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Jaargang 27 nummer 3                                              17-11-2020 

 

 

Het bestuur van de Filatelisten Vereniging Wijk bij Duurstede  

nodigt U uit voor de maandelijkse clubavond op: 

 

dinsdag 17 november 2020 

 
IN VERBAND MET WIJZIGINGEN DOOR COVID 19: CHECK 

VOOR VERTREK   NAAR DE CLUBAVOND DE WEBSITE:  

www.fv-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. Om 20.00 uur welkom   

2. Mededelingen van het bestuur 

3. Begroting 2021: bespreking en goedkeuring ( zie 

aparte bijlage ) 

4. Rondvraag door de leden 

5. Pauze en verkoop loten voor de verloting  

6. DVD-lezing: “ ZEEHELDEN “  

7. Veiling van 120 kavels  

8. Verloting en presentielijst 

9. Sluiting van de clubavond 

10. Afhalen en afrekenen van de aangekochte kavels 
 

TOT ZIENS 

 

De zaal is telefonisch te bereiken onder nummer 06-53148241 

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

Op 20 oktober waren er nog 15 leden aanwezig op de clubavond. Als eerste 

dank aan alle aanwezigen voor het in acht nemen van de afstandsregels 

Door de corona regels en bedreigingen van het virus waren er veel 

afzeggingen. Dit is niet zo vreemd gezien de leeftijd van de meeste leden. 

Op deze avond is wel de agenda afgewerkt. 

Door ons goed te houden aan de regels blijkt het toch goed mogelijk om 

een clubavond te organiseren. Door de vele gesprekken onderling op 1,5 

meter is het mogelijk om de sociale contacten weer eens aan te halen. 

De veiling kon nu wel doorgang vinden onder leiding van Jan Hoogerhuis 

en achter de toetsen Piet van der Sleen. Na een haperend begin met de 

eerste 20 kavels werd er hierna veel geboden en wisselden de meeste kavels 

van eigenaar. John de Vries bedankt voor het samenstellen van deze 

succesvolle veiling. 

Aan het eind van de avond vroeg Piet van der Sleen nog aandacht voor de 

december clubavond op 15 december. De voorbereidingen zijn in gang 

gezet voor deze bijzondere avond met natuurlijk de bingo. Maar wij moeten 

ook rekening houden met de regels die nu gelden voor het aantal mensen 

dat mag samenkomen. Een van die regels is nu maximaal dertig personen in 

de zaal. Hierdoor moeten wij een beperking stellen in de toegang tot deze 

avond. In principe alleen voor leden. U kunt u nu al aanmelden bij de 

secretaris via de mail (Filatelie.wijk@gmail.com), op de clubavond 17 

november. Mocht er iets veranderen dan komen wij hierop nog terug in het 

decembernummer van de Lekbode. 

Ik wil graag de leden die aankopen hadden gedaan bijzondere dankzeggen 

voor de rustige wijze waarop de betalingen werden gedaan. Dit geeft ons 

vertrouwen om door te gaan met de clubavonden. 

Bij deze Lekbode treft u ook de begroting aan voor 2021. 

Zoals u hierin kunt lezen stelt het bestuur voor de contributie niet te 

verhogen. 

 

Ik hoop u allen op 17 november te kunnen verwelkomen op de clubavond. 

 

Met een hartelijke groet Evert Schuur 

 

mailto:Filatelie.wijk@gmail.com
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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/agenda  
 

 

     Verslag van 20 oktober.    Door de secretaris namens het bestuur 
 

Na een voorzichtige start in september kon de bijeenkomst van 

oktober doorgaan. 

De voorzitter heette de aanwezigen van harte welkom. Het blijft 

elke keer spannend of een avond wel kan doorgaan vanwege het 

hardnekkige Corona-virus dat ons de baas blijft! Het kan zomaar 

anders worden op het laatste ogenblik.  

Om die reden is dan ook aangegeven dat men eerst de website van 

de Vereniging moet raadplegen of de avond wel doorgaat.  

 

De penningmeester meldt dat de heer Wannee is overleden. Hij 

heeft lange tijd de deel genomen aan Nieuwtjesdienst. De 

aanwezigen houden een minuut stilte in acht.  

 

http://www.fv-wbd.nl/agenda
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Via het secretariaat is een viertal afmeldingen binnengekomen, 

ook waren er aanwezige leden die weer een ander afmeldde. De 

secretaris ziet graag dat de afmeldingen centraal geschieden via 

het bekende e-mailadres. 

Op de avond waren er naast het voltallige bestuur 10 leden 

aanwezig, dit betekent dat de zaal met 15 ‘’gevuld’’ was. 

Van de leden werd gevraagd het telefoonnummer en zijn/haar e-

mailadres op de aanwezigheidslijst te noteren. Op deze wijze kan 

later nagegaan worden of een eventuele besmetting vanuit de zaal 

heeft plaatsgevonden. Deze gang van zaken wordt van ons 

gevraagd door de ‘’Stichting De Binding’’ die aan de Vereniging 

de zaal verhuurt.  

Door het e-mailbestand compleet te maken kan de Vereniging een 

bericht verzenden naar de leden om te melden dat op het laatste 

ogenblik een verenigingsavond niet doorgaat. Ook de website zal 

aangepast zijn.  
 

Over de bereikbaarheid van de website wordt een aantal vragen 

gesteld. Een melding over het al dan niet doorgaan van een avond 

is niet eenvoudig te vinden. Zou het handig zijn om op de 

homepagina een bericht te plaatsen dat een avond niet doorgaat. 

De webmaster (penningmeester) geeft aan dat direct in het begin 

van de agenda de melding van niet-doorgaan is vermeld. De 

agenda staat vermeld onder de homepagina. Ook schijnt het dat de 

oude website nog te bereiken is. Dit zou niet moeten gebeuren, 

men verkrijgt dan verkeerde/onjuiste informatie. Er wordt 

uitgezocht hoe dit kan. 
 

De bedoeling is dat er in december weer een bingoavond wordt 

georganiseerd. Het bestuur heeft reeds zijn fiat hiervoor gegeven. 

De voorbereiding kan beginnen.  
 

Onze veilingmeester John de Vries heeft laten weten voornamelijk 

door het virus de veiling niet te kunnen doen. Jan Hoogerhuis staat 

dan als vanouds paraat om zijn taak over te nemen. Hij werd weer 
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bijgestaan door onze oud-voorzitter Piet van de Sleen. Hulde aan 

hen. 

Ook onder zijn leiding werd de veiling een succes, er waren een 

gering aantal kopers die tweederde van het veilingmateriaal mee 

naar huis terugnamen. 
 

Na de verloting waarbij velen weer een prijs in de wacht sleepten 

geschiedde bij afroep de afrekening van de aangekochte 

veilingstukken. Ook hier weer een Corona-maatregel! 

De voorzitter sluit de bijeenkomst en hoopt ons weer 17 november 

te zien. 
 

AANMELDING DECEMBER-AVOND 
 

Zoals in oktober is medegedeeld zal de decemberavond weer in 

het teken staan van de traditionele BINGO! In andere jaren was de 

zaal volop gevuld met leden en huisgenoten. Dit jaar zal dat niet 

kunnen in verband met het virus. Zoals bekend mogen er maar 30 

personen in de zaal bijeen zijn. Dit heeft gevolgen voor de 

decemberavond.  

Om ervoor te zorgen dat het maximaal aantal personen niet wordt 

overschreden heeft het bestuur met pijn in het hart besloten het 

volgende te doen. 
 

Aanmelden voor de avond wordt verplicht. Dit kan op de 

novemberavond of per e-mail naar het secretariaat. De volgorde 

van binnenkomst is bepalend of men op de avond wil komen.  

Let op: alleen leden kunnen zich inschrijven. Huisgenootleden zijn 

natuurlijk welkom, zij zijn immers lid!   

SLUITINGSDATUM VOOR AANMELDEN 

DECEMBERAVOND IS 30 NOVEMBER 
 

Op de bestuurstafel komt in november een intekenlijst te liggen 

om je naam te noteren.  
 

Het bestuur hoopt dat je begrip heeft voor deze werkwijze, in deze 

tijd kunnen we niet anders handelen.  
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André Buzin.          Wie is André Buzin.       Door Yvonne de Goede 
    
André Buzin werd geboren in 1946 in Dinant. Hij is een Belgische tekenaar 

en natuurschilder van vooral vogels maar ook van andere dieren, bloemen 

en vlinders. Als kind woonde hij in een oude molen, te midden van bossen, 

weiden, beken en hellingen. In dat landelijke decor raakte hij vanaf zijn 

prilste jeugd geboeid door de natuur: hij kreeg er nooit genoeg van de 

vogels en de dieren gade te slaan. Hij had er tal van vrienden: herten, 

eenden, vossen, enz. Al gauw wilde hij meer dan alleen maar kijken; hij 

begon ze te tekenen en zelfs te schilderen. Zo ontstond een echte passie, een 

kunstenaar was geboren… 
 

Buzin volgde een opleiding plastische en grafische kunst, waar hij de 

grondbeginselen leerde van het schilderen, het koper gieten en het graveren. 

Hij ontdekte ook de fotografie. Daarna bracht het lot hem naar enkele 

charmante Henegouwse dorpjes, eerst naar Ecaussinnes en vervolgens naar 

Ronquières. Daar woont hij nog steeds, in de buurt van een staatsreservaat. 

Vandaag geniet hij vooral van het observeren van de natuur in grote 

natuurgebieden zoals de Vanoise, het Centraal Massief, Corsica of – dichter 

bij huis – de Hoge Venen, waar hij heen trekt telkens hem de lust daartoe 

bekruipt.Sinds 1985 is hij in België een vaste ontwerper van postzegels in 

opdracht van bpost. Aangetrokken tot de natuur volgde hij een opleiding in 

de plastische en grafische kunsten en legde zich aanvankelijk toe op de 

dinanderie. Gewapend met een fototoestel leerde hij gaandeweg de natuur 

en vooral de in België levende dieren kennen, welke hij nadien op zijn 

tekentafel reproduceerde. Bijna jaarlijks komen er nieuwe uitgaven van 

meestal vogels, maar ook speciale opdrachten zoals voor de Gentse 

Floraliën van 1990 en 1995.  

Voorheen ontwierp hij ook postzegels voor Congo (984-1994), Rwanda 

(1984-1989) en Mauritanië.Ondertussen heeft hij meer dan 100 Belgische 

zegels ontworpen. Naar aanleiding van 25 jaar samenwerking met bpost 

werd dit in 2010 uitvoerig belicht, onder meer met een tentoonstelling in 

Mechelen. Daarnaast werkte hij mee aan de reeks “Vie secrète des Bêtes” 

van de uitgeverij Hachette. In 1984 vroeg de Belgische Post hem om 

speciale postzegels over vogels te ontwerpen: men wilde immers iets 

nieuws in de plaats van de inmiddels verouderde reeks “Heraldieke 

leeuwen”. De eerste zegels van deze thematische reeks, aanvankelijk 
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beperkt tot 10 zegels, verschenen in 1985. Maar de “Vogels” van Buzin 

kenden zo’n enorm succes dat de reeks vandaag nog altijd bestaat. Getuige 

daarvan de onweerstaanbare “Zwarte ooievaar”.  

 

Omwille van hun verbazingwekkend realisme, hun buitengewone eenvoud 

en hun pakkende levendigheid, zijn deze zegels echte pareltjes. Maar André 

Buzin tekende niet alleen vogels. Tot grote tevredenheid van zowel het 

publiek als de postzegelverzamelaars ontwierp hij ook zegels over 

zoogdieren uit de Ardennen, Belgische hondenrassen, bloemen, sport, enz. 

Ook andere landen, zoals het Groothertogdom Luxemburg, Kongo, 

Rwanda, Senegal en Mauritanië, deden voor het ontwerpen van hun 

postzegels een beroep op deze kunstenaar. De vele prijzen die Buzin te 

beurt vielen, kunnen we hier moeilijk onvermeld laten: hij won o.a. de 

“Grote Prijs Ambassadeur”, de “Grote Prijs van de Koning”, de Pro-

Postprijs en de prijs voor het “beste ontwerp voor een Belgische zegel”. 
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Deze laatste prijs won hij zelfs meerdere keren. Daarnaast won hij in 1997 

ook de “Prix du Président de la République” op het “Salond’Automne” in 

Parijs. Dierenschilder André Buzin, die zichzelf eerder als natuurschilder 

bestempelt, vertelt ons hoe hij te werk gaat: “Mijn werk bestaat op de eerste 

plaats uit observeren. De meeste mensen zien niet, ze kijken alleen maar.” 

Om dieren te kunnen schilderen, moet je inderdaad diepgaande studies 

maken en langdurig en goed kunnen observeren. “Dieren poseren niet, ze 

wachten nooit op je”, aldus Buzin. Als hij de dieren benadert, maakt hij 

voorbereidende schetsen, tekent hij plannen en neemt hij foto’s. Op die 

manier legt hij hun kortstondige houdingen evenals de gevarieerde 

elementen van hun biotoop vast en maakt hij er achteraf een getrouwe 

weergave van op een postzegel of op doek. Voor dit precisiewerk, waarbij 

het minste detail van belang is, doet hij een beroep op wetenschappers zoals 

ornithologen of insectologen. Voor het overige is ook de bekommernis voor 

het natuurbehoud nooit ver weg in zijn werken. In zijn schilderijen beperkt 

Buzin zich niet tot het afbeelden van de natuur; hij schept ook een bepaalde 

sfeer, hij nodigt ons uit tot het ontdekken van een fabelachtige natuur met 

schier eindeloze mogelijkheden, hij leidt ons binnen in een 

sprookjeswereld. Buzin stelde voor het eerst tentoon in 1982. Sedertdien 

heeft hij een twintigtal exposities op touw gezet in België en nam hij deel 

aan evenveel tentoonstellingen in België en in het buitenland. Maar deze 

kunstenaar met internationale faam ontplooide zijn talent ook nog op andere 

terreinen. Hij maakte illustraties voor boeken die werden uitgegeven bij 

Hachette en voor talloze natuurtijdschriften. Hij maakte ook verschillende 

gravures, affiches en lithografieën. André Buzin, een man van weinig 

woorden, is een innemende en bescheiden persoonlijkheid die enorm veel 

heeft betekend voor de Belgische filatelie. Daarom: van harte bedankt, 

meneer Buzin. 
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De notaris is de sigaar.    Deel2                              door Che Chow Li 

 

In de vorige eeuw was een gang naar de notaris een happening voor 

velen. De onroerend goed markt trok enorm aan en met rijks premies 

konden de “eenvoudigere” huishoudens ook een woning aanschaffen. 

Ondanks dat de prijzen vast stonden en er geen concurrerende markt 

was, deden de notarissen hun best om de akte met een feestje gepaard 

te laten gaan. Kopje koffie of thee, sommige een koekje erbij en de 

client werd een sigaret of dikke sigaar aangeboden. 

Nu zijn de tijden veranderd. Roken wordt op steeds meer plekken 

verboden, de notaris is veel zakelijker en krenteriger geworden en 

doet meestal nog steeds alsof je blij moet zijn dat je mag komen. Die 

attitude wordt niet door iedereen gewaardeerd. Dat leidt dan met 

regelmaat tot klachten bij de Kamer van Toezicht. Door het vrijgeven 

van de vaste tarieven lokken notarissen cliënten met lage prijzen 

maar daarna gaat de teller lopen. Elke scheet die de notaris laat, 

wordt berekend: inzage gemeenteregister, inzage kadaster, overleg 

bank, overboekingskosten naar banken, kopers, verkopers, kortom 

elke extra handeling kost dan extreem veel geld, maar geen extra tijd 

voor het notariskantoor. Vroeger zat dat allemaal in het tarief, 

inclusief sigaar. 

Eind jaren 70 speelde er een geruchtmakende zaak bij een 

Amsterdams notariskantoor. Notaris Slis-Stroom had al eens een half 

jaar verlof gehad van de Kamer van Toezicht voor haar moverende 

redenen die nooit bekend zijn gemaakt, doch het hof weigerde Slis-

Stroom strenger te beoordelen. Ze mocht terugkomen als notaris, 

doch toen stortte de huizenmarkt in. De notaris had forse schulden 

(fiscus) en trachtte met valse akten haar liquiditeit op peil te brengen 

onder meer met hulp van Arie Olivier, een notoire beroeps oplichter 

en beter bekend als Heer Olivier. Uiteindelijk bleek dat Olivier haar 

niet hielp maar oplichtte. Mevrouw de notaris ging voor een aantal 

jaren de bak in en werd uit haar ambt gezet vanwege valse akten, 

oplichting en diefstal. Deze zaak zette in Nederland het notariaat in 

een kwaad daglicht. Want was het niet zo dat de notaris van 

onbesproken gedrag moest wezen? 
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Slachtoffer van deze kwalijke zaak werd een andere notaris. 

Genoemde zaak heb ik als bestuurder van nabij meegemaakt en 

omdat de zaak niet landelijk in het nieuws kwam zal ik hierbij geen 

namen noemen.   

 

 
 

 

In de vorige eeuw stuurde de fiscus regelmatig ambtenaren naar 

ondernemers om daar controle uit te oefenen op het gebied van 

inkomsten-, loon-, omzet-, en vennootschapsbelasting. Ook, vlak na 

de affaire Slis-Stroom, bij het notariskantoor dat ik nu beschrijf. De 

ambtenaar ontdekte dat de notaris BTW had verschoven. Even voor 

de duidelijkheid: elke ondernemer moet periodiek aangifte doen van 

BTW over de afgelopen aangifte periode. Omdat de notarissen 

destijds geen zogenaamde “derdenrekeningen” er op nahielden, had 

de notaris zijn in- en uitgaande gelden vaak op een rekening courant 

staan. Als er dan aan het eind van een periode veel transacties waren 

en het geld nog niet binnen was, moest de belastingplichtige wel de 

verschuldigde BTW afdragen. De notaris had dat twee keer niet 
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gedaan en de BTW een periode later pas betaald, dit omdat zijn 

liquiditeit even wat krap was. De fiscale onderzoeker dacht dat hij 

een enorme fraude op het spoor was en indachtig de zaak Slis-Stroom 

schakelde hij de Fiscale Inlichtingen en Opsporing Dienst (FIOD) in.  

Een paar dagen later werd het hele gezin van de notaris thuis om 

08.00 uur door de FIOD van het bed gelicht en moesten wachten in 

de huiskamer onder toezicht van een ambtenaar, terwijl overijverige 

FIOD-medewerkers het hele huis uitkamden. Ook het kantoor van de 

notaris moest eraan geloven. Alle activiteiten worden stopgezet, 

medewerkers moesten wachten in een ruimte en ook hier werd de 

stofkam door het kantoor gehaald.  Uiteindelijk bleek dat de notaris 

nog wat kleinere aftrekposten had opgevoerd die discutabel waren 

naast de twee btw-delicten. De fiscus was en werd vrijwel niet 

benadeeld en het kantoor had op juridisch gebied niet fout gehandeld. 

Toch werd de notaris uiteindelijk uit zijn ambt gezet. De door hem 

gemaakt fiscale dwalingen werden hem (te) zwaar aangerekend, 

terwijl het door mij omschreven fiscale vooruitschuiven van 

verschuldigde BTW nog steeds plaats vindt bij ondernemers. Gevolg 

voor de notaris en gezin: echtscheiding, gezin dat uiteenvalt, zwaar 

teleurgestelde en gekwetste personen, kortom bij iedereen was wel 

wat GEKNAKT. Maar dan hebben we het niet over een bolKNAK, 

nee dat is een sigaar maar deze notaris was…………..  

DE SIGAAR 
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Soorten postzegels Deel 9                 door;Jos du Floo 
 

 

Miniatuurvelletjes 

Dit zijn velletjes met een enkele zegel, een paar van twee of een blok of 

strip van meerdere zegels met een extra brede rand. Die velletjes worden 

verkocht voor een speciale gelegenheid. Soms ook als souvenirvelletje 

waarvoor vaak een extra toeslag wordt berekend. Als de rand is voorzien 

van een toepasselijke tekst of extra afbeelding wordt het ook wel een “blok” 

genoemd. Een “gewoon” miniatuurvelletje bestaat meestal uit meerdere 

samenhangende zegels en heeft meestal een onbedrukte rand. 

 

In 1894 zijn er in Ethiopië als frankeerzegels gedrukt in blokken van vier. 

Dit dan gezien worden als een voorloper van de miniatuurvelletjes. Maar 

eigenlijk waren het particuliere zegels omdat ze door de minister van het 

Postwezen voor eigen rekening zijn uitgegeven. Ook in Afghanistan zijn er 

zegels uitgegeven in strips van twee of in blokjes van vier, met perforatie 

aan één of twee kanten. In datzelfde jaar, nog steeds in 1894, gaf de Indiase 

staat Barwani ook zegels uit in velletjes van vier.  Deze waren aan de 

buitenzijden ongetand en werden tot boekjes aan elkaar geniet. 

 

Het eerste echte miniatuurvelletje verscheen in 1923 in Luxemburg. Op 3 

januari van dat jaar verscheen er een speciale uitgifte van de permanente 

frankeerzegel van 10 frank. Dir was een donkergroene zegel in een velletje 

van 79 x 59 mm. De zegel werd uitgegeven naar aanleiding van de geboorte 

van Prinses Elisaebeth. Twee maanden later verscheen de gewonde 

frankeerzegel in normale vellen. Maar daar was de kleur van de zegel zwart 

en bevatte een andere tanding. Vanaf dat moment was het hek van de dam. 

Achter elkaar verschenen er nieuwe uitgiften, die postaal volledig 

overbodig waren en er ogenschijnlijk puur op gericht was op de 

verzamelaarsmarkt. Het werd zelfs zo buitensporig dat de Stanley Gibbons 

in 1937 aankondigde de blokken niet meer in de catalogus op te nemen. 

Vaak was ook de oplage zeer gering, de toeslag hoog en de verkoop aan 

zoveel beperkingen onderhevig dat een uitgifte als ongewenst werd 

beschouwd. Wel verscheen er in 1937 een officieel blok ter gelegenheid 

van de postzegeltentoonstelling in Dudelange. Een voorbeeld van een 

ongewenste uitgifte is de beide watersnoodblokken die op 12 oktober 1948 

verschenen en door de Saar werden uitgegeven. Bij aankoop van 4 series 

zegels van 120 frank per serie had men dan recht op elk één van beide 
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blokken, waarvoor dan ook nog 10 frank per blok extra moest worden 

betaald. Wanneer deze zegels overigens op een brief zijn geplakt en 

gebruikt zijn voor frankering zijn ze inmiddels een vermogen waard. Een 

verzamelaar plakt immers niet snel een verzamelaarsobject en zeker niet 

een ongebruikelijke waarde. 

 

België gaf in 1924 ter gelegenheid van de postzegeltentoonstelling in 

Brussel een blokje, formaat 133 x 142mm, van vier zegels uit. Dit waren 

roodbruine zegels van 5 frank. Deze waren in plaats van de gewone 

donkerpaarse frankeerzegels.  

 

Frankrijk volgde in 1925 met een blokje met het formaat 140 x 220mm ter 

gelegenheid van de postzegeltentoonstelling in Parijs.  

 

Uiteindelijk nam de uitgifte van blokken zo toe en zo populair, dat de 

conservatieve Stanley Gibbons overstag ging en besloot om vanaf 1967 de 

blokken in de catalogus te vermelden.  

 

Wordt vervolgd 

 

 

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

 

     17 november   clubavond met DVD-ZEEHELDEN 

 

     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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De laatste postzegelvelletjes zijn nog steeds bij Ton van der Wurff te 

koop. Mail: awpvdwurff@gmail.com en bestel! 

 

 
 

 

mailto:awpvdwurff@gmail.com
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Van de veilingmeester                                               door John de Vries 

 

In oktober is het er dan toch eindelijk van gekomen: de maartveiling. Niet 

te geloven hoe lang we daarop hebben moeten wachten. Maar nu was het 

dan zover. Uw veilingmeester was blij, dat hij eindelijk weer een lading 

kavels kwijt kon. En u beloonde dat met de aankoop van veel van het 

aangeboden materiaal. 

 

Het is maar weer afwachten of de novemberveiling kan doorgaan. 

Misschien worden we wel getrakteerd op een nieuwe lockdown. En wat dat 

betekent, laat zich raden. Maar laten we optimistisch blijven.Voor ons ligt 

een veiling met een heleboel divers materiaal. Veel daarvan heeft een aantal 

maanden in mijn kast gelegen en daarom nu een wat rommelige veiling om 

de inzenders van dat materiaal tevreden te stellen 

 

Dat is aardig gelukt met interessant materiaal van Nederland, waaronder 

een mooie telegramzegel nr.11, een postfrisse portcombi 68a, van Indië de 

nodige nummers van de eerste jaren, zoals nr. 1, 7 en 16. En een pluk 

klassiek Suriname en Curacao voor een fatsoenlijke prijs. 

 

Van het buitenland hebben we weer veel materiaal van Deutsches Reich, 

waaronder in de Tweede Wereldoorlog in Frankrijk uitgegeven twee grote 

vliegtuigzegels, Michel IV en V. Verder veel Bund met leuke blokjes. 

 

Daarnaast komt er weer een flink aantal stockkaarten en stockboeken ter 

veiling tegen kleine prijzen. En vergeet de dozen niet, waaronder zeer goed 

gevulde, ook met beter materiaal. 

 

Kom naar onze verenigingsavond en bied mee tijdens een jubileumveiling! 

Ik ben er met mijn hartkwaal voorlopig helaas niet bij.  Jan en Piet nemen 

waar en dat doen ze helemaal goed. 

En denk eraan: het is beslist de moeite waard om, als het kan, zelf te 

komen. Schriftelijk of per e-mail bieden kan natuurlijk ook weer, maar er 

zelf bij zijn is natuurlijk toch het leukst! 

 

 

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. 327-31 pfr 45,00 15,00 

2 nr. 336P 0 50,00 16,00 

3 port nr. 68a luxe pfr 25,00 8,50 

4 telegram nr. 11 0 40,00 13,00 

5 suriname nr. 1,2,3,6 prachtexemplaren 0/x 10,50 1,75 

6 suriname nr. 10a tanding c mooi exemplaar 0 30,00 5,00 

7 suriname nr. 34-6 prachtserie 0 45,00 11,00 

8 suriname nr. 52 prachtexemplaar 0 14,00 3,50 

9 suriname nr. 58 mooi exemplaar 0 12,50 3,25 

10 suriname nr. 312-15 mooie serie xx/x 28,00 2,75 

11 curacao nr. 74 en 74a luxe exemplaren 0 61,00 18,50 

12 curacao nr. 63 redelijk exemplaar 0 3,00 0,80 

13 curacao nr. 69 b-tanding luxe x 22,50 6,00 

14 curacao nr. 133 prachtexemplaar 0 4,00 1,00 

15 curacao nr. 158-63 prachtserie pfr 4,00 1,40 

16 ned-antillen nr. 230 luxeexemplaar xx/x 50,00 10,00 

17 reich nr. 375-77 prachtserie x 15,00 4,00 

18 reich nr. 423 prachtexpl zeppelin 0 65,00 15,00 

19 reich nr. 609-16 prachtserie x 22,00 5,00 

20 reich nr. 686-88 prachtserie 0 17,00 5,00 

21 oberschlesien nr.41-3 prachtserie x 10,00 3,00 

22 saargebiet nr. 126-27 prachtserie x 13,00 3,50 

23 39/45 elsass nr. 1-16 prachtserie x 20,00 5,00 

24 39/45 frankr IV-V prachtserie x 55,00 18,50 

25 39/45 gen gouvern dienst nr. 16-24 luxe pfr 15,00 5,00 

26 saargebiet nr. 338-40 luxe serie pfr 18,00 6,00 

27 bund/ all bes block 12A prachtblok x 60,00 12,00 

28 bund/ all bes block 12B prachtblok x 60,00 12,00 

29 bund nr. 2094-97 luxe serie pfr 12,00 4,00 

30 bund nr. 2143-47 luxe serie pfr 12,00 4,00 

31 ned  port nr. 29/30 x 10,00 1,00 

32 port nr. 54  pfr 15,00 1,50 

33 port nr. 59 x 90,00 10,00 

34 port nr. 69-79 wo o, xx en pfr   20,00 2,00 

35 ned-indie nr. 1 0 125,00 10,00 

36 ned-indie nr. 7 0 37,50 3,00 

37 ned-indie nr. 16 0 32,50 3,00 

38 ned-indie nr. 24 0 40,00 4,00 

39 ned-indie nr. 37 0 25,00 2,50 

40 ned-nw- guinea nr. 22-4 x 45,00 4,00 
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kavel omschrijving uitv. cat.wrd inzet 
 

41 motief rozen in album europa     50,00 

42 idem australie/azie in album     20,00 

43 idem n-z amerika     15,00 

44 idem afrika/nabije oosten     18,00 

45 idem div landen poststukken rozen     10,00 

46 zwitserl in stockboek op nummer w.o pfr     5,00 

47 zwitserl in davo album 1850-1979   1000,00 40,00 

48 israel in 2 albums, ringband, stockkaart     8,00 

49 russische deelstaten partij blokken pfr   2,00 

50 turkmenistan blok diana pfr   1,00 

51 solomoneilanden 10x5 stroken america's cup pfr 40,00 5,00 

52 div dik stockb leeg     7,50 

53 div leeg stockboek zwarte bladen     5,00 

54 div dik stockboek leeg opschr canada     7,50 

55 div dik stockboek leeg opschr belgique     7,50 

56 curacao nr. 5 prachtexemplaar 0 70,00 10,00 

57 curacao nr. 9  x 2,50 BOD 

58 curacao nr. 12a prachtexemplaar 0 60,00 8,00 

59 ned nr. 274-77 0 18,00 1,75 

60 nr. 283-86 0 9,00 1,50 

61 nr. 454-59 0 4,10 1,00 

62 nr. 495-99 0 3,00 0,50 

63 nr. 731-35 pfr 9,00 1,50 

64 nr. 1141 blok pfr 1,20 0,30 

65 bund 2018 div nummers pfr 23,20 3,50 

66 bund 2018 div nummers pfr 21,00 3,00 

67 danzig nr. 158-68 prachtserie x 17,00 5,00 

68 danzig nr. 177-80 luxe serie pfr 6,00 2,00 

69 danzig nr. 210 luxe exemplaar 0 10,00 2,50 

70 danzig nr. 267-68 prachtserie x 2,50 0,50 

71 bund block 41 luxe pfr 7,00 2,50 

72 bund block 43 luxe pfr 4,50 1,50 

73 bund block 44 luxe pfr 4,50 1,50 

74 bund block 40, 42, 53 luxe pfr 6,60 2,00 

75 bund nr. 2055-59 luxe pfr 11,00 4,00 

76 bund nr. 2218-22 luxe pfr 12,00 4,00 

77 bund collectie blokken ook onofficieel   hoog 6,00 

78 bohemen en moravie op stockkrt met series     5,00 

79 generaalgouvernement op stockkaart   40,00 5,00 

80 reich diversen op insteekkaart     5,00 
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kavel omschrijving uitv. cat.wrd inzet 
 

81 joegoslavie blok 39 pfr   BOD 

82 albanie/spanje op kaartje   6,00 0,50 

83 belgie blok 30 en 31 pfr 8,00 0,50 

84 suriname/antill blokken op kaart pfr 15,00 0,50 

85 bund  17 series op stockkrt   hoog 3,00 

86 bund 25 series op insteekkaart 0 hoog 3,00 

87 ned nr. 2046 kon. Huwelijk + fdc     1,00 

88 duitsland afgeweekt in klein doosje     2,50 

89 ned v402 legioenblok met gomvlekjes in map pfr 145,00 15,00 

90 ned v1967 in mapje pfr 6,50 1,50 

91 ned v1842 en v1957 in mapje pfr 20,00 4,00 

92 ned v1904 en v1908 in mapje pfr 14,25 3,00 

93 ned v1709 eb v1773 in mapje pfr 17,00 3,00 

94 ned v1894 en v1909 in mapje pfr 24,00 4,50 

95 ned coll postzegelbkjes in map pfr   5,00 

96 ned coll van 11 zomerpz boekjes in map pfr hoog 5,00 

97 ned coll kinderblokken in mapje   hoog 8,00 

98 map met div vellen w.o insect serie n-guinea pfr hoog 2,50 

99 suriname op 2 stockkrt pfr pfr   3,00 

100 denemarken/ddr op stockkaart     3,00 

101 motief op 2 stockkrt     2,00 

102 reich diversen op stockkaart     2,00 

103 danzig op stockkaart     3,00 

104 reich diversen op bladen     5,00 

105 reich diversen op stockkaart     4,00 

106 diversen op 2 stkkrt w.o ned     1,50 

107 canada  op 2 stkkrt prachtcoll w.o. pfr   hoog 3,00 

108 bund op stockkaart wo franse zone     2,00 

109 belastingzegels coll in dik stockbk prachtcoll   hoog 26,00 

110 diversen in stockboek w.o zweden   30,00 3,00 

111 ned in stbk vnl pfr blokken en vellen   120,00 8,00 

112 ddr in stockboek veel vellen     2,00 

113 denemarken doosje afgeweekt     1,50 

114 hongarije doosje afgeweekt met series     3,50 

115 frankr doosje afgeweekt     1,00 

116 duitsl/ ned kolon in sigarendoosje     7,00 

117 div in doos w.o pfr series     5,00 

118 div grote doos div afgeweekt     4,00 

119 diverse poststukken      2,00 

120 div mast plaatfouten cat 2017 nwpr 69,50       
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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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FILATELISTEN VERENIGING WIJK BIJ DUURSTEDE 
 

Opgericht 21 november 1994 

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

aangesloten bij de Koninklijke Bond van Filatelistenverenigingen 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/
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