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     Jaargang 15 nr. 4         September/oktober 2015 



VOORWOORD: 
 

Een nieuwe voorzitter: Mijn naam is Frits den Hoedt en ga me de komende jaren 
inzetten als voorzitter van onze Postzegelvereniging. 
Geboren in de mooie stad Vlaardingen op 5 april 1941. In 1964 getrouwd en na 5 
jaar in Barendrecht komen wonen. Op het Doormanplein een textiel winkel 
gerund, maar door een hernia van mijn vrouw moeten besluiten te stoppen. Tot 6 
jaar geleden aan de Botter gewoond en toen verhuisd naar Portland. 
Zoals iedereen heb ik in mijn jonge jaren postzegels verzameld en de laatste 
jaren iets serieuzer bezig geweest landen compleet te krijgen. Een leuke hobby. 
Alleen verbaasd het mij dat er maar 150 leden aangesloten zijn en geen jongeren 
lid zijn van onze club. Misschien een uitdaging om daar weer eens werk van te 
maken. Vooral omdat onze vereniging volgend jaar 50 jaar bestaat en plannen 
zijn er iets aparts van te maken. 
Waarom voorzitter worden? 
Ik denk dat als je lid bent van een vereniging je ook een stukje extra werk 
daarvoor moet doen en niet alles overlaten aan de mensen die al veel 
inspanningen leveren een vereniging draaiend te houden. Ik reken op Uw steun 
de komende jaren. 
 

Frits den Hoedt 
 

Wij heten de volgende nieuwe leden van harte welkom bij onze vereniging: 
R.P. Koopmans, T. Michels en B. Langerak 
 

Overleden: J. Stoop 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bijeenkomsten 2015: 
18 september met veiling 16 oktober 
20 november met veiling 18 december 
 

Eerstvolgende beurs: 21 november 2015 
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DIT IS DE UITNODIGING VOOR DE BIJEENKOMSTEN VAN  

18 SEPTEMBER MET VEILING  

EN 16 OKTOBER 2015 
 

aanvang avonden = 19.30 uur 

veiling begint om 20.30 uur 
 

GEBOUW HET TREFPUNT 

DR. KUIJPERSTRAAT 4 - BARENDRECHT 



Optimale gezichtsscherpte geeft extra kijkplezier 
 
Voor een optimale en ontspannende waarneming van de dingen in ons  
dagelijks leven is een goede gezichtsscherpte van groot belang. Daarom is  
een regelmatige controle van onze ogen noodzakelijk om die kwaliteit te  
behouden of om snel in te kunnen grijpen bij opkomende kleine of grote 

ongemakken of zelfs bij afwijkingen in ons 
gezichtsvermogen. Kleine afwijkingen bij het kijken 
naar de dingen dichtbij of de gebeurtenissen veraf 
treden soms ongemerkt op en worden veelal nog 
automatisch gecorrigeerd door ons kijk- en 
waarnemingssysteem. Worden daarentegen de 
alledaagse optische oogfouten als bij- of  

verziendheid echt merkbaar, dan is een afspraak bij de opticien van hoogste  
belang en snel gemaakt. Al snel kan de opticien constateren dat er inderdaad  
van een achteruitgang in de gezichtsscherpte sprake is. Ook kan de opticien 
aangeven of er sprake is van een ander  probleem met de ogen, of zal u direct al 
adviseren een afspraak te maken met een oogarts voor 
nadere controle. Medische problemen met de ogen moeten 
namelijk snel aangepakt worden om erger te voorkomen. Voor 
iedereen, maar vooral voor postzegelverzamelaars, is een 
optimale gezichtsscherpte van essentieel belang om te 
genieten van een verzameling of van gebeurtenissen in het 
dagelijks leven. Kleine oogongemakken als bij- of verziendheid 
kunnen relatief snel verholpen worden door het dragen van 
optische correctiemiddelen, zoals een contactlens of een bril of een combinatie 
daarvan. Met deze optische correctie is het mogelijk om de ongemakken op een 
eenvoudige manier te verhelpen. In de oogheelkundige zorg komen we een 
aantal specifieke functies tegen, zoals de opticien, de contactlensspecialist, de  
optometrist, de orthoptist en tenslotte de oogarts. Zij maken voor het controleren  
van de gezichtsscherpte, ook wel visus genoemd, veelal gebruik van de 
zogenoemde oogtestkaarten met letters of cijfers of ringen of symbolen. Deze 
kaarten worden door het beschikbaar komen van moderne diagnostische  
apparatuur steeds meer vervangen door analoge of digitale projecties van 
cijfers, vormen of symbolen. Natuurlijk hebben beide methoden steeds  
hetzelfde doel in de oogheelkundige zorg. Het thematisch verzamelen van 

postzegels met het onderwerp Oogheelkunde is heel 
boeiend, verrassend, fascinerend en vooral bijzonder 
leerzaam. Veel verzamelaars maken overigens  
bij het beoordelen van de kwaliteit van de postzegels en de 
afbeeldingen en teksten op de postzegels veelvuldig gebruik 
van een loep. De loep is weer een ander interessant 

onderwerp voor het aanleggen van een thematische postzegelverzameling vanuit 
het hoofdonderwerp Oogheelkunde. In het onderzoek van de ogen wordt de  
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maximale gezichtsscherpte bepaald zonder het gebruik van optische 
hulpmiddelen. Met onderdelen van het optische meetsysteem kunnen daarna de 
benodigde optische correcties vastgesteld worden. De maximale 

gezichtsscherpte wordt ook weergegeven met het begrip oplossend vermogen. 

Dit oplossend vermogen van het oog geeft aan hoeveel details er nog gezien 
kunnen worden van een afbeelding op enige afstand van het oog. De veel 
gebruikte oogtestkaart heeft afbeeldingen, die internationaal gedefinieerd zijn. De 
kaart wordt op een vastgestelde afstand op een gemiddelde ooghoogte op een 
stevige ondergrond bevestigd. De kaart bevat in het algemeen cijfers of letters of 
symbolen en moet voor een optimaal resultaat goed verlicht en schoon zijn. Voor 
kinderen en personen, die cijfers of letters niet 
kunnen lezen, is een testkaart met Landolt-ringen of 
de Snellen-tanden aan te bevelen. De Landolt C kaart 
is ontworpen door TNO en is in ons land voor veel 
onderzoeken feitelijk de standaard. Ook wordt er 
gebruik gemaakt van herkenbare figuren, zoals een 
kopje, een hobbelpaard, een schaar, bril, eend, voor 
het testen van de gezichtsscherpte bij kinderen. Dankzij het baanbrekende werk 
van Herman Snellen heeft het woord en begrip gezichtsscherpte in de 
oogheelkunde een goed gedefinieerde betekenis gekregen, namelijk de 
omgekeerde waarde van het kleinste nog net waarneembare detail in 
boogminuten. Herman Snellen (1834-1908) was een Nederlands oogarts en 
hoogleraar oogheelkunde aan de Universiteit Utrecht. Hij is onder meer bekend 
door de zogenoemde Snellenkaart (1862) met diverse soorten afbeeldingen, 
waarmee de visus volgens standaarden bepaald kan worden. Herman Snellen 
heeft zijn model voor een oogtestkaart ontwikkeld voor het normale oog zonder 
bijzondere afwijkingen zoals staar, glaucoom of hoornvliesoedeem. Meerdere 
ontwerpers van postzegels met het onderwerp Oogheelkunde kozen voor het 

afbeelden van een oogtestkaart en apparatuur voor het 
vaststellen van de kwaliteit van het gezichtsvermogen 
van onze ogen. De afbeeldingen op deze postzegels 
geven verzamelaars beslist inspiratie om thematische 
verzamelingen te starten of verder op te bouwen 
rondom Ogen en Oogheelkunde. In de praktijk van de 
Oogheelkundige treft men een veelheid aan apparatuur 

en meetmiddelen aan, waaronder oogtestkaarten, waarmee men het 
gezichtsvermogen van personen in alle leeftijden kan vaststellen door rekening te 
houden met hun specifieke persoonlijke visuele situatie. Naast deze 
oogheelkundige benadering is er een uitdaging om ook meer te weten over de 
biologische bouw en werking van het oog. Voor postzegelverzamelaars genoeg 
materiaal en aanleiding om direct op zoek te gaan naar postzegels voor de 
nieuwe thematische verzamelingen. 

 

J.M. Broeders                          www.optische-fenomen.nl 
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  Veiling september 2015   

 x =  gebruikt    xx = ongebrukt met plakker   xxx = postfris   

NR.   omschrijving cat.w inzet 

1 xxx Nederland nr. 110/113 postfris, originele gom 21,50 6,00 

2 xxx Nederland nr. 114/120 (nr. 120 enige gomvlekjes) 85,00 17,50 

3 xxx Nederland nr. 132/133 (nr. 133 min. gomloos plekje) 260,00 55,00 

4 xxx Nederland nr. 134/135 postfris, originele gom 100,00 32,00 

5 xxx Nederland nr. 199/202 postfris, originele gom 45,00 14,50 

6 xxx Nederland nr. 220/223 postfris, originele gom 55,00 17,00 

7 xxx Nederland nr. 318/322 postfris originele gom 45,00 10,00 

8 xxx Nederland nr. 327/331 postfris, originele gom 45,00  10,00 

9 xxx Nederland nr. 356 c/d postfris, originele gom 80,00 20,00 

10 xxx Deutsches Reich Mi 632-633 14,00 2,00 

11 xxx Deutsches Reich Mi 643-645 15,00 2,00 

12 xxx Deutsches Reich Mi 313-330 (5M, 50M gebruikt) 57,00 2,00 

13 xxx Deutsches Reich Mi 814 22,00 3,00 

14 xxx Deutsches Reich Mi 780 (hoekstuk) 12,00 1,50 

15 xxx Deutsches Reich Mi 747  120,00 18,00 

16 xxx Deutsches Reich Mi 743 36,00 5,50 

17 xxx Deutsches Reich Mi 673-674 26,00 4,00 

18 xxx Deutsches Reich Mi 669-670 55,00 9,00 

19 xxx Deutsches Reich Mi 600-602 65,00 9,00 

20 xxx Deutsches Reich Mi 537 (randstuk) 80,00 12,00 

21 xxx Deutsches Reich Mi 529, 530, 531, 533, 534, 535, 536 330,00 35,00 

22 x  Doos   1,00 

23 x Nederland 2 boeken 1ste dag bladen 1/173 (1981/96)   2,00 

24   4 ledige insteekboeken   1,00 

25 fdc 200 FDC's Nederland   1,00 

26 xxx Nederland 2 vellen van 100 nr. 1015   2,00 

27 xxx Nederland nr. 422 (100 stuks) Postkoets   1,00 

28   Album Nederland   1,00 

29 x U.S.A. tweetal insteekboeken circa 1.000 zegels   3,00 

30 x Bundespost blok 6,9,10,14,16,20/26 60,00 8,00 

31 x Frankrijk 7 verschillende boekjes 99,10 11,00 

32 x Frankrijk verzameling 1960-1962 compleet 153,35 16,00 

33 x Frankrijk verzameling 1963-1965 compleet 95,65 10,00 

34 x Frankrijk verzameling 1966-1968 compleet 43,00 5,00 

35 x Frankrijk verzameling 1969-1971 (1 zegel manco…) 86,55 9,00 

36 x Frankrijk verzameling 1972-1974 (compleet) 75,55 8,00 

37 x Frankrijk verzameling 1975-1977 (compleet) 102,65 11,00 

38 x Frankrijk 1978-1980 (zie spec. Kavel, w.o. postfris) 136,35 14,00 
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NR.   omschrijving cat.w inzet 

    Onderstaande catalogi OPBRENGST VERENIGING     

39 cat Michel Nordamerika 2007/2008   1,00 

40 cat Michel China 2009/2010   1,00 

41 cat Michel Südwest europa 2009   1,00 

42 cat Michel Mitteleuropa 2009   1,00 

43 x Insteekboek Nederland   1,00 

44   Ledig in steekboek   1,00 

45   Ledig in steekboek   1,00 

46 x Insteekboek Spanje (goed gevuld)   2,00 

47 x Doos   1,00 

48 xxx Nederland insteekkaart postfris w.o. nr. 952-958   2,75 

49 xxx Nederland insteekkaart w.o. goed jaren '50  302,60 25,00 

50 xxx Nederland Postzegelmapje 251 3x (zilveren postzegel) 45,00 3,75 

51 xxx Nederland insteekkaart blokken van 4   2,75 

52 x Nederland nr. 136 (10 ct. Grijsgroen) 50,00 12,50 

53 x Nederland nr. 137 (15 ct. Zwart) 60,00 15,00 

54 x Nederland nr. 20 (7,5 ct. Chocoladebruin) 22,50 5,00 

55 x Nederland nr. 23 (15 ct. Oranjebruin) 6,70 1,25 

56 x Nederland nr. 27 (50 ct. Geelbruin) 14,00 3,00 

57 x Nederland nr. 191 (22,5 ct. Oranje) 22,00 4,50 

58 x Nederland nr. 257/260 Zeemanszegels 1933 45,00 8,00 

59 x Nederland nr. 573/577 Kinderzegels 1951 17,00 3,50 

60 x Nederland nr. 1052 Koeien (6x w.o. paar) 9,00 2,00 

61 x Nederland nr. 177 in veldeel van 25   1,75 

62 xxx Nederland PB 6b "een postgiro is gemakkelijk …"  140,00 32,50 

63 xxx Nederland PB 6fFq (kruis boven) 30,00 7,00 

64 xxx Nederland PB6eF rood stempel ONGELDIG 40,00 16,00 

65 xxx Nederland PB 9H "Verhuist u? …" 17,50 4,50 

66 xxx Nederland PB 16a / 16b  5,00 1,00 

67 xxx Nederland PB 17a / 17b 7,00 1,50 

68 xxx Nederland PB 18a / 18b 4,60 1,00 

69 xxx Nederland PB 19a / 19b 5,00 1,00 

70 x Nederland Telegram nr. 6 doorboring en analine blauw) 15,00 6,00 

71 xxx Nederland flinke partij combinaties uit PB's (hoge cat.w)   4,00 

72 x Nederland insteekkaartje met luchtpost 32,50 3,75 

73 xxx Nederland insteekkaartje met luchtpost postfris 19,25 2,25 

74 xx  Nederland roltanding nr. 86-89 pracht exemplaren 40,00 8,50 

75 xx Nederland roltanding nr. 90-93 pracht exemplaren 60,00 12,50 

76 x Nederland samenstelling roltanding w.o. paren 101,35 15,00 

77 x Nederland port nr. 29-30 13,00 2,25 
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NR.   omschrijving cat.w inzet 

78 x Nederland dienst nr. 20/24, 25/26, 27/40, 41/43 41,85 6,50 

79 xxx Nederland dienst nr. 44/58, 59/60 19,00 2,75 

80 xxx Nederland automaatzegels AU 1/30 (zonder 3, 20, 25) 92,50 14,50 

81 x Pracht collectie PB's Nederland tussen nr. 1 / 82a     

    
1, 2, 3, 4, 5, 6a, 6e, 6ef, 6Ffp, 6Ffq, 7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 
9hf,     

    10af, 11af, 11bf, 12a, 13a, 14b, 15a, 16a, 16b, 17a, 17b,      

    18a, 19a, 19b, 20a, 26a, 27a, 28a, 29, 30, 31/82a     

    pracht kwaliteit, in blikken doosje…zelden aangeboden 621,00 75,00 

82 xxx DDR Michel nr. 260 48,00 5,00 

83 xxx DDR Michel nr. 271-272 (blok 7) 150,00 12,50 

84 xxx DDR Michel nr. 295 7,50 1,00 

85 xxx DDR Michel nr. 303-306 10,00 1,00 

86 xxx DDR Michel 345, 347, 352, 353 10,00 1,00 

87 xxx DDR Michel nr. 445 B ongetand 30,00 3,00 

88 xxx DDR Michel 510-511 20,00 2,00 

89 xxx DDR zegels uit blok 13  48,00 5,00 

90 xxx DDR blok 13  80,00 8,00 

91   DDR blok 15 (zonder gom) 60,00 4,00 

92 xxx DDR insteekkaart postfris diversen 62,00 3,00 

93 x Insteekboek "van alles wat…"   1,00 

94 x Suriname nr. 242 (5 gld, karmijn) Superbe exemplaar! 17,50 5,50 

95 x Suriname nr. 243 (10 gld, oranje) Superbe exemplaar! 34,00 11,00 

96 x Nederland nr. 80 (10 gld, oranje) prima gecentreerd     

    zonder enig gebrek! (zie scan) 750,00 185,00 

97 x Nederland nr. 101 (10 gld, roodoranje op geel)      

    zonder enig gebrek! (zie scan) 900,00 225,00 

98 xxx Nederland V1672 "20 voor uw verhuizing" 14,00 1,00 

99 xxx Nederland nr. 2789  6,50 2,50 

100 x Doos w.o. 10 tallen ledige Optima bladen   1,00 
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WIST U DAT..... 
... de eerste postzegel werd uitgegeven door groot Brittannië. 
... het eerste postzegelblokje verscheen in 1923 in Luxemburg ter gelegenheid 
 van de geboorte van prinses Elisabeth. 
... eo-filatelistische poststukken zijn uit de tijd van voor de invoering van de 
 postzegel.  
... een andere naam voor deze periode is voorfilatele. 
... zowel termen voorfilatelie en eo-filatelie misleidend zijn, want ook het 
 postvervoer in de tijd toen nog geen postzegels bestonden behoort tot de 
 filatelie. 
... de Fdc of eerstedagenveloppe  een Amerikaanse 'uitvinding' is. 
... de eerste catalogus werd uitgegeven in september 1861 door Oscar 
 Berger-Levrault in Straatsburg in een oplage van veertig exemplaren.  
... het boekje Timbres-Poste (Postzegels) heette en 973 verschillende 
 postzegels  beschreef. 
... het vervalsen van postzegels in Nederland strafbaar is. 
... dat dit artikel 440 uit het Wetboek van Strafrecht is. 
... toeslagzegels ook wel weldadigheidszegels worden genoemd. 
... de meeste toeslagzegels worden verkocht aan filatelisten. 
... de eerste Nederlandse toeslagzegel al in 1906 verschenen.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Een greep uit onze merken collectie: 
  Openingstijden:    
  Maandag 12.00-17.30 
  Dinsdag 09.30-17.30 
  Woensdag 09.30-17.30 
  Donderdag 09.30-17.30 
  Vrijdag 09.30-20.30 
  Zaterdag 09.30-17.30 
  Zondag gesloten    

 
Telefoon: 0180 -  61 32 21 
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   Pascalweg 135 - 137 - Rotterdam Lombardijen 
 

   Tel: 010 - 419 45 20 / Fax: 010 - 432 13 71 
 

   Email: info@robertbroekers.nl 
 

   MEUBELSTOFFERING 
            WONINGSTOFFERING 
               SCHEEPSSTOFFERING 
                  PROJECTSTOFFERING 
  

  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      Geopend: ma t/m vr. 09.00 - 17.00 uur 

 
 



 


