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DE OOSTERHOUTER POST    

Officieel orgaan van de Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars 
Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen 

Ingeschreven bij de K.v.K. Breda onder nummer 40281546 
 
Dinsdagavondbijeenkomsten: deze worden gehouden in Wijkcentrum Strijen, Sperwerstraat 3,  
4901 AW Oosterhout. Tel: 0162 – 431154 

21 september - 19 oktober -16 november - 21 december 
Jeugdbijeenkomsten: worden gehouden op de 1e zaterdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur in de 
kleine zaal van wijkcentrum De Bunthoef, Bloemenhof 2, 4904 CA Oosterhout-Zuid. Tel: 0162-432738 
Postzegelbeurzen: 
Oosterhout: Deze Brabantse Filatelistische dagen worden gehouden op de 1e zaterdag van de maand van 
13.00 tot 16.00 uur in wijkcentrum De Bunthoef, Bloemenhof 2, 4904 CA Oosterhout. Tel: 0162-432738 

 4 september - 2 oktober - 6 november- 4 december 
37e jaargang  No. 4  september 2010 

Bijeenkomst van18 mei 2010 in wijkhuis Strijen, Sperwerstraat 3, Oosterhout,  
telefoon 0162 - 431154 

Aanvang 20.00 uur     Zaal open vanaf 19.00 uur 
Agenda voor de bijeenkomsten van 21 september en 19 oktober 2010 

1. Opening door de voorzitter 
2. Ingekomen en/of uitgaande post 
3. Wat verder ter tafel komt 
4. Rondvraag 
5. Veiling 366 – 140 kavels, respectievelijk veiling 367 - 140 kavels 
6. Pauze en afrekening van de gekochte kavels 
7. Veiling toto 
8. Sluiting 
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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 u uiterlijk op de zondag voor de respectievelijke verenigingsavond/veiling aan te melden 
bij: Peter Hendrickx, Fazantendrift 27, 5126 XA Gilze. E-mail: petercmhendrickx@home.nl 
Vermeld hierbij uw naam, lidnummer, telefoonnummer, gewenste kavel(s) en hun maximum prijs/prijzen. 
Wij zullen er dan voor zorgdragen, dat uw bieding adequaat uitgevoerd wordt. 
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Rondzendboekjes gevraagd 
Zoals in het artikel ‘Achter de schermen van de O.V.V.P. 1’ reeds vermeld werd, is het 
rondzendverkeer een zeer belangrijk en bindend onderdeel van onze vereniging. Maar aangezien wij 
meer dan 250 leden hebben, is de behoefte aan rondzendboekjes erg groot. U wordt dan ook van 
harte uitgenodigd om rondzendboekjes in te leveren bij onze rondzendleider Ludwig Engst. Dit is 
niet alleen van belang voor onze vereniging, maar ook van u zelf. Het is de ideale methode om uw 
doubletten of overtollige zegels  op een relatief simpele wijze te koop aan te bieden aan een groot 
en select publiek. Dit geeft dus veel meer kans op verkoop tegen een voor u acceptabele prijs dan 
Marktplaats, E-Bay en Speurders, waar u moet afwachten wat men biedt, of dat men uw vraagprijs 
accepteert. Bovendien moet u de potzegels inscannen en niet iedereen beschikt over de benodigde 
apparatuur. Lege rondzendboekjes zijn verkrijgbaar voor slechts 1,00 Euro bij Ludwig Engst, E-mail 
adres: l.engst@hetnet.nl. Wij zien uw positieve reacties graag tegemoet. 
 
Het bestuur van de O.V.V.P. 
 
KNBF Nieuwsbrief een groot succes 
De digitale KNBF Nieuwsbrief, geïnitieerd door en onder redactie van onze voorzitter Reinder Luinge 
is nu al een doorslaggevend succes. Ondanks de vakantie periode heeft de Nieuwsbrief nu al meer 
dan 1.200 abonnees. Heel begrijpelijk trouwens, want dit digitale magazine staat boordevol met 
interessante en vlot leesbare filatelistische informatie. De lezers van de KNBF Nieuwsbrief komen 
niet alleen uit ons eigen land, maar ook uit België, de Verenigde Staten en zelfs uit Zuid-Afrika. 
Professor Henk Geertsema van de Stellenbosch Filatelisten Vereniging reageerde op mijn artikel over 
de frankeerwaardes van Guernsey met de informatie dat Zimbabwe al in 2008 een gelijksoortig 
frankeersysteem invoerde. 
 
Cees Bakker 
 
 
Van de redactie 
Ik weet niet u hoe het vergaan is, maar persoonlijk ben ik blij, dat de temperaturen weer enigszins 
normaal zijn. De hittegolf in juli was niet bepaald stimulerend voor mijn filatelistische ambities. Onze 
vakantie was in juni en ik had het nodige filatelistische zaken meegenomen om het één ander bij te 
werken, maar verder dan zegels afweken ben ik niet gekomen. De vakantie periode is weer voorbij 
en het nieuwe filatelisten seizoen gaat weer van start om te beginnen met dit nummer, gevolgd door 
de bijeenkomst van 21 september en als klapstuk de grote najaarsveiling in november. Redenen 
genoeg dus om deze zeer geanimeerde evenementen te bezoeken! 
 
Cees Bakker 
 
Woord van de voorzitter 
We hebben het wereldkampioenschap voetbal in Zuid-Afrika overleefd, daarna waren we allemaal 
erg druk met fietsen in de Tour de France, daarna kwam het Europese Kampioenschap Atletiek in 
Barcelona, allemaal zaken waar de doorsnee filatelist niets mee van doen heeft. Dacht u!! Van al dit 
soort van evenementen worden speciale postzegels gemaakt, vaak met eerstedagenveloppen, 
speciale velletjes en alles wat maar kan dienen om de rechtgeaarde postzegelverzamelaar te 
verleiden deze fraaie zaken te kopen. Overigens wordt het de verzamelaars steeds gemakkelijker 
gemaakt. Hermann Sieger uit Feldkirch in Oostenrijk, biedt de verzamelaar die wel alles wil hebben 
maar er niet veel voor wil doen de mogelijkheid alle soorten van verzamelingen te kopen, kompleet 
met album, of het nu een landenverzameling is of thematisch, u bestelt, Sieger levert. In mooie 
voorbedrukte albums levert hij fraaie thematische verzamelingen van de thema’s bloemen, 
Kerstmis, paarden, dinosauriërs, vlinders, zeppelins, schilderijen, oldtimers, walvissen, noemt u het 
maar. Toch heeft dit ook zijn positieve zijde. Als het een – nog niet – verzamelaar overhaalt zo’n 
fraaie collectie te kopen, bestaat de kans dat hij toch een echte verzamelaar wordt. Wie zei ook 
alweer: “Alle nadelen hebben hun voordelen…?”  En Sieger is in ieder geval een handelaar die op 
een moderne manier ‘aan de weg timmert’. Niet alleen biedt hij dit soort verzamelingen aan, hij 
doet dat ook nog op een aan deze tijd aangepaste manier, zoals postorderbedrijven dat doen, dus, 
met fraaie, kleurrijke folders en speciale aanbiedingen. Wilt u ze eens aanvragen? Via 
sieger@sieger.at kunt u contact zoeken. In ieder geval wensen wij u, met of zonder Sieger,  een 
fantastisch postzegelseizoen, met heel veel verzamelplezier en gezellige verenigingsavonden en 
veilingen.                          
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TNT Post plengt krokodillentranen 
Eind juni 2010 maakte TNT Post bekend dat 12.300 werknemers zouden moeten afvloeien, onder 
meer door het teruglopen van het postverkeer, veroorzaakt door het Internet. Maar TNT verzuimt 
om te vermelden dat dankzij Internetaankopen het aantal pakketpostzendingen voor TNT 
toegenomen is tot 400.000 stuks, een stijging van 15 % ten opzichte van 1½ jaar geleden (bron: 
Dagblad De Stem). De pakketservice van TNT heeft twee platforms: 1) de pakketten met 
ontvangstbevestiging. Dit werkt perfect, mede door het Track & Trace systeem, waarmee je de 
status van jouw zending kunt zien. 2) Voor gewone pakjes is het een heel andere zaak; als je niet 
thuis bent wordt het pakket zonder pardon of kennisgeving bij een buurman/vrouw gedeponeerd; 
dit in tegenstelling tot DHL en UPS, waarbij je voor aflevering persoonlijk (digitaal) moet tekenen. 
Een heel andere zaak is de actuele postbezorging; deze zou volgens de oude postwet zes dagen per 
week moeten plaatsvinden, maar in de praktijk krijg ik in Raamsdonksveer al geruime tijd maar vijf 
dagen post, want de enige post op maandag komt uit het buitenland of het wekelijkse lokale 
reclamepakket, waarvoor TNT Post kennelijk ook een distributiecontract afgesloten heeft; extra 
inkomsten dus voor TNT Post. Het door TNT geschetste toekomstbeeld is bij ons al realiteit: de post 
wordt bezorgd door teenagers en bijverdienende huismoeders en de vriendelijke oudere TNT-
employé, die de pakketjes afleverde, is vervangen door norse slecht Nederlands sprekende 
jongeren. Maar TNT Post heeft nog een andere melkkoe, om niet te zeggen een veestapel, en dat is 
de afdeling TNT Collect, welke verantwoordelijk is voor de uitgiftes van de Nederlandse postzegels. 
Hiervoor zijn wij als filatelisten een dankbaar slachtoffer. In mijn jeugd (meer dan 50 jaar geleden) 
golden de West-Afrikaanse landen als het toppunt van filatelistische roofbouw. Heden ten dage is 
deze rol helaas door TNT Post overgenomen. Vergeleken met de ons omringende landen worden wij 
bedolven onder een stortvloed van volkomen overbodige uitgiftes, mijns inziens 90 %. Waren dit nu 
mooie postzegels zou ik er misschien nog vrede mee kunnen hebben. Nee hoor, met uitzondering 
van de ’Mooi Nederland’ prefereert TNT Post voor een ‘moderne’ aanpak, dus veel non-figuratieve 
afbeeldingen. Na ontvangst van de zomer-2010-editie van Collect schoten de filatelistische tranen 
mij in de ogen. Een persoonlijke analyse. De vuurtorenzegel van 7 Euro zou in theorie gebruikt 
kunnen worden voor aangetekende stukken t/m 5 kilo, maar in de praktijk wordt aangetekende post 
voorzien van een computerzegel; een volkomen overbodige uitgave dus. En dan de uitvoering; 
iedereen denkt bij een vuurtoren aan stenen gebouw in de kleuren rood en wit, maar TNT kiest voor 
de vuurtoren in Groede, nota bene de enige vuurtoren in Nederland in zwart en wit met een metalen 
beplating! Bovendien, als je een pakket ter verzending aanbiedt bij een postagentschap 
(postkantoren bestaan niet meer) wordt er een computergeprint etiket op geplakt en wanneer je om 
een filatelistische frankering vraagt, hebben zij vaak niet eens de benodigde zegels voorhanden. 
Echte winstpakkers voor TNT zijn de postzegelboekjes: men neme negen postzegels van € 0,44 , 
men voege er wat foto’s en informatie aan toe en dan wordt de frankeerwaarde van € 3,96 
opgewaardeerd tot een verkoopprijs van € 9,95. De uitgiftes van ‘Mooi Nederland’ vind ik best 
aardig, maar de noodzaak van een verzamelblok ontgaat mij volledig. Vroeger waren Zomerzegels 
kleine juweeltjes over interessante onderwerpen. In het 2010 onderwerp kan ik mij wel vinden, 
maar de uitvoering met slechts silhouetten vind ik absoluut beneden peil en de betrokkenen geen 
recht doen. TNT ontwerpt nu ook zelf persoonlijke zegels en verkoopt deze als Museummapjes; 
winst 270%. Over de dubieuze rol van TNT Post als postzegelhandelaar in oudere zegels en FDC’s 
heb ik het al eerder gehad, maar ik erger mij nog steeds aan de woekerprijzen, welke hiervoor 
gevraagd worden. Er is TNT veel aan gelegen om desondanks klanten binnen te halen; zij geven een 
leeslamp cadeau bij iedere bestelling en zelfs een barbecue bij een order van € 60,- of meer. 
De moraal van dit verhaal? Wanneer u daadwerkelijk nieuwe uitgiftes van Nederland wilt verzamelen 
doe dit dan met korting via de Nieuwtjesdienst van onze onvolprezen Joop Hofkens, want TNT 
Collect rekent zelfs voor haar abonnees het volle pond! 
 
Cees Bakker 
Van de redactie 2 
Op mijn artikel ‘Nogmaals fraude in het rondzendverkeer en ook in het veilingmateriaal’ heb ik een 
aantal reacties ontvangen en er is mij gevraagd om deze in de OP te publiceren. Na overleg met de 
voorzitter heb ik besloten om dit niet doen. De OP is een filatelistisch magazine en geen dagblad of 
opinieweekblad, waarin commentaar gegeven kan worden op gepubliceerde artikelen. Maar het staat 
als een paal boven water, dat geen van de betrokken functionarissen aansprakelijk zouden kunnen 
zijn voor mogelijke wanprestaties van individuele leden. Bovendien was de inhoud van dit artikel al 
eind 2009 bekend en heeft het bestuur van de OVVP inmiddels maatregelen genomen om 
malversaties te voorkomen, voor zover mogelijk. Einde discussie. 
 
Cees Bakker 



Bieden No. Land Omschrijving p/o/g Cat. prijs Limiet Opbrengst
1 Nederland Vel 1733 p 8,00 1,00
2 Nederland FDC 307-307a onb 6,20 1,00
3 Nederland FDc 315-318 onb 12,50 2,00
4 Nederland 4 telebrieven p 1,00
5 Nederland blokken 1414+1486 p 12,00 2,00
6 Nederland 1026-1029 zomer p 5,20 1,00
7 Nederland FDC 308+308a onb 11,30 1,00
8 Nederland 1046-1049 zomer p 5,00 1,00
9 Nederland 1043-1045+1052-1054 p-g 5,60 1,00
10 Nederland blok 937 p 10,00 2,00
11 Nederland 90-91-92-95 o 21,00 4,50
12 Nederland 90-96 g 35,00 7,00
13 Nederland 97 o 40,00 8,00
14 Nederland 97 g 40,00 8,00
15 Nederland 98 g 25,00 5,00
16 Nederland 100 g 45,00 9,00
17 Nederland 132-133 g 26,50 5,50
18 Nederland 274-277 g 20,00 4,00
19 Nederland 279-282 g 15,00 3,00
20 Nederland Telegram 1 o 35,00 8,00
21 Nederland Prestigeboekje 13 p 16,00 10,00
22 Nederland Prestigeboekje 14 p 16,00 10,00
23 Nederland Prestigeboekje 19 p 16,00 10,00
24 Nederland Prestigeboekje 21 p 16,00 10,00
25 Nederland Prestigeboekje 22 p 16,00 10,00
26 Nederland Prestigeboekje 23 p 16,00 10,00
27 Nederland Prestigeboekje 27 p 16,00 10,00
28 Nederland Blok 854 kind 1965 o 35,00 7,50
29 Nederland Blok 937 kind 1969 p 10,00 2,50
30 Nederland Blok 983 kind 1970 o 20,00 4,70
31 Nederland 252-255 Herdenking 1933 o 27,50 7,00
32 Nederland 278 Luchtvaartfonds 1935 o 36,00 9,00
33 Nederland 296-299 Zomer 1937 z.gom o 17,50 3,50
34 Nederland 715-719 kind 1958 p 15,00 4,00
35 Nederland 722-226 zomer 1959 p 21,00 5,00
36 Nederland 747-751 kind 1960 p 20,00 4,50
37 Engeland aangetekende brief g 1,50
38 Nederland aangetekende brief g 12,50
39 ned.Indie briefkaart 1901 g 3,00
40 motief 30 muziekzegels g 1,00
41 Engeland 984-987 treinen g 3,60 1,00
42 Engeland diverse hoge waarden g 42,00 7,50
43 Canada vel kunst p 8,50
44 Ver.Naties natuur p 2,00
45 Ver.Naties natuur p 2,00
46 ned.Indie 269/270 paar + 190 bl.van 4 p-o 8,40 1,40
47 Canada postzegelboekje tuinen p 3,50
48 Ilse of Man fauna 1973 p 1,00
49 Ilse of Man torens 1978 p 1,00
50 Nederland 84-89 g 13,00 2,50
51 Nederland Port 69-79 g 10,00 2,00
52 Nederland Luchtpost 10-11 in blokken p 11,00 2,00
53 Nederland div.puntstempels g 60,00 7,50
54 Nederland PZB 12 a p 25,00 5,00
55 Nederland PZB 14 a p 7,50 1,50
56 Portugal/Azoren 7 FDC's met bloemen g 20,00 3,00
57 Portugal/Madeira 5 FDC's met bloemen g 13,00 2,00
58 Portugal/Madeira 2 FDC's Blokken cept 1982-83 g 17,00 2,50
59 Portugal/Azoren 2 FDC's Blokken cept 1982-83 g 16,00 2,50
60 Nederland 283-286 g 10,00 2,00
61 Nederland 289-292 g 8,00 1,50
62 Nederland 287-288 (kl.vouwtje) o 9,00 2,00
63 Nederland 296-299 g 8,50 2,00
64 Nederland 305-309 o 18,00 3,50
65 Nederland 350-355 o 7,00 1,00
66 Nederland Telegram 5 g 30,00 9,00
67 Nederland Telegram 6 g 10,00 3,00
68 Nederland Telegram 10 g 30,00 9,00
69 Nederland Telegram 11 g 35,00 10,00
70 Nederland 392-396+402-403 p 19,00 3,50

Veiling  366 21 september 2010
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Bieden No. Land Omschrijving p/o/g Cat. prijs Limiet Opbrengst
71 Nederland 444-459 p 10,40 1,50
72 Nederland 495-499+508-512 p 15,00 2,50
73 Nederland 542-543 p 12,00 2,00
74 Nederland 596-600 p 17,00 2,70
75 Nederland 702-706 p 20,00 3,60
76 Nederland 743-744 p 8,00 1,00
77 Nederland 777-783+791 p 11,30 2,00
78 Nederland 795-799+802-806 p 11,00 2,00
79 Nederland 876-898 (1967) P 28,00 5,00
80 Wereld klemband g 7,50
81 Aruba collectie op albumbladen o 296,00 20,00
82 Duitsland Bund hoekrandzegels g 5,00
83 Wereld 84 poststukken in album g 7,50
84 Wereld 40 insteekkaarten g 3,00
85 Wereld doos onafgeweekt g 1,00
86 Nederland kistje afgeweekt g 2,00
87 Wereld schoendoos zegels in zakjes g 5,00
88 Diversen leeg stockboek 40 blz. 6,00
89 Motief diversen in stockboek g 4,00
90 Nederland doos diversen g 2,50
91 Wereld doos diversen g 2,50
92 Wereld 55 enveloppen g 5,50
93 Suriname 21 postzegelboekjes en serie p 11,00
94 Diversen 2x maximafilie 2,00
95 Wereld 6 enveloppen g 1,00
96 Nederland 5 x maximumkaarten g 1,00
97 Nederland Davo album leeg 5,00
98 Nederland stockboek diversen g 3,00
99 Wereld stockboek diversen g 7,50
100 Europa stockkaart p 3,00
101 Lundy stockkaartje p 7,50
102 Canada stockkaart 5,00
103 Engeland Silver Jubilee speciaal boek 15,00
104 St.Pierre stockkaartje 6,00
105 U.S.A. 4 enveloppen 1,00
106 Curacao stockkaartje 1,00
107 Indonesie stockkaart 2,00
108 Nederland Davo album veel zegels p-o-g 400,00 14,00
109 Indonesie Davo album veel zegels p-o-g 21,00
110 Wereld oud album veel zegels o-g 4,00
111 Nederland stockboekje 50-er jaren  o 340,00 28,00
112 Nederland zak met zegels g 3,00
113 Wereld stockboek g 5,00
114 Engeland stockboek g 11,00
115 Nederland diverse dienstzegels p 12,00 2,00
116 Nederland dienst 27-32+33-43 g 17,00 3,00
117 Nederland 681-682 europa p-g 65,00 10,00
118 Nederland blok 983 p 20,00 4,00
119 Nederland diverse europazegels p 1,00
120 Nederland 518-533+474-482 g-p 25,00 1,50
121 Nederland 849-854 kind 1965 p 40,00 8,00
122 Nederland 550-555 zomer g 45,00 7,50
123 Nederland 568-572 zomer g 24,00 4,00
124 Nederland 573-577 kind g 18,00 2,50
125 Nederland 578-581 riebeeck o 22,00 3,00
126 Nederland 583-587 zomer o 19,75 2,50
127 Nederland 592-592 ITEP g 35,00 5,00
128 Nederland 602-606 zomer g 24,00 3,50
129 Nederland 612-616 kind g 20,75 3,00
130 Nederland 607-611 rode kruis g 13,00 2,00
131 Wereld stockboek g 3,00
132 Suriname stockboek g 3,00
133 Indonesie stockboek g 7,50
134 Europa stockboek g 3,00
135 Europa stockboek g 5,00
136 Nederland stockboek g 5,00
137 Wereld stockboek g 3,00
138 Wereld dik album g 5,00
139 Indonesie 5 stockkaartjes p 3,00
140 Europa 5 restant rondzendboekjes g 3,00

Totaal 669,40
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Achter de schermen van de O.V.V.P.-1  
Voor slechts € 28,50 per jaar, inclusief het abonnement op het maandblad Filatelie, krijgt u als lid 
van de O.V.V.P. heel wat waar voor uw geld. Maar ik denk dat het merendeel van de lezers er niet 
bij stil staat, hoeveel werk er verbonden is om de diverse diensten van onze vereniging in stand te 
houden. Tijd dus om een aantal aspecten van de O.V.V.P. nader te belichten. Als eerstelingen wil ik 
uw aandacht vragen voor het rondzendverkeer en de dubbeltjestafel. 
 
Het rondzendverkeer 
Onze vereniging telt ruim 250 leden, waarvan 95 % deelneemt aan het rondzendverkeer. Rondzen-
dingen zijn mijns inzien de ideale mogelijkheid om postzegels aan te kopen. Iedere 3 tot 4 weken 
ontvangt men een doos met circa 20 boekjes en/of enveloppen gevuld met een rijk scala aan post-
zegels voor alleszins redelijke prijzen en men heeft drie dagen de tijd om vanuit de luie stoel een 
keuze te maken. Maar de meesten van u nemen dit als vanzelfsprekend aan en beseffen niet 

hoeveel werk er verricht dient te worden voor het zover is. 
Vergaring van de rondzendboekjes, beoordeling van de kwaliteit en 
prijzen, doossamenstelling, bepaling van de logistieke volgorde en 
de complexe administratie van al deze handelingen. Hier blijft het 
echter niet bij: na uw uitname dienen de rondzendboekjes 
gecontroleerd te worden, betalingen door onze leden geverifieerd te 
worden, betalingen aan de verstrekkers van rondzendboekjes 
uitgevoerd te worden en al deze handelingen dienen ook nog eens 
gedetailleerd geadministreerd te worden.  
Voor dit alles is rondzendleider Ludwig Engst de spin in 
rondzendverkeerweb. Weliswaar wordt hij hierbij bijgestaan door 13 
sectie hoofden, maar dit is vooral logistiek omdat wij (gelukkig) 
leden over een uitgebreid geografisch gebied hebben. Ook deze 
verdeling is door Ludwig opgezet en dit is heel wat gecompliceerder 
als het er op papier uitziet. Naast de distributie dragen de 
sectiehoofden ook zorg voor het innen van de uitgenomen 
bedragen. De eindverantwoording blijft echter bij Ludwig en als 

verenigingsleden moeten wij heel blij zijn met zijn onbaatzuchtige inspanningen, vooral wanneer in 
ogenschouw genomen wordt, dat hij dit doet in zijn schaarse vrije tijd. In tegenstelling tot de 
gepensioneerde ondergetekende heeft hij nog steeds overdag een drukke werkkring.  
 
 
De dubbeltjestafel 
Op onze verenigingsavonden, welke door 20 tot 30 % van onze leden bezocht worden (waarom niet 
meer?) is een vast onderdeel: de Dubbeltjestafel. Dit onderdeel van de O.V.V.P. werd gecreëerd 
door wijlen de heer Berkhoudt en werd elf jaar geleden overgenomen door Piet van Steen. De 
invoering van de Euro is door velen misbruikt, maar niet door de O.V.V.P; de prijs van een dubbeltje 
is omgezet in 5 Eurocent. De dubbeltjestafel is geliefd bij veel leden, 
omdat men hier voor een fractie van de catalogusprijs leuke zegels 
kan aanschaffen. Ieder maand liggen er minimaal 10 stockboeken ter 
inzage, gesorteerd op land en thema en in de OP worden deze van te 
voren gepubliceerd. Wat niet iedereen weet is dat op de Brabantse 
Filatelistische dagen, welke op iedere 1e zaterdag van de maand in de 
Bunthoef te Oosterhout plaatsvinden, ook een dubbeltjestafel 
aanwezig is, maar dan met meer dan 100 stockboeken. Voor het 
echter zover is, moet er enorm veel werk verzet worden, waarbij heel 
veel verricht werd door Piet van Steen. In mijn artikel over Piet in OP 
van november heb ik al uitgebreid vermeld, wat deze omvangrijke 
werkzaamheden omvatten. Alhoewel Piet een krasse tachtiger is, heeft 
hij aangegeven het wat rustiger aan te willen doen en het 
dubbeltjestafelstokje doorgegeven aan Toon Stoopen en Kees de Wit. 
Ik weet zeker dat ik ook namens veel andere leden spreek, dat wij 
bijzonder dankbaar zijn voor alle filatelistische aanwinsten, welke wij 
dankzij hem aan onze verzamelingen hebben kunnen toevoegen.    
           Bedankt Piet! 
Cees Bakker 
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Weense Drukken – Cinderella’s of postzegels?  
In filatelistische kringen worden niet officieel door een postagentschap uitgegeven zegels als 
Cinderella’s betiteld. Al jaren lang is er een discussie gaande of de Weense Drukken van de Republik 
Indonesia nu wel of niet Cinderella’s zijn. Persoonlijk vind ik, dat het hier wel degelijk om echte 
postzegels gaat en ik ben niet de enige. Vooraanstaande catalogi als Michel en Scott hebben de 
Weense Drukken opgenomen en sinds 1997 staan deze uitgiftes ook vermeld in de officiële 
Indonesische postzegelcatalogus, de Prangko. Daarom begrijp ik niet waarom Zonnebloem de 
Weense Drukken niet in hun Indonesiërcatalogus opneemt, terwijl zij dit tot 1976 wel deden. 
 

Een stukje historie 
In de zestiende eeuw was Portugal de belangrijkste zeevarende natie, maar 
vanaf de zeventiende eeuw werd die rol overgenomen door Nederland. 
Hierbij speelde de VOC (Verenigde Oost – Indische Compagnie) een alles 
overheersende rol met een monopolie op de import van zijde en aardewerk 
uit hun vestiging in het Japanse Decima, waar zij als enige Europeanen 
getolereerd werden en specerijen uit Indië. De VOC werd op 20 maart 1602 
opgericht door de Staten-Generaal der Nederlanden onder auspiciën van 
raadspensionaris Johan van Oldebarnevelt (1547-1619), de opvolger van de 
door Baltazar Gerards vermoorde Willem de Zwijger. De VOC was in vele 
opzichten uniek, maar vooral omdat het het eerste bedrijf in de wereld was, 
dat met aandeelhouders werkte. Dit waren de steden Amsterdam, 
Rotterdam, Delft, Hoorn, Enkhuizen en 
Middelburg. De macht van de VOC was 

immens groot; zij sloegen hun eigen muntgeld en hadden in 
Amsterdam hun eigen scheepswerf, waarop grote fregatten als de 
Amsterdam en de Batavia gebouwd werden. De VOC had ook 

kleinere schepen zoals de 
pinas Duyfken. Met dit schip 
voerde kapitein Willem Janz 
voor de VOC een expeditie 
naar het huidige Papoea 
Guinea en ontdekte hij in 1606 Australië. Nederland was vanaf 
de zeventiende eeuw bekend om zijn gedetailleerde landkaarten 
en ook de Indische archipel werd 
in kaart gebracht (zie 
afbeelding). Frappant is wel, dat 
de afstand tussen de Indische 
eilanden en Australië veel 
kleiner was dan in werkelijkheid. 

In Australië hecht men veel waarde aan de Duyfken; in 1999 werd in 
Freemantle, West-Australië een replica van de Duyfken gedoopt. 
Eén van de markantste VOC-bestuurders was de in Hoorn geboren 

Jan Pieterszoon Coen (1587-1629). Hij werd in 1617 benoemd tot 
gouverneur-generaal van Indië en ontpopte zich tot een zeer krachtdadig 
en krijgzuchtig man. Hij veroverde de Engelse handelspost in Jacarta op 
Java (let op de schrijfwijze) en doopte deze vesting om in Batavia. Coen 
voerde diverse bloedige veldtochten op diverse eilanden tegen de 
inlanders om het gezag van de VOC te bekrachtigen. De Chinezen waren 
dermate onder de indruk van zijn daadkracht, dat zij in 1624 de VOC 
toestemming gaven om op Formosa (het huidige Taiwan) het fort 
Zeelandia te bouwen. Na zijn eerste ambtsperiode keerde Coen in 1623 
naar het vaderland terug. De Heren XVII gaven hem als blijk van 
waardering voor zijn werk een medaille, een vergulde degen en een 
forse som geld. In 1624 werd Coen door de VOC voor de tweede keer 
gevraagd als gouverneur-generaal van Indië. Hij accepteerde dit aanbod, 
maar trouwde eerst met 19-jarige Eva Ment. Uiteindelijk vertrok Coen in 
1627. Ook deze tweede periode werd gekenmerkt door grote veldslagen 

onder meer met Bantam en Mataram. In 1628 en 1629 belegerde de Sultan van Mataram zelfs twee 
keer Batavia. De tweede keer met niet minder dan 100.000 man, maar men hield stand. De 
lijfspreuk van Coen was: ‘dispereert niet’ (wanhoop niet). Deze uitspraak werd ook gebruikt door 
koningin Wilhelmina op 14 mei 1940 voor de Engelse radio. 
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De achtergrond van de Weense Drukken 
 

 
De Weense Druk portzegels, welke ik als veertienjarige jongen van een ervaren filateliste cadeau kreeg 

 
Vanaf de tijd van Jan Pieterszoon Coen werd de inlandse bevolking eeuwenlang stelselmatig 
onderdrukt. Hieraan kwam een einde in 1942. Na de verrassingsaanval van de Japanners op het 
Hawaiaanse Pearl Harbor op 7 december 1941 werd geheel Azië door hen veroverd. Ook Nederlands 
Indië ontkwam hier niet aan ondanks het heldhaftige verzet van de Combined Striking Force van 
Amerikaanse, Britse, Australische en Nederlandse oorlogsschepen onder leiding van schout bij nacht 
Karel Doorman tijdens de slag in de Java Zee van 27 en 28 februari 1942. Zij delfden het onderspit 

tegen het Japanse overwicht en op 8 maart 1942 werd 
de Nederlandse capitulatie ondertekend. De Japanners 
werden door de allochtone Indiërs met open armen 
ontvangen, met uitzondering van de Molukkers. Alle 
Nederlanders en Indische-Nederlanders werden 
gevangen gezet, ruim 250.000; de mannen werden te 
werk gesteld aan de beruchte Birma spoorweg en de 
vrouwen in interneringskampen en velen (30.000) 

overleefden dit niet. Toen de Japanners gingen beseffen, dat zij de oorlog verloren hadden 
stimuleerden zij de verzelfstandiging van de Indonesische bevolking, hetgeen leidde tot de 
onafhankelijkheidsverklaring van de Republik Indonesia door Ahmed ‘Boeng’  Soekarno op 17 
augustus 1945, twee 
dagen na de Japanse 
capitulatie.  
Omdat de Amerikanen en 
Engelsen de Japanners in 
Nederlands-Indië tot 
overgave dwongen en 
Nederland zelf op 5 mei 
1945 bevrijd bestond er 
geruime tijd een 
machtsvacuüm hetgeen 
uiteindelijk uitmondde in 
de 1e en 2e politionele actie 
(1948 en 1949). 
Uiteindelijk werd mede met hulp van de Verenigde Staten de Republik Indonesia op 15 augustus 
1950 internationaal erkend. Omdat Soekarno zijn nieuwe republiek zo snel mogelijk internationaal 
erkend wilde zien, stuurde hij een delegatie naar New York om bij de Verenigde Naties (UNO) de 
erkenning van zijn nieuwe Republik Indonesia te bepleiten. De delegatieleden werden 
geconfronteerd met een enorm cultuurverschil: van de vriendelijke Indonesische 
kampongmentaliteit naar het super commercieel gerichte Amerikaanse leefpatroon. Het is dus geen 
wonder dat zij in 1948 het aanbod van de sluwe New-Yorkse postzegelhandelaar Stolow  om 
postzegels voor de nieuwbakken republiek te produceren met open armen accepteerden. Zij gingen 
hiermee hun boekje te buiten, want Soekarno’s eigen postdienst, de Dwattan PTT wist van niets.  
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Voor Stolow was dit geen bezwaar; op zijn indicatie werden maar liefst 700 uitgiftes gerealiseerd in 
veel categorieën: regulier, gelegenheid, gelegenheid expres, dienst, dienst luchtpost, luchtpost, 
expres luchtpost en port, zowel in getande-, ongetande- als in blokuitvoeringen. Dus veel meer als 
postaal noodzakelijk en ingegeven door commercieel gewin en bovendien qua luchtpostzegels 
ongeloofwaardig, want er waren nauwelijks of geen vliegtuigen in de nieuwbakken republiek. 
Aanvankelijk werden deze zegels door Stolow in Philadelphia gedrukt, maar daarna door de 
Staatsdrukkerijen van Wenen, dus vandaar de terminologie ‘Weense Drukken’.  

 
Over de verspreiding van deze zegels zegt Weense Drukken expert Maarten Hartkamp het volgende: 
‘De Weense Drukken zijn echt in Indonesië verkocht gedurende circa 1 week, daarna zijn deze 
zegels niet meer in Indonesië verkrijgbaar geweest tot circa 13-12-1949. De meeste in omloop 
zijnde afstempelingen op deze zegels betreffen geantedateerde afstempelingen en/of maakwerk.  

Overigens is het grootste deel van alle gestempelde poststukken in New 
York afgestempeld (met Republikeinse stempels), waarna de duizenden 
poststukken gestempeld en wel (waarschijnlijk) zijn afgegeven bij een 
postkantoor in New York voor verdere verzending, hoofdzakelijk naar 
bestemmingen in de USA of naar vrienden en familie in het buitenland. 
Ook zijn duizenden vellen van deze zegels in New York afgestempeld met 
Republikeinse stempels en via 
Stolow c.s. verkocht’. Het is 
dus zeker noodzakelijk om de 
authenticiteit van poststukken 
met Weense Druk postzegels te 
laten verifiëren, wanneer 
hiervoor aanmerkelijke 

bedragen gevraagd worden. In 1949 werd de schrijfwijze 
gewijzigd van Republik Indonesia in Repoeblik Indonesia. 
Dit had te maken met de taalwijziging in Indonesië zelf. 
Persoonlijk beschouw ik de Weense Drukken, net zoals de 
Japanse bezettingsuitgaven, als voorlopers van mijn 
verzameling Indonesië. Helaas zijn de Japanse 
bezettingsuitgaven veel moeilijker verkrijgbaar dan de 
Weense Drukken. 
 
Prijzen van de Weense Drukken 
Alhoewel er officiële catalogi bestaan, is er een wirwar aan 
prijzen. Op Marktplaats worden voor enkele zegels 
bedragen variërend tussen € 0,40 en € 1,50 en voor 
complete series rond de 8 Euro gevraagd. In januari 2010 
bood Philapost 60 Weense Druk- zegels van € 22,00 voor  
€ 9,15 aan. Op www.pranko.nl wordt een uitgebreide selectie Weense Drukken aangeboden, maar 
voor stevige prijzen vooral voor de blokken: van 25 tot 52 Euro. Wees bijzonder voorzichtig bij de 
aankoop van Weense Druk-enveloppen; dit zullen praktisch altijd New York uitgaven zijn. 
 
Cees Bakker 
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Wat weer niet in de catalogus staat! G 
door Albert Haan 

“Cour” zegels op afwijkend papier  
Tussen de jaren 1951 – 1953 werd in Nederland de “Cour internationale de Justice” serie in omloop 
gebracht. Deze serie bestond uit twee delen: de waarden 2, 3, 5, 6 en 7 cent met de afbeelding van 
het Vredespaleis en de waarden 6, 10, 12, 15, 20, 30 cent en één gulden met de beeltenis van 
Koningin Juliana. In 1977 verschenen de aanvullingswaarden 40, 45, en 50 cent, met de afbeelding 
van het Vredespaleis. In 1971 werden de waarden 2 en 3 cent van deze serie 
herdrukt, speciaal ten behoeve van de makers van landensamenstellingen. 
Deze herdruk vond plaats op een papiersoort die – in tegenstelling tot de 
oorspronkelijke papiersoort – onder de ultraviolette lamp geel oplichtte. Deze 
zegels genieten in kringen van specialisten bekendheid als de 
“Schaufel” zegels. De oplagen hiervan waren zeer gering: 87.000 exemplaren 
van de 2 cent, 182.000 exemplaren van de 3 cent. In 1974 werden opnieuw 
enkele zegels van deze serie herdrukt, ditmaal de 2, 4 en 5 cent. Hiervoor 
gebruikte men een glanzende papier soort, die nog duidelijker verschilt met 
de oorspronkelijke. Zelfs met het blote oog kan men constateren, dat deze 
papiersoort witter is. Men spreekt van “Polyvalent” papier. Onder de ultraviolette lamp lichten deze 
zegels helder wit op. De oplage van deze serie is zeer gering: 2 cent 79.200, 4 cent 71.200 en 5 
cent 74.200 stuks. Een belangrijke reden voor deze uitgaven was dat deze Courzegels als 
“meelopers” van het verzamelgebied “Verenigde Naties” beschouwd worden. Met enige moeite kan 
men deze zegels nog vinden. Maar onbegrijpelijk dat deze zegels niet apart in de “Speciale 
Nederland Catalogus” staan. 
Over “Cour” dienstzegels 
Dienstzegels worden door de Staat gebruikt. Meestal ter controle op de verzonden 
hoeveelheid post van een bepaald departement. Veel landen hebben dienstzegels 
uitgegeven (bijv.: Argentinië, Groot-Brittannië, Nederland en de Verenigde Staten 
van Amerika). Vaak zijn deze postzegels voorzien van een opdruk ("service", 
"O.S.", "servicio oficial") om dit specifieke gebruik aan te geven. Ook Nederland 
heeft dienstzegels uitgegeven: Armenwet, 1913 bijv. Ook de postzegels van het 
Internationale Hof van Justitie in Den Haag worden als Nederlandse dienstzegels 
beschouwd: 1934, Cour Permanente de Justice Internationale 1940 , 1947 , 1950,  
1951 en 1989 
 
Met dank overgenomen uit Digizine ’t Faktueeltje van de Postzegelvereniging Limmen (L). 
 
 
Brievenbussen op postzegels 
Voor ons filatelisten zijn postzegels een verzamelobject, maar hun echte functie is natuurlijk het 
postverzenden. Dit kan uiteraard niet plaatsvinden zonder brievenbussen. Er zijn heel wat 
postzegels met afbeeldingen van brievenbussen. Hierbij een kleine selectie. 
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De Grote Najaarsveiling 2010 
 
De Superveiling van 24 oktober vorig jaar was voor alle betrokkenen een doorslaand succes. Reden 
genoeg voor de veilingcommissie, bestaande uit Cees Pijpers, Ludwig Engst en Peter Hendrickx om 
dit jaar opnieuw een dergelijk evenement te organiseren. De Grote Najaarsveiling van de O.V.V.P. 
vindt plaats op 6 november 2010 en als locatie is gekozen: wijkcentrum de Bunthoef, Bloemenhof 2, 
4904CA Oosterhout. Wij hebben goede ervaringen met dit onderkomen, want hier vinden iedere 1e 
zaterdag van de maand onze Brabantse Filatelistische Dagen plaats. De Bunthoef biedt meer dan 
voldoende ruimte, de zaal is adequaat verlicht, er is een bar, alwaar men consumpties tegen 
gereduceerde prijzen kan verkrijgen en er is volop parkeergelegenheid voor de deur. 

 
De Grote Najaarsveiling 2010 bestaat uitsluitend uit inbreng van leden van de O.V.V.P. Vanaf eind 
juli is de veilingcommissie al bezig met de selectie met als resultaat een grote hoeveelheid zegels, 
poststukken, mappen en zelfs complete collecties, waardoor er dit jaar ruim 600 kavels onder de 
hamer van veilingmeester Peter Hendrickx zullen komen. Hierbij zijn mooie topnummers van 
Nederland waaronder de nrs. 1 t/m 6, 29, 49, 104, 105, 130,131, etc., etc., maar ook van anderen 
landen zoals België, Duitsland, Hongarije etc. Ook de afdeling “motief” is ruim vertegenwoordigd, 
alsmede vele verzamelingen in albums en stockboeken. Tevens vindt u lege albums, stockboeken, 
en catalogi onder de aanbiedingen. Zoals u ziet een groot en gevarieerd aanbod met voor elk wat 
wils en de illustraties op deze pagina geven een goede indicatie van wat u mag verwachten.  

De geplande gang van zaken bij de 
Grote Najaarsveiling 2010 is als 
volgt: De kavels kunnen bezichtigd 
worden van 10.00 tot 12.30 uur en 
hierbij is iedereen, ook introducés, 
van harte welkom. Geïnteresseerden 
voor de veiling kunnen een 
biednummer in ontvangst nemen, 

maar dit is alleen van toepassing voor leden van de O.V.V.P. (U kunt ter plaatse lid worden !!). De 
veiling begint om 13.30 uur en duurt naar schatting tot 16.30 uur. Hierna kunnen de aangekochte 
kavels in een aparte zaal afgerekend worden. U hoeft geen extra contant geld mee te nemen, want 
net zoals vorig jaar kunt u desgewenst betalen met een eenmalige bankmachtiging. 
De voorbereiding van de Grote Najaarsveiling 2010 vereist uiteraard enorm veel tijd. De complete 
veilinglijst zal naar verwachting begin oktober gereed zijn. Deze veilinglijst bevat veel meer 
illustraties van de te veilen zegels. Alle leden die een abonnement op de nieuwsbrief hebben krijgen 
de lijst per email toegestuurd. Ontvangt U de nieuwsbrief niet maar wilt U wel de veilinglijst 
ontvangen, dan kunt u een verzoek hiertoe mailen naar petercmhendrickx@home.nl . 

 
De Brabantse Filatelistische Dag gaat gewoon door, zij het in een aparte zaal. Omdat het ondoenlijk 
is om de bezoekers van de Brabantse Filatelistische Dag en de veilingbezoekers te scheiden, dient 
iedereen de entreeprijs van € 0,50 per persoon te betalen. Wilt U nog informatie of heeft u vragen, 
stuur dan een mailtje naar petercmhendrickx@home.nl .  
Voor de bezichtiging kan de veilingcommissie nog wel wat assistentie gebruiken, dus heeft u tijd en 
zin meldt u dan aan. 
Al met al belooft de Grote Najaarsveiling 2010 weer een spectaculair O.V.V.P.-evenement te worden 
en wij raden u dan ook aan om 6 november 2010 alvast in uw agenda te reserveren. 
 
De Veilingcommissie  
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Nationaliseer TNT, gewoon doen!  
In mijn kritiek op de TNT sta ik niet alleen. Dit is wat Jos van Bosch in het Digizine ’t Faktueeltje van 
de Postzegelvereniging Limmen (L) hierover schrijft: 

TNT wil de postdivisie gaan afsplitsen en in de verkoop gooien 
Het was te voorspellen. Al dat geprivatiseer is alleen maar om de weg vrij te maken teneinde er 
meer geld uit te slepen ten faveure van enkelingen en niet van iedereen. Maar goed, Nederland, zeg 
onze volksvertegenwoordiging, heeft dat zo gewild en dan gebeurt het. Als het er op lijkt dat het die 
enkele rijken en/of de staat te veel geld gaat kosten, dan doen we net zo snel weer het 
tegenovergestelde, zie ABN/AMRO. Het gelag moet uiteindelijk toch door U en mij betaald worden, 
zoals u wel gemerkt zult hebben bij het invullen van uw belastingopgave dit jaar. Ik weet nu wie de 
“crisis” gaat betalen en dat voordat de regering de jaarlijkse persoonlijke bijdrage à raison van 1750 
euri per Nederlander gaat vorderen om die crisis af te betalen, of moet ik zeggen om er voor te 
zorgen dat een paar individuen niet minder rijk worden. Het privatiseren van TNT was een slechte 
zet, immers het is duidelijk dat de managers aan dat bedrijf alleen maar tijd en aandacht besteden 
als er grote winsten uit te halen zijn en dat is niet het geval. Immers arbeidsintensief, ik geloof iets 
van zo’n 60.000 werknemers en dan ook nog op een concurrerende markt en een teruglopend 
smaldeel filatelisten, rijp voor een hedgefonds. Uikleden, afslanken en gewoon failliet laten gaan. Al 
die mensen op straat waardoor de rekening wéér bij ons gelegd wordt want je laat die mensen 
natuurlijk niet in de kou staan. De kortste weg tussen twee punten is een rechte lijn, dus liever niet 
uiteindelijk alleen maar het geraamte overhouden, waarbij we wat de filatelie betreft aan de wolven 
zijn overgeleverd en Nederland in de toekomst als een soort “equatoriaal Guinee van het Noorden” 
door het leven zal moeten, ten minste als filatelistische en postale blikvanger. Heeft u er als eens 
over nagedacht waarom we defensie niet privatiseren? Dat zou een hoop geld besparen. Er zou goed 
nagedacht worden over deelname aan risicovolle missies en de aanschaf van dure straaljagers zou 
meteen van de baan zijn. Je zou, lid zijnde van het management, veel geld kunnen verdienen en als 
we het niet meer nodig hebben verkopen we het aan een hedgefonds, of aan de Chinezen die ons 
dan zeker niet meer zullen aanvallen, als ze daar al zin in zouden hebben. Aan nationale trots 
verdien je geen cent. Maar dat doen ze niet! Waarom eigenlijk niet? Daarom: nationaliseer TNT-post 
en vrijwaar ons van al die duizenden werkeloze postbodes en nutteloze uitgiften zoals Donald Duck. 
 
Postzegelservies 
Onlangs kochten mijn vrouw en ik een kop, schotel en bonbonschaaltje in een winkeltje met oude 
serviezen in Gilze. Het kopje is lichtblauw van kleur met afbeeldingen van 2 postzegels uit Italië en 1 
postzegel uit Zwitserland. Het schoteltje is eveneens lichtblauw met afbeeldingen van postzegels uit 
Oostenrijk, Panama, en de Filippijnen. Het bonbonschaaltje is wit van kleur met afbeeldingen van 3 
postzegels van Nederland. Er staan geen merktekens onder kop, schotel en bonbonschaaltje. De 
stukken zijn plusminus 30 jaar geleden op een postzegelbeurs gekocht door een andere 
postzegelverzamelaar, maar deze weet zich niet meer te herinneren waar en wanneer. Weet iemand 
soms iets meer hierover, bij voorbeeld waar en wanneer het gekocht is; of het soms ouder is dan 30 
jaar en waar het gemaakt kan zijn? Bekijk voor de details de bijgaande foto’s. Mogelijke reacties 
kunt u doorgeven aan de redactie van de Oosterhouter Post of rechtstreeks aan mij. 

 
Marc van Diessen, Gilze, telefoon 0161-452820. 



Bieden No. Land Omschrijving p/o/g Cat. prijs Limiet Opbrengst
1 Nederland FDC 240+240a onb 8,00 1,00
2 Nederland FDC 244+244a onb 10,00 1,20
3 Nederland PZB 6fFq p 35,00 7,00
4 Nederland PZB 71+72 p 20,00 5,00
5 Nederland PZB 71+72 p 20,00 5,00
6 Nederland 8 PZB-jes op kaart p 35,00 7,00
7 Nederland stockboekje 15 blokken p 160,00 25,00
8 Nederland jaargangen 1982-1987 + extra g 70,00 10,00
9 Duitsland Bund 964-967+1040-1043 g 8,00 1,00
10 Duitsland Berlijn 765-768+789-792 p 14,50 2,50
11 Nederland 114-120 g 10,70 2,00
12 Nederland 232-235 g 17,50 3,50
13 Nederland 257-260 g 45,00 9,00
14 Nederland 248-251 g 32,50 6,50
15 Nederland 252-255 g 6,00 1,00
16 Nederland 261-264 g 30,00 6,00
17 Nederland 265-266 +269 g 12,00 2,50
18 Nederland 267-268 g 4,00 1,00
19 Nederland 274-277 g 20,00 4,00
20 Nederland 279-282 g 15,00 3,00
21 Nederland 454-459+469-473 p 8,80 1,00
22 Nederland 495-499+508-512 p 15,00 2,50
23 Nederland 596-600 p 17,00 2,70
24 Nederland 700-701 p 10,00 1,50
25 Nederland 736-737+743-744 p 13,00 2,20
26 Nederland 738-742 p 22,00 4,00
27 Nederland 745-751 p 24,50 5,00
28 Nederland 764-773 p 15,00 2,50
29 Nederland 774-776 p 15,00 2,50
30 Nederland 927-929+975-977+1015-1019 p 11,50 2,00
31 Wereld stockboek diversen g 5,00
32 Nederland Overzee stockboek diversen p/g 200,00 20,00
33 Thurn & Taxis map diversen o/g 177,00 10,00
34 Nederland Collectie in album g 165,00 20,00
35 Luxemburg stockboek g 15,00
36 Wereld stockboek diversen g 2,50
37 NwGuinea/N.Indie stockboek p/g 20,00
38 Motief Sport zegels en blokken g 6,00
39 Duitsland Bund stockboek p 942,00 55,00
40 Diversen leeg stockboek 60 blz 6,00
41 Motief stockboek g 4,00
42 Motief stockboek sport g 4,00
43 Motief stockboek Luchtvaart g 3,00
44 Motief stockboek dieren g 3,00
45 Motief stockboek bloemen g 2,00
46 Cuba stockboek g 2,50
47 Rusland stockboek g 2,50
48 Belgie stockboek p 2,50
49 Nederland stockboek 1,00
50 Nederland jaarboek 2003 1,00
51 U.S.A. 4 enveloppen ( 2x censuur) g 1,00
52 Frankrijk stockkaartje + zakje zegels g 7,00
53 Engeland enveloppe Hastings g 5,00
54 Nederland Internering 1+2 ( vals !!) p 5,00
55 Belgie 1 FDC 4,00
56 Belgie 2 blokken p 2,00
57 Belgie stockkaartje klassiek g 9,00
58 Belgie stockkaartje klassiek g 4,50
59 Belgie stockkaartje klassiek g 4,50
60 Rusland 5 kaarten g 10,00
61 Nederland stockkaart 5 PZB-jes p 5,00
62 Monaco 3 vellen g 8,00
63 Nederland 428-442 strips van 2 met velr. p 31,00 5,00
64 Nederland 506-507 p 5,00 1,10
65 Nederland 500-503 p 9,10 2,50
66 Nederland 592-595 met velrand etsnrs. p 130,00 26,00
67 Nederland 508-511 p 8,50 3,00
68 Nederland 738-742 p 22,00 5,60
69 Nederland 544-548 p 26,00 7,00
70 Nederland 920-924 p 5,00 1,10
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Bieden No. Land Omschrijving p/o/g Cat. prijs Limiet Opbrengst
71 Nederland 495-499 p 6,50 2,00
72 Nederland 707-711 o 27,50 6,00
73 Nederland 965-969 p 8,00 2,10
74 Nederland 513-517 p 19,60 4,10
75 Nederland 538-541 p 21,00 5,00
76 Nederland 661-665 Kankerbestrijding g 13,00 2,00
77 Nederland 671-657 Zomer o 37,50 5,50
78 Nederland 666-670 kind g 16,00 2,50
79 Nederland 676-680 Olympiade o 12,40 1,80
80 Nederland Luchtpost 6-8 g 14,00 2,00
81 Nederland 252-255 herdenking g 5,75 1,00
82 Nederland 257-260 Weldadigheid g 44,00 7,50
83 Nederland 261-264 kind g 30,00 5,00
84 Nederland 270-273 kind g 26,00 3,50
85 Nederland 274-277 Zomer g 19,50 3,50
86 Nederland 278 Luchtvaartfonds g 11,00 1,50
87 Nederland 279-282 kind g 15,00 2,50
88 Nederland 289-292 Kind g 8,00 1,50
89 Europa 5 restant rondzendboekjes g 3,00
90 Europa 5 restant rondzendboekjes g 3,00
91 Indonesie 11 series p 2,00
92 Indonesie 15 series p 2,00
93 Indonesie 3 series p 2,00
94 Indonesie klederdrachten p 2,00
95 Nederland 278 Luchtvaartfonds p 35,00 3,50
96 Argentinie Eva Peron p 2,00
97 Nederland 800-806 kind o 8,50 2,00
98 Nederland 920-924 p 5,00 1,00
99 Nederland 257-260 zeeman g 45,00 4,50
100 Nederland 265-266 crisis g 10,00 2,00
101 Nederland 296-299 zomer g 8,50 2,00
102 Nederland 305-309 zomer g 6,00 1,00
103 Nederland 310-317 kind g 7,00 1,00
104 Nederland 318-322 zomer g 7,00 1,00
105 Nederland 323-326 110 jaar N.S. g 9,00 1,00
106 Nederland 332-345 Wilhelmina g 10,80 2,00
107 Nederland 374-378 kind p 17,00 2,00
108 Nederland 402/403 legioen o 11,90 2,00
109 Luxemburg stockkaart 100 zegels g 2,00
110 U.S.A. stockkaart 100 zegels g 1,00
111 Nederland stockkaart 30 zegels g 2,00
112 Duitsland Bund stockkaart 82 zegels g 1,20
113 Nederland stockkaart series en zegels g 2,00
114 U.S.A. stockkaart 96 zegels g 1,00
115 Wereld stockkaart 122 zegels g 1,00
116 Duitsland Bund stockkaart 67 zegels g 1,50
117 Skandinavie stockkaart 48 zegels g 1,00
118 Nederland stockkaart 12 series g 1,50
119 Nederland stockkaart 14 series g 2,50
120 Duitsland Bund stockkaart 56 zegels g 1,00
121 Nederland 428-442 Bevrijding g 13,00 2,00
122 Nederland 454-459 prinsessen p 4,60 1,00
123 Nederland 469-473 kind p 4,20 1,00
124 Nederland 500-503 kind o 3,50 1,00
125 Nederland 544-548 kind g 6,00 1,00
126 Nederland 583-587 zomer g 17,50 1,50
127 Nederland 588-591 p 3,00 1,00
128 Nederland 607-611 rode kruis o 13,00 1,00
129 Nederland 647-648 luchtvaart o 4,00 1,00
130 Nederland 655-659 architectuur o 20,00 2,00
131 Duitsland Rijk 548-553+565-568 g 26,00 2,60
132 Duitsland Bund+Berlijn kerstzegels g 23,00 2,00
133 Duitsland Bund 836-39(2x)+929-32+964-67 p 18,70 1,50
134 Duitsland Bund 8 zegels uit vrouwenserie p 27,50 2,50
135 Duitsland Bund 182-196 g 25,00 2,50
136 Duitsland Stockkaart zegels+blok p 20,00 2,00
137 Duitsland Bund diversen uit 1984 p 24,00 2,40
138 Duitsland 1985 compleet p 65,00 5,00
139 Griekenland Blok 10 1991 p 12,50 1,50
140 Portugal Blok 72 op briefstuk g 7,00 1,00

Totaal 583,60
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                  •  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. 
 

******************************************************************************* 

 

 
 

******************************************************************************* 
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De dubbeltjestafel van Toon Stoopen en Kees de Wit 
Op de dinsdagavondbijeenkomst van 21 september 2010 liggen de volgende 
stockboeken ter inzage: 
CEPT  Dieren  Estland  Litouwen  Rusland 
    Italië    Griekenland    

     
Op de dinsdagavondbijeenkomst van 19 oktober 2010  liggen de volgende stockboeken 
ter inzage: 
Schepen  Nederland  Frankrijk  Oostenrijk  Zwitserland 
   Spanje  Portugal  Afrika 
 



 

 
       ************************************************************************************* 
 
 

 



 
 
           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 € 28,50 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 Brabantse Postzegelbeurs in de Bunthoef te Oosterhout; toegang slechts  

€ 0,50 per persoon 
 Maandelijks rondzendverkeer 

 
 
 
 

 
 


