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ALWEER GESLAAGD
Na een zeer geslaagd
januari-bijeenkomst was
het ook dit jaar weer
spannend bij de
regionale ruildag, de
vijftigste. Moesten we
verleden jaar de barre
weersomstandigheden
trotseren, dit jaar was de
code rood op tijd
ingetrokken. Prima postzegelweer dus en veel mensen hebben die
kans gegrepen om een bezoek aan de Inval te brengen. Hans Vaags
was door een zware verkoudheid geveld en mocht samen met Kitty
de dag onder de dekens doorbrengen. Maar zijn voorbereiding was
gelukt: veel publiciteit, lange rijen voor de taxatie, een fotograaf en
opnieuw een camerateam van RTV-Purmerend voor een liveverslag. De mannen werden professioneel door Jeffrey begeleid en
ze waren onder de indruk van onze wondere wereld. Dat er zelfs
postzegels van voetballers bestaan en dan nog wel van Dirk Kuyt!
Zelf was ik weer onder de indruk van de perfecte organisatie door
Juan en van ons vrijwilligersteam dat voor dag en dauw was
opgestaan om de zaal in orde te maken en na afloop in een
recordtempo weer schoon en leeg op te leveren. Perfect mannen!
Maar de volgende klussen komen er al weer aan. Voor de Grote
Veiling op 14 april kunnen we nog wel wat materiaal gebruiken.
Tijdens de taxatie hebben we een aantal mooie collecties binnen
gekregen (en wat dozen met zilvervisjes en sigarenlucht, in overleg
met de familie direct gedumpt), maar er kan altijd nog meer bij. Let
op: het gaat bij de Grote Veiling om het betere materiaal. Inspecteer
uw kasten er kan vast nog wel wat weg, om plaats te maken voor
een nieuw verzamelgebied.
Voor de reguliere clubavond op woensdag 7 februari hebben we
naast gezelligheid, een stralend barteam en de stuiverboeken weer
een mooie veiling in petto. Waar vind je zo’n club!
John Dehé
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BESTUUR PURMERENDER POSTZEGEL RUILCLUB
(zie ook www.pprc.nl)
Voorzitter: John Dehé - Purmerenderweg 181 - 1461 DJ Zuidoostbeemster
tel. 0299-420563 - e-mail: johndehe@gmail.com
Secretaris en ledenadministratie: Jeffrey Groeneveld - De Goedemeent 1
1447 PT Purmerend - tel. 0299-463850 - e-mail: jeffreygroeneveld@hetnet.nl
Penningmeester: Hans de Block - C. de Jongestraat 66 - 1444 EM Purmerend
tel. 0299-413640 - e-mail: info@deblockfc.nl
Bankrekening NL30 RABO 0166 3643 12 t.n.v. Purmerender Postzegel Ruilclub
Hoofd rondzending: Bert Joosten, Lambertus Huisengastraat 17
1442 DA Purmerend - tel. 0299-423315 - e-mail: pprc1942@gmail.com
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 en bibliothecaris: Juan de Groot Eufraatlaan 16 - 1448 CK Purmerend - tel. 0618910276, niet na 21.00 uur bellen j.groot89@chello.nl
Gastheer: Rob Grigoletto - Paltrokmolen 4 - 1444 GH Purmerend tel. 0299-422136 - e-mail: rob.grigoletto@kpnmail.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, Ad Springer en Rob Grigoletto..

Dit clubblad verschijnt maandelijks (september t/m mei); inleveren
van kopij voor het maart nummer uiterlijk vrijdag 23 februari bij mij
thuis, of per e-mail naar: hansvaagspprc@gmail.com
OP HET OMSLAG
수 호랑 staat (half) op de foto te midden van
een stortvloed van postzegels, fdc’s en
velletjes. 수 호랑 is Koreaans voor
Soohorang. Soohorang is een witte tijger, de
mascotte voor de Olympische Winterspelen
2018 die worden gehouden in PyeongChang
in Zuid-Korea. Meer hierover leest u op pagina 22 en verder.
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AGENDA VAN PPRC, BEURZEN en PostNL
Woe. 7 feb. Purmerend, PPRC clubavond/ledenbijeenkomst in
Wooncentrum Zuiderhof, Zuiderhof 16, 1461 AJ ZOBeemster. De zaal is open van 19.00 tot 22.00 uur. Met
onze gezellige clubveiling, nummer 309, de kavellijst
staat op de pagina’s 28 tot 31.
Za. 10 febr. De verzamelaar Afd. Zaanstreek, Water- en
Kennemerland houdt een verzamelbeurs van 10.00 tot
14.00 uur in buurtcentrum De Kolk, Klampersstraat 1,
1502 VP Zaandam.
Za. 17 febr. PV Aalsmeer organiseert van 09.30-15.00 uur een
Ruilbeurs in Parochiehuis, Gerberastraat 6, Aalsmeer
Info: Cor van Meurs 0297 343885 of Gerboud Zwetsloot
0297 345231. www.postzegelverenigingaalsmeer.nl.
Zo. 18 febr. PV Castricum organiseert haar jaarlijkse postzegel
(ruil) beurs van 10.00 u. tot 16.00 u. in Dorpshuis de
Kern, Overtoom 15, 1901 EW te Castricum. - Toegang
is gratis. - Info:"de heer Piet Wijker, telefoon 0251313852 of e-mail: pietrietwijker@hotmail.com.
Vrij. 23 febr. Grote veiling van Postzegel Vereniging Noord-Holland
in wijkcentrum “De Oever”, Amstelstraat 1, 1823 EV
Alkmaar. Zaal open om 17.30 uur, start veiling om
19.15 uur. Info: 072-5896190
Zo. 25 febr. PV De Zegelaars organiseert Postzegelbeurs van 9.00
tot 16.00 uur in De Schakel, Burg. Bickerstraat 46a te
Diemen. Handelaren en 5- en 10 centsboeken zijn
volop aanwezig. Entree voor niet-leden 1 Euro. Meer
informatie bij Loek en Gonny Verschut (020-6942002).
Do. 15 mrt. Purmerend, PPRC clubavond/ledenbijeenkomst in
Wooncentrum Zuiderhof, Zuiderhof 16, 1461 AJ
Zuidoost-Beemster. De zaal is open van 19.00 tot 22.00
uur.
Za. 14 april Jaarlijkse grote veiling van de PPRC, zie pag. 6.
Noteer ook alvast de volgende data van onze clubbijeenkomsten in
uw agenda: woensdag 18 april en donderdag 17 mei.
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U komt dit jaar toch
ook naar onze 13de

GROTE VEILING
van POSTZEGELS,
MUNTEN en papiergeld

Nu met meer dan
800 kavels !!!
OP ZATERDAG 14 APRIL
in “Wijkcentrum De Inval”
Karekietpark 16, 1444 HV Purmerend
BEZICHTIGEN VAN DE KAVELS VANAF 10.00 UUR
AANVANG VAN DE VEILING OM ± 13.30 UUR
Dit jaar is er geen taxatie, maar de tientallen
stuiverboeken liggen wel weer voor u klaar.

Kavellijst staat half maart op www.pprc.nl
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“HÉ, DAT BEN IK”, DACHT ZUZANA

Een Olympische atleet en tweevoudig wereldkampioen uit Tsjechië zegt dat een postzegel
die was uitgegeven in 2016, ter herdenking van de Olympische
Zomerspelen in Rio de Janeiro, de auteursrechtwet schendt.
Dertigjarige hordeloopster Zuzana Hejnova beweert dat de
Tsjechische Post haar gelijkenis voor de postzegel heeft gebruikt
zonder haar toestemming te hebben verkregen.
Volgens het dagblad Mlada fronta Dnes van de Tsjechische
Republiek heeft Hejnova 1 miljoen kroon geëist (gelijk aan ongeveer
$ 46.000). In de zaak heeft zij beweert dat het beeld is gemaakt van
een foto uit 2012 van de Olympische Zomerspelen in Londen.
Volgens de Tsjechische Post toont de postzegel een foto van een
anonieme hordeloopster en was deze niet gemaakt van Hejnova. De
sterrenloopster verdiende een bronzen medaille tijdens de Spelen
van 2012 in Londen voor de 400-meter-hindernissen voor vrouwen
met een tijd van 53,38 seconden.
Het dagblad Mlada fronta Dnes schreef dat Hejnova toch succesvol
is geweest met haar claim tegen Czech Post, ze zal de opbrengst
doneren aan 'sportieve begeleiding van kinderen'. Met de titel
"Tsjechisch Olympisch Team" werd de herdenkingszegel van 32
koruna afgedrukt in vellen van 50 postzegels. Het werd uitgegeven
op 22 juni 2016. In de uitgifte aankondiging beschreef de Tsjechische
Post het ontwerp als een "vrouwelijke hardloper die over een
hindernis springt”.
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Op 24 november
vierde de
Amsterdamse
postzegelvereniging
Hollandia haar 115jarig bestaan met
een feestelijke
bijeenkomst.
Opgericht in 1902 is
Hollandia een van de
oudste postzegelverenigingen van het
land. Tijdens de bijeenkomst mochten twee filatelisten de H.P. van
Lenteprijs in ontvangst nemen uit de handen van de voorzitter Cees van
Baalen Blanken (links op de foto). De ene gelukkige was Ronald van der
Leeden (in het midden), de secretaris van de Vereniging voor Kinderpostzegels en Maximafilatelie. Hij is niet alleen een enthousiast promotor
van de maximafilatelie, maar won ook nog eens groot goud tijdens het
Europese Kampioenschap Maximafilatelie 2017 in Italië. Mede daardoor
won Nederland het kampioenschap en zal in 2019 het evenement in ons
land plaatsvinden. De andere gelukkige was Jeffrey Groeneveld, die de
prijs kreeg vanwege zijn verdiensten voor de filatelie in het algemeen en de
jeugdfilatelie in het bijzonder.
Uit het maandblad Filatelie, januari 2018

STUIVERBOEKEN
Er waren dit jaar geen PPRC stuiverboeken
aanwezig tijdens onze grote regionale beurs
van zaterdag 20 januari j.l.
Zoals gewoonlijk liggen ze wel tijdens elke
verenigingsavond weer voor u klaar in het
Zuiderhof. En ook tijdens onze jaarlijkse grote
veiling op zaterdag 14 april kunt u tussen het
bieden en kopen door snuffelen in de vele
stuiverboeken. Momenteel hebben we
voldoende boeken, dus even geen nieuwe
boeken inleveren. Graag met wat ‘betere’
zegels en geen ‘klein spul’ of tientallen van dezelfde postzegel. Daar
is echt geen belangstelling voor, ongeacht van welk land dan ook.
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Geopend van woensdag t/m zondag.
Voor de lunch vanaf 11.00 uur tot 15.00 uur en het diner vanaf 17.00 uur.
Maandag en dinsdag Onze openingstijden vanaf 17 januari 2018:
gesloten. U kunt bij ons alleen telefonisch reserveren vanaf maandag 15
januari. 0299-743399.
*******************************************
Max & Liesbeth, Maurice, Noëlle, Angelo, Chantal, Kiki, Eva, Rosalie,
Jillsey, Amber, Wieke, Christian en Nikki
Wensen u een gezond en Liefdevol 2018 toe!
*******************************************
Aanschuiven op de Woensdag. € 9,95 p.p.
Ook in 2018 blijven we aanschuiven op de woensdag.
Tot uiterlijk dinsdag kunt u telefonisch reserveren Ook à la carte!
Wo.17 januari: Stamppot boerenkool met worst, spekjes en jus.
Wo.24 januari: Varkenshaaspuntjes met tagliatelle en saus.
Wo.31 januari: Hutspot met gehaktbal, gebakken ui, piccalilly.
Wo.7 februari: Biefstukpuntjes met groenten en aardappelen.
Wo.14 februari: Geen aanschuif in verband met VALENTIJN.
Wo.21 februari: Zuurkool op Duitse wijze.
Wo.28 februari: Kip kerrie met rijst.
*******************************************
VALENTIJN… Op woensdag 14 februari serveren wij voor alle “Lovers”
een spetterend menu met (h)eerlijke gerechten. € 37,50 p.p.
Telefonisch reserveren kan nu al om zo teleurstellingen te voorkomen.
Middenweg 146, 1462 HK Middenbeemster. Tel: 0299-743399.
Onze website: www.brasserieallesmetliefde.nl
Reserveren kan ook via: info@brasserieallesmetliefde.nl
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EGYPTE, DE GRAF OBJECTEN UIT DE TOMBE
VAN TOETANCHAMON (aflevering 6)
In de grafkamers van Toetanchamon werden talloze
voorwerpen meegegeven die hij nodig had op reis
naar de onderwereld.
Belangrijke vondsten: de gouden troon, gemaakt voor
zijn troonbestijging. Op de rugleuning zien we
Toetanchamon wiens schouder
◄ ingesmeerd wordt
door Anchesenamon.
Op de troon staat ook
de god van het
verstand afgebeeld ►.
De leeuwenkop is een
knop van het
koninklijke bed. De
albasten vaas is het
symbool van een verenigd
Boven en Beneden Egypte.
Er zijn talloza houten
vergulde beelden (beeldjes) van Toetanchamon
gevonden, meest met een staf
omdat hij ongelukkig liep.
In zijn graf zijn 170 stokken ►
gevonden. Op zijn reis door het
hiernamaals (per boot) werd hij
bijgestaan door “Oesjabti, ◄
dienaren.
Hemelboot
of zonnenbark
Hij heeft ruim 300 van deze kleine
Oesjabti beeldjes meekregen. De
Egyptenaren geloofden dat deze Oesjabti Farao Toetanchamon
konden dienen in het leven na de dood. Daarnaast zijn er gouden
tronen en talloze beelden van goden aangetroffen die hem moesten
beschermen op zijn reis naar de onderwereld.
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◄ Leeuwenkop als knop op
een ritueel bed.
Albasten vaas, symbool ►
van verenigd Egypte.
De voorwerpen in het graf
van Toetanchamon kunnen
ons wat leren over het leven
van de farao. Zo zijn er meerdere waaiers
gevonden in het graf van Toetanchamon,
waarin struisvogelveren werden geplaatst. Op
één van deze waaiers is Toetanchamon
afgebeeld die op struisvogel-jacht is. Mogelijk
zijn de veren die ooit in deze waaier werden geplaatst, daadwerkelijk
door Toetanchamon zelf gejaagd ▼.
Toetanchamon moet een muziekliefhebber
zijn geweest, want er zijn
opvallend veel instrumenten in
zijn grafkamer aangetroffen.
Ook werd er direct op het
lichaam van Toetanchamon
een ijzeren dolk gevonden,
die destijds een enorme
waarde moet hebben gehad.
De mysterieuze ijzeren dolk
blijkt gemaakt van ‘hemelijzer’,
afkomstig uit een meteoriet en
was daarom duurder dan goud.
▲ De Rebus Pektoral, amulet voor op de borst van
Toetanchamon. Gebruikte materialen: goud, zilver,
chalcedon, kameool, lapislazuli, turkoois, obsidiaan en
glas. Opbouw onder guirlande van bloemen, daarboven lichaam valk met hoofd van scarabee, de poten
van de valk houden de symbolen van Boven Egypte en Beneden
Egypte vast, hij ondersteunt een zonnenbark die geflankeerd wordt
door uraeus (cobra) met bovenop de hemelschijf.
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Mummificatie / Begrafenis
70 Dagen na het overlijden van Toetanchamon
wordt hij gewassen. Men opent met een Ethiopisch
mes zijn buik aan de zijkant, net boven de lies. De
organen die het meest aan bederf onderhevig zijn
worden het eerst verwijderd. Deze organen worden gereinigd en met fijn gewreven kruiden in
Hoofdsteun bij het
palmolie afgespoeld. De organen worden in linnen
mummificeren
zwachtels, die doordrenkt zijn van hars, gewikkeld.
Deze organen worden vervolgens verdeeld
over 4 Canopen (kruiken). Het hart, zetel van
de ziel, het verstand, het geweten en de
herinnering wordt teruggeplaatst in het
lichaam. Men maakt een gat in het achterhoofd en pulkt de hersenen d.m.v. bronzen
haaknaalden uit het hoofd. De hersenen
worden bestempeld als afval. De schedel
wordt nu met een zalfolie ingesmeerd die bij
afkoeling stolt. Men laat het lichaam 30 tot 40
dagen rusten tussen linnenzakken, die
gevuld zijn met natriumzout. Hierna wordt het
lichaam opnieuw ingewreven met olie,
kruiden en mirre. Het uitgedroogde lichaam
Toetanchamon als
wordt opgevuld met linnen, gedroogde
Canopedeksel, normaal planten en zaagsel. De buiksnede wordt dicht
zijn het zonen van Horus genaaid en voorzien van een plaatje met het
Oog van Horus.
Nu begint het proces van inwikkelen in linnen dat doordrenkt is van
olie en hars. Tussen de wikkellagen worden amuletten gelegd. De
gestorvene wordt (in dit geval) in een sarcofaag gelegd en krijgt een
dodenmasker, die van Toetanchamon weegt
11 kilo, van goud of verguld. De overledene
begint nu aan zijn laatste reis, achter de
sarcofaag wordt de Canopenkist, die op een
houten slede staat, mee getrokken naar het
graf, dit alles begeleidt door een feestelijke
begrafenisstoet.
►

Anubis als bewaker
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Altijd op de tweede zaterdag van de maand van september

t/m april organiseert
De Verzamelaar afd. Zaanstreek Water- en
Kennemerland een gezellige en drukbezochte

verzamelbeurs
met ansichtkaarten, postzegels, munten etc.
Van 10.00 tot 14.00 uur in buurtcentrum De Kolk,
Klampersstraat 1, 1502 V P Zaandam.
Info 075-6354316 of 0639439777
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Canope ►
◄Canopenkist

Canopenkist
Een
Canope is
een
grafvaas
met de stoffelijke resten van overleden
mensen. In dit geval zijn het altijd 4 kruiken
met elk een specifieke inhoud en deksel. De 4
deksels stellen de 4 zonen van Horus voor: Amset, Doeamoetef,
Hapy en Kabehsenoef. De windrichting (5) is bepalend met het soort
orgaan (4) en goden (3) en Voorstelling (2):
Amset
man
Isis
lever
zuid
Doeamoetef
jakhals
Neith
maag
oost
Hapy
baviaan
Naphtys
longen
noord
Kabehsenoef havik
Selket
darmen
west

Godin Selket,
west hoek
canopenkist

En vier van de vele schatten die gevonden zijn in het graf.

Links een kostbaar amulet met
in het midden een scarabee en
rechts de gouden borstversiering van Toetanchamon.

Wil Dedters
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Over stempels, brieven en tarieven – afl. 160

SPOOR EN POST

Station Purmerend, ca. 1900

Vanaf 1 april 1924 werkten Post en Spoorwegen op een bijzondere manier
samen. Ze maakten het mogelijk om “treinbrieven” te verzenden.
“Treinbrieven” zijn brieven die, voldoende gefrankeerd, aan het
bagagebureau van het station afgegeven konden worden. Met de eerst
vertrekkende trein (in de goede richting) werd die post verzonden. De
conducteur had ervoor te zorgen dat de post overgedragen werd op het
juiste station of aan een collega. Na aankomst werd het stuk aan de PTT
toevertrouwd. Ook afhalen door de geadresseerde was een mogelijkheid.
Aanvankelijk gold deze regeling alleen voor expresse post, vanaf 15 mei
1927 ook voor gewone brieven en kaarten.
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Uiteraard was dit een vorm van service die geld kostte. Om te beginnen
moesten de brieven of kaarten correct gefrankeerd zijn, inclusief –indien
gewenst- het expresserecht. Bovendien moest aan de Spoorwegen een
recht betaald worden.
Met behulp van spoorwegzegels (“verantwoordingszegels”) werd dat op het
poststuk verantwoord, volgens voorschrift (bij brieven) op de achterzijde,
maar dat voorschrift werd vaak niet opgevolgd. Deze zegels werden
vernietigd met het stempel van het bagagebureau, of met de pen door de
conducteur. De zegels zijn in de literatuur uitvoerig gedocumenteerd op
drukker, type, tanding en gebruiksmogelijkheden. Het boekje ‘Spoor en
Post’ (Uitgave Spoorwegmuseum) is verplichte kost voor verzamelaars.

Zaandam, 12/2/1936, naar Utrecht. Aankomst zelfde dag.
Stempel bagage bureau Zaandam Zegel recht N.S./ 10 cent
Van Purmerend heb ik weinig brieven in mijn verzameling die op deze wijze
verstuurd werden, maar gelukkig heb ik ook de Zaanstreek als
verzamelgebied. Daar waren veel stations en ook veel bedrijven die
kennelijk meer haast hadden dan in het altijd rustige Purmerend.
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Utrecht, 1/9/1941, Port 1e gewichtsklasse 7 ½ cent, expresserecht 10 cent.
Recht treinexpresse 1/4/24- 15/1/43: 10 cent
In de oorlogsjaren kwam op 15 januari 1943 (of bij de spoorwegstaking in
september 1944??) een einde aan de verzending per treinexpresse. Na de
oorlog was deze verzendwijze alleen nog mogelijk voor persbrieven (vanaf
1 mei 1946), zelfs op zaterdag en zondag, tegen dubbel tarief. Maar vanaf
7 oktober 1951 kon ook het publiek weer van deze dienst gebruik maken.
De treinzegels moesten nu op de voorzijde van de brief geplakt worden,
maar we vinden ze even vaak op de achterzijde.
Per 1 mei 1979 was het niet meer mogelijk extra snel post te versturen via
de bagagebureaus. Alleen voor persbrieven bleef de mogelijkheid bestaan.
Tot?

Info uit: Zonjee, Louw, Met de meeste spoed en promptitude. Expresse in
Nederland.
Spoor en Post in Nederland, Uitgave Nederland Spoorwegmuseum, 1979.
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Zaandam 17
juni 1948,
treinbrief naar
Den Haag,
10 cent port, drie verantwoordingszegels van 15 cent. Mogelijk werden er
drie brieven tegelijk aangeboden.

Dienstbrief
verstuurd uit
Purmerend,
met stempel
bagagebureau
3 oktober 1963. Er was portvrijdom voor de dienstbrief, maar voor de
service van de Spoorwegen moest wel betaald worden: 15 cent.
John Dehé
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DE OOIEVAAR KLEPPERT WEER,
IN 1949 VERDWENEN UIT ZWITSERLAND,
NU VLIEGEN ER WEER 300 PAAR
De ooievaar is misschien wel de bekendste vogel in
de hele wereld en het opvallende zwart/witte
verenpak maakt dat hij direct wordt herkend als het
dier dat de kindjes komt brengen.
Zwitserland gaf daarom op 30 april 2013 een fraai
zegel uit dat in 4 kleuren offset is gedrukt in Haarlem
bij Johan Enschedé. Het zegeltje met 28 x 33 mm. In
een velletje zitten 20 zegels, 5 rijen van 4 zegels. Het is een zelfklever,
tanding 14 ¼ : 13 ¾. Het gebruikte papier is wit met een optische witmaker
en de ontwerpers zijn Corinne Oesch en Daniel Hug uit Emmenbrücke in
Luxemburg.
In 1949 is de hele kolonie ooievaars uit Zwitserland verdwenen, maar Max
Bloesch, die bekend staat als de 'vader van de ooievaars' herintroduceerde
het fraaie dier met succes in Altreu, in het canton Solothum en nu cirkelen
er weer 300 broedparen rond. De voornaamste bezigheden van de erbij
betrokken mensen bestaan uit het creëren van voedselgebieden en
stabiele mogelijkheden om te nestelen. Om te overleven heeft de ooievaar
grasrijke weilanden nodig, waar ze veel voedsel vinden, maar ook stabiele
mogelijkheden om te nestelen zijn zeer noodzakelijk.
Gevaren loeren aan alle kanten
Tegenwoordig is de lange reis naar de zuidelijke warme landen heel
gevaarlijk. De overal aanwezige stroomdraden en telefoonkabels vormen
hele grote obstakels. Slechts één op de 4 jonge vogels, die voor het eerst
de lange reis maken, komt in het voorjaar weer terug. De wetenschappers
benutten tegenwoordig internet om het wel en wee en de plaats waar ze
zijn te bepalen. De gevaren voor de dieren worden ook gevormd door de
monoculturen in de landbouw en het vele gebruik van de pesticiden
(insectenbestrijdingsmiddelen). Ook de drainage van moerassen speelt een
rol, maar ook de schietgrage jagers spelen een negatieve rol.
Er is een speciaal actie-plan voor de ooievaar, allerlei lesmateriaal wordt
verspreid in de cantons.
Als men de ooievaar in het land wil blijven zien, dan zal men moeten
zorgen voor voedselrijke gebieden, en dan zal men de dood van jonge
weidevogels – ook een prooidier – voor lief moeten nemen, maar daar
zullen wel weer protesten tegen komen.

Luc van Veen
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DE BLOCK
FINANCIAL
CONSULTANCY
Het adres voor deskundige informatie en
professionele begeleiding op het gebied van
* financiële- en fiscale planning
* fiscale (on)mogelijkheden van (expirerende)
lijfrentepolissen en gouden handdrukken
Maak vrijblijvend een afspraak:
tel: 0299 – 41 36 40

email: info@deblockfc.nl internet: www.deblockfc.nl
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OLYMPISCHE WINTERSPELEN
De 23ste Olympische Winterspelen
worden gehouden in Pyeongchang, ZuidKorea, van 9 tot 25 februari a.s. Dit werd
bekendgemaakt door het IOC op 6 juli
2011 op het 123e IOC-congres
in Durban, Zuid-Afrika. Andere steden die zich voor de organisatie
als kandidaat hadden opgegeven waren Annecy in Frankrijk en
München in Duitsland.
Zuid-Korea gaf in 2011 ▲ deze postzegel uit om de toekenning aan
hun land van de Olympische Winterspelen te vieren. Diverse sportfederaties hebben bij het IOC officieel aangevraagd om extra
onderdelen aan het programma toe te voegen. Uit deze onderdelen
werden in juni 2015 de volgende zes toegevoegd aan het
programma: gemengde landenwedstrijd bij het alpineskiën,
gemengddubbel curling, big air (mannen en vrouwen) bij het
snowboarden en massastart (mannen en vrouwen) schaatsen
werden in juni 2015 aan het
programma toegevoegd.
De allereerste Olympische
Winterspelen waren in
1924, in Chamonix,
Framkrijk. Er deden toen 16
landen mee. De 258
deelnemers kwamen uit in 6 sporten met 16 onderdelen. Een heel
verschil met de spelen in Sotsji, vier jaar geleden, met 88 landen,
2871 deelnemers, 7 sporten in 98 onderdelen.
Ik heb geen postzegels gevonden die zijn
uitgegeven ter gelegenheid van de eerste
winterspelen in 1924. Wel gaf Frankrijk in
1937 de zegel hier rechts uit ter gelegenheid
van de internationale ski kampioenschappen.
De derde Olympische Winterspelen werden voor
het eerst gehouden in de VS in 1932. De
wedstrijden werden gehouden in Lake Placid, een
klein stadje in de staat New York, met minder dan
3000 inwoners. De Winterspelen keerden terug ►
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naar Lake Placid in 1980, toen een Amerikaans hockeyteam
bestaande uit amateurs en universiteitsstudenten het machtige team
van de Sovjet-Unie versloeg. Na hun overwinning, ging het US team
verder en versloeg Finland in de finale en won de gouden medaille.
In 1940 en 1944 waren er geen spelen door WOII. Tot en met 1992
vonden de Winterspelen in hetzelfde jaar plaats als de Olympische
Zomerspelen, maar sinds 1994 vinden de Winterspelen in
de even jaren tussen de Zomerspelen plaats.

Soohorang, de mascotte, op recente Zuid-Koreaanse postzegels.
Bandabi ( Koreaans : 반 다비 ), is een Aziatische
zwarte beer, de mascotte van de twaalfde
Paralympische Winterspelen, van 9 tot en met 18
maart de In PyeongChang. Op het programma
staan zes sporten: alpineskiën, biatlon,
langlaufen, sledge hockey, rolstoelcurling en
snowboarden
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De XXe Olympische Winterspelen werden
gehouden in 2006 in Turijn, Italië Het waren
de tweede Winterspelen in Italië, na die
van Cortina d'Ampezzo in 1956.
De Spelen werden in 1999 toegewezen aan
Turijn, na een vernieuwde selectieprocedure.
Dit naar aanleiding van de fraude die
gepleegd zou zijn bij de toewijzing van de
vorige Winterspelen aan Salt Lake City. De
IOC-leden mochten de kandidaat-steden niet
meer bezoeken, maar er was een speciale
commissie die een voorselectie maakte en rapport uitbracht over de
steden.
Er zijn in de loop der jaren veel postzegels
uitgegeven met daarop de meest
voorkomende wintersporten. Curling is een
officiële olympische wintersport sinds
1998. Van curling en snowboarding zijn
minder postzegels uitgegeven dan b.v. skien of
schaatsen.
Curling is een
precisiesport die lijkt
op bowls, petanque en
bocce, maar op ijs wordt
gespeeld met zware
stenen in plaats van
metalen (of plastic) ballen. In het algemeen wordt aangenomen dat
de sport in het 16e-eeuwse Schotland is bedacht, alhoewel het
schilderij Jagers in de sneeuw van Bruegel uit 1565 Nederlandse
boeren afbeeldt die het spel spelen. Curling zoals het tegenwoordig
gespeeld wordt, is in Schotland ontwikkeld.
Snowboarden staat sinds
1998 op het programma van
de Olympische Winterspelen.
De verschillende onderdelen
zijn: halfpipe, paralelreuzenslalom, cross, slopestyle en big air.
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Voor de liefhebbers van wintersport wedstrijden is er ook nu, net als
vier jaar geleden, weer ruime keus aan verschillende wintersporten
Vier jaar geleden in Sotsji beleefden de Nederlandse
sporters een geweldig toernooi, met maar liefst 24
medailles. Dit jaar weer hetzelfde aantal? Wat een
mooi resultaat mogelijk kan verhinderen is dat het in
PyeongChang extreem koud gaat worden, men
verwacht een gevoelstemperatuur van -14. Ook heeft
het voornaamste stadion geen dak. De witte tijger zal beter tegen die
kou kunnen dan alle deelnemers en het publiek.
Hans Vaags
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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
45
46
47
48
49
50

Omschrijving
Catw.
Euro gelegenheidspenning Letland
Euro munten 1,2 en 5ct (€3,15)
USA-munten
Wereld munten ongeveer 800 gr.
2 Eerste emissie, smal gerand
o 35,00
79 luxe hoekblok (rand!) gebruikt
8,00
87-89 De Ruijter *(*)
45,00
107-109 gebruikt en ongebruikt
83,00
110-113 en 114-120
o 13,20
134-135 Tooropzegels zonder gom
* 45,00
divers klassiek ongebruikt
*
192 Koningin Wilhelmina
** 20,00
193 Koningin Wilhelmina
** 20,00
div idem tussen nr. 179 en 198
* 113,00
189-202 en 220-223
o 24,00
224 Hulpzegel
* 25,00
229-231 Rembrandt
* 30,00
257-260 Zeemanszegels
o 40,00
261-264
o 30,00
287 (driehoek) leuk blok van 6
3,00
346-349 (349 in paartje) mooi gestempeld
139,00
361 Guilloche, luxe blok van 6 met rand, pf
9,00
454-459 Prinsessen
592-595 (Itep) luxe gestempeld
56,00
958 Blok 10 Gulden Juliana
** 32,00
1841 Blok 5 Gulden postbedrijf
**
5,00
LP Ned. 1-5,9,10,11,14,15
o 14,00
LP6-8 Mercurius
o 14,00
LP12-13 Zeemeeuwen
o 250,00
NL roltanding 86-89
35,00
P1 + P2 NL Portzegels
o 35,00
D9 - D15 NL Cour de Justice
o 62,50
BZ 1- 5 Port betaald 2 x strip à 5 met telnummers **
3,50
LP53-60 Curaçao LP
*
LP61-68 Curaçao LP
*
19-23 Curaçao
* 215,00
p44-p60 Curaçao
** 19,00
7 Ned. Indië
* 80,00
85,00
Ned. Indië Jap. Bezetting
P 19 Ned. Indië Port
* 38,00
P 21 + 22 Ned. Indië Port zonder gom
* 64,00
FDC div fdc's Nieuw Guinea
Suriname no 69/86
* 53,00
Suriname
** 30,00
160 Suriname schepen in blokje van 4
** 12,00
E129A NL, blok 1042 op fdc (E129A)
70
Beatrix Inversie V1491b/V1501b,1984
84,00
NL, div, series op stockkaarten
30,00
Nederland Cadeaumapje Zoogdieren, 10 hazen, nom. 10 x 1
Nederland Moderne Kunst, 12 verschillende in 4 velletjes

Cat. nr.

28

Inzet
5,00
3,00
3,00
2,50
2,00
bod
2,00
4,00
bod
4,00
5,00
4,00
4,00
11,00
1,50
2,50
3,00
4,00
3,00
bod
12,00
bod
bod
6,00
3,00
bod
bod
1,50
40,00
3,00
5,00
7,50
bod
2,00
2,00
20,00
2,00
8,00
9,00
4,00
5,00
4,00
5,00
3,00
1,00
5,00
10,00
bod
4,00
5,00

Kavel Cat. nr.
Omschrijving
51
Ned. Antillen, port 1952-1959, postfris
52
71 Andorra CEPT
53
258-259 Andorra CEPT
54
2667-68 Turkije CEPT
55
2706-07 Turkije CEPT
56
1380-81 San Marino CEPT
57 blok 157 Albanië circus 50 jaar CEPT
58
blok 27a Bosnië en Herzegovina CEPT getand
59
blok 27b Bosnië en Herzegovina CEPT ongetand
60
Bulgarije Blok 102
61
Duitsland Berlijn West
62
Duitse Rijk no 702/713 no 709 ongebruikt
63
Duitse Rijk no 831/842
64
Duitse Rijk no 873/885
65
117-120 Deutsche post
66
191 Bayern
67
yv 406A
0
68 yv o.a. 213 Den. 15 permanente postzegels
69
Denemarken CEPT 2004
70
Finland Auto Parketmarken no 6/9
71
blok 217 Frankrijk
72
Hongarije Blok 253 i
73
Hongarije Blok 264
74
746-747 Malta kleinbogen CEPT 1986
75
Monaco 315/316 Vliegtuig
76 451-454B Blokje rodekruis ongetand
77
Portugal Eusebio
78
Spanje 2x mooi blok mode
79
335-343 Zwitserland expositie (3 talen)
80 29a,29b, 30,32,34,35 Zwitserland div.nr's
81
Zwitserland div. nrs 36, 38, 40, 41, 43
82 71,72,73 Zwitserland
83
74-80 Zwitserland
84
m133 Zwitserland
85
m135 Zwitserland
86
m143/4 Zwitserland
87
m108 Zwitserland
88
m130/2 Zwitserland
89
Australië Kleinbogen no 1543/1558
90
Australië Kleinbogen no 1744/1747
91 Australie Kleinbogen no 1759/1763 Vlinders
92
Australië Blok 24 i
93
Nieuw Zeeland Folieblad no 1590/1599
94
Nieuw Zeeland Folieblad no 1628/1637
95
Japan blokje bloemen 2x
96 Singapore blokje expo 1970 bloemen en dieren
97
Poststukken diversen
98
Mapje Sail '85
99
Speciaal stempelmapje Sail 2000
100
Speciaal herinneringsmapje Wilhelmina
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o
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
o
o
**
*
**
**
**
**
**
**
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
*
**
**
**
**
o

o
o
o

Catw. Inzet
19,00
bod
60,00 6,00
25,00 2,50
22,00 2,00
28,00 2,50
15,00 1,00
11,00 3,00
14,00 2,50
60,00 6,00
60,00 6,00
100,00 10,00
85,00 8,00
20,00 2,00
18,00 2,00
170,00 17,00
40,00 4,00
70,00 5,00
45,00 3,00
3,00
65,00 6,00
3,00
22,00 2,50
28,00 3,00
3,00
10,00 1,00
20,00
4,50
7,00
28,00 3,50
440,00 30,00
500,00 35,00
5,00
240,00 20,00
70,00 14,00
35,00 6,00
45,00 8,00
25,00 4,50
80,00 15,00
15,00 2,00
23,00 3,00
10,00 1,50
45,00 6,00
14,00 2,00
11,00 1,50
3,00
7,50
bod
bod
bod
bod

Kavel Cat. nr.
101 Caribisch
102
103
FDC's
104
FDC's
105
FDC's
106
FDC's
107
Blok 38
108
3850-59
109
4313-22
110
4449-52
111
2773-88
112
113
63-64
114 Denemark.
115
map
116
117
Ierland
118
119
120
121 Nederland
122
123
124
125
126
127
Rusland
128
Stockbl.
129
Portugal
130
Madeira
131
Azoren
132
133 Stockkaart
134
135
136
Monaco
137USA Happy
138
139
140 Frankrijk
141
142 Map met
143
144
145
146Pers. Postz
147
148 Stockboek
149 Stockboek
150 Stockboek

Omschrijving
Catw.
NL+NL Willem Alexander combi uitgifte
o
Indonesië 2 postzegelboekjes
**
** 41,90
Indonesie
** 54,55
Indonesië
** 37,35
Indonesië
** 29,80
Indonesië
Frankrijk Le salon du Timbre 2004
** 10,00
Frankrijk Kleinbogen
** 16,00
Frankrijk Kleinbogen
** 14,00
Frankrijk Kleinbogen Beijing 2008 OS
** 11,00
**
Portugal blok voetbal
Portzegels mooie stempels
Portzegels mooie stempels
Postzegelboekjes (440dkr)
Pakistan
USA vel Disney
St Patricks Day en Abbey one hundred € 18 43,00
Zwitserland diverse luchtpost zegels
o 95,00
Zwitserland diverse pro juventute zegels
o 280,00
Zwitserland diverse pro juventute zegels
o 260,00
div. veldelen zeehelden plaatfouten????
Vel vogels van Bermuda
**
Vel vogels van Brazilië
**
Vel vogels Azerbeidjaans
**
Vel vogels Israël
**
Vel vogels van Tuvula
**
Stockkaart
Faeröer/Australië Oostenrijk gebruikt en postfris
Jaarset 1987
Jaarset 1987
Jaarset 1987
NL mapje met diversen
NL met kind en zomer , 573 e.v. postfris
155,00
NL. Veth op albumblad
75,00
Fdc's Noorwegen, jaren '40, 13 stuks
Jules Verne, onget. proefdruk (strip van 5)
New Year, vel postfris + vel bijplakkers
USA, honkballers, vel, 8 dollar nominaal
USA, motorfietsen 20 stuks in vel
voetbal Duitsland 2006, 10 euro nominaal
Portugal, postfrisse vlinders in mapje
velletjes Afrikaanse landen, veel dieren
Suriname op albumbladen
Ned. Indië, div. zegels op stockkaarten
51,00
Zuid-Amerika, oud spul op albumbladen
wereld, 61 stuks, waarbij NL nominaal
Verjaardagskalender Kinderpostzegels
China
Noorwegen
diversen leuk
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Inzet
bod
bod
3,50
4,50
3,50
2,50
4,00
6,00
5,50
5,50
4,00
3,00
10,00
10,00
2,50
7,00
9,00
9,00
15,00
15,00
bod
4,00
2,50
3,00
3,00
3,00
bod
5,00
8,00
2,50
2,50
3,00
10,00
4,00
3,00
5,00
2,00
3,00
3,00
4,00
bod
2,00
bod
2,00
bod
15,00
bod
10,00
5,00
5,00

Kavel
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

Cat. nr.
Stockboek
Stockboek
Stockboek
Album
Stockboek
Stockboek
Stockboek
Stockboek
Stockboek
Stockboek
Stockboek
Stockboek
Stockboek
Stockboek
Stockboek
Stockboek
Stockboek
Stockboek
Stockboek
Stockboek
Stockboek
Stockboek
Banden
Nederland
Nederland

Leuchturm
Leuchturm
Boekje
Loupe
Literatuur
Catalogus
Catalogus
Doos
Doos
Doos
Doos
Doos
Doos
Doos
Doosje
Doos
Doos
Doos
Doos

Omschrijving
Catw.
660 vliegtuigen
Australië/Canada ongebruikt
Monaco
Duitse staten Reich enz.
Nieuw Zeeland, wat India en Nepal
Oost Europa
260 vliegtuigen
Nederland leuk
Nederland vol persoonlijke zegels
Canada
Canada
Zwitserland
Duitsland en Reich en wat divers
Duitsland
Duitsland
Nederland
Nederland
Europa CEPT
**
Frankrijk
o/**
Frankrijk
Bulgarije
Hongarije
o
3x met profil bladen en zegels1992 t/m 1999
in twee Davo's, 1852-2001, dus ook euro's
Restant in defect stockb. met beter
480,00
Vogels in stockboek
Klederdrachten in stockboek
Album voor PTT-mapjes + enkele mapjes
Luxe album Ned. 1944-1995 (leeg) in cassette
Luxe album met insteekbl. als nieuw, in cassette
Leeg Davo album voor maximumkaarten
Bilder aus Deutschland (Landschapszegels)
NL Luchtpostcat. 1983 (Vliegende Hollander)
Pak zwarte insteekkaarten, nieuw
mooie vouwloupe in etui
Denmarks Provisionals
Philex Oostenrijk 2013
Deel van Yvert 2017 met oa VN,Polynesie,enz zien
Stockboeken en catalogi
o
Diverse in stockboeken enz. zien
met van alles en nog wat voor een goed doel!!
± 250 PTT-mapjes (1-246) praktisch compleet
met lege banden, albums, etc
Onafgeweekt Ned. ongeveer 4 kilo (Dorcas)
± 160 kaartjes veel motief oa treinen (Dorcas)
met 8 grote rondzendboekjes (Dorcas)
onafg. buitenland oa Duitsland en Engeland (Dorcas)
Insteekboeken 12 stuks (Dorcas)
Nederland kilowaar 1,8 kilo (Dorcas)
Buitenland onafgeweekt (Dorcas)
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Inzet
7,00
10,00
25,00
5,00
7,50
2,50
2,50
5,00
10,00
5,00
5,00
10,00
3,00
bod
2,00
5,00
2,00
50,00
15,00
8,00
5,00
3,00
3,00
30,00
15,00
bod
bod
bod
4,00
5,00
bod
bod
bod
bod
bod
bod
bod
bod
bod
9,00
5,00
20,00
bod
7,00
8,00
7,00
4,00
10,00
6,00
4,00
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