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VOORWOORD: 
Van de voorzitter, 
 

Voor je er erg in hebt is het al 2017 en is het jubileumjaar voorbij. We kunnen 
terug kijken op een heel geslaagd Jubileum feest en gaan we vol goede moed de 
volgende 50 jaar in. 
Allereerst voor U en Uw familie natuurlijk een heel goed en gezond Nieuwjaar met 
hopelijk weer heel veel postzegel hoogte punten. 
Zoals U inmiddels ontdekt hebt, is ons blad Franco aan het nieuwe jaar 
aangepast met meer informatie. Ik denk dat we hiermee de goede weg zijn 
ingeslagen. 
Afval loont heeft ook voor onze vereniging  een extraatje opgeleverd en ik hoop 
dat nog meer leden voor ons gaan sparen. Je ziet elders in ons blad dat het 
belangrijk is want inmiddels hebben we al behoorlijk wat gespaard in die enkele 
maanden. 
De komende januari veiling is door Martin weer een uitdaging geworden met 
heel veel aantrekkelijke aanbiedingen en koopjes. Maar ook bij onze leden kunt U 
terecht voor postzegels en voordelige prijzen. 
Een bezoek op de vrijdag avond kan heel goed zijn. Tot 20 januari dus, zien we U 
heel graag weer!   
We zien U dus graag    
  
Frits den Hoedt 
 
VERGEET NIET UW CONTRIBUTIE TE BETALEN !!!!!!!! 

12,50 VOOR HET HELE JAAR !!!! 
STORTEN KAN OP REKENINGNUMMER: 

NL35INGB0002907935 
T.n.v. penningmstr. ver. v. postzegelverz. Barendrecht 
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DIT IS DE UITNODIGING VOOR DE BIJEENKOMSTEN VAN  

20 JANUARI 2017 (MET VEILING) 

21 JANUARI 2017  BEURS 

EN 17 FEBRUARI 2016  
 

aanvang avonden = 19.30 uur 

veiling begint om 20.30 uur 
 

GEBOUW HET TREFPUNT 

DR. KUIJPERSTRAAT 4 - BARENDRECHT 



BIJEENKOMSTEN IN 2017                               

20 januari met veiling   21 januari beurs 
17 februari 17 maart met veiling/jaarvergadering 
18 maart beurs 21 april 
19 mei met veiling 16 juni 
15 september met veiling 20 oktober  
17 november met veiling 18 november beurs 
15 december  

 
 

AFVAL LOONT VOOR ONZE VERENIGING. 

In Barendrecht kunt u op drie locaties uw afval gescheiden aanbieden. Bepaalde 

 afvalsoorten brengen geld op. Dit geld kunt u aan onze vereniging doen toekomen. 

 Als vereniging staan wij geregistreerd onder “Vereniging van Postzegelverzamelaars 

 Barendrecht”. Als u dit doorgeeft bij het aanbieden van uw afval komt de opbrengst  

 ten goede aan onze vereniging. 

    Er is al € 70,00 uitbetaald aan de clubkas en er staat nog voor € 13,87 euro tegoed  

    open wat nog uitbetaald moet worden 
  

   Daarnaast is de locatie afval loont Barendrecht Centrum verhuist van de oude 

    brandweerkazerne naar Achterom 9  (achter winkelstraat Middenbaan) en vlakbij  

    het Trefpunt. 
 

  mede dankzij leden die zich een breuk sjouwen door soms wel meer dan 100 kilo  

 per keer in te leveren. Maar ook de kleinere volumes zijn zeer welkom en dragen  

 lekker bij aan onze clubkas. 

 Doe dus een kleine moeite en een groot plezier voor het milieu en onze kas en breng  

 uw afval gescheiden naar een van de drie aanbiedstations. 
 

 Wat kunt u aanbieden? 

 Textiel, plastic en drankkartons, papier, klein elektrisch, frituurvet en metalen. 
 

 Waar en wanneer kunt u dit aanbieden? 
 

 Barendrecht Centrum (vlak bij Trefpunt)    Openingstijden:  ma-vr: 9:00u-17:00u 

 Achterom 9                                                                                      za: 10:00u-15:00u 
  

 Bijdorp (bij Opnieuw & Co)                            Openingstijden:  ma-vr: 9:30u-17:30u 

 Voordijk 273                   za: 9:00u-17:00u 
  

 Carnisselande (naast Carnisse Veste)          Openingstijden:  ma-vr: 9:00u-17:00u 

 Kruising Hudighaven-Van der Vormhaven za: 10:00u-15:00u 
  

 Voor nog meer informatie zie www.afvalloont.nl 
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     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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KOM OOK EENS NAAR DE GEZELLIGE POSTZEGEL EN MUNTENBEURS  
 

OP 21 JANUARI 2017 - AANVANG 12.30 uur 
 

GEBOUW HET TREFPUNT - DR. KUIJPERSTRAAT 4 - BARENDRECHT 

Vind u dat uw verzameling best interessant is 

om meer mensen daar van mee te laten 

genieten. 

Laat het de redactie weten. 

Dan kunnen we een afspraak maken om een 

stukje te maken voor in de Binding 



  Veiling Januari 2017    
 x gebruikt   
 xx ongebruikt (met plakker(rest))   
 xxx postfris    
NR.   omschrijving cat.w inzet 

      € € 

1 x Censuurbrief Ned. Indië    1,00 
2 x LP brief Curaçao 1933   1,00 
3 cat Michel Colour Guide    1,00 
4 xxx Safe album postzegelboekjes Nederland/Noorwegen   5,00 
5 xxx Nederland insteekboek verzameling postfris   5,00 
6  xxx Nederland nr. 563-567 37,50 3,75 
7 xxx Andorra / Spanje 1972 Verenigd Europa 8 peseta's 90,00 9,00 
8 xxx Verenigd Europa verzameling meest tussen 1970/1978   12,50 
9   50 "speciale" enveloppen Nederland w.o. Feijenoord…   3,50 

10   50 "speciale" enveloppen Nederland   3,50 
11   Croco insteekboek 32 blz./64 kantjes NIEUW   5,00 
12 x Spanje insteekboek    2,00 
13 x Spanje insteekboek    2,50 
14 x Spanje insteekboek    1,00 
15 x Doos   1,00 
16 x Doos   1,00 
17 x Drietal insteekboekjes België   1,50 
18 x Insteekboek divers…   1,00 
19 xxx Suriname verzameling combinaties en boekjes   3,50 
20 x Zwitserland insteekboek    1,00 
21 x Curaçao verzameling in DAVO w.o. beter genoteerd   12,50 
22 x Nederlands Indië in DAVO w.o. aardig materiaal   12,50 
23 x UK bijna 100 verschillende enveloppen   2,50 
24   Verzameling van ruim 200 loketstroken op FDC   5,00 
25 x NL 2 flinke bundels enveloppen gelegenheidsstempels   5,00 
26 fdc NL Port betaald nr. 1/40 op fdc's compleet 63,50 6,50 
27 xxx Ned. Indië nr. 38/39 + 39a 6,00 1,00 
28 xxx Suriname nr. 297/307 13,50 1,50 
29 xxx Suriname nr. 317/320 + 321/322 18,00 2,00 
30 x Ned. Indië nr. 1  125,00 12,50 
31 x Ned. Indië nr. 209  16,50 3,00 
32 x Curaçao nr. 104/106,112,113,114(xx),115(xx),117 57,50 5,50 
33 xxx Curaçao LP nr. 4,5,8/13,16 30,50 3,75 
34 x Curaçao nLP nr. 39 25,00 5,00 
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NR.   omschrijving cat.w inzet 

      € € 

35 x UK "Machin mania" stockboek   1,00 
36 xxx Oud Duitsland insteekboek xx/xxx materiaal   5,00 
37 x Insteekboek Duitsland meest Reich   5,00 
38  fdc Nederland DAVO album fdc's tussen E355-E424   2,50 
39   Stockboek (ledig) 25 blz.   1,00 
40 xxx Malta Mi. Nr. 697-703 Vliegverkeer 1984 12,00 1,75 
41 xxx Malta Mi. Nr. 636-651  30,00 3,00 
42   x Insteekboekje Zweden    1,75 
43   Ledig insteekboek (64 kantjes)   1,00 
44 xxx Ned. Antillen PB 1/6 w.o. a-nrs 57,00 2,50 
45 xx Nederland nr. 518-533 lage waarden 'en face' 330,00 33,00 
46 x Nederland insteekkaart hoge cataloguswaarde   10,00 
47 fdc Nederland E3 getypt adres, open klep 425,00 37,50 
48 fdc Nederland E4 getypt adres, open klep 450,00 40,00 
49 fdc Nederland E5 getypt adres, open klep 375,00 35,00 
50 fdc Nederland E6 getypt adres, open klep 270,00 27,50 
51 x Nederland collectie in insteekboek x/xxx    1,00 
52 x Deutsches Reich Mi.nr. 434 120,00 12,00 
53 x Deutsches Reich Mi.nr. 505, 506, 507 350,00 35,00 
54 x Deutsches Reich Mi.nr. 539 55,00 5,50 
55 x Deutsches Reich Mi.nr. 564 90,00 10,00 
56 x Deutsches Reich Mi.nr. 699 32,00 3,00 
57 x Deutsches Reich Mi.Dienst nr. 85 (stempel dubieus) 110,00 9,00 
58 x Deutsches Reich Mi.Dienst nr. 155 (stempel dubieus) 40,00 3,00 
59 x Insteekboek Maleisië   2,00 
60 x Insteekboek Slowakije w.o. xxx   5,00 
61 x Insteekboek Albanië w.o. xxx   3,00 
62   Nederland 5 enveloppen met kindervelletjes 24,00 3,00 
63 x Insteekboek vlinders   3,00 
64 x Insteekboek vissen    2,00 
65 xxx Ned. Antillen map  233,00 5,00 
66   DAVO album NL 1965-1979 + port e.d. (ledig)   10,00 
67   DAVO album voor FDC's (ledig)   5,00 
68 fdc 100 fdc's NL (passen in kavel 67)   2,00 
69 x Nederland kaart stempelmateriaal   1,00 
70   Doos   1,00 

71 x Åland jaarset 1998   1,00 
72 xxx Groenland jaarset 1979   1,00 
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NR.   omschrijving cat.w inzet 

      € € 

73 xxx Nederland "de Koninklijke familie" luxe uitgave   4,00 
74 xxx Australië mapje en boekje w.o. hoge waardes    5,00 
75 xxx Isle of Man w.o. Royal Birthdays   1,00 
76 cat Mast catalogus Nederlandse plaatfouten 2013   1,00 
77 xxx Montserrat met boekwerk    1,00 
78 x Nederland insteekboek eenvoudig materiaal   1,00 
79 x Insteekboek diverse land w.o. xxx   1,00 
80 x Insteekboekje diverse landen   1,00 
81 x Ned. tientallen filatelistisch gefrankeerde enveloppen   2,50 
82 x Machinmania uitpuilend stockboek vol!   1,00 
83 xxx Ned. Antillen 2 insteekkaarten (meest met aanhangsels)   1,00 
84   Nederland verzameling frankeerstroken in insteekboek   1,00 
85 xxx Ned. Antillen verzameling in stockboek    7,50 
86 xxx Ned. Antillen / Suriname verzameling in stockboek   9,00 
87 x Nederland roltanding (gemengde kwaliteit   1,00 
88 xxx Suriname nr. 285/293 Koningin Juliana 1951 22,50 3,50 
89 xxx Ned. Antillen nr. 654/655 keerdrukken met tussenstrook 5,00 1,00 
90 xxx Ned. Antillen nr. 275/290 met aanhangsels 20,50 1,75 
91 xxx Suriname nr. 294 (1 gld. Roodbruin) 32,50 5,50 
92 xxx Suriname nr. 127/129 Groene-Kruiszegels 1927 11,00 1,50 
93 xxx Curaçao nr. 178 in blok van 4 30,00 2,75 
94 xxx Ned. Antillen nr. 218/229 Koningin Juliana 1950 85,00 13,50 
95 xxx Curaçao nr. 60, 64  20,00 1,00 
96 xxx Ierland jaarset 1978, 1979   3,00 
97 xxx Nieuw-Guinea nr. 20 (2 gld. Bruin) 3 stuks 45,00 3,75 
98 x Frankrijk/Italië in insteekboek   1,00 
99 x Groot-Brittannië verzameling in insteekboek    1,00 

100 x Doos   1,00 
101 x Doos   1,00 
102 x Doos   1,00 
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KOM OOK EENS NAAR DE GEZELLIGE POSTZEGEL EN MUNTENBEURS  
 

OP 21 JANUARI 2017 - AANVANG 12.30 uur 
 

GEBOUW HET TREFPUNT - DR. KUIJPERSTRAAT 4 - BARENDRECHT 
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Kavel 49 

VERGEET NIET UW CONTRIBUTIE TE BETALEN !!!!!!!! 
12,50 VOOR HET HELE JAAR !!!! 

STORTEN KAN OP REKENINGNUMMER: 
NL35INGB0002907935 

T.n.v. penningmstr. ver. v. postzegelverz. Barendrecht 
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ROLTANDING 

In het begin van de jaren 20 van de vorige eeuw voerde men in Nederland de 
zogeheten “POKO”-postzegel- plakmachine in om poststukken te frankeren. 
Voor dit apparaat werden rollen van 500 of 1000 zegels aan- gemaakt. 
Hiervoor gebruikte men de gewone postzegelvellen. Men sneed de vellen in 
lange stroken van tien en plakte deze met de overgebleven velranden aan 
elkaar, waarna ze werden opgerold. 

In de POKO-machines bleken de rollen echter vaak af te breken op de 
perforatie. Ook met het gebruik van steviger papier kon dit euvel niet worden 
verholpen. Deze problemen deden zich overigens ook voor in de machines 
op de postkantoren. Eind 1924 kwam de drukker van de zegels met de 
oplossing. Hij stelde voor om enkele perforatiegaten aan de korte zijde van 
de zegel te laten vervallen door een aantal pennen uit de perforatiekam te 
halen. En inderdaad bleken de zegels heel wat steviger aan elkaar te zitten 
dan voorheen. Zo ontstond in 1925 de zogeheten TWEEZIJDIGE 
ROLTANDING. Deze tanding komt voor bij de typen Vliegende Duif, koningin 
Wilhelmina type Veth serie en de kinderzegels uit 1925,1926 en 1927. Bij de 
Vliegende Duif en de koningin Wilhelmina serie komen ze voor in de zegels met en 
zonder watermerk. 

 
 

   

 
 

 

De filatelisten waren niet erg verheugd over deze roltanding. Om een Nederland 
verzameling compleet te krijgen moest men niet alleen de gewone zegels 
aanschaffen maar ook de verschillende roltandingen. Omdat de roltanding werd 
toegepast tot en met de zegels van 60 cent, was dit voor de verzamelaars in die 
tijd een behoorlijke investering. Vele filatelisten beperkte zich dus tot het 
verzamelen van de normale zegels. Desondanks werden de roltandingzegels ook 
aan de filatelieloketten verkrijgbaar gesteld, echter niet alleen uit de automaten 
maar ook uit hele veldelen. De meeste roltandingszegels die in de POKO-
machines werden gebruikt waren voorzien van een firmaperforatie, genaamd 
“Perfins”. In de vellen in de filatelieloketten waren geen firmaperforaties aanwezig. 
Daar de zegels met roltandingperforatie nauwelijks in de belangstelling stonden, 
zijn enkele waarden zonder firmaperforatie zeer schaars geworden. 
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Van de tweezijdige roltanding worden zowel losse zegels als paren 
verzameld. De zegels met een horizontaal formaat in horizontale paren en de 
zegels met een verticaal formaat in verticale paren. 

In het jaar 1926 kocht de Kas-Vereeniging N.V. te Amsterdam de zogenaamde  
" Multipost Affixing Machine".  Deze machine, een Britse uitvoering van de 
POKO-machine, was alleen geschikt voor gebruik van rollen, waarbij de zegels 
met de lange zijde aan elkaar zaten. Met het oog hierop, diende de kas 
vereniging een verzoek in om een aantal " dwarse rollen van de 7½ cent te 
vervaardigen. Dit hield in dat aan de lange zijde van de zegel een aantal pennen 
uit de kam moesten worden verwijderd. De zegels die toen aan de Kas 
vereniging werden afgeleverd hadden een drie-gaats vierzijdige roltanding. De 
totale oplage van de 7½ cent violet met de drie-gaats vierzijdige roltanding bleef 
beperkt tot 10.000 exemplaren. Hiervan werden 3 rollen van 500 stuks aan de 
Kas-Vereniging N.V. geleverd, en een onbekend aantal vellen aan de filatelie-
loketten. De drie-gaats vierzijdige roltanding kan zeker tot een van de rariteiten 
van Nederland worden gerekend. De catalogus waarde van de 7½ cent violet is 
er dan ook naar. 

De perforatie is als een proefperforatie te beschouwen. Men besloot, voortaan alle 
zegels op deze wijze te perforeren maar op een andere plaats pennen uit de 
perforatiekam te halen. Het resultaat was de vierzijdige roltanding aan het eind 
van 1927. In tegenstelling tot de tweezijdige roltanding worden deze zegels 
behalve los, niet in horizontale of verticale paren verkocht, maar in blokken van 4 
of 9. Ook de kinderzegels van 1929 verschenen in deze vierzijdige roltanding. 
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Bij het invoeren van de nieuwe automaten ontstonden er echter weer nieuwe 
moeilijkheden met de tanding. De perforatiegaatjes in de zegelrollen, regelde het 
afsnij- mechanisme, van deze apparaten, maar die perforatie- gaatjes waren er 
niet allemaal. Hierdoor raakten de automaten ontregelt, en vaak kwamen de 
zegels onvolledig te voorschijn. De oplossing werd gevonden in de zogenaamde 
tweezijdige hoekroltanding, deze kwam in gebruik in 1930. Aan de korte kant van 
de zegels werd op alle 4 de hoeken een pen uit de perforatiekam gehaald. Rollen 
van de aldus verkregen zegels bleken voldoende sterk te zijn. Ze leverde geen 
problemen meer met de nieuwe postzegelautomaten. De vierzijdige roltanding die 
voor veel problemen zorgden werden door deze nieuwe perforatie overbodig. De 
tweezijdige hoekroltanding worden los en in paren, horizontaal en ook verticaal 
verzameld. Soms komen ook blokken van 4 en andere samenstellingen voor. Ook 
voor de vierzijdige hoekroltandinggeldt dat zij uitgegeven zijn met de Vliegend 
Duif, de Veth serie en de kinderzegels uit de jaren 1930, 1931, 1932 en 1933. De 
bezwaren van de roltanding bleven echter bestaan. Ook de verzamelaars hadden, 
terecht, kritiek. Maar ook de drukker was er niet erg blij mee. Het vervaardigen van 
de roltandingszegels bracht veel extra werk met zich mee. Van de hogere waarden 
werden slechts zeer kleine aantallen in de plakmachines gebruikt. Er werd gezocht 
naar een methode om de roltanding overbodig te maken. Door het gebruik van een 
steviger papiersoort en een andere tanding, werd het verwijderen van pennen uit 
de perforatiekam in 1933 overbodig. Deze tanding was de kamtanding 13½ x 12 
¾. Het gebruik  van rolzegels voor plakmachines was door de opkomst van 
frankeermachines overigens al sterk gedaald. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het is wel merkwaardig dat alleen Nederland en Danzig de roltanding gekend 
hebben. In andere landen ging men meestal al direct over tot het toepassen van 
een andere perforatie. 
De 5 en 10 pfennig van het Wapentype van Danzig bestaan buiten de normale 
zegels, ook in een vierzijdige hoekroltanding. Ze zijn uitgegeven van 1932 tot 
1935. De geldigheidsduur eindigde op 30 september 1939. 
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Bij de rollen normale zegels traden in de Verenigde Staten dezelfde 
problemen op als bij de Nederlandse zegels, maar hier pakte men het 
probleem anders aan. 
Diverse fabrikanten van postzegelplak- machines konden bij het U.S. 
Post- Office Department ongetande vellen postzegels kopen, waarmee 
men naar hartenlust kon experimenteren. 
Verschillende fabrikanten ontwikkelde diverse perforaties om geschikt te 
maken voor de postzegelplakmachines. 
Zo ontstonden er veel verschillende vormen van perforaties. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bronnen: De postkoets, Nieuwegein  
Speciale catalogus Nederland  
De ware postzegelverzamelaar 
 
Samenstelling:J.J.P van der Vat  
jjpvdvat@gmail.com 
 
Nederlandse zegels zijn uit eigen verzameling  
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OP 21 JANUARI 2017 

IS ER WEER EEN GEZELLIGE 

POSTZEGEL EN MUNTENBEURS 
 

AANVANG 12.30 uur 
 

GEBOUW HET TREFPUNT - DR. KUIJPERSTRAAT 4 - BARENDRECHT 

TOEGANG GRATIS 
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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 
 
 



 


