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Jaargang 25 nummer 2                                                       16-10-2018 

 

 

Het bestuur van de Filatelistenvereniging Wijk bij Duurstede  

nodigt U uit voor de maandelijkse clubavond op: 

 

dinsdag 16 oktober 2018 

 

 

De avond vindt plaats op onze locatie in het E&E Gasthuis 

Gansfortstraat 4, Wijk bij Duurstede. 

Tijdens de avond is er gelegenheid 

tot het onderling ruilen / verkopen van postzegels. 

 

Agenda 

 

 

 Kavels bekijken van 19.30-20-00 uur. 

 

1. Klokslag 20.00 uur opening en welkom 

2. Mededelingen van het bestuur 

3. Rondvraag 

4. Pauze en verkoop loten voor de verloting  

5. Veiling  

6. Verloting en presentielijst 

7. Sluiting van de clubavond 

8. Afhalen en afrekenen van de aangekochte 

kavels 

 

TOT ZIENS 

 

De zaal is telefonisch te bereiken onder nummer 06-53148241 

( b.g.g. 030-6369459 ). 
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Voorwoord 

    
Beste postzegelvrienden, 

 

Met dank aan Evert hierbij zijn verslag van de clubavond van 

september 

 

1. Om 20.00 opende de voorzitter de vergadering en heette iedereen van 

harte welkom op deze eerste avond van het seizoen 2018/2019. Er 

waren 34 leden aanwezig. Dat is zeker niet slecht te noemen! 

 

2. Mededelingen. 

Jos bracht naar voren dat het vouwen van de lootjes iedere clubavond 

erg veel werk is. Hij stelde voor om de prijs per lot iets omhoog te 

doen. Dan minder loten verkopen maar de prijzen blijven hetzelfde. De 

leden accepteren dit voorstel met algemene instemming. Voortaan 

verkopen we 5 loten voor € 2,50 Dat gaat een behoorlijke 

arbeidsbesparing opleveren! 

 

Jan gaf uitleg over de DVD die vanavond wordt vertoond. 400 Jaar 

Rembrandt aan de hand van schilderrijen, etsen en postzegels. 

 

Hierna nam de voorzitter het woord en gaf aan dat hij door prive 

omstandigheden genoodzaakt is op per direct te stoppen en gaat 

verhuizen. Dit was voorlopig zijn laatste avond in Wijk. Binnen het 

bestuur wordt gezocht naar een oplossing. 

 

De leverancier van de supplementen stopt er ook mee en er wordt 

gezocht naar een nieuwe leverancier, die met korting kan leveren. 

 

3. Rondvraag. 

In de rondvraag wordt opgemerkt dat de advertentie van de vereniging 

tegenover blz. 7 nog vermelding geeft van de rondzending. Dat gaan we 

zeker aanpassen! 
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Ben vroeg of er nog leden waren met een oude catalogus Nederland 

voor iemand die hij begeleidt. 

 

5. Presentatie. 

De presentatie leverde veel mooie beelden en informatie over 

Rembrandt op en over de periode waarin hij leefde. 

 

6. Veiling 

Tijdens de veiling werd er veel en levendig geboden. Een groot aantal 

kavels had belangstelling van meer bieders. 

 

7. Verlotingen. 

De verlotingen van de presentielijst en de lootjes leverde een aantal 

leden mooie prijzen op. 

 

8. Sluiting. 

Een bewogen voorzitter sloot de vergadering om 22.10.  Hij bedankte 

eenieder en wenste allen een goede thuisreis 

 

Dank je wel Evert! Bij een voorwoord hoort ook een korte blik op wat 

we in de komende maand kunnen verwachten. De doorgewinterde leden 

(en dat zijn we toch bijna allemaal) weten het wel: oktober is de maand 

van de eerste grote clubveiling. De verwachtingen zijn dan altijd hoog 

gespannen: het is altijd weer een succesnummer. Hoewel, ik moet het 

enthousiasme even temperen: van de veilingmeester vernam ik dat het 

gezien het stokkende aanbod van kavels kantje boord gaat zijn om een 

echte grote veiling te organiseren. Het kan wel, maar dan wordt het 

moeilijk in november. Allemaal nog even in de stockboeken duiken om 

te zien of er nog mooi veilingmateriaal in zit! 

 

Harrie Driessen 
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Bestuursmutatie voorzitter. 
 
Beste vrienden 

 

Zoals jullie inmiddels allemaal hebt vernomen, gaat onze voorzitter ons 

verlaten. Privéomstandigheden nopen hem daartoe, en wij kunnen zijn besluit 

slechts respecteren.  

Dat betekent echter impliciet dat we nu verder moeten zonder voorzitter. 

Uiteraard heeft het bestuur in onderling overleg al besproken hoe we Jan zijn 

taken zo goed mogelijk gaan waarnemen. Desalniettemin achten we het uiterst 

belangrijk dat we zo snel mogelijk een nieuwe functionaris op deze 

belangrijke post kunnen installeren.  

Als eerste stap hebben we een profielschets opgesteld. Daarin komen we tot 

het besluit dat de voorzitter in principe drie belangrijke taken heeft: 

1. In de eerste plaats is er emotioneel en inhoudelijk leiderschap. 

Leiderschap betekent vooropgaan in de strijd en het doen uitvoeren 

van mogelijke en onmogelijke keuzes. Leiderschap zorgt ervoor dat 

de andere leden bereid zijn een stapje harder te lopen. 

2. De tweede taak is extern gericht. Een groot deel van de 

voorzittersfunctie is het vertegenwoordigen van de vereniging naar 

derden, andere verenigingen, de Bond en bijvoorbeeld de gemeente. 

3. De derde taak is het intern managen van de organisatie. De voorzitter 

leidt de vergaderingen maar kijkt ook naar de effectiviteit en 

efficiency van bestuur en commissie. De voorzitter heeft ook een 

motiverende taak, toont waardering en geeft het goede voorbeeld. 

Competenties 

Welke specifieke, persoonsgebonden eigenschappen worden gewenst dan wel 

noodzakelijk geacht om te kunnen voldoen aan de profielschets? Zonder 

prioriteitstelling kan dan gedacht worden aan de volgende eigenschappen: 

• Liefde voor onze mooie hobby 

• Open persoonlijkheid 

• In staat om in gewone taal te communiceren 

• Diplomatie 

• Doortastendheid 

• Representativiteit 
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Takenpakket 

Om jullie een idee te geven van het tijdsbeslag, hebben we een overzicht 

gemaakt van de belangrijkste taken zoals Jan ze nu uitvoert.  

- Samenstelling jaarprogramma  

- Selecteren van en presenteren van lezingen 

- Leiden van de clubavonden 

- Leiden van de bestuursvergaderingen 

- Samenstellen en inkopen van prijzen voor de verlotingen en 

presentielijst 

- Bijwonen van regiovergaderingen (facultatief) 

- Eerste aanspreekpunt en visitekaartje van de vereniging. 

- Verkoop supplementen tegen factuur 

Conclusie 

Uit vorenstaande blijkt dat het dus meer een kwestie van persoonlijkheid is 

dan een kwestie van werk. En persoonlijkheden hebben we genoeg in onze 

vereniging. Nu is het dus zaak dat een of meer persoonlijkheden naar voren 

treden en zich kandidaat stellen om op korte termijn het voorzitterschap over 

te nemen. De overige bestuursleden verheugen zich er al op om met U te 

mogen samenwerken. 

Harrie Driessen 
 

Bestuur mutatie secretaris. 

 

Beste vrienden 

 

Minder urgent dan de vacature “voorzitter” die jullie elders in dit blad vinden, 

maar wat mij betreft ook belangrijk is de volgende aankondiging.  Maar gelijk 

met de deur in huis: Na tien jaar secretaris te zijn geweest van onze mooie 

vereniging heb ik besloten mij bij de aankomende algemene 

ledenvergadering in februari niet meer herkiesbaar te stellen.  

Het secretariaat is niet alleen voor mij, maar vooral voor de overige 

bestuursleden buitengewoon belastend geweest. Heel veel vergaderingen en 

bijeenkomsten heb ik moeten overslaan. Het is gewoon niet anders, het is niet 

te doen om in Hongarije te wonen en een bestuursfunctie in Nederland uit te 

oefenen.  Te vaak heb ik een beroep moeten doen op de overige bestuursleden, 

die ik zeer dankbaar ben voor de ondervonden steun. Ik hoop dat jullie mijn 

besluit kunnen respecteren. 

Het lijkt me op zijn plaats om hier een overzicht van mijn taken te geven: 
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- Ledenadministratie  

- beheer van het archief  

- Synchroniseren abonnementenadministratie “Filatelie” 

- Vervaardigen agenda clubavonden 

- Notuleren clubavonden  

- Vervaardigen Agenda bestuursvergaderingen 

- Notuleren bestuursvergaderingen 

- Aanleveren agenda clubavond  

- Vervaardigen jaarverslag 

- Bondszaken  

- Voeren van correspondentie namens de vereniging 

- Meldpunt privacy 

 

De vacature ontstaat weliswaar formeel pas in februari in 2019, maar de 

aankondiging ervan in het oktobernummer van dit blad is niet alleen 

reglementair maar geeft jullie de mogelijkheid om je massaal kandidaat te 

stellen. Onder normale omstandigheden is het echt leuk werk en niet te zwaar! 

Als jullie vragen hebben kunnen jullie altijd een email sturen, of mij 

persoonlijk aanspreken als ik weer een clubavond bezoek. Vanzelfsprekend 

zal ik bij de overdracht waar mogelijk behulpzaam zijn.  

Ik groet jullie uit Hongarije.                                                        Harrie Driessen 

 

Filatelisten avond(en) seizoen 2018/2019 
 

16 oktober  clubavond  
 

20 november  clubavond en begroting 2018 
 

18 december  clubavond met Bingo en kleine veiling 
 

15 januari  clubavond met DVD IJsland 
 

19 februari  clubavond en jaarvergadering 
 

19 maart  clubavond met grote veiling 
 

16 april  clubavond met DVD ……… 
 

21 mei   clubavond met verrassingskavel 
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Ruud van Nistelrooy 

Postzegels met bekende sporters zijn van deze tijd. Heb je een goede dag en 

win je een medaille dan wordt je als jonkie al heel gauw geridderd door de 

koning alsof je een enorme daad hebt verricht en in de enkele jaren dat je roem 

duurt wordt je gevraagd op feesten, partijen, mag je lintjes voor veel geld 

doorknippen, bloot in een programma optreden, je wel gewaardeerde mening 

geven over allerlei onderwerpen, waarvan je eigenlijk niets weet, naar de 

meeste stompzinnige vragen luisteren en daar een antwoord op geven en je 

komt op een postzegel, net als bij voorbeeld Ruud van Nistelrooy. 

 

In de vorige eeuw hadden we een vakantiehuisje in het mooie Drenthe. Er 

werd veelvuldig gebruik van gemaakt, temeer ook omdat ik dan niet in de 

verleiding kwam om toch maar weer achter een bureau te duiken om stapels 

werk weg te werken. In de vakanties ging mijn echtgenote met twee dochters 

vaak weken naar Drenthe en meldde ik me trouw in het weekeinde en soms 

door de week een avond. Het is immers heen en weer toch een 270 km rijden. 

De kinderen genoten op het park en hadden elke zomer vrienden en 

vriendinnetjes, waarmee gespeeld werd, kattenkwaad uitgehaald, gelachen, de 

wereld ontdekken, gesport, kortom ze waren vrijwel niet thuis en kwamen 

alleen langs om te eten, drinken en met pijn en moeite ’s avonds om te slapen. 

Gouden tijden waren dat voor hen. Het was ook nooit een issue dat we niet 

naar het verre buitenland trokken, Drenthe was hot voor hen. Mijn echtgenote 

zat dan ook vaak dagen alleen, doch die wist zich ook wel te vermaken en 

vervulde de rol van trouwe wachtende moeder vol verve. 

 

 

Als ik in het weekeinde ’s avonds 

aankwam, verwachtte ik blije 

kinderen die hun vader weer eens 

zagen, doch een snelle begroeting 

was mijn deel en weg waren ze. Het 

was de tijd dat ze ook ontdekten dat 

er een andere soort rond liep op 

deze aardkloot. En soms kwamen ze daar mee aanlopen om wat te drinken of 

zelfs een biertje te halen. Zo ook een keer met een Drentse boerenjongen en 

vriendje. Na een pilsje vroeg ik of ze er nog een wilde hebben. Een van de 

jongens antwoordde: ”doe maar niet, anders mot ik veel piss’n”. 

Hoogtepunten waren de jaarlijkse dorpsfeesten. Alle dorpsbewoners en de 

vele gasten van het park vermaakten zich de 3e zaterdag van september. ’s 
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Avonds was de grote finale: in een enorme tent trad een band op en ons werd 

door de dochters dringend verzocht om rond 10:00 uur toch vooral naar huis te 

gaan. Wat wij natuurlijk trouw deden. Bij een van de feesten ontdekte een van 

mijn dochters dat zij haar portemonnee was verloren. In zo’n drukte met veel 

volk was de kans groot dat die niet meer terugkwam. Maar groot was onze 

verbazing toen de beheerder van het park op maandag belde dat de 

portemonnee was gevonden in de grote troep op het bouwland van een boer 

waar de tent stond en dat ze die kon halen bij de boerin. Waar heb je nog 

zoiets. 

 

Het bovenstaande is om een beeld te schetsen van die periode. Ongeveer 6 jaar 

later, mijn dochter was toen rond de 20, zitten we thuis naar Studio Sport te 

kijken. Een wedstrijd van PSV. Mijn dochter kwebbelt overal door heen en ik 

doe mijn best om naar de doelpunten te kijken. Ineens scoort ene Ruud van 

Nistelrooy en de verslaggever roept luid en duidelijk zijn naam. Waarop mijn 

dochter zegt: “zei hij nou Ruud van Nistelrooy”? Ik beaam dat en vraag 

waarom? Gelukkig waren daar de herhalingen en Ruud was van dichtbij te 

herkennen. Die ken ik zei mijn dochter. Zo, zei ik en waarvan dan? Nou 

enkele jaren geleden zat hij in die groep van 14 man die we toen op het park 

vormden en waarmee we ruim drie weken hebben opgetrokken. “Oh” zei ik 

schaapachtig. Jaaaaaa……….zei mijn dochter, we vonden elkaar welk leuk en 

op een zeker moment heeft Ruud mij gevraagd of ik hem wilde leren kussen. 

“En toen” vroeg ik hoopvol. Nou ik zei dat ik net pas zelf had geleerd en het 

nog niet zo goed kon. 

 

“Trut” zei ik, “ik had daar op de eretribune kunnen zitten” 

       Che Chow Li 

 

 

Kijk ook eens naar de website van de (KNBF) 

Koninklijke Nederlandse Bond voor Filatelisten www.knbf.nl 
 

De KNBF Nieuwsbrief kunt u ook lezen (en downloaden) op de KNBF-site of 

scan de QR-code met uw mobiele telefoon. Alle postzegelverzamelaars, 

filatelisten en anderen die geïnteresseerd zijn in postzegels, kunnen zich 

aanmelden voor een GRATIS abonnement op de genoemde nieuwsbrief. 
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  Poststempels (deel 21)                   Jos du Floo 
 

Vanwege het afschaffen van de portvrijdom voor het Nederlands 

Koninklijk huis (1 januari 1971) werden er vijf frankeermachines in 

gebruik genomen van het type Pitney-Bowes. Deze hadden een eigen 

model stempel. Deze frankeermachines werden gebruikt in Den Haag, 

Soestdijk en Apeldoorn (Het Loo). Portvrijdom is het privilege om niet 

te hoeven betalen voor de post die men verstuurt. Meestal zijn het 

organisaties of speciale groepen personen die portvrijdom genieten.  

Op 1 januari 1984 volgde de afschaffing van portvrijdom voor de 

andere overheidsorganisaties en op 1 januari 1994 verdween ook de 

portvrijdom voor de kerken. 

De poststukken die deze organisaties verstuurden, hadden doorgaans 

geen postzegel. Sommige landen hebben echter wel portvrijdom 

zegels uitgegeven, zodat geen verwarring kon ontstaan over de vraag of 

de afzender wel terecht geen postzegel had geplakt. 

In Nederland zijn de interneringszegels een voorbeeld van portvrijdom 

zegels. Geïnterneerde militairen uit België hadden in Nederland 

portvrijdom en de interneringszegels waren een (mislukte) poging om 

hun postverkeer te reguleren. 

Portvrijdom is iets anders dan baar frankering. Dan wordt een poststuk 

ook zonder postzegel verzonden, maar betaalt de afzender wel het 

porto. Het is ook iets anders dan post naar een antwoordnummer of een 

andere vorm van verzending zonder postzegel waarbij het port naar de 

ontvanger wordt verlegd.  

Overige portvrijdom gold (en geldt in sommige gevallen) voor 

militairen te velde, krijgsgevangenen en vluchtelingen, mensen met een 

handicap (zo zijn in Nederland brieven in braille (blindenzendingen) 

portvrij), overheidsorganisaties (ministeries, gemeenten, rechtbanken, 

staatshoofd), semioverheidsorganisaties (scholen, charitatieve 

instellingen, kerken), diplomatieke vertegenwoordigers van vreemde 

mogendheden en de postdienst zelf. Dat de afschaffing flink in de 

papieren kon lopen blijkt wel dat de afschaffing van portvrijdom de 
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kerken volgens de verwachting vanaf 1 januari 1994 jaarlijks ± drie 

miljoen gulden kostte. De afschaffing van de portvrijdom voor kerken 

is een gevolg van de verbreking van de "zilveren koorde", de financiële 

steun van de overheid aan de kerken. De grondwet van 1815, die een 

einde maakte aan de bevoorrechte positie van de Hervormde Kerk, 

legde vast dat de overheid de bezoldiging van de “bedienaren van de 

godsdienst" voor haar rekening nam. Dit was bedoeld als compensatie 

van de door de overheid in beslag genomen goederen bij het begin van 

de Hervorming. In 1984 kwam door een wet een einde aan deze 

regeling: de overheid kocht de "zilveren koorde" af door de kerken 250 

miljoen gulden over te maken. De kerken, die de onderhandelingen met 

de overheid waren begonnen met een eis van 800 miljoen gulden, 

mochten dat geld uitsluitend gebruiken voor verbetering van de 

pensioenvoorzieningen van de pastores. In de wet werd bovendien 

geregeld dat een einde zou komen aan de portvrijdom, die kerken het 

recht gaf hun interne post ongefrankeerd op de bus te doen. Om de 

kerken niet direct voor hoge onkosten te plaatsen, stond de overheid 

hun toe dat zij hun post nog tien jaar via een “tijdelijke 

frankeerregeling" gratis mochten versturen 

 
Wordt vervolgd.  
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Van de veilingmeester                                                    door John de Vries 
 

De septemberveiling hebben we weer gehad. De opbrengst was voor een 

eerste keer na de vakantie prima, maar u was dan ook in groten getale 

opgekomen. Er werd flink geboden. Soms verloor uw veilingmeester even het 

overzicht. Kennelijk speelt de voortschrijdende ouderdom hem parten. Maar 

gelukkig was altijd jeugdige en frisse Jan Hoogerhuis er nog, de onwrikbare 

rots in de branding. Hij was me absoluut tot steun. 

 

Het mooie materiaal ging grif van de hand. Het gewone materiaal Nederland 

bleef ook dit keer vaak liggen. Toch zit daarvan nog het een en ander in de u 

voorliggende oktoberveiling. 

 

Dat is helaas geen grote veiling geworden. Het is niet gelukt een grote veiling 

vol te krijgen.  Met het oog op de volgende gewone veilingen hebben we 

besloten een grote veiling komend voorjaar maar weer te organiseren. 

 

Wij hebben onze “gewone” oktoberveiling in ieder geval gevuld met enig 

klassiek Nederland. In ieder geval een mooie nummer 18, 44 en 55 voor een 

nette prijs. Verder wat Nederlands-Indië: een mooie nummer 80 en wat 

Suriname. Verder weer veel buitenland, waaronder mooi Danzig en Saarland. 

Ook een nummer 125 van Generalgouvernement Polen, echt gebruikt. 

 

Dit keer ook wat meer stockboeken en de bij velen van u geliefde plukken 

clubkavels. Snuffel dus uitvoerig in de restanten en stockboeken, 

rondzendboekjes en opruimkavels. Er zit werkelijk leuk spul tussen en, zoals u 

van ons gewend bent, steeds laag ingezet. 

 

Doe er vooral uw voordeel mee! Blijf investeren in kwaliteit. Dat levert 

uiteindelijk meer op dan de 1,5% spaarrente die de banken op dit ogenblik per 

jaar betalen. En dat niet alleen: denk eens aan het plezier, dat u beleeft, 

wanneer uw verzameling aangevuld wordt met een prachtstuk.  

 

Kom kijken en kopen en breng vrienden en kennissen, ook verzamelaars, mee. 

Het is de moeite waard! Onze veilingkosten zijn overigens nog steeds maar 

5%! 

Schriftelijk bieden kan ook! 

 

Tot binnenkort. 



 

 18 

 

* = ongebruikt met plakker p.f. = postfris 0 = gebruikt 

kavel omschrijving uitv. cat.wrd inzet 
 

1 ned nr.18 prachtexemplaar 0 90,00 20,00 

2 nr. 55 prachtexemplaar 0 55,00 15,00 

3 nr. 44 prachtexemplaar 0 100,00 20,00 

4 ned-indie nr. 80 prachtexemplaar 0 74,50 20,00 

5 ned-indie nr. 135-37 prachtserie 0 32,50 12,00 

6 ned-indie nr. 217-20 prachtserie 0 13,50 4,50 

7 suriname nr. 7c beruchte tanding mooi expl 0 10,00 1,50 

8 suriname nr. 32 prachtexemplaar 0 8,00 2,00 

9 suriname nr. 118-26  met wat roest 0 45,00 5,00 

10 danzig mi nr. 16-20 zeer luxe serie pfr 14,00 5,00 

11 danzig mi nr. 90-92 zeer luxe serie pfr 20,00 7,50 

12 danzig mi nr. 100Ya zeer luxe expl pfr 35,00 12,00 

13 danzig mi nr. 119-22 zeer luxe serie pfr 18,00 7,00 

14 danzig mi nr. 133-37 luxe serie(134 veegje) pfr 12,00 4,00 

15 danzig mi nr. 177-80 luxe serie pfr 6,00 2,20 

16 danzig mi nr. 194DX luxe zegel vrijwel pfr * 35,00 15,00 

17 saargebiet mi nr. 18,19,21,25,26 prachtexempl 0 22,00 6,50 

18 saarland mi nr. 305 prachtzegel * 11,00 2,25 

19 saarland mi nr. 314-15 prachtserie * 15,00 3,00 

20 saarland mi nr. 316 prachtzegel * 15,00 3,00 

21 saarland mi nr. 317 en 318 prachtzegels */0 7,50 1,50 

22 saarland mi nr. 342 prachtzegel * 8,50 1,70 

23 saarland mi nr. 338-40 prachtserie * 18,00 3,75 

24 reich gen gouvern mi nr. 125 echt gebruikt zz 0 50,00 20,00 

25 aruba nr. 21 prachtexemplaar pfr 3,00 1,00 

26 aruba nr. 22-23 prachtexemplaren pfr 3,00 1,00 

27 ned nr. 563-7 * 34,00 3,00 

28 nr. 573077 * 28,00 2,50 

29 nr. 578-81 * 23,00 2,00 

30 ned-nw-guinea FDC 1 beschreven   40,00 10,00 

31 ned nr. 318-22 * 18,00 1,50 

32 nr. 327-31 * 38,00 3,00 

33 nr. 374-78 * 16,50 1,00 

34 nr. 402-03 pfr 11,25 1,00 

35 nr. 513-17 pfr 16,50 1,50 

36 nr. 538-41 pfr 17,00 1,50 

37 nr. 544-48 pfr 16,60 1,50 

38 nr. 556-60 pfr 90,00 10,00 

39 nr. 550-55 pfr 52,00 6,00 

40 nr. 563-67 pfr 34,00 4,00 
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kavel omschrijving uitv. cat.wrd inzet 
 

41 nr. 534-37 0 30,50 4,00 

42 nr. 518-33 0*pf hoog 4,00 

43 engel mi nr. 49 iets roest 0 85,00 4,00 

44 liechtenst 3 series   103,00 4,00 

45 luxembg nr. 134-36 0/* 55,00 2,00 

46 rusland nr. 6a lokaal kargspol op brfst schaars 0   1,00 

47 ned partij op kaart uit 469-512 pfr 29,00 2,50 

48 ned nr. 542-3, 549, 561-2 pfr 19,50 1,00 

49 ned 6 clubkavels 1899-1935 0 100,50 5,00 

50 ned 6 clubkavels 1932-40 0 73,50 5,00 

51 ned 6 clubkavels 1923-96 0/* 89,00 4,00 

52 berlijn 6 clubkavels 1965-78 pfr 18,00 1,50 

53 berlijn 6 clubkavels 1980-82 pfr 32,00 2,00 

54 berlijn 6 clubkavels 1983-6 pfr 45,30 2,00 

55 ned kaart portzegels wo pfr   29,40 1,50 

56 ned op stockkrt veel pfr   hoog 3,00 

57 ned klassiek en series op 4 stockbl   hoog 5,00 

58 ned klassiek op 4 stockbl   hoog 5,00 

59 diversen 3 clubkavels poststukken     1,00 

60 diversen partij clubkavels motief en postst     1,00 

61 ned-indie 17 portzegels types/tandingen     3,00 

62 plakzegels verzamelmarkt tnt port betaald     2,25 

63 ned-ant port nr. 44-60 pfr 19,00 2,25 

64 ned nr. 759-63 pfr 7,00 0,70 

65 nr. 771-73 0 2,00 0,20 

66 nr. 779-83 * 6,00 0,60 

67 nr. 1015-19 0 3,10 0,35 

68 nr. 715-19 pfr 10,00 2,50 

69 nr. 722-26 pfr 13,50 3,50 

70 nr. 731-35 pfr 9,00 2,40 

71 nr. 731-35 0 7,50 1,75 

72 nr. 738-42 pfr 14,00 3,75 

73 nr. 738-42 0 9,50 2,40 

74 nr. 743-44 pfr 6,00 1,50 

75 nr. 747-51 * 13,50 3,00 

76 nr. 747-51 0 11,10 2,60 

77 bund uit: 2127- 2798 kijken pfr 12,70 1,25 

78 bund uit: mi 2269-2316 kijken pfr 12,40 1,35 

79 bund uit: mi 2309-2498 kijken! pfr 8,20 0,70 

80 bund uit: mi 2335-2398 kijken! pfr 20,35 2,15 
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kavel omschrijving uitv. cat.wrd inzet 
 

81 berlijn ersttagsblatt mi 1306     1,00 

82 ned nr. 296-99 0 8,75 1,00 

83 nr. 300-04 0 5,00 1,00 

84 nr. 313-17 0 4,50 0,75 

85 nr. 318-22 0 7,00 1,00 

86 nr. 352 * 6,00 0,75 

87 nr. 392-96 * 5,00 0,75 

88 nr. 397-401 * 3,00 0,50 

89 nr. 402-03 0 11,90 1,75 

90 nr. 423-27 * 1,50 0,25 

91 ddr 6 combi's uit mi 1074-79 klederdrachteh * 132,00 15,00 

92 ddr mi 901-04 viererblock pfr 13,00 2,50 

93 ddr mi 926-33 kleinbg dun plekje */pfr 40,00 5,00 

94 china (emp) mi port 7 pracht * 6,50 2,25 

95 china (emp) mi port 9 pracht * 9,00 3,50 

96 china(emp) mi port 16 pracht 0 32,00 12,00 

97 china(emp) mi port 15 pracht * 16,00 5,50 

98 china (emp) mi lp 359-68 prachtserie * 8,50 3,00 

99 china (volksrep) mi 113-15 II pracht * 15,00 4,00 

100 ned nr. 2014- 33 0 4,00 0,50 

101 ned-ant nr. 275-90 compleet 0 4,20 1,00 

102 ned-ant  diverse jaren op kaart 0/pfr   2,00 

103 ned-ant diverse jaren op kaart 0   2,00 

104 ned-ant diverse jaren op kaart 0/pfr 25,50 2,50 

105 belgie uit diverse jaren op kaart pfr 7,50 1,50 

106 reich derde rijk met series op kaart     3,00 

107 saar(land) op stkkrt mooi materiaal     5,00 

108 reich collectie op stockbl met beter spul   90,00 9,00 

109 ned-vaticaan in stkbk     3,00 

110 ned- diversen in stockbk oa klassiek     8,50 

111 ned-diversen afgeweekt in doosje leuk     2,50 

112 ned doosje afgeweekt lekker veel     1,50 

113 ned-diversen in stkbk oa blokken/kerst     3,00 

114 danzig en oud-du  in stockbk     5,00 

115 motief watersnood coll met documentatie     10,00 

116 ned coll in stbk veel betere series     20,00 

117 bund-berlijn stockboek     2,50 

118 div dik stockboek leeg als nieuw     5,00 

119 diversen cat italiaanse geb 1998     1,00 

120 diversen veilingcat italie forum     1,00 
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BIEDFORMULIER 
 

Mocht u verhinderd zijn om zelf tijdens de veiling mee te bieden en 

bent u toch geïnteresseerd in een kavel, maak dan gebruik van dit 

formulier. Noteer het betreffende kavelnummer, de omschrijving en uw 

maximale bod en vergeet vooral niet het formulier in te leveren bij onze 

veilingmeester. Hij zal dan voor u meebieden. 

 

Ja, ik ben geïnteresseerd in de volgende kavels: 

 

kavelnummer omschrijving mijn maximale bod 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Ondergetekende biedt op de hierboven ingevulde kavels mee. 

Naam  

Adres  

pc+woonplaats  

telefoonnummer  

 

Handtekening: 

 



 

 22 

FILATELISTENVERENIGING WIJK BIJ DUURSTEDE 
Opgericht 21 november 1994 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nr. 40482948 

Aangesloten bij de Nederlandse Bond van Filatelisten Verenigingen te Utrecht 
 

BANK nr. NL47INGB0000726480, tnv de Filatelistenvereniging Wijk bij  Duurstede. 

 

Internetsite: www.fv-wbd.nl 
 

Bestuur    

Voorzitter Vakature  !!! Secretaris Harrie Driessen 
   Filatelie.wijk@gmail.com 
    

    
    
    

Penningmeester Jos du Floo Bestuurslid Yvonne de Goede 
 Tel 0343-576736  Tel. 030-6369504 
 dufloo@kpnmail.nl                                  Yvonne.degoede@ziggo.nl 
    

    

    

Bestuurslid Wim Gresnigt   

 wim.gresnigt@casema.nl   

    
    
    

Commissie PR Mevr. Janny Vierbergen-E Commissie Henk v/d.Grind  0343 572171 
 Tel. 030-2881087 Taxaties en Han Mulder       0343 591568 
  nalatenschappen Che Chow Li     06-47462583 
    
    
   

  Filatelistische Henk v/d Grind  
  Nieuwtjesdienst Tel 0343-572171 
    

    
    

Medewerkers    

Veilingmeester John de Vries Webmaster Vakature !!! 

en dialezingen Tel. 0343-539944   

 vriesjg@casema.nl   

    

Redactie 

Han Mulder 

norma.han@casema.nl 

Tel: 0343-591568 

Kopij graag binnen voor de eerste van de maand. 

 

http://www.fv-wbd.nl/
mailto:dufloo@kpnmail.nl
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