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HARD WERKEN 

 
Dat was even schrikken, toen we op zondag ontdekten dat de zaal van 
Zuiderhof op woensdag 18 maart ook gebruikt moest worden als 
stembureau. Onze reservering was niet goed doorgegeven aan de 
mevrouw die alle touwtjes in handen heeft. Overleg met haar en de 
gemeente resulteerde in een keurige oplossing, de zaal zou gedeeld 
worden. Niet ideaal, maar een compromis dat wel in de geest van de 
politiek past. Groot was dan ook de schrik toen we om 18.00 uur 
arriveerden om de zaal in orde te maken. De burgemeester was met een 
verbod gekomen, we mochten geen gebruik maken van de zaal om een 
goed verloop van de verkiezingen te garanderen. Jammer dat niemand de 
moeite genomen had om ons dat even te vertellen. 
De meeste leden hebben er maar het beste van gemaakt, gekrioel in de 
biljartkamer, stuiverboeken in de hal. De gezelligheid leed er niet onder (het 
humeur van de voorzitter wel). Onze catering-dames waren niet uit het veld 
te slaan, er was koffie, thee en fris, het bier werd in de frisse Beemster 
buitenlucht gekoeld. We zijn weer een ervaring rijker.  
Nog iets over de Grote Veiling. Eén postzegel weegt natuurlijk bijna niets, 
maar als je ze gaat opslaan in albums, stockboeken en dozen krijg je 
langzaam maar zeker toch een behoorlijk  gewicht, zeker als je al die 
albums bij elkaar gaat zetten in dozen en kratten. Die dozen moeten de 
trap af, de bus in, de bus uit, de zaal in, op tafel, etc. Oh ja, die tafels 
hebben wel pootjes, maar lopen kunnen ze niet, die moeten ook nog even 
klaar gezet worden. 
Met een afgeladen bestelbus vol  en een kleine middenklasser als volgauto 
gingen we richting Inval en omdat zelfs bij het bestuur de jaren gaan tellen, 
waren we bij het begin van de veiling al aardig uitgevloerd. Gelukkig was 
daar de inzet van enkele stoere leden en Lara die ons geholpen hebben 
om ook de 10e veiling weer tot een groot succes te maken, met een 
verkooppercentage van meer dan  70%.  Dank en hulde. En dan ontbraken 
er nog enkele enthousiaste kopers uit het verleden en het verre Zuiden. 
De opbrengst van de veiling zal gebruikt worden om de contributie laag te 
houden en andere leuke dingen te doen, zoals bustochten naar verre 
oorden.   
Dit clubblad staat voor een belangrijk deel in het teken van de algemene 
ledenvergadering die we op donderdag 9 april houden. Zoals gebruikelijk 
proberen we het kort te houden en is het eerste kopje koffie gratis, net als 
die bokkenpoot en hebben we weer alle ruimte en een echte koelkast.  
Voor de veiling hebben we nog wat mooi materiaal, dat niet meer in de 
Grote Veiling mee kon. Genoeg redenen dus om op  9 april weer naar 
Zuidoostbeemster te trekken.           John Dehé 
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BESTUUR PURMERENDER POSTZEGEL RUILCLUB 
(zie ook www.pprc.nl) 

 

Voorzitter: John Dehé  -  Purmerenderweg 181  -  1461 DJ  Zuidoostbeemster   
tel. 0299-420563  -  e-mail: johndehe@gmail.com 
 

Secretaris en ledenadministratie: Jeffrey Groeneveld  -  De Goedemeent 1   
1447 PT  Purmerend  -  tel. 0299-463850  -  e-mail: jeffreygroeneveld@hetnet.nl 
 

Penningmeester:  Hans de Block - C. de Jongestraat 66 - 1444 EM  Purmerend  
tel. 0299-413640 -  e-mail: info@deblockfc.nl   
Bankrekening NL30 RABO 0166 3643 12 t.n.v. Purmerender Postzegel Ruilclub             
 

Hoofd rondzending:  Ad Springer  -  De Oeverlanden 253  -  1441 RE  Purmerend  
tel. 0299-421957  -  e-mail: ad.springer@planet.nl     
Bankrekening nr. NL78 RBRB 0825 3146 90 t.n.v. Purmerender Postzegel Ruilclub 
 

Redacteur clubblad:  Hans Vaags  -  Bazuinstraat 29  -  1443 JC  Purmerend  
tel. 0299-426287  -  e-mail: hansvaagspprc@gmail.com 
 

Veilingmeester:  Bert Huisenga  -  Zwaansvliet 13  -  1462 NE  Middenbeemster  
tel. 0299-683587  -  e-mail: pzh.bert@quicknet.nl 
 

Coördinator van de Regionale Ruildag: Rob Grigoletto  -  Paltrokmolen 4   
1444 GH  Purmerend - tel. 0299-422136 - e-mail: rob.grigoletto@kpnmail.nl  
 

Bibliothecaris:  Juan de Groot  -  Eufraatlaan 16  -  1448 CK  Purmerend   
tel. 0299-777161  -  e-mail: j.groot89@chello.nl 
 

Ere-voorzitter: Jan Ellenbroek†  Ereleden: Cor Boon, Han Zwertbroek,  
Ron Versteyne†, Nic ter Hofstede† en Henk Oosterveld†. Leden van verdienste:  
John Dehé, Piet Struik, Joop de Groot, Cor Boon en Rob Grigoletto. 
 

Dit clubblad verschijnt maandelijks (september t/m mei); inleveren 
van kopij voor het mei nummer uiterlijk vrijdag 24 april bij mij thuis, 
of per e-mail naar: hansvaags@gmail.com  
 
OP HET OMSLAG 
 
Purmerend was wereldnieuws, door de agressieve 
oehoe, die in een jaar tijd ruim vijftig mensen 
aanviel en vaak ook verwondde. Er zijn 134 
verschillende soorten uilen in de hele wereld.  
De oehoe is de grootste uil die er is. De oehoe vrouwtjes zijn bij deze 
nachtroofvogel groter dan de mannetjes. Zij is zo’n 73 cm lang en weegt 
zo’n 3.3 kg, terwijl het mannetje ongeveer 62 cm meet en 2.7 kg zwaar is. 
De spanwijdte bedraagt ongeveer 2 meter. Uilen op postzegels, misschien 
een leuk thema om te gaan verzamelen?        Hans Vaags 

mailto:info@deblockfc.nl
mailto:ad.springer@planet.nl
mailto:hansvaagspprc@gmail.com
mailto:pzh.bert@quicknet.nl
mailto:hansvaags@gmail.com
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AGENDA VAN PostNL, PPRC EN BEURZEN  
 

Zo.  5 april Ruilbeurs. Beverwijkse KPC46 organiseert deze beurs van  
10.00 tot 16.00 uur in Kennemer College, Plesmanweg 450, 
1965 BD Heemskerk. Entree € 2, Gratis consumptie. 
Inlichtingen en reserveringen: Horst Heydenreich 0251-
374434 - e-mail: info@pensionheydenreich.nl 

 

Do. 9 april  Purmerend, clubavond/ledenbijeenkomst en tevens de 
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de PPRC in  
Wooncentrum Zuiderhof, Zuiderhof 16, 1461 AJ Zuidoost- 
Beemster. De zaal is open van 19.00 tot 22.00 uur. Met 
onze 285ste clubveiling. Ook nu weer met fantasties 
materiaal, de kavellijst staat op de pagina’s 21 tot 24. 

 

Di, 28 april Europapostzegels modern speelgoed: 1 postzegelvel met 6  
postzegels met 2 verschillende postzegels (gegomd) 
Natuurmonumenten Flora en Fauna van het Naardermeer:  1 
postzegelvel met 10 verschillende postzegels (gegomd) 

 

Woe. 13 mei Purmerend, clubavond/ledenbijeenkomst van de PPRC in 
Wooncentrum Zuiderhof, Zuiderhof 16, 1461 AJ Zuidoost- 
Beemster. 

 
Vrijdag 5 en zaterdag 6 juni Hollandfila, zeer grote internationale beurs 
  Met ca. 100 handelaren. De Veluwehal, Nieuwe Markt 6,  
  3771 CB Barneveld. Info www.eindejaarsbeurs.nl  
 
Zo. 25 okt. PV Heerhugowaard organiseert een Ruilbeurs van 10.00 tot 

15.00 uur  in de Swan, Middenweg 178, 1702 HE  
Heerhugowaard. Info:  
www.postzegelverenigingheerhugowaard.nl 

 
 

Zaandam: de Verzamelaar Afd. 
Zaanstreek-Waterland houdt elke 
tweede zaterdag van de maand een 
verzamelbeurs van 10.00 tot 14.00 uur 

in Buurtcentrum de Kolk, Heijermansstraat 129 te Zaandam. Er zijn 
Postzegels, Munten, Ansichtkaarten, Suikerzakjes en Sigarenbandjes en 
wat verder aangeboden wordt. Er kan geruild en er kan een tafel gehuurd 
worden als U wat wil verkopen.  
Semi-handelaren aanwezig. Voor info 0756354316 / 0756421723 

mailto:info@pensionheydenreich.nl
http://www.eindejaarsbeurs.nl/
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Purmerend, maart 2015 
 
GEACHTE LEDEN EN DONATEURS 
 
Het bestuur van de Purmerender Postzegel Ruilclub (PPRC) nodigt u 
uit voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 9 april a.s. 
in de aula van het Wooncentrum Zuiderhof, Zuiderhof 16, Zuidoost- 
Beemster. De zaal is open van 19.00 uur tot 22.00 uur. De Algemene 
Ledenvergadering zal beginnen om 20.00 uur. 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   
 

Agenda Algemene Ledenvergadering 
 

1. Opening door de voorzitter 
2. Ingekomen stukken 
3. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 14 mei 2014 
4. Verslagen over 2014 (de verslagen die niet in het Clubblad 

zijn opgenomen, liggen ter inzage op de bestuurstafel): 
- secretaris 
- rondzendverkeer 
- veilingmeester 
- bibliotheek  
- penningmeester en kascommissie 

5. Verkiezing nieuwe kascommissie 
6. Begroting 2015 
7. Bestuursverkiezing. Volgens schema treden af: Ad Springer 

(Rondzendverkeer) en Juan de Groot (Bibliothecaris). Zij 
stellen zich in hun functies weer herkiesbaar. 
Tegenkandidaten dienen voorafgaand aan de vergadering 
schriftelijk bij het bestuur te worden aangemeld. 

8. Rondvraag 
9. Sluiting 

 
Voor de vergadering wordt u de eerste kop 
koffie aangeboden door het bestuur.  
Wij rekenen op een grote opkomst. 
 
        Jeffrey Groeneveld, secretaris 
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VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING     14 mei 2014 

Aanwezig: 69 leden/donateurs en 2 introducees 
Afwezig met kennisgeving: Jan Ellenbroek, Jeffrey Groeneveld, Hans 
Vaags, Herman Verhoef 
 
1. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
2. Ingekomen stukken: email van Jan Ellenbroek die aangeeft “trots te zijn 

op zijn cluppie” 
3. Verslag van ALV 11 april 2013: hierover zijn geen vragen. 
4. Evenmin zijn er vragen, c.q. op- of aanmerkingen over de volgende 

verslagen: 
- Jaarverslag 2013 van de secretaris 
- Rondzendverkeer 
- Themagroep 
- Bibliotheek 
- Penningmeester en kascommissie. 

 
De voorzitter meldt dat het goed gaat met de vereniging. Er komen 
gemiddeld 72 bezoekers naar de clubavonden. We hebben een prachtig 
clubblad: springt er uit qua inhoud en vormgeving, mede dankzij Hans 
Vaags. 
 
We willen wat vaker met de bus erop uit. De voorzitter zoekt naar 
sponsoren, zodat we wellicht gratis kunnen. 
 
Er zijn evenmin vragen over het uitgereikte financieel verslag dat is 
opgesteld door de kandidaat-penningmeester, Hans de Block, na het 
overlijden van penningmeester Ron Versteyne. Er is een positief 
kasverschil. De kascontrolecommissie heeft voorgesteld het Bestuur 
decharge te verlenen. De leden bedanken het Bestuur d.m.v. een applaus 
voor het gevoerde financiële beleid. 
 
5. Omdat Hans de Block de taak van Ron Versteyne tijdelijk heeft 

overgenomen, is er een nieuw reservelid voor de kascommissie nodig. 
Jan meldt zich hiervoor aan en wordt beloond met een applaus. 

6. Ook over de begroting 2014 zijn geen vragen. 
7. Bestuursverkiezing: er zijn geen tegenkandidaten gemeld, waardoor 

Hans de Block met een groot applaus wordt benoemd tot 
penningmeester. Jeffrey Groeneveld (secretaris) en Rob Grigoletto (o.a. 
coörd. Regionale Beurs) blijven in deze functie aan. 

8. Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 
      Rob Grigoletto 
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JAARVERSLAG 2014 
 
Het jaar 2014 is in verschillende opzichten een jaar geweest dat we niet 
snel zullen vergeten. De grootste impact had het overlijden van Ron 
Versteyne, onze penningmeester. Korte tijd nadat hij in januari de zilveren 
Bondsspeld had gekregen en in februari was benoemd tot erelid van de 
vereniging, moesten we helaas voorgoed afscheid van hem nemen. Enige 
maanden later ontviel ons ook onze erevoorzitter Jan Ellenbroek, die kort 
daarvoor bij wijze van laatste groet voor  het clubblad nog een artikel had 
geschreven.  
 
Gelukkig waren er ook vreugdevolle momenten. Een van de hoogtepunten 
was zeker de tentoonstelling Filamanifestatie 2014 in Wijk aan Zee, die 
mede door onze vereniging was georganiseerd. Een mooie tentoonstelling, 
buitengewoon goede resultaten, veel bezoekers en een gezellige sfeer zijn 
de typeringen voor dit evenement. Zeer tevreden waren we ook over het 
aantal bezoekers van de clubavonden, die telkens weer door een grote 
groep leden bezocht werden. Een aantal tussen de zeventig en tachtig was 
geen uitzondering, onder hen gelukkig meestal ook onze leden van 
verdienste Cor Boon, Joop de Groot en Piet Struik. Han Zwertbroek, ons 
erelid, moest wegens zijn gevorderde leeftijd verstek laten gaan. 
 
Traditiegetrouw waren er weer negen clubavonden. Achter de bar troffen 
we de inmiddels zeer vertrouwde gezichten van de altijd opgewekte 
Lisanne, Sanja en Svenja. Vast onderdeel van de clubavonden waren de 
veilingen die onder de deskundige leiding van Bert Huisenga stonden. Met 
een verkoop die gemiddeld rond de 80% lag, deed de PPRC het erg goed. 
De Grote Veiling was ook dit jaar met meer dan 1000 kavels zeer 
succesvol. Op het gebied van liefdadigheid deden de leden van de PPRC 
ook hun duit in het zakje. Het is inmiddels een goede traditie dat de 
meibijeenkomst de gelegenheid wordt gegeven materiaal in te leveren voor 
De Postzegelvriend en in december staat de Benefietveiling op het 
programma. De royale opbrengst van 2014, meer dan 1000 euro, ging in 
zijn geheel naar KIKA. Voordat deze veiling begon, wist Nicolaas Bakker 
iedereen te boeien met een mooi verhaal over de rampvlucht met de Uiver. 
Niet onvermeld mag blijven dat dankzij Frans van der Hoff en zijn 
uitstekende apparatuur de illustraties prima tot hun recht kwamen.  
 
Naast de Grote Veiling en het rondzendverkeer, dat deskundig geleid werd 
door Ad Springer en zijn assistent Ron Tel, bleven de stuiverboeken ook in 
2014 in een behoefte voorzien. Hans Vaags beheerde de boeken en heeft 
menig avond tellend doorgebracht. Tijdens de clubavonden hield Jan de  
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Zwaan een oogje in het zeil. Rob Grigoletto en zijn medewerkers zorgden 
ervoor dat de 46e Regionale Ruildag vlekkeloos verliep. Zo’n 140 
bezoekers kwamen naar de ruildag. De Themagroep, die ook onder leiding 
stond van Rob, stopte na bijna dertig jaar, helaas haar activiteiten.  
 
Bij de leden viel elf keer het Maandblad Filatelie, met een flink aantal 
bijdragen van Purmerendse oorsprong, op de mat. Net als voorgaande 
jaren zorgde Hans Vaags er weer voor dat negen keer het Clubblad 
verscheen. Hans kon rekenen op vaste medewerkers als John Dehé, Wil 
Dedters, Herman Verhoef en Pieter en Trudy Farenhorst, onze 
verslaggevers in het verre Canada. John Dehé hield de website 
(www.pprc.nl) bij, waar onder andere het clubblad in full colour te 
downloaden is.  
 
In oktober werd voor de tweede keer een grote postzegelbeurs gehouden 
in Weidevenne. Het bezoekersaantal viel een beetje tegen, maar de handel 
was tevreden. Diezelfde maand bracht het PPRC Reisbureau ons naar de 
Postex in Apeldoorn. Verschillende postzegelvrienden uit de regio reden 
gezellig met ons mee en dat geheel gratis dankzij een leuke subsidie van 
PostNL. 
 
Zoals eerder vermeld hebben we in 2014 definitief afscheid genomen van 
(oud-) bestuursleden. Daarnaast hebben we helaas ook een paar keer stil 
gestaan bij het overlijden van andere dierbare clubleden. Er was jammer 
genoeg ook een aantal opzeggingen. In de meeste gevallen gebeurde dat 
wegens de gevorderde leeftijd. Op 31 december mochten we constateren 
dat we met 124 leden (-14) en 80 (+9) donateurs/leden zonder Maandblad 
Filatelie het nieuwe jaar ingingen. Daarmee kende de vereniging per saldo 
een verlies van vijf leden/donateurs. De teruggang bleef dus beperkt, wat 
gezien de trend in het land tot tevredenheid stemt.  
 
Het bestuur werd versterkt met de komst van Hans de Block, die de 
penningen van de vereniging beheerde. Er werden drie 
bestuursvergaderingen belegd om alles in goede banen te leiden. De 
PPRC was ook in 2014 een bloeiende vereniging dankzij de actieve leden 
waarop we steeds weer een beroep mochten doen, waaronder de 
verspreiders van ons clubblad en de sectiehoofden van het 
rondzendverkeer. Net als andere jaren gaat onze hartelijke dank uit naar 
elk van hen en natuurlijk ook naar al onze trouwe leden, donateurs en 
adverteerders. Samen vormen we een club waar het goed postzegelen is! 

 
Jeffrey Groeneveld, secretaris   
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Kwaliteit, kwaliteit en nog eens kwaliteit… 

Piet de Jongh 
Race en ATB specialist 

 

       
 

                                                                                                        
                                   

                       

                                                                                
                                                                

  

    
 

 
 

OOK ELEKTRISCHE FIETSEN 
Ook voor zeer veel fietskleding en de laatste accessoires 

 

Peperstraat 24, 1441 BJ Purmerend, tel. 0299-421706 
www.pietdejongh  -  e-mail: pietdejongh@online.nl 

 

http://www.pietdejongh/
mailto:pietdejongh@online.nl
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“HOE KOM JE TOT HET BOUWEN VAN EEN HUIS” (afl. 37) 
Soorten dakbedekking 

 
 
 

 
De leisteen als dak- 
bedekking is heel uurzaam.  
 

Gedeelte van de adreszijde van 

de brief. 
 
Eterniet leien zijn in diverse 
varianten te maken. Deze 
worden van asbestvezels 
gemaakt een veel  
omstreden product en mogen 
al jaren niet meer worden 
toegepast. 
 
Deze  reclame zit op de 

achterzijde van een gewone envelop. Dit is geen postwaarde stuk, want de 
brief is gewoon met een postzegel gefrankeerd.Deze mag ik dus niet op 
een tentoonstelling gebruiken.     

 
 
 
 
 
 

De gewone gebakken 
dakpan of betonnen dakpan wordt het meest toegepast. Deze gaan 
minstens 60-70 jaar mee. 

Een dak van staalprofielen zullen we door de 
regel in de wat warmere streken kunnen 
vinden. De toepassing in Nederland komen we 
zelden tegen hooguit de veel duurdere koperen 
dakbedekking deze wordt nog wel eens 
toegepast.        Herman Verhoef 
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VALS 
 
Er zijn mensen die vinden dat 
de KNBF een oplossing moet 
hebben voor alles wat er in de 
wereld van de filatelie niet goed 
gaat. Zo werden we een tijd lang 
bestookt door iemand die vond 
dat de Bond het orgaan bij 
uitstek was om iets te doen 
tegen de groeiende stroom 
vervalsingen die op internet 
worden aangeboden. Een 
proces tegen Ebay aanspannen 
was geloof ik wel het minste wat 
we konden doen. De namen en 

adressen van de vervalsers zijn bekend, maar op de een of andere 
manier zijn ze lastig aan te pakken. Ook de NVPH lijkt niet verder te 
komen dan knarsetandend toezien.  
Ik werd de mailtjes en verwijten richting Bond op een bepaald 
moment zo zat, dat ik ze ongelezen naar de digitale prullenbak 
verplaatste, totdat…. 
 

Op zoek naar stempeltjes stuitte ik op Ebay op een handelaar die 
alles overtrof wat ik tot nu 
aan rommel had zien 
langskomen. De man lijkt  
“gespecialiseerd” in 
opdrukken. Zijn positieve 
feedback zal hij wel te 
danken aan het gewone 
materiaal, maar verder is  
zijn winkel gevuld met de 
meest bizarre nepproducten,  

Over stempels, brieven en tarieven – afl. 136 
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zoals de zegels met Alkmaar-
opdrukken. 
 

Zoiets bedenk je toch niet als je 
bij je gezonde verstand bent? 
Zegels van ver voor de Tweede 
Wereldoorlog laten bedrukken 
met hakenkruizen en ‘Alkmaar’ 
in verschillende lettertypes. En 
vervolgens dat soort junk ook 
nog te koop aanbieden. Hij 
heeft ook deze variant met 
hakenkruizen in de aanbieding. 
Als Mein Kampf in Nederland 
verboden is, kunnen we deze 

perversiteiten toch ook aanpakken? 
Toen ik eenmaal de smaak te pakken had, 
ben ik eens gaan kijken wat Willy nog meer 
in de aanbieding had. Ik werd niet 
teleurgesteld. Kijk en verbaas u over het 
materiaal dat Willy zelf in een toelichting 
aanprijst als ‘fake’ en ‘forgeries’. Hij is dus 
lekker ingedekt. 
 

Nu 
bestaat 
de mogelijkheid om bij Ebay 
bezwaar te maken tegen 
frauduleuze producten, maar 
nadat ik me een half uur door 
allerlei schermen geworsteld had 
om steeds weer terug bij af te 
komen, gaf ik de moed op.   
Toch moet er iets te doen zijn 
tegen deze filatelistische porno.  
Ik hoop in ieder geval dat u alert 
bent op dit soort falsificaties, die 
maar één doel hebben: uw geld.  
          ► 
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Volgende keer iets over Rob Nihot= Bor Tohin=Tohin Bor?  
Die combineert tegenwoordig het produceren van bedenkelijke 
postzegels met de verkoop van erotische kunst 
(www.stampgrossier.nl).  
Een heerlijke wereld toch, de filatelie.       John Dehé 
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VAN ONZE BUITENLANDSE CORRESPONDENT 
          
U bent gewend elke maand afbeeldingen te zien van 
postzegels van Canada welke nieuw uitgekomen zijn. 
Deze keer kunnen wij hier niet aan voldoen. Het is 16 maart en er is 
nog steeds geen bericht van de Canadese posterijen over de nieuwe 
zegels. Misschien hebben ze zich wat aangetrokken van onderstaand 
bericht welke als ingezonden mededeling geplaatst was in het 
postzegelblad van de postzegelvereninging alhier. Maar we denken 
niet dat dit de oorzaak is.  
Het bericht luidt als volgt: 
Dear Editor. For years, Canadian stamp collectors have been relatively 
smug about Canada Post's more- or-less responsible issuance of 
stamps. Well, ladies and gentlemen, no more. In 2014 Canada Post 
issued 4 stamps in sheet format, 16 stamps in coil format,75 distinct 
stamps in 24 souvenir sheets, most of which were replicated by the 64 
stamps issued in booklet format. The grand total is 159 stamps. Look 
out Guyana and Grenada, Canada is on the move. Can we expect 
more than 200 this year? For those who calculating the cost of the 
2014 releases, the face value of these stamps is $174.54. But, if one 
only brought one of each as it was released, it would have been 
considerably more due to the Canada Post charging $1.00 for a single 
stamp. This also doesn't count GST, nor does it consider the cost of 
having to buy a complete booklet to obtain one stamp. If one considers 
the cost of purchasing everything in the least expensive manner, the  
total comes to $451.99 plus GST.  

  An Impoverished  collector.      
In grote lijnen komt het in het nederlands hier op neer:  
Geachte redacteur.Jarenlang zijn de Canadese postzegelverzamelaars 
relatief tevreden geweest over het uitgifte beleid van de Canadese 
post. Helaas, dames en heren niet meer in 2014, toen heeft de Canada 
post uitgeven: 4 postzegels in een vel formaat, 16 postzegels in rol 
formaat en 75 verschillende in een souvenir velletje. Waarbij 64 
postzegels ook werden uitgegeven in een boekje. Maakt het totaal van 
159 postzegels. Kijk uit Guyana en Grenada, Canada is in beweging, 
kunnen we meer dan 200 verwachten dit jaar? De berekening van de 
kosten over 2014 geeft de nominale waarde van de zegels $174,54. 
Maar als men zou overwegen om ook een kompleet boekje te kopen 
van elke zegel dan is de totaal prijs $ 451,99 plus GST (BTW). 

   Een verarmde verzamelaar. 
Waar hebben we deze klachten meer gehoord ?  

Trudy en Pieter Farenhorst 
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VERSLAG VAN DE BIBLIOTHECARIS 
 

Lijst van boeken en catalogi in de bibliotheek van de Purmerender 
Postzegel Ruilclub 
 

De vervalsingen van Nederland en O.G. 
 

Catalogi van Michel, Europa 
Deel 1 Midden Europa 2014   Deel 2 Zuid West Europa 2014 
Deel 3 Zuid Europa 2014   Deel 4  Zuid Oost Europa 2014 
Deel 5 Noord Europa 2014   Deel 6  West Europa 2014 
Deel 7  Oost Europa 2014   Duitsland 2013 
CEPT Verenigd Europa 2015   
 

Catalogi van Michel, wereld 
Deel 1  Noord Amerika 2007/08            Deel 1Midden Amerika 2008/09 
Deel 2 Caribische Eilanden 2008/09   
Deel 3 Zuid Amerika 2090/10, A t/m I   
Deel 3  Zuid Amerika 2090/10, K t/m Z         Deel 4 Noord-Oost Afrika 2009    
Deel 5 -1+2 Westafrika 2011    
Deel 6 Zuid- en Centraal Afrika, 2002  
Deel 7 Australië en Oceanië, Antarktis 2010    
Deel 8 -1+2 Zuidoostazie 2011          Deel 9 China 2008 No. 1 
Deel 9 Japan, Korea 2008 No.2  Deel 10 Midden oosten 2013  
 

Al deze boeken en catalogi beheert onze bibliothecaris Juan de Groot. Als 
u ze lenen wil, prima, maar wel van te voren even een belletje, tel. 777161. 
 

 
VERSLAG OVER 2014 VAN DE VEILINGMEESTER 
 

In 2014 hebben we negen clubveilingen gehouden met een leuk en zeer 
gevarieerd aanbod. Graag wil ik de inzenders bedanken voor hun kavels.  
De benefietveiling in december verliep ook prima met een gevarieerd 
aanbod en met een opbrengst van ruim 1000 euro voor KIKA, een topper.  
In maart organiseerden we onze negende grote veiling, wederom met groot 
succes. De kleine kavels werden schriftelijk geveild. Verder kunnen we nog 
steeds goede kavels gebruiken, doosjes, stockboeken, enz. ook mooi 
klassiek materiaal is altijd welkom.  
Let wel op de inzet prijzen, soms zijn die aan de hoge kant, het blijkt dat je 
beter laag kan beginnen, dan komt het bieden vanzelf goed op gang. 

 
Bert Huisenga, veilingmeester 
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DAUPHIN / PRINS VAN WALES 
 
De laatste Dauphin verkoopt de Dauphiné → 
(een graafschap in het oosten van Frankrijk) 
wegens gebrek aan erfgenamen in 1349 aan 
de kroonprins van Frankrijk. Deze huldigde 

← keizer Karel IV van het 
Heilige Roomse Rijk in 1356 
als leenheer, want Dauphiné 
ligt in Bourgondië en 
Bourgondië maakt deel uit van 
het Heilige Roomse Rijk.  
In 1378 wordt de Franse 
kroonprins door Karel IV tot 

rijksvicaris van Bourgondië benoemd, in feite betekende dat de 
Duitse keizer Bourgondië aan Frankrijk afstond. Sindsdien is de titel 

← Dauphin voorbehouden aan de Franse 
troonopvolgers. De bekendste Dauphin is Karel de VII ↓ 
die met de hulp van Jeanne d’Arc ↓ het 
tot koning schopt. Hij 
was een apatisch figuur, 
waarschijnlijk was zijn 

mentaal gestoorde ↓ vader (Karel VI)  
daar de reden 
van. 
 
De Engelse 
tegenhanger 
van de Franse Dauphin is de Prins van 
Wales. In 1284 komt Eduard I met het statuut 

van Rhuddlan vanwege direkt gezag over het Prinsdom Wales.  
De prinselijke titel werd gekoppeld aan de eerst geboren zoon van de 

Engelse koning.  
 
Aan Engelse zijde is de beroemdste Edward 
← van Woodstock,  bijgenaamd de Zwarte 
Prins, dit laatste zegt het al, hij werd nimmer 
koning omdat hij 1 jaar eerder stierf als zijn 
vader Edward III. De zoon van Edward van  
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Woodstock Richard II volgt zijn 
grootvader op. Edward van 
Woodstock was beroemd, 
berucht en bevreesd. Hij was de 
directe plaatsvervanger van zijn 
vader Edward III, verbleef 
permanent in Aquitanië (West 
Frankrijk). 
Beroemd  

Edward II              Richard II              omdat hij   
de Franse koning Jan de Goede → gevangen 

nam, gevreesd om zijn manier 
van oorlog voeren, waar hij alles 
won en berucht door de hoge 
belastingen die leidde tot een 
opstand in Limoges, die hij 
onderdrukte en 3000 mensen 
liet executeren. Eén en ander op papier gezet door 
← de beroemde kroniekschrijver Jean Froissart.  

Hendrik V ↓ had ook de titel ↓ Prins van Wales (Monmouth, 16 
september 1386 – Bois de 
Vincennes, 31 augustus 
1422) was koning van 
Engeland van 1413 tot 
1422. Hij was de zoon van 
Hendrik IV en Maria de 
Bohun. Op 2 juni 1420 

trouwde Hendrik met Catharina van Valois, de 
dochter van koning Karel VI van 

Frankrijk. Het echtpaar kreeg één kind.  
Owain Glyndwr → ook 
bekend onder zijn Engelse 
naam Owen Glendower 
(1359 - 1416), was de 
laatste Prins van Wales die 
daadwerkelijk uit Wales 
afkomstig was. Hij was een 
afstammeling van de koningen van Powys.                       Wil Dedters 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Monmouth_(Wales)
http://nl.wikipedia.org/wiki/16_september
http://nl.wikipedia.org/wiki/16_september
http://nl.wikipedia.org/wiki/1386
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bois_de_Vincennes
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bois_de_Vincennes
http://nl.wikipedia.org/wiki/31_augustus
http://nl.wikipedia.org/wiki/1422
http://nl.wikipedia.org/wiki/Koninkrijk_Engeland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Koninkrijk_Engeland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_IV_van_Engeland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_de_Bohun
http://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_de_Bohun
http://nl.wikipedia.org/wiki/Catharina_van_Valois_(1401-1437)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Karel_VI_van_Frankrijk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Karel_VI_van_Frankrijk
http://nl.wikipedia.org/wiki/1359
http://nl.wikipedia.org/wiki/1416
http://nl.wikipedia.org/wiki/Prins_van_Wales
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wales
http://nl.wikipedia.org/wiki/Powys_(koninkrijk)


20 
 

 



21 
 

Kavel Cat. nr. Omschrijving Cat. w. Inzet

1 Doos Munten Wilhelmina 1,8 kilo 6,00

2 Munten Oude portemonnee met zilver 55,00

3 2 Mooi gerand, stempel Zwolle, keurmerk 35,00 7,00

4 98 Jubileumzegel 1913 o 25,00 2,50

5 82-83 Koningin Wilhelmina ongetand ** 32,00 6,50

6 102/103 Hulpuitgifte 1919 o 14,00 1,50

7 141-143 Kinderzegels 1924 ** 35,00 8,50

8 166-168 Kinderzegels 1925 ** 25,00 7,00

9 199-202 Kinderzegels 1926 ** 45,00 12,50

10 225-228 Mooie Kinderserie * 25,00 3,00

11 238-239 Goudse Glazen, luxe o 47,50 10,00

12 244-247 ANVV o 65,00 9,00

13 265 ev NVPH 265/266, 269, 323/324 o 15,00 1,00

14 274-277 NVPH 274-277 o 20,00 3,00

15 372 "Tralie"-zegel 250 - 1940 o 55,00 8,00

16 402b Gestempeld blok o 160,00 16,00

17 428-442 In paren met velranden ** 31,00 5,00

18 556-560 Kerken 1950 ** 100,00 17,50

19 588-595 ITEP + jubileum 1952 o 63,00 10,00

20 958 Juliana Regina, hoekblok 10 gulden ** 36,00 4,00

21 LP12 Luchtpost 12, luxe afstempeling 150,00 25,00

22 LP.12/13 Zeemeeuwen 1951 (LP12 roestig) o 300,00 30,00

23 LP 6,7,8 Mooi gebruikt o 14,00 1,00

24 PW. 1 Postbewijszegel 1884 o 15,00 2,50

25 PW. 2 Postbewijszegel 1884 o 15,00 2,50

26 PW. 3 Postbewijszegel 1884 o 90,00 15,00

27 PW. 4 Postbewijszegel 1884 o 110,00 20,00

28 PW. 6 Postbewijszegel 1884 o 12,50 2,00

29 PW. 7 Postbewijszegel 1884 o 37,50 7,00

30 AU 9 Automaatstrook - zonder gaten onder ! o bod 

31 V886/8 Amphilex, 3 vellen van 10 + fdc, cat. 80 80,00 7,00

32 V2099-2100 Velletje CEPT gestempeld o 9,00 2,00

33 2335 Gestempeld velletje o 4,00 1,00

34 2519 Gestempeld velletje o 11,50 4,00

35 Vel Mooi Nederland uit prestigeboekje xx bod

36 Sumatra, revolutie-opdrukken, strip van 5 + 1 10,00 3,00

37 164-167 Curacao Koninklijke familie 1943 ** 4,00 bod 

38 271-274 Nederlandse Antillen, vogels 1958 ** 8,00 bod 

39 Vijf betere Postzegelboekjes, 1x telblok 3,00

40 pzb'jes Postzegelboekjes 4yD en 4yW ** 7,50 2,00

41 pzb'jes Postzegelboekjes 8A en 8B ** 22,00 2,50

42 PB 8b Postzegelboekje pf 10,00 2,00

43 pzb Postzegelboekje 9A ** 16,00 1,75

44 pzb Postzegelboekje 10aF ** 12,00 1,50

45 pzb Postzegelboekje 13A ** 20,00 2,00

46 Portugal CEPT modern xx 5,00

47 CEPT, Europa Gibraltar xx 2,50

48 CEPT Malta 2013 xx 2,75

49 CEPT 2013 Luxemburg xx 2,25

50 Blok 4 CEPT Cyprus Turks xx 30,00 6,00
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Kavel Cat. nr. Omschrijving Cat. w. Inzet

51 CEPT boekje Griekenland 1984 xx 6,00 1,75

52 CEPT boekje Griekenland 1985 xx 4,50 2,00

53 CEPT boekje Griekenland 1987 xx 14,00 3,50

54 CEPT boekje Griekenland 1991 xx 18,00 4,50

55 Blok 70 Australië xx 3,50

56 Hoekblok Estland vogels xx bod

57 Denemarken Vogels / bloemen xx 5,00

58 Noorwegen Vel gestempeld oude tijd o 5,00

59 Finland Rode Kruis mi 199-201 (1937) o 9,00 2,00

60 Finland Rode Kruis mi 271-274  (1943) o 3,50 1,00

61 Frankrijk Rode Kruis zegels xx 4,00

62 IJsland Yvert nr 139-144, Mi nr 150-155 o 45,00 9,00

63 IJsland Yvert nr 199-201, Mi nr 223-225 xx 7,50 1,50

64 Mi 4290/99 Belgie,schilderijen van Pierre Alechinsky o 13,00 2,50

65 Mi 4314/23 Belgie, herfst bladeren o 13,00 2,50

66 Mi 1987/91 Luxemburg, paddenstoelen o 6,00 2,00

67 Mi 5707/18 Frankrijk, groet zegels o 15,50 4,50

68 Mi 5748/59 Frankrijk, dynamiek o 17,00 4,50

69 Mi 5827/38 Frankrijk, vakantie o 16,80 4,50

70 Mi 5804/15 Frankrijk, milieu o 16,80 4,50

71 Japan, blok Seto Inland Sea ** 7,50

72 Japan, blok platte land ** 7,50

73 Japan, blok sport ** 5,00

74 Mapje Willem Barendsz, met 3 kaarten 4,00

75 Opening Metro Amsterdam, fdc + zegels, leuke herinnering 1,00

76 HB1927-29 Hang boekje ** 70,00 7,00

77 Kroatië 25 Zegels jaren 1991/92 pf 2,50

78 Faeröer 2 Blokjes 1983 & 1987 pf 21,50 2,00

79 Faeröer 3 Postzegelboekjes 1983,84 & 85 pf 44,50 5,00

80 731/38 Noorwegen, boekje Oslo 1980 pf 12,00 2,00

81 Engeland 5 Boekjes met goede tandingen pf 12,00 5,00

82 Engeland Vel uit PR boekje Noord Ierland 1994 pf bod

83 1545/48 Duitsland sport serie 1994 pf 10,00 1,50

84 BL 62 Belgie blok uit 1986 g 7,50 bod

85 BD 12 Blauwdruk 2,00

86 DDR diverse hulpstempels o 5,00

87 472-478 DDR ** 12,00 1,50

88 303-306 DDR ** 10,00 1,00

89 wzo 177-182 DDR o 46,00 5,00

90 2464-2471 DDR o 19,00 2,00

91 541-542 DDR ** 10,00 1,00

92 150 Duitsland Bund o 20,00 2,00

93 W9 Duitsland Bund o 6,50 1,00

94 S1 Duitsland o 10,00 1,00

95 53 Franse zone o 10,00 1,00

96 Diverse Duitsland o bod

97 2500/3 Duitsland vlinders 2,50

98 220-22 Vaticaan * 9,00 2,00

99 227-29 Vaticaan * 35,00 7,00

100 233-34 Vaticaan ** 8,00 2,00
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Kavel Cat. nr. Omschrijving Cat. w. Inzet

101 Blok 2 Vaticaan ** 30,00 6,00

102 Port 1-6 Vaticaan * 50,00 9,00

103 Polen 1945, kamp Dachau, 2 velletjes Rode Kruis 5,00

104 FDC E15 Kinderzegels 1953  - open klep 120,-/170,- 17,50

105 FDC E25 Rembrandt 1956  - open klep 65,00 6,50

106 Special Envelop 300 jaar v. Riebeeck NL + Zuid-Afrika 7,50

107 592-595 ITEP-FDC, matige staat, zegels 100% o 60,00 8,00

108 4-daagse kaarten en enveloppen 1e dag 1976-81 bod

109 Luchtvaart 14 poststukken, stempels, vliegtuigen enz. bod

110 FDC Suriname 12 x zonder adres 35,00 2,00

111 20 enveloppen met Kindervelletjes ** 5,00

112 1098-1102 Amphilex blokken o bod

113 Blokken m152,1713,1715 o 1,00

114 2609-2618 Blok en 1313. o bod

115 Kinderblokken 1063, 1083, 1190, 1214, 1236, 1299 o bod

116 Kinderblokken 1279, 1320, 1344, 1366, 1990, 1063 o bod

117 Suriname Blokken 4 t/m 6 vlgs Zonnebloem cat ** 50,00 9,00

118 USA 2001 compleet vel ** 46,00 12,50

119 USA 2001 compleet vel o 40,00 8,00

120 USA vel Holywood legends ** 16,00 4,50

121 CEPT op grote kaart, veel zegels **/o 15,00

122 Zweden Jaarset 200 ** 15,00

123 Stockblad Senegal o bod

124 Stockblad Duitsland 2001 o 3,00

125 Stockblad Duitsland 2002 o 3,00

126 Stockblad Duitsland 2003 o 3,00

127 Stockblad Duitsland 2004 o 3,00

128 Andorra Kaveltje oude zegels leuk 2,00

129 Stockblad Oud Turks Cyprus o 1,00

130 Stockblad Vogels Canada o 1,00

131 FDC Zwitserland  70 FDC's postfris                                                                                                                                  5,00

132 FDC 23 FDC's Zwitserland en Lichtenstein                                                                                                             3,00

133 Duitsland, combinaties, postfris en gestempeld                                                                                                3,00

134 FDC 47 Poststukken U.S.A. en Canada                                                                                                                              3,00

135 Indonesië, blokjes en zegels, postfris  en gestempeld                                                                                   5,00

136 FDC 54 FDC's Israel                                                                                                                                                                 3,00

137 Davo Bladen 2000 geilusstreerd verzamelen bod

138 Jubileum collectie Australian Stamps 2000, in luxe cassette met boek 20,00

139 Mapje poststukken, met o.a. ballonpost, Uiver en Pelikaan 10,00

140 Iraq, 4e Pan Arabische Spelen, serie + blok 1,00

141 Enveloppe met oude zegels, geplakt op bladen 2,00

142 Map met diverse poststukken, o.a. mooie Zuid-Afrika-vlucht 5,00

143 DDR 1948-1950, o.a. persoonlijkheden in aantallen 6,00

144 Boekje Voor telecards/pzb leeg bod

145 Stockboekje Wereld China? 2,00

146 Stockboekje Vliegtuigen bod

147 Stockboekje Vlinders bod

148 Stockboekje Australië bod

149 Stockboekje Engeland bod

150 Album Kleine collectie Nederland en Overzee 10,00
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Kavel Cat. nr. Omschrijving Cat. w. Inzet

151 Album Schwanenberger album leeg een paar zegels niet gebruikt bod

152 Album Diversen bod

153 Stockboek Australië o 10,00

154 Stockboek Diversen o.a. stempeltjes Zaandam 2,00

155 Stockboek Diversen bod

156 Stockboek Albanie o 2,50

157 Davo Album Ierland o 15,00

158 Davo Album Bulgarije o 15,00

159 Davo Deel 1, 1852- 1944, *, **, o, met o.a. 104 mooi gebruikt 2600,00 125,00

160 Davo Deel 2, 1945 - 1969, combinaties 900,00 35,00

161 Davo Deel 3, 1970-1983, deels grotere aantallen 350,00 15,00

162 Stockboek Scandinavië en GB (vanaf nr. 1), deels gemengde kwaliteit 50,00

163 Stockboek USA, oud materiaal 20,00

164 Stockboek Frankrijk, met klassiek én postfris 25,00

165 Stockboek Europa, oud materiaal, Oostenrijk, Rusland, Duitsland 25,00

166 Stockboek Nederland en Overzee, *, **, o 15,00

167 Stockboek Filisafe NL 10,00

168 Idem, Nederland en Overzee 4,00

169 2 Stockboek. buitenland, vooral Spanje, Portugal, Zuid-Amerika, oud 8,00

170 Doos met bankbiljetten, doosjes postzegels, kleine stockboekjes 2,00

171 Album FDC's Nederland vanaf E14, 32 stuks 15,00

172 Album FDC's Nederl. Antillen + Nieuw Guinea, beide vanaf nr. 1 20,00

173 Album FDC's Nederland, veel postzegelboekjes, iets Frankrijk 4,00

174 Davo Europa, praktisch leeg 2,00

175 Stockboek Europa + VN, + Overzee postfris 6,00

176 Luxe Mandor stockboek met Ned., klassiek Spanje en diversen 20,00

177 Bund 1949- 1971 in Lindner, met betere zegels en blokken 30,00

178 Luxe stockboek 30 bladen zwart 6,00

179 Stockboek Nederland, gebruikt met beter 6,00

180 Stockboek Nederland met veel betere series postfris 20,00

181 Insteekboek, van alles 3,00

182 Zakje zwarte Hawids 2,00

183 Doos FDC's Nederland, Antillen en Suriname 5,00

184 Leuk rommeldoosje met zegels, covers, velletjes, etc. 2,00

185 Kistje met Kinderblokken Nederland en Overzee 5,00

186 Doos met FDC's en andere covers 4,00

187 Doos wereld (on)afgeweekt, met ook mooi en recent materiaal 8,00

188 Doos met allerlei materiaal Nederland, meest postfris 4,00

189 Doos met 1500 diversen 7,00

190 Koffer Vol met van alles en nog wat incl zilveren zegel. bod


