DRIE PPRC BIJEENKOMSTEN IN MAART !
Sneeuw, ijzel en Ajax tegen Roemenen, daar heb je als
postzegelclub geen antwoord op. Toch waren er nog zo’n 30
diehards die zich op Valentijnsdag aan een barre tocht naar
Zuidoostbeemster hadden gewaagd. De gezelligheid was er niet
minder om, maar in de veiling was er wat minder tegenspel.
Zo’n 70% van het materiaal werd verkocht, de retouren krijgen een
herkansing in de maart-bijeenkomst.
Ik bedoel, in één van de drie bijeenkomsten, want we gaan er flink
tegenaan deze maand. Op woensdag 13 maart is de reguliere
clubavond. Zaterdag 23 maart is de GROTE VEILING in De Inval en
die is deze keer echt GROOT. Meer dan 1000 kavels in alle
prijsklassen, alle denkbare en ondenkbare landen, complete
nalatenschappen, geraffineerde vervalsingen, literatuur, kilo’s
munten en spannende dozen. Het is leuk dat steeds meer inzenders
onze vereniging weten te vinden, maar het is nog leuker als al dit
materiaal ook verkocht wordt. De inzetprijzen zijn scherp, maar er zal
best aardig wat in eerste instantie onverkocht blijven.
Daarom hebben we een extra clubavond gepland op woensdag 27
maart, in Zuidoostbeemster. U kunt die avond het onverkochte
materiaal kopen tegen inzetprijs (+ 10% veilingkosten). U kunt ook
gezellig komen nakletsen en snuffelen in de stuiverboeken.
In maart valt ook de beslissing of onze expeditie naar Essen
doorgaat. Als u zich om mysterieuze redenen nog niet heeft
opgegeven voor een bezoek aan dit topevenement, moet u dus snel
zijn. Ik hoop u in maart heel vaak te zien.
John Dehé
DANK U, DANK U…
Op mijn verzoek in februari om toch de contributie/donatie nog even
over te maken, hebben veel van onze trouwe leden gehoor gegeven.
Dank U.
Enkele leden hebben het clubblad of de brief nog niet gelezen,
anders was het nu 100% voor elkaar. Leden, denkt nog even aan
ons banknummer.
Ron Versteyne
1
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Redacteur clubblad: Hans Vaags - Bazuinstraat 29 - 1443 JC Purmerend
tel. 0299-426287 - e-mail: hans.vaags@tiscali.nl
Veilingmeester: Bert Huisenga - Zwaansvliet 13 - 1462 NE Middenbeemster
tel. 0299-683587 - e-mail: pzh.bert@quicknet.nl
Coördinator Werkgroep “Thema” en van de Regionale Ruildag: Rob Grigoletto
Paltrokmolen 4 - 1444 GH Purmerend - tel. 0299-422136 - e-mail:
r.grigoletto5@upcmail.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, Nico ter Hofstede en Han
Zwertbroek
Leden van verdienste: John Dehé, Piet Struik, Joop de Groot, Cor Boon en Rob
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Dit clubblad verschijnt maandelijks (september t/m mei); inleveren van kopij voor
het april nummer uiterlijk vrijdag 22 maart bij mij thuis, of per e-mail naar:
hans.vaags@tiscali.nl

OP HET OMSLAG In ons vorige nummer stond een oproep van Ron
Tel: “Wie weet het mysterie te ontwarren van deze zegels?” In een
doos vond Ron deze driehoekzegels met daarop: Calabria, Sicilia en
daar tussen het jaartal 1908. Onze bibliothecaris Juan de Groot heeft
het antwoord op internet gevonden en Jeffrey Groeneveld heeft de
tekst voor ons vertaald. Nee, het zijn geen postzegels. Wat het dan
wel zijn en de reden waarom deze driehoekzegels zijn uitgegeven
leest u op pagina 13.
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AGENDA VAN PostNL, PPRC EN BEURZEN
Zo. 10 maart Postzegelbeurs van pv IJmuiden, in buurtcentrum “De Spil”,
Frans Halsstraat 29, 1971 VZ IJmuiden, van 11.00 tot 15.00
uur. Gelegenheid om te ruilen en er zijn handelaren
aanwezig. Toegang en parkeren is gratis.
Woe. 13 mrt. Purmerend, clubavond/ledenbijeenkomst PPRC in
“Wooncentrum Zuiderhof”, Zuiderhof 16, ZO Beemster.
De zaal is open van 19.00 tot 22.00 uur. Met onze
veiling, zie de kavellijst op pagina 18, 19 en 20.
Zo. 17 mrt.

Grote Voorjaarsbeurs van PV Alkmaar van 10.00 tot 16.00
uur in het Clusius College, Drechterwaard 10, 1824 EX
Alkmaar. Men kan naar hartelust postzegels en ansichtkaarten ruilen, er zijn handelaren en een grote postzegelberg
voor de jeugd. De toegang is gratis en voor meer info belt U
even 072 5333906
Za. 23 maart ONZE JAARLIJKSE GROTE VEILING van POSTZEGELS,
MUNTEN en papiergeld. In “Wijkcentrum De Inval”,
Karekietpark 16, 1444 HV Purmerend. Ook taxatie mogelijk
vanaf 10.00 tot 12.00 uur. Bezichtigen van de kavels vanaf
10.00 uur, aanvang veiling om 13.15 uur. Alle stuiverboeken
liggen er weer voor u! Ook staat de kavellijst op www.pprc.nl
Zo. 24 mrt.
Grote Beursbijeenkomst van De Zegelaars van 9.00 tot
16.00 uur in clubhuis De Schakel, Burg. Bickerstraat 46A,
Diemen. Gezellig ruilen, handelen en filosoferen over postzegels. Voor meer informatie: Loek Verschut 020 6942002
Ma. 25 mrt. Postzegels: Da’s toch een kaart waard! En 1001 vrouwen.
Woe. 27 mrt. Purmerend extra PPRC clubavond met de naverkoop van
kavels van de Grote Veiling, in “Wooncentrum Zuiderhof”,
Zuiderhof 16, ZO Beemster. De zaal is open vanaf 19.00 uur.
Do. 11 april Purmerend, clubavond/ledenbijeenkomst PPRC in
“Wooncentrum Zuiderhof”, Zuiderhof 16, ZO Beemster.
Ma. 22 april Postzegels: Europapostzegels: postauto’s.
En Nederlandse schrijvers.
Woe 15 mei Let op ! Gewijzigde datum ! (was eerst 9 mei).
Purmerend, laatste clubavond/ledenbijeenkomst PPRC van
seizoen 2012-2013 in “Wooncentrum Zuiderhof”, Zuiderhof
16, ZO Beemster.
Voor uitgebreide informatie over beurzen en nieuwe postzegel uitgaven zie
het maandblad Filatelie, maart-nummer.
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HET LIJKT NOG VER WEG… 2014

Maar U kunt het vast in de agenda noteren. Op 12 en 13 april
beleven we weer een grote happening. Filamanifestatie, dit keer in
Kennemerland. Drie postzegelverengingen, t.w. Beverwijk,
Heemskerk en Castricum steken de handen ineen maar ook uit de
mouwen om Noord-Holland nog steviger op de filatelistische kaart te
zetten. Het evenement met een prachtige tentoonstelling met
minimaal 250 kaders in zo ver ik weet categorie 2, categorie 3 en
propagandaklasse. Natuurlijk een grote postzegelbeurs met heel veel
prominente handelaren, een speciale jeugdhoek en Jeugd Filatelie
Nederland is daar aanwezig.
Zodra het definitieve programma bekend is, zal ik U verder
informeren. De echte postzegelliefhebber mag dit evenement
natuurlijk niet missen.
Ron Versteyne, vanuit P’end toegevoegd bij Filamanifestatie 2014.
BIJ DE LETTER H KWAM IK TERECHT IN HYDERABAD

Hyderabad is een staat in India. Er worden nu
postzegels van India gebruikt, maar vroeger
werden in Hyderabad eigen postzegels gebruikt.
In Hyderabad verschenen tussen 1869 en 1947
(volgens de Michel-catalogus) 49 frankeerzegels
en 46 dienstzegels. Vooral de postzegels uit de
jaren dertig en veertig zien er aantrekkelijk uit en
tonen ons markante bouwwerken en belangrijke
historische plaatsen van deze staat in India.
Meeste postzegels van Hyderabad zijn
goedkoop en gemakkelijk te vinden. Voor de
specialist is binnen dit verzamelgebied heel wat
te beleven.
Landnaam op de postzegels:
inschrift in Indiase karakters, Nizam, Hyderabad.
Periode waarin de postzegels verschenen:
1869 tot 1947.
Valuta op de postzegels:
12 pies = 1 anna, 16 annas = 1 rupee.
5

Ron Versteyne
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VAN ONZE BUITENLANDSE CORRESPONDENT
Hoewel de kalender maart aanwijst, gaan we voor dit
stukje terug in de tijd en wel tot 17 januari. Op die
datum kwam een postzegel uit met een afbeelding van Raoul Gustav
Wallenberg. Rijst de vraag wie was hij?
Zowel zijn geboortedatum als overlijdensdatum zijn niet met zekerheid te zeggen.
Vermoedelijk geboren 4 augustus 1912,
overleden 17 juli 1947 in Rusland. Hij was
een Zweedse architect en diplomaat en in
die hoedanigheid gaf hij in 1944 in Budapest
een beschermde paspoort (Schutz-pass) uit
en verborg joden in gebouwen – aangewezen als Zweeds
grondgebied – waardoor vele tienduizenden levens werden gered.
Hij is ereburger van tal van landen, waaronder ook Canada.
Het bleef stil wat nieuwe postzegels betreft tot 1 februari, toen
werden we verblijd met twee postzegels met volkomen verschillende
onderwerpen. Links een
afbeelding van Oliver
Theophillius Jones en
rechts een afbeelding
van Joe Fortes.
Jones was een
Canadees jazz pianist, geboren in 1934 en Fortes,
geboren 2 september 1863, was een prominent
figuur in de vroege geschiedenis van Vancouver.
Joe wijdde al zijn vrije tijd aan het onderwijzen van
kinderen om te leren zwemmen. In 1894 werd hij officieel aangesteld
als lifeguard (strandwacht). Hij redde vele mensen van de wisse
dood in het water.
20 februari was het weer de beurt aan vier zegels in het teken van de
dierenriem. Voor een afbeelding van deze uitgave zult u een
maandje geduld moeten hebben. Een troost, voor u het weet zijn we
weer een maandje verder, tot dan.
Trudy en Pieter Farenhorst vanuit Winnipeg
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“HOE KOM JE TOT HET BOUWEN VAN EEN HUIS” (afl. 18)
De houten heipaal.
In het verleden werd er
veelal houten heipalen
gebruikt. Een veel
gebruikte houtsoort is de
fijnspar. De fijnspar ( Picea
abies) heeft goede rechte stammen.
Deze is daarom heel geschikt om als
heipaal te gebruiken. Finland was een
groot leverancier (95%) maar ook
Hergebruik van postwaarden.
Oostenrijk leverde veel stammen.
Overtollige zegels worden van
een opdruk voorzien.
De tekst van de opdruk is:
“steun uw medemens”.
De rede was de watersnood
slachtoffers in Roemenie(1994).

In het verleden werden de bomen met de bijl geveld.
Tegenwoordig zijn er grote machines die de gehele boom
In één keer omzaagt en alle takken verwijdert.

Houten postzegel.

Zaagt men een boom dwars door, dan blijkt het
hout uit een aantal omsluitende ringen te bestaan.
Zij ontstaan door dat het hout dat in het voorjaar
wordt gevormd, zachter en lichter gekleurd is dan
het zomer hout. Elke ring betekent één jaar in de
groei. Bij tropische bomen zijn ze duidelijk minder
zichtbaar.

De houten heipalen
werden door de
houthandel
geïmporteerd en in
vroegere jaren met
paard en wagen
afgeleverd op het werk.

Herman Verhoef
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Over stempels, brieven en tarieven – afl. 117
REINA DE HOLANDA
Recent verscheen in twee kloeke delen ‘Geschiedenis van de
Zaanstreek’. Ik heb een stapeltje boekenbonnen ingeleverd bij de
firma Van den Hoorn, de enige echte boekwinkel in Purmerend, en
daar heb ik geen spijt van. De twee boeken bestrijken een enorme
periode: de oudste geschiedenis van het land tussen oer-IJ en
Bamestra (=Beemster!) en het heden. Het gaat om meer dan een
beschrijving. De auteurs willen ook verklaren en doen een poging tot
karakterisering van de Zaanstreek in heden en verleden.
Een team van 26 auteurs heeft aan het boek gewerkt en toen ik jaren
terug van de plannen hoorde, heb ik bij de redactievoorzitter het plan
geopperd om ook aandacht te schenken aan de postale
geschiedenis van de Zaanstreek. Kennelijk vond men dit toch niet
interessant genoeg, want ik heb nooit een antwoord gekregen op
mijn ‘sollicitatie’ en de post komt er in de nieuwste Zaanse
geschiedenis (dus) ook heel bekaaid af.
Het boek bevat uiteraard veel informatie over de fabrieken die de
Zaanstreek groot gemaakt hebben, over de handelaars en
ondernemers, waarvan vele namen ons nog steeds bekend in de
oren klinken: Verkade, Honig, Albert Heijn, Wessanen, enz. Andere
namen zijn nu minder bekend, maar waren ooit groot in dit gebied en
ver daarbuiten: Keg, groothandel in koffie en thee, Albert Vis
(rijstpellerij), Bloemendaal en Laan (Handelsmaatschappij Saenden),
Latenstein (tarwestijfsel).
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Een van mijn verzamelgebieden is het Zaanse industriële erfgoed:
poststukken van en naar Zaanse fabrieken en bedrijven.
Frankeermachinestempels, firmaperforaties en mooi bedrukte
enveloppen en briefkaarten, het past er allemaal in. Wereldwijde
correspondentie laat zien hoe ondernemend die Zaanse bedrijven
waren.

Een van de mooiste enveloppen uit mijn verzameling, voor een
prikkie gekocht op Ebay, is bovenstaande brief, in februari 1915
verstuurd van Zaandam naar Berlijn, midden in de Eerste
Wereldoorlog, met een mooi Duits censuurstempel van Emmerich.
Maar ik viel vooral op de kleurrijke bedrukking van de enveloppe: vier
blikken Hollandse roomboter, met het hoofd van de koningin
►
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(‘Reina de Holanda’) en een Zaans landschap met koeien. Ook de
achterzijde is bedrukt: met de naam van de afzender en –heel kleindie van de
Amsterdamse
drukker, de firma
Desguerrois.
Zaans blik werd in
het begin van de twintigste eeuw een wereldproduct en het
bedrukken van die blikken werd tot kunst verheven. Met name de
voedselindustrie in de Zaanstreek (‘De provisiekast van Nederland’)
profiteerde van de unieke conserverende eigenschappen van blik.
Ook zonder de geschiedenis van de post haalt u met de
‘Geschiedenis van de Zaanstreek’ een paar prachtige boeken in huis.
Kleine waarschuwing: ze zijn niet goedkoop.

John Dehé
(Dit artikel verscheen ook in de maart-aflevering van
De Hoornblazer)
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HET MYSTERIE IS OPGELOST:
HET ZIJN LIEFDADIGHEIDSLABELS TER
GELEGENHEID VAN DE AARDBEVING
IN MESSINA (1908)
Op 28 december 1908 werden het eiland Sicilië en de regio Calabrië in Zuid-Italië
in de vroege morgen getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7.2
op de Schaal van Richter. Het epicentrum van de aardbeving lag in de smalle
Straat van Messina, die Sicilië scheidt van het Italiaanse vaste land. De aarde
schudde gedurende meer dan 30 seconden, gevolgd door een vernietigende
tsunami met golven van 12 meter hoog. Naar schatting werden tussen de 100.000
en 200.000 mensen gedood. Messina werd bijna in zijn geheel van de aardbodem
weggevaagd. 91% van de gebouwen werd vernietigd en 70.000 mensen vonden
daar de dood.
De plaats Reggio werd ook zwaar getroffen. Het Italiaanse leger en de marine
begonnen onmiddellijk met een hulpoperatie, daarbij geholpen door de
bemanningen van in de buurt verblijvende buitenlandse schepen uit onder andere
Engeland, Rusland, Frankrijk en de VS. Men zocht naar overlevenden en hielp bij
de opruimingswerkzaamheden. De schepen wisten vele slachtoffers te evacueren.
Internationale hulpactie
De ramp bracht in zowel in binnen- als buitenland een schok teweeg en er werden
hulpcomités opgericht om geld bijeen te brengen. Dat deed men onder andere met
de verkoop van liefdadigheidslabels. In 1909 werden in tien landen driehoekige
tweekleurige labels uitgegeven met een gemeenschappelijk ontwerp, maar in
verschillende munteenheden. Ze werden verkocht in Oostenrijk (heller),
Denemarken (öre), Frankrijk (centimes), Duitsland (pfennig). Engeland (penny’s),
Hongarije (filler), Italië (centesimos), Nederland (centen), Rusland (kopeken) en VS
(dollarcenten). Op de labels werden karakteristieke plekken en ruïnes uit het
gebied afgebeeld. In de onderste hoeken stonden de namen van de getroffen
gebieden “Sicilië” en “Calabrië”. Verder werd het jaartal “1908” vermeld. Elke label
werd verkocht voor 10 cent of een equivalent in de verschillende munteenheden.
De labels werden se-tenant gedrukt in vellen van 50. Ook waren er nog labels met
de portretten van het Italiaanse vorstenpaar, die verkocht werden voor 20 cent of
een equivalent in de verschillende munteenheden.
In Oostenrijk werd een rechthoekig liefdadigheidslabel uitgegeven. Er werd een
wanhopige vrouw op afgebeeld, die wegloopt van de smeulende resten van haar
huis. Dit label droeg de tekst “Fur die Obdachlosen in Suditalien” (= Voor de
daklozen van Zuid-Italië). Deze labels werden gedrukt in diverse kleuren en op
papier in verschillende kleuren. Ze komen zowel geperforeerd als ongeperforeerd
voor.
In de Verenigde Staten gaf de plaatselijke Rode Kruis-afdeling van Massachusetts
een driehoekig label uit met daarop een vulkaan en de tekst “American National
Red Cross Relief Fund Italian Earthquake”.
■
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45 JAAR REGIONALE RUILDAG PPRC
Zo’n beetje onopgemerkt vierde onze Regionale Ruildag zijn 45e
verjaardag op de op één na laatste zaterdag van januari. Tijd dus om
daarover eens wat oude koeien uit de sloot te halen. Ik had ook kunnen
wachten tot de 50e jaarlijkse Ruildag maar dat leek me bij nader inzien toch
niet zo verstandig, gezien mijn leeftijd.
Ik keek weer eens op de kalender van 1968 en daar trof ik geen Ruildag
aan! Toen ben ik in de oude notulen en verslagen gedoken en deed een
bizarre ontdekking: er was in 1967 wel, maar in 1968 geen ruildag. We
moesten zeker even bijkomen. Gelukkig bleek dat in 1969 en alle jaren
daarna tot en met 2013 jaarlijks zo’n dag was georganiseerd door de
PPRC. Aanvankelijk op de laatste zaterdag van januari, maar door de
concurrentie van met name ‘Loosdrecht’, die ‘onze’ zaterdag inpikten werd
het de op één na laatste zaterdag.
Die eind jaren zestig was niet alleen de studentenwereld flink in beweging
maar ook het verzamelen van postzegels nam een vlucht. De PPT ging
zich er mee bemoeien en kwam in plaats van de geijkte 4 nieuwe uitgiften
per jaar tot de ontdekking dat aan dat postzegelen geld te verdienen viel en
verdubbelde de productie. Ook de toenemende vrije tijd speelde ons in de
kaart. Vandaar dat de Ruildag een schot in de roos bleek. Nadat de eerste
ruildag plaats vond in ‘De Ark’, een verenigingslokaal naast het Weeshuis,
koos men in 1969 brutaalweg voor ‘De Doele’ als plaats van handeling.
Aanvankelijk ontwikkelde een aantal bezoekers zich niet zo snel, maar
nadat er ieder jaar meer handelaren een tafel reserveerden, steeg de
interesse. “Van heinde en verre”, zoals altijd nog op de posters staat. Ook
de jeugd kwam er op af. We hadden een ‘rad van avontuur’ in elkaar
geknutseld en enkele keren per dag werd dat gedraaid met, uiteraard,
‘fraaie’ prijzen. Het succes kende geen grenzen. Na een aantal jaren was
het bezoekersaantal gegroeid tot ver over de 450. Cijfers waar men
tegenwoordig de vingers voor zou aflikken.
Ook de handelaren kwamen, soms wel tegen de veertig en daar waren
gespecialiseerde bij, welke op een heel trouwe kopersschare konden
rekenen. Één handelaar in het bijzonder herinneren we ons nog goed, Van
Delft uit IJmuiden. Die kwam krantvast ieder jaar met een kistje vers
gerookte makreel aanzetten. Vers van de veiling. “Voor het bestuur”, was
de mededeling en secretaris Han Zwertbroek zorgde voor de verdeling.
Van Delft was vele jaren een graag geziene figuur. Om een uur of elf kwam
de ober, “Borreltje zeker, meneer Van Delft?” “Ja, zet maar neer”.
►
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Zo druk was het op een Ruildag in de jaren’80
Dat gebeurde zo’n keer of acht die dag en om vier uur kwam de taxi die
meneer Van Delft terug reed naar IJmuiden. Met een goed gevulde
portemonnee, want hij had altijd mooi postzegelmateriaal. Parkeren was
toentertijd geen enkel probleem. De hele Koemarkt was één groot, gratis
parkeerterrein.
Om zes uur (!) was Jan aanwezig met de sleutel van ‘De Doele’ om het
licht en verwarming aan te doen, een beetje te vegen en de spullen voor de
vrijwilligers en bestuursleden klaar te zetten.
‘De Doele’ troffen we meestal wel rommelig aan, de voorafgaande
vrijdagavond was er dan een disco geweest en de vele tafels, zware
krengen, die we nodig hadden stonden her en der in hokken en zaaltjes
verstopt. Han had een mooie tafelindeling gemaakt en dat moest door ons
worden ingevuld.
Om een uur of zeven arriveerde de ‘werkploeg’, sterke mannen als Jim van
Lienen, Joop de Groot, Henk v.d. Craats en Nico Boon zorgden dat de boel
op tijd klaar stond.
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Om negen uur waren daar al de handelaren, die meestal eerst bij elkaar
gingen neuzen of men nog wat had. Ook stonden er al mensen voor de
deur. Niet alleen de handelaren, maar ook al koopjesjagers. De bediening
kwam pas een uur later.
Dus vanaf een uur of acht (tien uur gingen we open) was het een gesjouw
en geploeter om alles op tijd klaar te krijgen.
Er was één afspraak, waar sommige leden zich niet aan hielden: de grote
zaal was voor de handel, de zijzaal voor het ruilen en gezellig postzegelen,
gratis tafels dus. Dan had je van die grappenmakers die met een bakfiets
vol aan stockboeken in de zijzaal plaats namen, om dat tientje tafelhuur
niet te hoeven betalen. Jammer dus.
In ‘De Doele’ hebben we het vele jaren uitgehouden. Maar aan alles komt
een eind en er moest uitgekeken worden naar een nieuwe locatie. Gelukkig
schoot Maarten Visser van ‘Concordia’ te hulp. Van 2004 tot 2011
beschikten we over zijn grote zaal. Ook hartstikke gezellig, maar de
verlichting was niet je dat. Daarna één jaar in ‘De Nieuwe Tuinbouw’, toen
weer naar Purmerend, naar wijkcentrum ‘De Inval’.
Wat de toekomst brengt is nog duister, maar u merkt wel uit mijn betoog,
dat ik van harte hoop dat de Regionale Ruildag van de PPRC nog vele
jaren zal blijven bestaan!
Jan Ellenbroek

RECORDBEDRAG VOOR
CHINESE POSTZEGEL
Tijdens een postzegelveiling op 21 mei vorig
jaar in Peking, bracht een nooit uitgegeven
postzegel “De Grote Overwinning” van de
Culturele Revolutie, maar liefst 7,3 miljoen
yaun, ofwel 945.000 euro op. Een
recordbedrag in China (en daarbuiten).
Bestemd voor uitgifte in 1968, op het hoogtepunt van
de culturele revolutie, is deze zeer gewilde Chinese
zeldzaamheid de horizontale versie van de beroemde
“Het hele land is Rood” stempel die slechts een paar
dagen voor de geplande uitgifte werd ingetrokken, na
de ontdekking dat Taiwan wit gekleurd was in plaats
van rood. De nog niet uitgegeven, horizontale, zoals
verkocht op de veiling, heeft dezelfde fouten en is als
zodanig ingetrokken voor de uitgifte. De zegels
werden vernietigd. Volgens de Chinese Guardian
bestaan slechts acht exemplaren van dit horizontale ontwerp.
■
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Kavel
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
41
42
43
44

Cat. nr.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Bladen
Bladen
Nederland o
Puntstempels
1093P,1093PM
1390PM5
Brief
1171p
1460-1471
Div.
V1988
Curacao
Portugal
1993-2002
Blok 24
Frankrijk
Frankrijk

**
o
**
o
*
**
**
o
o

Omschrijving
Cat. w.
Nederland NVPH 2009 + blauwdruk 6 (Olympiade)
Basisboek Filatelie, mooie handleiding
6 lege stockboeken, 1 nieuw
Tros postzegelalbum Nederland, leeg
Poezen, hondenkoppen, zeilboten, etc
Millennium wissel, mooie map met 2 covers
Duitsland Michel Junior 2012 + zegels 2012
Doos Nederland, gebruikt en postfris, heel leuk
Klein stockboek met wat Zwitserland
Doosje Duitsland en Oostenrijk
Nederland Beatrix, fl. 11,00 nominaal
Mooi Zwitserland in boordevol stockboek
Stockboek, van alles wat
Stockboek Zuid Afrika, veel thematische series + catalogus
Stockboek Polen
Stockboek USA
Stockboek Roemenië en Hongarije
Overvol stockboek Duitsland, DDR, enz.
Leuk stockb. België, Luxemburg, meest gebruikt
GB in keurig stockboek, ook postfris
Spanje en Joegoslavië in Patento
Rood Philatex stockboek met Duitsland, enkele dure
Trommel wereld ongebruikt en postfris
Davo, blanco luxe bladen
Davo Luxe bladen Curacao
Oud Duitsland
220,00
Kaartje Klassiek stempels
375,00
24 oude zegels met oa puntstempel purmerend
Plaatfouten
14,00
Plaatfouten in blok
7,00
172bP,380PM en 381PM
69,00
4x strafport
Plaatfout in blok
Ned. Antillen prachtig velletje katten
22,00
Blokken
10,00
Verhuisvel dubbele waarde
20,00
Hulpuitgigte op briefstukjes
60,00
Blok 13 volksdrachten 1947 (op papier?)
400,00
Engeland
Engeland
Modern
Modern
Europa Montenegro 2008 blok xxx
Europa Bosnië Servië 2005 blok xxx
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Inzet
€ 2,00
€ 2,00
€ 5,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 3,00
€ 4,00
€ 1,00
€ 2,00
€ 2,50
€ 6,00
€ 2,00
€ 4,00
€ 3,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 5,00
€ 3,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 2,00
bod
10,00
25,00
5,00
2,00
2,00
7,00
bod
bod
4,00
1,50
4,00
15,00
20,00
bod
bod
3,00
2,00
2,00
3,00

Kavel
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
81
82
83
84
85
86
87
88

Cat. nr.

Omschrijving

Frankrijk

o

Blok 23
Kaartje

o

Kaartje
Kaartje
mi 334
Alderney
Frankrijk
Frankrijk

Jersey
Canada
Malta
Hongarije
pzb
pzb
pzb
Frankrijk
Frankrijk

112-114
99
101
S63,64,65
Turkije
Nederland
FDC E49
FDC
FDC
FDC
FDC
brief
Rondz.b.

**
**
o
o

**
**
**
**
o
o
o
o
o
**
**
**
o
**
**
o

Cat. w.

Modern
Trein Oostenrijk 2010 xxx
Trein Oostenrijk 2011 xxx
Trein Oostenrijk 2012 xxx
Zwitserland blok met schepen
Strippen rolzegls Duitsland
Kaart recent Spanje gest.
Kaart recent België gest.
Strippen rolzegls Duitsland
Strippen rolzegls Duitsland
Projuventute 1938 in blokje van 4
Gutterpairs
Modern
Modern
Kuifje Monaco 2013 xxx
Kaartje dieren Oostenrijk gest.
Kaartje Finland
Kaartje IJsland
Katten
Katten
Katten
Katten
Zweden europa 1996
Honden
Auto,s
Modern
Modern
Zuid Afrika, 'Explore', boekje 1998
Vanuatu, onderwaterpostkantoor op stockkaartje
3 Stockkaartjes met leuk thematisch restmateriaal
Frankrijk
Vissen pzb.(4) Vlinders (4)
Koningshuis, blokken en zegels
Zwitserland met tussenstrook
Kaartje
Aangtekend poststuk en deel haagsepost 1940
Kinderbedank kaarten 4x
Blanco
Cept Italie
Cept diverse landen
Cept Frankrijk
Sneeuwwitje
Luxe briefje 1911, stempel Victoria Falls Rhodesia
Nederland
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6,00

18,00

31,00

35,00
35,00
16,90
52,00
25,00

Inzet
2,00
2,00
2,00
2,00
bod
4,00
bod
bod
4,00
4,00
1,50
3,50
1,50
1,50
bod
bod
bod
bod
4,00
1,00
1,00
1,00
bod
bod
bod
2,00
2,00
1,00
2,00
2,00
bod
2,00
4,00
2,00
bod
bod
bod
bod
2,50
bod
3,50
2,00
2,00
bod

Kavel
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

Cat. nr.

Omschrijving

Cat. w.

Rondz.b.
Rondz.b.
Rondz.b.
Envelop
Envelop

Nederland
Nederland
Nederland en Duitsland
** Pzb Nederland ± fl.100,00
** Velletjes Nederland nominaal ± fl. 145,00
Kaarten Philatelie
** Nederland frankeergeldig, nom. Fl. 150
Doosje met meer dan 100 maximumkaarten
Nederland
o In Davo standaard album
Nederland
o Davo album gebruikt met veel blokken
3 stockboeken, veel thematische zegels
2 stockboeken, ook iets frankeergeldig NL
2 stockboeken met van alles, ook postfris
2 albums met ca 90 fdc's,
Ned. Overzee in Holland-album
Stockboekje
Diversen leuk
Stockboek
Nederland gebruikt en postfris/nominaal
Hongarije
In 5 nette stockboeken is de prijs al waard
Stockboek
Diverse landen
Stockboek
Wereld mooie plaatjes
Stockboek
Spanje
Stockboek
Wereld
Stockboek
Engeland en gebieden
Stockboek
Oostenrijk
Stockboek
Zuid Amerika
Stockboek
Engeland en fFanse kolonieen
EDB
Davo album met EDB's
Stockboek
Diversen
USA
Album, stockboek en catalogus
Doosje
** NL frankeergeldig, gulden-waarden, fl. 131
Doosje
Duitsland oud en nieuw
Doosje
Indonesie

Inzet
bod
bod
bod
15,00
20,00
bod
20,00
6,00
10,00
25,00
6,00
4,00
4,00
4,00
4,00
2,00
9,00
10,00
6,00
2,00
6,00
1,00
15,00
25,00
1,00
1,00
3,00
2,00
bod
18,00
5,00
2,00

VAN HET PPRC-REISBURO
Op het moment dat ik dit stukje moet inleveren bij onze redacteur, is het
nog geen 1 maart en ik heb ik nog wat mogelijke reislustigen uitstaan.
Mocht het echter toch niet lukken om de vereiste 30 deelnemers bijeen te
hebben op 1 maart, dan krijgt U allen persoonlijk van mij een berichtje.
Natuurlijk zou ik het ontzettend spijtig vinden als de rit naar Essen niet door
kan gaan, maar wellicht zijn er binnen de PPRC nog liefhebbers die voor
slechts € 25,00 de reis naar Essen met ons willen meemaken.
U kunt zich dan nog bij mij opgeven, mijn gegevens staan op pagina 2.
Ron Versteyne
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