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 EEN GESLAAGDE  MAAND
 
Altijd spannend die eerste bijeenkomst van het jaar, maar u was er 
weer: meer dan 70 man en vrouw sterk, met een flinke delegatie uit 
Edam-Volendam. Een gezellige avond, mooie omzet bij de veiling en 
nog net genoeg bier bij de bar. Ook de Regionale Ruildag in de Inval 
mocht er zijn. Een moeilijke start omdat de mevrouw van de sleutels 
een andere tijd in gedachten had, maar dankzij veel hulpkrachten en 
de strakke regie van Rob Grigoletto stond alles keurig op tijd klaar en 
de handel was na afloop dik tevreden. Zo’n 140 bezoekers, een 
nieuw lid en bij de taxatie een paar mooie collecties voor de Grote 
Veiling. Toch is het triest om aan veel mensen te moeten melden dat 
de postzegelmarkt flink ingestort is (met dank aan PostNL) en dat de 
jaarsetjes van opa nog maar een paar euro’s doen. ‘Maar die 
prachtige eerstedagenveloppen dan?’ 
‘Mevrouw, dat verhaal is nog triester.’ 
 
Na afloop van onze beurs zijn Jeffrey en 
ik naar huize Versteyne gegaan, om aan 
Ron de zilveren Bondsspeld te over-
handigen/ op te spelden. Het Bonds-
bestuur heeft hem die onderscheiding 
toegekend voor zijn grote filatelistische 
verdiensten, die ook buiten Purmerend 
zijn opgevallen: de bustochten, Filamanifestatie, persoonlijke 
postzegels, de beurs in Weidevenne, zijn inzet voor de regionale 
filatelie, de fantastische kalender van beurzen en beursjes en zijn 
voortdurende aansporingen om die beurzen ook te gaan bezoeken. 
Ron is een man die bruggen sloeg en vele verzamelaars met elkaar 
in contact bracht. Zelden was een onderscheiding zó verdiend. 
 
Op de clubavond van donderdag 13 februari  kunt u nog materiaal 
voor de Grote Veiling inleveren. We zijn al druk bezig met verkavelen 
en nummeren en we beloven u: er is weer heel veel moois te halen. 
Ook zoeken we nog hulpkrachten voor het opbouwen en afbreken bij 
Filamanifestatie. Graag melden bij het bestuur. Donderdag de 13e 
weer een volle zaal?  

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 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 maart nummer uiterlijk donderdag  
20 februari bij mij thuis, of per e-mail naar: hans.vaags@tiscali.nl  
 
OP HET OMSLAG 
De XXIIe Olympische Winterspelen worden gehouden van 7 tot en 
met 23 februari 2014 in Sotsji, Rusland. Een prestige project van 
Vladimir Poetin; de geschatte kosten 40 miljard o.a. door corruptie,  
de bouw-maffia, met protesten tegen de spelen, tegen de anti homo-
wet, met boycot dreiging en zelfs vreselijke bomaanslagen.  
De eerste nieuwe Olympische spelen werden al in 1896 gehouden  
in Griekenland. Maar wanneer de eerste Olympische Winterspelen  
echt van start gingen leest u op pagina 7.  

mailto:versteyne@upcmail.nl
mailto:ad.springer@planet.nl
mailto:hans.vaags@tiscali.nl
mailto:pzh.bert@quicknet.nl
mailto:hans.vaags@tiscali.nl
http://nl.wikipedia.org/wiki/Olympische_Winterspelen
http://nl.wikipedia.org/wiki/7_februari
http://nl.wikipedia.org/wiki/23_februari
http://nl.wikipedia.org/wiki/2014
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sotsji
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rusland
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AGENDA VAN PostNL, PPRC EN BEURZEN  
 
Do. 13 febr.  clubavond/ledenbijeenkomst PPRC in Woon- Purmerend,

centrum Zuiderhof, Zuiderhof 16, 1461 AJ Zuidoostbeemster. 
De zaal is open van 19.00 tot 22.00 uur. Met onze 276ste 
veiling, de kavellijst staat op pag. 22, 23 en 24.   

Zo. 16 febr. Jaarlijkse grote  van PV Castricum van 10.00 tot  Ruilbeurs
  16.00 uur in dorpshuis De Kern, Overtoom 15, 1901 EW  

Castricum, zie voor meer informatie  www.pvcastricum.nl
Zo, 23 febr. Filatelistenvereniging West-Friesland organiseert een   Grote
   van 9.30 tot 12.30 uur in de Blokhut, De  Postzegelbeurs
  Loet 10, 1741 BP Schagen. Gezellig postzegels ruilen, er  
  zijn handelaren Toegang bedraagt slechts € 1,00. 
Ma. 24 febr. Mooi NL plaatsen met keramiek (alleen lokaal verkrijgbaar) 
  2 postzegelvellen met 5 gelijke postzegels (gegomd) 
Vrij. 28 febr. PV Noord-Holland houdt haar jaarlijkse met  Grote Veiling 
  postzegels, munten en ansichtkaarten. In wijkcentrum “De  
  Oever”, Amstelstraat 1, Alkmaar-Oudorp. Zaal open 17.30  
  uur, aanvang veiling 19.30 uur. De kavellijst staat op  
  www.postzegelvereniging  noordholland.nl
Woe. 12 mrt  clubavond/ledenbijeenkomst PPRC in Woon- Purmerend,

centrum Zuiderhof, Zuiderhof 16, 1461 AJ Zuidoostbeemster 
Za. 15 mrt  PV ”IJmuiden” organiseert haar halfjaarlijkse postzegel- 

van 11.00 tot 15.00 uur in buurtcentrum “De Spil”,   ruilbeurs 
 Frans Halsstraat 29, 1971 VZ te IJmuiden. Er is volop  
 gelegenheid om te ruilen en tevens zijn een aantal  
 handelaren aanwezig. De toegang en parkeren is gratis. 
Za. 22 mrt  De jaarlijkse Grote Veiling van de PPRC. Noteer alvast   
  deze datum in uw agenda. Alle informatie staat op pagina 5. 
12 en 13 april REGIO 3 onder aanvoering van 3 postzegelverenigingen t.w.  
  de Beverwijkse KPC 46, Castricum en Heemskerk gaat weer  
  groots uitpakken met een prachtige  Er  Filamanifestatie.
  komt een grote tentoonstelling met cat. 2, cat.3 en  
  propaganda. Een enorme hoeveelheid goede handelaren  
  met prachtig materiaal is aanwezig en zaterdag is er de Dag  

van de Jeugdfilatelie. Kortom, de echte filatelist mag dit  
evenement beslist niet missen. Waar? In dorpshuis  
De Moriaan, Dorpsduinen 4, Wijk aan Zee. De website  

  is sinds kort in de lucht. www.filamanifestatie.nl 
Voor uitgebreide informatie over beurzen en nieuwe postzegel uitgaven zie 
het maandblad Filatelie, februari-nummer. 

http://www.postzegelvereniging/


4 
 

 



5 
 

                                  

U komt dit jaar toch 

ook naar onze negende  

GROTE VEILING 

van ,  POSTZEGELS

MUNTEN en papiergeld 

OP ZATERDAG 22 MAART 
in “Wijkcentrum De Inval” 

Karekietpark 16, 1444 HV Purmerend 
 

BEZICHTIGEN VAN DE KAVELS VANAF 10.00 UUR 
AANVANG VAN DE VEILING OM ± 13.15 UUR 

 

Dit keer geen taxatie en ook geen stuiverboeken. 
 

Kavellijst staat in maart op www.pprc.nl 

http://www.pprc.nl/
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 OLYMPISCHE WINTERSPELEN
 

In 1921 stemde het Internationaal Olympisch 
Comité in met het houden van een Semaine des 
Sports d'Hiver ("Internationale Wintersportweek") 
in 1924 in het kader van de Olympische Spelen, 
die dat jaar in Parijs zouden worden gehouden. Deze internationale 
wintersportweek in Chamonix, aan de voet van de Mont Blanc, was een 
groot succes. Er werd besloten dat dit voortaan elke vier jaar los van de 
Zomerspelen zou worden georganiseerd. Daarmee werd deze 
wintersportweek de eerste Olympische Winterspelen. 
Al eerder hadden kunstschaatsen (op de Spelen van Londen, 1908 en 
Antwerpen, 1920) en ijshockey (op de Spelen van Antwerpen) op het 
programma gestaan. Nu werden deze sporten bij de winterspelen 
opgenomen. Er namen sporters uit zestien landen deel aan de eerste 
Winterspelen. Nederland ontbrak op dit eerste wintersport evenement.  
 
De XXIIe Olympische Winterspelen worden gehouden van 7 tot en met 
23 februari 2014 in Sotsji, Rusland, aan de Zwarte Zee. 
De sporten vinden alle plaats in district Adlerski. De ski- en sleesporten 
vinden plaats in Krasnaja Poljana, een plaats in het noordoosten van het 
district, in de Westelijke Kaukasus, ten oosten van de eigenlijke stad Sotsji. 
De stadions van de overige sporten zijn gegroepeerd en staan aan de kust 
van de Zwarte Zee, tussen Adler en de grens met Abchazië. 
Het is de eerste keer dat de Olympische Spelen in de staat Rusland 
worden georganiseerd; wel was Moskou als hoofdstad van de toenmalige 
Sovjet-Unie de gastheer van de Olympische Zomerspelen 1980. 
Met 98 onderdelen verspreid over 15 sporten worden 
deze Winterspelen de grootste in de historie.  
In maart worden de Paralympische Winterspelen 2014 
in Sotsji gehouden.  
 
De Olympische Spelen en de Olympische Winterspelen 
zijn leuke thema’s om te verzamelen. Veel deelnemende 
(en niet deelnemende) landen hebben in de loop der 
jaren al heel veel zegels over de spelen uitgegeven. 
Een aardige zegel is die met een paar curling spelers. 
Curling in Tanzania? Nee, in Tanzania wordt echt geen curling gespeeld, 
maar dit was een uitgave in 1998 ter gelegenheid van de Winterspelen in 
Nagano, Japan. Op de zegel het Britse curlingteam dat deelnam aan de 
eerste Winterspelen in 1924 en goud won.  

Hans Vaags 

http://nl.wikipedia.org/wiki/1921
http://nl.wikipedia.org/wiki/Internationaal_Olympisch_Comit%C3%A9
http://nl.wikipedia.org/wiki/Internationaal_Olympisch_Comit%C3%A9
http://nl.wikipedia.org/wiki/1924
http://nl.wikipedia.org/wiki/Olympische_Spelen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Parijs
http://nl.wikipedia.org/wiki/Chamonix
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mont_Blanc
http://nl.wikipedia.org/wiki/Olympische_Zomerspelen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kunstschaatsen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Olympische_Zomerspelen_1908
http://nl.wikipedia.org/wiki/Olympische_Zomerspelen_1920
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ijshockey
http://nl.wikipedia.org/wiki/Olympische_Winterspelen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Olympische_Winterspelen
http://nl.wikipedia.org/wiki/7_februari
http://nl.wikipedia.org/wiki/23_februari
http://nl.wikipedia.org/wiki/2014
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sotsji
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rusland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zwarte_Zee
http://nl.wikipedia.org/wiki/District_Adlerski
http://nl.wikipedia.org/wiki/Krasnaja_Poljana_(Sotsji)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Westelijke_Kaukasus
http://nl.wikipedia.org/wiki/Adler_(Sotsji)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Abchazi%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Olympische_Spelen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rusland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Moskou
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sovjet-Unie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Olympische_Zomerspelen_1980
http://nl.wikipedia.org/wiki/Paralympische_Winterspelen_2014
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   VAN ONZE BUITENLANDSE CORRESPONDENT
         
Na de koudste december maand hier in 80 jaar heeft  
de Canadese post een hartverwarmende mededeling  
gedaan en wel per a.s.31 maart gaan de tarieven voor  
een brief t/m 30 gram binnen Canada omhoog van 63 cent naar 85 
cent als je de zegel tenminste in een boekje koopt. Wenst u een 
losse zegel dan gaat u 1 dollar betalen. De overige tarieven zoals 
een brief naar Nederland zijn (toen ik dit stukje maakte) nog niet 
bekend.    
 
Van 31 januari 2014 tot 18 
februari 2015  zijn we in het 
jaar van het paard 
aangeland volgens de 
Chinese kalender.  
Reden voor de volgende 
zegels per 13 januari.  
Naast een zegel van 63 
cent voor binnenlands gebruik zijn er liefst twee souvenirvelletjes a 
respectievelijk $1.85 en $ 3.70.       
 
Op de volgende zegels hebben we niet lang hoeven  
wachten, en wel tot 30 januari. Het zijn twee zegels van 63 cent met 
als onderwerp Black History.  
De ene community (gemeenschap) betreft Africville in Halifax en de 
andere community Hogan's Alley in Vancouver's Strathcona  buurt, 
dat was een African-Canadien community dat bekend werd voor eten 
en jazz tot 1960. 

 
 
 
 
 
 
Tot de volgende aflevering 
in maart, Trudy en Pieter 
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175 JAAR STOOMTRACTIE IN DUITSLAND 
 

Toen Engeland nog als bakermat van de zware industrie bekend 
stond en het begrip industriële spionage nog een onbekend 
fenomeen was, was de Duitse ingenieur Johann Andreas Schubert 
(niet de musicus en componist) betrokken bij de bouw van de 
Engelse stoomlocomotief “Comet”. Die werd in Manchester gebouwd 
en aan Saxen geleverd. In de machinebouwfabriek Ubigau bij 
Dresden ging hij aan het werk en in 1883 was de “Saxonia” de 
eerste, voor het dagelijks gebruik geschikte, Duitse stoomlocomotief.  
Hoewel het eigenlijk niet meer was dan een kopie van het Engelse 
model, was het toch de aanleiding tot de bloei van de bouw van 
locomotieven in Duitsland.  
Het Engelse monopoly was gebroken en in Duitsland ontstond een 
bloeiende industrie waar locomotieven werden gemaakt.  

 

De “Saxonia” beschikte over 54 PK en kon 
een snelheid van 50 km per uur bereiken. Het 
werd in dienst gesteld op het traject Leipzig-
Dresden en reed van omstreeks 1840 het 116 
km lange traject tussen de beide belangrijkste 
steden van het land. In 1843 had hij al 8666 
km gereden en werd toen alleen nog als 

reservemateriaal ingezet. Waarschijnlijk werd het ding tegen het 
einde van de jaren 1850 tot schroot verwerkt, maar hij is nooit 
helemaal in het vergeetboek geraakt.  
 
De zegel werd uitgegeven op 5 september 
2013 in het kader van de Dag van de 
Postzegel. Het is een toeslagzegel, toeslag 
€ 0,27, dit bedrag zal zeer waarschijnlijk 
worden besteed aan een goed doel. De 
Bagel Security Print in Mönchengladbach 
verzorgde de druk in meerkleuren offset op 
wit fluorescerend papier. De ontwerper van 
zegel en eerste dag stempels (Bonn en 
Berlijn) is Harry Scheuner uit Chemnitz. In een velletje zitten 10 zegels, 
maat velletje 209x104 mm.         
            Luc van Veen  
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“HOE KOM JE TOT HET BOUWEN VAN EEN HUIS” (afl. 26) 
Het metselen van de buitenmuren inclusief de spouw. 

 
De spouw moet volgens 
de bouwverordening heel 
goed worden geïsoleerd, 
bijvoorbeeld met  
Rock Wool isolatie. 

 
Portland Cement is het bindmiddel van de metselmortel. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Om goed recht te kunnen metselen heb je een schietlood 

en een waterpas nodig. De metselaar wordt bijgestaan 
door een opperman, deze zorgt er voor dat er genoeg 
specie in de speciekuip van de metselaar zit en er 
voldoende stenen bij hem liggen. 

 
 
 
De 
binnenmuren kunnen 
worden gemetseld in 
Kalk- zandsteen maar 
in het verleden werden 
deze ook vaak 
gemetseld in Bims 
blokken deze hadden 
het voordeel dat ze ligt 
in gewicht waren. 

Dit is een gedeelte van de achterzijde van een portvrij verzonden envelop 
van de Duitse Postscheckamt met reclame over Bimsbaustoffe. 
              Herman Verhoef  
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 Kritische geluiden
 

Schrijven over de Eerste Wereldoorlog betekent bijna altijd een verhaal 
over de verschrikkingen van de strijd, de loopgraven, bombardementen, de 
ontwikkeling van nieuwe, steeds meer vernietigende wapens: tanks, 
vliegtuigen, mosterdgas, de tienduizenden doden, ver van huis gesneuveld 
of verminkt.  
In het neutrale Nederland hadden we problemen van een andere orde.  De 
neutrale status hield de strijd buiten de grenzen, maar hield ons land niet 
buiten de conflicten. De mobilisatie ontregelde het leven van tienduizenden 
huisgezinnen; het leger zou vier jaar lang paraat blijven. Voor de soldaten 
betekende dit vooral dat zij zich vier lange jaren te pletter verveeld hebben. 
Toen ze rond Purmerend ingezet werden bij de reddingsacties tijdens de 
watersnood van 1916, werd dat door velen gezien als een welkome 
doorbreking van de sleur. 

 

Er waren bij de gemobiliseerde militairen toenemende zorgen om de 
situatie thuis. Zouden ze hun werk terugkrijgen? Zou hun bedrijf de crisis 
overleven? Het leidde tot onvrede, spanningen en zelfs tot kleine 
opstanden. Daarnaast was er een groeiende schaarste van elementaire 
levensmiddelen en brandstof en kwam de regering met rantsoen-
maatregelen. 

Over stempels, brieven en tarieven – afl. 125 
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In 1918 in beslag genomen Maandblad 

 
Kritische geluiden over de situatie in Nederland, of berichten met een 
pacifistische ondertoon, werden door de legerleiding, waar mogelijk, 
tegengehouden. Zij was voortdurend op zoek naar teksten die het gezag 
ondermijnden.         ► 
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Kranten mochten beslist niet pro-Duitsland of pro-Engeland zijn. Dan zou 
de neutraliteit in gevaar kunnen brengen. De Telegraaf ontpopte zich als 
een anti-Duitse krant (anders dan in de Tweede Wereldoorlog!); een van de 
journalisten belandde zelfs in de gevangenis vanwege een kwetsend stuk. 
Tegen opruiende blaadjes in kazernes (‘De Nieuwe Koers’) werd scherp 
opgetreden, post van verdachte militairen werd gelezen, soms 
vastgehouden.  
 
In het Nationaal Archief trof ik bijgaande ansichtkaart aan die door de 
censuur werd tegengehouden. De partijdige toon en het beeld dat hier van 
Nederland geschetst werd, mochten kennelijk de geadresseerde (een 
militair in het Duitse Kevelaer) niet bereiken.  
Op de adreszijde lezen we o.a: 
 
(…) Voorwaar mooi is het antwoord, dat Duitschland en Oostenrijk aan den 
Paus gegeven hebben als antwoord op zijn vredesnota. Als ’t van de 
centrale rijken afhangt, dan zal de vrede niet lang meer op zich laten 
wachten. Doch wat zal Engeland doen? Zou het de zware schuld op zich 
willen nemen om den oorlog met al zijn schrikkelijke gevolgen noodeloos 
verlengen? Dan ware het toch te wenschen, dat het in de kortste keeren 
een verpletterende nederlaag leed.’ 
 
‘Aangehouden 27-9-‘17’ 
 
Over het beeld van de kerk in Maashees is te lezen:  ‘Doch dat Engeland er 
wel aan denke, dat Rusland onder militair opzicht voort een groote nul is, 
en ook in Italië schijnt naar de berichten luiden het volk vrede te eischen en 
anders revolutie te zullen maken. De zaken voor den vrede staan dus alles 
bij elkaar genomen mijns inziens nog zoo slecht niet. Hier in Holland ziet 
het er treurig uit en dan de winter voor de deur. Geen kolen, geen 
petroleum, vele fabrieken liggen stil vanwege kolengebrek en ons 
broodrantsoen is zeer klein, terwijl rijst en koffie en thee en suiker en vele 
andere dingen zeer schaars zijn. En gaat zoo den winter maar tegemoet. 
Er loopen ook bijna geen treinen meer in Holland en zij loopen dan nog 
zeer ongeregeld, men kan alleen maar derde klas reizen, de treinen 
worden van de winter niet verlicht en niet verwarmd, alles vanwege nijpend 
kolengebrek. De boeren gaat het tegenwoordig ook slecht, de regeering 
neemt alles in beslag, zoodat er zelfs geen veevoeder meer overblijft. 
Hartelijk gegroet, etc. 

 
John Dehé 
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 HET RONDZENDVERKEER
 

Hoera, de vermiste rondzending is terecht. Een van de leden had hem 
aangenomen en in de kast gezet en totaal vergeten. Aan de inzenders van 
de boekjes willen wij vragen goede boekjes in te leveren. Er zijn nu boekjes 
en enveloppen in omloop, die het aanzien niet waard zijn. En rondzending 
is het visitekaartje van de vereniging. Bij mij en Ron zijn boekjes te koop 
voor een luttel bedrag.  
Wij willen U toch nog op een paar spelregels wijzen. Haalt U zegels uit de 
boekjes, stempel dan alle vakjes af.   
Aan de kopers uit de boekjes willen wij er nogmaals op wijzen, het staat 
ook in het Rondzendreglement, dat bedragen boven de € 5,00 per bank 
dienen te worden overgemaakt op de bankrekening van het 
rondzendverkeer nr. NL 78 RBRB 0825314690 t.n.v. Purmerender Postzegel 

Ruilclub. Niet naar de algemene rekening. Kleine bedragen kunt u in een 
enveloppe in het kistje doen. Ik heb bij de laatste rondzendingen 
enveloppen aangetroffen met daarin bedragen van € 30,00 en meer.  
Mocht zo’n enveloppe in het ongerede raken, dan heeft u als koper geen 
been om op te staan en zult u het bedrag alsnog moeten betalen.  
 
Bij de kistjes zal weer een ontvangstbewijs worden meegezonden. U dient 
door Uw opvolger te laten tekenen en dit bewijs goed bewaren. 
Ook de sectiehoofden wil ik vragen alle vakjes af te stempelen. Bij controle 
kom ik vaak vakjes tegen die door de koper zijn afgestempeld, doch door 
het sectiehoofd zijn vergeten en niet geteld.  
Het merendeel van “oude” boekjes is afgerekend met de inzenders. De 
lijsten en boekjes zullen in 2014 eindigen op 14.  

Ad Springer en Ron Tel 
 

FILATELISTISCHE SITES DIE DE MOEITE WAARD ZIJN  
 
Ons lid Willem Bakema is, nadat hij eerst was gestopt, toch weer begonnen 
als webmaster van de site www.filatelie.startkabel.nl  Deze site moet u  
beslist eens bezoeken. Kijk ook eens op www.filahome.com   
meld u gratis aan en u ontvangt regelmatig hun nieuwsbrief.  
Een nieuwsbrief vol filatelistische tips die elke verzamelaar wil lezen.  
Mijn favoriete site is van de Japan Philatelic www.yushu.or.jp/english 
Society. Voor mijn Japan collectie blijf ik zo goed op de hoogte van alle 
nieuwe uitgaven, met mooie scans van de zegels en met catalogus 
nummers die later ook in de Japanse Sakura catalogus staan. Heeft u tips 
over andere goede filatelistische sites, dan wil ik dat graag van u horen.  
               Hans Vaags 

http://www.filatelie.startkabel.nl/
http://www.filahome.com/
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JAAR VAN HET PAARD 
 

Het jaar 2014 begint (in 2014 op 4 februari) volgens de Chinese astrologie 
als ‘Jaar van het Paard’. Geen gespecialiseerd dressuur- of springpaard, 
maar gewoon het Paard. In de Chinese astrologie is het belangrijkste 
element: het teken uit de Chinese dierenriem. Het paard is het edelste dier 
uit de Chinese dierenriem. Het paard is elegant en het paard kan de mens 
beroemd maken en vrijheid geven. Het paard helpt de mens in de 
oorlogsstrijd. Mensen te paard zijn vaak van edele of nobele afkomst. 
Mensen die in het jaar van het Paard worden geboren letten daarom vaak 
op hun spraak, hun uiterlijk en voorkomen. Het paard heeft de mens echter 
wel nodig. Zonder mens heeft het dier geen doel in zijn leven. Omdat het 
paard edel is, wordt het niet gebruikt voor het werk op de land. Daar 
gebruiken de Chinezen de os voor. Het paard is het zevende dier in de 
twaalf jaarlijkse cyclus. Paarden zijn volgens de Chinese astrologie: 
elegant, loyaal, intuïtief, vrijdenkend, populair, extravert en leergierig, maar 
ook tactloos, egocentrisch, onvoorspelbaar, onbevreesd. Zij zijn doof en 
blind zodra zij op een doel gefocust zijn. Het beste contact heeft het Paard 
met de Tijger, de Hond en de Geit. Het minst kan het Paard overweg met 
de Rat. Mensen die geboren zijn in het jaar van het Paard zijn doeners en 
kunnen stilzitten 
haast niet 
verdragen. 
Naast 2014 en 
2002 zijn ook 
mensen 
geboren in het jaar 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930, 1918 en 1906 een 
Paard. Ben je één dezer jaren geboren dan heb je, volgens de Chinezen, 
bij voorbaat al enig aanzien.  
Paarden zijn bedrijvig en enthousiast, kunnen zich aanpassen in elke 
situatie, speciaal bij begaafde mensen. Het paard is alert en bevallig, het is 
een teken van elegantie. Paarden zijn harde werkers, maar moeten al hun 
ideeën direct testen. Aan de andere kant kunnen Paarden weleens tè 
gemakkelijk zijn. Ze zijn snel heetgebakerd en opvliegend. Ze kunnen 
moeilijk afkoelen. Ze zijn snel in te palmen voor iets, maar ze kunnen dan 
ook weer snel afdwalen en hun interesse erin verliezen. Ze zijn impulsief en 
proberen controle te krijgen over wat ze zeggen en over hun doen en laten. 
Ze lijken nog wel eens arrogant en kunnen neerbuigend zijn. 
Mensen die geboren zijn in het Jaar van het Paard zullen het goed doen 
als: politicus, ontdekkingsreiziger, uitvinder, ingenieur, kunstenaar, 
reclameman, journalist, verkoper en als professor. Zij zijn het meest 
geschikt om grote dingen in het leven te verwezenlijken. 
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OVER “BAR, BARS AND LINES” 
Van een PPRC lid en verwoed USA verzamelaar kreeg ik laatst het 
“Lexicon voor USA Filatelie” te leen. Dit is een uitgave van de 
vereniging voor USA en Canada Filatelie met daarin heel veel 
Amerikaanse termen die vertaald zijn in het Nederlands.  
Naast mijn USA collectie heb ik ook een collectie van vierduizend 
precancels. U heeft ze mogelijk wel eens gezien, maar weet niet 
precies wat het zijn? Precancels zijn voorafstempelingen op 
postzegels, postwaar-destukken of belastingzegels, die zijn 
afgestempeld voordat het poststuk waarop ze zijn geplakt ter 
verzending wordt aangeboden. Het doel ervan is een snellere 
behandeling. Voor het 
gebruik van deze faciliteit is 
een vergunning vereist.  
‘Bar’ precancels zijn met 
doorlopende lijnen maar 
zonder de naam van de stad 
en staat. ‘Bars’ zijn zegels met de naam van de stad en staat, maar 
de lijnen lopen niet van het zegelbeeld af. ‘Lines’ zijn met de naam 
van stad en staat en maar de lijnen lopen nu van het zegelbeeld af.  
Men onderscheidt ‘Local precancels’ en ‘Bureau precancels’.  

De ‘Locals’, ook wel ‘City type precancels’ genoemd, 
zijn voorafstempelingen die door het postkantoor ter 
plaatse zijn aangebracht met zelfgemaakte of door de 
post ter beschikking gestelde hulpmiddelen. Hier zijn 
ook veel verschillende lettertypen te ontdekken en 
afdrukken op een omgekeerd zegelbeeld. ‘Bureau 

precancels’ zijn gedrukt door het B.E.P. (Bureau of Engraving and 
Printing). Zij ontstonden in 1916, toen postmedewerkers op zoek 
waren naar methoden om de kosten te drukken en om de 
leesbaarheid van de precancels te verbeteren. De voorafdrukken 
werden al tijdens het productieproces van de zegels aangebracht. 
In de USA is het een groot en populair verzamelgebied. De 
specialisten zijn verenigd in de P.S.S. (Precancel Stamp Society, zie 
www.precancels.com). Voorlopig kan ik nog wel even verder met het 
verzamelen van precancels, toen ik, tot mijn verbazing, in het boekje 
las dat er ruim 600.000 bekend zijn van meer dan 20.000 
postkantoren.                 Hans Vaags 
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GROTE VEILING 
Op de clubavond van donderdag 13 februari kunt u bij John of Bert 
nog materiaal voor de Grote Veiling inleveren. Losse (duurdere) 
postzegels, series, collecties, stockboeken, ansichtkaarten, munten 
en papiergeld, neem ze mee. De mogelijkheid voor u om eens lekker 
op te ruimen… (en zo weer ruimte te maken voor nieuwe aankopen). 


