00 7,00

86 x Nederland 2 insteekkaartjes divers gebruikt w.o. LP 1,00

87 x Duitsland gebieden in insteekboekje 2,00

88 xxx Nederland nr. 752/56, 786/90, 568/72(XX) 61,00 6,00

89 x Nederland nr. 534/537 35,00 3,50

90 xx Nederland nr. 602/06, 607/11, 688/92(XXX) 5,00

91 xxx Nederland nr. 683/87, 695/99, 702/06 35,50 3,50

92 x Nederland nr. 346/349 111,25 20,00

93 x Nederland nr. 347 20,00 4,00

94 xxx Nederland nr. 349 (licht roestplekje) 200,00 20,00

95 x Doosje 1,00

96 x Insteekboekje bloemen en vlinders 1,00

97 x Nederland Dienstzegels nr. 44/58 17,00 2,50

98 x Insteekboek Engeland 1,00

99 x Insteekboek Sport 1,00

100 x Insteekboek Hongarije 1,00

101 x Insteekboek Amerika 1,00

102 x Insteekboek Canada 1,00

103 Snuffeldoos 1,00

104 Verrassingsdoos 1,00

105 fdc 4 kleine Importa FDC albumpjes met NL FDC's 1,00  



 

Notulen van de jaarvergadering gehouden op 15 maart 2013 in de aula van Het 
Trefpunt te Barendrecht. 
Aanwezig: Het volledige bestuur en circa 50 leden. 
 

1. Opening door de voorzitter; 
De voorzitter opent om 20:00 uur de jaarvergadering en heet een ieder hartelijk 
welkom. 

2. Ingekomen stukken; 
Brief kascontrolecommissie. 

3. De notulen van de vorige jaarvergadering; 
Worden met algemene stemmen aangenomen en zijn goedgekeurd. 

4. Jaarverslag secretaris; 
Het jaarverslag van de secretaris wordt met algemene stemmen aangenomen en 
goedgekeurd. 

5. Jaarverslag penningmeester; 
De penningmeester licht toe dat 4 posten niet opgenomen zijn in het jaarverslag 
van de penningmeester. Dit resulteert in een aanpassing van het saldo met € 
12,25. 
Het nadelig saldo 2012 wordt met name veroorzaakt door het lustrumfeest en 
wordt vanuit het eigen vermogen gedekt. 

6. Verslag Kascommissie en verkiezing nieuwe commissie; 
De kascommissie heeft de stukken gecontroleerd en goedgekeurd. I.v.m. het niet 
kunnen bereiken van de heer Roekx is de reserve, de heer C. Brons, ingezet. 
De algemene vergadering heeft een nieuwe kascommissie gekozen voor het jaar 
2013 bestaande uit de heren Vos en C. Brons. Als reserve is de heer Both 
benoemd. 

7. Decharge; 
De algemene vergadering heeft decharge verleend aan het bestuur voor het 
beheer. 

8. Goedkeuring begroting 2013 en vaststelling van de contributie voor 2014; 
De begroting 2013 wordt goedgekeurd door de jaarvergadering. De contributie 
blijft € 10,00 per jaar en ook de prijs van de consumpties blijft € 0,75 per 
consumptie. 

9. Bestuursverkiezing: 
Aftredend zijn de heren De Ruiter en Vink. Beide stellen zich herkiesbaar. 
Omdat zich geen andere kandidaten hebben aangemeld, wordt door de 
jaarvergadering de herbenoeming van genoemde leden voor een periode 
van 3 jaar goedgekeurd. 

106 fdc 2 albums verzameling FDC's Nederland 15,00

107 x Insteekboek Overzee 1,00

108 x Insteekboek + album verzameling Indonesië 1,00

109 x Voorraadboek Nederland (gemengde kwaliteit) 10,00

110 x Doos 1,00

111 x Doos 1,00

112 DDR 4 Schaubeck albums 1949-1940 5,00

113 xxx Israël insteekboek postfris materiaal 10,00

114 x Diversen in tas en twee doosjes 1,00



De voorzitter meldt dat door alle wisselingen het schema voor aftreden van 
de bestuursleden niet meer in overeenstemming is met het huishoudelijk 
reglement. Van het dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester en 
secretaris) mag maar 1 functionaris per keer aftreden. Er zal een voorstel in 
Franco gepubliceerd worden voor een gewijzigde roulatie. 

10. Diverse mededelingen; 
De heer Crum wordt bedankt voor zijn inspanningen voor het drukken van 
Franco. 
De heer Blaauw wordt bedankt voor zijn inspanningen voor de Website. 
De dames van de bediening worden bedankt voor hun inspanningen om 
iedereen van consumpties te voorzien. 
De heer Vuijk wordt bedankt voor zijn inspanningen voor de rondzendingen. 
De heer Overbeek wordt bedankt voor het bezorgen van het merendeel van 
Franco. 
De voorzitter vraagt de leden om mee te denken om van het 50 jarig 
jubileum (8-12-2016) wat bijzonders te maken. Ideeën en voorstellen 
kunnen bij alle leden van het bestuur worden ingediend. Een lid die iets 
inbrengt hoeft dit niet zelf uit te werken. 
De heer C. Brons stelt voor om hiervoor een commissie in te stellen. Dit 
voorstel wordt gelijk omgezet in daden. De commissie bestaat voorlopig uit 
de heren C. Brons en B. Both en een nog nader vast te stellen 
bestuursafvaardiging. Overigens staat het alle leden vrij om zich hiervoor 
aan te melden. 

11. Rondvraag; 
Er wordt gevraagd of wij als vereniging bezwaar kunnen maken tegen het 
afschaffen van de frankeergeldigheid van de postzegels in gulden waarden. 
Aangezien wij als vereniging niet zijn aangesloten bij een overkoepelende 
organisatie is dat moeilijk. Vanuit de vergadering wordt gemeld dat de 
Nederlandse vereniging van postzegelhandelaren (NVPH) een advocaat in de 
arm heeft genomen om de postzegels met een waarde in guldens te behouden. 
Ook is er een petitiesite op internet waar mensen hiertegen bezwaar kunnen 
aantekenen. 

12. Sluiting; 
De voorzitter sluit de vergadering om 20:20 uur en wenst iedereen nog een 
prettige verenigingsavond. 

 

 

 

 

 

Wij wensen U een gelukkig Nieuwjaar met veel 

postzegelplezier in goede gezondheid. 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

 



          “robert broekers”  
 

                                    

       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 



 

 

 

 
 
 
 


