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Jaargang 27 nummer 6                                              16-02-2021 

 

 

Het bestuur van de Filatelisten Vereniging Wijk bij Duurstede  

nodigt U uit voor de maandelijkse clubavond op: 

 

              De clubavond van februari gaat niet door  
 

VOORLOPIGE agenda voor dinsdag 16 MAART 2021 
 

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 
 

1. Om 20.00 uur welkom  
  

2. Mededelingen van het bestuur 
 

3. Rondvraag 
 

4. Behandeling jaarstukken 

a. Notulen van de  ALV van februari 2020 

b. Jaarverslag secretaris 2020-2021 

c. Financieel jaarverslag 2020, inhoudende  

1 Kascontrole 

2 Samenstelling 

kascontrolecommissie 

3 Jaarverslag Nieuwtjesdienst 
 

5. Bestuurssamenstelling, aftredend zijn: 

a. de secretaris 

b. de bestuursleden Yvonne de Goede en 

Wim Gresnigt en  

c. lid Che Chow Li van de Commissie 

Taxaties en Nalatenschappen 
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6. Beslissing over gedane schenkingen 

 

 

In de Lekbode van maart kunt u de verslagen lezen die onder 4 zijn 

genoemd 
 

 

TOT ZIENS 

 

De zaal is telefonisch te bereiken onder nummer 06-53148241 

  

   
 

VOORWOORD.                                                      

 

Beste postzegelvrienden, 

 

Het virus laat niet met zich spotten en voorzichtigheid is geboden. 

Ook nu in januari waren we vol plannen, maar weer werden de 

teugels aangetrokken. 

Wij waren dan ook genoodzaakt om de bijeenkomsten in januari en 

februari af te zeggen. 

Maar wel een Lekbode met daarin de ALV die voorlopig wordt 

uitgesteld tot maart. 

Het financieel jaarverslag 2020 met een toelichting van de 

penningmeester. 

Het secretarieel jaarverslag van de secretaris. 

De veilingmeester gaat deze maand een schriftelijke veiling houden. 

De regels hiervoor zijn ook in deze Lekbode te vinden. 

Ik hoop dat u allen deze tijd goed doorkomt en mocht een bijzonder 

verhaal over postzegels of gebeurtenissen. Schrijf een keer een stukje 

daarover voor de Lekbode. 

 

De voorzitter 
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In verband met wijzigingen 

Check voor vertrek naar de clubavond de 
website: 

www.fv-wbd.nl/agenda  
 

 

 

OPROEP – OPROEP – OPROEP – OPROEP 
 

Eén van de pijlers van onze vereniging is de nieuwtjesdienst. Regelmatig 

verschijnen er nieuwe postzegels en Post.nl verkoopt die graag ook aan 

grootverbruikers en verenigingen. Ook onze vereniging heeft een aantal 

afnemers (leden) die gebruik maken van deze dienst. Het bemiddelen in de 

verkoop levert onze vereniging jaarlijks een leuk bedrag op. In 2020 een 

bedrag van € 330.17. 
 

Henk van der Grind is tot op heden degene die de inkoop en verkoop regelt. 

Maar Henk heeft te kennen gegeven hiermee te gaan stoppen. Bij dezen een 

oproep of één van de leden bereid is om dit van hem over te nemen. Het 

leuke is natuurlijk dat u dan de eerste bent die alle nieuw uitgekomen zegels 

te zien krijgt. 
 

Wat houdt het in: U houdt bij wie er een abonnement heeft en welke zegels 

daarvoor nodig zijn. Vaak is dat elke keer hetzelfde. Soms wijzigt een 

abonnement en geeft u dat weer door aan Post.nl.  Vervolgens sorteert u de 

binnengekomen zegels en verdeelt u die over de inzenders. U factureert de 

zendingen en bezorgt die bij de afnemers. Desgewenst spreekt u af dat die 

zending bij u wordt opgehaald (deelnemers buiten Wijk bij Duurstede). Een 

kopie van de facturen stuurt u naar de penningmeester. Ook stuurt u de 

penningmeester de door u gecontroleerde factuur die Post.nl u stuurt. De 

penningmeester houdt de ontvangsten en de te betalen rekening van Post.nl 

bij. 
 

Lijkt u dat wat? Meldt u aan bij Jos du Floo via dufloo@kpnmail.nl of op 

0343 576736. Jos brengt u in contact met Henk. U reactie wordt met 

spanning afgewacht. 

 

http://www.fv-wbd.nl/agenda
mailto:dufloo@kpnmail.nl
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Beste leden, 

 

Zoals jullie hebben gelezen in het stukje van onze voorzitter is er in februari 

geen Algemene Ledenvergadering. Dat betekent dat wij de jaarrekening 

niet kunnen bespreken. Maar uitstel is geen afstel en hopelijk komt er in 

maart wel de gelegenheid voor de jaarcijfers en de nodige vragen daarover 

te stellen. 
 

Maar ik kan mij ook voorstellen dat er nu al prangende vragen zijn. Ik zal 

proberen om die alvast te beantwoorden. En dan baseer ik mij op vragen die 

jullie mij de voorgaande jaren ook hebben gesteld. 
 

- Het saldo van de openstaande debiteuren bestaat uit twee facturen 

die allen betrekking hebben op een levering van de nieuwtjesdienst. 

Inmiddels zijn die allen voldaan. 
 

- Het saldo van de crediteuren heeft betrekking op geleverde zegels 

van Post.nl. Enerzijds al gefactureerd en anderzijds verwachtend. 
 

- Het aantal leden per 1 januari 2021 betreft 48 leden waaronder 2 

huisleden.  
 

- Opbrengst adverteerders Lekbode blijft dalen. Twee adverteerders 

doen niet meer mee. De adverteerders die wel nog meedoen hebben 

voor 2021 10% korting gekregen vanwege het niet verschijnen van 

de Lekbode in 2020 (Corona). 
 

- De post maandblad is het tijdschrift Philatelie, leden kunnen daar 

een abonnement op nemen. De contributie daarvan wordt als 

verhoogde contributie doorberekend. 

- De post Lekbode betreft ons eigen clubblad. 
 

- Onder de post promotie is nog een factuur in verwerkt van het 

Calypso Theater van € 2.163 in verband met het 35-jarig bestaan. 
 

- De gift aan de Voedselband van € 500 zit verwerkt in de post 

representatie. 
 

- We sluiten het jaar 2020 af met een fors verlies van € 2.410,19. 

Maar als we kijken naar de nagekomen eenmalige kosten 

(Voedselbank € 500 en Calypso € 2.163) dan sluiten we het jaar 

eigenlijk met een positief resultaat van € 252,81 af. 

Immers € 2.163+ € 500 = € 2.663 – € 2.410,19 = € 252,81.  
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Als er nog vragen over de jaarcijfers zijn die niet tot maart kunnen wachten 

stel ze dan s.v.p. per e-mail. Mag naar dufloo@kpnmail.nl.  

Heb je geen e-mail dan mag het ook via de telefoon op 06 53148241. 

 

Jullie vragen zal ik uiteraard beantwoorden en zowel de vraag als het 

antwoord opnemen in de Lekbode maart.  

 

Hartelijke groet 

Jos du Floo 

 

Penningmeester 

 

 

Lastig beroep: notaris 
 

 

De titel zegt al genoeg over het vak van de notaris. In de 
vorige afleveringen van de Lekbode heb ik u kennis laten 
maken met misstanden, eerlijkheid, integriteit, 
onafhankelijkheid, kortom alle normen van (zakelijk) fatsoen 
die zich in het notariaat voordoen. Een voorbeeld van een 
filatelistisch lastig vak is dat van notaris. U kent allemaal een 
postzegel over het notariaat, want Nederland schonk in 1993 
aandacht aan het 150-jarige jubileum van de Koninklijke 
Notariële Broederschap. De koninklijke Notariële 
Broederschap is een vereniging van notarissen en kandidaat-
notarissen. 
Dat is niet altijd zo geweest. In 1843 werd de vereniging op 
initiatief van de Amsterdamse notaris B. Tideman opgericht als 
Broederschap der Notarissen. Kandidaat-notarissen richten in 
1851 hun eigen Broederschap van Kandidaat-Notarissen op In 
1973 gingen beide broederschappen samen op in de 
Koninklijke Notariële Broederschap en behartigt de belangen 

mailto:dufloo@kpnmail.nl
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van het notariaat in de meest ruime zin. De Broederschap 
onderhoudt daartoe onder andere contacten met overheid, 
politiek en maatschappelijke organisaties. Verder besteedt de 
vereniging veel aandacht aan voorlichting aan leden, 
(bij)scholing van leden en publieks- en persvoorlichting. 
 

 
 
Er verscheen in 1993 een doorloper van postzegels met het 
waarmerk van de notaris. Ook andere landen gaven 
postzegels uit over een jubileum in het notariaat. Een 
voorbeeld hiervan is Oostenrijk (1971). Italië schonk in 1975 
aandacht aan de 100-jarige notariswetgeving. In 1969 kwamen 
de notarissen van Zuid-Amerika bijeen. De postdienst van 
Uruguay schonk aandacht aan dit congres. Wellicht de meest 
interessante uitgave over het notariaat verscheen in 2014, 
toen de postdienst van Portugal aandacht schonk aan het 800-
jarige jubileum van het notariaat. Het Nederlandse ontwerp 
van de postzegels is gemaakt door Paul C. van der Groen. 
Tot zover het notariaat. Het grootste deel van de notarissen 
wordt gevormd door vakmensen. Maar, blijf alert wat men voor 
u maakt aan akten, overeenkomsten, testamenten e.d. Vaak 
betaalt u veel en dan mag u kwaliteit verlangen, 
 
Che Chow Li 

https://www.filahome.nl/postzegels/notaris-portugal-2014.htm
https://www.filahome.nl/postzegels/notaris-portugal-2014.htm
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Nieuwe postzegeluitgiften Nederland 
 

Postnl heeft op 21 oktober 2020 een leuk velletje uitgegeven gewijd 

aan Martin Garrix, de artiestennaam van Martijn Garritsen. Martijn is 

in 2016, 2017 en 2018 uitgeroepen tot de beste DJ ter wereld. Hij is 

dan ook veelgevraagd op grote dancefestivals en beroemde dansclubs 

over de hele aardbol. 

 

Martin Garrix heeft een eigen platenlabel, STMPD RCRDS. Boris 

Lammertse is grafisch ontwerper en de vaste vormgever bij het 

platenlabel. Het was voor hem heel speciaal om nu ook het 

postzegelvel te mogen ontwerpen. Hij kreeg daarbij steun van de 

vader van Martijn, Gerard Garritsen, die we kennen als voormalig 

veilingmeester bij Wiggers de Vries en later Corinphila en 

tegenwoordig financieel directeur van STMPD RCRDS. 

 

Wat technische gegevens: het velletje meet 170x122 mm, de 

postzegels 30x40 mm, het papier is normaal papier met fosforopdruk, 

de 69.000 gegomde velletjes worden in offset gedrukt door Joh. 

Enschedé in de kleuren cyaan, magenta, geel en zwart. 

Met het blote oog is het niet te zien, maar de zegels hebben toch iets 

speciaals. Daarvoor is een speciale app nodig. Deze Martin Garrix 

app is te downloaden via Google Play en de App store. Door de 

postzegel met de app op de smartphone te scannen kom je midden in 

een mini-concert van Martin Garrix. De beelden van het concert 

mengen zich met de camerabeelden van je smartphone. Probeer het 

maar eens, of laat je kinderen of kleinkinderen het maar eens 

proberen. Ze zullen dan niet langer meer zeggen, dat filatelie een 

vergrijsde hobby is!!! 

 
Ton van der Wurff 

Bron: Collect 
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Vindt u schepen ook zo leuk? 

 

 

 

In Zuidwest-Drenthe ligt een bijzonder natuurgebied: Nationaal Park 

Dwingelderveld. Het Nationaal Park is het grootste aaneengesloten 

natte heidegebied van West-Europa. Er zijn maar liefst twee 

schaapskudden met herder die de heide in conditie houden. 

Op mijn fietstocht door Drenthe de afgelopen zomer heb ik genoten 

van dit fraaie gebied. 
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Soorten postzegels Deel 9                 door;Jos du Floo 
 

Rouwzegels 
 

Ik heb het nu niet over zegels die worden uitgegeven en op poststukken 

worden geplakt waarmee overlijdensberichten worden verstuurd. Dat is een 

andere categorie dan dat ik nu beschrijf. Ik heb het over rouwzegels die zijn 

uitgegeven als teken van nationale rouw. Ze worden als regel zwart gedrukt 

of voorzien van een zware zwarte rand. Latere uitgaven waren iets minder 

somber. Bij de dood van koning Albert I (België 1934) verscheen er een 

zegel van 75 c. Dit was de bestaande zwarte zegel voorzien van een zwarte 

rouwrand. Ook Belgisch Congo en Ruandi-Urundi volgden en gaven 

speciale rouwzegels uit. Na het overlijden van koningin Astrid verscheen er 

een rouwserie. Deze serie had een toeslag die ten gunste kwam voor de tbc-

bestrijding. Na de dood van koningin Elisabeth in 1965 verscheen er een 

rouwzegel. 

 

Duitsland gaf op 4 september 1934 een serie van zes rouwzegels uit 

vanwege het overlijden van Von Hindenburg. In 1937 verschenen er in 

Tsjechoslowakije twee rouwzegels in verband met het overlijden van 

President Masaryk. Toe in Joegoslavië koning Alexander I overleed 

verscheen er een rouwserie van 14 waarden.  

 

In Amerika werd veertien maanden na het overlijden (vermoord) van 

Abraham Lincoln een zwarte postzegel van 15 cent uitgegeven. Deze zegel 

bleef tot 1869 als normale frankeerzegel in roulatie. Weliswaar werden 

afbeelding en kleur gekozen vanwege het overlijden van Lincoln (14 april 

1865) maar officieel is het geen rouwzegel al wordt de zegel vaak wel als 

zodanig als eerste uitgegeven rouwzegel benoemd. 

 

De eerste officiële te benoemen rouwzegel werd in 1888 uitgegeven door 

de Courier Stadtbrief Beförderung. Dat was een Duitse particuliere 

postdienst. De zwarte zegels toonden het portret van de in dat jaar 

overleden keizer Wilhelm I. De Duitse rijks post vond het geen reden om 

een rouwzegel voor uit te geven. Ook niet toen zijn zoon Frederik III drie 

maanden na zijn troonsbestijging overleed.  Zoals hierboven gebeurde dat 

pas in 1934 na het overlijden van Von Hindenburg. 
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In 1923 verscheen in de Verenigde Staten de eerste van staatswege 

uitgegeven rouwzegel. Dir was een 2 cent postzegel ter nagedachtenis van 

de op 2 augustus overleden president Warren G. Harding. Na de door van 

ex-president Woodrow Wilson verscheen er in 1925 een zwarte 

frankeerzegel van 17 cent met daarop zijn portret. Deze zegel bleef tot 1938 

in roulatie als onderdeel van een permanente serie. 

 

De tweede officiële rouwzegel verscheen in 1924 in de USSR. Deze werd 

enkele dagen na het overlijden van Lenin (21 januari 1924) uitgegeven. De 

zegels, serie van vier, toonden zijn portret in een rode lijst met een brede 

zwarte rand eromheen. Tot 1928 werden de zegels ieder jaar herdrukt en 

opnieuw uitgegeven. 

 

De eerste rouwzegel ter herdenking van een buitenlandse overledene 

verscheen in 1945. Dit ter herinnering aan president Franlin D. Roosevelt. 

Deze zegels verschenen in Griekenland, Hongarije, Haïti, Honduras, 

Nicaragua. Ook van landen zoals El Salvador, Guatemala en Brazilië is 

bekend dat zij rouwzegels hebben uitgegeven. 

 

De zeldzaamste reglementair uitgegeven rouwzegel is de 10 rupee van de in 

augustus 1948 door India uitgegeven serie wegens het overlijden van 

Mahatma Gandhi. Daar zijn slechts honderd stuks van gedrukt. 
 

 

Wordt vervolgd 

 
 

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

 

 

     16 maart   clubavond 

 

     20 april   clubavond 

 

     18 mei    clubavond –afsluiting seizoen 
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Filatelistische curiosa (14)  

De bescheidenheid van onze wensen in vroegere tijden.  

Al ver vóór de kerstdagen hangen in vele huiskamers hele slierten fraaie 

wenskaarten aan een wand, op prikborden, aan kleurige linten of anderszins 

uitgestald als zichtbare tekens van de naderende feestdagen. Zelfs in deze tijd van 

digitaal contact zijn de vaak uitbundige wenskaarten nog volop aanwezig. Hoe 

anders was dit tot halverwege de vorige eeuw! Uit eigen herinnering en dankzij de 

hier uitgestalde bewijzen weten we dat soberheid en bescheidenheid in het 

wenskaartengebeuren toen overheersten. Het was al helemaal geen gewoonte 

(althans in het noorden van ons land) om kerstkaarten te sturen: nieuwjaarswensen, 

dat was belangrijk. Het middel daartoe was een simpel visitekaartje met de 

gedrukte naam van de afzender(s) en de geschreven toevoeging ‘g.n.’, wat 

natuurlijk ‘Gelukkig Nieuwjaar’ betekende. (In het zuiden des lands was het 

uiteraard ‘z.n.’ voor ‘Zalig Nieuwjaar’.) De kaartjes en de enveloppen hadden een 

werkelijk minimaal formaat. De 

eerste dateert uit 1950 en was 9,5 bij 

4cm en dat was ook wel de klei nste 

ruimte die men nodig had voor een 

postzegel en het adres. (N.B. Van 

alle drie enveloppen is de adreszijde 

volledig afgebeeld.) 

Het was in die tijd ook niet nodig de 

kaarten al half december te 

versturen, kort na Nieuwjaar was 

vroeg genoeg, maar ideaal was bezorging op 1 januari. Het eerste kaartje is 

afgestempeld op 5 januari (1950), het tweede op 29 december 1924 en het 

aangebrachte kruis betekent dat het op 1 januari besteld moest worden. Vrije dag? 

Niet voor de post! Het tweede kaartje heeft een iets groter formaat: 11 x 5 cm. Het 

derde kaartje meet 9,5 x 6 cm, is afgestempeld op 18 oktober 1923 en heeft dan 

ook niets met Kerstmis of Nieuwjaar te maken. Dezelfde visitekaartjes en 

envelopjes werden in die tijd ook gebruikt voor andere doeleinden en werden dan 

logischerwijze voorzien van een andere afkorting: ‘h.g.’ (hartelijk gefeliciteerd), 

‘p.f.’ (pour féliciter) of ‘p.c.’ (pour condoléance). Ook mensen zonder enige kennis 

van het Frans gebruikten deze afkortingen, want iedereen wist waar ze voor 

stonden. Het was niet het gebrek aan taalvaardigheid waardoor de afzenders kozen 

voor de afkortingen, maar een financiële overweging. Zo vielen de kaarten nog 

onder het drukwerktarief en de achterkant moest daarom ook dichtgevouwen 

worden en niet geplakt, zodat de post het desgewenst kon controleren. Deze mini-

briefjes zijn ondingen bij machinale verwerking van de post en in 1957 werd er een 

minimumeis aan de afmetingen ingesteld. 



 

 

 16 

 



 

 

 17 

Onderstaande opmerking geldt niet voor een 

paar vaste “correspondenten “ zoals : 

Jan Hoogerhuis 

Jos du Floo 

Chew. Chow Li 

Ton v.d. Wurff 

John de Vries 

 

Verder had hier uw vraag, aanbod, 

opmerking, cartoon of welke 

inbreng dan ook kunnen staan!!!  

We hebben 

grote behoefte 

aan inbreng 

van onze 

leden. 

 

 

Wellicht heeft u een aardig idee 

voor …………….. laat het weten. 

Wij zouden er blij mee zijn!! 
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DEZE MAAND SCHRIFTELIJKE VEILING 

 

Bij wijze van proef houden we deze maand een 

schriftelijke veiling. Na de veiling zullen Jan 

Hoogerhuis en ik kijken of onze extra inspanningen 

resultaat hebben gehad. We kijken dan naar de 

opbrengst en het aantal leden, dat een bod heeft 

uitgebracht. We houden er natuurlijk rekening mee, 

dat de leden aan deze nieuwe manier van veilen 

moeten wennen. 

REGELS 

Dit zijn de regels om mee te kunnen doen aan deze 

schriftelijke veiling. 

- Biedingen kunnen telefonisch, via email of 

per post plaatsvinden (mag dus ook bij Jan 

thuis in de brievenbus). Gebruik het formulier 

achter uit het boekje! 

- Bij gelijke (maximum)biedingen geldt het 

eerst binnengekomen (maximum)bod 

- Biedingen die na de vooraf vastgestelde 

eindbieddatum binnenkomen, tellen niet mee 

- Succesvolle bieders krijgen bericht 

- Toegeslagen kavels kunnen worden opgehaald 

en afgerekend op een van te voren 

vastgestelde plaats, dag en uur 
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- Toegeslagen kavels die achteraf niet aan de 

eisen van de bieder voldoen, hoeven niet 

afgerekend en gaan retour 

- Veilingkosten zijn 5% van de opbrengst van 

de toegeslagen kavels, zoals gewoonlijk  

 VERDERE INFORMATIE 

(Mail)adressen 

 

Jan Hoogerhuis 

jan.ilse@kpn.nl  Dirk Fockstraat 3 3961 DJ 

Wijk bij Duurstede 

tel.0343-574894 
 

 

John de Vries 

vriesjg@casema.nl Akkerweg 12 3972 AB 

Driebergen  

tel. 0343-539944 

 

LET OP! LET OP! LET OP! LET OP! LETOP! 

Biedingen insturen uiterlijk  zaterdag 20 

februari 2021 

Afrekenen en ophalen toegeslagen kavels 

zaterdag 27 februari 2021 van 10.00- 12.00 uur  

( Succesvolle bieders krijgen bericht waar!) 
 

mailto:vriesjg@casema.nl
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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 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 der Wurff ) 

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/


 

 

 25 

 



 

 

 26 

 


