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Jaargang 28 nummer 6

15- 02 -2022

Het bestuur van de Filatelisten Vereniging Wijk bij Duurstede
nodigt U uit voor de maandelijkse clubavond
op

15 februari

2022

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 opening en welkom
2.Mededelingen van het bestuur
3.Voortgang schenkingen
4.Vaststelling van de volgende documenten:
a. Huishoudelijk Regelement ( zie losse
bijlage)
b. Regelement Taxaties en
Nalatenschappen ( zie losse bijlage )
5.Rondvraag
6.Behandeling jaarstukken 2021
a. Notulen van de Algemene Vergadering
van 19 oktober 2019 ( niet toegevoegd
zie Lekbode van november 2021
b. Jaarverslag secretaris 2021
c. Financieel jaarverslag 2021,
inhoudende:
aa. Jaarverslag penningmeester
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bb. Verslag “kascontrolecommissie”
d. Overige jaarverslagen:
aa. Commissie “Taxaties en
Nalatenschappen”
bb. Veilingcommissie
7.Pauze en verkoop loten voor de verloting
8.Clubveiling “
9.Verloting en presentielijst
10. Sluiting van de clubavond
11. Afhalen en afrekenen van de aangekochte
kavels
De zaal is telefonisch te bereiken onder nummer 06-53148241

In verband met wijzigingen
Check voor vertrek naar de clubavond de
website:
www.fv-wbd.nl/agenda
SPECIAAL VERZOEK
Een van Pieter van der Sleens postzegel contacten is voor een project op
zoek naar de milieuzegels “ Denk groen, doe groen “ van Nederland die
in 2008 ( nr’s 2550 t/m 2559 ) en 2010 ( nr’s 2732 t/m 2741 ) zijn
uitgegeven.
Wie wil zijn/haar eventuele doubletten ( de gestempelde ) van deze
postzegels afstaan voor dit fraaie project. Pieter verteld u er wellicht meer
over.
Pieter van der Sleen is u dankbaar.
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Voorwoord.

door Evert Schuur

Beste postzegelvrienden,
In dit voorwoord toch een opgeluchte voorzitter, die op de dag na de
persconferentie van 25 januari 2022 kan schrijven we mogen weer.
En gelukkig kunnen we meteen de Algemene Vergadering houden.
Er zijn voor deze bijeenkomst wel opgelegde regels van toepassing;
In het bezit zijn van een geldig Corona Toegangsbewijs (CTB) op de
telefoon of een geprinte versie die niet door plastic is bedekt en een
identiteitsbewijs.
Dus:
Volledig gevaccineerd
Hersteld van corona
Negatieve test binnen 14 uur
Vaste zitplaatsen met 1,5 meter tussenruimte.
Tot uiterlijk 22.00 uur en was je handen.
Bij het bewegen/lopen in de ruimt is het dragen van een mondmasker
verplicht.
Kijk voor actuele informatie op www.rijksoverheid.nl/coronavirus.
Ook het veranderde Huishoudelijk Reglement en het Reglement
Taxaties en Nalatenschappen worden in stemming gebracht.
Tijdens de vergadering worden ook de jaarstukken en verslagen over
2021 behandeld.
Natuurlijk ook weer een echte veiling en de verlotingen.
Ik zie er naar uit om jullie weer “onder strenge opgelegde regels” te
kunnen ontmoeten.

5

Het is en blijft niet het leukste onderwerp maar blijft wel de aandacht
vragen: NALATENSCHAPPEN
We willen graag dat u en de uwen op de hoogte zijn van wat de
Filatelisten Vereniging Wijk bij Duurstede o.a. bied zoals hulp bij
nalatenschappen. Voor de Commissie Nalatenschappen & Taxaties is
er het volgende regelement opgesteld:
Reglement Commissie Nalatenschappen & Taxaties
Artikel 1
De commissie is een onderdeel van de Filatelistenvereniging Wijk bij
Duurstede.
De leden worden op voordracht van het bestuur en door de algemene
ledenvergadering benoemd voor een periode van drie jaar.
Artikel 2
De commissie bestaat uit drie of meer leden en legt verantwoording af aan
het bestuur.
De commissie kan bestaan uit leden en niet-leden.
Artikel 3
Het doel van de commissie is nagelaten betrekkingen te adviseren bij de
liquidatie of voortzetting van postzegelverzamelingen en zaken die hiermee
te maken hebben.
DE commissie kan ook leden of niet-leden op hun verzoek advies geven
omtrent de waarde en mogelijkheden van hun verzamelingen inzake
verkoop of voortzetting.
Artikel 4
Het advies aan leden van de vereniging en hun nagelaten betrekkingen is
een service van de vereniging en derhalve gratis.
De kosten van het advies aan niet-leden of hun nagelaten betrekkingen
bedragen 1% van de taxatiewaarde met een minimum van € 10,00 en
worden voldaan bij het uitbrengen van het advies.
De commissieleden ontvangen voor hun werk geen vergoeding van de
vereniging.
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Eventuele gemaakte kosten (reiskosten e.d.) worden door de
belanghebbende vergoed.
Indien de verzameling wordt verkocht via de verenigingsveiling worden
geen advies- en reiskosten in rekening gebracht.
Artikel 5
Alle getaxeerde delen van de verzameling worden voorzien van een waarde
aanduiding.
Het advies zal door twee leden van de commissie schriftelijk uitgebracht
worden een de betrokkenen.
De commissieleden zullen geen bod uitbrengen op de getaxeerde
verzameling. Ook zullen zij geen geschenken in welke vorm dan ook
aannemen.
Indien (niet-)leden of hun nagelaten betrekkingen een schenking willen
doen, komt deze ten goede aan de vereniging.
Artikel 6
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of waar over de uitleg geschil
mocht ontstaan, beslist het bestuur.
In de Algemene Ledenvergadering in de maand februari 2018 is de
volgende handleiding vastgesteld:
HANDLEIDING
Een verzoek tot taxatie wordt ingediend bij de secretaris van de vereniging.
De secretaris brengt dit verzoek over aan de secretaris van de commissie.
Een kopie van dit verzoek wordt gestuurd naar de voorzitter en de
penningmeester van de vereniging.
De secretaris van de commissie plant een afspraak met minimaal twee
commissieleden.
De commissieleden bekijken de te taxeren verzameling en noteren ter
plaatse met name de bijzondere en/of waardevolle objecten.
Indien mogelijk wordt er ter plaatse een waardebepaling afgegeven.
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Tevens wordt advies uitgebracht en de mogelijkheden besproken hoe de
verzameling te gelde kan worden gebracht.
Indien het niet mogelijk is ter plaatse een waardebepaling af te geven,
wordt een vervolgafspraak ingepland. Ter beoordeling van de
commissieleden wordt samen met de erfgenaam/eigenaar bepaald of de
verzameling wel of niet door de commissieleden wordt meegenomen.
Tijdens de afspraken, al of niet een vervolgafspraak, waaraan minimaal
twee commissieleden deelnemen, wordt in overleg met de
eigenaar/erfgenaam advies uitgebracht hoe en of de verzameling in kavels
wordt opgedeeld met al doel de opbrengst te verhogen. Wel wordt
gewaarschuwd dat dit gevolgen kan hebben voor het minder courante deel
van de verzameling.
Het verkavelen, al dan niet ter plekke, geschiedt door minimaal twee
commissieleden. Zij bepalen de verkaveling en de inzetprijs.
Van deze verkaveling wordt een verslaglegging gestuurd naar de
eigenaar/erfgenaam met een kopie naar de leden van de commissie en de
secretaris van de vereniging.
De ter veiling aan te bieden kavels worden allen zonder uitzondering
primair geveild op een verenigingsavond van de Filatelistenvereniging
Wijk bij Duurstede.
Indien de ter veiling aangeboden kavels niet worden verkocht, zijn er twee
opties:
Ofwel de kavels gaan naar de eigenaar/erfgenaam retour of de kavels
worden ter verkoop aangeboden bij een andere vereniging onder afspraak
dat 50% van de in rekening gebrachte veilingkosten ten gunste van onze
vereniging komt.
Is er geen regeling te treffen met andere verenigingen dan is de eerste optie
van kracht en gaan de kavels retour aan de eigenaar/erfgenaam. De
bemoeienis eindigt dan per direct.
Te allen tijde wordt het bestuur geïnformeerd over de status.
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Verslag over 2021 Commissie Nalatenschappen &
Taxaties
Aan het begin van het verslagjaar bestaat de commissie uit Che Chow Li,
Han Mulder en Henk van der Grind en is daarna niet gewijzigd.
De gevolgen van de pandemie zijn in het verslagjaar duidelijk merkbaar:
zoals alle andere activiteiten van de vereniging, staan de werkzaamheden
van de commissie op een laag pitje. Daar komt bij, dat door de lockdownmaatregelen het verrichten van taxaties erg werd bemoeilijkt.
Er is begin van het verslagjaar één verzoek tot taxatie binnengekomen,
waarvan op voorhand al duidelijk was dat het om een beperkte verzameling
ging: iemand wilde weten of hij een nieuwe auto zou kunnen kopen van de
opbrengst van de verzameling van opa. Vanwege de overheidsmaatregelen
was het niet mogelijk om door twee leden van de commissie een taxatie te
laten uitvoeren en daarom is de aanvrager uitgenodigd de verzameling aan
huis van een van de commissieleden aan te bieden. Het waren een paar
albums: oud wereldalbum waarin destijds de zegels uit postzegelpakketten
(wie kent ze nog?) werden geplakt, zelfgemaakte albums met meest
gebruikte zegels van Nederland, een album met wat materiaal van
overzeese gebiedsdelen en nog wat rommel. Allemaal zonder de bekende
dure zegels en vaak geen complete series. Van de niet-gestempelde
exemplaren waren er maar weinig postfris, er was wel heel wat moeite
gedaan om ze met plakkers te bevestigen.
De aanbieder is doorverwezen naar een speelgoedwinkel om te zien of hij
voor 5 euro nog een leuk autootje voor zijn zoontje zou kunnen
bemachtigen.
Daarna is door het bestuur een aan de vereniging geschonken verzameling
ter beoordeling aangeboden. Er waren leuke dingen bij, maar het geheel
was niet zeer waardevol.
Tenslotte heeft de commissie een grote verzameling (afkomstig uit een
nalatenschap) ter beoordeling ontvangen van het bestuur. Door de
coronamaatregelen was het niet mogelijk om de taxatie als voltallige
commissie te verrichten en daarom is besloten om in groepjes van 2 het
geheel te beoordelen. Dat waren genoeglijke bijeenkomsten met heel veel
items. Inmiddels is aan ieder bekend hoe groot die verzameling wel is en
wat het bestuur heeft besloten om deze voor de leden beschikbaar te maken.
Uiteindelijk toch nog werk voor de commissie in dit jaar en we hopen op
betere tijden.

9

Jaarverslag secretaris over 2021

Januari tot en met mei 2021
Ook in 2021 heeft de pandemie Corona de Vereniging parten
gespeeld. In de maanden januari tot aan het eind van het seizoen in
mei konden vanwege maatregelen van het kabinet geen ledenavonden
plaatsvinden. Wel kwam de Lekbode uit.
September
In september stond het licht op groen, het nieuwe seizoen kon weer
van start gaan. Het werd een gemoedelijke avond waarin het bestuur
de leden bijpraten over een aantal zaken zoals de WBTR. Dit heeft
tot gevolg dat het huishoudelijk reglement moet worden aangepast.
Besluitvorming zal plaatsvinden door de leden tijdens de ALV van
februari 2022 als deze kan doorgaan. Een ander belangrijk onderwerp
was de afhandeling t.a.v. de schenkingen en nalatenschappen. De
ledenavond werd in verband met vakanties van de grijze golf
gehouden op de laatste dinsdag van de maand.
Oktober
Deze avond stond in het teken van de uitgestelde Algemene
Ledenvergadering van februari welke door de Corona niet mogelijk
was. Bestuursleden werden herkozen, jaarverslagen goedgekeurd.
Ook het onderwerp schenkingen kwam breedvoerig aan de orde.
Op deze avond weer een gebruikelijke DVD-lezing met als
onderwerp ‘’Zeehelden”. Het was een droge opsomming van
jaartallen.
November
In november stond de concept-begroting voor 2022 op de agenda.
Deze werd zonder wijzigingen aangenomen onder dank naar de
penningmeester.
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December
Ook deze avond konden we als Vereniging niet bij elkaar komen. De
leden werden per e-mail op de hoogte gebracht dat de Bingo-avond
niet door kon gaan.

Verslag van de veilingcommissie over het boekjaar 2021.
Niet alleen voor de vereniging was het een raar jaar, ook voor de
veilingcommissie hakte het jaar 2021 erin. Iedere keer weer veilingen
maken voor avonden die niet doorgingen wegens corona.
Toch hebben we de moed erin gehouden en ook schriftelijk bieden
was mogelijk. Helaas werd hier weinig aan meegedaan. Veel werk
voor bijna niets. De veilingen die wel doorgingen brachten steeds
minder op.
Ook het inleveren van goede kavels lag op een laag pitje. Daarom
zijn we teruggaan van 120 kavels naar 80 kavels. Kijk nog eens in uw
dubbelen of er iets bij zit voor de veiling. Onze netwerken voor
goede kavels raken uitgeput.
Ook de prijzen van postzegels staan onder druk. Kijk maar eens in
uw nieuwe catalogus van 2022 en vergelijk de prijzen met die van
2018. Veel prijsverlagingen.
Maar ondanks corona en de lagere prijzen gaan we door met de
veiling. We hopen ook in 2022 u weer mooie kavels te kunnen
aanbieden tegen scherpe prijzen. Aan u om hierop te bieden en ons
werk nog aantrekkelijker te maken.
De veilingcommissie
John de Vries
Jan Hoogerhuis
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Er zijn filatelisten in soorten…………

………. zoals De Exhibionist
De exhibionist laat graag zien wat hij heeft. Op de
verenigingsavonden neemt hij een flink deel van zijn collectie mee.
Daarnaast heeft hij een aantal topstukken in een klein insteekboekje
gestopt, dat hij altijd op zak heeft Maar dat is niet om op te scheppen,
bij iedere postzegel kan hij een prachtig verhaal vertellen. Voorts is
de exhibionist gek op tentoonstellen.
In het dorpshuis, bejaardenhuis, regionaal, nationaal of internationaal. Hij laat geen gelegenheid voorbijgaan om een aantal
kaders met een deel van z’n collectie te vullen.
Als je een mooie collectie hebt, dan ben je immers verplicht om
mede filatelisten hiervan mee te laten genieten.
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Soorten postzegels

deel 19

door Jos du Floo

Briefkaartzegels
Dit zijn postzegels die op briefkaarten worden geplakt voordat de kaart
wordt verkocht. In de meeste gevallen zijn dat voorgedrukte zegels. Echter
gedurende 1889-1898 werden er in de Oranje-Vrijstaat briefkaarten
verkocht met daarop opgeplakte postzegels. Over de zegels heen werd
vervolgens een doorlopend wapenschild gedrukt. Postzegels met zo’n
opdruk kunnen dus alleen van briefkaarten afkomstig zijn.
Ook Frans Equatoriaal Afrika gebruikte op deze wijze zegels met opdruk.
Hongkong, Macao, Portugees Timor en Bulgarije gaven speciale postzegels
uit voor gebruik op briefkaarten.
Briefkaartbelastingzegels
Perzië (Iran) gaf gedurende de jaren 1922-1923 briefkaartbelastingzegels
uit. Die zegels waren i twee talen voorzien van het woord Controle.
Gedurende die periode was toen een belasting van toepassing op
prentbriefkaarten. Deze zegels was men bovenop de normale frankering
van ansichtkaarten verschuldigd.
Drukwerkzegels
Dit zijn zegels die worden gebruikt voor de frankering van drukwerken en
circulaires. Met name de vroegere Spaanse koloniën zijn er mee begonnen.
De Filippijnen waren de eerste in 1886. Later gaven ze van 1892 tot 1896
om de twee jaar een nieuwe serie uit. Cuba volgde in 1888.
Tsjechoslowakije gaf in 1934 krantenzegels uit. Daarop stond de opdruk
O.T. (Obchodni tiskopis – Handelsdrukwerk). Later, in 1940, gaf
Bohemen-Moravë krantenzegels uit met de opdruk in GD-OT
(Geschäftdrucksage – Obchodni tiskopis). Dit waren zegels van 10 heller.
De Verenigde Staten gaf geen speciale zegels uit voor drukwerk maar
verstrekte wel zegels die voor dat doel konden worden gebruikt. Het betreft
zegels van ½ cent (1922-1955), de zegels van 1 ¼, 1 ½ en 2 ½ cent (19561960), de 1 12/4 cent (1967) en de zegels van 3,1 cent, 3,5 cent. 7.7 cent,
7,0 cent en 8,4 cent. Die mochten door instellingen zonder winstoogmerk
en andere verzenders van massadrukwerk worden gebruikt.
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Kamppostzegels
Tijdens de beide wereldoorlogen werden deze zegels gebruikt door
krijgsgevangenen. Dit voor het interne postverkeer tussen de verschillende
kampen. Het gebruik stond onder bescherming van het Internationale Rode
Kruis. In 1915 werden ze gebruikt in het Britse krijgsgevangenenkamp in
Ruhleben bij Berlijn. Zo ook uit de Duitse gevangenkampen Knockaloe op
Man. Maar daar zijn ze maar een paar dagen in omloop geweest. Ook in het
kamp Bando bij Tukushima (Japan) zijn kamppostzegels gebruikt. In een
aantal Duitse kampen, Murnau, Gross-Born, Neubrandenburg en
Woldenburg, zijn zelfs blokken uitgegeven.
In 1870 gaven de Zwitserse posterijen portvrijdom etiketten uit met de tekst
Militaires franҫais/internés en Suisse/Gratis.
Ook bekend zijn de Nederlandse Interneringszegels uit 1916. Het gebruik
hiervan werd echter vaak door de Duitse censuur geweigerd. De zegels
waren te groot en er konden militaire geheimen over staan geschreven. De
groene interneringszegel werd binnen een week na uitgave weer
ingetrokken. De reeds gedrukte bruine zegels werd nimmer gebruikt.

Wordt vervolgd

In verband met wijzigingen
Check voor vertrek naar de clubavond de
website:
www.fv-wbd.nl/agenda
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Postzegels sparen een fantastische hobby die niet altijd winst
hoeft op te leveren
Dat er veel vormen van verzamelen zijn is zo langzamerhand wel bekend.
De een verzameld op thema of meerdere thema’s. De ander een land en dan
postfris terwijl weer een ander graag alles gestempeld heeft.
Een volgende die de zegels van de hele wereld verzameld ( is wel veel ) kan
bij voorbeeld aan POSTCROSSING doen. Hierbij kan je kaartjes sturen
naar onbekenden en vraag je weer een kaartje terug uit een vreemd land.
Het is zeker een manier om je brievenbus regelmatig aardig vol te krijgen.
Over de wereld heen schijnen er zo’n goede 800.000 mensen hieraan mee te
doen. Soms zoeken postcrossers elkaar op of regelen meetings.
Iemand die veel van postcrossing weet is bv. Jan Hoogerhuis en altijd
enthousiast om er over te vertellen of e.e.a. te laten zien.
Weer een ander denkt dat hij aardig wat weet van molens en spaart daarom
als wat met molens te maken heeft. Je kan hierbij denken aan het ontstaan
van molens, de soorten molens- en dat zijn er veel. Enveloppen met naam
molenaar. Of een straatnaam of plaatsnaam met iets van de molen erin.
Kortom er zij vele mooie manieren om de hobby leuk te maken.
Kerst zegels sparen is ook zo’n onderwerp. Je kan naast fraaie kaarten de
mooiste kerstzegels van over de hele wereld zoeken op beurzen en andere
bijeenkomsten die langzamerhand hier en daar weer kunnen.
Wat gespaart kan worden zijn zoal: bloemen in het algemeen, of juist alleen
cactussen of bomen of dieren of…… er zijn zat leuke onderwerpen te
bedenken.
Wat ook gespaart wordt – zoals je ook in deze Lekbode ziet – zijn
bijvoorbeeld plaatfouten of misdrukken.
Een mooie en vaak boeiende hobby die je beoefent voor “het leuk” en niet
voor het geld. En iedere hobby kost geld, je kan het in een fraaie en leuke
verzameling stoppen of je brengt het naar de kroeg, alleen dan heb je er
kortstondig lol van.
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Rubriek “Vraag & Aanbod”
Ook deze maand hebben leden vragen en aanbiedingen. Zijn er nog
meer leden die wat te vragen of aan te bieden hebben?
GEVRAAGD
Zegel
no.
nederland

AAGEBODEN
Land
nederland

Zegel
no.

Door:Hans van Eck
e-mail : v.eck@hetnet.nl
Conditie
Omschrijving
p.f. * 0
Wilh. Bontkraag
graag in aantallen.
NVPH nummers
57/79, 81/83,
102/103, 106,
116/120

Door: Hans van Eck.
e-mail : v.eck@hetnet.nl
Conditie
Omschrijving
p.f. * 0
plaatfouten

nederland

druktoevalligheden
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Prijs
€

Prijs
€
10% van
cat. pr.
10% van
cat. pr.

P(laat) – fouten: zoals vermeld in de NVPH catalogus ( van Wilgenburg )
PM- fouten : zoals vermeld in de Plaatfoutencatalogus van Mast
N-fouten: zoals vermeld op Plaatfouten.net

AAGEBODEN
Land

Zegel
no.

duitsland

Tuvalu
Nw.
Caledonie
USA.
Canada
Liechtenst
ein
Gurnsey

414
161

Door: Jan Hoogerhuis
e-mail : jan.ilse@kpnmail.nl
Conditie
Omschrijving
p.f. * 0
x
x RB Leipzich
album Deutsches
Reich
x
motiefzegels
Maxi envelop met
bankbiljet ban
frs.500,x
Blok 15
componisten
x
Blok muziek en
componisten
x
Compleet vel
x

2,-4,--

3,-2,-2,--

Compleet vel

2,--

Leeg stokboek
zwart ( ingeseald )

4,--

In verband met wijzigingen check of
bekijk altijd onze website:
www.fv-wbd.nl/agenda
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Prijs
€
65,--

Van de veilingmeester
Na de schriftelijke veiling van januari was het niet duidelijk of die
van februari ook weer schriftelijk zou verlopen. Aan de kavellijst is
het niet te zien. Dus als de veiling weer fysiek gaat plaatsvinden, kunt
u gewoon in de zaal bieden.
De februariveiling biedt ons inziens weer veel variatie. We
veronderstellen, dat u straks weer genoeg gespaard hebt om een of
meer mooie kavels op de kop te tikken. Van Nederland hebben we
een paar mooie telegramzegels. Die willen nog wel eens ontbreken in
een verzameling. Daarnaast wat vooroorlogse postfrisse zegels. Ook
de moeite waard, lijkt ons.
Verder hebben we een paar luxe kavels buitenland, w.o. deutsches
reich michel 699 gestempeld, gestempeld lastig te vinden. Natuurlijk
ook veel leuke partijtjes voor kleine prijsjes, zoals u dat van ons
gewend bent. Veel motief ook, dus als u vogels of fauna spaart, sla
uw slag! Voor de liefhebbers van oud- Duitsland is er ook weer
genoeg te vinden. En kijk eens naar die leuke collecties Canada. Echt
een interessant land om te gaan verzamelen. En….niet duur.
Spit de kavellijst maar door en breng een bod uit. Wij zorgen ervoor,
dat uw biedingen goed terecht komen. En wie weet, hebben ze een
paar leuke nieuwe zegels als resultaat.
Verbaas je over onze inzetprijzen, want die zijn door de bank
genomen nog steeds verschrikkelijk laag.
Schriftelijk of per e-mail bieden! Maar……. leuker is het om er bij te
zijn! Hopelijk kan het in februari!
John de Vries
e-mail: vriesjg@casema.nl
Tel. 0343-539944
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* = ongebruikt met plakker
kavel omschrijving
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

p.f. = postfris
uitv.

ned telegram nr. 1 prachtexemplaar
ned nr. 18 prachtexemplaar
ned port nr. 69-79 prachtserie
ned nr. 82-83 luxe exemplaren
ned nr. 166-168 luxe serie
ned telegram nr. 9 prachtexemplaar
suriname nr. 34-36 prachtserie
ned telegram nr. 11 prachtexemplaar
partijtje kleinrondstempels wo betere op kaartje
ned-indie nr. 309-316 prachtserie
curacao nr. 74 en 74a
ned-nw-guinea untea 1-19 prachtserie
partijtje kleinrondstempels wo speciale
curacao nr. 60 luxe exemplaar
ned-nw-guinea fdc nr. 11 luxe
ned fdc nr. 34 beschreven
reich mi nr. 699 luxe
reich mi nr. 423 pracht met luxe stempel
reich mi nr. 675-683 pracht
reich mi nr. 730y-38y pracht
suriname nr. 243 prachtexemplaar
curacao nr. 230, 231, 244
suriname nr. 37 prachtexemplaar
suriname nr. 317-320 prachtserie
suriname nr. 280-283 prachtserie
bund mi nr. 315-319 luxe
motief schepen/voetbal op kaartjes
motief treinen zimbabwe op postkaarten
motief fauna/flora rusland-batum
frankr. Losse zegels en een fdc
ned stockblad series uit nr. 578-699
ned stockblad series uit nr. 707-820
ned stockblad series uit nr. 920-1037
canada 7 fdcs blokken uit 1939-1945
canada 4 fdcs blokken vliegtuigen 1788-1803
canada partij fdcs.wo 100 jr hamilton
rusland partij briefkaarten met ingedr. Zegel
rusland partij enveloppen met ingedr. Zegel
polen partij briefkaarten met ingedr. Zegel
ned fdc album uit E188-232
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0 = gebruikt
cat.wrd inzet

0
0
x
pfr
pfr
0
0
0

50,00
100,00
20,00
32,00
30,00
28,00
45,00
45,00

x
0
x

9,50
61,00
65,00

pfr

5,00
4,00
30,00
32,00
65,00
20,00
13,00
34,00
5,50
5,00
12,00
90,00
25,00

0
0
x
x
0
0/pfr
x
x
x
pfr

pfr
pfr
pfr
0
0
x

274,50
132,60
68,90
28,50

17,00
20,00
5,00
12,00
11,50
10,00
11,00
16,50
7,00
2,00
18,50
6,50
4,00
1,00
0,85
3,00
10,00
15,00
6,00
5,00
8,50
1,00
1,00
2,00
6,50
8,50
0,50
0,80
0,50
0,50
10,00
8,00
4,00
3,00
3,00
3,00
1,00
1,00
1,00
5,00

kavel
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

omschrijving

uitv.

ned fdc album uit E253-329
ned p0laatreconstructie Unie van Utrecht 1979
ned stockblad wo hoge waarden
ned fdc album uit E260-371
ned fdc album E200-298
ned port nr. 1 en 2
port nr. 29 en 30
port nr. 61-64
port nr. 65-68
port nr. 69-79
dienst nr. 20-24 cour de justice
indonesie stbkje fdcs en los materiaal
motief schepen cplseries op stockb beter mat
suriname republiek prachtcoll op stockbl
diversen meest o-europa op bladen oud
motief vogels op stkkrt met series en doubletten
reich diversen op bladen wo series
reich diversen op stockkaart
danzig op stockkaart
duitsl wo reich op stockkrt, ook na wo2 dus
ned overzee op stockkrt pracht materiaal
reich div op insteekkrt propvol, met beter mat
frankr op insteekblad veel 50-er/60-er jaren
reich collectie op stockkrt luxe materiaal
reich coll op stockk met doubletten
franse kolonie klassiek op stockkrt
bohmen/mahren/generalg op stockkrt veel cpl
bohmen/mahren/generalg op stockkrt veel cpl
hongarije in vellen, een map vol
canada stockbk 1893-2012 geen dubbele
motief ruimtevaart postst in 3 stockboeken
canada stockbk vol zegels geen dubbele
diversen stockbk zwarte bl. Met berenblokken
canada stockbk 1910-2009 geen dubbele
diversen kist zegels wo oud
diversen kist zegels wo pfr
ned en diversen afgew in doos leuk mat
ned doos afgew propvol met goed materiaal
ned en diversen flinke zak onafgew leuk spul
motief vogels in rondzbkje(gelopen)
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0
0
0
0
0
0

pfr

cat.wrd

35,00
13,00
3,40
3,50
10,00
7,00
hoog
hoog

60,00

0

inzet
5,00
5,00
1,00
7,50
10,00
3,50
1,30
0,50
0,50
1,00
1,00
3,00
5,00
20,00
3,00
4,00
5,00
2,00
3,00
4,00
5,00
5,00
2,00
10,00
3,00
3,00
7,00
3,00
BOD
10,00
10,00
7,50
3,00
5,00
1,00
1,00
2,00
3,50
6,50

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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Bestuurslid
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Janny Vierbergen
Tel: 030-2881087

Commissie
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Han Mulder
Che Chow Li

Filatelistische
Nieuwtjesdienst

Medewerkers
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