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Een nieuw seizoen, nieuwe mogelijkheden 
 
Als u dit leest bent u wellicht terug van uw 
vakantie, sommigen gaan wat later, maar het 
hoogtepunt is wel voorbij. Wij hopen dat u 
allemaal van de zomer heeft genoten en als u 
met vakantie bent geweest, hopen we dat het 
u datgene heeft gebracht wat u ervan 
verwachtte en boven alles hopen we dat u 
gezond terug bent en met goed moed begint 
aan het nieuwe postzegelseizoen.  
We hebben natuurlijk al wat plannen  voor het 
nieuwe seizoen. De grote veiling op zaterdag 
24 oktober aanstaande in de Bunthoef is voor 
ons allemaal een probeersel, maar de 
vooruitzichten zijn goed. Er is veel en goed 
materiaal ingezonden, dus het is de moeite 
waard allemaal te komen. En u mag natuurlijk 
introducés meenemen. De veiling is – 
uiteraard – alleen voor onze leden. Het is zelfs 
niet toegestaan dat niet-leden op onze veiling 
bieden. Maar eventuele introducés mogen wel 
via een lid bieden en kopen. In principe koopt 
dan ons lid, maar hij/zij kan dat natuurlijk ook 
in opdracht doen. Nadere gegevens van de 
veiling volgen nog, maar zoals het nu bekend 
is, zal er ruime gelegenheid zijn om 
voorafgaand aan de daadwerkelijke verkoop 
de kavels in te zien. In ieder geval hopen wij u 
in groten getale te kunnen begroeten. 
Verder hebben we natuurlijk voor het nieuwe 
seizoen onze maandelijks ledenbijeenkomst in 
Wijkcentrum Strijen met de bekende 
veilingen, verlotingen enz. en de Brabantse 
Filatelistendagen op de eerste zaterdagen van 
de maand in wijkcentrum De Bunthoef, waar 
ook onze jeugdafdeling bij elkaar komt.  
Onze ‘Oosterhouter Post’ komt in de nieuwe 
vorm dit jaar vijf keer uit. Aan het eind van 
het seizoen zullen wij evalueren wat eventueel 
nog valt te verbeteren aan de nieuwe OP. De 
reacties die we tot nu toe krijgen zijn over het 
algemeen bijzonder positief. Mocht u echter 
suggesties hebben, dan horen wij dat 
natuurlijk graag. 
Verder vragen wij uw aandacht voor onze 
website www.oosterhouterpost.nl die 
tegenwoordig regelmatig wordt ‘ververst’. U 
kunt op de site natuurlijk ook de Nieuwsbrief 
lezen en de nieuwe uitgiften van de OP staan 
ook op de site.  
Voor zover u dit nog niet gedaan heeft, kunt u 
zich abonneren op mijn elektronische 
nieuwsbrief, welke als regel 1 keer per maand 
verschijnt. 
 
Voor het nieuwe seizoen wensen wij u veel 
postzegelplezier. 
Uw voorzitter, 
Reinder Luinge 

Zijn verzameling 
 
Moe van alle dagelijkse zorgen, 
Van zijn zaken en kantoor, 
Van zijn pennen en zijn praten, 
Bracht hij thuis zijn avond door. 
 
Met zijn opgepotte zegels, 
Jarenlang al bij elkaar, 
Fijn gekozen en gerangschikt, 
Menig pracht exemplaar. 
 
Al zijn sleur kon hij vergeten, 
Denken aan geen narigheid, 
Door het turen naar zijn schatten, 
Raakte hij zijn kopzorg kwijt. 
 
Als een vriend eens aan kwam lopen, 
En hij vroeg Ma naar Pa, 
Dan zei Ma dat Pa verdiept was, 
In zijn serie Panama. 
 
Vriendje lachte dan onnozel; 
“Gut wat heeft hij daar nou an? 
Ik begrijp niet hoe men uren 
Naar die zegels loeren kan”. 
 
Vriendje ging dan naar zijn soosje, 
Voor een kaartje of biljart, 
Van de politiek en whisky 
En het zwaar geboomd verward. 
 
Al zijn zorgen glad vergeten, 
Zat er de verzamelaar 
Met zijn wereld van genoegens, 
Zo eenvoudig bij elkaar. 
 
Lichte studie, zoeken, snorren, 
Soms een vondst, een zeldzaamheid. 
Nu eens denken aan wat anders, 
Dan aan de belangenstrijd. 
 
Toen papa was overleden, 
En mama in de zorgen zat, 
Bleek ze dat ze aan de zegels 
Een vermogen had. 
 
 
1923 J.P. Speenhof 
 
 
 
Met dank aan Philatelica West-Brabant, 
Etten-Leur. Dit gedicht is dus niet 
afkomstig van de bekende Koos Speenhof. 
Het is echter wel een passende introductie 
voor mijn artikel: Wat gebeurt er 
met mijn verzameling na mijn overlijden. 
 
Cees Bakker 
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Ledenbijeenkomst 16 juni 2009 
De laatste bijeenkomst van het seizoen werd bijgewoond door ongeveer 50 leden. Wat minder dan normaal, maar 
met de vakantie al gedeeltelijk begonnen wel verklaarbaar. In ieder geval hopen we na de vakantie iedereen weer 
gezond te kunnen begroeten.  
Aandacht werd gevraagd voor een aantal zaken: 

• Rondzendingen: voor het rondzendverkeer hebben we dringend behoefte aan goede 
boekjes, dus boekjes met goed materiaal. 

• De stempels die worden gebruikt door de deelnemers aan het rondzendverkeer werden in het 
verleden tegen statiegeld uitgereikt. Gezien de slijtage en veroudering is dit niet meer 
mogelijk. Er worden derhalve geen borgbetalingen terugbetaald. Voor nieuwe deelnemers en 
bij vervanging worden tegen betaling van €  6,00 stempeltjes beschikbaar gesteld, welke niet 
worden teruggenomen. 

• Voor de vernieuwde OP was opnieuw veel lof. De aanwezige leden hadden een warm applaus 
over voor Cees Bakker en de resultaten van zijn inspanningen. Toch hebben we van onze 
eigen leden kopij nodig, waarbij de leden hun verhaal niet zelf hoeven te schrijven – als dat 
wel lukt des te beter – maar waarbij de redactie graag hulp verleent om er iets moois van te 
maken. 

• Veiling: zoals eerder aangegeven zal in het laatste kwartaal een grote veiling worden 
georganiseerd. Datum (op een zaterdag) en tijd worden nog bekend gemaakt, maar als u wilt 
inzenden, neemt u dan nu al contact op met Peter Hendrickx. De inschrijving stopt binnen 
een paar weken. Wilt u de veiling bezoeken, kunt u bij Peter een veilinglijst aanvragen. De 
‘normale’ veilingen (september en oktober) zullen in de OP worden gepubliceerd. 

 
De veiling van 16 juni (210 kavels) bracht in totaal €  682,05 op. Totowinnaar was de heer B. 
Schalken, die een opbrengst van €  680,00 had voorspeld. In de pauzes verlootte Joop Hofkens een 
groot aantal filatelistische prijzen. Alle aanwezige leden gingen met een prijs huiswaarts. 
 
  
Verslag bijeenkomst “De Stempels” van 6 juni 2009 
Op zaterdag 6 juni was er weer een nieuwe bijeenkomst van de Jeugdclub van de Oosterhoutse 
Postzegelvereniging. Deze keer waren Nikky, Leander en Rosemarij. Als eerste zijn wij er mee 
begonnen om de maandelijkse puzzel in de Filatelie op te lossen. Deze keer zaten er best een aantal 
moeilijke vragen bij, maar met zijn allen zijn wij er uiteindelijk toch uitgekomen. Jan-Dirk had deze 
keer een heleboel enveloppen mee genomen. We hebben met zijn allen bij een flink aantal 
enveloppen bekeken welke filatelistische elementen hier op te vinden waren. Er waren natuurlijk 
veel postzegels te vinden, maar ook allerlei soorten stempels (gewone stempels en eerstedag 
stempels), aangetekende brieven en brieven met het etiket “geen gehoor”. Nadat wij hier een hele 
tijd mee bezig zijn geweest, heeft iedereen aan het einde van de bijeenkomst nog wat postzegels 
voor zijn eigen verzameling uitgezocht.   
Op 17 oktober 2009 vindt weer de Dag van de Jeugdfilatelie plaats. Deze keer samen met de Postex 
in Apeldoorn. Hier zullen wij dan in elk geval met de jeugdleden naar toe gaan als jeugdvereniging. 
De eerstvolgende bijeenkomst van Jeugdpostzegelclub “De Stempels” is op zaterdag 5 september 
2009 van 14.00 tot 16.00 uur in Wijkcentrum de Bunthoef in Oosterhout. Voor meer informatie kan 
contact opgenomen worden met Jan-Dirk de Koning (tel. 0162-455612) of Willem-Jan van der 
Zanden (tel. 0162-459540). 
 
 
Postex 2009  
Van 16 t/m 18 oktober 2009 vindt de Americahal te Apeldoorn de postzegelshow Postex 2009 
plaats. De openingstijden op 16 en 17 oktober van 10.00 tot 17.00 uur en op 18 oktober van 10.00 
tot 16.00 uur. Tijdens deze manifestatie vieren maar liefst 9 verenigingen een jubileum, waaronder 
de 100 jarige KNBF en zijn met een stand aanwezig. Ook een groot aantal specialistische 
verenigingen hebben een promotie stand. Daarnaast zijn er een aantal bijzondere collecties te zien 
zoals de opmars van de persoonlijke postzegel, de bergen van Zwitserland en Rembrandt maximaal 
bekeken. Verder hebben een groot aantal handelaren zowel nationaal als internationaal een stand op 
de Postex. Er is een grote berg met postzegels aanwezig, waaruit de bezoekers gratis zegels mogen 
uitzoeken. Zie de website: www.postex.nl voor meer informatie. 
 
 
 
 



Bieden No. Land Omschrijving p/o/g Cat. prijs Limiet Inzender Opbrengst
1 Frankrijk Stockkaartje voor 1940 p/o/g 30,00 3,00 746-365
2 Frankrijk nr. 169-172 p-o 70,00 5,00 ,,
3 Frankrijk nr. 98 o 35,00 3,50 ,,
4 Frankrijk nr. 324-325 o 10,00 1,50 ,,
5 Frankrijk stockkaartje diversen oud p-o 50,00 4,50 ,,
6 Italie stockkaartje diversen oud g 30,00 4,00 ,,
7 Saargebied nr. 30 Type IV g 40,00 5,50 ,,
8 Duitse Rijk nr. 540-543 g 38,00 4,00 ,,
9 Duitse Rijk nr.565-568 g 13,00 1,50 ,,
10 Duitse Rijk nr. 479-481 g 30,00 3,20 ,,
11 Wereld stockboek 420 zegels g 1,00 067-355
12 Ned.Overzee stockboek alles 1e plakker o 110,00 10,00 ,,
13 Motief 2 x blok huisdieren p 0,50 ,,
14 Polen stockkaart 180 zegels g 1,00 ,,
15 Berlijn 379-384 treinen g 5,50 1,00 ,,
16 Indonesie stockboek 319 zegels g 5,00 ,,
17 Nederland Davo album combinatie PZB p 127,00 15,00 ,,
18 Nederland 2 stockkaarten diversen g 1,00 ,,
19 Belgie stockkaart 180 zegels g 1,00 ,,
20 Frankrijk stockkaart 144 zegels g 1,00 ,,
21 Belgie Blok 32 p 85,00 18,00 473-366
22 Belgie Blokken 38-44 p 1,50 ,,
23 Belgie nr 1128-1130 p 72,00 15,00 ,,
24 Belgie nr 1031 p 35,00 11,00 ,,
25 Belgie nr 955-960 p 35,00 12,00 ,,
26 Europa Stockboek diversen g 2,50 ,,
27 Nederland Kinderbedankkaart 1971 B 9,00 1,50 ,,
28 Nederland Kinderbedankkaart 1972 S 7,00 1,00 ,,
29 Nederland Kinderbedankkaart 1973 B 7,00 1,00 ,,
30 Nederland kinderbedankkaart 1974 B 7,00 1,00 ,,
31 Motief stockboek vlinders 370 zegels 17,00 417-367
32 Motief stockboek vlinders 197 zegels 10,00 ,,
33 Wereld Stockboek diversen 20,00 ,,
34 Nederland Collectie 1972-1976 p 160,00 25,00 ,,
35 Nederland stockboek stempels p-g 7,00 ,,
36 Nederland stockboek p-o 4,00 ,,
37 Nederland diversen FDC's 3,00 590-368
38 Wereld map diverse zegels 5,00 ,,
39 Wereld map diverse zegels 4,00 ,,
40 Diversen klemstroken-snijder 2,00 ,,
41 Nederland FDC 3 album vol FDC's 50,00 ,,
42 Catalogi Duitsland Speciaalcat.2004 g 25,00 681-369
43 Diversen Leeg stockboek 60 blz 8,00 ,,
44 Oostenrijk collectie op bladen g 10,00 ,,
45 Sachsen collectie op bladen o-g 115,00 6,00 ,,
46 Duitse Staten Stockboek diversen g 655,00 25,00 ,,
47 Duitsl.Bund stockboek doubletten g 6,00 ,,
48 Wereld Stockboek diversen g 5,00 ,,
49 Duitse gebieden Stockboek diversen p-g 7,00 ,,
50 Wereld stockboekje diversen g 2,00 ,,
51 Wereld Schoenendoos onafgeweekt 0,50 ,,
52 Nederland nr 225-228 Kind g 18,00 2,50 826-370
53 Nederland nr 232-235 Kind g 27,50 3,50 ,,
54 Nederland nr 269 Emma o 16,00 2,00 ,,
55 Nederland nr 270-273 kind g 25,00 3,00 ,,
56 Nederland nr. 283-286 zomer g 10,00 1,00 ,,
57 Nederland nr 544-548 kind o 26,00 2,00 ,,
58 Nederland nr 561-562 Universiteit o 12,00 1,00 ,,
59 Nederland nr 563-567 Kind g 20,00 2,50 ,,
60 Nederland nr 583-587 zomer o 26,50 3,50 ,,
61 Nederland FDC's 85-199-201 onb 1,00 123-371
62 Nederland FDC's 385-388,393,399 onb 1,00 ,,
63 Nederland FDC's 380-384 onb 1,00 ,,
64 Nederland FDC's 324-325,366,376 onb 1,00 ,,
65 Nederland FDC's 316,320,323 onb 1,00 ,,
66 Nederland FDC's 310,313-314 onb 1,00 ,,
67 Nederland FDC's 297,304-306 onb 1,00 ,,
68 Nederland FDC's 294-296 onb 1,00 ,,
69 Nederland FDC's 232,242,291-92 onb 1,00 ,,
70 Nederland FDC 156 ( gebroken 7) bes 3,00 083-372

Veiling  356 van 15 september 2009
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Bieden No. Land Omschrijving p/o/g Cat. prijs Limiet Inzender Opbrengst
71 Duitsland stockboekje 66 series g 234,00 23,00 083-372
72 Duitsland 15 stockkaartjes series g 5,00 ,,
73 Duitsland 4 toeslagseries p 29,70 3,00 ,,
74 Neder/Duitsl 6 series g 33,20 3,20 ,,
75 Motief blok muziek Senegal g 12,00 3,00 ,,
76 Duitsland 48 zegels g 42,50 4,00 ,,
77 Duitsland 65 zegels g 54,00 5,00 ,,
78 Catalogi Duitsland catalogus 2007 2,00 ,,
79 Nederland blok van 4 Juliana plaatfout p 6,00 2,00 ,,
80 Duitsland 3 blokken p 2,00 495-373
81 Man 2 blokken 1986 p 4,00 ,,
82 Man 3 blokken p 2,00 ,,
83 Finland 3 blokken p 1,00 ,,
84 Finland 3 blokken p 1,00 ,,
85 Finland 3 blokken p 1,00 ,,
86 Noorwegen 3 blokken p 1,00 ,,
87 Ijsland 3 blokken p 1,00 ,,
88 Portugal 3 blokken g 1,00 ,,
89 Bosnie diversen zegels op kaartje g 5,00 ,,
90 Duitsl.Bund diversen zegels op kaartje g/o 115,00 2,80 408-374
91 Duitsl.Bund 1383-86+1437-39+1474-76 p 17,50 1,00 ,,
92 Duitsl.Bund 1411-14+1572-73+1576-77 p 19,00 1,20 ,,
93 Duitsl.Bund 1505-09+1522-25+1572-73 p 18,50 1,00 ,,
94 Duitsl.Bund 1578-81+1631-35+2077-81 p 31,00 2,20 ,,
95 Duitsl.Bund blokken 3,4 en 5 p 12,70 1,00 ,,
96 Duitsl.Bund blokken 3 en 6 p 12,50 1,00 ,,
97 Duitsl.Bund blokken 18 en 34 p 8,10 0,50 ,,
98 Nederland blokken 1063-1083-1107 p 14,50 1,30 ,,
99 Nederland blokken 1141-1190-1214 p 10,10 1,00 ,,
100 Nederland Luchtpost 6-8 o 40,00 8,00 178-375
101 Nederland Port 44-60+44b-60b g 33,00 7,00 ,,
102 Nederland port 61-64 o 25,00 5,00 ,,
103 Nederland port 69-79+69b-79b g 16,00 3,00 ,,
104 Nw.Guinea 1953 nr. 22-24 o 45,00 9,00 ,,
105 Suriname luchtpost 1-7 o 13,00 2,20 ,,
106 Helgoland nr. 17 p 360,00 18,00 ,,
107 Oberschlesien diversen uit nr 1-12 o-g 40,00 3,50 ,,
108 Duitse Rijk diversen tussen 781 en 903 p 25,00 2,00 ,,
109 Ned.Indie 115-128+142-148+171+228-29 g 10,00 1,50 ,,
110 Motief stockboek Heraldiek g 1,00 691-376
111 Motief stockboek Folklore g 1,00 ,,
112 Motief stockboek Gezondheidszorg g 1,00 ,,
113 Zweden/Dene stockboek diversen g 5,00 ,,
114 Nederland 1025-1045a+941-45 o 33,60 5,00 876-377
115 Nederland 1002-1023 o 25,55 3,00 ,,
116 Nederland 984-1000 + port 11a o 37,85 5,00 ,,
117 Nederland 954-58+971-82 o 62,90 9,00 ,,
118 Nederland 918-936+952-56 o 26,80 3,30 ,,
119 Nederland 374-378 kind 1940 o 17,00 2,00 746H-378
120 Nederland 513-517 zomer 1949 o 20,00 2,20 ,,
121 Nederland 537 Juliana g 22,50 4,50 ,,
122 Nederland 544-548 kind 1949 o 24,00 2,60 ,,
123 Nederland 550-555 zomer 1950 o 72,00 7,50 ,,
124 Nederland 556-560 kerken 1950 o 117,00 12,50 ,,
125 Nederland 561-562 Leiden 1950 o 12,00 1,50 ,,
126 Nederland 573-577 kind 1955 o 3,50 3,20 ,,
127 Nederland 578-581 Riebeeck 1952 o 32,50 3,50 ,,
128 Nederland 583-587 Zomer 1952 o 26,50 2,80 ,,
129 Polen doosje afgeweekt g 0,50 724-379
130 Gibraltar Cept 2 vellen 1981 g 9,00 2,00 ,,
131 Madeira Cept vel g 3,00 0,70 ,,
132 Nederland 3 FDC's 163,166 en 282 onb 6,00 3,00 ,,
133 Nederland PZB's 31,32,35 en 46 p 29,50 8,40 ,,
134 Nederland PZB's 8a en 22a p 17,00 4,20 ,,
135 Nederland 777-78,784-85,807-10,816-19 p 9,20 2,00 070-380
136 Nederland 842-46,849-53,856-57,868-69 p 10,40 2,50 ,,
137 Nederland 886-88+973-74 p 13,70 1,50 ,,
138 Nederland 952-58 p 21,00 6,00 ,,
139 Nederland 1030-1,1036-7,1043-5,etc. p 10,80 1,70 ,,
140 Nederland 1108-18+1108a-18a p 21,80 5,00 ,,

totaal 665,70

Veiling  356 van 15 september 2009
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Spectaculaire najaarsveiling van de O.V.V.P. 
Het is al meerdere malen gezegd en besproken, maar eindelijk hebben wij dan de knoop doorgehakt 
en zijn wij volop met de voorbereidingen bezig voor een Superveiling voor alle leden en hun 
introducés. De datum is inmiddels vastgesteld op zaterdag 24 oktober 2009. Dit extra evenement 
voor onze leden wordt gehouden in de zaal van buurthuis Strijen, Oosterhout, waar ook onze 
maandelijkse clubavond plaatsvindt. De organisatie is in handen van onze veilingcommissie, die met 
hulp van diverse leden en bestuursleden alles rond probeert te krijgen. Door vele leden is inmiddels 
een groot aantal kavels ingeleverd en wij denken hiermee een zeer gevarieerd aanbod van meer als 
500 kavels te kunnen presenteren. Het is de bedoeling dat er volop gelegenheid is voor het 
bezichtigen van de kavels en wij raden U aan hiervan ook zeker gebruik te maken. Dit is mogelijk 
vanaf 11.00 tot 13.30 uur. Daarna is er een kleine pauze om de zaal om te bouwen tot veilingzaal 
en daarna zal vanaf ongeveer 14.00 uur de veiling plaatsvinden. Wij kunnen nog enkele 
medewerkers gebruiken, dus als u zin en tijd hebt om mee te helpen , laat het ons even weten. 
Hierbij nodigen wij U van harte uit om aanwezig te zijn bij deze Superveiling en zoals reeds gezegd 
zijn introducés ook van harte welkom. Weliswaar moeten wij u erop attenderen dat alleen leden een 
biednummer zullen krijgen en dus alleen zij mogen meebieden en kopen. Een complete lijst van alle 
kavels is op aanvraag verkrijgbaar bij de veilingmeester. 
 
Namens de veilingcommissie, 
Peter Hendrickx , veilingmeester. 
Tel. 06-18755842 ( na 18.00 uur ) 
Of stuur een mailtje naar: petercmhendrickx@home.nl
 
 
De grote Clubactie 

Ook dit jaar zet ik mij weer in om de loten te verkopen van de Grote 
Clubactie. Vanaf 1 september kunt u de loten bestellen via mij ( tel.0162-
432738), maar ook op de zaterdagmiddag in de Bunthoef en op de derde 
dinsdag ligt er een intekenlijst hiervoor gereed. De loten kosten 3,00 Euro 
per stuk. Door deze loten te kopen geeft u al een goeie start voor het 
nieuwe postzegel jaar. Hiermee steunt u onze club enorm. 
 
Cees Pijpers 

 
************************************************************************************* 
 
                  •  Organisatie en catering van  
                                     bedrijfsevenementen 
     • Bedrijfscatering 
      • Koude- en warme buffetten 
       • Bittergarnituren     
        • Verhuur van party- 
           benodigdheden. 

 
 
 
 

        Abdis van 
Thornstraat 54 

4901 ZB  Oosterhout 
Telefoon: 0162-455 628 

Fax: 0162-434 452 
E-mail: info@partyservicevermeulen.nl

Internet : www.partyservicevermeulen.nl  
 
 

Persoonlijke en zakelijke feesten voor u op maat geregeld. 
8 
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Nogmaals de “OVVP 2009 enquête” G 
De enquête is, zoals u inmiddels weet, voor het bestuur een uiterst nuttige bron van informatie en 
niet alleen ten aanzien van de Oosterhouter Post. Overigens zijn de gegevens die betrekking hadden 
op de OP verwerkt en zoveel mogelijk ook toegepast, zoals het feit dat velen zich zorgen maakten 
over de verkrijgbaarheid van de veilinglijsten.  
Op een paar plaatsen van het formulier was ook de gelegenheid algemene opmerkingen te maken. 
Voor zover ze niet betrekking hadden op de OP worden deze onderstaand behandeld. 
 
1) de atmosfeer tijdens de ledenbijeenkomsten en wat wordt gemist: 

• Gemoedelijkheid. Het wordt meer en meer een beroepsavond i.p.v. een verenigingsavond. 
• Sfeer onderling moet meer gericht zijn op de verzamelaar zelf. Tafels gebieden / landen / 

motief bij elkaar zetten, zodat ze zelf ook contacten kunnen leggen met andere leden. 
• Ruilen met elkaar. Tijd nemen voor elkaars verzamelingen. 
• De jeugd erbij betrekken. Laat een jeugdlid c.q. oudere eens hun tentoonstellingskaders 

tonen en hierover discussiëren. 
• Filatelistische contacten uitwisselen. 
• Wie spaart wat? Kunnen we iets bedenken om dat beter in zicht te krijgen (met de nodige 

privacy). 
• De postzegelsfeer. Altijd hetzelfde, weinig belangstelling voor ruil / koop van postzegels. 
• Verenigingsbijeenkomst eens op een andere avond. 
• Roken. 

 
Het is natuurlijk heel moeilijk om naar een situatie te komen, die door al onze leden als de 
beste wordt ervaren. We zouden kunnen voorstellen de indeling te wijzigen door groepen 
verzamelaars bij elkaar te zetten. Echter, veel van onze bezoekers komen met groepjes en 
zitten graag bij elkaar. Ze komen ook voor hun eigen gezelligheid. Vooral het op een 
andere plaats gaan zitten, eens contact opnemen met een ander verenigingslid, het op 
zoek gaan naar iemand die wil ruilen, is een zaak die alle leden aangaat en die niet door 
het bestuur kan worden opgelegd. Daarom onze vraag aan u: praat eens met uw buurman 
of ga eens aan een andere tafel zitten. Wie weet hoeveel plezier u ervan heeft en…..het 
hoeft immers niet voor altijd te zijn. Voor wat betreft het erbij betrekken van de jeugd: 
we zullen de jeugdafdeling eens vragen iets te presenteren.  
 
2) veiling: 

• Veiling duurt te lang (langdradig). 
• Snellere afwerking van betalen na de veiling. 
• Veiling staat wel erg “centraal”. Iets meer mogelijkheid tot onderlinge contacten en 

uitwisseling zou welkom zijn. 
• Laten zoals het is; prima. Alleen 250 kavels is erg veel, waardoor het rumoerig wordt. 
• De avond is teveel op de veiling afgetemd. Er wordt te weinig geruild. 

 
Doordat we per avond ‘slechts’ 140 tot maximaal 210 kavels aanbieden is dit probleem 
grotendeels opgelost.  
 
3) ruimte / locatie: 

• Meer ruimte. Nu zitten we op elkaars lip. 
• Gebrek aan ruimte. 
• Plaatsruimte. Wat meer bewegingsvrijheid.  
• Geen onderling contact door opstelling tafels. Het is niet mogelijk met andere leden te ruilen 

of te praten of te handelen. Graag grotere locatie. 
• Met name de verlichting. In de huidige ruimte is de sfeer wat ongezellig. 

 
De ruimte zou natuurlijk beter kunnen in alle opzichten. Echter de keuze is ook een gevolg 
van de kosten en dan niet alleen de kosten van zaalhuur, ook de kosten van de 
consumpties tellen hierin mee. De vraag van het bestuur is dan ook: wie kent een andere 
(betere) locatie en wat zou die dan kosten? 
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4) lezingen / presentaties: 
• Praten over postzegels, bij voorbeeld over speciale of aparte en wat iemand verzamelt. Dat 

zie je niet en dat is wel erg jammer. 
• Af en toe een filatelistische kwis.  
• Af en toe een filatelistisch thema zou leuk zijn. Tips om postzegels verzamelen nog leuker te 

maken. 
• Thema-avonden en/of lezingen (niet op de verenigingsavond). 
• Misschien zo nu en dan een onderlinge tentoonstelling. 
• Lezingen / themaonderwerpen. 
• Lezing. 
• Lezingen, diapresentaties. 
• Lezingen, dia presentaties, algemene filatelistische voorlichting. 
• Uitleg over bijvoorbeeld “hoe fatsoenlijke rondzendboekjes te maken” en tegen welke prijzen.  
• Ik mis interessante informatie voor mijn specialisme. 
• Omdat ik alleen maar het thema ”vogels” verzamel, is er voor mij op de verenigingsavonden 

maar weinig aanbod, maar de Bunthoef maakt dit gemis goed.  
• Wat meer over thematische filatelie, wat naar mijn mening meer jongeren trekt. 
• Meer filatelistische kennis. Er is zoveel kennis bij verschillende mensen. Veelal realiseren 

deze mensen zich niet hoe ze anderen zouden kunnen helpen met het delen van deze kennis. 
• Opstellingen van kaders – waarom goud – waarom zilver enz. Meer advies over 

postzegeltentoonstellingen. Meer begeleiding met tentoonstellingen, jurygesprekken enz.  
Af en toe een lezing moet te organiseren zijn. Ook m.b.t. de overige hier aangehaalde 
opmerkingen zullen we proberen af en toe aan de wensen tegemoet te komen. Met name 
bij de Bond zijn verschillende lezingen verkrijgbaar. Nog mooier is als we zelf een lezing 
zouden hebben; dus:”vrijwilligers gevraagd”. Wellicht moet dan ook de  avondindeling 
worden aangepast om te voorkomen dat niet-belangstellenden wegblijven. 
 
5) diversen: 

• Rondzendingen: Sectie O is nooit de eerste met een rondzending. Het meeste is er al uit 
verkocht. 

Voor degene(n) voor wie dit geldt: overlegt u eens met Ludwig Engst. 
 
• Het beschikbaar zijn van catalogi van buitenlandse zegels.  

Hier komt meteen de vraag: welke landen en hoeveel belangstelling is er. Catalogi zijn erg 
duur om aan te schaffen, tenzij er erg veel vraag zou zijn zien wij dit niet als een kerntaak 
van de vereniging. 
 

• Maak ruimte voor vraag en aanbod. Bijv.: ben op zoek naar gebruikte catalogi voor ordenen 
nieuwe collectie. Zou hiervoor een oproep willen plaatsen. 

• Leden moeten zelf ook iets aan kunnen bieden op filatelistisch gebied. Aparte rubriek maken 
tegen lage kosten bijv. verkoop artikelen, postzegels, catalogi enz. 

• Misschien meer vraag en aanbod van postzegels van leden promoten. Zou de OP weer 
kunnen voorzien van wat informatie wat de leden wensen. Het wordt dan nog meer een 
clubblad wat kan leven bij onze leden. 

• Subsidie vragen bij de gemeente. 
• Tekstcontrole op taalfouten moet beter.  
• Goed gehalte voor / van artikelen noodzakelijk. 
• Een verzamelaar aan het woord (in de OP) laten over zijn verzameling of verzamelgebied. 
• OP vooral gebruiken voor verenigingsinformatie, minder voor filatelistische artikelen (wordt 

goed in voorzien door Filatelie). 
Aardige adviezen, waarvan het meeste nu al mogelijk is. Wij vragen elke keer leden die 
een artikeltje kunnen (willen) schrijven. Een rubriek met aanbiedingen maken zou 
wellicht een aardige uitbreiding zijn, dus heeft u iets aan te bieden, meldt u het dan bij 
Cees Bakker. Subsidie is voor zover wij weten in de huidige situatie niet mogelijk. 
 
Naschrift van de redactie 
Als organisator van de enquête: hartelijk dank aan Reinder Luinge, die alle opmerkingen van de 
enquêteformulieren geïnventariseerd en gerubriceerd heeft en aan het bestuur voor de voortvarende 
behandeling hiervan. 
 



Ger van Balveren - multi verzamelaar 
 
Vaste bezoekers van onze verenigingsavonden  kennen hem als gedreven 
verzamelaar van Nederlandse plaatfouten. Ger van Balveren verzamelt  
echter ook rolzegels, maar zijn grote passie is toch wel vlinders 
verzamelen. Het verzamelen van plaatfouten is een specialistisch onderdeel 
van de filatelie, dat nog al wat eisen stelt aan de desbetreffende 
verzamelaar/ster. Hij/zij dient over een gedetailleerde postzegelkennis van 
het desbetreffende land te beschikken; dient een scherp oog voor detail te 
bezitten, maar vooral een eindeloos geduld te hebben om al die 
stockboeken op plaatfouten te doorzoeken. Dit weerhoudt de Nederlandse 
filatelist niet om plaatfouten te verzamelen, in tegendeel er zijn er velen. 

Voor hen wordt een aparte catalogus uitgegeven: de Mast Plaatfouten Catalogus (laatste editie 
2008). Zij hebben een eigen vereniging: de Nederlandse postzegelvereniging “De Plaatfout”, die 
inmiddels 16 jaar bestaat. Deze vereniging geeft een eigen kwartaalblad op A5 formaat uit: de 
Postzegel Variant, waarin ook een veilinglijst opgenomen is. Ook in de Speciale NVPH catalogus 
heeft de heer J. van Wilgenburg een speciaal katern aan dit onderwerp gewijd, zowel van Nederland 
als de Overzeese Gebiedsdelen. Alhoewel de meeste filatelisten niet in geldswaarden denken, is het 
een feit dat postzegels met een plaatfout beduidend meer waard zijn dan de reguliere uitgaven. Ger 
begon in 1990 met het verzamelen van Nederlandse plaatfouten en hij heeft inmiddels een 
indrukwekkende verzameling opgebouwd. 
Hierbij twee duidelijke voorbeelden, maar de meeste plaatfouten zijn veel moeilijker vast te stellen.              
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Plaatfout                     Plaatfout 
  1444P1                            782P 
  De ‘c’                         groene vlek  
ontbreekt                     ‘erwt’ in de 
                     voederschaal        
 
 
 
 
 
 
 

 
Al in 1975 begon Ger Nederlandse rolzegels en automaatboekjes te verzamelen. Rolzegels dienen 
niet verward te worden met roltandingzegels, alhoewel van 1925 tot 1933 ook roltandingzegels tot 
rolzegels getransformeerd werden. Rolzegels werden in rollen van 500 of 1.000 stuks vanaf 1909 
vervaardigd voor grootverbruikers, dus zowel voor de PTT zelf als voor zakelijke grootverbruikers. 
Tot 1935 werden rolzegels gemaakt door vellen zegels via de plakranden te verbinden en deze af te 
snijden op een breedte van één zegel. In 1936 nam de PTT een rotatiepers in gebruik, waarmee 
rolzegels op een efficiënte wijze geproduceerd konden worden. Tot aan 1975 werden de rolzegels 
aan 4 zijden getand, daarna ging de PTT over op 2-zijdige tanding. De rolzegels werden aan de 
achterzijde voorzien van telnummers, zodat het aantal verkochte c.q. gebruikte zegels eenvoudig 
vastgesteld kon worden. Er bestaan 7 types rugnummers. Daarnaast zijn er ook verschillen in de 
toegepaste gomsoorten. Tegenwoordig worden de (zelfklevende) rolzegels in doosjes van 50 of 100 
stuks geleverd. Vanaf 2000 levert de PTT nu TNT ook Port Betaald zegels voor bedrijfsmailings. Deze 
worden uitsluitend gedrukt op rollen van 5.000 of 10.000 stuks. Alleen door Joh. Enschedé&Zn 
gedrukte zegels zijn aan de achterzijde voorzien van een rugnummer. Er zijn nogal wat 
verzamelaars van rolzegels, welke verenigd zijn in de postzegelvereniging Postaumaat, waarvan Ger 
uiteraard ook lid is. Postautomaat geeft ieder kwartaal een  keurig verzorgd bulletin op A4 formaat 
uit, genaamd Bulletin, eveneens met een veilinglijst. Deze vereniging heeft tevens een eigen 
nieuwtjesdienst en een rondzendafdeling. De Nederlandse rolzegels zijn geïnventariseerd in de 
Specialiteiten Catalogus 2006 -2011. Ook zijn vrouw Anja is actief bij de hobby’s van Ger betrokken; 
zij heeft zijn uitgebreide postzegelverzamelingen in Excel ingebracht en dat is een enorme klus! 
 

 



Vlinders 
De grootste passie van Ger van Balveren is toch wel vlinders. Geboren en getogen in het 
Nederlands-Indische Bandung raakte hij als jongen al gepassioneerd door vlinders. Het is dan ook 
geen wonder, dat hij vlinders op postzegels verzamelt. 

 
Ger ging net als meester Prikkebeen met zijn vlindernetje op pad om vlinders te vangen en daarna 
te determineren. Hij houdt van warme gebieden en dus was het tropische Java natuurlijk een 
dankbaar jachtgebied voor hem. Vlinders verzamelen is vrij uniek en in ons land zijn er maar 
enkelen, die zich hiermee actief bezighouden 
Wereldwijd zijn er minimaal 15 vlinder familiegroepen met ieder al gauw 100.000 verschillende 
soorten. Het is dan ook onmogelijk om een complete verzameling te verkrijgen. De levenscyclus van 
vlinders is kort; van cocon tot aan bevruchting van de vlinder minimaal een half uur tot maximaal 
een half jaar. Ger vindt dat de mooiste vlinders zich in Zuid-Amerika bevinden, maar ook andere 
continenten hebben heel fraaie exemplaren. De commerciële waarde bedraagt van enkele tot 
duizenden Euro’s, bijvoorbeeld voor de vogelvlinders uit het voormalige Nederlands Nieuw Guinea. 
Vroeger mochten vlinders zonder enige beperking gevangen worden; tegenwoordig is, zoals alles, de 
vlindervangst gereglementeerd. In Nederland is onder andere de vuurvlinder op de lijst van 
beschermde vlinders geplaatst. Deze vlinder komt nog voor in Friesland en omgevning. 
In 1947 verhuisde Ger naar Den Haag en ging hij zijn hobby op een professionele wijze opzetten. 
Kennis is macht is ook hierop van toepassing en dus legde hij een uitgebreide vlinder documentatie 
aan en bouwde zijn verzameling verder uit. Maar in Nederland was hij al gauw uitgevlinderd en dus 
verlegde hij zijn vangstgebied naar het buitenland. Puur voor zijn hobby, maar soms gecombineerd 
met een vakantie, bezocht Ger de volgende landen: Frans-Guyana, Suriname, Mexico, Nepal, India, 
Indonesië, Oman, Zuid-Afrika, Thailand, Cambodja, Vietnam en alle Europese landen met 
uitzondering van Oost-Europa. Vlinders vind je meestal in ongerepte natuurgebieden en een actieve 
vlinderverzamelaar moet heel wat ontberingen doorstaan om zijn hobby uit te oefenen. Zo liet Ger 
zich in Frans-Guyana uit een vliegtuig droppen in een oerwoud zo groot als half Nederland en moest 
hij net zoals de lokale bevolking overnachten in een primitieve hangmat en het lokale voedsel eten. 

       
Gedurende deze reizen heeft Ger een indrukwekkende collectie vlinders opgebouwd. Hij heeft 
hiervoor zelf een professioneel opbergsysteem gebouwd, bestaande uit een houten frame en 35 
houten laden met glazen deksel en vochtbestrijders. Hierin bevinden zich honderden vlinders, de 
één nog mooier dan de andere, kortom ook deze verzameling is een lust voor het oog. Ger van 
Balveren is een verzamelaar in de ware zin des woords; niet alleen heeft hij indrukkende 
verzamelingen, zijn kennis over de diverse onderwerpen is encyclopedisch. Uit ecologisch oogpunt 
adviseert Ger nu om een camera i.p.v. een net te gebruiken.  
 
Cees Bakker 
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Sleutels en sloten door de eeuwen heen  
Voor mijn pensionering werkte ik voor de firma Lips, inderdaad, de leverancier van de bekende 
sleutels en sloten. Daardoor is een bepaalde mate van beroepsvervorming ontstaan, zodat ik nu bij 
elke deur die ik open doe eerst kijk welk soort slot of cilinder er in de deur zit en iedere onwetende 
die dat ziet gelijk vraagt of ik pijn in mijn rug heb. Logisch dus dat ik in mijn postzegelhobby steeds 
weer op zoek ben naar zegels, stempels en alle andere soorten van filatelistische zaken die met dit 
onderwerp te maken hebben. Daar komt nog bij dat Lips beschikte over een fantastische collectie 
oude sleutels en sloten, die op dit moment ligt opgeslagen in het Stadsdepot van Dordrecht.  
Helaas is het onderwerp geen bekend thematisch gebeuren. Navraag bij handelaren en collega- 

verzamelaars leveren meer vraagtekens op dan antwoorden. 
Toch is er veel over dit onderwerp te vinden. Vooral zegels en 
stempels waarop een sleutel is afgebeeld als symbool 
(Vaticaan) of als wapen van een stad (Bremen – Leiden) zijn in 
ruime mate verkrijgbaar.  
Het afsluiten van een ruimte of een kist of kast is van alle 
tijden. Bekend is dat de Egyptenaren, de Grieken, de 
Romeinen en vrijwel alle andere oude volken beschikten over 
sloten en de daarbij behorende sleutels. Niet alleen kon men 

daarmee onbevoegde en ongewenste indringers buiten sluiten, het hebben van een sleutel was ook 
een teken van welvaart en macht. Degene die niets had, hoefde ook niets af te sluiten.  
Zo gebruikten de Egyptenaren een houten slot, dat op de binnenzijde van de deur werd vastgezet, 
voorzien van een zware grendel, die alleen kon worden verschoven, als – door middel van een 
houten sleutel, waarop een aantal houten pennen stonden - eenzelfde aantal houten 

blokkeerpennen werden opgetild, zodat de grendel werd ‘ontgrendeld’. Dit 
werd gedaan vanaf de buitenzijde, door de 
hand met de sleutel door een gat in de deur te 
steken. Op bijgaande (persoonlijke; er bestaan 
helaas geen ‘normale’ zegels met een 
dergelijke afbeelding) zegel is een dergelijk slot 

te zien (Lips Collectie).  
De techniek waarmee sleutel en slot functioneerden komt voor een groot 
deel overeen met de techniek zoals die vandaag de dag nog steeds 
wordt gebruikt in een sluitcilinder, waarmee hedendaagse sloten worden 
bediend; dat wil zeggen dat in een moderne cilinder ook stiften worden 
bewogen, die zorgen dat een ‘breuklijn’ wordt vrijgegeven, waarna de 
sleutel kan worden omgedraaid en het slot bediend. Natuurlijk wel allemaal van metaal en met 
veertjes en veel verfijnder, maar toch hetzelfde idee.  
In het korte bestek van dit artikel is het niet mogelijk alle details en alle 
verder ontwikkelde technieken te beschrijven. Wel is het belangrijk te weten 
dat zelfs in de tijd van de Egyptenaren en later natuurlijk ook de andere 
ontwikkelde volken, ook al gebruik maakten van een draaisleutel, zoals de 
votiefsleutel (van Latijn: votum, gelofte en belofte: dat wat beloofd en daarna 
ingelost is, vaak als eerste lid van samenstellingen zoals votiefaltaar, 
votiefkaars, votiefkerk, votieflamp, votiefmis, enz.) uit 1666 afgebeeld op de 
Luxemburgse zegel. De baard van de sleutel is van een ingewikkelde 
constructie, hetgeen betekent dat binnen in het slot een zelfde soort 
constructie moet zijn, waar de sleutel doorheen kan draaien.  

De sleutel van het middeleeuwse kerkje in Andorra is wat minder 
ingewikkeld, hetgeen ook betekent dat de binnenzijde van het slot 
eenvoudiger van opzet is. Overigens is dit één van de weinige ‘echte’ 
sleutels, afgebeeld op een postzegel.  
Natuurlijk is het slot en met name de sleutel ook als symbool altijd zeer 
belangrijk geweest. Van de vroege Egyptenaren, die hun zware houten 
sleutels op de schouder (sleutelbeen) lieten dragen door bedienden, tot en 
met de symboliek van het overhandigen van de stadssleutels aan 

bijvoorbeeld Sinterklaas of een andere belangrijke officiële bezoeker. Maar het meest belangrijke 
symbool voor de Christelijke wereld is wel de overhandiging door Christus van de sleutels van de 
hemel aan Petrus, zijn opvolger als leider van geloof en kerk.  
De Paus, opvolger van Petrus, heeft in zijn wapen een tweetal gekruiste sleutels, één als symbool 
van hoofd van de Kerk, één als symbool van de toegang tot de hemel.  
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 De Heilige Petrus wordt over het algemeen afgebeeld met alleen de hemelsleutel, als symbool van 
het toegelaten worden tot de hemel via het geloof, dus via Petrus en de Kerk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een andere symbolische toepassing van de sleutel is de zogenaamde ‘raadsherensleutel’. Deze 

sleutels, vaak van goud of zilver, werden uitgereikt aan belangrijke 
functionarissen en adviseurs van de koning of de keizer. Het waren over het 
algemeen kostbare en zeer fraai uitgevoerde sleutels, waarmee overigens 
geen enkel slot te bedienen was. Ze werden als een soort van decoratie 
gedragen om daarmee de waardigheid en de belangrijkheid van de drager te 
onderstrepen.  
Sleutels werden ook afgebeeld op vele stads-, lands- en andere wapens, 
vaak als symbool van het toegewijd zijn aan Petrus (Leiden, Bremen), maar 
soms ook als symbool voor de toegangspoort tot een bepaald gebied, zoals 
voor Gibraltar (toegangspoort tot de Middellandse Zee) en Cuba 
(toegangspoort tot de golf van Mexico.) 
 

Ook symbolisch is het gebruik van de sleutel door Janus, een authentieke Romeinse godheid. Janus, 
met zijn twee gezichten, was het symbool van de in- en uitgang, naar binnen en naar buiten, naar 
verleden of toekomst, de hoeder van poorten en drempels in het oude Rome. Gezinshoofden deden 
een beroep op Janus om boze geesten af te weren. 
Janus was ook verbonden met het begin van het nieuwe 
jaar: de eerste maand van het jaar werd naar hem 
vernoemd. In Rome markeert een prachtig beeld van 
janus de uit 62 v.Chr. stammende brug ‘Pons Fabricius’. 
Het dragen van een sleutel 9, de zogenaamde Janus, 
bracht geluk. Het verschafte de drager een 
vooruitziende blik en het verbeterde zijn oordeel.  
Vandaag de dag is sprake van een ‘Januskop’ wanneer 
iemand twee gezichten vertoont. Wanneer iemand 
bijvoorbeeld andere dingen doet dan hij zegt te doen. 
Eigenlijk met de nadruk op onbetrouwbaar zijn of in 
ieder geval anders dan men zou denken. Dat Janus ook 
in later tijden nog zijn symbolische waarde heeft, is te 
zien aan de toegangsdeur van het stadhuis in Sneek, die 
wordt bereikt via een bordes, aangebracht in de jaren 
1744-1745, met een zandstenen versiering van de 
Sneker beeldhouwer Gerben Jelles Nauta (1694-1757). 
Aan weerszijden van de afgebeelde wapenschilden zijn 
allegorische figuren aangebracht. Achter een vrouwenfiguur staat een mannenfiguur, die herkenbaar 
is als ‘de wijsheid’. Zijn hoofd is een Januskop, een oud en een nieuw gezicht die de blik op het 
verleden en de toekomst symboliseren. 
Belangrijk is de sleutel altijd geweest en dat zal ook zo blijven, want ondanks alle elektronische 
beveiliging doet iedereen nog steeds z’n deur open met een sleutel en de belangrijkheid wordt het 
meest ervaren wanneer de sleutel zoek blijkt te zijn op het moment dat men naar binnen zou 
willen…… 
 
Reinder Luinge  
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Wat gebeurt er met mijn verzameling na mijn overlijden? 
Alles is vergankelijk. Vorig jaar heb ik nogal wat dierbaren verloren en in een aantal gevallen was de 
erfenis van hen de oorzaak van heftige familie twisten, omdat de bewuste personen niets op papier 
hadden vastgelegd. Dit geeft je stof tot nadenken. Een formulier in De Waalzegel, het 
verenigingsblad van de Nijmeegse filatelisten over Mijn Verzameling zette mij aan tot het schrijven 
van dit artikel. Er is een tijd van komen en van gaan. Wij allen zijn gekomen, maar steeds meer van 
ons gaan eens toch naar de hemelse stockboeken.  
Na het overlijden is altijd een kwestie van Waar,Wat en Wie. Waar de verzameling zich bevindt, zal 
aan de nabestaanden wel bekend zijn. maar als u deze in een kluis bewaart: wie is op hoogte van 
slotcombinatie of weet waar de sleutel ligt. De vraag Wat is veel gecompliceerder. U weet zelf 
natuurlijk alle details van uw verzameling, maar meestal bent u de enige in de intieme familie, die 
hierover met verstand van zaken kan oordelen. Om uw erfgenamen niet met een onbekende factor 
te confronteren, verdient het aanbeveling om al bij leven een specificatie op te stellen van uw 
verzameling. In de meest eenvoudige vorm zou deze dienen te bestaan uit: land of thema, aantal 
albums of stockboeken, catalogus waarde en executie waarde. De executie waarde voor de 
gemiddelde postzegelverzameling bedraagt tussen de 10 en 20 procent van de catalogus waarde. 
Mijns inziens verdient het echter aanbeveling om een meer gedetailleerde specificatie samen te 
stellen. Ikzelf leg mijn diverse verzamelgebieden sinds 1993 vast in Excel bestanden, welke 
gebaseerd zijn op de catalogi van de diverse landen. Toen had ik hiervoor als reden, dat dergelijke 
bestanden mij een inzicht over mijn verzameling gaven; ik kon op een eenvoudige manier de 
waarde bepalen, bij rondzendingen of andere aankopen heel snel controleren of ik een bepaalde 
postzegel al in mijn bezit had, een vergelijking maken tussen vraag- en catalogusprijs, mancolijsten 
samenstellen, statistische vergelijkingen maken, etc. Alhoewel er steeds meer thema catalogi 
verschijnen, zal de gemiddelde thema verzamelaar deze niet vaak aanschaffen. Maar hij zal zeer wel 
in staat zijn om een geschatte waarde voor zijn thema verzameling te bepalen. 
Het verdient aanbeveling om alle documentatie van uw verzameling, dus niet alleen de specificaties, 
maar ook andere zaken zoals taxatierapporten en verzekeringspolis, bij elkaar te bewaren. Van deze 
plaats dient uw partner, executeur-testamentair of vertrouwde relatie op de hoogte gebracht te 
worden.  
Wie is de echter meeste complexe factor. Gedurende uw leven heeft u met veel liefde, tijd maar ook 
geld een mooie verzameling opgebouwd, maar wat gebeurt hiermee na uw verscheiden? Het 
mooiste zou zijn als uw partner of een ander familielid uw verzameling zou voortzetten, maar in de 
realiteit is dat praktisch nooit zo. Dus belandt uw collectie in uw erfenis en dat kan heel wat 
problemen veroorzaken. Heeft u niets vastgelegd, gaat uw verzameling naar de wettige 
erfgenaam/erfgenamen zonder dat u enige controle hierover heeft. Het is dus te adviseren om uw 
wensen inzake uw collectie schriftelijk vast te leggen. Velen denken dat een codicil, ondertekend 
door de erflater, voldoende is. Dit is echter allen het geval als er een specifieke uitvoerige 
omschrijving wordt gegeven, dus bij voorbeeld niet mijn verzameling Nederland of mijn motief 
verzameling sport. 
Het formulier ‘Mijn Verzameling’ qat u vindt op 17 en 18, of op verzoek door mij aan u per 
E-mail – ceesckb@planet.nl -gezonden kan worden, kan u wellicht hierbij van dienst zijn. 
Ik heb dit formulier op de nodige punten aangepast.  
Zoals eerder vermeld, is dit formulier slechts een advies of aanwijzing. Wilt u het goed regelen dan 
dient u een testament op te laten maken (of als u al een testament heeft) hierop door een notaris 
een aanvulling te laten maken. Let op, als u een gehuwde verzamelaar bent, die in gemeenschap 
van goederen is gehuwd, dan dienen beiden een testament te maken, immers bij een gemeenschap 
van goederen behoren alle bezittingen, dus ook de postzegelverzameling(en ook alle schulden) aan 
ieder van de echtgenoten voor de helft! Wellicht is dit ook het moment om uw overige wensen met 
een notaris te bespreken, zodat u een regeling kunt laten vastleggen over uw gehele vermogen. De 
kosten bedragen indicatief 600 tot 700 Euro.  
Terug naar het formulier Mijn Verzameling. Als begunstiger van uw postzegel nalatenschap kunt 
naast familieleden of verwanten, andere personen, een executeur-testamentair, instellingen, 
(postzegel)verenigingen of goede doelen als uw erfgenaam benoemen. Dit laatste is zeker te 
overwegen, als er geen directe nazaten zijn. Overigens geldt hetzelfde voor andere zaken uit uw 
nalatenschap. Let op de vermelding in het formulier moet overeenstemmen met de beschikkingen 
die u in uw testament treft of al heeft getroffen. 
De eerlijkheid gebiedt mij echter, u opmerkzaam te maken op het feit, dat er ook een aantal 
nadelen kleven aan het goed vastleggen van uw verzameling. U hebt uw verzameling als hobby 
opgebouwd, maar zal als regel inmiddels een aanmerkelijke waarde vertegenwoordigen, zowel qua 
catalogus- als executiewaarde.  
 



Daardoor ontstaat het gevaar dat na uw overlijden deze bedragen een geheel eigen leven gaan 
leiden. Gaat alles in harmonie, dan is er niets aan de hand maar als er onenigheid over uw erfenis 
ontstaat tussen een aantal erfgenamen, kunnen deze waardes een cruciale rol gaan spelen, waarbij 
de ene partij gebaat is bij een zo hoog mogelijke waarde en de andere bij de laagste. En mocht de 
belastingsdienst hier lucht van krijgen, dan kan er mogelijk ook nog een behoorlijk bedrag aan 
successierechten geheven gaan worden. 
Het is dus absoluut aan te raden om uw nalatenschap op een duidelijke en niet mis te 
verstane wijze via een notaris vast te leggen. 
 
Ik heb voor het schrijven van dit artikel ruggespraak gehad met Henk Makkelie, die werkzaam is bij 
Notariaat Meijer, Markt 6 te 4931 BS Geertruidenberg. De heer Makkelie is zelf filatelist, lid van de 
Postzegelvereniging Breda en uit dien hoofde zeer ter zake kundig. Hij heeft veel sympathie voor 
mijn betoog om duidelijk te maken dat het maken van een testament onder omstandigheden zeer 
gewenst is, temeer omdat hij in de praktijk meemaakt, tot welke ongewenste situaties het niet goed 
vastleggen van uw wensen kan leiden. Hij is bereid om zonder kosten u van advies te dienen; u 
kunt hem bereiken van maandag t/m vrijdag onder nummer 0162 – 516 400. 
 
Let wel: het bovenstaande is slechts een goed bedoeld advies; u moet naar eigen goeddunken 
handelen, want voor iedereen kan de situatie weer anders liggen. 
 
Cees Bakker 
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Opgemaakt op
Plaats

Gegevens eigenaar Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Sofi nummer

Handtekening

Lid van de volgde Vereniging OVVP
vereniging(en) Lid nummer

Secretariaat

Bijzonderheden

Indien mijn verzameling verkocht of getaxeerd dient te worden, dan zijn de volgende
personen, instellingen of bedrijven mijns inziens vertrouwde adressen.
Naam Adres Woonplaats

De verzekeringspolis met nummer ligt
De taxatierapport(en) ligt/liggen
De specificaties bevinden zich

De door mij geschatte/bepaalde waarde van mijn verzameling bedraagt €

Hiervoor dient naar mijn mening  bij verkoop minimaal verkregen worden €
Maar ik vertrouw het eindoordeel van bovenstaande personen, instellingen of bedrijven.

MIJN VERZAMELING
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Een beknopte omschrijving van mijn verzameling(en).
Waarde

Waarde

Waarde

Extra aandacht vraag ik voor de volgende postzegels/poststukken/deelverzamelingen

Mijn wensen t.a.v. van mijn verzameling( en) luiden als volgt:
1.
2.
3.
N.B.
Dit formulier is uitsluitend rechtsgeldig indien het bekrachtigd is door een notaris.
In alle andere gevallen is het een dringend  advies aan de nabestaanden.
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Thema's

Overigen

MIJN VERZAMELING

Landen



Bieden No. Land Omschrijving p/o/g Cat. prijs Limiet Inzender Opbrengst
1 Nederland nr. 133 g 25,00 5,00 067-381
2 Nederland 487-489 g 18,50 4,00 ,,
3 Nederland nr. 557 g 15,00 3,00 ,,
4 Nederland nr. 560 g 41,50 6,00 ,,
5 Nederland nr.267-268 g 4,00 0,80 ,,
6 Nederland nr. 1581 g 17,50 3,50 ,,
7 Nw.Guinea stockkaartje diversen g 19,00 3,50 ,,
8 Nederland 100 jaar pakketpost 2,50 473-366
9 Motief biljarten/dammen 4,50 1,00 ,,
10 Nederland 7 combinaties uit PZB 8 p 19,10 3,00 ,,
11 Nederland rolzegels strip 1113a-1115a p 12,50 2,50 ,,
12 Nederland 578-581 p 32,50 7,50 ,,
13 Nederland 583-587 p 26,50 6,50 ,,
14 Nederland 596-600 p 17,00 4,00 ,,
15 Nederland 563-567 p 37,50 8,50 ,,
16 Belgie 892-897 p 117,00 39,00 ,,
17 Belgie 930-933 p 7,50 1,50 ,,
18 Nederland 495-499 p 6,50 1,80 417-382
19 Nederland 500-503 p 9,10 2,20 ,,
20 Nederland 538-541 p 12,00 3,50 ,,
21 Nederland 542-543 p 22,00 5,50 ,,
22 Nederland 544-548 p 26,00 6,00 ,,
23 Nederland 550-555 p 70,00 16,00 ,,
24 Nederland 596-600 o 12,00 2,00 ,,
25 Nederland 649-653 o 15,50 3,00 ,,
26 Nederland 655-659 o 22,00 3,50 ,,
27 Nederland 110-113(2x)+139-40+252-55 g 17,25 1,80 746-365
28 Nederland 313-317 kind 1938 o 13,50 1,50 ,,
29 Nederland 374-378 kind 1940 o 15,00 1,50 ,,
30 Nederland 544-548 kind 1949 o 22,00 2,50 ,,
31 Nederland 593 tentoonstelling 1952 p 25,00 4,50 ,,
32 Nederland 622,626,631,637,638,640 p-o 40,00 7,00 ,,
33 Nederland 647-648+715-719 o 20,55 2,50 ,,
34 Nederland 702-706 kind 1957 o 20,00 2,50 ,,
35 Nederland 943-44 (2x) o 18,60 2,00 ,,
36 Nederland 661-65 kankerbestrijding 1955 o 16,00 2,00 ,,
37 Nederland 602-06 zomer g 22,00 3,00 826-370
38 Nederland 607-611 rode kruis o 21,00 2,00 ,,
39 Nederland 655-659 zomer o 22,00 3,00 ,,
40 Nederland 661-65 kankerbestrijding 1955 o 16,00 2,00 ,,
41 Nederland 666-70 kind o 16,00 2,50 ,,
42 Nederland 676-80 olympiade o 12,40 1,50 ,,
43 Nederland 683-87 kind o 10,00 2,00 ,,
44 Nederland 743-44 Volksgezondheid p 8,00 1,50 ,,
45 Nederland 886-88 Amphilex p 12,00 2,00 ,,
46 Nederland FDC's 193,195,198,199,201 onb 1,00 123-371
47 Nederland FDC's 177,180,183,184 onb 1,00 ,,
48 Nederland FDC's 147-150,171 onb 1,00 ,,
49 Nederland FDC's 306,375,383 onb 1,00 ,,
50 Nederland FDC's Beatrix en Claus 5x onb 1,00 ,,
51 Nederland FDC's koningin en prins 4x onb 1,00 ,,
52 Nederland FDC's Beatrix 9x onb 1,50 ,,
53 Nederland diverse enveloppen onb 1,00 ,,
54 Nederland diverse enveloppen onb 1,00 ,,
55 Wereld doos veel zegels g 0,50 ,,
56 Duitsland kaart 32 zegels g 166,00 10,00 083-372
57 Duitsland 5 series g 17,20 3,00 ,,
58 Nederland Maximumkaarten 1981,87,88,89 g 2,00 ,,
59 Nederland 978-983 kind o 33,30 3,30 ,,
60 Rusland blok met 24krt.goud opdruk g 5,00 ,,
61 Duitsland 450 Zegels g 1,00 ,,
62 Belgie blok Margaritta p 1,00 ,,
63 Belgie strip Waterloo p 2,00 0,50 ,,
64 Duitsland blok uit 1980 p 10,00 1,00 ,,
65 Belgie blok 2008 Antverpia p 1,00 ,,
66 Belgie blok 32 p 85,00 20,00 495-373
67 Belgie blok 17 p 16,00 5,00 ,,
68 Belgie blok 13-14 p 21,00 5,00 ,,
69 Belgie 3 blokken g 2,00 ,,
70 Duitsl.Bund blokken 8,10,12 p 2,00 ,,
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Bieden No. Land Omschrijving p/o/g Cat. prijs Limiet Inzender Opbrengst
71 Duitsl.Bund blokken 8,16 en 18 p 2,00 495-373
72 Duitsl.Bund blokken 4,12 en 22 p 2,00 ,,
73 Duitsl.Bund blokken 7,12 en 20 p 2,00 ,,
74 Duitsland 2 blokken Bund , 1 x Berlijn p 1,00 ,,
75 Nederland blokken 1190,1214,1236 p 12,40 1,20 408-374
76 Nederland blokken 1233,1279,1299 p 11,70 1,10 ,,
77 Nederland blokken 1320,1344 p 10,80 1,00 ,,
78 Nederland blokken 1390,1414,1418 p 17,40 1,60 ,,
79 Nederland blokken 1418,1438,1460 p 18,90 1,70 ,,
80 Nederland blokken 1438,1460,1486 p 19,50 1,80 ,,
81 Nederland blokken 1486,1517,1541 p 18,30 1,60 ,,
82 Nederland blokken 1517,1541,1556 p 15,80 1,50 ,,
83 Nederland blokken 1556,1578,1604 p 15,00 1,40 ,,
84 Nederland blokken 1627,1642,1661 p 27,50 2,50 ,,
85 Ned.Indie 135-137 Rode kruis o 25,00 5,00 178-375
86 Ned.Indie 176-179,181,186-194 g 12,00 2,00 ,,
87 Ned.Indie 176-179,216,235-238 o 16,75 3,00 ,,
88 Ned.Indie 171,180-185,228-234 g 14,30 2,50 ,,
89 Ned.Indie 181,211-215,266-271 g 7,50 1,20 ,,
90 Ned.Indie 171,181,221-227 g 10,80 2,00 ,,
91 Ned.Indie 216-220 g 14,25 2,50 ,,
92 Ned.Indie 239-40+ Luchtpost 13 en 18 o 25,50 5,50 ,,
93 Ned.Indie dienst 26-27 g 46,50 9,00 ,,
94 Nederland 405-421,423-27,444,48 p 7,40 1,00 ,,
95 Nederland 876-916 o 40,95 6,00 876-377
96 Nederland 827-874 +858 o 39,70 4,00 ,,
97 Nederland Port diversen g 60,00 5,00 ,,
98 Nederland port diversen incl.1 en 2 g 120,00 10,00 ,,
99 Nederland 759-763+1215-24+1261-69 p 20,80 2,00 ,,
100 Griekenland 2 series uit 2000 p 1,50 746H-378
101 Israel 3 series uit 2000 p 2,50 ,,
102 Nederland stockkaart diversen p-o 40,00 4,50 ,,
103 Nederland blok 1042 p 15,00 2,00 ,,
104 Nederland 1059-63+1079-83 p 18,00 2,50 ,,
105 Nederland Provincievel 5 V2069 Brabant p 12,50 6,00 ,,
106 Nederland Provincievel 8 V2072 Utrecht p 10,00 5,00 ,,
107 Nederland Provincievel 9 V2073 Limburg p 15,00 7,50 ,,
108 Nederland Provincievel 11 V2075 Zeeland p 15,00 7,50 ,,
109 Nederland Provincievel 11 V2075 Zeeland p 15,00 7,50 ,,
110 Nederland Vel decemberzegels 1999 p 12,00 6,00 724-379
111 Nederland Vel decemberzegels 2001 g 1,00 ,,
112 Nederland 1210-1214 p 7,80 3,00 ,,
113 Nederland 1852-1855 p 13,50 3,60 ,,
114 Nederland vel koninklijke familie p 11,00 3,90 ,,
115 Nederland vel Carel Fabritius p 11,00 4,90 ,,
116 Nederland vel Vincent van Gogh p 11,00 3,90 ,,
117 Nederland vel Landschappen p 10,00 3,90 ,,
118 Nederland vel 200 jaar Rijksmuseum 2000 p 13,00 4,00 ,,
119 Nederland vel gefeliciteerd 2000 p 10,00 4,00 ,,
120 Nederland vel Sail Amsterdam p 13,00 4,00 ,,
121 Nederland vel 10 pers.postzegels p 9,00 3,90 ,,
122 Wereld verrassingsdoos !!!!! 1,00 ,,
123 Nederland 5 series uit 1980-82+blok 1190 p 14,50 3,00 070-380
124 Nederland 1237-1250 + 1237a-1250a p 74,80 21,00 ,,
125 Nederland 1488-1501 + 1488a-1501a p 64,50 12,50 ,,
126 Nederland blok 1739 p 9,40 3,00 ,,
127 Nederland blok 1855 p 9,00 3,00 ,,
128 Nederland blok 1930 p 9,00 3,00 ,,
129 Nederland blok 2114 p 8,00 3,00 ,,
130 Motief zakje treinen afgeweekt g 1,00 001-383
131 Wereld 2 zakjes zegels afgeweekt g 1,00 ,,
132 Diversen Holland album 2,50 ,,
133 Nederland 30 FDC's diversen onb 42,40 4,00 ,,
134 Nederland 30 FDC's diversen onb 51,00 5,00 ,,
135 Nederland 30 FDC's diversen onb 49,30 5,00 ,,
136 Nederland 15 FDC's diversen onb 34,00 3,00 ,,
137 Nederland 15 FDC's diversen onb 59,70 5,00 ,,
138 Nederland 35 FDC's diversen onb/be 105,00 8,50 ,,
139 Nederland diversen FDC's en enveloppen bes 60,00 6,50 ,,
140 Polen 3x10 briefkaarten 1,50 ,,

totaal 532,60
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Zoals postzegels zijn er ook brillen in verschillende  kwaliteiten. 
 

Leesbrillen vanaf    €   39,00 
 

Uw adres voor de meest zuivere handloepen. 
 

Optiek Cum Laude 
Arendshof 9 

tegenover Gimbrere 
Tel. 0162 450253 

www.optiekcumlaude.nl  
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Opnieuw gevraagd 
rondzendboekjes 
 
Uit de rondzendboekjes, die 
regelmatig bij meerdere leden van 
onze vereniging circuleren, worden 
over het algemeen veel zegels 
genomen.  
De deelnemers, zowel de inzenders 
als de kopers zijn over het algemeen 
enthousiast en velen hebben op deze 
voordelige manier hun verzameling 
prima kunnen uitbreiden.  
Voor de inzenders een gemakkelijke 
en vertrouwde manier om dubbele en 
overtollige zegels op te ruimen. 
Maar er is nog steeds meer vraag dan 
aanbod. Maakt u dus van de 
gelegenheid gebruik en lever goede 
boekjes, dus met een goede inhoud, 
betere zegels van goede kwaliteit, in 
bij Ludwig Engst, hoofd 
rondzendverkeer (tel. 0162-684934, 
E-mail: l.engst@hetnet.nl ).  
Bij hem kunt u lege rondzendboekjes 
verkrijgen voor € 1,00 per stuk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

De dubbeltjestafel van Toon Stoopen en Piet van Steen 
Op de dinsdagavondbijeenkomst van 15 september 2009  liggen de volgende 
stockboeken ter inzage: 
 

auto’s   blokken/velletjes vlinders   vliegtuigen 
Rusland   Australië  Canada   Hongarije 

 
Op de dinsdagavondbijeenkomst van 20 oktober 2009  liggen de volgende  
stockboeken ter inzage: 
 

Nederland  Duitsland  Frankrijk   Spanje 
Griekenland  Oostenrijk  Tsjecho-Slowakije Amerika  
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Van de Veilingcommissie 
Als u niet in de gelegenheid bent onze maandelijkse bijeenkomst te bezoeken bestaat de mogelijkheid om 
schriftelijk of via E-mail aan onze clubveiling deel te nemen. 
Wilt U hiervan gebruik maken dan kunt u dat doen door onderstaand strookje in te vullen en uiterlijk zondag   
13 september  in te leveren bij : 
 Cees Pijpers, St. Maartenstraat 8, 4902 XN Oosterhout  
 of Peter Hendrickx, Fazantendrift 27, 5126 XA Gilze 
 E-mail:: petercmhendrickx@home.nl 
 
Naam : _____________________  Lidnummer:________             Tel nr. :____________ 
 
wil deelnemen aan de veiling van september 2009 en meebieden als volgt: 
1. kavel nr.  ______  max. prijs:  ______    2. kavel nr.  ______  max. prijs:  ______ 
3. kavel nr.  ______  max. prijs:  ______    4. kavel nr.  ______  max. prijs:  ______ 
5. kavel nr.  ______  max. prijs:  ______ 
 
 
Van de Veilingcommissie 
Als u niet in de gelegenheid bent onze maandelijkse bijeenkomst te bezoeken bestaat de mogelijkheid om 
schriftelijk of via E-mail aan onze clubveiling deel te nemen. 
Wilt U hiervan gebruik maken dan kunt u dat doen door onderstaand strookje in te vullen en uiterlijk zondag   
18 oktober  in te leveren bij : 
 Cees Pijpers, St. Maartenstraat 8, 4902 XN Oosterhout  
 of Peter Hendrickx, Fazantendrift 27, 5126 XA Gilze 
 E-mail:: petercmhendrickx@home.nl 
 
Naam : _____________________  Lidnummer:________             Tel nr. :____________ 
 
wil deelnemen aan de veiling van oktober 2009 en meebieden als volgt: 
1. kavel nr.  ______  max. prijs:  ______    2. kavel nr.  ______  max. prijs:  ______ 
3. kavel nr.  ______  max. prijs:  ______    4. kavel nr.  ______  max. prijs:  ______ 
5. kavel nr.  ______  max. prijs:  ______ 
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           TNT Post 
           Port betaald 
  
 
 
   
 
Indien onbestelbaar retour aan: Jeroen Boschstraat 72, 4901 MS Oosterhout 

 

 
 
De Oosterhouter Post is het officiële verenigingsorgaan van de OVVP- 
de Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars. 
 
De OVVP bestaat inmiddels 36 jaar en is aangesloten bij    
de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelisten. 
 
In Nederland is de OVVP één van de grotere zelfstandige filatelistenverenigingen en 
zij biedt haar leden een groot aantal activiteiten zoals: 
 

 Een uiterst bescheiden contributie, slechts € 27,50 per jaar inclusief het 
abonnement op het maandblad Filatelie 

 10 maal per jaar een gezellige maandelijkse verenigingsbijeenkomst 
 Interessante veilingen met 140 kavels per avond 
 Een ledenservice dienst, die postzegels, FDC’s, albums, stockboeken, catalogi 

en andere filatelistische benodigdheden tegen sterk gereduceerde prijzen 
levert 

 Iedere maand de vrij toegankelijke Brabantse Postzegelbeurs in de Bunthoef 
te Oosterhout 

 Maandelijks rondzendverkeer 
 Minimaal 5 keer per jaar de uitgave van ons verenigingsblad de Oosterhouter 

Post op A4 formaat en in kleur 
 Speciale club activiteiten zoals gezamenlijke bezoeken aan filatelistische 

evenementen 
 Deelname aan regionale en nationale filatelistische tentoonstellingen 
 Een eigen website: www.oosterhouterpost.nl 
 Minimaal twee keer per maand een elektronische nieuwsbrief van onze 

voorzitter met allerlei filatelistische wetenswaardigheden 


