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Jaargang 27 nummer 1                                              15-09-2020 

 

 

Het bestuur van de Filatelisten Vereniging Wijk bij Duurstede  

nodigt U uit voor de maandelijkse clubavond op: 

 

 

dinsdag 15 september 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 door de leden 

 

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,    
      

 

 

Bij de sluiting van de laatste vergadering in februari was ik mij er 

niet van bewust dat wij elkaar 7 maanden niet meer konden treffen. 

Het feit dat de nieuwe Lekbode voor u ligt geeft aan, dat wij onder 

strikte voorwaarden van Binding weer een club avond kunnen 

organiseren. Wij starten 15 september met een gewone clubavond en 

met de agenda van 17 maart.  

Bj binnenkomst in het E&E moet iedereen zijn handen met bij de 

deur de aanwezige gel desinfecteren. Wij houden de 1,5 meter 

afstand aan ook als het heel verleidelijk is om elkaar dichtbij te 

begroeten. De tafels en stoelen worden zo neergezet dat ook daar de 

1,5 meter mogelijk is. Cook bij het koffiepunt hanteren wij de 1,5 

meter. Voor het bekijken van de kavels en later het afrekenen van de 

kavels geldt ook de 1,5 meter. Op de avond zelf zullen wij in overleg 

met de veilingmeester nog op terugkomen. En natuurlijk voor de 

verlotingen beschermen wij de dames met de 1,5 meter regel.  

 

Ik wil eenieder dringend verzoeken om zo spoedig mogelijk bij de 

secretaris een email adres op te geven. Op die manier kan de 

secretaris iedereen makkelijk bereiken, als onverhoopt een clubavond 

niet door kan gaan. Het bellen van alle leden neemt veel tijd in 

beslag. 

 

Ik hoop een ieder op 15 september op gepaste afstand te kunnen 

begroeten. 

 

Evert Schuur 
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Voorman Filatelisten HANS KRAAIBEEK overleden. 

 

De voor velen bekende Hans Kraaibeek ( 1962-2020 ) voorzitter van 

de KNBF is op 23 juni overleden in zijn woonplaats Stadskanaal. 

Hans heeft sinds 1991 veel betekent voor de filatelie in Noordoost 

Nederland. Sedert 2013 was hij een van de bondbestuursleden en de 

laatste jaren voorzitter van de landelijke KNBF. 

Hij was een bijzonder bevlogen, enthousiast en zakelijk mens 

waarmee het prettig samenwerken was. Nog net heeft Hans de 

verhuizing van het Bondskantoor naar Houten meegemaakt, waar hij 

zich zeer voor ingezet heeft. 

Helaas is ons weer een vriendelijke filatelist ontvallen. 

 

Niets te doen. .                                                                                   door:Jan Hogerhuis 
 

Tijdens de corona crisis was ik aardig door mijn postzegels heen. Ik had 

alle veilingkavels gemaakt die er te maken waren. Maar wat nu.  

In de catalogus van een schriftelijke veiling in Leeuwarden vond ik een 

paar leuke kavels. De inzetprijs was “bod”. Daar kun je je meestal geen buil 

aan vallen. Een bod uitgebracht en na een korte tijd kreeg ik bericht dat 

mijn bod het hoogste was. Het kavel bestond uit twee mooie stockboeken 

met postfris Duitsland, Oostenrijk, Malta, Israël en Portugal. De waarden 

van de eerste drie landen zijn mij bekend. Maar Israël en vooral Portugal 

vielen mij erg mee. Van Portugal had ik niet gedacht dat de 

cataloguswaarde zo hoog was. Ik wil niet weer aan een nieuw land 

beginnen, maar misschien is het voor iemand anders leuk om eens aan 

Portugal te denken. 

 

Mooie blokken.                                                                                   door:Jan Hogerhuis 
 

Nog steeds worden er postzegel uitgegeven door lieden di alleen maar op 

geld uit zijn. Ze geven motief blokken uit van niet bestaande landen. Zo 

vond ik blokken met paddenstoelen van Kalmykia en Komi, knuffelberen 

van Batum en vlinders van Dagestan en de republiek PECHYBKA, wat dat 

ook betekenen mag. De blokken hebben geen waarde ook al zijn ze mooi 

uitgevoerd. Hier zij een paar voorbeelden. Trap er niet in en loop er 

omheen. 
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Terugblik op de Corona tijd. 

 

Plotseling was het daar Corona, Covid-19, Lockdown, stilte, afstand 

en dan toch gaan zoeken naar een invulling. Ik had gelukkig al een 

tijd geleden een album Nederland Indië gekocht op de veiling. 

Een helemaal leeg album. 

Alle zegels van Ned-Indië verzameld uit stockboeken, doosjes en 

enveloppen en gelijke zegels bij elkaar in een leeg stockboek gedaan. 

De mooiste zegels in het album gedaan en een kleine beschadiging, 

missend tandje of een niet leesbaar stempel waren onbelangrijk. 

Ik ben een liefhebber van gravures en vooral van die kleine pareltjes 

op de oude zegels. Daar waar de graveur door een extra lijntje erin 

slaagt schaduw te creëren. 

Toch is alleen postzegelen voor niet alles. Dus ben ik voor mijn 

kleindochters begonnen de voor-moeder lijn uit te zoeken. Dus de 

moeder van de moeder van de moeder enz. In die gegevens wilde ik 

aan de hand van postzegels woonplaatsen, data en gebeurtenissen een 

beeld geven met postzegels daar bij te zoeken. Ik wist alleen niet dat 

ik in mijn zoektocht tot 1520 terug zou gaan. En ook niet dat zij heel 

lang honkvast waren in Schijndel. Ik ben nog niet klaar met de 

postzegels en de beschrijving van de stamboom. Maar tot nu toe een 

goede afleiding gehad en bij bezoekjes genoeg gespreksstof. Ook het 

fietsen door de omgeving die uitzonderlijk rustig was heeft mij heel 

goed gedaan en door deze vreemde tijd heen geholpen. 

 

 

 

 

Hans Kaspers heeft in de aanbieding telefoonkaarten uit Nederland 

en van over de hele wereld. 

Ook naast postzegelmapjes (1 t/m 255B ) heeft hij ook nog flipoos. 

 

Vraag Hans op  tel 575255 of 06-10742178, 

of op de clubavond. 
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NVPH   CATALOGUS   2021.                              door: TON VAN DER WURF 

 
Op 16 september komt de nieuwe Catalogus Postzegels Nederland van de 

NVPH weer uit. Nu als 2021 editie. Het is de goedkopere versie van zijn 

duurdere broer, de speciale catalogus. 

Omdat alleen de postzegels van Nederland zijn opgenomen is deze uitgave 

een stuk handzamer en makkelijker mee te nemen naar clubavonden en 

beurzen. 
 

De ervaring leert, dat de oplage van de catalogus niet al te groot is en het 

boekwerkje dan ook snel uitverkocht zal zijn. Reden om het zo gauw 

mogelijk te reserveren. Dan heeft u het spoedig na 16 september in huis. 
 

De winkelprijs is € 18.90. Bij Stampie krijgt u een leuke clubkorting en 

betaalt u slechts € 16.00. 

 

Stampie info@stampie.nl 0628125774 
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Filatelisten avond(en) in het seizoen van 2020 -2021 
 

15 september   clubavond 

 

20 oktober   clubavond 

 

17 november   clubavond  

 

15 december   clubavond met bingo en extra gezelliheid 

 

19 januari   clubavond 

 

16 februari   clubavond 

 

16 maart   clubavond 

 

20 april    clubavond 

 

18 mei     clubavond –afsluiting seizoen 

 

 

 

Iets bijzonders?                                                            door:Jan Hogerhuis 

 

Laatst vond ik in een stockboek een brief van de Nederlandse Bond van 

Filatelisten Verenigingen aan een lid betreffende een vraag van dat lid. 

Deze man had een gebruikte postzegel, NVPH nr. 1128A, met daarop een 

rood cijfer 4. Dat was apart. 

Het antwoord van de Bond was: De rode 4 is één der cijfers 1 t/m 9 welke 

in Rotterdam gebruikte sorteermachines op de poststukken worden 

afgedrukt. Als regel geschiedt deze afdruk tezamen met enige rijen zwarte 

verticale streepjes midden op de poststukken. Deo rode cijfers staan bij 

kleinere zegels eronder, doch bij groter formaat, zoals dit zegel, komen ze 

ook op het zegel terecht. De zegel heeft slechts waarde als curiositeit. 

Toch een leuk verhaal als je zoiets treft. 
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Soorten postzegels Deel 7                 door;Jos du Floo 
 

Eerstedagenveloppen 

Eigenlijk zijn dit geen speciale postzegels. Maar ik neem ze wel even mee 

in dit overzicht. Deze FDC (First Day Cover) zijn nieuwe uitgegeven 

postzegels die op een (speciale) enveloppe zijn afgestempeld op de dag van 

uitgifte. Misschien leuk ok te vermelden is dat dit schijnt te zijn begonnen 

op 25 september 1909. Een Amerikaanse boekhandelaar verkocht toen als 

souvenir enveloppen in verband met de op die datum verschenen Hudson-

Fulton-herdenkingszegel. Pas in 1937 verscheen in Amerika het eerste 

poststempel met de tekst FIRST DAY OF ISSUE (eerste dag van uitgifte). 

Frankrijk, Duitsland, Italië en Zweden gingen in het begin van de veertiger 

jaren over tot het gebruik van deze stempels. De eerste Nederlandse FDC 

verscheen op 2 mei 1950. Deze bevatte de zomerzegels van dat jaar. Vanaf 

de zomerserie van 1954 (NVPH 641-645) verschijnt er van elke nieuwe 

uitgifte eerstedagenveloppen. Voor alle landen geldt dat het mode schijnt te 

zijn om op deze manier enveloppen doelbewust puur alleen voor 

filatelistische doeleinden af te laten stempelen. 
 

Vervalste postzegels 

Deze dienen om de posterijen te benadelen, verzamelaars op te lichten en 

ook voor propagandadoeleinden.  
 

De eerste vervalste postzegel dook op in 1840. Met behulp van een 

houtsnede werd toe geprobeerd de zwarte 1 penny na te maken. Sir Roland 

Hill, de Engelse posthervormer, vermeldde dit in zijn dagboek als ‘een 

ellendige handelswijze die behalve de aller domste en onwetenden 

onmogelijk kan bedriegen’.  De vervalser werd niet gepakt. In 1841 volgde 

een tweede poging. Een Ierse jongen werd hiervoor veroordeeld. De 

vervalsing was ontdekt op een brief naar zijn meisje. Hij had een 

ongebruikt exemplaar ingesloten voor zijn antwoord. Veel van de eerste 

vervalsingen waren allen bedoeld om de betaling van portokosten te 

ontduiken.  
 

De opkomst van het verzamelen van postzegels als hobby en niet te 

vergeten de handel die daarmee ontstond zorgden er al snel voor dat er 

vanaf 1860 vervalsingen werden vervaardigd. Al in 1862 verscheen er in 

België het boek De la falsification der timbres-poste (over de vervalsing 

van postzegels). De auteur van het boek was de vooraanstaande Belgische 

postzegelhandelaar J.B. Moens. Kort daarna volgde in Engeland Forget 

Stamps: how to detect them (vervalste postzegels: hoe ze te herkennen en 
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ook verscheen Album Weeds (Album-onkruid). Dat het lonend was en veel 

voorkomend mag wel blijken uit de lijst van namen die wereldwijd als 

(eerste) beroepsvervalsers worden gekenmerkt: Spiro (Hamburg), Fouré 

(Parijs), Panelli (Italië), Benjamin, Sarpy en Jeffryes (de ‘Londense’ 

bende), François Fournier (Genève), Georg Zechmeyer (Neurenberg), 

Erasmus Oneglia (Italië), Samuel Allen Taylor (Boston), Jean de Sperati 

(Aix-les-Bains) en Raoul de Thuin (Mexico). 
 

Gezien de vele vervalsers lopen nog steeds argeloze verzamelaars in de val 

en betalen vaak grote bedragen voor waardeloze rommel. Daarom is het 

altijd raadzaam om zeldzame zegels door een erkende keurmeester te laten 

keuren.  
 

Ook staatspostdiensten maakten gebruik van vervalsingen. Enerzijds om te 

controleren of graveurs de bestaande zegels gemakkelijk konden namaken. 

Dit als test of de veiligheidsvoorzieningen voldeden. Maar ook als platen en 

clichés van een oorspronkelijke uitgave waren vernietigd was het 

noodzakelijk om ze na te laten maken. Officieel is het dan immers niet meer 

een origineel maar een vervalsing. 
 

Guerillazegels 

In september/oktober 1895 bracht de ‘Zwarte Vlag Republiek’ op Taiwan 

als eerste eigen postzegels uit. De ‘Zwarte Vlag Republiek’ was een 

Chinese ondergrondse beweging die het niet eens was met de overdracht 

van het eiland aan Japan. Zowel de republiek als de postzegels werden snel 

en rigoureus door de Japanners uitgeroeid. 
 

Latere bekende uitgaven van Guerrillazegels zijn die van de Aguinaldo-

partizanen (Filipijnen 1898) en de Commandobrieven tijdens de 

Boerenoorlog (Zuid-Afrika 1899-1902. 
 

Postzegels met aanhangsel 

Dat postzegels ook commerciële waarde hebben ontdekte Duitsland als 

eerste. Op 1 november 1910 verscheen de eerste Duitse postzegels met een 

reclameaanhangsel. Beieren volgde een jaar later. Ander landen die dit 

toestonden zijn Groot-Brittannië (1924). Ierland (1931) en de Verenigde 

Staten (1962). Al deze aanhangsels waren met een perforatie gescheiden 

van de frankeerwaarde. In de jaren 1924-1925 gaf Italië een serie 

permanente zegels uit waarbij het reclameaanhangsel één geheel vormde 

met de postzegel. 
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Dat er niet alleen commercieel gebruik werd gemaakt van aanhangsels 

blijkt wel uit de door Nederland uitgeven zegel in 1977 (Delftse bijbel 

NVPH 1131) en de zegel uit 1980 (Filatelie NVPH 1201). Commerciële 

boodschappen op aanhangsels bij Nederlandse zegels zijn overigens niet 

toegestaan. 
 

België gebruikte ook afscheurbare aanhangsels om aan te geven dat een 

brief niet op zondag mocht worden bezorgd. Alleen als de verzender wist 

dat de geadresseerde geen bezwaar had tegen verstoring van de zondagsrust 

scheurde deze het tweetalige strookje af met de tekst NE PAS LIVRER LE 

DIMANCHE NIET BESTELLEN OP ZONDAG. Deze zegels werden ook 

wel ‘zondagszegels’ genoemd. 
 

Levensverzekeringszegels 

Deze vallen eigenlijk onder de categorie dienstzegels. De oudst bekende 

zegels zijn die uit 1891 die Nieuw-Zeeland gebruikte om post te versturen 

door de Regerings-Levensverzekeringsmaatschappij.  
 

Loterijzegel 

Noorwegen bracht op 1 juni 1964 een ongefrankeerde zegels uit die 

eigenlijk een ‘port betaald’ etiket was. Het etiket (zegel) bestond uit twee 

helften. De linkerhelft bevatte een volgnummer en de woorden PORTO 

BETALT en het advies om de zegel (het lot) te bewaren (OPPBEVAR 

DETTE LODD). Op de rechterhelft staat het VN-embleem met daarboven 

LYKKEBREVET (geluk brief) en het jaartal. Daaronder staat DET 

NORSKE FLYKTLINGERÅD / OSLO (Het Noorse Vluchtelingencomité 

Oslo). Van de 2,50 kroon die de zegel kostte ging 2 kroon naar het comité.  
 

Interneringszegels 

De interneringszegels zijn eigenlijk toelatingszegels, want zij hebben tot 

doel dat een brief, of een ander poststuk, door de posterijen kan worden 

vervoerd zonder dat ervoor betaald is. In Nederland werden in 1916 twee 

postzegels gedrukt zonder waarde aanduiding, die tijdens de Eerste 

Wereldoorlog aan geïnterneerden uit de oorlogvoerende landen uitgedeeld. 

In de Nederlandse kampen verbleven vooral Belgen. In de Eerste 

Wereldoorlog verbleven veel gevluchte Belgische militairen in het neutrale 

Nederland. Deze vluchtelingen werden in Nederland in interneringskampen 

ondergebracht. 

 
Elke geïnterneerde die tijdens de Eerste Wereldoorlog in Nederland 

verbleef kreeg toestemming om twee brieven of briefkaarten per maand te 
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verzenden. Ter controle werden plakzegels vervaardigd, waarna de eerste 

interneringszegel tegen 1 cent per twee stuks verkrijgbaar werd gesteld. 

Deze postzegels konden gebruikt worden in de maand februari 1916 voor 

portvrije verzending van brieven en kaarten. 
 

De interneringszegels werden normaal afgestempeld en kregen daarnaast 

een stempel met de tekst "Portvrij / Franc de port / Militaires etrangers 

internes dans les Pays-Bas". De brieven en kaarten werden echter door de 

Duitse censuur meestal als ontoelaatbaar teruggezonden, omdat er onder de 

vrij grote portvrijdomzegels mogelijk militaire geheimen konden zijn 

geschreven. De brieven kwamen meestal niet bij de familie van de 

vluchteling terecht, omdat de Duitse censuur aan de verzending geen 

medewerking verleende. De reeds uitgegeven groene interneringszegels 

werden daarom binnen een week weer ingetrokken, terwijl de reeds 

gedrukte bruine postzegel, die bestemd was voor de maand maart 1916, niet 

in gebruik werd genomen. 
 

Brandkastzegels 

Dit is een soort postzegel, die tussen 1 februari 1921 en 1 september 1923 

in Nederland en in Nederlands-Indië is gebruikt bij zeepost.  
 

De brandkastzegel hield verband met het gevaar destijds van zeemijnen, 

een overblijfsel van de Eerste Wereldoorlog. Bij een scheepsramp ging 

natuurlijk ook de post verloren. Uitvinder Cor van Blaaderen kwam toen 

met een drijvende brandkast, die boven water kwam als een mailboot zonk 

en een radiosignaal uitzond. De post werd dan gespaard. Om zeepost te 

verzenden in die brandkast moest men een aanvullende betaling doen: de 

brandkastzegel.  
 

De brandkastzegels werden uitgegeven door de N.V. Mij tot Exploitatie van 

Van Blaaderens Drijvende Brandkasten en niet door de toenmalige PTT; 

het zijn dan ook geen officiële postzegels. De meeste zegels zijn gebruikt 

voor zeepostverkeer tussen Nederland en Nederlands-Indië. Er zijn ook 

brandkastzegels gedrukt voor zeepost naar Suriname en naar Curaçao maar 

deze zijn nooit als zodanig gebruikt. Deze zijn in 1927 wel als 

frankeerzegels gebruikt (NVPH Suriname nummers 130 t/m 136 en NVPH 

Curaçao nummers 82 t/m 88).  
 

Op het UPU-congres (Postal Union Congress) in Madrid van 1920 werd 

een speciaal tarief voor deze brandkastzegels vastgesteld. Op het UPU-

congres van 1924 (Stockholm) werd het brandkasttarief weer afgeschaft. 
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Van de veilingmeester                                               door John de Vries 

 

 

De start van een nieuw verenigingsjaar moet gepaard gaan met een 

veiling, vindt het bestuur. Dat vind ik ook. Ik bedacht me, dat ik voor 

deze startveiling eigenlijk heel weinig werk hoefde te verrichten. 

Immers, de in februari aangekondigde maartveiling ging door corona 

niet door. Dus die staat er nog. 

 

Daarom presenteer ik deze veiling dan maar opnieuw. En omdat het 

alweer zo’n tijd geleden is, doe ik net alsof het een splinternieuwe 

veiling is. Bij deze dan  

 

Wat hebben we de komende veiling te bieden? Nederland klassiek: 

een prachtige nummer 11 en 18, een luxe nummer 82 en 83 postfris, 

evenals nummer 166/68 en 169/76 èn een knappe telegramgulden. 

Nederland modern postfris is ook van de partij. Buiten een paar 

eerste “klassieken” Curacao, weinig koloniën dit keer. Wel veel 

buitenland: mooi Danzig, Marienwerder en  Bund modern. We 

hebben ook weer wat stockboeken, -kaarten en doosjes. Toch maar 

eens goed naar kijken, want je weet het nooit. En doe me een plezier: 

laat me die doosjes niet mee naar huis nemen. Tenslotte kosten ze 

kosten bijna niks. 

 

Kom kijken en kopen en breng vrienden en kennissen, ook 

verzamelaars, mee. Het is de moeite waard! 
 

Tot  binnenkort op de veiling! 

 

John de Vries 

 

PS Schriftelijk of per e-mail bieden kan ook nog steeds! Zelf in de zaal 

bieden is leuker! 

 

e-mail: vriesjg@casema.nl 
Tel. 0343-539944 
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* = ongebruikt met plakker p.f. = postfris 0 = gebruikt 

kavel omschrijving uitv. cat.wrd inzet 
 

1 ned nr 11 prachtexemplaar 0 125,00 25,00 

2 nr. 18 prachtexemplaar 0 100,00 20,00 

3 port nr. 69-79 prachtserie * 20,00 5,00 

4 nr. 82-3 luxe serie pfr 32,00 12,00 

5 nr. 166-68 pfr 30,00 11,50 

6 nr. 169-76 luxe serie pfr 20,00 8,00 

7 telegram nr. 11 0 45,00 15,00 

8 aruba nr. 60 luxe pfr 6,00 2,40 

9 aruba nr. 73-75 luxe serie pfr 6,30 2,50 

10 aruba nr. 76-77 luxe serie pfr 5,30 2,10 

11 aruba nr. 95-96 luxe serie pfr 4,50 1,80 

12 ned ant nr. 271-4 prachtserie * 8,00 1,00 

13 suriname nr. 312-15 prachtserie * 28,00 2,50 

14 abstimmung marienwerder mi nr. 22 0 60,00 20,00 

15 abstimmung marienwerder mi nr. 26-29 luxe 0 40,00 12,00 

16 danzig nr. 243 pracht 0 15,00 5,50 

17 danzig nr. 245-50 prachtserie 0 30,00 12,00 

18 danzig nr. 251-55 prachtserie 0/* 32,00 12,00 

19 danzig nr. 281-83 prachtserie * 7,50 2,75 

20 danzig nr. 302-05 prachtserie 0 14,00 5,00 

21 danzig dienst nr. 42b luxe pfr 10,00 3,50 

22 danzig nr. 43a luxe pfr 25,00 8,50 

23 danzig dienst nr. 45 luxe pfr 10,00 3,50 

24 reich series op stockkaartje 0   4,25 

25 bund mi nr. 270-73 luxe serie pfr 22,00 7,50 

26 bund mi nr. 315-19 luxe serie pfr 25,00 8,50 

27 bund mi block 37 luxe pfr 6,00 2,00 

28 bund mi nr. 2015-19 luxe serie velranden pfr 11,00 4,00 

29 bund mi block 45 luxe pfr 7,00 2,50 

30 bund mi block 49 luxe pfr 6,50 2,00 

31 ned nr. 738-42 pfr 14,00 1,00 

32 nr. 707-11 pfr 19,00 1,00 

33 nr. 114-20 0 10,70 1,00 

34 nr. 324 pfr 14,00 1,00 

35 nr. 402-03 0 10,75 1,00 

36 nr. 592-95 * 90,00 8,00 

37 nr. 535 en 536 0 10,00 1,00 

38 nr. 2878 pfr 16,60 1,50 

39 combinatie C78 0 9,10 1,00 

40 aruba nr. 138, 148-50, 154 pfr 9,10 1,00 
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kavel omschrijving uitv. cat.wrd inzet 
 

41 ned  nr. 702-06 * 13,50 1,00 

42 ned kaart met aantekenstrookjes etc. 0   4,00 

43 liechtenst mi nr. 1035-37 0 5,50 2,00 

44 jersey strippen bloemenzegels mi nr. 702-11 pfr 8,00 1,00 

45 israel mi nr. 1240-3 blokje dieren pfr 9,00 1,00 

46 man, mi nr. 367-70 2 vellen europazegels pfr 24,00 2,50 

47 malta kaart met bijzondere uitgiften pfr   1,50 

48 curacao nr. 1 redelijk expl * 7,50 1,50 

49 curacao nr. 3 prachtexpl 0 17,50 4,00 

50 curacao nr. 10 luxe expl 0 25,00 7,50 

51 curacao nr. 7 mooi expl 0 12,50 3,00 

52 curacao nr. 4 prachtexpl 0 25,00 5,00 

53 curacao nr. 6 mooi expl 0 30,00 5,00 

54 ned roltanding nr. 54 luxe zegel pfr 65,00 20,00 

55 ned aerogram 61 ct pfr   0,25 

56 ned nr. 2046 en 2243  pfr 3,30 0,75 

57 ned nr. 2046 en fdc 449 pfr 6,50 0,90 

58 ned fdc 393   5,00 0,75 

59 ned nr. 591 0 2,30 0,50 

60 nr. 671-75 * 25,50 5,00 

61 nr. 683-87 0 9,00 1,50 

62 nr. 607-11 * 19,00 3,50 

63 nr. 738-42 pfr 16,00 3,00 

64 doosje diversen afgeweekt     1,50 

65 belgie doosje afgeweekt     1,50 

66 diversen afgeweekt leuk     4,00 

67 diversen afgeweekt veel materiaal     3,00 

68 diversen doos wo poststukken     4,00 

69 suriname op 2 stockkrten pfr   6,00 

70 saarland/franse zone op stockkrt met series     4,00 

71 ned M331 pfr 7,50 2,00 

72 nr. 2434 pfr 12,00 3,25 

73 nr. 2519 pfr 13,00 3,50 

74 nr. 2717 pfr 14,00 4,00 

75 nr. 2769 pfr 9,00 2,00 

76 nr. V2778-2787 logo tnt pfr 32,00 7,00 

77 nr. 2999 pfr 18,00 5,50 

78 ned nr. 10 o 35,00 6,00 

79 nr. 16 0 100,00 15,00 

80 nr. 17 0 25,00 4,00 
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kavel omschrijving uitv. cat.wrd inzet 
 

81 nr. 27 0 14,00 2,50 

82 nr. 34-43 0 78,00 10,00 

83 nr. 50-55 * 12,50 2,00 

84 nr. 87-89 0 8,00 1,00 

85 nr. 90-98 0 100,00 10,00 

86 nr. 102-03 0 14,00 1,50 

87 reich bez 39/45 wo serbien op bladen     5,00 

88 ned stockbk zegels     5,00 

89 doosje zegels     1,00 

90 wereld twee stockboeken     2,00 

91 bundel stockboekjes wo pfr ned     5,00 

92 baroniedoos poststukken     2,00 

93 wereld enveloppen met div landen     1,00 

94 ned zakje zegels 0   2,00 

95 wereld zegels in enveloppen     3,00 

96 indonesia a5 stockbkje goe gevuld     4,00 

97 europese landen idem goed gevuld     4,00 

98 europese landen idem met zegels     4,00 

99 usa/canada stockbkje met wat zegels     2,00 

100 ned stockbk toeslagzegels 0   5,00 

101 ned stockbk langlopend 0   5,00 

102 ned stockbk met 100den zegels 0   10,00 

103 ned stockbkje series en velletjes pfr   10,00 

104 engel 2 stockkrten doubletten 0   3,00 

105 ned stockboek met iets OG pfr   5,00 

106 div in loshangend stbk     2,00 

107 roemenie in stbk 3 series mooi boek     1,00 

108 ned in stbk vnl pfr modern     10,00 

109 doos postzegelmapjes 200 stuks     15,00 

110 reich diversen op stockkaart met beter     5,00 

111 ned kolon op stockkrt met beter en series     10,00 

112 ned 13 poststukken met aparte stempels     10,00 

113 kistje sigarenbandjes     4,00 

114 blik zegels pracht     2,00 

115 ned doos met ca 200 postzegelmapjes pfr hoog 15,00 

116 ned doos met onafgeweekt 0 51,00 4,00 

117 duitsl doos (on)afgeweekt     2,00 

118 handelarenstockboek leeg     20,00 

119 lege ringband nappa     1,00 

120 div catalogus belgische kolonien 2014     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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FILTELISTEN VERENIGING WIJK BIJ DUURSSTEDE 
 

Opgericht 21 november 1994 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nr. 40482948 

Aangesloten bij de Nederlandse bons van Filatelisten Verenigingen te Utrecht 

 
BANK nr. NL47 INGB 0000 7264 80, 

t.n.v .de Filatelisten Vereniging Wijk bij Duurstede 

 

Website: www.fv-wbd.nl 

 
Bestuur    

Voorzitter Evert Schuur Secretaris Ben Dik 

 evertschuur@hotmail.com  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 Janny Vierbergen Commissie Henk van der Grind 

 Tel: 030-2881087 Taxaties en Han Mulder 

  Nalatenschappen Che Chow Li 
    

  Filatelistische  Henk van der 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  Kopij graag binnen voor 

 Tel: 0343-591568  het eind van de maand. 
 norma.han@casema.nl   

 

 
 

http://www.fv-wbd.nl/
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