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Jaargang 27 nummer 2                                              20-10-2020 

 

 

Het bestuur van de Filatelisten Vereniging Wijk bij Duurstede  

nodigt U uit voor de maandelijkse clubavond op: 

 

dinsdag 20 oktober 2020 

 
IN VERBAND MET WIJZIGINGEN DOOR COVID 19: CHECK 

VOOR VERTREK   NAAR DE CLUBAVOND DE WEBSITE:  

www.fw-wbd.nl 

 

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 ( die van maart ) 

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 

http://www.fw-wbd.nl/
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Voorwoord 
    
Beste postzegelvrienden,    
      

         Wie had in februari kunnen denken dat we pas in september weer bij    

         elkaar zouden komen voor onze gebruikelijke verenigingsavond! 

         Voorzitter Evert Schuur verwelkomde ons na deze periode van stilte.     

         Hij gaf de leden aan, dat we ons aan de bekende 1,5 meter afstand   

         moeten houden.  

         Hij gaf aan dat in de Lekbode de afspraken staan die we met elkaar       

         gaan naleven. Op de tafels liggen de afspraken nog eens.  

         De avond is dus niet zoals gebruikelijk doordat het Corona-virus ons   

         te pakken heeft, maar ook dat de agenda op het laatste ogenblijk   

         anders is. Door een samenloop van omstandigheden is er geen   

         veiling. De veilingmeester en zijn medewerker en zijn vervanger zijn  

         op vakantie. Een alternatief voor het geven van een DVD-lezing liep  

         spaak door persoonlijke omstandigheden van een van de andere  

         bestuursleden. Kortom een karige avond, door overmacht, maar ook  

         een avond om toch eens wat gesprekken met elkaar te hebben en er  

         iets gezelligs van te maken. De koffie, deze keer in papieren bekers,  

         is gratis zoals altijd, maar de vrijwillige giftenpot blijft in de kast.  
 

         Verder zit onze redacteur te springen om artikelen in de Lekbode te  

         kunnen plaatsen. Schrijft u ook een stuk, inleveren kan op het e- 

         mailadres welke te vinden is in het colofon op de laatste pagina van  

         de Lekbode. 
 

         De voorzitter sluit zijn welkomstwoord af met het dringende verzoek  

         om aan het secretariaat zijn/haar telefoonnummer en e-mailadres door  

         te geven voor zover dit nog niet bekend bij hem is. Het kan zomaar  

         zijn dat het bestuur een bijeenkomst op het laatste ogenblik moet  

         afgelasten door het virus. De website is er voor het laatste nieuws! 

Ook vraagt hij de leden of zij nog goede ideeën hebben voor de  

          komende verenigingsavonden. Suggesties gaarne naar de secretaris.  

          De voorzitter wenst ons een prettige avond en hoopt ons in oktober  

          weer te zien. Tot slot: de veiling van maart staat wederom op het  

programma.  
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Nu het virus weer opnieuw toeslaat is ervanuit Stichting De 
Binding en het E&E aangegeven dat het dragen van een 
mondkapje in het E&E verplicht is. 
De Vereniging  zal een mondkapje ter beschikking stellen als u 
daar zelf niet over beschikt. Desinfecteren van de handen blijft 
zoals jullie begrijpen onverminderd van kracht. 
 
In de zaal zelf zal het dragen van een mondkapje niet verplicht 
zijn. Zodra men echter de zaal verlaat voor bijvoorbeeld een 
sanitair bezoek is het dragen weer een noodzaak. 
Een vervelende tijd maar het Bestuur hoopt u toch te kunnen 
verwelkomen.  

In verband met wijzigingen 

Check voor vertrek naar de clubavond de 
website: 

www.fv-wbd.nl 
 

         Namens de voorzitter, de secretaris 
 

 

 

Corona en de filatelisten vereniging Wijk bij Duurstede 

 

                                                                                         door Che Chow Li 

  

Op 15 september werd weer de eerste bijeenkomst georganiseerd van 

de filatelisten vereniging Wijk bij Duurstede. De opkomst was wat 

magertjes. In totaal 15 aanwezigen telde het bestuur, welk aantal later 

werd aangevuld door Stampie, die trouw met zijn steekwagen binnen 

kwam lopen. We hebben gelukkig weer een bestuur en dat is sinds 

jaren weer als vanouds. Omdat jongeren amper interesse hebben in 

onze verzameldrift had het bestuur dan ook als achtergrond voor een 

ouderwetse schrijfmachine, telefoon en fotocamera gekozen om zich 

te laten vereeuwigen. 

http://www.fv-wbd.nl/
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De veiling kon helaas niet plaats vinden omdat Piet, Jan en John allen met 

vakantie waren. Of ze met zijn drieën op de wildwaterbaan  in een Landal 

park verbleven, is onbekend gebleven. 

De mededelingen van het bestuur en rondvraag kostten weinig tijd. Wel 

wordt ons gevraagd mee te denken in de handelwijzen tijdens corona en 

Ben Dik via de mail te laten weten wat jij er van vindt. 
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Na de pauze zou een dvd vertoond worden. Door onvoorziene 

omstandigheden was de dvd niet beschikbaar. Toen werd er maar verloot en 

vrijwel iedereen ging met een prijsje naar huis. 

Hopelijk komen er volgende keer meer leden en loopt alles volgens plan. 

 

 

De notaris is kwaad.                                                  door Che Chow Li 

 
Sinds de uitgiften van postzegels zijn er ten behoeve van het notariaat 

diverse zegels in de wereld uitgegeven. Tegenwoordig hebben veel mensen 

wel eens te maken gehad met een notaris, in het verleden was dat veel 

minder. In een aantal hoofdstukken zal ik u wat vertellen over het ambt en 

op mijn manier laten weten wat ik er mee maakte met notarissen en ervan 

maakte. 

 

 
 

In Nederland kennen we de notaris als een openbaar ambtenaar, die tevens 

jurist dient te zijn. De notaris verlijdt of passeert authentieke akten die 

wettelijk door hem mogen worden opgesteld en uiteraard als de notaris 

daartoe een opdracht heeft ontvangen. Het beroep van notaris gaat in ons 

land terug tot ver in de middeleeuwen.  
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Een notaris heeft beroeps- en gedragsregels en dient zich te gedragen 

volgens die regels “zoals het een goed notaris betaamt”. Elke notaris dient 

lid te zijn van de Koninklijke Notariële Beroepsvereniging en hij valt onder 

het tuchtrecht van de Kamers van toezicht. Een uitspraak van de Kamer van 

Toezicht hoeft niet te leiden tot tevredenheid van de klager. Men kan dan in 

beroep gaan bij het Hof in Amsterdam. De notaris kan werkzaam zijn op 

het gebied van: onroerende zaak recht, erfrecht, personen of zaakrecht 

rechtspersonenrecht (bijvoorbeeld “besloten-, naamloze vennootschappen) 

Een notaris dient onafhankelijkheid te waarborgen en moet zijn/haar 

clienten op zijn gebied in- en voorlichten. Dat laatste zou u niet denken van 

een notaris maar het zijn ook maar mensen. Als de akten gepasseerd zijn 

mag een notaris niet zomaar stoppen met zijn werk. De akten moeten 

geregistreerd worden bij diverse instanties, opgeslagen en bewaard blijven 

en zijn/haar opvolgers dienen dezelfde regels te hanteren. Ook moet de 

notaris zwijgen over de akten die bij hem/haar zijn gepasseerd, zelfs 

tegenover familieleden en/of echtgenoten. In dat laatste geval kan je je 

afvragen of de echtgenoten van een huwelijk wel echt hebben genoten. 

De notaris oefent een vrij beroep uit en moet dus zelf zijn inkomen 

genereren. Van de staat hoeft hij geen geld te verwachten. Als vrije 

beroepsbeoefenaar kan hij dus moeite hebben om het belang van client en 

hemzelf te scheiden. Een goede client levert omzet op, een gewenst artikel 

van de zijde van client die indruist tegen de wet kan onbetamelijk gedrag 

van de notaris eisen. 

Maar genoeg nu over de notaris zelf. Het vergt een boekwerk om alles wat 

de notaris wel en niet mag voor u op te schrijven. Wat wel leuk is om te 

weten hoe het woord notaris is ontstaan. Zoals u weet, moet men bij de 

notaris meestal van te voren de kosten van de werkzaamheden betalen 

alvorens de notaris de akte passeert. Dit om wanbetaling tegen te gaan. Een 

reeds gepasseerde akte is officieel en bij non-betaling kan de notaris naar 

zijn centen fluiten. U begrijpt dat de  meeste notarissen kanaries hadden, 

zodat ze het fluiten van deze vogels konden leren. Het kwam in zwang om 

dus eerst centen te vragen en dan het officiële werk te doen. In de 

volksmond werd dan gezegd: ik ga naar de opsteller van mijn koopakte 

maar moet wachten tot DE NOTA ER IS. Dat werd in de gouden eeuw 

(heel wat notarissen zijn toen steenrijk geworden en in Wijk bij Duurstede 

gaan wonen) al heel snel verbasterd tot DE NOTARIS. 

En als de notaris dan eens te goeder trouw was en toch een akte passeerde, 

kwam het voor dat de opdrachtgever niet betaalde. Ook het inzetten van een 

deurwaarder hielp niet en de knokploegen die er op uit gestuurd werden, 
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kwamen alleen maar met blauwe ogen terug in plaats van met gouden 

munten. Dan was de notaris kwaad! Heel kwaad. Toen dat vaak gebeurde 

werd zijn kantoor verbasterd een NOTARIAAT genoemd. 

                                                                           Volgende keer vervolg 

 
Verslag van de eerste avond van het seizoen 2020-2021 op 15 september 

 

Afgelopen maand zijn we het nieuwe seizoen op een andere manier gestart 

zoals we gewend zijn! De voorzitter gaf dat in zijn welkomstwoord al aan. 

Voordat het bestuur tot deze avond is gekomen is er overleg geweest met 

‘’Stichting De Binding’’, de organisatie waarvan onze Vereniging de zaal 

huurt. Met hen zijn afspraken gemaakt, die op schrift zijn gesteld en 

waaraan iedereen zich moet houden. 

Als eerste moet een lid zijn handen desinfecteren, de dispensers staan zowel 

bij de ingang van het E&E als bij de ingang van de zaal. De presentielijst 

wordt door de secretaris ingevuld, hierbij wordt een mogelijke overdracht 

beperkt. De tafels staan verder uit elkaar en er mogen maar twee personen 

aan zitten. Het is niet anders.  

 

De secretaris doet melding van een aantal leden, die zich hebben afgemeld. 

Op deze avond zijn er 14 leden aanwezig, dit is ongeveer de helft van de 

andere avonden. 

 

De voorzitter vraagt of er iets voor de rondvraag is.  

 

De  suggestie komt naar voren om de septemberbijeenkomsten voortaan 

niet meer te houden. De opkomst is minder dan in de andere maanden. Een 

reden kan zijn dat een aantal onder ons nog geniet van het najaar om er 

even tussen uit te gaan. 

 

Een ander vraagt of de leden er wat voor voelen een WhatsApp aan te 

maken. Een ieder die hier aan meedoet kan via dit bericht lezen of een 

avond al dan niet doorgaat of dat er andere bijzonderheden zijn. Niet 

iedereen is hier voorstander van.  

Over beide onderwerpen gaat het bestuur zich beraden. Het aantal 

aanwezige leden is te gering om doelgerichte besluiten hierover te nemen. 

Het is van belang om te weten of er daadwerkelijk belangstelling is om de 

avond niet meer te organiseren en de WhatsApp-methode te gaan hanteren. 
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Heeft u suggesties over de voorstellen, dan is het secretariaat het welkome 

adres! Dit geldt niet alleen voor deze onderwerpen maar in zijn 

algemeenheid voor allerlei vragen, zoals bv. afmeldingen voor de avonden. 

Indien men niet op de oktober kan komen bestaat er de gelegenheid 

schriftelijk een bod te doen op een gewenst kavel. De melding kan via het 

gebruikelijke biedformulier. De melding gaat niet via het secretariaat maar 

rechtstreeks naar de veilingmeester! 

 

In de pauze werden als gebruikelijk weer loten verkocht. Er waren weer 

mooie prijzen en een ieder had meer kans om één of meerdere in zijn bezit 

te krijgen door het lage aantal aanwezigen. Een enkeling viel buiten de boot 

bij de presentielijstverloting.  

 

Secretaris 

 

 

Filatelisten avond(en) in het seizoen van 2020 -2021 
 

 

20 oktober   clubavond 

 

17 november   clubavond  

 

15 december   clubavond met bingo en extra gezelligheid 

 

19 januari   clubavond 

 

16 februari   clubavond 

 

16 maart   clubavond 

 

20 april    clubavond 

 

18 mei     clubavond –afsluiting seizoen 
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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. 

 

 

Soorten postzegels Deel 8                 door;Jos du Floo 
 

Veldpostzegels 

Deze worden ook wel Militaire Portvrijdom zegels genoemd. Deze zegels 

zijn bedoeld om militairen in actieve dienst portvrij poststukken te laten 

verzenden. De eerste echte veldpostzegels zijn op 1 juli 1879 uitgegeven in 

de toenmalige Turkse provincies Bosnië en Herzegovina nadat die in 1878 

waren bezet door Oostenrijkse troepen. Als eerder, tijdens de oorlog tussen 

Brazilië en Paraguay (1865-1870) mochten Braziliaanse militairen hun post 

portvrij verzenden. Zij kregen daarvoor zegels uitgereikt met de tekst 

EXERCITO EN OPERACOES CONTRA O PARAGUAY (leger in 

operaties tegen Paraguay). Ook tijdens de Spaanse expeditie in Marokko 

(1893-1894) werden ‘particuliere’ etiketten verstrekt om de Spaanse 

militairen gratis post te laten versturen. Deze hadden de tekst 

FRANQUICIA POSTAL ESPAÑA  CORREOS EJERCITO 

EXPEDICIONARIO MELILLA 1893 (portvrij/Spaanse 

post/Expeditionaire macht Melilla 1893). Ondanks dat deze etiketten niet 

officieel waren werden ze met toestemming van de Spaanse regering 

toegestaan. Zowel voor de verzenders als ontvangers waren ze zeer 

aantrekkelijk vanwege de vaderlandse motieven. Voor elk regiment waren 

er aparte series, zo ook voor de oorlogsvloot.  

 

Tijdens de Spaans-Amerikaanse oorlog werd er in 1898 een uit 3 vignetten 

bestaande serie uitgegeven. Deze door de betaalmeester van het 
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Amerikaanse vrijwilligersleger, majoor Brewster Cox Kenyon, uitgegeven 

serie was onofficieel. Het zegelbeeld bevatte wel de Amerikaanse adelaar 

net schild en de tekst ARMY FRANK/OFFICIAL BUSINESS ONLY 

(Leger portvrij/alleen officiële stukken).  Andere semiofficiële zegels zijn 

uitgegeven door het Zwitserse leger en door verschillende Britse 

regimenten. Dat laatste met name in Noord-Ierland gedurende de jaren 

1970. Andere landen die portvrije zegels uitgaven zijn Denemarken, 

Frankrijk, Finland, Duitsland, Japan en Vietnam. Al met al een leuk 

verzamelobject. 

 

Zweden pakte het anders aan en verstrekte portvrije enveloppen voor 

dienstplichtige militairen. Op de achterkant was er een voorgedrukt, 

gegomd vignet naar het model van de koersende postzegels met het 

rijkswapen. Deze vignetten hadden geen waarde aanduiding maar wel de 

tekst FÄLTPOST (veldpost) en onderaan het woord SVARSMARKE 

(Antwoordzegel). De ontvanger knipte dit vignet dam uit en plakte het op 

de antwoordenveloppe voor portvrije verzending. 

 

De Duitse soldaten kregen tijdens de Tweede Wereldoorlog aan het front 

zegels zonder waarde aanduiding. Dit om pakjes portvrij naar huis te 

verzenden. Voor het Afrikakorps werd een zegel uitgegeven met daarop de 

dadelpalm met hakenkruis. Duitse troepen aan andere fronten kregen vanaf 

20 april 1942 blauwe zegels zonder waarde aanduiding met daarop de tekst 

LUFTFELDPOST. Dit om brieven te verzenden per vliegtuig. Ook 

ontvingen de soldaten zogenaamde toelatingszegels. Dit om pakjes te 

verzenden tot 2 kg.  

 

De Amerikaanse posterijen gaven in 1968 een postzegel uit van $ 1. Deze 

bevatte de tekst AIRLIFT FOR OUR SERVICEMEN (Luchtvracht voor 

onze militairen). Deze zegels dienden voor verzending van post tegen een 

gereduceerd tarief van pakketten door leden van het leger en marine die in 

Alaska, op Hawaï en Porto Rica zijn gestationeerd. 

 

Volgende keer ga ik verder met miniatuurvelletjes en de voorlopers 

daarvan. 

 

Wordt vervolgd 
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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 
 



 

 

 20 

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 
 

 



 

 

 21 

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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FILATELISTEN VERENIGING WIJK BIJ DUURSTEDE 
 

Opgericht 21 november 1994 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nr. 40482948 en 

aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse bond van Filatelisten Verenigingen te 

Houten 

 
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/


 

 

 23 

 



 

 

 24 

 


