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Jaargang 26 nummer 5                                               21-01-2020 

 

 

 

Het bestuur van de Filatelistenvereniging Wijk bij Duurstede  

nodigt U uit voor de maandelijkse clubavond op: 

 

dinsdag 21 januari 2020 
 

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 welkom   

2. Mededelingen van het bestuur 

3. Rondvraag 

4. Pauze en verkoop loten voor de verloting  

5. Veiling van 120 kavels 

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 
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Voorwoord 

    
Beste postzegelvrienden,    
         

Allereerst voor u en de uwen een fantastisch en mooi gezond 2020 gewenst. 
 

Wat een mooi feest hebben we dinsdag 17 december gevierd vanwege het 

vijfentwintigjarig bestaan van onze vereniging. Het was door de 

feestcommissie uitstekend verzorgd en de aanwezigen kwamen niets tekort. 

Nadat we hartelijke welkom werden geheten (koffie met gebak) door Henk 

van der Grind, bijgestaan door Che Chow Li, was er drinken, eten, muziek 

en gratis bingo. Om te beginnen met het eten, dat was voortreffelijk 

verzorgd door onze adverteerder Slagerij Mulder.   

Er was van alles wat en het was moeilijk 

kiezen. Er werd door de feestcommissie 

enveloppen uitgedeeld met daarin 

postale bijzonderheden. Eén van die 

bijzonderheden was een vel postzegels, 

speciaal vervaardigd vanwege het 

vijfentwintigjarig bestaan van onze 

vereniging. Daarna was er muziek 

verzorgd door de Wijkse troubadour 

Boudewijn Hansen, die zowaar een 

nummertje muzikaal sneldichten 

verzorgde. 

 Jos du Floo werd door Chi Chew Li 

genoemd en geroemd vanwege zijn inzet voor 

de vereniging. Jos deelde op zijn beurt 

presentjes uit (boekenbonnen) aan eenieder die 

zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor de 

vereniging. Daarna was er bingo met 

fantastische prijzen. Ook tussendoor werden er 

leuke dingen uitgedeeld, aangeschaft bij onze 

adverteerders. Na afloop was er voor de dames 

nog een bloem beschikbaar. Al met al een 

avond om niet snel te vergeten. Hulde aan de 

feestcommissie, Henk van der Grind, Chi  
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Chew Li, Han Mulder en Yvonne de Goede voor het vele werk en het fijne 

resultaat. 

 

Penningmeester Jos had ook nog een verrassende mededeling. Er is een 

gegadigde voor het secretariaat en wel Ben Dik. Dat betekent dat Evert 

Schuur aan zijn belofte wordt gehouden en de voorzittershamer ter hand 

kan nemen. Jos du Floo heeft toegezegd dat hij bereid is nog drie jaar 

penningmeester te blijven als er in februari 2020 een voltallig bestuur is. 

Uiteraard kunt u in februari 2020 op de Algemene Ledenvergadering nog 

met tegenkandidaten komen. De race is immers nog niet verlopen alvorens 

de finish is bereikt. 

Voor het jaar 2020 hebben helaas een aantal leden opgezegd. De meeste 

redenen hebben te maken de gevorderde leeftijd en daarbij het stoppen met 

verzamelen. Maar we verwelkomen ook een nieuwe lid, de heer (Hans) Jas. 

Hartelijk welkom bij onze vereniging!! 

 

De 21e januari 2020 beginnen we weer aan het nieuwe jaar voor wat betreft 

de clubavonden. Uiteraard bent u van harte welkom. 

  

Met hartelijke groet Jos du Floo 

 

Verslag van de clubavond op 19 november 2019. 

 

Om 20.00 opende de penningmeester de clubavond en hij was blij dat 

er weer zo een goede opkomst was. Dat hij de avond opende en de 

microfoon en zijn handen hield was de afwezigheid van de interim-

voorzitter. 
 

De volgende leden hadden zich afgemeld Mevrouw Veen, de heren 

Li, Gresnigt en Van der Sleen. 

 

Bij de mededelingen gaf de penningmeester aan dat hij geen 

mededelingen had, maar toch een blij mens was. Er vindt binnenkort 

een gesprek plaats met een lid dat heeft aangegeven zich te willen 

aanmelden als secretaris voor de volgende verkiezingen. Deze 

kandidaat wil wel eerst nog een gesprek hebben met de 

penningmester en de mogelijke nieuwe voorzitter. 
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De begroting 2020 werd behandeld door de penningmeester. Hij gaf 

eerst nog een uitleg over de posten in de begroting en gaf hierna de 

gelegenheid aan de leden voor vragen. 

Mevrouw Dik vroeg hoeveel leden er waren. Op dit moment 58 maar 

volgend jaar 55 leden en hiermee is in alle posten rekening gehouden. 

De heer Mulder vroeg om het verschil tussen het maandblad en de 

Lekbode. Het maandblad gaat over het blad Filatelie dat een aantal 

leden ontvangt en de Lekbode is ons eigen blad. 

De heer Dik wilde weten welke kosten er allemaal in de contributie 

zitten verwerkt. De penningmeester gaf een uitleg dat er vijf 

verschillende contributies zijn. De basiscontributie voor alle leden en  

daar bovenop diverse kosten zoals het blad Filatelie, portokosten van 

de Lekbode en huisleden. 

Een punt van zorg zijn de teruglopende advertentie opbrengsten. 

De begroting werd door de aanwezige leden aangenomen. 

 

De rondvraag leverde een opmerking op dat de rekeningen voor de 

contributie 2020 op de bestuurstafel liggen en als iedereen die nu 

meeneemt dan scheelt dat de interim-voorzitter de heer Van der Sleen 

veel werk bij het invouwen bij de Lekbode. 

 

Hierop volgde de pauze met koffie en een koekje van Mevrouw Peek. 

 

Dit keer was er een zelfgemaakte PowerPointpresentatie van Yvonne 

de Goede naar aanleiding van “een verhaal van Aad Engelfriet”. De 

nadruk leg op de waarde van postzegels die een verhaal kunnen 

vertellen over aardrijkskunde, geschiedenis en persoonlijke 

interesses. 

 

De heer de Vries nam hierna de hamer over en liet tijdens de 

geanimeerde veiling 67 van de 120 kavels overgaan in andere 

handen. 
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Voor de verlotingen hadden deze keer hadden de dames de Goede en 

Peek de microfoon en lootjes in handen en waren er mooie en soms 

nuttige prijzen voor de winnaars. 

 

Om 22.00 uur sloot de penningmeester de vergadering en wenste 

iedereen een goede thuisreis. 

Tevens vertelde hij dat in de Lekbode van december er meer bekend 

gemaakt wordt over de feestavond op 17 december 2019. 

 

Er was daarna gelegenheid om de kavels af te rekenen.  

Evert Schuur 

 

 

U allen wens ik veel postzegelplezier in 2020.     door Ton van der Wurf                    

                                                                                                              

Vanwege een operatie kan ik helaas niet aanwezig zijn op de 

verenigingsavond van 21 januari. Voor bestellingen van 

verzamelbenodigdheden of abonnementen op nieuwe uitgiften van landen 

of motief kunt u mij bereiken per e-mail (info@stampie.nl) of telefoon   

(06-28125774). 

 

 

Jubileumfeest  

De feestcommissie heeft veel moeite gedaan om een leuk 

jubileumfeest te organiseren. Onderstaande enthousiaste reactie op de 

bijzondere feestavond op 17 december van Jan Hoogerhuis is een 

pluim op de hoed van de feestcommissie! En terecht! 
 

DANK!  DANK!  DANK !                             door Ilse en Jan Hoogerhuis 

Wat hebben we toch een bijzondere vereniging. Al 25 jaar als 

zelfstandige club gaan we door. Dat moest natuurlijk gevierd worden. 

En hoe. 

Er werd een jubileumcommissie benoemd die één en ander zou 

organiseren. Dat hebben we geweten. 
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We werden uitgenodigd in Calypso om dit grote feest te vieren. Bij 

binnenkomst van ons bleek de foyer al ruimschoots gevuld te zijn. 

Snel een plekje gezocht en koffie met gebak gekregen.  

Jos kon bij aanvang melden dat het gelukt was een secretaris te 

vinden. Hiermee deed de voorzitter zijn belofte gestand zodat we 

weer een voltallig bestuur hebben. 

Toen barstte het feest los. We werden verrast met een aantal liederen 

van onze Wijkse stadstroubadour Boudewijn Hansen. Voor veel 

leden van buiten Wijk was hij nieuw, maar wel leuk. Alle leden 

kregen een enveloppe met onder andere het nieuwe jubileumvelletje. 

Daarna werden de vrijwilligers bedankt met een mooi geschenk. 

De bingo werd vlot afgewerkt met zeer mooi prijzen. Tussen elke 

ronde werden we overladen met geschenken. Van vele kanten 

hoorden wij zeer tevreden geluiden. 

Voor ons was het een zeer geslaagde avond. 

Jubileumcommissie en bestuur, heel hartelijk bedankt voor deze 

prachtige avond. 
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De Postzegelmarkt       ( weet u nog )               door Ton van der Heijden 

 

Ik denk dat ik een jaar of 12 was toen ik serieuze interesse kreeg in 

het verzamelen van postzegels. De directe aanleiding was dat mijn 

oudere broer Wim zijn Davos postzegelboek aan mij had gegeven, hij 

had blijkbaar geen zin meer om postzegels te verzamelen. In het boek 

stonden voorgedrukte zegels, de bedoeling was om de verzamelde 

zegels daar op te plakken. Het luisterde nogal nauw dat opplakken, 

voor je het wist beschadigde je de zegels en iedere 

postzegelliefhebber weet dat beschadigde postzegels niets meer 

waard zijn. Eigenlijk begon mijn interesse in postzegels al veel 

eerder, mijn vader die zeeman was op de wilde vaart stuurde zeer 

regelmatig brieven naar huis van over de hele wereld en de 

postzegels op deze brieven wekten mijn interesse. Ik weekte ze eraf 

en keek in de grote bos atlas van mijn broer waar de zegels vandaan 

kwamen. Ik had daardoor op jonge leeftijd al een behoorlijke 

topografische kennis. 

Nu ik eenmaal had besloten het verzamelen serieus te nemen kocht ik 

een insteekboek om de postzegels van mijn vaders brieven in te 

bewaren. Ook ging ik op zaterdagmorgen naar de postzegelmarkt op 

de Vismarkt om deze zegels te verkopen en misschien nieuwe zegels 

te kopen. Postzegels verzamelen van de hele wereld dat vond ik te 

veel maar op welke zegels ik me uiteindelijk wilde richten wist ik 

nog niet. 

De vismarkt, de oudste markt in Utrecht waar sinds 1200 vis werd 

verkocht, was op zaterdagmorgen het domein van de 

postzegelhandelaren en postzegelverzamelaars op een fantastische 

plek; onder de schaduw van de Utrechtse Dom en letterlijk boven de 

Oude Gracht. 

Toen ik begin jaren 60 voor het eerst op de postzegelmarkt kwam 

was het enorm druk, zo druk dat de mensen moesten uitwijken naar 

omliggende straatjes, postzegels verzamelen was erg populair. 

Meestal ging ik er met een vriendje lopend heen en dat was een hele 

tippel, van de Thomas a Kempisweg naar de Vismarkt was zeker drie 

kwartier lopen. In het begin vond ik een bezoek aan de markt 
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spannend; zodra je op de markt was werd je benaderd, meestal door 

mannen, die vroegen of je postzegels te koop had.  

 

 
 

Ik liet dan de dubbele zegels zien van mijn vaders brieven. Ik had 

totaal geen idee wat ze waard waren en wat je ervoor kon vragen dus 

ik riep maar wat. Als de koper interesse had in een zegel haalde hij 

een pincet te voorschijn pakte voorzichtig de zegel uit het 

insteekboekje en vroeg hoeveel, was de prijs te hoog dan deed hij de 
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zegel weer in het boekje. De meeste zegels had ik vrij snel verkocht 

voor een habbekrats, ik was natuurlijk totaal geen partij voor de echte 

postzegelhandelaren die wel ongeveer wisten wat de zegels waard 

waren. Vooral de zegels uit Brunei, een staatje op het Indonesische 

eiland Borneo, gingen als zoete broodjes over de toonbank. Ik moet 

er wel bij vertellen dat er ook handelaren waren die meer boden dan 

ik vroeg maar die waren in de minderheid. 

In onze wijk woonde een handelaar/verzamelaar en het gerucht deed 

de ronde dat hij van de winsten op de postzegelmarkt een bontjas 

voor zijn vrouw had gekocht. Ik had geen zin in om deze handelaren 

te spekken en besloot maatregelen te nemen; ik ging naar de 

bibliotheek waar ik middagen doorgebracht om al mijn zegels op te 

zoeken in de verschillende postzegelcatalogussen om te kijken wat ze 

waard waren. Op een middag, ik zat er weer te bladeren in een 

postzegelcatalogus ditmaal van Zuid-Afrika. Ik schrok van de 

bedragen die ik zag staan. Je had toen in Zuid-Afrika postzegels in 

twee talen; in het Afrikaans en Engels en ik had ze beiden ik rekende 

me al helemaal rijk. Toen de euforie wat was gezakt en ik er nog eens 

goed had gekeken bleek dat de zegels aan elkaar hoorde te zitten dan 

waren ze veel geld waard en dat was bij mij niet het geval, wat een 

deceptie! Ik had helaas geen dure zegels in mijn bezit. 

Ik ging steeds minder naar de postzegelmarkt en had besloten alleen 

nog Nederlandse zegels en zegels met schepen erop te verzamelen, 

dat krijg je als je vader zeeman is. Ik deed andere dingen o.a.; 

pleintjes voetbal, het verzamelen van postzegels bleef wel latent 

aanwezig. 

Velen jaren later, ik werkte inmiddels als ambtenaar bij de gemeente 

Utrecht, werkte ik samen met een paar collega s die actief postzegels 

verzamelden, ik werd door hen weer een beetje besmet met het 

verzamelvirus. Midden jaren 80 kreeg ik te maken met wat financiële 

tegenvallers en besloot zowel mijn boeken als mijn postzegels te 

verkopen, ik begreep toen wel dat postzegels steeds minder waard 

werden dat speelde bij de verkoop ook mee. Van de verkoop van de 

postzegels heb ik nooit spijt gehad maar van mijn boeken wel! 

Een paar jaar geleden fietste ik op zaterdagmorgen langs de vismarkt, 

ik was op weg naar boekhandel Broese en zag dat er nog slechts een 
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paar mensen op de postzegelmarkt aanwezig waren ik vond het een 

beetje een treurig gezicht. Zelf heb ik een tijd lang met plezier 

postzegels verzameld en volgens mij is er met postzegels verzamelen 

nog steeds niets mis mee.  
 
 
 

 Beste postzegelvrienden.                                             door Jan Hoogerhuis 
         

Zoals bekend ben ik een redelijk fanatiek verzamelaar. Ik kom op 

veel beurzen en veilingen. Overal koop ik wel wat. Een stockboek 

hier en een verzameling daar. 

In de loop der tijd is mijn kamer behoorlijk vol geraakt, zelfs zodanig 

dat ik me er nog maar moeilijk in kon bewegen. 

Er moest opgeruimd worden. En wat je dan allemaal tegen komt! Je 

zult het zien. 

Tijdens de januari clubavond neem ik een heleboel stockboeken, leeg 

en gevuld, ringbanden, mappen, etc. mee. Alles voor zeer kleine 

prijsjes in de uitverkoop. 

Ik zou zeggen doe er je voordeel mee. 

Tot de clubavond. 

 

 

 

Filatelisten avond(en) in het seizoen van 2019 -2020 
 

21 januari   clubavond 

 

18 februari   clubavond en ALV 

 

17 maart   clubavond 

 

21 april    clubavond 

 

19 mei     clubavond –afsluiting seizoen 
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Soorten postzegels (deel 4 )              door Jos du Floo 

 

Chequezegels 

Het enige geval waarin een chequezegel officieel als frankeerzegel is 

gebruikt is in het jaar 1898. Het Brits Centraal-Afrika (sinds 1964 

onafhankelijk onder de naam Malawi) had dat jaar een acuut tekort 

aan postzegels van 1 penny. Uit nood werden de ovale chequezegels 

gebruikt. Deze waren in reliëf afgedrukt en voorzien van de opdruk 

INTERNAL POSTAGE.  Ze werden niet rechtstreeks aan de klanten 

verkocht maar rechtstreeks door de loketambtenaren op de te 

verzenden brieven geplakt. Ongebruikte exemplaren zijn dan ook 

heel zeldzaam. 

 

Kerstzegels 

We kennen die eigenlijk allemaal. Dat zijn zegels die gedurende een 

bepaalde periode mogen worden gebruikt om post te versturen met 

een korting op de gebruikelijke tarieven. Maar de eerste kerstzegels 

onder die naam werden eigenlijk per ongeluk zo genoemd. In 

december 1898 verlaagden de Canadese posterijen het 

Gemenebesttarief van 3 cent naar 2 cent. Om dat te herdenken 

ontwierp de Canadese postmeester-generaal, William Mulock, een 

postzegel. Op de zegel staat een wereldkaart met in het rood de tot 

het Britse Imperium behorende gebieden. Zo ook de tekst XMAS 

1898. De zegel zou worden uitgegeven op 9 november 1898, de 

verjaardag van de toenmalige Prins van Wales. Koningin Victoria 

wilde echter expliciet weten welke prins die eer werd vergund. Om 

de boel te redden antwoordde de hoofdbeambte: ‘Wel mevrouw, van 

de Prince of Peace’ (de Vredevorst). Gelijktijdig werd de uitgifte 

uitgesteld tot 7 december 1898. 

De echte eerste frankeerzegels die werden uitgegeven voor de 

frankering van kerstkaarten zijn die van Oostenrijk (1937). Op die 

zegels stond een boeket bloemen afgebeeld waarin een merkwaardig 

spookportret te zien was. Eén van de rozen in de vaas vertoonde  
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namelijk een griezelige gelijkenis met het hoofd van Adolf Hitler. 

Noemenswaardig is nog dat Australië in 1961 ook een speciaal kerst-

luchtpostblad uitgaf. Groot-Brittannië begon daar mee in 1965 en 

geeft sinds 1966 kerstzegels uit. België startte daar mee in 1967. 

Nederland gaf in 1987 de eerste kerstzegels van ƒ 0,50 uit in de vorm 

van een boekje. Het jaar daarop verschenen de zegels als velletje. In 

1991 werd de prijs verhoogd naar ƒ 0.55 en in 2000 naar ƒ 0,60 (€ 

0,27).  

 

Herdenkingszegels 

Zoals de naam het al zegt zijn dit zegels die een bepaalde 

gebeurtenis, persoon of een historisch jubileum gedenken. In de 

huidige tijd zijn dit soort postzegels meestal een beperkte periode te 

koop. Maar in het verleden werden herdenkingszegels vaker 

gedurende onbepaalde tijd gebruikt.  Daarmee was het onderscheid 

tussen gelegenheidszegels en permanente uitgiften lastig te bepalen. 

Sowieso is het lastig te bepalen of een zegel wel of niet in de 

categorie herdenkingszegels valt. Waar de huidige postdiensten wel 

voor moeten waken is dat er een stortvloed ontstaat van onnodige 

postzegels die louter en alleen gericht zijn op verkoop aan 

filatelisten. Al in 1895 leidden deze angst in de Zuid-Afrikaanse 

Republiek Transvaal al tot de oprichting van het Genootschap voor 

de Uitbanning van Speculatieve Postzegels (Society for he 

Suppression of Speculative Stamps – de four-S League). Dat ook de 

Verenigde Staten van Amerika zich zorgde maakten blijkt uit een 

resolutie van het UPU Congres in Washington in 1897. Die resolutie 

luidde ‘postzegels die worden uitgegeven voor een speciale 

gelegenheid die kenmerkend is voor het land van uitgifte, zoals de 

zogeheten herdenkingszegels, en die slechts beperkte tijd geldig zijn, 

niet langer geldig dienen te zijn voor het internationale postverkeer’. 

Deze resolutie werd echter niet uitgevoerd. Maar leidde er wel toe dat 

de geldigheid van bepaalde herdenkingsuitgiften werd beperkt. 

 

Wordt vervolgd  

 

Nieuwe postzegeluitgiften Nederland                 door Ton van der Wurf 
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Onderstaand een overzicht van de uitgiften voor de eerste helft van 

2020. Een en ander onder voorbehoud. 

 

Uitgiftedatum Thema Onderdeel 

2 januari Beleef de natuur Roofvogels en uilen 

2 januari Typisch Nederlands Rookworst 

24 februari Beleef de natuur Boerenlandvogels 

24 februari Typisch Nederlands Wortelen 

23 maart Oude landkaarten  

23 maart Typisch Nederlands Hagelslag 

4 april 75 jaar bevrijding  

6 april Typisch Nederlands Tompouce 

11 mei PostEurop – Oude 

postroutes 

Thurn & Taxis 

11 mei Fietshistorie  

15 juni Typisch Nederlands Bitterballen 

15 juni Beleef de natuur Kustvogels 

 

Persoonlijke postzegels 

 

Met enige regelmaat brengt Postnl de zogeheten Persoonlijke 

Postzegels uit.  

Om maar 

meteen met 

een dure 

uitgifte te 

beginnen: de 

koning en de 

koningin 

afgebeeld op 

24-karaats 

gouden 

postzegels. 
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Van de veilingmeester                                               door John de Vries 
 

Allereerst wil ik u het allerbeste wensen voor het nieuwe jaar 2020. 

Hopelijk komen al uw dromen uit en blijft of wordt u gezond. Dat 

laatste is natuurlijk het mooiste wat er bestaat. In elk geval veel 

goeds mijnerzijds! 

 

Voor januari hebben we een best leuke veiling samengesteld. Zoals 

gebruikelijk met wat Nederland met aardig roltandingmateriaal, 

interessant voor de starter. Daarnaast een paar postbewijszegels, niet 

de dure, maar voor een kleine prijs, zoals alles eigenlijk. Na de dure 

maand december is dat beslist een verademing voor de portemonnee. 

 

Dat geldt ook voor de grote hoeveelheid ander ‘kleingoed’ in deze 

veiling. De Duitslandliefhebber beleeft bijvoorbeeld, denk ik, plezier 

aan de kleine, betaalbare kaveltjes Reich met soms heel aparte 

dingen.  Ook weer leuk Danzig. Dit keer ook weer eens een heleboel 

stockboeken en –kaarten. Ook wat dozen onafgeweekt staan op het 

programma. Kortom, voor elk wat wils.  

 

Voor de veilingen van februari en maart kan ik nog wel wat mooi 

materiaal gebruiken. Lever het zo spoedig mogelijk bij me in, liefst 

op de verenigingsavond!  

 

Ik zou weer willen zeggen: kom kijken, weliswaar zijn de 

banketletters op, maar de koffie en thee staan op u te wachten. En er 

staat vast ook iets versnaperends voor u klaar! 

 

Schriftelijk of per e-mail bieden kan, als u toch niet wilt komen, 

natuurlijk ook altijd! Maar……. erbij zijn is het leukst! 

 

 

 

Veilingmeester John de Vries 

e-mail: vriesjg@casema.nl 
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* = ongebruikt met plakker p.f. = postfris 0 = gebruikt 

kavel omschrijving uitv. cat.wrd inzet 
 

1 ned nr. 1 prachtexemplaar 0 45,00 10,00 

2 nr. 3 prachtexemplaar 0 170,00 30,00 

3 nr. 29 mooi exemplaar 0 150,00 30,00 

4 nr. 100 prachtexemplaar 0 45,00 10,00 

5 roltanding nr. 4 luxe exemplaar 0 22,50 8,00 

6 roltanding nr. 8-10,13 prachtexemplaren 0 13,50 4,75 

7 roltanding nr. 19-21, 24-26 prachtexemplaren 0 9,50 3,00 

8 roltanding nr. 8, 10, 12,27,34-9,40,41,43 pracht 0 23,00 7,50 

9 roltanding nr. 45, 47-9,57-63,64, 65 vnl pracht 0 12,60 3,75 

10 roltanding nr. 59,60,62,63 in paren pracht */pfr 6,60 2,50 

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

12 postbewijs nr. 2 prachtexemplaar 0 15,00 5,75 

13 postbewijs nr. 6 prachtexemplaar 0 12,50 4,00 

14 aruba nr. 80-2 luxe serie pfr 5,30 2,00 

15 aruba nr. 83-5 luxe serie pfr 6,50 2,40 

16 aruba nr. 86-8 luxe serie pfr 5,00 2,00 

17 aruba nr. 89-91 luxe serie pfr 4,50 1,80 

18 aruba nr. 92-4 luxe serie pfr 5,30 2,10 

19 reich mi nr. 407-09 mooie serie * 65,00 20,00 

20 reich mi nr. 600-602x prachtserie * 13,00 4,00 

21 reich mi nr. 651-9 mooie serie 0 25,00 5,00 

22 reich mi nr. 739-42 luxe serie pfr 10,00 3,00 

23 danzig mi nr. 209 luxe exemplaar 0 6,00 2,00 

24 danzig mi nr. 210 luxe exemplaar 0 10,00 3,00 

25 danzig mi nr. 256-8 prachtserie 0 9,50 3,50 

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

27 danzig mi nr. 289-296x * 16,00 5,50 

28 danzig port mi nr. 40 prachtexemplaar 0 10,00 2,50 

29 reich 39/45 jersey nr. 1 en 2 prachtexemplaren * 15,00 5,00 

30 alli bez.1948 mi nr. 101-02 luxe serie pfr 15,00 4,50 

31 far-oer kaartje vogelzegels 0/* 14,00 1,00 

32 zwitserl VN mi nr. 2(2x), 10, 20, 22 0 51,00 4,00 

33 belgie serie treinen 0   1,00 

34 palau vel van 40 vogels pfr 40,00 5,00 

35 ned davo album standaard leeg     5,00 

36 div stockboek leeg     3,00 

37 div. Stockboek leeg     1,00 

38 frankr yvert catal deel 1 + dvd harde kaft     3,00 

39 kanaaleilanden stanley g catalogus 2000     1,00 

40 bronzen medaille 25 jr lid nvpv     5,00 
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kavel omschrijving uitv. cat.wrd inzet 
 

41 reich, germania zegels op kaartje opdrukken     2,00 

42 reich stockboek zegels wo pfr     10,00 

43 duitsl thuringen blok 3 AX pfr 20,00 3,00 

44 ned roltanding nr. 33-56 0 21,75 2,00 

45 bund mi nr. 943-62 0   3,00 

46 ned roltanding nr. 90-93 0/* 60,00 15,00 

47 ned nr. 592-95 0 90,00 15,00 

48 ned nr. 681-82 pfr 41,00 4,10 

49 nr. 683-87 * 11,50 1,15 

50 nr. 688-92 pfr 15,00 1,50 

51 nr. 702-06 pfr 13,50 1,35 

52 nr. 702-06 0 11,50 1,15 

53 nr. 707-11 0 11,00 1,10 

54 nr. 707-11 pfr 18,00 1,80 

55 nr. 715-19 pfr 10,00 1,00 

56 nr. 722-26 pfr 13,50 1,35 

57 nr. 731-35 pfr 9,00 0,90 

58 nr. 731-35 0 7,50 0,75 

59 nr. 738-42 0 9,50 0,95 

60 nr. 738-42 pfr 14,00 1,40 

61 nr. 747-51 * 13,50 1,35 

62 nr. 747-51 0 11,10 1,10 

63 ned-indie op 4 kaartjes      3,00 

64 suriname klassiek op kaartjes   hoog 10,00 

65 ned partij fdcs onbeschreven     2,00 

66 ned partijtje fdcs onbeschreven     1,00 

67 hongarije fdcs kunst     BOD 

68 bund collectie blokken op stockkrt wo privédruk     6,00 

69 ned-indie partij klassiek op bladen     6,00 

70 ned  op stockkrten mooi pfr pfr   7,00 

71 ned combinaties uit kindblokken en boekjes 0/pfr hoog 5,00 

72 sowjetzone op bladen     6,00 

73 diversen  europa blokken wo zwitserl liechtenst pfr 60,00 6,00 

74 belgie blokken op stockkrt wo grote vredesklok 0/pfr 30,00 5,00 

75 reich op stockkaart o.a. blokken van vier pfr 80,00 8,00 

76 reich 14/18-39/45 op albumbladen 0 40,00 6,50 

77 reich ostland en ukraine 39/45 mi 1-20 compl pfr 16,00 5,00 

78 belgie port 1 en 2  prachtexemplaren * 75,00 10,00 

79 suriname nr. 2 en 3 prachtexemplaren * 4,00 1,25 

80 suriname nr. 5 scheepsstempel tanding c 0 7,00 1,50 
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kavel omschrijving uitv. cat.wrd inzet 
 

81 madagaskar blok motief kerken 0   0,50 

82 diversen 10 poststukken toyota motorsport     1,25 

83 diversen 10 poststukken rai-hotel-service     1,00 

84 ned ant nr 509-11 pfr 1,80 0,25 

85 engeland 3 blokken 1058, 1099, 1118 pfr   1,00 

86 bund mi 1666-70 pfr 12,00 2,00 

87 frankr blok salon du timbre 1994 pfr 15,00 2,00 

88 frankr strook de la fontaine 1995 pfr 7,50 1,25 

89 frankr carnet dag vd postz 1995 pfr 15,00 2,00 

90 frankr carnet rode kruis 1995 pfr 15,00 2,50 

91 bund en berlin diverse jaren op stockkaartje 0   1,00 

92 bund 3  blokken mi 29, 31 en 32 pfr 8,00 1,50 

93 bund blok 33 pfr 6,00 1,25 

94 bund spec uitgifte mi 2464-68   13,00 2,25 

95 ned. M268   11,60 1,50 

96 ned-indie op stockkaart     3,00 

97 denemarken op stockkaart     3,00 

98 motief paarden op stockkaart     2,00 

99 belgie klassiek  op 2 stockk wo spoorweg     3,00 

100 roemenie 3 series in stockb ook diversen     1,00 

101 ned collectie in stockboek     8,00 

102 duitsland reich t/m ddr veel betere waarden     15,00 

103 diversen in loshangend stockboek     4,00 

104 ned collectie in stockboek     5,00 

105 wereld in stockboek     3,00 

106 bund in rommelig stbk met beter materiaal     7,00 

107 bund map/stbk met ersttagblätter     5,00 

108 ned partijtje in klein stockboek     2,00 

109 suriname/antillen in stockboekje     1,00 

110 ned in klein stockboek     2,00 

111 rusland in stbk met prachtseries     5,00 

112 ned met series in stockboekje     2,00 

113 wereld afgeweekt en fdcs in doos     1,00 

114 ned en diversen onafgeweekt in doos     3,00 

115 ned in slordig album met o.a. nr. 100     15,00 

116 ned onafgeweekt in doos, mooi materiaal     4,00 

117 ned onafgeweekt in doos, mooi materiaal     4,00 

118 ned en diversen onafgeweekt in doos     2,00 

119 diversen onafgeweekt in doosje veel materiaal     2,00 

120 diversen in doos wo onafgeweekt     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: 
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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, t. n. v de Filatelistenvereniging  

Wijk bij  Duurstede. 

 

Internetsite: www.fv-wbd.nl 
 

Bestuur    

Voorzitter Vacature Secretaris Vacature 
   Filatelie.wijk@gmail.com 
    

    
    
    

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

    

    

    

Bestuurslid Wim Gresnigt   

 wim.gresnigt@casema.nl   

    
    
    

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

  Filatelistische Henk v/d Grind  
  Nieuwtjesdienst Tel 0343-572171 
    

    
    

Medewerkers    

Veilingmeester John de Vries Webmaster Jos du Floo 

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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