
 

 

 1 

1

 



 

 

 2 

 



 

 

 3 

Jaargang 27 nummer 5                                              19-01-2021 

 

 

Het bestuur van de Filatelisten Vereniging Wijk bij Duurstede  

nodigt U uit voor de maandelijkse clubavond op: 

 

dinsdag 19 januari 2021 

 
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,    
  

 

Aan het eind van een bewogen jaar kijk je even terug. 

In februari j.l. sloot ik de vergadering af met: “Ik hoop jullie de 

volgende maand weer te treffen”. Hoe anders ging het verloop van dit 

jaar. 

Iedere maand weer”hoop” dat we konden vergaderen. 

Hoop op een mooie veiling met die zegels die je nog miste. 

Hoop op het elkaar weer kunnen ontmoeten met mooie gesprekken. 

Hoop op de december feestavond en al die hoop werd niet waar. 

Hoop, toch blijk ik dat woord zeggen, omdat het de toekomst is waar 

wij niets over te zeggen hebben. 

Hoop.  

Ik hoop dat in het nieuwe jaar dit woord omgezet wordt in daden en 

goede gezondheid voor iedereen en allen die jullie dierbaar zijn. 

Dat we weer normaal bij elkaar kunnen komen op de clubavonden. 

Alhoewel ik besef dat de bijeenkomst in januari door de Lockdown 

op losse schroeven staat. 

En toch blijf ik zeggen “Ik hoop dat...”. 

Allen een goede jaarwisseling en op naar een mooi postzegeljaar. 
 

Evert 

 

 

In verband met wijzigingen 

Check voor vertrek naar de clubavond de 
website: 

www.fv-wbd.nl/agenda  
 

 

 

http://www.fv-wbd.nl/agenda
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Van de secretaris 

 

De secretaris laat het afgelopen jaar maar zoals het is geweest. We 

hebben elkaar in het nieuwe verenigingsjaar niet of nauwelijks 

gezien. Op de avonden van september en oktober waren ca. 15 leden 

aanwezig. November en ook de vaste feestavond van december 

hebben wij voorbij laten gaan om de bekende reden. Het bestuur 

hoopt dat voor jullie het Nieuwe Jaar goed begint ondanks de 

beperkingen die ons zijn opgelegd.  

Misschien is het tijd om nog eens goed door de verzamelingen heen 

te lopen en te zien wat er zoal ontbreekt. Of juist misschien een 

nieuw thema of landenverzameling beginnen? Iets nieuws geeft altijd 

weer hoop op betere tijden. Zo kan er volop worden gepostzegeld.  

De veilingmeester staat elke verenigingsavond in de startblokken om 

zijn steentje bij te dragen om jullie wensen in vervullingen te zien 

gaan. 

 

Bij het schrijven van dit artikel ben ik mij ervan bewust dat de 

januari-avond wellicht niet kan doorgaan. We houden echter de moed 

erin en zullen steeds proberen de avonden te organiseren. De 

toekomst van het seizoen blijft echter ongewis.  

 

Zoals eerder aangegeven, blijf de website volgen of een avond al dan 

niet doorgaat.  
 

 

 

De Fournier vervalsingen.   
                                        Met dank aan Rietdijk veilingen en Jan Hoogerhuis 

 

Francois Fournier(1846-1917) was een vervalser van (zeldzame) 

postzegels, doch zag zichzelf als kunstenaar ten voordele van de kleine 

man, omdat hij gewilde objecten imiteerde waarvan de originelen voor de 

“kleinere verzamelaar” onbereikbaar waren. In 1903 vestigde hij zich in 

Zwitserland, in 1904 kocht hij de voorraad van Henri Mercier(Henri 

Goegg) en begon zijn bezigheid met het namaken van zeldzame postzegels. 
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Zijn zaak groeide al snel en van 1910 tot 1914 publiceerde Fournier zelfs 

zijn eigen prijslijst: “Le Fac-Simile”. Hij zei actief te zijn in 23 landen en in 

1913 ruim 10.000 klanten te hebben. Zijn laatste prijslijst van 1914 laat 

ruim 3650 verschillende nagemaakte zegels zien, die echter niet allemaal 

zijn creatie waren. 

 

In het begin stond Fournier op goede voet met handelaren en filatelistische 

verenigingen, maar toen zijn handel snel groeide waren er wederverkopers 

die het niet zo nauw namen met de echtheid van de stukken. Zij begonnen 

de vervalsingen als echte zegels te verkopen. Dat sloeg uiteindelijk terug op 

de handel van Fournier. Veel mensen wilden geen zaken meer met hem 

doen en de mogelijkheid zijn handel te adverteren werden voor hem 

drastisch ingeperkt. Dat is vermoedelijk ook de reden geweest voor het 

opstarten van zijn eigen publicatie om toch bekendheid te geven aan zijn 

producten. Daarnaast foeterde hij in zijn eigen publicatie uitgebreid op de 

postzegelhandel en specifieke handelaren die hem dwars zaten.  

 

Eén van zijn medewerkers, Charles Hirschburger, probeerde na de dood van 

Fournier zijn handel voort te zetten, maar was daarin niet succesvol. In 

1927 kocht de Union Philatélique de Geneve de overgebleven voorraad van 

de weduwe van Hirschburger om te voorkomen dat deze in verkeerde 

handen zou vallen. De vervalsingen wogen in totaal meer dan 400 kilo en 

daarnaast was er ook drukmateriaal voorhanden. Veel van de zegels waren 

beschadigd, omdat de voorraad in vochtige omstandigheden bewaard was 

gebleven. Het drukmateriaal ging naar het Geschiedkundig Museum in 

Geneve. 

 

De vervalste postzegels werden voorzien van een opdruk Faux en/of 

Facsimile. Studenten van de Kunstacademie van Geneve werden ingezet 

om 480 albums te maken voor een representatieve indruk van het werk van 

Fournier. Deze albums werden verkocht aan handelaren en verzamelaars in 

het circuit in 1928. Deze boeken worden beschouwd als standaardwerken 

op het gebied van vervalsingen. 

 

Veel van deze werken zijn later uit elkaar gehaald en incompleet. Ze komen 

weinig in vrijwel complete en mooie staat op de markt, gezien de geringe 

oplage. Tijdens de veiling van de firma Rietdijk in Den Haag zijn een aantal 

boeken als kavel 3321 in de veiling gekomen. Voorwaar een zeldzaamheid. 
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De notaris weet niet wat een 

zakjapanner is 
        
 Che Chow Li 

Zoals de meesten van jullie wel weten behoort een notaris van goed 

gedrag te zijn. Clienten en wederpartijen dienen ervan uit te gaan dat 

de notaris alles doet om de wet te handhaven en geen akten regelt die 

de toets van het fatsoen en de wet niet kunnen doorstaan. Dat er wel 

eens een dubbele uitleg kan komen voor een artikel is altijd mogelijk. 

Daar waar meer mensen iets lezen, wordt er regelmatig een andere 

gedachte en uitleg aan gegeven. U denkt natuurlijk waarom ik zo 

uitvoerig in een postzegel blad van de vereniging schrijf over het 

notariaat. Wel de reden is simpel. Na jaren wachten totdat iemand 

eens de notaris zegel zou beschrijven, heb ik zelf maar de pen gepakt. 

Tenslotte hebben we tegenwoordig allemaal wel met de notaris te 

maken gehad met onroerend goed, oprichten BV/NV, testament, 

huwelijkse voorwaarden, noem maar op. In de vorige editie van de 

Lekbode vertelde ik jullie hoe in het vak van het notariaat ook 

misdaad voor kan komen. Er zit altijd wel een rotte appel in de 

fruitmand. 

Dit keer haal ik een zaak aan waar ik nauw bij betrokken was. Dit 

gaat over de uitleg van afspraken die je maakt met een notaris. Het 

gaat hier om de verkoop van een onroerend goed in het noorden van 

het land. De koper wenste zelf een notaris te kiezen die ook in het 

noorden was gevestigd. Mijn cliënt wenste niet voor die verkoop af te 

reizen en sprak met de notaris af dat hij een machtiging zou zenden, 

zodat een medewerker van het kantoor namens verkoper mocht 

optreden, en dat de notaris hem ruim van tevoren de concept akte zou 

leveren en ook de nota van afrekening. Ik heb nog nooit zo’n slechte 

notaris meegemaakt als in dit geval. De concept akte gaf aan dat de 

notaris als voorletters JJ had, terwijl op zijn briefpapier JH stond 

vermeld. Het adres van het onroerend goed stond fout in de akte, de 

bijdrage van de VVE werd niet verrekend, er werd niet gevraagd naar 
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betaalde onroerend goed belasting, waterschap heffing en 

forensenbelasting. Ook stond vermeld dat de statuten van de VVE in 

1974 waren gewijzigd, terwijl dat in 1994 nogmaals was gebeurd. 

Kortom de ene blunder na de andere. 

Toen de notaris de afrekeningsnota zond, stonden daar diverse grove 

fouten in en mijn client zou zelfs (ten onrechte) meer ontvangen. Dat 

verschil ging niet om centen maar om duizenden guldens. Dus de 

notaris maar weer geïnformeerd. Hij weigerde eerst een nieuwe 

berekening te zenden en ook een gecorrigeerde akte. Na enig 

aandringen werd dat toch gedaan. De notaris deed dat echter NA het 

passeren van de akte, hetgeen niet mocht omdat client geen 

goedkeuring had gegeven per fax. Toen heeft client maar een boze 

brief per fax gezonden. De notaris liet een medewerkster met de zaak 

van client bellen en besprak de hele zaak met de telefoniste van 

client. Ik stop nu maar met wat er nog meer fout ging.  

Client diende een klacht in bij de Kamer van Toezicht over de 

notarissen en kandidaat-notarissen. In de KvT zitten 

vertegenwoordigers van notarissen, de consumenten en een 

onafhankelijke jurist. Cliënt diende twee klachten in: 1 – de uitermate 

slechte behandeling van akten en correspondentie 2 – het onjuist 

gebruik maken van de volmacht. Na 4 maanden wees de kamer van 

toezicht punt twee toe en één niet want de notaris had excuses 

gemaakt.  

Client ging terecht in beroep bij het Hof. De notaris kwam aan met 

dezelfde nietszeggende argumenten en de wet van Murphy. Client 

betoogde dat een notaris werd benoemd middels een uitvoerige weg. 

De toekomstige notaris moet ervaring opgedaan hebben, hij wordt 

uitvoerig gescreend, er komt een lijst van kandidaten, de minister van 

binnenlandse zaken (meen ik me nog te herinneren) deed op basis 

van een lijst van kandidaten een voorstel en daarna moest er een 

koninklijke benoeming komen. Kortom men gaat niet over een nacht 

ijs. In het schriftelijk verweer aan het hof laat de notaris zijn 

kandidaat hem vrijpleiten en deze doet net alsof hij alle gesprekken 

e.d. heeft gevoerd. Client voert bij het hof aan dat na zo’n procedure 

de notaris alle gemaakte fouten niet kan verdedigen met de wet van 
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Murphy. Immers als dat mag volgens de KvT dan heeft die hele 

benoeming procedure geen zin. Bijna een jaar na deze fouten doet het 

hof uitspraak: zij vernietigt de beslissing van de KvT en verklaart de 

klacht alsnog gegrond. 

Conclusie: let zelf altijd op als je de notaris inschakelt. Het zijn en 

blijven mensen, maar gezien hun tarieven mogen de in bovenstaande 

zaak gemaakt (16) fouten gewoon niet. In de tijd dat deze zaak 

speelde waren er al computers. En natuurlijk vond mijn client de 

notaris een zak……… zonder Japanner. 

 

Grapje.                                                                           van Che Chow Li 

 
De echtgenote van Che Chow Li kreeg een verjaardags. kaart die te weinig 

porto bevatte. Zij kreeg het verzoek van PostNl om 4 postzegels met de 

waarde 1 terug te sturen. 

Zo gevraagd zo gedaan.  
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Soorten postzegels Deel 9                 door;Jos du Floo 
 

Blok met twee of meer samenhangende zegels van verschillend 

ontwerp of Waarde. 

Aan België de eer om op 15 september 1937 voor het eerst een blok 

uit te geven bestaande uit vier zegels met daarop twee verschillende 

waarden. Linksboven is de zegel gelijk aan de zegel rechtsonder en 

rechtsboven is de zegel gelijk aan de zegel linksonder. Het zijn 

toeslagzegels met waarden 1.50 frank (toeslag 2,50 frank) en 2.45 

frank (toeslag 3.55 frank). De toeslag kwam ten gunste aan het 

Koningin Elisabeth Muziekfonds. 

 

Het eerste blok met in de omlijsting doorlopende afbeelding. 

Ik 1960 gaf Israël een blok uit ter gelegenheid van de nationale 

postzegeltentoonstelling te Tel-Aviv. Daarop linksonder één 

postzegel van 25 Agorot. Het vel toonde een oude gravure uit 1741 

en op de zegel de afbeelding van een oude Franse postiljon. 

 

Het grootste blok. 

Io 6 oktober 1964 gaf de DDR een blok uit ter herdenking van het 

15-jarig bestaan van de republiek. Op het silhouet van de landkaart 

staan 15 niet geperforeerde zegels van de gelijktijdig uitgegeven 

beroepenserie afgebeeld. Het blok heeft een afmeting van 210 x 285 

mm. 

 

Zegels als geschenk. 

Er zijn zegels uitgebracht die primair niet geschikt zijn voor de 

handel. Dat zijn onder andere gelegenheidsuitgiften die bekend zijn 

onder benamingen als minister-album, ministerblok, ministerdruk, 

épreuve de luxe en épreuve d’artiste. Veelal zijn dit zegels die in 

opdracht van postadministraties met bijzondere zorg worden 

vervaardigd en als geschenk aan hooggeplaatste personen worden 

gegeven. In tegelstelling tot de benaming dus niet alleen aan 

ministers. Vaak worden die zegels op karton gedrukt of op een 

hoofwaardige papiersoort. Meestal ook een apart cliché en ongetand. 

Als voorbeeld de jubileumzegels van 1923 voor de overzeese 



 

 

 13 

gebiedsdelen. Daarvan werden zegels op Japans zijdepapier gedrukt. 

Zo ook de Duitse gelegenheidszegels voor de Internationale 

Verkeerstentoonstelling in München. In opdracht van de toenmalige 

minister van Posterijen, Schubert, werden er 100 blokken op schept 

papier gedrukt en vervolgens aan eregasten uitgereikt. 

 

Naast België, die van nieuwe uitgiften ook ‘luxedrukken’ aanmaakt, 

is Frankrijk kampioen op dit gebeid. Die laat van alle uitgaven 

ongetande luxe velletjes malen die in zeer kleine oplagen aan hoge 

ambtenaren worden verstrekt. Regelmatig zijn die velletjes op 

veilingen te koop. In de volksmond worden deze uitgaven ok wel 

gezien als een verkapte salaristoeslag. Deze ministerblokken zijn 

meestal niet geldig voor frankering en vaak ongegomd. Daarnaast 

zijn vooral uit Frankrijk de épreuves d’artieste bekend. Dat zijn 

zegels die door of namens de ontwerper in zwart of in een afwijkend 

kleur op handgeschept papier worden gedrukt. Vaak worden die door 

de ontwerper gesigneerd en ten eigen bate verkocht. Die zegels zijn 

eveneens ongegomd en niet geldig voor frankering. Leuk om te 

verzamelen maar de relatie met de werkelijke postzegel is er niet. 

 

Wordt vervolgd 

 
 

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

 

     19 januari   clubavond 

 

     16 februari   clubavond 

 

     16 maart   clubavond 

 

     20 april   clubavond 

 

     18 mei    clubavond –afsluiting seizoen 
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De waarde van brieven.                                                   door Jan Hoogerhuis 

 

Kort geleden is een brief uit 1859 met de eerste zegel van Lübeck verkocht 

voor 430.000 euro. Bij het veilinghuis Köhler in Wiesbaden was deze brief 

ingezet op 80.000 euro. 

Een tweede brief uit 1856, een zogenaamde Baden brief werd ingezet op 

100.000 en afgeslagen op 320.000 euro. Bedragen waar wij alleen maar van 

kunnen dromen. Of heeft één van onze leden ook zo’n oude brief in zijn of 

haar verzameling? 

Dan weet die persoon wat het waard is op een veiling. Oude brieven zijn 

zeer in trek. Kijk je verzameling eens goed na, misschien zit er wat tussen 

waardoor je opeens rijk bent. 

 

 

 

In verband met wijzigingen 

Check voor vertrek naar de clubavond de 
website: 

www.fv-wbd.nl/agenda  
  

 

 

Beste Medeverzamelaars.                                            door Jan Hoogerhuis    

 

Onlangs ben ik in het bezit gekomen van een stockboek Nederland met p.f. 

series uit de periode 1951-1978. Bijna alle series en zegels zitten in 

meervoud in dit boek. Sommige zelfs in blokken van 4.  

Maar ook een compleet vel milieustroken(1043/45).  

Als je in je verzameling iets uit deze periode mist, kan ik je misschien 

helpen je verzameling aan te vullen. De prijzen komen op ongeveer 10% 

van de cataloguswaarde, soms iets eronder. Ik neem het boek tijdens de 

komende bijeenkomst mee. 

 

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



 

 

 19 

 

kavel omschrijving uitv. cat.wrd inzet 
 

41 duitsland en reich in stockboek     4,00 

42 ned in davo 1852-1998 goed gevuld     50,00 

43 frankrijk in davo     15,00 

44 frankrijk in stbkje  pfr   10,00 

45 frankrijk in davo     15,00 

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       10,00 
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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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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 
    

 STAMPIE 
( Ton van de Wurf ) 

postzegelbenodigd
heden 

info@stampie.nl 

    

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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