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Dinsdagavond-
bijeenkomsten:
deze worden gehouden in
Wijkcentrum Strijen,
Sperwerstraat 3,
4901 AW Oosterhout.
Tel: 0162 – 431154
van 19.00-±22.00 uur 
       - 17 mei
       - 21 juni
       - 20 september
       - 18 oktober
       - 15 november
       - 20 december
**************************

Agenda
voor de bijeenkomsten van 17 mei en 21 juni 
in wijkhuis Strijen, Sperwerstraat 3, Oosterhout,  
telefoon 0162 - 431154
Aanvang 20.00 uur  ;  Zaal open vanaf 19.00 uur
  
1.       Opening door de voorzitter
2.       Ingekomen en/of uitgaande post
3.       Wat verder ter tafel komt
4.       Rondvraag
5.       Veiling 374 – 150 kavels,  
          respectievelijk veiling 375 - 150 kavels
6.       Pauze; afrekening van de gekochte kavels
7.       Veiling toto
8.       Sluiting
17 mei is het tevens JAARVERGADERING.
Extra agendapunten:
-    bestuursverkiezing:
     de heren Luinge en Hofkens zijn aftredend en herbenoembaar.
-    jaarverslag
-    financieel verslag en kascontrolecommissie
De verslagen liggen vóór de vergadering ter inzage. U kunt het finan-
cieel verslag vooraf ook opvragen bij rien.kooiman@kpnplanet.nl of
0162 314956
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Postzegelbeur-
zen en jeugdbij-
eenkomsten:
deze worden gehouden in
Wijkcentrum De Bunthoef,
Bloemenhof 2,
4904 CA Oosterhout.
Tel: 0162 – 432738
Beurs:13.00-16.00 uur
Jeugd:14.00-16.00 uur 
      - 7 mei
      - 4 juni
      - 3 september
      - 1 oktober
      - 5 november
      - 3 december
 *****************************

Oproep
Wie kan mij helpen aan de enve-
loppen (met postzegel en stem-
pel) die zijn uitgegeven bij de
tentoonstellingen in de jaren
1983 t/m 1988. Het betreft de
nummers 1 t/m 5 + de speciale
enveloppe van de Oosterhoutse
Nachtegalen (1988). Ik wil deze
scannen; daarna krijgt u ze re-
tour. Ook andere artikelen, we-
tenswaardigheden, aardige ver-
halen, krantenknipsels enz. zijn
van harte welkom om een zo goed
en interessant mogelijk "geschie-
denisboekje" van de OVVP samen
te stellen. Neem contact op met:
rien.kooiman@kpnplanet.nl 
0162 314956
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Postzegels kopen en verkopen via Catawiki
Catawiki is de online catalogus van alles wat verzameld wordt. De catalogus wordt net als Wikipedia door
gebruikers aangevuld. Je kunt er gratis jouw verzameling en zoeklijst in bijhouden. Ook kun je verzamel-
objecten kopen en verkopen op basis van de centrale catalogus. Daardoor kun je items snel aanbieden
zonder zelf gegevens en afbeeldingen in te voeren. Hiermee onderscheidt Catawiki zich duidelijk van
handelsplatformen als eBay en Marktplaats. Ook is zo het prijsverloop van een verzamelobject te volgen.
De Catawiki catalogus heeft grote voordelen boven papieren verzamelcatalogi: hij is gratis en altijd up-
to-date. Ook voor postzegels is dit medium uitermate geschikt en ons lid Micho Rooseboom maakte mij
op Catawiki attent, want hij gebruikt dit al enige tijd tot grote tevredenheid. Ik heb de proef op de som
genomen met het thema muziekinstrumenten op postzegels, al zijn er heel veel meer keuzes mogelijk,
zowel qua land als motief en nog veel meer. Mijn conclusie: voor muziekinstrumenten een vrij beperkt
aanbod met nogal wat doubletten en prijzen welke hoger zijn dan Marktplaats. Desalniettemin kan Ca-
tawiki een andere mogelijkheid zijn om uw verzameling(en) uit te breiden - website: www.catawiki.nl/
catalogus/100271-postzegels.
 
Cees Bakker

Van de redactie
Dit is alweer het laatste nummer van De Oosterhouter Post voor het zomerreces van de OVVP. Het is een
roerig half jaar voor mij geweest. Tot november 2009 kon ik de OP naar eigen believen uitvoeren, maar
toen kwam onze drukker met een nieuw en gecompliceerd invoersysteem en was Leiden in last, mede
omdat ik bijna de hele maand december op vakantie was. Gelukkig bood Rien Kooiman uitkomst. Hij
maakte zich het nieuwe programma eigen en voerde de inhoud van het januari 2011 nummer in, hetgeen
een enorm werk was, zeker vergeleken met de oude methode. Voor het maart-2011-nummer van de OP
werd ik ineens geconfronteerd met een luxe probleem. Het gehele nummer was al klaar toen vice-voor-
zitter Cees Pijpers met twee nieuwe adverteerders en omzetting van een advertentie in kleur kwam. Dus
besloot het bestuur om het OP  maartnummer eenmalig met 4 extra pagina’s uit te voeren. Voor dit
nummer gaan wij terug naar 20 pagina’s met naar ik hoop een goede balans tussen redactioneel, vei-
linggegevens en advertenties. Overigens wil ik wel iets rechtzetten; de OP komt tot stand door een
conglomeraat. In volgorde: Cees Pijpers zorgt voor de advertenties; ik ben verantwoordelijk voor samen-
stelling, inhoud en adressenbestand; Rien Kooiman is de corrector; Peter Hendrickx levert de veilingge-
gevens aan en Rien Kooiman voert alles in en maakt de OP druk- en verzendklaar. Wat de inhoud betreft,
hierbij nog eens een herhaald verzoek mijnerzijds om kopij. Er is genoeg kennis binnen onze vereniging
aanwezig voor interessante artikelen. U hoeft dit niet zelf te schrijven: u verstrekt mij de informatie en
samen maken wij er een artikel van. Ik hoop op veel reacties.
Tot slot wens ik u allen een heel fijne vakantie toe!
 
Cees Bakker

Woord van de voorzitter
De eerste helft van 2011 is binnenkort geschiedenis. We hebben de ledenbijeenkomsten van januari,
februari, maart en april alweer gehad en nog even en we gaan met vakantie. Toch wil ik u graag nog
even attent maken op een aantal zaken die voor u van belang zijn. De meibijeenkomst is in feite onze
jaarvergadering. Twee bestuursleden zijn aftredend, Joop Hofkens en ondergetekende Reinder Luinge,
beide hebben zich herkiesbaar gesteld, maar u kunt tegenkandidaten aanmelden bij de secretaris. Verder
zal het financiële jaaroverzicht worden gepresenteerd door onze penningmeester Rien Kooiman. De
jaarrekening ligt ter inzage en kan worden aangevraagd bij de penningmeester (rien.kooiman@kpnplanet.
nl). 
Tijdens de maartbijeenkomst met ongeveer 60 deelnemers, nam Cees Pijpers de honneurs waar als
voorzitter. Hij sprak zijn dank uit naar de heren Van Bijnen en Van Vugt voor hun inzet als kascommissie
in het vorige (boek)jaar. De heren Van Gorkom en Wienhoven meldden zich aan als leden van de kas-
commissie voor dit jaar.
Op de aprilbijeenkomst waren opnieuw ongeveer 60 leden aanwezig. Het bestuur – en met ons de leden –
maken zich zorgen over de situatie die dreigt te ontstaan met betrekking tot onze vergaderruimten bij
de buurthuizen Strijen en De Bunthoef. Het zou kunnen zijn dat de aangekondigde maatregelen van de
Gemeente ons noodzaken andere locaties te gaan zoeken. We houden u op de hoogte.
Voor u allen, de beste wensen voor een fijne vakantietijd, en….kom gezond terug.
 
Uw voorzitter, Reinder Luinge
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Achter de schermen van de O.V.V.P.-5
In het vijfde deel van de serie ‘Achter de schermen van de O.V.V.P.’ wordt aandacht besteed aan Jan-Dirk
de Koning en mijn persoontje. Ik kan natuurlijk moeilijk over mijzelf schrijven, dus heeft onze voorzitter
Reinder Luinge, die mij goed kent, dit voor zijn rekening genomen.
 
Jeugdleider Jan-Dirk de Koning

Indo-Rock, filatelie en Haiwaiian muziek (waar ik alle drie veel affectie
mee heb) zouden geen toekomst meer hebben en het is een feit dat de
meeste liefhebbers hiervan senioren zijn. Maar om de jeugd in deze mo-
derne tijd voor de filatelie te interesseren is een heel moeilijke zaak.
Daarom heb ik veel bewondering voor Jan-Dirk, die geassisteerd door Loes
Timmermans en Willem-Jan van der Zande, sinds eind 2000 gestalte geeft
aan de jeugdafdeling van de OVVP: De Stempels. Jan-Dirk probeert op
een eigentijdse wijze, dus ook met gebruik van computers, de jeugd voor
het postzegelverzamelen te interesseren. Dit wordt steeds moeilijker, maar
wel begrijpelijk. Wij oudere jongeren hadden maar weinig ontspannings-
mogelijkheden: verzamelen, sport en radio, want televisie was toen nog
geen gemeengoed. Tegenwoordig is dit heel anders: er is een overvloed
aan vrije tijd bestedingsmogelijkheden en kennis doe je niet meer op via
postzegels en encyclopedie, maar via TV en het Internet. Jan-Dirk laat
zich hierdoor niet ontmoedigen. Hij is een idealist en ondanks zijn drukke

werkkring geeft hij nog steeds op een inspirerende wijze leiding aan onze jeugdafdeling. Ook nationaal
bleef dit niet onopgemerkt en in 2004 werd hij onderscheiden als beste jeugdleider van Nederland.
Jan-Dirk werd lid van de OVVP, omdat zijn dochter hem vragen over postzegels stelde. Op zijn vraag aan
de legendarische heer Berkhout, of er geen jeugdleider was, antwoordde Berkhout: nee, maar nu hebben
wij er één en de rest is historie. U doet Jan-Dirk een groot plezier door uw kleinkind(eren) aan te melden
als jeugdlid van de OVVP. Zij krijgen dan een uitstekende filatelistische vorming, waardoor u met een
gerust hart uw postzegelverzameling aan hen kunt legateren.
 
Cees Bakker
 
Muziek: de rode draad in het leven van Cees Bakker                                                             
Hij dacht er onderuit te komen. Maar dat kan natuurlijk niet. As je als redacteur van de OP allen die zich
inspannen voor de Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars hebt beschreven, kom je echt
ook zelf aan de beurt. En terecht. Uiteindelijk is Cees degene die de OP in leven houdt. Hij schrijft of
redigeert alle artikelen in ons mooie verenigingsblad, hij zorgt ervoor dat de Oosterhouter Post elke keer
opnieuw gevuld is met interessant nieuws over de vereniging, filatelie en andere informatie. Dit in sa-
menwerking met Rien Kooiman, die de technische uitvoering met uitgever SMIC doet.Op zijn achtste had
hij de eerste beginselen van het postzegels verzamelen geleerd van twee vriendinnen van z’n moeder:
hoe je moet afweken, het gebruik van plakstrookjes – dus niet met lijm -
zoals velen van ons zijn begonnen, en veel andere wetenswaardigheden
die de beginnende verzamelaar helpen met het opzetten van een collectie.
Het verzamelen ging op en af maar vanaf 1983 pakte Cees het verzame-
len weer serieus op met Engeland en de Kanaaleilanden, gevolgd door
Nederland en Overzee, Indonesia en daarna België en Polen. Zijn grote
liefde echter – en dat mag van zijn vrouw – is de muziek. Cees beschikt
op dit moment over meer dan 2000 zegels met muziekinstrumenten,
onderverdeeld in achtenzeventig categorieën. De liefde voor muziek was
altijd al sterk bij Cees, hij is zelfs nog – zij het kort – beroepsmusicus
geweest, heeft aan optredens voor TV (o.a. Nieuwe Oogst) meegewerkt,
maakte grammofoonplaten en was een zeer verdienstelijk gitarist/basgi-
tarist en zanger. Hij begon snaarinstrumenten (vooral elektrische gitaren
en basgitaren) te verzamelen, maar zijn verzameling is inmiddels zo groot
dat plaatsruimte uitbreiding steeds moeilijker maakt. Als substituut is Cees
daarom begonnen met instrumenten op postzegels te verzamelen,
waarmee hij in 2008 deelnam aan Bofilex. En vanaf het nummer van april
2009 is Cees onze redacteur voor de OP. Hij schrijft zelf de meeste van de artikelen, waar soms heel veel
tijd in gaat zitten. Een ruimtevaartartikel kostte hem bijvoorbeeld ongeveer veertig uur werk. Maar goed,
het houdt hem van de straat en voor ons, de leden van OVVP brengt het leuke artikelen. Wij, bestuur en
leden, hopen in ieder geval dat Cees nog lang onze redacteur wil zijn.
 
Reinder Luinge 
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   WAAG OOK EENS EEN GOKJE.  DOE MEE MET DE TOTO.
VOOR 25 CENT KUN JE DE HELFT VAN DE INLEG WINNEN!

No. Land Omschrijving p/o/g Cat. prijs Limiet Opbrengst

1 Nederland nr 220-223 Kind 1928 g 13,00 2,50

2 Antillen blok 1441 p 9,00 3,00

3 Antillen 1764-1773 natuur p 12,00 6,00

4 Antillen blok 1440 p 9,60 3,00

5 Antillen blok 1844 p 10,00 4,00

6 Antillen schildpadden uit 2004 p 22,00 9,60

7 Antillen bloemen 2005 p 23,30 10,40

8 Oostenrijk Hitleropdruk 1946 p 80,00 15,00

9 Duitsland Bund blokken 23-24-25 p 4,70 2,00

10 Duitsland Bund blokken 30-42-47 p 2,50 1,60

11 Nederland Kinderserie 2010 g 3,60 1,20

12 Nederland 2672-2681 g 8,00 2,50

13 Nederland 2641a-f g 6,60 2,00

14 Nederland 2623-2634 g 9,60 3,10

15 Nederland 2593-2602 g 8,00 2,50

16 Nederland 2581-2592 g 9,60 3,10

17 D.D.R. 2176-2181 vissen op FDC bes 5,00 2,00

18 Oostenrijk winterspelen 1964 op 3 FDC's onb 6,00 1,20

19 Denemarken 300 jaar Post g 95,00 14,00

20 Duitsland Bund jaargang 1974 compleet p 39,50 6,50

21 Spanje blokken 1222-1223 p 84,00 16,00

22 Nederland PZB 6 FFQ p 30,00 6,00

23 Nederland 305-309 zomer g 6,00 1,00

24 Nederland 647-648 Luchtvaart o 4,00 1,00

25 Belgie PZB 83 kerst p 10,00 2,00

26 Finland 60 series in stockboek g 103,80 15,00

27 Duitsland  10 poststukken Eng.veldpost g 5,00

28 Bund-Zwitserland 7 brieven met blokken g 12,00

29 Portugal 456-471 o 160,00 18,00

30 Polen 17 kaarten g 2,00

31 Japan 10 poststukken  g 4,00

32 Duitsl/Belgie/Polen stockboek g 2,00

33 Wereld stockboek blokken van 4 p 5,00

34 Nederland nr 4-6 Willem 3 g 150,00 20,00

35 Nederland nr 19-24 Willem 3 g 41,00 5,00

36 Nederland nr 28 Willem 3 g 50,00 10,00

37 Nederland 229-231 Rembrandt g 30,00 5,00

38 Nederland 238-239 Goudse Glazen g 47,50 8,00

39 Nederland 550-555 Zomer 1950 o 70,00 7,00

40 Nederland 556-560 Kerken 1950 o 115,00 12,50

41 Nederland 568-572 Zomer 1951 o 24,00 4,50

42 Nederland 578-581 Riebeeck 1952 o 30,00 4,00

43 Nederland 602-606 Zomer 1953 o 33,00 3,50

44 Motief stockboek Folklore g 6,00

45 Italie stockboek g 10,00

46 Zuid/Zuidwest Afrika stockboek g 10,00

47 Finland stockboek g 10,00

48 Sovjet-unie stockboek 1961-1991 g 15,00

49 Motief stockboek lezen en schrijven g 10,00

50 Egypte+Midd.Oosten stockboek g 8,00

51 Zwitserland stockboek tot 1986 g 16,00

52 U.S.A. dik stockboek g 20,00

53 Tanzania stockboek misdrukken 20,00

54 Jemen Olympische spelen 2,50

55 U.S.A. Celebration of the Century p 9,00 2,00

56 U.S.A. War memorial p 35,00 5,00

57 U.S.A. Celebration of the Century p 9,00 2,00

58 Frankrijk 3 vellen w.o. wielrennen p 4,00

59 Ver.Naties 13 FDC's onb 2,00

60 Engeland Royal mail jaarboek 1997 p 75,00 7,50

61 Vaticaan Collectie in DAVO album p/o/g 50,00

62 U.S.A. Blok superheroes p 2,50

63 Nederland aangetekende brief Luchtpost Snip bes 10,00

64 Belgie 293-298 o 47,50 5,20

65 Belgie 912-917 o 32,00 4,00

66 Belgie 973-978 o 24,50 2,80

67 Belgie 979-985 o 36,00 4,20

68 Belgie 987-989 o 7,50 1,00

69 Belgie 994-995 + 1025-1026 p 16,25 3,00

70 Belgie 1096-1101 p 26,00 5,00

71 Belgie 1064-65+1111-12+1150-51 p 11,60 2,00

72 Belgie 1102-1107 p 13,50 2,50

73 Belgie 1125-1130 p 75,00 15,00

74 Nederland FDC nr 16 onb 550,00 55,00

75 Nederland FDC nr 33 onb 170,00 17,00

Veiling 374 mei 2011
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SCHRIFTELIJKE BIEDINGEN:
Peter Hendrickx, Fazantendrift 27, 5126 XA Gilze. E-mail: petercmhendrickx@home.nl

No. Land p/o/g Cat. prijs Limiet Opbrengst

76 Nederland FDC nr 38 onb 120,00 12,00

77 Nederland FDC nr 43 (!!!) onb 80,00 8,00

78 Nederland FDC nr 46 onb 70,00 7,00

79 Nederland FDC nr 47 onb 70,00 7,00

80 Nederland FDC nr 49 onb 35,00 3,50

81 Nederland FDC nr 51 onb 35,00 3,50

82 Nederland FDC nr 54 onb 30,00 3,00

83 Nederland FDC nr 56 onb 42,00 5,00

84 Nederland FDC nr 58 ( 2x) on+bes 30,00 3,00

85 Nederland FDC nr 60 onb 22,00 2,50

86 Nederland 676-680 o 14,00 2,50

87 Nederland 683-687 p 16,00 2,50

88 Nederland 693-94+700-01+727-30 p 17,60 3,50

89 Nederland 693-94+700-01+727-30 p 17,60 3,50

90 Nederland 713-14+715-19+757-58 p 13,50 3,50

91 Nederland 743-44+736-37+759-63 p 16,50 3,00

92 Duitsland 4 restant RZB + 3 albums g 10,00

93 Antillen 3 stockkaartjes tussen 334-440 p 12,50 2,00

94 Antillen 4 stockkaartjes tussen 358-709 p 29,15 3,00

95 Antillen 3 stockkaartjes tussen 385-602 p 17,90 2,50

96 Antillen 4 stockkaartjes tussen 380-632 p 37,20 4,00

97 Antillen 2 stockkaartjes tussen 385-647 p 24,85 3,50

98 Indonesie stockboek g 7,00

99 Tsjechoslowakije stockboek g 10,00

100 Wereld stockboek g 10,00

101 Hongarije stockboek g 10,00

102 Wereld FDC's in album 10,00

103 Aruba FDC nr 1 t/m 115 onb 708,50 70,00

104 Duitsland Bund kastelenserie p 33,20 4,50

105 Duitsland Bund Bezienswaardigheden serie p 135,00 15,00

106 Duitse Rijk 22 zegels ( keur infla ) g 56,00 1,50

107 Duitsland Bund Unfall serie p 17,50 1,50

108 Nederland 544-548 o 26,00 2,00

109 Duitse Rijk 8 samendrukken g 57,70 5,00

110 D.D.R. 2464-2471 p 5,00 1,50

111 Duitse Rijk 2 postkaarten g 1,00

112 Wereld insteekboek g 1,00

113 Zwitserland stockboekje g 1,00

114 Vaticaan postkaarten 1,00

115 Zwitserland div poststukken g 1,00

116 Nederland div eerste dagbladen g 1,00

117 Duitsland eerste dagbladen kunst g 1,00

118 Duitsland eerste dagbladen 1979 g 1,00

119 Duitsland eerste dagbladen 1976 g 1,00

120 Duitsland eerste dagbladen 1978 g 1,00

121 Duitsland Sov.zone 182-197 p 14,00 1,50

122 Duitsland Bund nr 210 p 22,00 3,00

123 Duitsland Bund nr 232-33+235-36 p 21,00 3,00

124 Duitsland Bund 3 blokken p 44,00 6,00

125 Nederland Dienst D27-D43 g 15,00 1,50

126 Nederland Dienst D44-D58 (1989-1991) g 14,50 1,50

127 Nederland Automaatstroken 1989 g 28,30 3,50

128 Nederland Collectie 1970-1973 op bladen p 135,00 11,50

129 Nederland DAVO album christal 1970-1989 zgan 80,00 20,00

130 Nederland DAVO album christal 1990-1990 zgan 80,00 20,00

131 Wereld verrassingsdoos g 5,00

132 Duitsland Bund 750 gram onafgeweekt g 2,50

133 Nederland Poststuk speciale vlucht 1983 g 1,00

134 Nederland 2 stockkaartjes 1983+1972-74-75 g 4,00

135 Nederland stockkaartje kinderzegels g 3,00

136 Nederland stockkaartje zeehelden+Juliana g 2,50

137 Nederland stockkaartje zomerzegels g 2,50

138 Nederland 2 stockkaartjes 1982+1987 p/g 3,50

139 Nederland Legioenblok 403b (zonder gom) o 125,00 12,50

140 Duitsland Berlijn nr 81 g 50,00 6,00

141 Nederland stockboek 1867-1979 g 40,00

142 Motief stockboek bloemen+natuur g 20,00

143 Motief Royal Wedding 60 brieven g 8,00

144 Griekenland stockboek 1870/1979 g 20,00

145 Bund en Berlijn Notopfer combinaties g 5,00

146 Duitse Rijk klein stockboekje  tot 1938 g 6,00

147 Korea motief div blokken g 4,00

148 Maleisie/Singapore stockboek g 5,00

149 Motief Lenin in speciaal album g 5,00

150 Motief zegel op zegel g 4,00

1079,90
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EUROPOST EEN NIEUWE NAAM IN BREDA
SINDS 1986 EEN BEGRIP IN POSTZEGELLAND

WWW.EUROPOST.NLWWW.EUROPOST.NL

EUROPOST BREDA
Ginnekenweg 311 ■ 4835 NC Breda ■ Tel. (+31)(0)76 561 49 23 ■ Fax (+31)(0)76 565 51 68 
www.europost.nl ■ E-mail: info@europost.nl
Vernieuwde openingstijden: donderdag, vrijdag en zaterdag 10.00 - 17.00 uur of op afspraak

Bon voor gratis prijslijst
Naam .........................................................................................
Adres .........................................................................................
Postcode/Woonplaats ................................................................
Telefoon .....................................................................................
E-mail ........................................................................................
Verzamelgebied ..........................................................................
Ik wil mijn verzameling verkopen, neemt u contact met mij op q (evt. aanvinken)

Stuur deze bon op naar: Europost Breda, Postbus 4893, 4803 EW  Breda of fax naar: (+31) (0) 76 565 51 68

ONZE NIEUWE WINKEL IN BREDA BIEDT U HET VOLGENDE: 
VOOR DE KOPER: 	 •	Complete	verzamelingen	in	alle	prijsklassen	voor	de	verzamelaar,	

 wederverkoper of handelaar

	 •	Honderden	insteekboeken	vanaf	€	5,-

	 •	Tienduizenden	FDC’s,	brieven,	maximumkaarten,	enz,	enz,	vanaf	25	cent		

  per stuk

	 •	Topzegels	van	diverse	landen	voorzien	van	certificaten	door	erkende	

 keurmeesters

	 •	Nieuwe	insteekboeken	tegen	fabrieksprijzen	

		 •	Accessoires	van	de	bekende	merken	met	10	procent	korting	(op	

 bestelling zelfs 15 procent korting! ) 

	 •	Vele	series	landen	en	motieven	op	insteekkaartjes	en/of	albumbladen

	 •	Kilowaar	in	wisselende	samenstelling,	voornamelijk	de	laatste	jaren	

	 •	Tweedehands	albums	en	insteekboeken	

	 •	Aantrekkelijke	voorwaarden	voor	handelaar	en	winkelier

 E N  D AT  A L L E S  T E G E N  G R O O T H A N D E L S P R I J Z E N ! ! !

VOOR DE VERKOPER: •	Marktconforme prijzen voor collecties van alle landen en motieven; 

 handels- en winkelvoorraden, beleggingsobjecten

	 •	Contante	betaling	of	desgewenst	per	ommegaande	op	bank-	of	girorekening

	 •	Bij	grotere	objecten	vrijblijvend	bezoek	aan	huis	in	Nederland	en	België

	 •	Tevens	inkoop	tegen	topprijzen	van	munten,	goud	en	zilver

	 •	Discretie	verzekerd
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De Russische ruimtevaart - deel 2
 
De eerste gezamenlijke vlucht van twee bemande ruimtevaartuigen
 
Vostok 3 was de derde bemande ruimtevlucht in het kader van het Russische Vostokprogramma. Aan
boord was kosmonaut Andrian Niko- lajev. Een dag na de lancering in
augustus 1962 van Vostok 3, volgde Vostok 4 met kosmonaut Pavel Pop-
ovich. De Vostok 3 en 4 voerden de eerste gezamenlijke bemande ruim-
tevlucht in de geschiedenis uit. De dubbelvlucht van Vostok 3 en Vostok
4 was mogelijk door Vostok 4 te lanceren op het moment dat Vostok
3 over de lanceerbasis in Kazachstan vloog. De beide ruimtevaartuigen
hebben elkaar tot op ongeveer 6,5 km genaderd en de kosmonauten
maakten onderling radiocontact. De Vostok capsules beschikten alleen
over enkele kleine stuurraketjes ten behoeve van de standregeling ten
opzichte van de zon en de aarde. Systemen voor baanwijziging waren
niet aanwezig, zodat het rendez-vous tussen Vostok 3 en Vostok 4 alleen mogelijk was door het op het
juiste moment lanceren van Vostok 4. Na de dichtste nadering werd de afstand tussen beide capsules al
snel weer groter. Kosmonaut Nikolajev was de eerste mens die met een filmcamera beelden in kleur van
de aarde maakte. Na bijna 4 dagen in de ruimte te hebben doorgebracht werden de remraketten van de
Vostok 3  in werking gesteld en keerden de capsule terug in de atmosfeer. Dit gebeurde vrijwel tegelij-
kertijd met de terugkeer van Vostok 4; beide capsules landden nog geen 10 minuten na elkaar. Vlak voor
het einde van de vlucht van Vostok 3 werd kosmonaut Nikolajev, geheel volgens plan, met een schietstoel
uit de daalcabine geschoten om daarna aan een parachute te landen op aarde. De daalcabine van de
Vostok 4 landde aan een eigen parachute een eind verderop.
 
De eerste vrouw in de ruimte

 
Valentina Vladimirovna Teresjkova vloog als Russische ruimtevaarder aan boord van
de Vostok 6 en werd daarmee de eerste vrouw in de ruimte. Valentina Teresjkova
werd op 6 maart 1937 geboren in Maslennikovo, Jaroslavl. Na haar schooltijd
werkte ze in een textielfabriek en ging daarna techniek studeren. Zij leerde para-
chutespringen bij de lokale vliegclub. Uit meer dan 400 gegadigden werd zij met vier
andere vrouwen geselecteerd voor de vrouwelijke kosmonautengroep. Van deze
groep heeft alleen Teresjkova in de ruimte gevlogen. Teresjkova werd op 16 juni
1963 aan boord van de Vostok 6 gelanceerd, en werd daarmee de eerste vrouw en
tevens eerste burger in de ruimte. Twee dagen eerder was de
Vostok 5 gelanceerd. Tijdens de vlucht naderden de Vostok 5 en
6 elkaar tot op min- der dan vijf kilometer en hadden ze onder-
ling radiocontact. Te- resjkova landde op aarde na een vlucht

van bijna drie dagen. Plannen voor verde- re vluchten met vrouwen werden afgelast.
19 jaar lang bleef Teresjkova de enige vrouw die in de ruimte had gevlogen,
totdat op 19 augustus 1982 de Russische Svetlana Savitskaja haar volgde in de
Sojoez T-7. Na haar ruimtevlucht studeer- de Teresjkova aan de Sjoekowski lucht-
machtacademie, waar ze in 1969 afstu- deerde als kosmonaut-ingenieur. In 1977
promoveerde zij in de technische weten- schappen. Teresjkova bekleedde diverse
politieke functies. Van 1966 tot 1974 was ze lid van de Opperste Sovjet, van 1974
tot 1989 was ze lid van het presidium van de Opperste Sovjet en van 1969 tot 1991
had zij zitting in het Centrale Comité van de Communistische Partij. Valentina ging
in 1997 met pensioen. Op 3 novem- ber1963 trouwde Teresjkova met ruimte-
vaarder Andrian Nikolajev. Ze kregen één dochter (Elena Andrianovna), en scheidden in 1982. Teresjko-
va trouwde later met dr. Sjaposhnikov; deze overleed in 1999.                                                         -
                                                                                          
De eerste meerpersoons ruimtevaart       
                                                                                                          
De Voschod 1 was de eerste bemande ruimtevlucht binnen het Russische Voschodprogramma en tevens
de eerste ruimtevlucht met een bemanning bestaande uit meer
dan één persoon. Het doel van Voschod 1 was bedoeld om de
Amerikanen voor te zijn, die met hun Geminiprogramma als
eerste een bemanning van meer dan één persoon in de
ruimte wilden brengen. Wat bijdroeg aan het propagandage-
halte van de vlucht was dat aan boord van de Voschod 1 een
fragment meegenomen werd van een vlag van de Parijse
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Communistische Commune uit 1871. De bemanning bestond uit drie kosmonauten (Russische ruimte-
vaarders). Gezagvoerder en tevens piloot was Vladimir Komarov, het enige bemanningslid met een mi-
litaire achtergrond. Het tweede bemanningslid was Konstantin Feoktistov.  Dankzij deze vlucht werd hij
de eerste wetenschapper in de ruimte. Hij was tevens ontwerper van ruimtevaartuigen en de enige we-
tenschapper, die tot op heden zelf in de ruimte heeft gevlogen. Hij was onder andere hoofdontwerper van
de Vostok (de voorloper van de Voschod) en de Sojoez. De derde en laatste kosmonaut aan boord was
Boris Jegorov; hij werd hiermee de eerste arts die in de ruimte
vloog. Om een bemanning van drie personen mogelijk te
maken werden riskante conces- sies gedaan bij de constructie
van het ruimtevaartuig. De be- manning droeg geen drukpak-
ken ter bescherming tegen mo- gelijk drukverlies in de capsule,
er waren geen schietstoelen, en er was geen ontsnappingsraket.
Het merendeel van de vlucht was gewijd aan biomedisch on-
derzoek en bestudering van het functioneren van een multidisciplinaire teamsamenwerking in de ruimte.
Tijdens de vlucht werden televisiebeelden van de bemanning naar de aarde gezonden. De vlucht werd,
na 16 keer rond de aarde te hebben gevlogen, vroegtijdig beëindigd. Waarschijnlijk gebeurde dit vanwe-
ge de ophef in de Sovjet-Unie rondom het gedwongen aftreden van partijleider Nikita Chroesjtsjov. Maar
de omstandigheden, waarin de drie bemanningsleden in de krappe cabine van Voschod op elkaar gepakt
zaten, hebben waarschijnlijk ook bijgedragen aan de beslissing om de Voschod eerder dan gepland naar
de aarde te laten terugkeren na een vluchtduur van 24 uur en 17 minuten. De bemanningscabine van de
Voschod 1 is te bezichtigen in het RKK Energia Museum in Korolev, in de Oblast Moskou in Rusland.
 
De eerste wandeling in de ruimte
                                                                                                       
Aan boord van de Voschod 2 bevonden zich commandant Pavel Beljajev en piloot Aleksei Leonov. Voor
beide kosmonauten was dit hun eerste ruimtevlucht. Ten opzichte van de voorgaande Voschod 1-missie
was de capsule gewijzigd om de ruimtewandeling van Alexei Leonov mogelijk te maken. Er was een zitplaats
verwijderd zodat beide kosmonauten een ruimtepak konden dragen en daarnaast was het ruimtevaartuig
uitgerust met een opblaasbare "Volga" luchtsluis. Deze werd ontplooid door commandant Beljajev zodra
de Voschod 2 in een baan om de aarde vloog. Aan het begin van de tweede omloop om de aarde begon
Leonov aan zijn ruimtewandeling, de eerste in de geschiedenis. Ondertussen bleef Beljajev in het ruim-
tevaartuig. De ruimtewandeling verliep niet zonder problemen. Nadat Leonov 12 minuten buiten de Vo-
schod 2 had gezweefd, bleek zijn ruimtepak door de luchtdruk zo stijf te zijn geworden, dat het hem niet
lukte om terug te keren in de luchtsluis. Hetzelfde probleem verhinderde dat Leonov foto's kon maken
van het Voschod 2 ruimtevaartuig. Ook lukte het hem niet om de camera te bergen die zijn ruimtewan-
deling op film had vastgelegd. Door een hoeveelheid lucht uit zijn ruimtepak te laten lopen kon hij zich
beter bewegen, en wist hij zich met moeite weer in de luchtsluis te begeven. Vervolgens kwam Leonov
korte tijd klem te zitten toen hij probeerde het buitenluik van de luchtsluis dicht te doen. Na het sluiten
van het buitenluik bracht hij de luchtsluis weer op druk en voegde hij zich bij Beljajov in het ruimtevaar-
tuig. Het sluiten van het laatste luik leverde vervolgens ook weer problemen op. Nadat het luik uiteinde-
lijk toch goed was gesloten werd de overbodig geworden luchtsluis afgeworpen. De Voschod 2 vloog 17
maal rond de aarde en keerde terug in de dampkring. De daalcabine met de kosmonauten koppelde
echter niet goed los van de rest van het ruimtevaartuig. Dit probleem was ook al bij voorgaande Vostok
missies voorgekomen en resulteerde in een wilde tuimelbeweging van de daalcabine. Tenslotte landde
Beljajev en Leonov ruim 3000 kilometer van het beoogde punt, in een dicht begroeid bos in de bergen
van de Oeral. In afwachting van de bergingsploeg brachten ze, omgeven door wolven, in hun daalcabine
de nacht door. Bergingsploegen arriveerden de volgende dag en brachten de kosmonauten terug naar
Moskou. De daalcabine werd pas na enkele dagen geborgen omdat eerst een landingsplaats voor heli-
kopters moest worden uitgehakt in de dichte bebossing. Voor commandant Beljajev zou het ook zijn enige
ruimtevlucht zijn. Hij overleed nog geen vijf jaar later in januari 1970. Piloot Leonov werd met zijn
ruimtewandeling wereldberoemd en vloog 10 jaar later, in 1975, zijn tweede en laatste ruimtemissie als
bemanningslid van de Sojoez 19.

 
 
 

10



Het eerste ruimtestation: Saljoet 1
 
Het Saljoet programma, hetgeen in het Russich Groet en Groot Vuurwerk betekent, was een serie
ruimtestations, welke in de jaren '70 door de Sovjet-Unie werden gelanceerd. Toen Neil Armstrong op 20
juli 1969 voet op de maan zette, had de Sovjet-Unie de race om als eerste een mens op de maan te
zetten definitief verloren. Enkele dagen eerder was de Russische N1 raket op het lanceerplatform al
ontploft, terwijl de maan het doel was. Daarop besloot chef-ontwerper Vasili Misjin van de Sovjet ruim-
tevaartorganisatie op zoek te gaan naar een nieuw prestigeproject. Sinds 1965 werd er al gewerkt aan
de ontwikkeling van een uit meerdere modules bestaand ruimtestation (MKBS). Om deze te lanceren was
echter een grote raket nodig en die was op dat moment niet beschikbaar. Tegelijkertijd kondigden de
Amerikanen het Skylab ruimtelaboratorium aan. De druk om voor de Amerikanen een ruimtestation te
lanceren werd opeens voelbaar. Om toch van start te kunnen gaan werd er in samenwerking met het
Sovjet leger in hoog tempo een relatief eenvoudige constructie in elkaar gezet. Hiervoor werden de al
bestaande rompen van een in ontwikkeling zijnde militair ruimtestation (Almaz) gecombineerd met on-
derdelen van Sojoez capsules. Na ander- half jaar stevig sleutelen en testen resul-
teerde dat in de Saljoet 1, die op op 17 april 1971 gelanceerd werd. Het ruimte-
station blonk uit in eenvoud en bestond uit slechts één module, opgebouwd uit vier
grote compartimenten. Omdat het gevaar- te maar een kleine 19 ton woog, was er
geen zware N1 raket nodig voor de lance- ring, maar kon worden volstaan met een
kleinere Proton UR-500K raket. Er zaten echter ook nadelen aan het simpele ont-
werp. De voorstuwing sectie was geleend van een Sojoez ruimteschip en was feitelijk
niet krachtig genoeg voor het  zware ruimtestation. Nadat het ruimtestation
zich eenmaal in een baan om de aarde bevond, waren er daarom geen grote
wijzigingen meer mogelijk in de hoogte waardoor, als gevolg van de lichte wrijving
met de bovenste lagen van de atmosfeer, de Saljoet na verloop van tijd terug zou
vallen in de dampkring. Binnen het Saljoet programma werden zeven ruimtestations
in een baan om de aarde gebracht. Vier van deze zeven stations waren puur civiel
van aard, maar drie stations hadden een militair doel. Dit waren de bemande ruimtestations die ontwik-
keld waren binnen het Almaz programma. Deze militaire missies kregen als dekmantel een missienummer
uit het Saljoetprogramma toegewezen. Dit was het geval met Saljoet 2, Saljoet 3 en Saljoet 5. De mili-
taire benamingen van deze missies waren respectievelijk OPS-1, OPS-2 en OPS-3. De vier civiele Saljoet-
stations hadden hun eigen interne benaming: DOS (Dolgovremennaya Orbitalnaya Stanziya = Ruimte-
station voor lange duur). De militaire Almazstations weken sterk af van de civiele Saljoe stations in zowel
qua inrichting als uiterlijk.    
 

 
Nadat de Sovjet-Unie uit elkaar gevallen was, dreigde Rusland als ruimtevaartnatie op de achtergrond te
raken. Dankzij grote financiële bijdragen, met name vanuit de Verenigde Staten, en door verwoede po-
gingen een plaats te veroveren in de commerciële ruimtevaart, slaagt de Russische ruimtevaart in het
begin van de 21e eeuw er redelijk in om het hoofd boven water te houden. In juni 2006 werden nieuwe
plannen bekend gemaakt om een nieuwe onbemande maanmissie (Loena-Glob) te starten in 2012.  
 
Ik heb mij met opzet beperkt tot de Russische ruimtevaartsuccessen, maar er gebeurden helaas
ook een aantal ongelukken, waarschijnlijk veel meer dan officieel bekend gemaakt werd, want
het totalitaire Sovjet regime bepaalde, wat er gepubliceerd werd.
N.B.
Daar ik geen Russisch beheers, heb ik niet voor ieder onderdeel bijbehorende zegels kunnen vinden, dus
heb ik dit artikel aangevuld met een selectie van Russische ruimtevaartpostzegels.
 
Cees Bakker
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Benjamin Franklin
Amerika heeft veel grote staatslieden voortgebracht, maar geen van hen was zo veelzijdig als
Benjamin Franklin. Naast politicus was hij drukker, krantenuitgever, natuurkundige, bibliothe-
caris, schrijver, postmeester, uitvinder, brandweercommandant en vredesonderhandelaar. 

Benjamin Franklin werd op 17 januari 1706 in Boston, Massachusetts geboren. Hij was aanvankelijk boek-
drukker en leerde het vak bij zijn halfbroer in Boston. Hij reisde naar Engeland om
zich verder te bekwamen in het boekdrukkersvak en opende in 1728 een boekdruk-
kerij in Philadelphia. Daar richtte hij een nieuwsblad, de Philadelphia Gazette, op en
werd hoofdredacteur. Al snel groeide de krant uit tot de belangrijkste krant in de
kolonie. Hij richtte in 1731 een boekenuitleen op, een voorloper van de huidige
openbare bibliotheek, een idee dat veel navolging zou krijgen. Ook was hij de op-
richter van de plaatselijke brandweer in 1736 en van de American Philosophic Aca-

demy in 1743. Franklin vestigde zijn faam met de uitgave van een humoristische almanak, een verza-
meling van populaire informaties en wijsheden, onder de titel ‘Poor Richard's Almanack’ van 1743 tot
1757. In 1751 richtte hij een academie op, waaruit de universiteit van Pensyl-
venia zou groeien. Hij was in zijn dagen een vooraanstaand natuurkundige en
ontwikkelde een theorie van de elek- trische verschijnselen, die tot de ter-
minologie van positieve en negatieve elektriciteit geleid heeft. Zeer bekend
is Franklin geworden door zijn vlieger- proef in 1752, waarmee hij aantoonde
dat bliksem een elektrisch verschijnsel is. Als vervolg hierop vond hij de blik-
semafleider uit. Franklin organiseerde het Amerikaanse postwezen en was de
eerste die in 1754 een gezamenlijke organisatie van de koloniën voorstel-
de. En reisde als vertegenwoordiger van Pensylvenia naar Londen, waar hij meewerkte aan het herroepen
van de zegelwet in 1766. Dit hield in dat grondstoffen uit de koloniën alleen verwerkt konden worden in
het moederland Engeland en thee mocht enkel worden aangevoerd met
Engelse schepen, in 1773 leidend tot de Boston Tea Party. In 1775 en 1776
nam hij deel aan het 2e Amerikaanse continentale congres en samen met
Thomas Jefferson, lid van de commissie, de Amerikaanse onafhankelijkheids-
viering moest voorbereiden. Daarna ging hij als gezant naar Frankrijk, waar
hij verheerlijkt werd als de belichaming van de eenvoud en waarachtigheid
van de nieuwe wereld. Hij slaagde erin om de Fransen in 1778 over te halen
hun steun te geven aan de Amerikaanse revolutie. In 1783 was hij de
voornaamste Amerikaanse onderhandelaar en hij bereikte een vrede met de
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Engelsen met zeer gunstige voorwaarden. Tijdens zijn ver-
blijf in Frankrijk assisteerde Benjamin Franklin in 1783 de
gebroeders Montgolfier bij de ontwikkeling van de luchtbal-
lon. In 1785 keerde Franklin terug naar Amerika, waar hij in
1787 een werkzaam deel had aan de totstandkoming van de
grondwet, omdat hij het com- promis tussen de belangen van
de grote en de kleine staten bedacht, waardoor zij in de Senaat gelijk en in het Huis van Afgevaardigden
evenredig zouden zijn vertegenwoordigd.  Franklin was de eerste die het concept van de Golfstroomvoor-
stelde om de klimaatverschillen tussen Europa en Amerika te verklaren. Hij verrijkte de meteorologie ook

met het inzicht dat een cycloon of een storm zich niet noodzakelijkerwijs ver-
plaatst in dezelfde richting als de plaatselijke windrichting, iets wat tegenwoor-
dig, dankzij satellietfoto's en -filmpjes bij het weerbericht, een alledaagse
werkelijkheid is. Tevens is Benjamin Franklin uitvin-
der van de bifocale glazen. Op hoge leeftijd schreef
hij in 1791 zijn autobiografie, die talloze malen

herdrukt is. Zijn letterkundig werk bestaat voornamelijk uit korte stukken,
spreekwoorden, essays en satires; kenmerkend is de heldere en bondige stijl.
De grootheid van Benjamin Franklin is, dat hij zo veelzijdig en tevens harmonisch
was; een voorbeeld van de gelukkige en optimistische mens van de Verlichting.
Vaak is hij gezien als de verpersoonlijking van het Amerikaanse leven, vooral van de zakelijke en alle-
daagse nuchterheid daarvan.
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Zuster Juliana, geassisteerd door Cees Bakker.
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Het pigeongram
Een van de minst bekende postwaardestukken is het pigeongram uit het
voormalige Tsjecho-Slowakije van 1968. Hoewel het om een gelegenheidspost-
waardestuk gaat, is het toch een interessante variatie in een thematische
verzameling. Het gebruik ervan is beperkt tot een vogelverzameling (de puper-
reiger) of duivenverzameling. Ik heb het stuk geplaatst in mijn verzameling
over de mijnen om aan te geven dat ‘koelpieten’ ook vaak ‘doevepieten’ zijn,
die aan wedstrijden meedoen. (Opmerking CB: In Kerkrade woonden vroeger
veel mijnwerkers, ofwel koelpieten. Velen van hen hielden als hobby postduiven
en werden dus doevepieten genoemd.)
 
 Een verzameling over de ‘Tijd’ kan dit postwaardestuk eventueel ook gebruiken
vanwege de afstempeling. Het schijnt dat hetzelfde soort documenten eveneens
in Australië, Zuid-Afrika en Uruguay is te vinden. Tot op heden heb ik deze nog
niet kunnen vinden. Wel zijn er pigeongrammen uit die landen met geplakte
zegels gevonden. Dan is het geen postwaardestuk.
 
Berichten per duif versturen hebben vaak plaats gevonden. Bij de omsingeling
van Parijs in 1870 werden berichten op microfilm geplaatst en de duif nam het
bericht mee naar de vrije wereld. Eenmaal op de bestemming aangekomen zijn
de duiven van hun ‘vracht’ verlost en werden de microfilms op een scherm
vergroot. Deze microscopische berichten zijn later pigeongrammen genoemd
en getuigen van een geraffineerde manier waarop berichten door de vijande-
lijke linies zijn gekomen. Toch zijn ook heel wat berichten verloren gegaan. De
Pruisen schoten de duiven neer als ze er de kans toe hadden. Omdat de pige-
ongrammen door de Franse postadministratie zijn uitgevonden en het resultaat
zijn van een noodtoestand, kunnen deze documenten thematisch worden ge-
bruikt in een duivenverzameling.

 
Zowel in vredes- als in oorlogstijd zijn duiven altijd een welkom hulpmid-
del geweest om berichten te versturen. In 1898 liet Nieuw-Zeeland van
zich horen door in Auckland de Great Barrier Pigeongram Service te
stichten. De dienst zorgde voor het versturen van berichten van en naar
de Great Barrier eilanden, 50 kilometer ten noorden van Auckland.
 
Herm is een eiland voor de Franse kust van Normandië. Het behoort tot
het autonome baljuwschap Guernsey. Herm is het kleinste kanaaleiland,

dat vrij te bezoeken is. Net als op het buureiland Sark is er geen gemotoriseerd vervoer; verder wijkt het
af doordat ook fietsers hier verboden zijn. Het eiland is slechts 2,5 kilometer lang en minder dan 800
meter breed. In 2002 woonden er in totaal 60 personen. Op dit eiland werd ook gebruik gemaakt van
duivenpost-pigeon service met een speciale zegel, die dan ook terecht niet bij de postzegels van Herm
geregistreerd staat.

 
  
 
 
 
 
Al Brull
Met dank overgenomen uit het EEKAAPEEVEETJE, het verenigingsorgaan van de Eerste Kerkraadse
Philatelisten Vereniging. 
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DUBBELTJESTAFEL
Op de dinsdagavondbijeenkomst van 21 juni 2011 liggen de volgende stockboeken ter inzage:
GUERNSEY-JERSEY-IJSLAND-ROEMENIË-CYPRUS-DENEMARKEN-NOORWEGEN-NED.ANTILLEN

No. Land Omschrijving p/o/g Cat. prijs Limiet Opbrengst

1 Nederland 661-665 kankerbestrijding g 12,00 2,00

2 Nederland 647-48+693-94+731-35 g 14,00 2,00

3 Nederland 747-751 kind p 20,00 4,00

4 Nederland 766-773 + 779-783 g 15,50 2,50

5 Nederland 771-773+779-790 p 23,20 4,00

6 Ned.Indie 99-134 g 20,00 3,00

7 Suriname 12 series tussen 1953-1962 o 55,00 5,50

8 Suriname 7 blokken + 29 series p/o 44,00 4,00

9 Nederland Overzee Holland album met diverse series g 3,00

10 Nederland Davo chr. 1944-1973 collectie p/o 1.000,00 85,00

11 Belgie 1147-1149 p 8,00 1,40

12 Belgie 1139-1146 p 15,00 2,50

13 Belgie 1153-1156 p 12,50 2,00

14 Belgie 1090-1092 + 1159-1162 p 5,00 1,00

15 Belgie 1163-1168 p 14,00 2,20

16 Belgie 1176-1181 p 20,00 3,50

17 Belgie 1198-1203 p 6,00 1,00

18 Belgie 1205-1211 p 6,50 1,00

19 Belgie blok 7 o 37,50 6,00

20 Belgie blok 32 o 55,00 9,00

21 Duitsland Bund 1583X g 35,00 5,00

22 Duitsland  Franse bezettingszone 1-13 p 22,00 5,00

23 Ned. Antillen PZB 1+2 p 13,00 1,50

24 Duitsland Reich 8 samendrukken p/o 21,60 3,00

25 Duitsland Bund 489-503 p 18,00 2,00

26 Duitsland Bund 6 samendrukken p/g 12,00 1,50

27 Duitsland Reich 14 series en zegels p 17,50 1,50

28 Wereld insteekboek g 1,00

29 Marrokko insteekboek g 1,00

30 Nederland  2 boeken vervalsingen 1,00

31 Thailand diversen met mooie stempels g 1,00

32 Nederland profilbladen 1,00

33 Motief bloemen op insteekkaart g 1,00

34 Duitsland Berlijn insteekkaart g 1,00

35 Duitsland insteekkaart p 1,00

36 Motief vlinders+katten 1,00

37 Duitsland insteekkaart p 1,00

38 Nederland dienst 20-24+27-43 g 22,00 3,00

39 Nederland dienst 20-24 in blokken van 4 g 28,00 3,50

40 Nederland 140-154 p 62,00 7,50

41 D.D.R. 261-270 o 65,00 6,50

42 D.D.R. 282-283 o 12,00 1,20

43 D.D.R. 285-286 o 15,00 1,50

44 D.D.R. 1074-1079 in paren o 40,00 4,00

45 D.D.R. Blokken 20-21-22 p 11,00 2,00

46 Motief Schepen op stockkaartje g 1,00

47 Motief Schepen op stockkaartje g 1,00

48 Motief Schepen op stockkaartje g 1,00

49 Motief Vliegtuigen op stockkaartje g 1,00

50 Motief Vliegtuigen op stockkaartje g 1,00

51 Motief Auto's op stockkaartje g 1,00

52 U.S.A. 390-399+766-771 g 1,00

53 Engeland blok 2 p 1,00

54 Engeland blok 1 p 1,00

55 Engeland The royal wedding p 1,00

56 Nederland 901-05+392-96+490-94 p 19,00 3,00

57 Nederland 500-03+786-90 Zomer p 18,00 2,00

58 Nederland 141-43+849-53+912-16 p/o 24,00 5,00

59 Nederland 965-69+766-70+166-68 p/o 26,00 4,00

60 Nederland 681-682 Europa p/o 53,00 5,00

61 Nederland 743-44 p/o 8,00 1,00

62 Nederland 666-670 kind 1955 p 23,00 5,00

63 Nederland 563-567 kind 1950 o 53,00 5,00

64 Burkina Faso motief vogels p 3,00

65 Pitcairn Eiland motief vogels p 2,00

66 Barbabos motief vogels p 1,00

67 Duitsland Bund 10 kaartjes + doosje g/p 82,00 10,00

68 Griekenland aangetekende FDC g 3,00

69 Nederland PZB 69 p 7,50 2,70

70 Oostenrijk Kaart Zell am See 3,00

71 Brieven en kaarten Stockboek 5,00

72 Europa restant rondzendboekje g 40,85 7,50

73 Nederland 965-969 g 4,50 1,00

74 Nederland 98 jubileum g 25,00 5,00

75 Nederland 688-692 schepen g 12,00 2,40
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No. Land p/o/g Cat. prijs Limiet Opbrengst

76 Nederland 300-304+327-331 g 11,50 2,00

77 Duitsland Bund 1499-1502 Sport p 10,00 3,50

78 Duitsland Bund 1505-1509 bloemen en planten p 9,50 3,00

79 Duitsland Bund 1512-1519 vlinders p 12,00 4,50

80 Duitsland Bund 1563-1568 postkantoren p 10,00 3,50

81 Duitsland Bund 1586-1591 Provinciewapens p 11,00 4,00

82 Duitsland Bund 1602-1606 vlinders p 12,00 4,50

83 Duitsland Bund 1631-1635 Uurwerken p 10,00 3,50

84 Duitsland Bund 1660-1664 Provinciewapens p 8,50 2,50

85 Duitsland Bund 1777-1780 Sport p 7,50 3,00

86 Duitsland Bund 2260-2264 Speelgoed p 10,00 5,00

87 Nederland blok 1063 p 5,00 1,00

88 Nederland blok 1024 p 10,00 1,00

89 Nederland 149-165 g 35,00 1,00

90 Nederland 583-587 zomer p 26,50 1,00

91 Nederland blok 1042 p 10,00 1,00

92 Nederland 454-459 p 4,60 1,00

93 Wereld schoenendoos allerlei g 5,00

94 Suriname 10 FDC's tropische vissen g 5,00

95 Zweden 4 maxikaarten 2,00

96 Suriname FDC 53 a+b onb 2,00

97 Nederland zakje nominaal p 13,00 2,00

98 Aland PZB meubels p 10,00

99 Nederland 1260-1269 p 6,10 1,20

100 Nederland 1294-1299 p 8,50 1,60

101 Nederland 1280-1292 p 9,50 1,80

102 Nederland 1270-1279 p 10,10 2,00

103 Nederland 1232-1236+1186-1190 p 11,80 2,00

104 Nederland 1085-1088+1046-1049+894-898 p 12,30 2,00

105 Nederland 1059-1063 p 7,50 1,00

106 Nederland 932-937 p 15,00 3,00

107 Nederland 1038-1042 p 10,50 2,00

108 Nederland 1020-1024 p 12,00 2,00

109 Nederland 1289-1293 p 7,70 2,00

110 Nederland 6 stockkaartjes + blok 1001 p/o/g 35,00 3,00

111 Nederland stadspost Nijmegen diversen g 2,00

112 Duitsland/Oostenrijk 9 poststukken g 1,00

113 Turkije 7 poststukken g 1,00

114 Amerika 15 poststukken g 1,00

115 Europa 25 poststukken g 1,00

116 Indonesie 5 FDC's 1970 onb 50,00 3,00

117 Nederland Overzee DAVO album o/g 680,00 20,00

118 Nederland Importa album 1852-1978 o/g 1.750,00 58,00

119 Belgie 756-760 o 21,00 3,50

120 Belgie 998-1004 o 22,00 3,50

121 Nederland Profilbladen 1-82 met zegels g 70,00 9,00

122 Nederland 30 FDC's diversen onb 7,50

123 Nederland 30 FDC's diversen onb 7,50

124 Nederland 52 eerste dag bladen g 9,00

125 Nederland nr 6 Willem 3 g 120,00 25,00

126 Nederland nr 49 Kroningszegel o 250,00 50,00

127 Nederland nr 82-83 o 20,00 4,00

128 Nederland 134-135 g 45,00 9,00

129 Nederland 87-89 o 15,00 3,00

130 Nederland nr 489 o 23,50 5,00

131 Nederland nr 530 o 70,00 14,00

132 Nederland nr 181 g 15,00 3,00

133 Nederland 556-560 p 100,00 20,00

134 Nederland 612-616 g 16,00 3,00

135 Nederland 289-292+313-317 g 12,50 2,50

136 Nederland nr 95 g 15,00 3,00

137 Nederland 518-537 Type 2 + 601 g 55,30 10,00

138 Nederland 617-649 + 712 g 8,20 1,60

139 Nederland 568-572 zomer g 21,50 4,30

140 Nederland 573-577 kind g 17,00 3,40

141 Nederland 583-587 zomer g 14,50 3,00

142 Nederland 641-645 zomer g 22,00 4,40

143 Europa restant rondzendboekje g 21,85 5,00

144 Europa restant rondzendboekje g 17,80 3,00

145 Duitse Staten Braunschweig 10 + 18-20 g 35,00 4,00

146 Duitse Staten Sachsen 16-18 g 21,00 3,00

147 Duitse Staten Turn&Taxis 20-22 g 72,00 5,00

148 Duitse Reich 1902-1922 collectie  op 3 bladen g 215,00 10,00

149 Duitse Reich 529-539 g 95,00 10,00

150 Duitse Reich 600-602+609-616 g 34,00 6,00

724,70
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Indische Briefkaarten in Nederland 
 (door Cees Janssen, KNBF)

Toen Nederland  in mei 1945 was bevrijd, was
aan heel veel grondstoffen een groot gebrek.
De industrie en handel waren niet ongeschon-
den uit de oorlog gekomen. Zo was er ook een
groot tekort aan papier; papier voor het ver-
vaardigen van briefkaarten bijvoorbeeld. De
drukkerij van Joh. Enschedé & Zonen te Haarlem
vond een oplossing door briefkaarten bestemd
voor Nederlandsch-Indië te voorzien van een
opdruk. Joh. Enschedé & Zonen beschikte over
een voorraad briefkaarten gedrukt voor Neder-
landsch-Indië met de waarde van 3½ cent met

een zegelafbeelding uit de zogenoemde ‘karbouwen’ uitgifte. Deze kaarten waren al vanaf 1937 in Ne-
derlandsch-Indië verkrijgbaar en wrden daarom regelmatig bijgedrukt. Op de briefkaart zijn de teksten
zowel in het Nederlands als in het
Maleis gedrukt. De voorraad be-
droeg 4.263.768 briefkaarten in
onversneden vellen van 36 stuks.
Op 14 juni 1945 werden
4.148.572 briefkaarten met op-
druk afgeleverd bij de PTT door
de drukkerij van Joh. Enschedé &
Zonen. Briefkaart is 'Kartoepos'
(postkaart), adres is ‘alamat',
afzender is ‘sipengirim’ en naam is ‘nama’. Dus de vertaling van het zinnetje: Naam en adres van den
afzender was: Nama dan ‘alamat sipengirim’. Elke Nederlander kon vanaf juni 1945 beschikken over deze
briefkaarten, die waren voorzien van een opdruk in rode inkt: NEDERLAND 5. De oude waarde van 3½
cent was door middel van horizontale lijntjes doorgehaald, evenals de landsnaam Ned. Indië.
 
Dit artikel is met dank overgenomen uit 't Faktuweeltje, het Digizine van postzegelvereniging Klimmen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Van de
Veilingcommissie
Als u niet in de gelegenheid bent
onze maandelijkse bijeenkomst
te bezoeken, bestaat de mogelijk-
heid om schriftelijk of via E-mail
aan onze clubveiling deel te
nemen. Wilt U hiervan gebruik
maken dan kunt u dat doen door
u uiterlijk op de zondag voor de
respectievelijke verenigingsavond/-
veiling aan te melden bij:
Peter Hendrickx, Fazanten-
drift 27, 5126 XA Gilze. 
E-mail: 
petercmhendrickx@home.nl
Vermeld hierbij uw naam, lidnum-
mer, telefoonnummer, gewenste
kavel(s) en hun maximum prijs/-
prijzen. Wij zullen er dan voor
zorgdragen, dat uw bieding ade-
quaat uitgevoerd wordt.
___________________________
 
 Voorjaarsloterij
Op 17 mei 2011 is het zover, dan
is het weer tijd voor de jaarlijkse
voorjaarsloterij. De zolder van
Joop Hofkens ligt vol met fraaie
cadeaus en daar wil hij zo graag
vanaf. Wat kunt u zoal vinden op
de prijzentafel? Iets te drinken in
de vorm van mooie flessen wijn;
huis-, tuin- en keukenmaterialen;
een elektrische grill, maar ook
groente en fruit, zakken aardap-
pelen en een aantal filatelistische
prijzen. En als klap op de vuurpijl
de hoofdprijs: een prachtige pi-
laarbarbecue. U ziet, Joop heeft
weer zijn uiterste best gedaan om
u en uw partner, die ook van harte
welkom is, een fijne avond te
bezorgen. Loten zijn in de zaal
verkrijgbaar voor slechts € 0,50
per stuk.  U komt toch ook
allemaal? Laten wij er eens voor
zorgen dat de bezoekersteller
weer op 100 staat net zoals tij-
dens de Kerstbijeenkomst.
De feestcommissie: Cees Pijpers
& Joop Hofkens    
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www.indumij.nl

RENAULT EXPERIENCE CENTER OOSTERHOUT DE BOEDINGEN 19 TEL. (0162) 43 14 50
RENAULT EXPERIENCE CENTER ETTEN-LEUR ECUSTRAAT 5 TEL. (076) 503 93 00
RENAULT SERVICECENTER ROOSENDAAL VLIERWERF 7 TEL. (0165) 52 62 52
RENAULT SERVICECENTER BREDA HUIFAKKERSTRAAT 3 TEL. (076) 530 25 00
INDUMĲ OCCASION CENTER BREDA HUIFAKKERSTRAAT 3 TEL. (076) 530 25 00

KOM LANGS VOOR EEN PROEFRIT OF MAAK EEN AFSPRAAK VOOR ONDERHOUD EN 
REPARATIE OP WWW.INDUMĲ .NL OF BEL MET EEN VAN DE ONDERSTAANDE VESTIGINGEN.

AUTO INDUMĲ  UW RENAULT & DACIA 
DEALER IN WEST-BRABANT

KKKOKOKOKOKOKOKOMMMMMMMMM LLLALALALALAAAAA GNGNGNGNGNGNGSSSSSSSS VVVOVOVOVOVOVOVO KK VVVVVVVVVOOOOOOOOOOOOOORRRRRRRR OOONONONONONONONNDEDEDEDEDEDERHRHRHRHRHRHOUOUOUOUOUOUOUDDDDDDDDD ENENENENENENENENNOR EEN PROEFRIT OF MAAK EEN AFSPRAAKOO AK

RENAULT & DACIA 
EXPERIENCE CENTER:
ETTEN-LEUR  - OOSTERHOUT

VOEL, PROEF EN ERVAAR ALLE RENAULT & DACIA
MODELLEN IN ONZE SHOWROOM

RENAULT SERVICECENTER: 
BREDA - ETTEN-LEUR - OOSTERHOUT - ROOSENDAAL

VOOR ONDERHOUD EN REPARATIE AAN UW 
RENAULT OF DACIA

SERVICECENTER:

19



Bezoek ons eens op: www.dreamplafondsrheden.nl

Van de 3 
dimensies zijn 

wij gespecialiseerd 
in het 6e vlak.

Wat is de OVVP?
In Nederland is de OVVP één van de grotere zelfstandige filatelisten-
verenigingen en zij biedt haar leden een groot aantal activiteiten,
zoals:
- Een uiterst bescheiden contributie van slechts € 31,00 per jaar,
inclusief het abonnement op het maandblad Filatelie
- 10 maal per jaar een gezellige maandelijkse verenigingsbijeenkomst
- Interessante veilingen met 140 kavels per avond (soms 210)
- Een leden service dienst, die postzegels, FDC's, albums, stockboeken,
catalogi en andere filatelistische benodigdheden levert tegen sterk
gereduceerde prijzen
- Iedere maand de Brabantse Filatelistische Dag (Postzegelbeurs);
toegang slechts € 0,50 p.p.
- Iedere maand een Jeugdbijeenkomst
- Maandelijks rondzendverkeer.
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