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EEN FLITSENDE START 
 
Meer dan 70 bezoekers op onze eerste bijeenkomst in het nieuwe 
seizoen. Het was druk en gezellig, met een grote belangstelling voor 
de veilingkavels: 85% werd verkocht. Misschien kwam dat ook door 
die gratis koffie. En ruim voor tijd waren de dames door het bier 
heen! 
Als u onze website bezoekt, kunt u zien dat we inmiddels bijna alle 
retour-kavels van de Grote Veiling aan de man/vrouw gebracht 
hebben. Ook in de komende veiling kunt u er nog een paar 
aantreffen, het oogsten van nieuwe kavels kan beginnen. 
 
Op de septemberbijeenkomst heb ik gewezen op twee bijzondere 
activiteiten die het bestuur voor u in de aanbieding heeft. Om te 
beginnen is daar de beurs in Weidevenne, een initiatief van Ron 
Versteyne. Hij heeft die beurs samen met Wouter Beerekamp 
opgezet, Wouter heeft voor een mooi vervolg gezorgd. Handelaren 
uit het hele land zijn op 11 oktober aanwezig in sporthal De Kraal en 
u mag gratis naar binnen. We hopen dat veel leden met hun 
aanwezigheid laten zien dat dit initiatief gewaardeerd wordt. Vanaf 
12.00 uur bestaat de mogelijkheid verzamelingen te laten taxeren. 
 
Op 18 oktober rijden we met een PPRC-bus via Zaandam naar 

Apeldoorn, 
alweer: 
gratis voor 
u. Er zijn op 
dit moment 

nog enkele plaatsen beschikbaar. Mooie tentoonstelling, veel handel, 
wat let u? 
 

Natuurlijk hebben we ook nog een gewone clubbijeenkomst: 
donderdag 9 oktober in Zuidoostbeemster, met een goede veilinglijst 
en veel gezelligheid.  En vaste kopers-nummers, we helpen u wel 
een beetje.  We rekenen weer op een volle bak.          John Dehé 
 

(P.S. - Wie de november-bijeenkomst al in zijn agenda had staan, 
moet even gaan krassen, want die zal een dag later worden 
gehouden, om onze Bert een plezier te doen.) 
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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 november nummer uiterlijk vrijdag 24 oktober  
bij mij thuis, of per e-mail naar: hansvaagspprc@gmail.com  
 
OP HET OMSLAG  
 

Acht kleine illustraties op een recente Duitse 
postzegel. Wat stellen ze voor? Het Concilie van 
Konstanz, wat is er besloten? Over Jan Hus ► 
en een puntmuts met duiveltjes. Meer feiten en 
wetenswaardigheden leest u in een artikel van 
Wil Dedters op pagina 18 en 19.  
Oh ja en voor de goede orde: mijn nieuwe e-mail 
adres is hansvaagspprc@gmail.com 

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

Ma. 6 okt. Nederlandse DJ’s: 1 postzegelvel met 10 postzegels met 5 
verschillend postzegels (gegomd)  

Do. 9 okt.  Purmerend, clubavond/ledenbijeenkomst 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 
280ste veiling, de kavellijst staat op pagina 22 t/m 24. 

 
Za. 11 okt. Purmerend: WB Evenementen organiseert 2e Noord- 

Hollandse Postzegel- en Muntenbeurs (ook ansichtkaarten 
en sigarenbandjes etc.) van 10.00 tot 16.00 uur in de 
sporthal van de Brede School De Kraal, Zambezielaan 278, 
1448 PN Purmerend. Zie ook pagina 15. 

Vrij. 17 okt.  Dag van de Postzegels 2014: 1 postzegelvel met 10 gelijke 
postzegels (gegomd)  

Za. 18 okt. POSTEX, gratis mee met de PPRC! Meer op pag. 7 en 8. 
24-25 okt. NVPV Alkmaar organiseert 10e Landelijke NVPV Veiling te  

Alkmaar 24/25 oktober 2014 in de kantine van het Clusius-
college, Drechterwaard 14,1824 EX Alkmaar. Vrijdag de 24e 
van 19.30-22.00 uur en zaterdag de 25e van 9.30-12.00 uur 
is er gelegenheid de kavels te bekijken. De veiling is vanaf 
12.30 uur. Geen opgeld, alleen € 1,00 kavelgeld. De 
kavellijst, aangevuld met een flink aantal afbeeldingen, staat 
vanaf 6 september op de website, www.nvpv-alkmaar.nl  

Zo. 26 okt. FV Heerhugowaard organiseert van 10.00 tot 16.00 uur een 
grote ruilbeurs in Zalencentrum ‘de Swan’, Middenweg 78 te 
Heerhugowaard www.postzegelverenigingheerhugowaard.nl  

Za. 8 nov. De Verzamelaar afd. Zaanstreek-Waterland houdt zijn beur-
zen elke 2e zaterdag v.d.maand van 10.00 tot 14.00 uur in 
Buurtcentrum de Kolk, Heijermansstraat 129 te Zaandam. Er 
zijn Munten, Postzegels, Ansichtkaarten , suikerzakjes, 
sigarenbandjes etc. Info tel. 0756354316 / 0756421723 

Zo. 9 nov. NVPV afd. Alkmaar organiseert een Najaarsbeurs van 10:00 
  - 16:00 uur in het Clusiuscollege, Drechterwaard 10, 1624  
  EX Alkmaar. Inlichtingen: www.nvpv-alkmaar.nl  
Do. 13 nov. Purmerend, clubavond/ledenbijeenkomst van de PPRC in  

Wooncentrum Zuiderhof, Zuiderhof 16, 1461 AJ Zuidoost- 
beemster. (LET OP ! was eerst voor 12 nov. aangekondigd). 

 
Voor uitgebreide informatie over beurzen en nieuwe postzegel uitgaven zie 
het maandblad Filatelie, november-nummer. 
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 MEEST BEZOCHTE MONUMENT TER WERELD BESTAAT 125 JAAR 

 
Oud US president Georges Bush heeft altijd  
makers van cartoons gefascineerd. Zijn gebrek aan 
cultuur was alom bekend. Op deze “cartoon-post-
zegel” leert hij ons dat de Eiffeltoren eigenlijk de 
scheve toren van Pisa is. Wat Bush natuurlijk ook 
niet wist is dat de Franse ingenieur Gustave 

◄Eiffel (1832-1923) de 
toren ontwierp voor de Wereldtentoonstelling, 
die in 1889 te Parijs zou worden gehouden. De 
bouw duurde twee jaar, twee maanden en vijf 
dagen. In de constructie zijn 2,5 miljoen 
klinknagels gebruikt. De opening was op 31 
maart 1889 en op dat moment was “La tour 

Eiffel” het hoogste gebouw ter wereld. De bouwkosten 
werden binnen een jaar terugverdiend door de verkoop 
van tickets. De toren heeft drie etages op respectievelijk 
57, 115 en 276 meter 
hoogte. De hoogte is 324 
meter, inclusief de 24 meter 
hoge antenne. Op een 
uitgave uit 1973 van Monaco 
staat radio pionier Eugène► 
Ducretet die op 5 november 
1898 door het uitzenden van 
geluid van de Eiffeltoten naar het Pantheon (dat is 
ongeveer 4 km) de eerste Franse radio verbinding 
maakte. Ongetwijfeld wist 
Bush dit ook niet… 
Verder heeft de toren 1710 
traptreden tot en met de 
tweede verdieping. De derde 
verdieping mag men alleen 
via de lift bezoeken.  
’s Winters kan de toren zo’n 15 cm korter worden door 

het inkrimpen van het ijzer. Als zomers de zon schijnt kan de toren zomaar 
7 cm groeien in één dag. Bij stevige wind heeft de toren bovenin een 
uitslag van ongeveer 15 cm, hier is de toren op berekend. Bent u van plan 
om de meest bezochte (niet gratis) toren ter wereld te bezoeken? Met 
ongeveer zo’n zes miljoen bezoekers per jaar heeft u weinig kans om 
volgend jaar de driehonderd miljoenste bezoeker te worden.   Hans Vaags 
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GRATIS NAAR DE POSTEX OP 18 OKTOBER 
 

 

De PPRC laat een bus naar de Postex rijden en u mag gratis mee en 
voor nix naar binnen.  
 

Onze busreis naar de Postex wordt een regionaal gebeuren. 
Tientallen bevriende verzamelaars uit Noord-Holland hebben 
aangegeven dat zij op 18 oktober met “onze” bus meewillen naar 
Apeldoorn.  
 

De opstapplaatsen zijn: 
Purmerend NS Station Weidevenne (vertrek bus 8.00 uur) en 
Zaandam NS Station Kogerveld (vertrek bus 8.30 uur).     Vervolg ► 
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Op beide plaatsen is het mogelijk om (gratis) te parkeren. We vragen 
u om vooral op tijd aanwezig te zijn. We gaan ervan uit dat alle leden 
van de PPRC in Purmerend zullen opstappen. Mocht dat niet het 
geval zijn, dan dat graag even melden bij Jeffrey Groeneveld 
(jeffreygroeneveld@hetnet.nl). Verder willen we om praktische 
redenen ook graag uw mobiele telefoonnummer, zodat wij u indien 
dat nodig mocht zijn, kunnen bereiken. U kunt het nummer 
doorgeven op bovenstaand e-mailadres of tijdens de clubavond.  
 
De Postex staat dit jaar voor een belangrijk deel in het teken van de 
Eerste Wereldoorlog die honderd jaar geleden begon. Een deel van 
de expositie laat een aantal bijzondere collecties zien die aan dit 
onderwerp gewijd zijn. U ontvangt een gratis 
tentoonstellingscatalogus. Verder zijn er bijna 50 handelaren, met 
materiaal voor iedereen. U kunt gratis postzegels uitzoeken, 
knutselen in de crea-hoek, op jacht gaan naar bijzondere zegels, uw 
manco’s aanvullen bij PostNL, uitrusten in het restaurant, enz., enz.  
Het laatste nieuws over Postex vindt u op www.postex.nl 
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VAN ONZE BUITENLANDSE CORRESPONDENT   
      
We starten deze maand  
met 5 nieuwe zegels op  
2 mei t.g.v. 75 jaar National Film Board 
of Canada (NFB). 
Tevens uiteraard is er een souvenir 
velletje van, waar we een gedeelte van 
afbeelden. 

 
16 mei lijkt een copy van 31 maart: 
wederom 5 zegels met afbeelding  
van Unesco World Heritage sites in 
Canada. Nu 3 zegels met een 
frankeerwaarde van 1 dollar 20 

cents,en 2 zegels 
met de 
frankeerwaarde 
van 2 dollar 50 
cent. Ook hier een 
afbeelding van het 
souvenir velletje. 

 
 
 
Voor we aan 

een nieuwe maand 
beginnen  

krijgen we 29 
mei, waarop een 

heel bescheiden P zegel en een souvenir 
velletje van 2 dollar 50 met als thema dat het 
100 jaar geleden was dat de ramp met de 
Empress of Ireland plaats vond, waarbij  
meer dan 1000 mensen het leven verloren.  
 
Trudy en Pieter Farenhorst,  
tot de volgende maand. 



10 
 

 

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.31) 
Het dak – de dakvormen. 

Voor onze woning zijn in principe drie dakvormen gangbaar: 
het zadeldak, het schilddak en het platte dak. 

Steekkaart specimen frankeerstempel. Dit is een reclamestempel voor de 
verkoper van frankeermachinestempels. Dit stempel is er één uit de laatste 
jaren 1948-1949.  

 
Het zadeldak. 

 
 
 
            
            Het schilddak. 

 
In het begin van de 20e eeuw was 
Canada marktleider op het gebied 
Van geprefabriceerde huizen van  
Hoogwaardig hout producten. 
 
Het zadeldak kreeg vanaf 1600 – 1650  
een wat aangepaste vorm. Hier kom ik    Voorbeeld van een  
de volgende maand op terug.      Mansardekap. 

Herman Verhoef 
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MOOI BLAUW 
 
Portzegels, het zijn niet de mooiste jongens in ons album, maar ik heb wel 
een zwak voor ze. Je kunt ze eindeloos bestuderen op watermerken, 
velranden, typen en tandingen, maar dat laat ik graag aan anderen over. 
Voor mij zijn ze vooral interessant als ze niet losgeknipt zijn van de brieven 
of kaarten waar ze eens voor bedoeld waren.  
 
Bij portzegels denken we vooral aan ‘strafport’. Iemand had verzuimd 
voldoende postzegels op zijn brief te plakken, maar de post was zo 
vriendelijk die brief toch te bezorgen als er verhoogd port door de 
ontvanger betaald werd (‘strafport’). Vriendelijkheid bij officiële instanties 
heeft bijna altijd een prijs. Zulke portbrieven zijn leuk, zeker als het om 
internationale correspondentie gaat, waar heel wat rekenwerk bij kwam 
kijken.  

Over stempels, brieven en tarieven – afl. 130 



13 
 

Maar er zijn vele andere gebruiksmogelijkheden en één daarvan wil ik u 
laten zien: de verrekening van machtigingsstukken. 
Vanaf 2 september 1929 bestond de mogelijkheid om door middel van 
machtigingskaarten/ enveloppen bestellingen bij een leverancier te 
plaatsen. De leverancier levert antwoordkaarten waarmee de klant een 
bestelling kan doen, zonder portokosten te betalen. De PTT verzendt ze 
aan de leverancier en laat hem het normale port voldoen, met een kleine 
toeslag. Voor die verrekening werden portzegels gebruikt.  
 
Nevenstaande kaart is daar een voorbeeld van: een antwoordkaart uit 1958 
(machtigingsnummer 268) aan het Algemeen Handelsbureau Cosmos in 
Zaandam: briefkaarttarief van 8 cent, machtigingskosten 3 cent. Maar 
bureau Cosmos was opgeheven en daarom kon het bedrag niet geïnd 
worden: stempel Afgeschreven Zaandam. De kaart ging terug naar de 
afzender in Vianen. 
 
Soms werd voor de 
verrekening een apart 
formulier gebruikt: 
 
 
 
 
 
 
Als de leverancier een 
bepaalde actie voerde,  
kwamen de kaarten in 
grote hoeveelheden bij 
de post binnen en dan 
werden ze niet stuk 
voor stuk behandeld, 
maar stuurde de post 
ze gebundeld naar de 
geadresseerde, met 
een kaartje erbij 
waarop het totaal te 
betalen bedrag aan 
postzegels geplakt 
was:  
 
(lees verder op pag.14) 
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Om te bewijzen dat de PTT niet zomaar iets declareerde, stond de 
verantwoording van het bedrag op de achterzijde. U mag het controleren.
             John Dehé 

 
(Dit artikel verscheen eerder in de reeks Zaanse stukken in de Hoornblazer) 
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DIT MAG U BESLIST NIET MISSEN ! 

 

Taxatie vanaf 12.00 uur 
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MICHEL USA – SPECIAAL CATALOGUS 2014 

 

Deze 9e editie van de Special USA catalogus is uiteraard flink uitgebreid 
t.o.v. de voorgaande editie. We vinden vele uitgaven die “uitgediept” zijn. 
Ook de vele nieuwe uitgaven (meer dan 600 hoofdnummers en vele 
“zelfplakkers” alsmede nieuwe postzegelboekjes) zijn, tot aan medio 2014, 
ingevoerd. Het geheel is opnieuw geredigeerd en vele, v.n.l. kleine, 
correcties zijn doorgevoerd. Vele van de 6100 kleurenillustraties zijn 
opnieuw in “high definition” gescand wat de weergave ten zeerste 
verbeterd. Toch zijn er nog een aantal oudere zegels blijkbaar niet 
voorhanden want deze worden nog steeds in zwart/wit weergegeven. Het 
aantal prijswaarderingen is opgelopen tot meer dan 70.000, waarvan vooral 
in de klassieke periode velen behoorlijk gestegen zijn. ABC lijsten die 
uitgaan van de nominale waarden maken het opzoeken van losse zegels 
een stuk gemakkelijker. Wat de opbouw van de inhoud betreft is er niet 
zoveel veranderd. We beginnen met een uitgebreide inleiding waarin vele 
technische kanten van het postzegel verzamelen en de in de catalogus 
gebruikte kreten en afkortingen worden behandeld.  Uiteraard vinden we 
naast de postzegels ook de blokken, postzegelboekjes, de automaat- en 
frankeer stroken, dienst-, port-, kranten en pakketzegels en wat al niet 
meer.  Gedetailleerde en uitgebreide opgaven, met prijsbepalingen voor 
strippen, blokken van 4, velrandnummers, zegels met tab en FDC’s plus 
veel plaatfouten en varianten alsmede coverprijzen (tot 1944) zijn ook 
opgenomen. De gebieden die weergegeven worden zijn behalve de 
Verenigde Staten zelf; Guam, Hawaii, de Geconfedereerde (Zuidelijke) 
Staten, Cuba (1898-1902), Panama kanaal zone, de Filipijnen (1898-1946) 
en Puerto Rico (1898-1900). Zoals het een speciale catalogus betaamt 
worden d.m.v. kleine illustraties diverse beeldtypen etc. duidelijk 
weergegeven. Sommige langlopende zegels zijn zo uitgediept dat de 
behandeling daarvan wel twee pagina’s bevatten. De prijsnoteringen 
vinden we tot aan 1930 in 3 kolommen voor ongebruikt met plakker, 
postfris en gebruikt met waar nodig extra prijzen voor FDC’s en de zegels 
op brief. Daarna  in 2 kolommen n.l. voor postfris  en gebruikt met zo hier 
en daar, met wederom waar nodig, prijzen voor zegels op brief en op FDC. 
Tevens vinden we prijzen voor zegel in 4, 6 of 8 blokken met 
plaatnummers. De zegels zijn in verkleind formaat, ± 50%, maar in redelijk 
goede kleuren en scherp afgebeeld. Het is een Michel waardige catalogus 
geworden waarvan i.m.o. de prijs wel wat aan de hoge kant is maar die 
door de verwoede USA verzamelaar wel aangeschaft zal gaan worden. 
Bladzijden: 894. Illustraties: Kleur. Verlijmd, softcover 20 x 15 cm. 
Prijs: € 84,00  Verkrijgbaar bij elke gerenommeerde postzegelhandel. 

H.P. Burgman (AIJP) 
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HET CONCILIE VAN KONSTANZ 
 

Op 3 juli heeft Duitsland een herdenkingszegel uitgegeven vanwege 
het feit dat het 600 jaar geleden was dat het Concilie van Konstanz 
werd gehouden 1414-1418. De postzegel werd ontworpen door 
Nicole Elsenbach uit Hückeswagen. Zij gebruikte middeleeuwse 
afbeeldingen uit de collectie van het Rosgartenmuseum in Konstanz. 
Acht gebeurtenissen uit deze kerkscheuring zijn als een stripverhaal 
afgebeeld (▼voor een duidelijker beeld zie het omslag). 

1 de Konradtoren 2 bescherming voor 
de paus 3 verhitte debatten  
4 een paus wordt vervloekt 
5 op de brandstapel   
6 kleurrijke markt drukte  
7 het is volbracht 8 de kroning 

Inhoudelijk ging het hoofdzakelijk om 3 punten: eind 
maken aan het Westerse - Schisma (2 pausen), om 
verdeling van de kerkelijke macht tussen consiliaristen 
(gezamenlijke bisschoppen) en curialisten (paus & 
curia) en de veroordeling van de hussieten onder  
leiding van Jan Hus.  ►.  
 

Het concilie stond onder voorzitterschap 
van de bisschop van Florence; Zabarella, 
met als belangrijkste advi-
seurs: de franse kardinaal/ 
◄ theoloog d'Ally 1351-
1420 en Jean Gerson ►, 

ook frans kardinaal/theoloog 1362-1428. Het concilie 
stond onder beschermheerschap van de keizer van 
het Heilige (Duitse) Roomse Rijk, Sigismund 1368- 
1437. ▼Sigismund nodigde Jan Hus uit voor het 

verdedigen van zijn leer en gaf hem 
het "salvus conductus" (vrijgeleide). Ondanks deze 
vrijgeleide werd Jan Hus bij zijn aankomst in 
Konstanz gevangen genomen door de toenmalige 
tegenpaus Johannes XXIII, deze traineert/saboteert 
het concilie. Als de grond te heet onder zijn voeten 
wordt vlucht hij uit Konstanz maar wordt toch  
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gegrepen en in een cel recht tegenover Jan Hus gezet. Ondanks een 
petitie van Boheemse edelen blijft Jan Hus gevangen. Een tribunaal 
onder leiding van Jean Gerson veroordeelt Jan Hus tot de 
brandstapel.  

Op weg naar de brandstapel (1415) heeft 
◄ Jan Hus een papieren muts/hoed op met 
daarop 3 dansende duiveltjes afgebeeld. In 1417 
wordt een nieuwe paus gekozen nadat de 
overgebleven 
paus Gregorius 
afstand had 

gedaan. Deze paus Martinus V ► 
bleef aan tot 1431. Het aantal 
aanwezigen wordt geschat op; 33 
kardinalen, 5 patriarchen,  

47 aartsbisschoppen, 238 
bisschoppen, 749 professoren,  
83 afgezanten van koningen,  
38 hertogen, 173 graven,  
71 baronnen, 1500 ridders en een 
niet nader genoemd aantal 
prostituees.  
Een gedeelte van de concilie-
gangers werd ondergebracht op 
het klooster-eiland Reichenau  dat 
naast Konstanz ligt. 

 
Wil Dedters, Edam 

 
VAN DE VEILINGMEESTER 
 

Als u kavels voor onze clubavond veilingen of voor de grote veiling 
inlevert, dan ook graag met een opgave van de te veilen kavels. 
Deze veilinglijst zou ik graag digitaal willen ontvangen, 
Leden kunnen van mij een blanco voorbeeld per email ontvangen 
zodat ze die kunnen invullen en naar mij retour sturen. Op de 
clubavond de kavels inleveren met een kopietje van de lijst bij de 
kavels.Uiteraard als u gebruik maakt van email. Een aantal inzenders 
doen dit al.          Bert Huisenga  
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AVONDJE FILATELIE IN DEDEMSVAART 
 
Normaliter heb ik tijdens mijn vakantie nooit zoveel aandacht voor onze  
overigens prachtige hobby. Maar deze keer.... 
 
We waren net voor een lekkere midweek gearriveerd in Collendoorn, op het
vakantiepark Ponycity: een ideale uitvalsbasis voor schitterende  
fietstochten door het Vechtdal. 
Natuurlijk krijg je meteen allerlei informatiemateriaal mee en in een van die 
gratis reclamekranten stond een stukje over de postzegelclub in  
Dedemsvaart. Die zou op dinsdag 16 september een avond organiseren in 
het plaatselijke multicultureel centrum De Baron. Leden en belangstellen- 
den werden van harte uitgenodigd, dus mijn vrouw en ik, nieuwsgierig naar 
wat een andere club te bieden had, er vol verwachting heen. 
Prachtig zaaltje in De Baron. En daarin een vijftal heren en een dame.  
De voorzitter heette ons inderdaad hartelijk welkom en stelde ons voor aan 
de secretaris en de penningmeester. Er was verder ook een handelaar uit 
Dalfsen. De overige twee personen waren de trouwste leden. De club blijkt 
18 leden te tellen, die 4 keer per jaar bij elkaar komen in dit zaaltje.  
Vaker kon niet vanwege de kosten. Om dezelfde reden is de club ook geen 
lid van de Bond.  
Het verzamelgebied van de meeste leden is Nederland, hoewel hier steeds 
meer mee stoppen, vanwege het uitgiftebeleid van Tante Post, zoals die  
hier nog steeds genoemd wordt. Een enkeling doet daar nog iets  
thematisch bij, maar niet fanatiek: het blijft bij sorteren en insteken in stock-
boeken, want men heeft geen tijd en/of zin e.e.a. verder uit te werken. Wel 
heeft men ook een flink aantal mooi uitziende wel voorziene stuiverboeken,
maar als er zo weinig mensen komen. En hoe 
het dan bij onze club in Purmerend was?  
Ook terugloop in de belangstelling zeker?  
Toen ik heel voorzichtig vertelde dat er bij ons  
maandelijks gemiddeld zo'n 70 leden kwamen  
en dat we elke maand een veiling hielden, zei  
de voorzitter dat hij daar best wel een beetje  
jaloers op was, maar dat zoiets in Dedemsvaart 
nooit tot de mogelijkheden zou kunnen behoren,
gezien het inwoneraantal van de gemeente. 
Fuseren met Coevorden, Slagharen o.i.d. ging  
ook al niet, vanwege de toch wel te grote afstanden. 
Ik heb hen veel sterkte gewenst met de club, bedankt voor de gastvrijheid  
en in ons vakantiehuisje maar koffie gedronken, want die hadden ze in De 
Baron niet.                          Rob Grigoletto 
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Kavel Cat. nr. Omschrijving Cat. w . Inzet

1 Album Munten met o.a. zilver 50,00

2 Munten Heel leuk o.a. 350 euro centen en andere leuke muntjes 5,00

3 Munten Muntenalbum met veel centen bod

4 2 rijks daalders('80 en 84) 5 gulden 1988 bod

5 Special Uitgave 1989 van PPT postzegels en schetsboekje bod

6 Nederland Diverse tussen 19-26 (7 stuks puntstempels) 5,00

7 Nederland nr. 27g o 14,00 2,50

8 Nederland nr. 28 keurig zegels met puntstempel 5 o 50,00 8,00

9 Nederland nr. 39 roermond mooi o 6,50 1,50

10 nr 42 Koning Wilhelmina * 150,00 28,00

11 nr 82 Ongetand met velrand teken F. ** 16,00 4,00

12 NVPH 30-48 Mooie kw aliteit, met 30 postfris o/** 280,00 20,00

13 NVPH 50/76 Cijfer + Bontraag, met enkele w aarden postfris */**/o 154,00 12,00

14 NVPH 49, etc. Wilhelmina, hoge w ., onget., etc. + Kroningsgulden o/*/** 210,00 15,00

15 Nederland nr 90- 94 o 10,00 1,75

16 Nederland nr 134-135 Toorop * 45,00 11,00

17 Nederland nr 229-231 Rembrandt * 30,00 7,50

18 Nederland nr 403b met plaatfout mast * 150,00 25,00

19 596-600 Nederland 1952: Kinderzegels + cept 700-1 * bod

20 2306-2315 Nederland 2004: Goede Doelen Decemberzegels o 9,00 bod

21 2381-2390 Goede Doelen 2005 o 8,00 bod

22 Kaveltje diverse series postfris Ned + zilveren z 65,00 5,00

23 Kaveltje diverse series Ned gestempeld 27,00 2,00

24 HB 1970- 1972 Ned. Mailer met 30 Zomerzegels 2001 70,00 10,00

25 FDC Ned. Antillen FDC 1957 Scouting voor loper o bod

26 FDC E69 Kinderzegels 1964 ** bod

27 Kaartje Nederland divers 24,00 3,00

28 Kaartje Nederland divers 16,00 2,00

29 111-112 Bund o 60,00 4,00

30 Motief: helikopters (24 zegels) */o 5,00 bod

31 1019-1020 San Marino cept 1982 ** 8,00 bod

32 348-352 Monaco +1364/69+1375/77 ** 8,00 bod

33 1729-1733 Engeland 1998 Herdenkingszegels Diana o 5,50 bod

34 blok 14 Oostenrijk WIPA 2000 20,00 3,00

35 4x435,438,722 Noorw egen proefboekje KR. 5,= 17,00 2,50

36 Australie 10 boekjes 7,00

37 GH1 Duitsland geschenkboekje 15,00 3,50

38 Gibraltar kunstboekje 1975 1,50

39 Gibraltar boekje Engelse koningshuis 19777 1,50

40 Schepen Seychellen mi bl 16 ** 3,00

41 Schepen Kiribati Michel blok 11 ** 3,00

42 Denemarken blok 22 xx 2,00

43 Noorw egen blok 25 xx 2,00

44 Zw eden blok 18 xx 2,00

45 Servie blok 16 vogels 2009 xx 3,00

46 Zw itserland boekje mh 119 olympic xx 2,00

47 Portugal ceres met opdrukken x 4,00

48 Zw itserland boekje mh 01 xx 2,00

49 133+140 Mooie stempel Londen + perfins 5,00

50 Pakket 1-15 Vaticaan * 120,00 29,00

51 Diverse Engeland o 15,80 3,00

52 1445 10 pond ** 40,00 12,50

53 449 Groenland 50 kroon o 14,00 4,00

54 Diverse Duitsland diverse o 15,00 5,00
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Kavel Cat. nr. Omschrijving Cat. w . Inzet

55 Diverse Duitsland frankeerzegels 32,00 3,50

56 Diverse Idem 38,00 3,50

57 Christmas island lot gestempeld 0 bod

58 Australian antarctic penguins 0 bod

59 Cocos Island lot gestempeld 0 bod

60 Diverse Duitsland 3,00

61 Diverse Duitsland automaatzegels 2,00

62 Belgie Belgie zes boekjes gest. B44/46/58/60/61/62 67,00 6,00

63 Nederland Nederland vier automaatboekjes PB4Z/14bTB,15,18b 33,50 4,00

64 1299-1302 Denemarken o 7,20 2,00

65 Diverse Denemarken o 9,20 3,00

66 Kaartje Zw eden 60x 2,50

67 Kaartje Tuvula bod

68 Kaartje Disney bod

69 Kaart Treinen bod

70 Kaart 3x pzb Engeland 7,00 bod

71 Kosovo recent gestempeld schaars 0 22,00 4,00

72 Aland blok 9 xx 2,00

73 Aland blok 5 xx 2,00

74 Finland blok 33 xx 2,00

75 Faroe blok 16 xx 2,00

76 Post card USA 1913 2,00

77 Kaartje USA 1,00

78 Kaartje USA 1,00

79 Kaartje USA 1,00

80 Kaartje USA 1,00

81 Kaartje USA 1,00

82 4 kaarten Duitsland veel zegels + blokken xx 5,00

83 Kaart USA sport 3,00

84 Kaart USA space 2,00

85 Kaart USA Airmail 1,00

86 Stockkaart Antilllen */** 5,00

87 Stockkaart Beieren nr 76 t/m 91 o 400,00 30,00

88 Dantzig  10,00

89 Stockkaart Berlijn */** 62,00 5,00

90 Stockkaart Berlijn */** 58,00 4,00

91 RZB IJsland en Ierland 190,00 2,00

92 RZB Duitsland, Berlijn en staten 700,00 6,00

93 Stockboekje Zw eden 5,00

94 Mapje FDC eerste vluchten enz 2,50

95 Mapje FDC koningshuis 5,00

96 Tw ee boekjes koningshuis uitgifte 1937 en 1938 5,00

97 Stockboek Nederland gebruikt 6,00

98 Stockboek Nederland gebruikt met beter 8,00

99 Stockboek Nederland + overzee, klein formaat 3,00

100 Duitse Post Osten + Gen. Gouvernem. In Lindner 15,00

101 Böhmen und Mähren in Lindner 7,00

102 Nederland in dik stockboek en gros 4,00

103 Groot Brittannië in stockboek 4,00

104 Stockboek Duitsland 4,00

105 Bund 1973-1988 in Borek (leeg) 4,00

106 Nederland Lindner, blanco bladen voor vellen en blokken 3,00

107 Idem, voor dienst, port, roltanding, etc. 1,00
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Kavel Cat. nr. Omschrijving Cat. w . Inzet

108 Stockboek NL postfris met betere pz-boekjes en kerstvellen 15,00

109 Mega stockboek met de hele w ereld 4,00

110 Tw ee Victoria albums met ruitjesbladen 3,00

111 Drie klembanden bod

112 Finland, Frankrijk en GB in stockboek 3,00

113 Klassiek Fil-i- safe stockboek 30 bladen, iets inhoud 4,00

114 Oostenrijk postfris in stockboek 15,00

115 Monaco met betere velletjes postfris 300,00 20,00

116 Engelse koloniën, veel vogels en andere motieven, prachtig 40,00

117 Luxe Stockboek Malta, Zw itserland en diversen 25,00

118 Dik stockboek Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk 25,00

119 Stockboek scheepvaart 6,00

120 Stockboek Frankrijk veel postfris en netjes gestempeld 6,00

121 Stockboek w ereld, veel postfris, veel thema's 10,00

122 Bund in luxe Leuchtturm, vanaf 1959-1980 15,00

123 Het vervolg vanaf 1980 tot 1996 12,00

124 Mooi fdc-album met fdc's, eerste evluchten, etc. 10,00

125 Stockboek Diverse landen bod

126 Stockboek Diverse landen bod

127 Stockboek Belgie en Zw itserland 20,00

128 Stockboek Duitsland 420x 10,00

129 Stockboek Duitsland 830x 20,00

130 Stockboek Treinen 8,00

131 Davo Nederland 10,00

132 Diverse Frankrijk album met postzegels 10,00

133 Stockboek Duitsland meest postfris 1.000,00 75,00

134 Album Davo kosmos de Luxe Israel 60,00

135 Album Davo kosmos de Luxe Nieuw  Zeeland 40,00

136 Album Davo kosmos luxe met bladen leeg 25,00

137 Stockboek Suriname,Ned Antillen Nieuw  Guinea 10,00

138 Stockboek Syrie, Arabie enz 5,00

139 Stockboek Papua Nieuw  Guinea 5,00

140 Album Import album met WWF 15,00

141 Album UNICEF 25,00

142 Stockboek Italie en Zw itserland bod

143 Stockboek Duitsland 750 x verschillend 4,00

144 NVPH speciaalcatalogus 2012 5,00

145 Michel Duitsland 2005-2006 met cd-rom 2,00

146 UV-lamp, nieuw 6,00

147 Haw id snijdertje bod

148 Doosje Duitsland afgew eekt 2,00

149 Doosje Australie afgew eekt 2,00

150 Doosje Bloemen bod

151 Doosje Diverse landen bod

152 Blik Nederland  2,00

153 Doos Nederland onafgew eekt bod

154 Doos poststukken w ereld, met betere 5,00

155 Grote doos fdc's Nederland 10,00

156 Doos Met 5 stockboeken diverse landen Nederland euro's enz 12,00

157 Doos Met insteekboekjes enz 5,00

158 Doos Onafgew eekt en zakjes 5,00

159 Doos Meest Nederland onafgew eekt 6,00

160 Doos Engeland onafgew eekt bod


