VERDRIET
Opnieuw was de zaal in Zuiderhof prachtig gevuld, met bijna 75
leden en donateurs.
En ook de veiling mocht er zijn, met een verkooppercentage van
meer dan 80%. Maar de hele avond stond eigenlijk in het teken van
het verschrikkelijke bericht dat Ron Versteyne zeer ernstig ziek is en
niet meer beter zal worden. Niet te begrijpen, onvoorstelbaar, nog
steeds niet.
Inmiddels is Ron weer thuis en natuurlijk zal hij proberen iets van zijn
‘werkzaamheden’ op te pakken, met steun van Marjan en - waar
mogelijk - van uw bestuur. Maar de daadkracht en energie van
voorheen zullen er niet meer zijn en we zullen zijn kennis, inzet en
betrokkenheid bij de vereniging langzaam maar zeker moeten
missen. Wij wensen hem en Marjan heel veel sterkte toe.
De decembermaand is een maand van tradities, ook voor de PPRC.
Zo krijgen de bezoekers van onze clubavond een gratis kopje koffie
en daar doen we ook nog een stukje banket bij. Ook organiseren we
in deze maand altijd een benefiet-veiling voor het goede doel.
U levert leuk materiaal, de opbrengst gaat naar een goed doel. Dat
was in het verleden de clubkas, maar met die traditie willen we
breken. De clubkas is goed genoeg gevuld, om de opbrengst van de
veiling te kunnen schenken aan een écht goed doel: de hospices in
de Beemster en in Purmerend. We gaan de opbrengst eerlijk
verdelen onder deze twee belangrijke instellingen.
De decembermaand is ook de maand van vooruit kijken. Onze
regionale postzegelbeurs in De Inval komt eraan (18 januari) en de
collecties voor de Grote Veiling (22 maart) beginnen zich al aardig op
te hopen. Postzegels, munten (heel veel, heel mooi!) en
ansichtkaarten gaan straks onder de hamer. U heeft die datums
inmiddels natuurlijk in uw nieuwe agenda staan.
Op woensdag 11 december hopen wij u op onze clubavond te
kunnen begroeten. En voorin het clubblad vindt u het adres van Ron
en Marjan.
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: Jeffrey Groeneveld - De Goedemeent 1 - 1447 PT Purmerend
tel. 0299-463850 - e-mail: jeffreygroeneveld@hetnet.nl
Penningmeester en ledenadministratie: Ron Versteyne - Sumatra 37 - 1448 AV
Purmerend - tel. 0299-431137 - e-mail: r.versteyne@upcmail.nl - Bankrekening
NL30 RABO 01663.64.312 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. 82.53.14.690 t.n.v. Purmerender Postzegel Ruilclub
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:
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, Nico ter Hofstede† en Han
Zwertbroek.
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 januari nummer uiterlijk woensdag 18 december bij mij
thuis, of per e-mail naar: hans.vaags@tiscali.nl

OP HET OMSLAG
Op 14 maart 2013 gaf de Zweedse Post vier zegels uit met de grootste
Zweedse ijshockey helden aller tijden: Henrik Lundqvist, Jörgen Jönsson,
Börje Salming en Nicklas Lidström. Dit was een ”opwarmertje” voor het
wereldkampioenschap ijshockey dat werd gehouden van 3 tot 13 mei in de
Globe Arena te Stockholm. De Globe is het grootste bolvormige gebouw ter
wereld (diameter 110 meter, hoogte 85 meter. Er is plaats voor ruim 16.000
mensen. En wat heeft dat publiek genoten… want Zweden werd wereldkampioen ijshockey 2013. Welk team tweede werd leest u op pagina 21.
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AGENDA VAN PostNL, PPRC EN BEURZEN
Woe. 11 dec. Purmerend, clubavond/ledenbijeenkomst PPRC in Wooncentrum Zuiderhof, Zuiderhof 16, 1461 AJ Zuidoostbeemster.
De zaal is open van 19.00 tot 22.00 uur. Met onze jaarlijkse
benefietveiling, de kavellijst staat op pagina 22, 23 en 24.
Zo. 15 dec. Postzegelvereniging De Posthoorn viert haar 75e verjaardag
in de Lindeboomschool met een grote expositie van
bijzondere verzamelingen, beslist de moeite om heen te
gaan. U vindt De Lindeboom in de Raadhuissstraat 57, Koog
aan de Zaan ingang Verzetstraat, achter Albert Heijn. Voor
meer informatie kijkt U op www.deposthoornkrommenie.nl
Vrij. 27 en za. 28 dec. Grote Internationale Postzegelbeurs in de
Veluwehal, Nieuwe Markt 6, 3771 CB Barneveld van 10.00
tot 17.00 uur. Met o.a. heel veel handelaren. Entree € 3,00
per persoon, jeugd t/m 16 jaar gratis. Voor meer informatie:
www.eindejaarsbeurs.nl
En in 2014:
Do. 2 januari Zakenzegels op rol: rol 200 waarde 1 en rol 100 waarde
2 Basisassortiment. En Ned. Iconen: postzegelvel met 5
verschillende postzegels (zelfklevend)
Woe. 15 jan. Purmerend, clubavond/ledenbijeenkomst PPRC in Wooncentrum Zuiderhof, Zuiderhof 16, 1461 AJ Zuidoostbeemster.
Za. 18 jan.
De jaarlijkse Grote Regionale postzegelbeurs van de
PPRC. Alle informatie staat op pagina 5
Zo. 26 jan.
PV Heerhugowaard organiseert de Grote Voorjaarsbeurs
van 10.00 tot 16.00 uur in De Swan, Middenweg 178, 1702
HE Heerhugowaard. Stuiverboeken, ruiltafels, handelaren,
rondzendboekjes etc. Meer info: kijk op
www.postzegelverenigingheerhugowaard.nl
Ma.27 jan.
Mooi NL plaatsen met keramiek (alleen lokaal verkrijgbaar)
2 postzegelvellen met 5 gelijke postzegels (gegomd)
Klassiekers uit het Louwman Museum: postzegelvel met
10 verschillende postzegels (gegomd)
Do. 13 febr. Purmerend, clubavond/ledenbijeenkomst PPRC.
Woe. 12 mrt Purmerend, clubavond/ledenbijeenkomst PPRC
Za. 22 mrt
De jaarlijkse Grote Veiling van de PPRC. Noteer alvast
deze datum in uw agenda. Verdere informatie volgt.
Voor uitgebreide informatie over beurzen en nieuwe postzegel uitgaven zie
het maandblad Filatelie, december-nummer.
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ZATERDAG 18 JANUARI 2014
organiseren wij onze 46e jaarlijkse

GROTE REGIONALE
POSTZEGELBEURS
De jaarlijks te houden grootste postzegelbeurs van Noord Holland
staat weer voor de deur. Ook dit keer weer op de voorlaatste
zaterdag van januari in

Wijkcentrum “De Inval”,
Karekietpark 16, 1444 HV Purmerend
Een beurs waarvoor verzamelaars en vele handelaren traditiegetrouw
van heinde en verre naar de PPRC komen.
Een beurs waar voor menig verzamelaar buitenkansjes wachten,
met munten, ansichtkaarten en méér postzegels en postwaardestukken.

De zalen van “De Inval” zijn open van ’s ochtends
10.00 uur tot ’s middags 16.00 uur.
Ook dit jaar is er weer volop gelegenheid om weer eens ouderwets
postzegels te ruilen!
Kom ook eens kijken in de tientallen goed gevulde stuiverboeken,
en alle bekende postzegelcatalogi liggen voor u ter inzage.

Dit allemaal is weer genoeg reden om de datum
zaterdag 18 januari 2014 in uw agenda te noteren!

TOEGANG (en parkeren) GRATIS
TRACTEER UZELF WEER EENS EN GA GEZELLIG EEN DAGJE
POSTZEGELEN BIJ UW P.P.R.C.
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VAN ONZE BUITENLANDSE CORRESPONDENT
We zijn alweer toe aan de laatste maand van het jaar.
Gewoonlijk tijd om terug te blikken over het afgelopen jaar.
Maar wij blikken liever vooruit, vandaar in de volgende aflevering in
januari een overzicht wat er in 2014 nieuw verkrijgbaar zal zijn op
postzegelgebied in Canada. We sluiten het jaar af met de volgende
zegels:18 oktober een zegel zoals u ziet op
◄ de afbeelding een militaire zegel met twee
poppies waarmee jaarlijks de omgekomen
soldaten worden herdacht. Nauwelijks vier
dagen later de geboorte van een kindje. Iets
wat dagelijks overal voorkomt, maar als het
een prins is, is het iets wat niet elke dag
voorkomt. Een reden om er een postzegel
voor uit te geven met een afbeelding van zijne
Koninklijke Hoogheid prins George Alexander
Louis of Cambridge met zijn trotse ouders. ►
Op dezelfde dag kwamen de
onvermijdelijke kerstzegels
in omloop: St. Anne met het
◄Christus kind (P zegel) en
drie zegels met als nderwerp
borduren (een P zegel, $1.10 voor naar de U.S.A,
en $1,85 voor de overige landen) Naast de
genoemde drie zegels is er ook een souvenir
velletje van zie afbeelding hieronder.

Trudy en Pieter Farenhorst
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CONTRIBUTIE
Met de contributiebetaling gaat het de goede kant op, veel van onze leden
hebben inmiddels reeds aan hun verplichtingen voldaan.
Het zal toch fantastisch zijn wanneer wij op 1 januari kunnen zeggen dat
iedereen de contributie voor 2014 aan ons heeft overgemaakt.
Als u voor 1 november hebt aangegeven dat u het maandblad niet meer
wenst te ontvangen, betaalt u in 2014 € 15,00. De leden die het maandblad
Filatelie wel willen blijven ontvangen, betalen € 30,00 per jaar. U moet nog
betalen? Dan graag alsnog even overmaken op bankrekening NL30 RABO
01663.64.312 t.n.v. Purmerender Postzegel Ruilclub. Het zou fijn zijn als
we na 1 januari niemand meer hoeven te herinneren aan het betalen van
de jaarlijkse contributie, bedankt.

VAN DE REDACTIE
“We zien nog wel ruimte genoeg voor prijsverhogingen”, zei financieel directeur Jan Bos
tijdens de presentatie van de halfjaarcijfers van
PostNL in augustus. Maar PostNL heeft nu wel
een van de duurste posttarieven van Europa.
Het versturen van een brief of kaart is goedkoper in de ons omliggende landen. Ach, een
prijsverhoging van bijna 50% in drie jaar tijd,
dat moet toch kunnen. Kerstzegels die dit jaar
15 cent duurder zijn geworden. Maar daar staat
ter compensatie wel tegenover: het sluiten van
kantoren en agentschappen en een postbezorging per week minder en regelmatig verkeerd bezorgde post door leken, nu
de oude vertrouwde postbode is verdwenen. En dan heb ik het nog niet
eens over de stortvloed van postzegels die PostNL uitgeeft.
2013 was voor onze vereniging een prima jaar. Een constant aantal leden,
niet alleen in Purmerend, maar zo langzamerhand ook in de regio. Met
ingang van januari mogen wij veel nieuwe leden en donateurs uit Edam en
Volendam verwelkomen.
Ik wil alle auteurs hartelijk bedanken voor hun leuke en interessante
bijdragen in ons clubblad. Ook wil ik onze trouwe bezorgers van ons
clubblad in Purmerend (maar ook in Monnickendam, De Rijp, Oosthuizen,
Edam en Volendam) hartelijk bedanken voor hun inzet. Ik wens u allen, ook
namens alle bestuursleden, fijne feestdagen en een goed 2014 toe.
Hans Vaags
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“HOE KOM JE TOT HET BOUWEN VAN EEN HUIS?” (afl. 24)
Asbest werd veel toegepast in bouwmaterialen. Het is goedkoop te winnen,
slijtvast, brandwerend en isoleert goed. Marco Polo beschreef al hoe hij
mensen in kleding door vuur zag gaan. Dat was toen al kleding van
asbestvezels. Dat asbest schadelijk is, weet de Arbeidsinspectie sinds
1931 al. Eind jaren ’60 van de vorige eeuw was al bekend - ook bij de
overheid – dat werknemers die met asbest werkten longvlieskanker kregen.
Asbestkanker openbaart zich gemiddeld veertig jaar na blootstelling.
De verjaringstermijn in Nederland is dertig jaar.
Dit is de grootste naoorlogse blunder van de wetgever.
Tussen het vaststellen op het kanker risico van asbest in de jaren vijftig van
de vorige eeuw en het algeheel asbest verbod van 1 juli 1993 lagen bijna
veertig jaar. De overheid stond er bij en keek er naar en liet zich in de luren
leggen door de machtige internationale asbestindustrie.

Op 26 juni 2000 wordt het Instituut Asbest Slachtoffers opgericht. Deze
geeft advies aan de Sociale Verzekerings Bank over het recht op een
tegemoetkoming van € 18.626,- (2012) voor asbestslachtoffers met de
ziekte mesothelioom.

Perfin ETERNIT in een
zegel van Hongarije
In Goor heeft een fabriek gestaan welke eternit producten maakte.
De inwoners van Goor met longvlieskanker krijgen een voorschot op
schadevergoeding. Staatssecretaris van Geel (Vrom) maakte dat bekend
op 13 februari 2006.
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Negentien jaar na het
verbod op asbest Lukt
het nog steeds niet de
dodelijke stof veilig af te
voeren.
Slopers en aannemers
frauderen nog volop.
Stempel Goor van 1892.

Steekkaart c.q. Musterkaart met alle gegevens over de
frankeermachinestempel.
Het gaat om kaarten vanaf eind jaren ’20 van de vorige eeuw, zeer
interessant. Er bestaat maar één kaart voor elke frankeermachine,
dus zijn ze uniek.
Ook gaat het om de oudste afstempelingen van de frankeermachinestempel, dus dubbel uniek.
Herman Verhoef
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Over stempels, brieven en tarieven – afl. 123

De kerstvlucht van de Pelikaan
In de jaren ’20 en ’30 van de vorige eeuw maakte de luchtvaart een enorme
ontwikkeling door. Steeds sneller ging het en steeds grotere afstanden
werden overbrugd. De KLM was een van de hoofdrolspelers in dat ‘spel’.
De maatschappij wilde de wereld laten zien waartoe zij in staat was en de
luchtweg naar Indië leende zich daar prachtig voor.
In december 1933 moest een vlucht met een nieuw aangeschaft toestel alle
records breken: de Fokker F 20 Zilvermeeuw, die de ongekende snelheid
van 250 km/ uur kon halen. Een vlucht naar Indië duurde een dag of tien,
maar nu had men het plan opgevat om op 18 december vanaf Schiphol te
vertrekken en voor 1 januari met de Kerst- en Nieuwjaars post uit Indië
terug te zijn. Het moest een grandioos evenement worden dat in de
sombere crisistijd Nederland weer hoop zou geven. De PTT had speciale
driehoek-luchtpostzegels laten maken, de KLM kwam met bijzondere
enveloppen en vignetten. Al voor het vertrek ging het mis met de
Zilvermeeuw. Een essentieel onderdeel in de motor ging kapot en kon niet
vervangen worden. Een andere vogel werd ingezet: De Pelikaan. De
bemanning (met o.a. de legendarische commandant Smirnoff) slaagde erin
om in 100 uur (4 etmalen, 4 uur en 40 minuten) naar Batavia te vliegen,
met 186 kg post aan boord. ‘De geestdrift in Indië overtrof alles wat
vliegtuigbestuurders tot dusver hadden meegemaakt.’
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Speciale enveloppe, van Nieuwendam naar Tjimahi; driehoekszegel voor
bijzondere vluchten. Hieronder achterzijde van de enveloppe.
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►

Deel 1 van de missie was volbracht, maar deel 2 zou nog spannender
worden. Zou de post uit Indië nog in 1933 Nederland bereiken? Op 27
december vertrok de Pelikaan uit Indië, met bijna 90.000 poststukken aan
boord, ruim 500 kg. Speciale enveloppen met aangepaste tekst waren op
tijd gereed.
Op 30 december naderde het vliegtuig Schiphol, de vrieskou leidde tot
ijsafzetting, mist bemoeilijkte de landing, de radioverbinding haperde. Na
enkele mislukte landingspogingen wist Smirnoff - ondanks nevel en
duisternis- het toestel veilig aan de grond te krijgen.
Een grote menigte was op Schiphol getuige van deze heroïsche
gebeurtenis. De volgende dag (zondag!) besteedden alle kranten vele
pagina’s aan dit nieuws en nog dagenlang zouden Smirnoff en zijn mannen
goed zijn voor mooie verhalen en veel kopij.
John Dehé
(In de benefiet-veiling kan op een Pelikaan-stuk geboden worden!)

De terugvlucht, speciaal stempel, met Crisiszegel AMVJ en blauw driehoekszegel
Ned.-Indië.
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NIEUW ABONNEMENT bij
POSTNL
Vanaf januari 2014 start PostNL
met een nieuw abonnement , t.w.
Nederlandse Vuurtorens.
Maandelijks worden 2 nieuwe
exemplaren uitgegeven en één keer (misschien al in januari) komen er 3
zegels. Omdat deze serie slechts een jaar duurt, kunt U straks over een
prachtige verzameling van 25 vuurtorens beschikken.
Indien U mee wilt doen maar geen complete vellen van 10 zegels wilt
hebben, kunt U zich bij Marjan Versteyne inschrijven voor de uitgave van
maandelijkse 2 losse zegels tegen betaling van € 1,00 per zegel. Ook voor
alle overige Persoonlijke Postzegels kunt U bij Marjan terecht via
marjan2811@gmail.com

WE ZIJN INMIDDELS BIJ DE LETTER N VAN NEWFOUNDLAND
Newfoundland is een eiland op de oostkust van Canada
dat tot 1949 eigen postzegels gebruikte. In dat jaar ging
het samen met Canada, welke postzegels het nu
gebruikt.
De Pinedo
De Pinedo is een zeldzame postzegel van
Newfoundland voor de vlucht over de oceaan van de
vliegenier De Pinedo. In 1927 werd een restant van 300
postzegels van de uitgifte 1897 met de drieregelige
opdruk "Air Mail / De Pinedo / 1927" voorzien. Hiervan
werden 230 postzegels gebruikt voor frankering van de post voor de vlucht
van De Pinedo. Van de overige zeventig ongebruikte postzegels bleven
slechts enkele exemplaren bewaard. Voor deze postzegels worden nu zeer
hoge prijzen betaald.
Landsnaam op postzegels: Newfoundland
Periode waarin postzegels verschenen 1857-1946
Valuta op postzegels
1857: oude Britse valuta
1866: 100 cent = 1 dollar
Ron Versteyne
15

16

VERVALSINGEN HERKENNEN
De meeste verzamelaars van Nederland en de overzeese gebiedsdelen
hebben wel eens te maken gehad met een vervalste zegel, stempel en/of
poststuk. Zij die op het maandblad “Filatelie” voorheen “Philatelie” zijn
geabonneerd hebben in het verleden met grote regelmaat artikelen van de
hand van Hendrik W. van der Vlist kunnen lezen. Zij weten dat veel
vervalsingen door hem behandeld en toegelicht zijn. Al sinds ongeveer
1988 heeft hij hierover vele tientallen artikelen geschreven en sinds 2000
was hij de schrijver van het regelmatig verschijnende kader
“VERVALSINGEN HERKENNEN”. Behalve in ‘Het Maandblad’ heeft
Hendrik ook een 8-tal artikelen, met uiteenlopende onderwerpen, in de
internationale uitgave FFE (FAKES – FORGERIES – EXPERTS)
gepubliceerd. Voor de verzamelaar die graag wil weten wat er voor
vervalsingen zoal rondzwerven zijn de artikelen van hem een goede basis,
maar dan moet je ze wel allemaal hebben.
Helaas zijn we niet allemaal in de
gelegenheid om pakweg 25 jaargangen van
het maandblad op de boekenplank te
zetten. En om al die uitgescheurde artikelen
in mappen te stoppen en te rubriceren is
ook een heidens karwij. Voor hen die dit te
veel werk vinden, of geen boekenplanken
over hebben, is er een DVD uitgebracht
waarop alle artikelen door van der Vlist
bijeen zijn gebracht. Op deze DVD (dit is de
2e speciale editie) vinden we alle 43 peciale
artikelen (1988-2000) en de vele afleveringen van “Vervalsingen
Herkennen” (2000-2013) die in Philatelie/Filatelie verschenen zijn.
Aanvullend vinden we ook de 8 artikelen uit FFE plus een artikel (over de
2e emissie van NL) van Dr. Louis dat uit het Duits vertaald is door Hendrik
en dat ook in Filatelie (2011) gestaan heeft.
Bij het openen van de DVD zien we een 11 tal hoofdstukken. Elk hoofdstuk
bevat een inhoudsopgave en een of meerdere artikelen. Na het openen
van een hoofdstuk zien we de onderwerpen en waar en wanneer het artikel
of artikelen verschenen zijn. Elk artikel is één op één in gescand en kan
gelezen worden zoals het ooit verschenen is. De artikelen die in FFE
verschenen zijn, alsmede het “Dr. Louis artikel”, zijn apart op de schijf
geplaatst.
Een kleine greep uit de inhoud; Valse dubbeldrukken van Nederland NVPH
nr. 1181; Valse Belgische afstempelingen op Franse postzegels; Spionage
vervalsingen (WO I en II); Vervalste Beatrix zegels; Vervalsingen ten
►
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nadele van de posterijen; Misdrukken, drukuitschot, dubbeldrukken en wat
daar voor door moet gaan. Niet alleen Nederlands materiaal maar ook
vervalst en/of gemanipuleerd materiaal van onder meer Frankrijk, Duitse
gebieden, België, Hong Kong en Nigeria passeren de revue.
Kortom ruim 25 jaar schrijf- en naslagwerk, minimaal 150 artikelen en dit
alles samengevat in 1,9 Giga Byte op een DVD van nog geen 20 gram, dat
is wat anders dan ongeveer 35 kilo papier. En het opzoeken gaat nog
sneller en makkelijker ook!!
Schrijver: Hendrik W. van der Vlist. Taal: Nederlands & Engels (FFE
gedeelte). Uitgever: H. W. van der Vlist – Assendelft.
Prijs: 33,- € incl. porto binnen NL.(€ 35,- binnen Europa) te betalen op
bankrekening (IBAN) NL 48RABO0333906462 - (BIC) RABONL2U.
H.P. Burgman (AIJP)

HET RONDZENDVERKEER
In het rondzendverkeer is een probleem gerezen. In sectie 5 is een
rondzending spoorloos. Het sectiehoofd weet niet waar deze zending
gestrand is. Om in de toekomst problemen te voorkomen worden er weer
ontvangst briefjes bij de zendingen gedaan. De ontvanger moet dan het
briefje aftekenen. Dit is een controle, maar eigenlijk niet afdoende. Over
een goed systeem wordt nog beraad.
Inmiddels is de vereniging Evopost bij ons aangeschoven en is het aantal
rondzendleden met 25 personen uitgebreid. De nieuwe leden, van harte
welkom.
Ik kan weer rondzendboekjes gebruiken, echter Nederland en Duitsland het
moderne materiaal liever niet. Er zijn momenteel 32 banden in omloop.
Iedere band bestaat uit 15 boekjes/enveloppen. Hiervan zullen er dit jaar
nog een tiental banden worden afgerekend met de inzenders.
In sectie 7 heeft Ron Versteyne, in verband met zijn ziekte, de
werkzaamheden voor het rondzendverkeer neergelegd. Zijn vervanger als
sectiehoofd, wordt Ron Tel.
Ad Springer en Ron Tel

STUIVERBOEKEN
Sinds de introductie, in november 2005, zijn de stuiverboeken nog steeds
een groot succes bij de vele bezoekers aan onze clubavonden. Er zijn de
vorige maand weer een groot aantal stuiverboeken met de inzenders
afgerekend, dus is er weer ruimte voor nieuwe stuiverboeken, maximaal 5
per inzender. Graag inleveren tijdens de komende clubavond.
Hans Vaags
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ZWITSERLAND TWEEDE OP
WERELDKAMPIOENSCHAP
IJSHOCKEY
En dat vierden ze met de uitgifte
van een speciaal zegel.
Op 31 mei 2013 gaf de Zwitserse
PTT een speciaal zegel uit, want
ze waren zo trots als een aap op
hun ijshockeyteam, omdat het op
de tweede plaats was geëindigd op het wereldkampioenschap dat
werd gehouden van 3 tot 9 mei van dit jaar in Stockholm en in
Helsinki.
Het ontwerp van de zegel werd gemaakt aan de hand van een foto,
geleverd door het fotobureau freshfocus in Zürich. Ze werden
gedrukt op wit postzegelpapier, voorzien van een optische witmaker.
Ze werden gedrukt in 4-kleuren offset door Gutenberg AG Schaan in
Liechtenstein. Gut, hebben ze daar nog plaats voor een postzegelfabriek?
Het wereldkampioenschap werd voor de 77ste keer gehouden en de
Zwitsers schreven geschiedenis met het winnen van de zilveren
medaille. Na negen wedstrijden op rij te hebben gewonnen moesten
de Zwitsers alleen hun meerdere erkennen in het team van het
gastland, Zweden.
Roman Josi werd benoemd tot meest waardevolle speler van het
toernooi. Met hun buitengewone teamgeest en passie voor het spel
kweekten de spelers een hoop goodwill in vele landen.
Tot op dit moment is het succes alleen maar te vergelijken met het
winnen van een andere zilveren medaille, namelijk op het
wereldkampioenschap in Davos. Maar daarvoor moeten we
teruggaan naar 1935.
Ik vind het geen mooi zegel. Al dat rood en al die rugnummers
maken dat ik niet goed weet waar ik naar moet kijken. Als je niet
weet dat het over ijshockey gaat kun je je afvragen waar het over
gaat. Maar goed, de Zwitsers zijn terecht trots op hun sporters.
Luc van Veen
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En alles wat voor het goede doel die avond nog wordt mee gebracht.
We nemen tijdens onze clubavond op 11 december ook weer materiaal
voor onze grote veiling in ontvangst.

EVERT SLUITERS OVERLEDEN
Evert Sluiters was een lid van de PPRC waar je niet omheen kon. Op een
vaste plek in de zaal was hij als een van de eersten aanwezig, stalde daar
een of meer albums uit en wachtte - bijna als een spin in zijn web - op de
komst van iemand die hem daar een vraag over stelde. Hij was altijd gul
met zijn uitleg, zo gul, dat het soms enige slimheid vereiste om zijn verhaal
te onderbreken. Verschillende leden van de PPRC heeft hij geholpen met
het ordenen van hun verzamelingen.
Hij bezat zelf een aantal topcollecties, die een lust voor het oog waren. Aan
standaard-albums had hij niets. Hij maakte zelf zijn bladen en daarop
waren vaak tientallen kleur-, druk- en tandingvarianten van één bepaald
zegel te zien, in postfrisse prachtkwaliteit, ook van de oudste zegels.
Hij had een scherp oog voor de kleinste details en voedde de cataloguscommissie van de NVPH met zijn enorme kennis.
Toen wij de Nieuwe Tuinbouw moesten verlaten, hebben we hem nog maar
één keer in Zuiderhof gezien. Het beviel hem niet in die zaal en hoewel
verschillende mensen geprobeerd hem op andere gedachten te brengen is
dat niet gelukt. Dat hij door zijn ziekte weinig mobiel was, heeft er
misschien ook aan bijgedragen. We zullen Evert niet vergeten, hij ruste in
vrede.
JD
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