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Jaargang 25 nummer 3                                         20-11-2018 

 

 

Het bestuur van de Filatelistenvereniging Wijk bij Duurstede  

nodigt U uit voor de maandelijkse clubavond op: 

 

dinsdag 20 november 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. E&E 030-6369459). 
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Voorwoord 

    
Beste postzegelvrienden, 

 
Met dank aan Evert hierbij het verslag van de clubavond van  

16 oktober. 

 

Om 20.00 uur opende de interim-voorzitter, Piet van der Sleen, de 

vergadering en heette iedereen van harte welkom op deze clubavond. 

Hij sprak een bijzonder dankwoord met name aan de Penningmeester 

voor zijn inzet binnen de vereniging. Ook alle andere vrijwilligers die 

op een of andere manier de vereniging draaiend houden verdienden 

een dankwoord. 

Er waren 32 leden aanwezig. Afzeggingen waren er van de heer en 

mevrouw Klarenbeek, Mevrouw van Veen, en de heren Driessen en 

Van de Wiel.  

 

Mededelingen. 

Jos du Floo bracht naar voren dat de verkoopprijs van de loten 5 stuks 

is voor € 2,50 en 11 loten voor € 5,00. De opheffing van de 

bankrekening van de Nieuwtjesdienst is inmiddels in gang gezet. Dit 

scheelt weer in de kosten die aan de bank moeten worden betaald. 

Tom van der Wurff komt straks nog om uitleg te geven over zijn 

verkoop van postzegelbenodigdheden (Scrabblewoord). Tom heeft een 

bedrijf met de naam "Stampie". 

 

Rondvraag. 

Henk van der Grind gaf aan dat hij de nieuwe catalogi kan 

aanschaffen voor € 15,90, maar dat bij aanschaf van een grotere 

hoeveelheid korting mogelijk is. Voor inschrijving graag even contact 

opnemen met Henk. Jos gaf aan nog even te wachten op de 

mogelijkheden die "Stampie" ons biedt. 

Jan Hogerhuis gaf aan dat bij het lezen van de vacatures in het 

clubblad het misschien mogelijk is om een aantal van de taken, zoals 
aanwezig zijn bij de regioraad en de bondsraad, gedelegeerd kunnen 

worden. Dit levert een verlichting van de functie op. Maar ook andere 
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deeltaken zijn mogelijk te delegeren. Misschien dat  er hierdoor  meer 

animo is voor de functies.   

 

Veiling 

Voor de veiling was een goede belangstelling en vele kavels uit o.a. 

Danzig, Saarland en Berlijn werden vlot verkocht. Maar ook 

Nederland postfris uit de jaren 30 en 40 vonden een nieuwe eigenaar. 

De veilingmeester gaf aan dat inbreng van kavels nog steeds erg 

gewenst is. 

Tom van der Wurf van Stampie Postzegelhandel gaf een uitleg over 

wat hij kan betekenen voor de leden van de vereniging. Hij kan in 

principe alle benodigdheden voor het postzegelen en munten leveren. 

Tom zal zoveel mogelijk aanwezig zijn op de clubavonden. Hij kan de 

catalogus 2019 leveren voor € 13,90. Alle bestellingen lopen via de 

penningmeester. Diens email adres staat achterin de Lekbode 

(dufloo@kpnmail.nl). 

 

Verlotingen. 

De verlotingen van de presentielijst en de lootjes leverde voor een 

aantal leden mooie prijzen op. 

 

Sluiting. 

Piet van der Sleen sloot de vergadering om 21.25.  Hij bedankte een 

ieder en wenste allen een goede thuisreis en ziet allen weer graag op 

de volgende clubavond in november. Op de agenda staat dan de 

financiële begroting 2019 centraal. 

 

 

 

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. 
 

mailto:dufloo@kpnmail.nl
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Ik ben Ton van der Wurff en kan u met mijn zaak Stampie van dienst 

zijn met alles wat u voor uw hobby nodig hebt en, niet onbelangrijk, 

voor leden van de Filatelistenvereniging Wijk bij Duurstede ook nog 

eens tegen een leuke korting. 

De postzegelverzamelaars kunnen bij mij terecht voor alle merken 

albums en aanvullingsbladen, pincetten, loepjes, klemstroken, 

gomstroken, insteekalbums, UV-lampen, pergamijn zakjes, 

rondzendboekjes, catalogi, tandingmeters, watermerkzoekers, enz. 

Maar ook de munten- en bankbiljettenverzamelaar kan ik aan albums, 

testapparatuur, munthouders, weegschalen, loepjes, enz. helpen. 

Met merken als Leuchtturm, Safe en Lindner zijn zelfs voor andere 

verzamelingen opbergsystemen te leveren. 

Ik heb een nieuwtjesdienst voor een abonnement op buitenlandse 

postzegels, zowel op land als op motief. Voor de Nederlandse zegels 

verwijs ik u naar de nieuwtjesdienst van de vereniging. 

Wilt u een ander verrassen: ik heb waardebonnen, die bij Stampie 

inwisselbaar zijn. 

Uiteraard kunt u ook voor advies bij mij terecht. 

Ik heb een kleine voorraad artikelen en wat ik niet heb, bestel ik voor 

u. Bestellingen worden afgeleverd op de eerstvolgende clubavond of 

bij spoedeisende gevallen in overleg. 

U kunt mij bereiken via e-mail (info@stampie.nl), telefonisch (06-

28125774), persoonlijk op de verenigingsavonden of via het bestuur. 

Helaas ben ik op 20 november verhinderd, maar op 18 december hoop 

ik u op de verenigingsavond te ontmoeten. 

Nieuwe uitgifte PostNL 
 

Eindelijk kan ik weer eens positief zijn over een uitgifte van PostNL. 

Het betreft het velletje “Architectuur – Nieuwe bouwen”, uitgegeven 

op 17 september. Het velletje bestaat uit 2x 5 zegels gedrukt in offset 

in 95.000 vellen. Voor de druk gebruikte Joh. Enschede alleen de 

kleuren cyaan, magenta, geel en zwart, waardoor het geheel rustig aan 
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doet. De zegels tonen gebouwen, die toegeschreven worden aan het 

Nieuwe bouwen met links een foto en rechts een tekening van een 

deel van het gebouw. 

Het eerste gebouw is de Van 

Nellefabriek in Rotterdam. 

Het ontwerp is van de architect 

Leendert van der Vlugt in 

samenwerking met de 

constructeur  J.G. Wiebenga. Het 

gebouw laat de invloed zien van 

het Russische Constructivisme. 

In 1926 wordt begonnen met de 

bouw en het hele complex is in 

1930 klaar. 

In 1985 wordt het gebouwd een Rijksmonument. 

Het wordt daarna wereldwijd erkend als het voornaamste industriële 

monument van Nederland en is dan ook sinds juni 2014 tot UNESCO 

Werelderfgoed verklaard. 

Het gebouw is nu onderdak voor verschillende bedrijven en er is een 

bezoekerscentrum. Men is druk 

bezig om ook een Van Nelle 

museum in te richten. 

Het tweede gebouw is het 

sanatorium Zonnestraal in 

Hilversum. 

Het ontwerp is van architect 

Jan Duiker in samenwerking 

met Bernard Bijvoet en Jan 

Gerko Wiebenga. 

Het is gebouwd in beton met stalen raamsponningen en enkel glas. 

Het hoofdgebouw werd in 1928 geopend. 

In eerste instantie was het sanatorium bedoeld voor diamantslijpers,  

 

die tuberculose hadden opgelopen. Het gebouw werd ontworpen in  

de verwachting, dat deze ziekte binnen 30 jaar zou zijn uitgeroeid, 

Omdat het later erkend werd als voorbeeld voor het Nieuwe bouwen, 

werd het in de jaren negentig grondig gerestaureerd. 

In 1957 werd het sanatorium een ziekenhuis. 

In 2010 werd het voorgedragen voor plaatsing op de Werelderfgoed 

lijst, maar zover is het nog niet gekomen. 
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Gebouw nummer drie is de Coöperatie De Volharding in Den Haag, 

op de hoek van de Grote Markt en de Grote Markstraat. 

Architecten van het 

Coöperatiegebouw zijn Jan 

Buijs en Joan Lürsen. 

Het is voltooid in 1928 en 

bestaat bijna geheel uit glas. 

Het gebouw is het hoofdkantoor 

van het Haagse coöperatieve 

ziekenfonds De Volharding en 

in het pand zijn kantoren, 

winkels en een tandheelkundige 

kliniek. 

Aan de buitenkant had het lichtreclame, voor die tijd heel modern. 

Het is in 1983 gerenoveerd. 

Het gebouw staat als voorbeeld voor het Nieuwe bouwen op de 

gemeentelijke monumentenlijst. 

Als vierde in de rij komt het 

Warenhuis Swunck in Heerlen. 

Het staat bekend als het 

Glaspaleis en is in 1933 

ontworpen door architect Frits 

Peutz. Met de bouw werd in 1934 

begonnen en in 1935 was het 

gebouw klaar. 

Stoffenkoopman Peter Schunck 

wilde een warenhuis laten bouwen, dat leek op een overdekte 

marktplaats, waarin de koopwaar in het volle daglicht uitgestald kon 

worden. 

Omdat de gevel geen dragende functie heeft, kon deze geheel in 

glas, en wel diamantglas, worden uitgevoerd. Op het dak is een café-

restaurant gevestigd. 

 

Het ontwerp was erg revolutionair, zeker voor Limburgse begrippen, 

maar paste mooi in de plannen voor de stad Heerlen. 

Toonbeeld voor het Nieuwe bouwen dicht bij huis zijn natuurlijk de 

ontwerpen voor huizen van Gerrit Rietveld, zoals op deze laatste 

zegel getoond. Bij het ontwerp van de zegel is bewust niet voor het 

bekende Rietveld-Schröderhuis gekozen, maar voor de twee 

woonblokken aan de Erasmuslaan in Utrecht, die hij ontworpen 



 

 
9 

heeft. 

 

Overigens zijn deze woonblokken op een steenworp afstand van het 

Rietveld-Schröderhuis en zijn ze ook in opdracht van Truus Schröder 

gebouwd, het eerste blok in 1930-1931, het tweede in 1934. 

Een van de woningen is ingericht als modelwoning met meubilair naar 

ontwerp van Rietveld en Schröder. In 1999 kwam het in bezit van 

Vereniging de Keyser, die het heeft laten restaureren en weer ingericht heeft 

als modelwoning. 

 

Het ontwerp van de zegels is van Ariënne Boelens en zij snapt het 

ontwerpen van postzegels 

volkomen!! In het blad Collect 

nummer 97 zegt zij in een 

interview: “Wat mij altijd opvalt is, 

dat het uiteindelijke ontwerp er zo 

ontzettend simpel uit kan zien, 

terwijl het ontwerpen van een 

postzegel heel veel werk kost. Die 

eenvoud is trouwens iets wat ik ook 

altijd in mijn werk tracht te 

bereiken. Al is het soms wat ondankbaar omdat mensen denken dat 

het niets voorstelt. Maar in feite is dat precies goed: een ontwerp moet 

logisch zijn, een ander moet niet voelen dat er een ontwerper aan te 

pas is gekomen.”. En daarmee slaat zij de spijker op zijn kop!!! 

 

Ton van der Wurff 

Bronnen: Postnl en Wikipedia 
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Zomaar in de veiling.                                                          door Zegeltje 

 

Als je in de kavellijst zomaar een kavel eruit pikt, dan weet je niet wat 

je hierover kunt schrijven. 

In dit geval kavel 74 uit de vorige veiling. De vermelding van 734 – 

744 postfris geeft nog geen beeld van wat te verwachten.  

Pas in de catalogus zie je de zegels en blijkt dat het om de zegels gaat 

uit 1960. Ter gelegenheid van het internationale jaar voor de 

Geestelijke Volksgezondheid. Hierover heb ik niets terug kunnen 

vinden.  De ontwerper en graveur van de zegels heb ik al eerder 

beschreven, namelijk Hubert Levigne. 

 

Op de 12 cent zegel staat Jacobus Ludovicus Conradus Schroeder van 

der Kolk (1797 – 1862). 

Hij is geboren en naar school gegaan in Wommels en later bij een 

frater in Dronrijp in Friesland. 

Hij ging op 11 nov 1811 (oud 15 jaar) naar de Universiteit in 

Groningen. Op 17 juni 1820 Promoveerde hij tot doctor in de 

Medicijnen en in 1826 werd hij professor in de Medicijnen aan de 

Universiteit van Utrecht. Naast de medicijnen heeft hij ook aan veel 

werk aanzetten gegeven bv. op het gebied van de psychiatrie. Tijdens 

zijn leven zijn er veel publicaties van zijn hand verschenen. 

 

Op de 30 cent zegel staat Johannes Wier, geboren in ongeveer 1515 in 

Grave en overleden op 24 februari 1588 in Tecklenburg (Duitsland).  

We weten dat hij in 1534 naar Parijs vertrok om daar medicijnen te 

gaan studeren. 

Hij was in Nederland een van de eerste artsen die protesteerde tegen 

de heksenvervolgingen. Hij schreef hierover ook diverse 

verhandelingen. Ook wordt hij beschouwd als de grondlegger van de 

Psychiatrie in Nederland. Buiten de publicaties over heksen schreef hij 

ook over duivels en vasten. 

Hij deed ook onderzoek naar bovennatuurlijke verschijnselen. 

Zijn naam is in diverse plaatsen terug te vinden in namen van straten 

en pleinen. 

 

Voor meer uitgebreide informatie raadpleeg wikipedia onder zijn 

naam en mocht iemand meer weten over het jaar laat het ons allen 

weten in een bijdrage in de Lekbode. 
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Naar de Postex. 

 

Na vele jaren heb ik besloten toch mee weer een keer naar de Postex 

in Apeldoorn te gaan. Ik kon dit combineren met een bezoek aan de 

beurs in het Bolwerk, vlakbij de Postex. De Postex heeft een nieuwe 

locatie gevonden vlak naast de Americahal, nu in het sportcentrum 

Omnisport. Hier worden onder andere wielerwedstrijden op de baan 

verreden. Na aankomst een flink stuk moeten lopen want het 

parkeerterrein ligt een aardig eind van de hoofdingang. Goed voor de 

conditie. In het maandblad Filatelie stond een kortingsbon van € 1,-. 

Om het blad niet stuk te knippen heb ik de bon gekopieerd. Wie 

schetst mijn verbazing dat bij de kassa kopieën niet geaccepteerd 

werden. Ik boos want dat moet toch kunnen. Maar gelukkig stond de 

bondsvoorzitter, Hans Kraaibeek, vlakbij. Die aangeschoten en hij 

wist van niets, maar met een bonds pas van hem kreeg ik toch korting. 

Terwijl de bonds pas niet geldig is. Binnen een leuk tasje gekregen 

met veel info, een Postex zegel en een zakje zegels. De tentoonstelling 

had veel mooie inzendingen, maar ik vraag mij steeds vaker af waar 

de inzenders hun materiaal vandaan halen. Je moet haast wel 

connecties bij de drukker hebben om bijzondere stukken te in je 

verzameling op te kunnen nemen. En de jury vindt het prachtig. De 

handelaren beurs is weer kleiner geworden. De looppaden worden 

steeds breder en ook het “zitje” wordt groter. Het aangeboden 

materiaal is erg duur. Moet ook wel, want de stand huur moet eruit en 

er moet ook nog wat verdiend worden. Kortom, ik was snel weer 

buiten.  

De beurs in het Bolwerk was wel leuk. Het materiaal was een stuk 

goedkoper en het was gezellig. Ook hier veel bekenden uit het 

postzegelwereldje tegen gekomen. Handjes schudden en hoe gaat het? 

Weer veel contacten aangehaald en tot ziens op de Eindejaarsbeurs in 

Barneveld of op 26 of 27 januari in de Arena in Hilversum.   

 

Jan Hoogerhuis 
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DECEMBERPOST 

Ook dit jaar worden door PostNL weer decemberzegels uitgegeven 

voor de verzending van kerst- en nieuwjaarskaarten. Het tarief is dit 

jaar (evenals vorig jaar) € 0,78, dus € 0,05 lager dan het 

standaardtarief. De zegels worden uitgegeven in velletjes van 20 

stuks. 

Je kunt natuurlijk deze nieuwe decemberzegels aanschaffen nadat je 

de oude voorraad van vorige jaren eerst hebt opgebruikt want die zijn 

ook nog steeds geldig. 

De Nieuwtjesdienst beschikt echter nog over een ruime voorraad oude 

zegels “1”. Uit die voorraad kunnen ook goedkope zegels worden 

aangeschaft en wel voor de speciale prijs van € 0,72!!   

Dat is toch € 0,06 goedkoper dan de decemberzegels en door het 

aankopen van deze zegels maak je de voorraad van de vereniging 

kleiner. Bovendien heeft de vereniging velletjes van 10 stuks en hoef 

je dus niet (een veelvoud van) 20 stuks te kopen. Beide partijen 

hebben dus voordeel en daarom het dat dan ook een win-win-situatie. 

Tijdens de clubavond van november kun je de zegels uitzoeken (er 

zijn verschillende soorten aanwezig) en tegen contante betaling van € 

7,20 per velletje van 10 stuks meenemen (maximaal 10 velletjes per 

persoon en op is op). Doe hier je voordeel mee en help de club van de 

voorraad af. 

Henk van der Grind, Nieuwtjesdienst. 
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Poststempels  deel 22  ( laatste deel )                    Jos du Floo 

 

 

Nederland liep mondiaal voorop in het onderzoeken of poststukken 

mechanisch gesorteerd konden worden. Professor J.C. Andriessen van 

de TH Delft bouwde een machine die het mogelijk maakte om 

binnenlandse post op straatnaam te sorteren. De machine was 

uitgevonden door J.J.M.L. Marchand. Onder de naam TRANSORMA 

(TRANsporteer- en SORteermachine Marchand-Adriessen) vond de 

eerste demonstratie plaats op de Internationale Luchtpostconferentie 

in Den Haag van 1927. Het Rotterdamse hoofdpostkantoor had de 

primeur waar deze in 1931 in gebruik werd genomen. Later volgde 

meerdere Tranforma’s op andere Nederlandse postkantoren. 

 

Na mechanisch volgt elektronisch. In oktober 1955 werd voor het 

eerst de binnenlandse post gesorteerd met behulp van ELSIE. Het 

sorteercentrum Bath had hier de primeur. ELSIE staat voor Electronic 

Letter Sorting Indicator Equipment (elektronisch brief-sorteer- en 

indicatie apparaat). Net als de Transforma machines werkte dis 

apparaat met een afgedrukte letter van het alfabet. Later werden 

machines aangepast voor sortering op postcode. Vanaf 1960 kwam het 

bekende patroon van fosforstippen in beeld. 

 

In 1962 werd in Rotterdam de eerste machine geplaatst waarmee post 

gesorteerd kon worden volgens plaats codering. Deze machine 

codeerde alleen maar en sorteerde niet. Na diverse aanpassingen 

kwam men uit op de uit vier rijen streepjes (blokken) bestaande code 

en werden de toenmalige twaalf expeditieknooppunten uitgerust met 

facers en een aangekoppelde schiftmachine. 

 

Duitsland was het eerste land dat op 25 juli 1941 postcodes invoerde. 

In eerste instantie was dit een systeem op basis vanuit een twee cijfers 

bestaande regionale indeling. Op 3 november 1961 werden de twee 

cijfers vervangen door een postcode met vier cijfers. Andere landen 

die volgens met postcodes bestaande uit vier cijfers waren België 

(1969), Australië (1967), DDR (1965), Denemarken (1967),  

 

Noorwegen (1968), Oostenrijk (1966) en Zwitserland (1964). Zo ook 

zijn er landen die postcodes met vijf cijfers invoerden: Finland (1971),  
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Frankrijk (1965), Italië (1967), Joegoslavië (1971), de Verenigde 

Staten (1963) en Zweden (1968). Japan voerde in 1968 een variabele 

postcode in bestaande uit een combinatie van drie tot vijf cijfers. 

 

Op 14 maart 1978 werd in Nederland het zogenaamde alfanumeriek 

systeem ingevoerd.  Dit systeem wordt nog steeds gebruikt. De eerste 

twee cijfers geven daarbij het voorsorteercentrum aan. Het derde cijfer 

het district binnen de regio en het vierde cijfer de wijk in dat district. 

De twee letters zijn dan weer een onderverdeling van de wijk in 

maximaal vijfentwintig besteladressen binnen een bestelroute.  

 

Het Verenigd Koninkrijk (VK) experimenteerde al vanaf 1959 met de 

alfanumerieke codering. In 1966 voerde de regio Croydon dit systeem 

voor het eerst in. Pas in 1973 was het systeem, vijf tot zeven letters en 

cijfers, binnen de VK algemeen in gebruik. In 1968 volgde de 

Filipijnen met een letter voor de tien regio’s van het land. Gevolgd 

door drie cijfers. Canada deed het gelijkmatig (1971 – 1974). Canada 

gebruikt een systeem van zes letters en cijfers in groepen van twee 

naar drie. 

 

Ieder land dat postcodes invoerde heeft op zijn manier gepropageerd. 

Dit varieerde van postzegels, etiketten, strooibiljetten en 

reclametempels. 

 

Dit is het laatste deel van de serie poststempels. 

 

 

 

Filatelisten avond(en) in 2018 

 

20 november  clubavond en begroting 2018 

 

18 december  clubavond met Bingo en kleine veiling 
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Hoezo mogen we gulden zegels anno 2018 niet meer gebruiken?? 

 

Onlangs ontving een van onze leden  de bovenstaande enveloppen die hij 

ons niet wilde onthouden. 

De gulden zegels mogen of kunnen nog steeds gebruikt worden? 

Ons advies: “ ik zou het niet doen “. 
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Catalogus Nederland 

 
De nieuwe catalogus 

Nederland 2019 van de 

NVPH is verschenen. 

Op veler verzoek zijn 

in deze editie alleen de 

uitgiften van 

Nederland opgenomen, 

Deze catalogus is dan 

ook te vergelijken met 

de Junior, maar is wel 

een stuk uitgebreider 

dan de Junior. Het 

grote voordeel is, dat 

deze catalogus veel 

handzamer is dan de 

Speciale, die vanaf nu 

om de 2 jaar uitkomt, 

voor het eerst weer in 

2019. Een ander groot 

voordeel is de prijs van 

de catalogus: € 15.90. Bij Stampie krijgt u natuurlijk de gebruikelijke 

verenigingsledenkorting. U betaalt dan ook slechts € 13.90. 

U kunt de catalogus bestellen per e-mail via info@stampie.nl, per 

telefoon via 06-28125774 of op de clubavond. Misschien een ideetje 

voor pakjesavond of de Kerst, want die komen er ook weer snel aan. 

In de catalogus staan de Nederlandse uitgiften vermeld met 

plaatnummers en tandingen. Ook staan alle uitgiftetypen er in. Fout- 

en misdrukken en andere bijzonderheden zijn zo veel mogelijk 

beschreven. U krijgt bij de catalogus zowel een zwarte tandingmeter 

als een transparante. Met de transparante kunnen onder meer 

puntstempels beoordeeld worden of ze haaks of scheef zijn. Verder is 

de rubriek Roltandingen opgenomen, die in de Junior ontbrak en 

ontvangt u uiteraard de blauwdruk. 

 

Stampie/Ton van der Wurff 
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Van de veilingmeester                                       door John de Vries 
 

De oktoberveiling ligt al weer een tijdje achter ons. Geen grote 

veiling, zoals ik de vorige maand al had uitgelegd. Met een voor 

deze veiling redelijk resultaat. Veel gewoon Nederland bleef 

liggen. Wij blijven het als vereniging toch aanbieden, hoewel 

het op veel andere (club)veilingen niet eens meer wordt 

aangeboden. Veel belangstelling was er weer voor partijtjes 

clubkavels en stockkaarten. Veel materiaal voor niet al te veel 

geld. Over geld gesproken: we hebben de komende veiling ook 

wat muntenkavels zilver. 

 

De novemberveiling omvat, zoals gebruikelijk, een flink aantal 

leuke kavels. Voor elk wat wils. Van Nederland een mooie 

nummer 3 en 8 telegram, een paar leuke series Nederlands-

Indië, Suriname en Aruba. Verder in de veiling weer een hoop 

gewoon Nederland voor afbraakprijzen. Let op de Amphilex 

blokken, weliswaar met plakker, maar voor een gering bedrag. 

We hebben ook weer een paar pakjes clubkavels. 

 

Verder hebben we voor de buitenlandverzamelaars weer veel 

klassiek Duitsland, bijvoorbeeld de drie blokken van Danzig in 

mooie kwaliteit en twee postfrisse overdrukseries (band en netz) 

van vlak na de oorlog. Daarnaast van Finland de beruchte 

Zeppelinzegel gestempeld. Ook veel uitzoekkaveltjes van 

allerlei gebieden op stockkaarten en in stockboeken. Kijk ook 

even naar de doosjes onafgeweekt. Vondsten blijven mogelijk.  

 

Kom in ieder geval gezellig meebieden op onze clubavond. Het 

is beslist de moeite waard.  

Schriftelijk of per e-mail bieden kan ook, maar er zelf bij zijn is 

natuurlijk toch het leukst! 
 

 

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

kavel omschrijving uitv. cat.wrd inzet 
 

1 ned nr. 2 prachtexemplaar 0 30,00 5,00 

2 port nr. 50 en 52 prachtexemplaren 0 13,50 3,50 

3 telegram nr. 3 luxe exemplaar 0 10,00 2,75 

4 telegram nr. 8 luxe exemplaar 0 25,00 7,50 

5 ned-indie nr. 40-47 prachtserie 0 15,00 5,00 

6 ned-indie nr. 172-75 prachtserie * 22,50 5,00 

7 ned-indie nr. 211-15 prachtserie 0 3,50 1,25 

8 ned-indie nr. 217-20 prachtserie 0 13,50 3,75 

9 danzig mi nr. 133-37 prachtserie * 3,00 1,00 

10 danzig mi nr. 217-19 prachtserie * 16,00 5,50 

11 danzig mi nr. 256-58 prachtserie * 5,50 1,75 

12 danzig mi nr. 259-61 prachtserie 0 9,50 3,50 

13 danzig mi nr. 267-68 prachtserie * 2,50 0,85 

14 danzig mi nr. 281-83 prachtserie * 7,50 2,50 

15 danzig mi nr. 298-301 prachtserie * 11,00 4,00 

16 danzig mi block 1 en 2 prachtexemplaren pfr 32,00 12,50 

17 danzig mi block 3 prachtexemplaar * 60,00 20,00 

18 sowjetzone berlin stadt mi nr. 1-8 luxe serie pfr 20,00 5,00 

19 sowjetzone mi nr. 182-97 luxe werie pfr 16,00 6,00 

20 alliierte besatz mi 36I-51I band luxe serie pfr 30,00 8,50 

21 aliierte besatz mi nr. 36II-51II netz luxe serie pfr 38,00 8,00 

22 danzig mi nr. 306-08 prachtserie * 3,00 1,00 

23 danzig mi nr. 26-29 port prachtserie * 2,50 0,50 

24 reich mi nr. 351-54 prachtserie 0 100,00 25,00 

25 reich mi nr. 410-22 prachtserie 0 35,00 6,00 

26 reich mi nr. 548-53 prachtserie 0 14,00 3,50 

27 ned-ant nr. 271-74 luxe serie pfr 8,00 2,25 

28 suriname mr. 210-13 prachtserie pfr 7,00 2,00 

29 suriname nr. 220-28 mooie serie pfr 10,00 2,00 

30 reich/duitsl op 4 blaadjes   50,00 5,00 

31 ned nr. 77-79 0 12,50 1,50 

32 nr. 212-19 0 60,00 4,00 

33 nr.274-77 0 18,00 1,50 

34 nr. 283-86 0 9,00 1,00 

35 nr. 513-17 * 16,50 1,00 

36 nr. 556-60 0 47,00 3,50 

37 nr. 752-56 * 10,50 1,00 

38 nr. 402B-03B pfr 255,00 25,00 

39 nr. 681-82 * 41,00 4,00 

40 nr. 671-75 * 35,00 4,00 
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kavel omschrijving uitv. cat.wrd inzet 
 

41 nr. 637-40 */pfr 25,00 2,00 

42 partij uit nr. 110-266 0 155,00 8,00 

43 partij uit nr. 169-312 0 110,00 7,00 

44 partij uit nr. 300-378 0 45,00 3,00 

45 belgie blok treinen pfr 120,00 15,00 

46 eng series op stockkaart pfr 15,90 1,50 

47 ned. Stockkrt wo klassiek   263,00 15,00 

48 ned nr. 534-37 0 30,50 3,00 

49 china blok met paarden pfr   2,00 

50 belgie blok 12 ongetand pfr 20,00 2,00 

51 ned 5 clubkavels   80,00+ 3,00 

52 ned 3 clubkavels */pfr 85,00 3,00 

53 berl 4 clubkavels pfr   2,00 

54 ned div jaren in plastic tas met blokken, onget pfr 135,00 10,00 

55 aruba nr. 21-23 pfr 6,00 1,20 

56 aruba nr. 24-27 pfr 5,90 1,15 

57 aruba nr. 28-9 en 44-5 pfr 7,00 1,40 

58 aruba nr. 30-33 pfr 6,80 1,35 

59 aruba nr. 34-36 pfr 6,00 1,20 

60 aruba nr. 37-39 pfr 6,00 1,20 

61 ned nr. 500-03 0 3,50 0,35 

62 nr. 588-91 0 3,00 0,30 

63 nr. 671-75 0 25,50 3,00 

64 4 kinderblokjes 1992 t/m 1995 pfr 24,00 4,00 

65 5 kinderblokjes 1987 t/m 1991 pfr 16,40 4,00 

66 zwitserl mi 146-48 0 15,50 1,10 

67 zwitserl mi 192-93 0 9,50 0,80 

68 zwitserl mi 314-17 0 8,50 0,65 

69 zwitserl mi 321-24 0 25,00 2,00 

70 eng mi 251-54 0 30,00 2,70 

71 eng mi 213, 228- 230 0 33,50 2,80 

72 finl mi 161 zeppelin prachtig! 0 250,00 15,00 

73 ned nr. 449-53 * 3,80 0,50 

74 nr. 454-59 * 4,60 0,75 

75 nr. 490-94 0 3,65 0,50 

76 nr. 500-03 * 7,50 1,25 

77 nr. 508-12 0 3,25 0,50 

78 nr. 538-41 * 19,00 2,25 

79 nr. 544-48 0 4,50 0,75 

80 nr. 583-87 pfr 22,00 3,00 
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kavel omschrijving uitv. cat.wrd inzet 
 

81 ned 4 opruimkavels wo roltanding   42,00 4,00 

82 ned 4 opruimkavels fdcs wo E7 en E9 beschr   350,00+ 20,00 

83 ned nr. 583-87 * 20,00 2,50 

84 nr. 596-600 * 12,50 1,50 

85 nr. 602=06 * 25,00 2,75 

86 nr. V886-88 amphilexblokken * 75,00 8,00 

87 motief op stockkrtten wo betere vogels     3,00 

88 duitsl coll op stockbl     4,00 

89 danzig dienst en div du op stockkrt   40,00 6,00 

90 reich/oberschlesien uit mi 13-29 * en 0 leuk   40,00 7,00 

91 reich partijtje op stockkrt met betere zegels     4,00 

92 ned-indie partijtje 1908 op albumbl mooie kwal   60,00+ 8,00 

93 ned port op stockkrt doubletten/plaatf     3,00 

94 ddr in stockboek     1,00 

95 munten ned 50 gulden zilver 1984     17,50 

96 munten ned 50 gulden zilver 1987     17,50 

97 munten ned 50 gulden zilver 1988     17,50 

98 munten ned 50 gulden zilver 1993     17,50 

99 munten ned 50 gulden zilver 1995     17,50 

100 portugal 3 fdcs 1981   35,00 3,50 

101 portugal 3 fdcs 1982   30,00 3,00 

102 portugal 3 fdcs 1985-1987   24,00 2,50 

103 ned/kolon in stockbk veel pfr     5,00 

104 hongarije meervoudig motief in stbk     3,00 

105 ned doosje propvol mooi materiaal     3,00 

106 ned-div doosje afgeweekt     1,00 

107 ned-div doosje afgeweekt     2,00 

108 div doosje afgew veel decemberzegels plaatf?     1,00 

109 div doosje afgeweekt     1,00 

110 div doosje afgew fundgrube     1,50 

111 motiwf dieren in stbk met bund met hoge cw   200,00 10,00 

112 ned-fra-zwi in stockbk     4,00 

113 duitsl coll op albumbladen 1981-85 0 99,00 3,00 

114 ned davo matig gevuld, wel mooi album     10,00 

115 wereld doos blokken strippen etc wo pfr     1,00 

116 
div nalatensch oa 854 ned brieven belg 
koningsh   hoog 5,00 

117 doos diversen     2,00 

118 div leeg dik klein stockboekje als nieuw     2,00 

119 div leeg dik stockbk luxe zwarte bl nieuw     10,00 

120 div ned speciale catalogus 2014(nieuw)   30,00 6,00 
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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: 
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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 Yvonne de Goede 

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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