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KNBF Nieuwsbrief: 
De KNBF Nieuwsbrief  krijgt steeds meer abonnees. Nieuwe abonnees kunnen zich 

aanmelden via redactienieuwsbrief@knbf.nl.  De KNBF Nieuwsbrief kunt u ook 

lezen (en downloaden) op de KNBF site. www.knbf.nl  
 
Persoonlijke zegels: 
In Nieuwsbrief 06 was dit artikel opgenomen. De heer Heinsbroek attendeerde ons (als eerste) erop dat 
de link niet werkte. Daarom hierbij nog eens hetzelfde artikel, maar deze keer met de juiste link: 

Zoals u in KNBF Nieuwsbrief 05 heeft kunnen lezen, is er inmiddels een Vereniging Persoonlijke 

Zegels. Er is veel belangstelling voor dit jonge fenomeen, maar, voorzover bekend, bestaat er nog geen 

catalogus. Een eerste aanzet is nu gedaan door Corina Riem. Zij heeft een internetsite gemaakt met 
overzichten van uitgegeven zegels, gerubriceerd ondergebracht. Verder op haar site een „verkoop‟ 

gedeelte. Als u iets heeft met persoonlijke zegels is het aan te bevelen haar site eens te bezoeken. Het 

loont de moeite… 
http://www.everyoneweb.com/personalstampsite/   

 
13.000 nieuwe jeugdige verzamelaars? 
Het jaar 2011 begint voor de jeugdfilatelie wel met een geweldige kans om onze prachtige hobby 

onder de aandacht te brengen van 13.000 basisschoolleerlingen. Uitgeverij Fringo brengt een 

aanvullende leesmethode uit voor leerlingen van 9 en 10 jaar waarin door onze 

Willeke ten Noever Bakker verteld wordt hoe je postzegels kunt verzamelen, wat 
daar allemaal bij komt kijken en hoe boeiend dat is. Alle leerlingen krijgen daarbij 

een zakje postzegels (gratis beschikbaar gesteld door de NVPH en ingepakt door de 

medewerkers van Junior Plaza), informatie over de clubs van JFN, een puzzel met mooie 
postzegelprijzen op www.stampkids.org  Kortom iets waar we geweldig blij mee zijn! 

Eén verhaal uit dat nieuwe leesboek willen we u niet onthouden. Dat is het verhaal van Isa-Mei. 

Isa-Mei woont in Nederland, maar ze is geboren in China. Omdat ze meer wilde weten van het land 
waar ze geboren is, begon ze postzegels te verzamelen. „Nu 

leer ik van alles over China, doordat ik bekijk wat er op de 

postzegel staat‟, vertelt ze. „Ik heb een serie postzegels over 

de tempels, de natuur en de dieren, zoals de panda. Het 
verzamelen doe ik zo: als ik een zegel krijg, of met iemand 

ruil, dan ga ik eerst kijken wat er allemaal op te zien is. 

Daarna zoek ik of er nog meer zegels van dat onderwerp te 
vinden zijn. Als dat lukt, dan zet ik die zegels bij elkaar in 

mijn album. Dat is dan mijn thema‟. Het postzegelalbum van 

Isa-Mei bevat een aantal van die themabladen. „Dus je 

verzamelt niet alles van een land?‟ vragen we. Isa moet lachen. „Weet je wel hoe groot een land als 
China is? Die geven zoveel postzegels uit, dat het niet mogelijk is die allemaal te verzamelen! Nee, ik 

zoek een onderwerp, een thema, dat is veel interessanter. Ik leer er over terwijl ik verzamel! En over 

een tijdje houd ik een spreekbeurt over mijn  verzameling. Handig toch?‟ (Peter Stobbelaar) 
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Ruilbeurs Helmond: 
Op zondag 28 november 2010 houdt de Filatelistenvereniging “De Helmveste Helmond e.o.” een 

ruilbeurs voor postzegels in De Fonkel, Prins Karelstraat 131 in Helmond. De beurs is van 09.30 uur 
tot 14.00 uur. Ook de jeugd is van harte welkom! Entree voor niet-leden vanaf 12 jaar 1 euro. 

Voor informatie: Theo Smits, tel 0492 522676 - emailadres:  smi05726@planet.nl  

 
Reclame actie van de BKD 
De Bondskeuringsdienst organiseert dit jaar een reclame actie waarbij u uw zegels tegen een 

gereduceerd tarief kunt laten keuren. Dit is een éénmalige actie en er gelden aparte spelregels en lagere 

tarieven voor deze keuringen. Normaal is het tarief 3% van de cataloguswaarde 
of  minimaal € 12,- met een factuurminimum van € 20,- maar in deze 

actieperiode is het keuringtarief een vast bedrag van € 10,- per gekeurde zegel of 

object, zonder minimumbedragen. Een certificaat kost ongewijzigd € 8,- als u die wenst. Maar naast 
deze mogelijkheid kunt u éénmalig ook kiezen voor alleen een mening per brief (per definitie zonder 

certificaat) voor een vast bedrag van € 5,- per zegel of object, eveneens zonder minimum. Daarnaast 

rekenen wij in deze actieperiode geen bijdrage aan de portokosten van de BKD maar alleen de porto-
kosten voor terugzending naar uzelf. Geef dus duidelijk aan of u de „mening per brief ‟ wenst of de 

„gewone‟ keuring (waarbij dan vanzelf het lagere tarief geldt).  

Om aan deze actie mee te kunnen doen moeten de zegels in ons bezit komen 

tussen 1 oktober en 1 november; de uitslag ontvangt u dan uiterlijk op 1 
december. U kunt de zegels inleveren bij de stand van de BKD op de POSTEX 

als u portokosten wilt besparen, maar u mag ze natuurlijk ook toezenden aan ons 

adres 2e Stationsstraat 258 in 2718 AC Zoetermeer (tel.079-361.1910). Een 
keuringsaanvraagformulier kunt u downloaden van onze website of aanvragen bij 

ons secretariaat. Deze actie geldt voor zowel materiaal van Nederland en O.G. als voor buitenlands 

materiaal. Omdat wij ons strikt aan de einddatum willen houden is het van belang dat u ons het 

materiaal vóór 1 november toezendt. Maak gebruik van deze actie want goedkoper zal het nooit meer 
worden, een unieke kans om een eind te maken aan uw twijfel over de echtheid van uw materiaal ! Het 

adres van de website is www.knbf.nl/bkd.htm.  

(auteur: Hans Vinkenberg - BKD). 

 
Postzegelbeurs Emmeloord 
Zaterdag 20 november organiseert postzegelvereniging Emmeloord haar jaarlijkse beurs, naast diverse 
handelaren en een stand voor de jeugd is er dit jaar speciale aandacht voor het thema brandweer 

filatelie. Zo zijn er kaders met postzegels waarop brandweerwagens staan afgebeeld , miniatuur 

brandweervoertuigen en zijn er demonstraties van de plaatselijke jeugdbrandweer. De toegang is gratis 
en onder het genot van een kop koffie kan er ook met ander verzamelaars over de hobby worden 

gepraat.  Openingstijd : 10.00 tot 16.00 uur  Locatie : ROC Friese Poort  - Espelerlaan 74 – 

Emmeloord  Inlichtingen : 0527 -615628 

 
Singapore Jeugd Olympische Spelen 2010. 
Van 14 tot en met 26 augustus 210 werden in Singapore voor de eerste keer Olympische Spelen voor 
de Jeugd georganiseerd. Nog afgezien van alle sportieve hoogtepunten zorgt dit gebeuren natuurlijk 

ook voor een filatelistisch hoogtepunt, met name ook  voor themaverzamelaars van „Olympische 

Spelen‟. Tijdens de 119
e
 zitting van het Olympisch Comité in juli 2007 in 

Guatemala werd besloten jeugdspelen te organiseren, dit 

op voorstel van de (Belgische) president Jacques Rogge.  

De jeugdspelen zijn vooral bedoeld voor jonge sporters 

tussen 14 en 18 jaar oud. Naar de traditie van de 
oorspronkelijke Griekse Olympische Spelen uit de 

oudheid en de moderne Olympische Spelen, waarvan de 

eerste op initiatief van Baron Pierre de Coubertin, 
oprichter van het Internationale Olympisch Comité, in 1896 in Athene plaats vonden, moeten de 

nieuwe jeugdspelen de internationale Olympische beweging nieuw elan brengen.  De volgende 
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Olympische Jeugdspelen zijn de Winterspelen voor de Jeugd van 13 tot 22 januari 2012 in Innsbruck 

(Oostenrijk). De tweede Zomerspelen voor de Jeugd vinden in 

2014 plaats in Nanjing (China).  
Aan de jeugdspelen in Singapore namen 3.600 jonge sporters 

met 205 nationaliteiten deel. Onder het motto: `De beste moet 

winnen` werd in 26 verschillende sporten in 201 wedstrijden 
gestreden om de medailles.  

Voor wat betreft de uitgave van postzegels en dergelijke valt op 

te merken dat veel landen speciale aandacht hebben gewijd aan 

de spelen. Natuurlijk Singapore, waar enveloppen, blokjes en 
zegels werden uitgegeven, maar ook landen als Belgiè, Frankrijk, Italiè, Letland, Tunesiè, Kenya, 

Bulgarije enz. gaven zegels uit. Een Olympische uitdaging voor verzamelaars.   

 
Beursavond-bijeenkomst Klimmen: 
Dinsdag 26 oktober in Gemeenschaphuis “Op d‟r Plats”, Houtstraat 25 te Klimmen. Kwaliteit van de 

kavels van de veiling zelf beoordelen! U heeft ruim de tijd.  De zaal is open 18.30 u. De veiling begint 
om 20.00 u (zgn. „wilde veiling‟). Wil men wat inzetten op de open verenigingsveiling, spul gewoon 

meebrengen.Voor en na de open veiling is er volop de gelegenheid om te ruilen en te handelen. Iedereen 

is welkom, leden krijgen de convocatie thuis gestuurd of desgewenst per email aangeleverd. Niet leden 

zijn de eerste keer onze gast, daarna betalen zij € 2,50 entree.  Volgende bijeenkomst: dinsdag 30 
november.   

 

EKPV Kerkrade Europees kampioen op €uro-Phila Zweden: 
Voor de Europese Vereniging van Postzegelverenigingen €uro-Phila, organiseerde de Zweedse 

„Sveriges Frimärsungdom‟ op 2 en 3 oktober 2010 een internationale postzegeltentoonstelling en de 

„Dag van de Postzegel‟  in Hägersten (Stockholm) in Zweden. Nadat de Eerste 

Kerkraadse Philatelisten Vereniging in 2003 de Wisselbeker Europhila had gewonnen, 
is het dit jaar in Zweden weer gelukt om Europees clubkampioen te worden. Met de 

verzamelingen van de heren Wolfgang Andrée en Al Brull - respectievelijk met "Karl 

May - sein Leben, Streben und Schaffen" en "Karnaval entlarvt" - heeft onze 
vereniging 170 punten behaald. Beide heren waren ieder goed voor 85 punten. Een 

afvaardiging van de vereniging uit Maasmechelen, met name Frans Wouters, had de verzameling naar 

Zweden meegenomen. Bij de Europhila competitie gelden niet de individuele punten van de 
afzonderlijke inzenders, maar de beste 2 inzendingen van een vereniging. 

Het Palmares was:  

1 EKPV, Kerkrade Nederland met 170 punten 

2 AP, Wattrelos Frankrijk met 153 punten 
2 SFU, Stockholm Zweden  met 153 punten 

4 't Fakteurke, Klimmen Nederland met 150 punten 

5 Orval, Maasmechelen België met 145 punten 
 

Ruilbeurs Nieuwegein: 
Ter gelegenheid van haar 40-jarig jubileum organiseert Postzegelvereniging De Postkoets in 
Nieuwegein een postzegel ruilbeurs op zaterdag 6 november aanstaande. Van 13:00 tot 18:00 wordt in 

Kerkelijk Centrum De Bron, Buizerdlaan 1 te Nieuwegein een postzegel promotie- en infodag 

georganiseerd, waaraan een aantrekkelijke (ruil)beurs gekoppeld is die van 13:00 tot 17:00 uur 

plaatsvindt. Er zal een speciale jubileumpostzegel verkrijgbaar zijn en aan het einde van de middag is 
er een korte veiling van exclusief materiaal. Voor belangstellenden die aan de postzegelbeurs willen 

deelnemen is voor â‚¬ 10,- een tafel beschikbaar, u kunt zich hiervoor aanmelden via 

info@postkoets.nl. Nadere informatie:  Ton Vis, tel. 06 - 43582688. ton.vis@postkoets.nl 
 

2e Prestigeboekje Dag van de Postzegel is uit                                                                          
Op 15 oktober 2010 is het tweede prestigeboekje in de reeks “Dag van de Postzegel” uitgekomen. 

Deze nieuwe reeks is vorig jaar van start gegaan. De inhoud van het boekje gaat over Koningin 
Wilhelmina op postzegels. Het beschrijft de ontstaansgeschiedenis van de serie postzegels in twee 
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ontwerpen, die in 1923 ter gelegenheid van het 25-jarig regeringsjubileum zijn uitgegeven. Op de 

cover het boekje prijkt een afbeelding van Wilhelmina. Het 

boekje bevat ook 10 persoonlijke postzegels Dag van de Post-
zegel 2010 met een afbeelding van Wilhelmina. Deze zegels 

waren eerder, op 15 september, al uitgekomen in een velletje van 

10 zegels. Het eerste boekje werd tijdens de opening van Postex 
door mevr. K.M. Veen-Buchholz, manager 

consumentenmarkt bij TNT Post, overhandigd 

aan de heer mr.drs. S.U. Ottevangers, die de 

Postex officieel had geopend.  Van de op-
brengst van de prestigeboekjes uit de reeks 

Dag van de Postzegel gaat een belan-grijk deel naar de georganiseerde filatelie. Op 

deze wijze steunt en bevordert TNT Post de filatelie. Dat is ook de reden waarom 
deze boekjes nog eens onder de aan-dacht van de verenigingen worden gebracht. Overigens is het 

eerste boekje uit de reeks ook nog tot eind van dit jaar verkrijgbaar. (Fred van den Brink) 

 
Een vondst op de Postex: zonder waarde, maar wel met een verhaal. 
Op de Postex wil ik nog wel eens vlak voor sluitingstijd bij een handelaar langs lopen en kijken in de 

bak met “alles voor de halve prijs”. Tot mijn genoegen vond ik daar voor €1 bijgaande envelop.  

Wat het bijzondere daaraan is? Wel, mijn vrouw en ik kijken geregeld naar het BBC programma “The 
Antiques Roadshow”, de Britse tegenhanger van “Tussen Kunst en Kitsch”. Onlangs verscheen daarin 

een dame met een verzameling ingepakte, gelabelde stukjes cake die een familielid lang geleden had 

meegenomen/meegekregen van haar werk op een van de Koninklijke paleizen. Stukjes van 
ceremoniële cakes, gebakken en aangesneden bij bijzondere gebeurtenissen onder 

verantwoordelijkheid van de grootmoeder en de overgrootmoeder van de huidige koningin Elizabeth 

II.  We moeten daarbij niet denken aan cake zoals wij die kennen, maar meer aan monumentale, zwaar 

geglazuurde bouwwerken van de Koninklijke banketbakker. Natuurlijk waren de stukjes van bijna een 
eeuw oud niet meer eetbaar, maar als een soort fossielen hadden ze de tijd, schimmel en muizen 

overleefd. Bizar om zoiets te verzamelen. 

 
Rare jongens, die 

Britten, denk je dan. 

Konden de Engelse 
vorsten hun gasten niet 

iets beters voorzetten? 

De bitterballen waren 

misschien nog niet 
uitgevonden, maar 

waren er  geen toastjes 

met iets hartigs er op? 
Dat gedoe met die cake 

aan het hof zal wel weer 

zo‟n typisch Engelse 
traditie zijn die bij ons 

ondenkbaar is. (Of 

zouden er nog plakjes 

over zijn van de 
krentenmikken die bij 

het defilé op Soestdijk 

“achter de rododendrons  zijn geflikkerd”, zoals een bekend cabaretier ons eens probeerde te doen 
geloven?) Hoe het ook zij, de curieuze cakeverzameling bleef in mijn geheugen hangen en ik besloot 

deze envelop mee te nemen naar mijn echtgenote (ook natuurlijk als bewijs dat ik zelfs op de Postex 

nog aan haar had gedacht).  
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Want als de grootmoeder en de overgrootmoeder van Elizabeth II zich met het cakewezen bezig 

hadden gehouden dan is het logisch dat ook haar moeder “Queen Mum” (1900-2002) dat ambacht 

beoefende.  
 

Wat deed ze precies? Ze roerde het beslag voor de cake die werd gemaakt voor het vaarklaar maken 

(commissioning) van het nieuwe vlaggenschip van de Britse vloot, H.M.S. (Her Majesty‟s Ship) ARK 
ROYAL, een vliegdekschip.  

Waar deed ze dat? In H.M.S. RALEIGH, een schip dat helemaal geen schip is, maar het grote 

opleidingscentrum van de Britse marine in Plymouth. (Weer zo‟n traditie: een gebouwencomplex waar 

de regels van de marine gelden wordt dus “ship” genoemd.) Ter gelegenheid van die gebeurtenis is 
deze herdenkingsenvelop gemaakt, afgestempeld bij het filatelistisch loket in Plymouth. Het stempel 

bevat een afbeelding van het standbeeld van Sir Walter Raleigh, de bekende ontdekkingsreiziger 

(1554-1618). Ter vergroting van de verzamelwaardigheid werd de envelop voorzien van de 
handtekening van een hoge piet. 

Is het verhaal nu af? Nog lang niet. In november 1985 bezocht de koningin-moeder 

de ARK ROYAL  zelf. Inmiddels was zowel het schip als de cake, een 
witgeglazuurd schaalmodel van het schip van zo‟n 2 meter lang, helemaal gereed. Na 

een toespraak van Hare Majesteit werd de cake vervolgens door de jongste matroos 

met een soort sabel plechtig aangesneden. (Gegeven het feit dat het beslag dateerde 

van 11 juni is er dus sprake van een lang houdbare substantie.) In de Nederlandse 
situatie zouden we gasten en bemanning hebben getrakteerd op een “extra oorlam” in 

plaats van cake en dat zal hier ook wel gebeurd zijn,  want het is algemeen bekend 

dat Queen Mum  een stevige borrel niet uit de weg ging (en ze was toen nog maar 85). 
Is het verhaal daarmee dan verteld? Nog steeds niet. De ARK ROYAL is het vijfde schip met die 

naam. Het eerste werd in 1587 ingezet tegen de Spaanse Armada en het laatste vervulde een 

belangrijke rol bij de invasie van Irak in 2003. Eerder in 2010 werd het 25 jarig jubileum feestelijk 

gevierd. Maar op 19 oktober, twee dagen na de vondst van dit poststuk, maakte premier Cameron 
bekend dat het schip wegens bezuinigingen op defensie met onmiddellijke ingang uit de vaart zou 

worden genomen en dus deel gaat uitmaken van de “mottenballenvloot”. En daarna de sloop. Straks is 

er alleen nog een stukje cake van over bij een verzamelaar… 
(Sjoerd Bangma.) 

 
Portugal 2010: 
Portugal herdenkt in 2010 het 100-jarig bestaan als republiek. Ter gelegenheid van de viering van deze 
één van de meest belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Portugal, 

organiseren de Portugese Filatelistische Bond en de Portugese Post onder 

beschermheerschap van de FIP en FEPA van 1 tot 10 oktober 2010 in Lissabon een 
filatelistische wereldtentoonstelling. Voor deze tentoonstelling konden inzendingen 

in alle klassen worden aangemeld. Ondanks het feit dat het bezoekersaantal minder 

was dan verwacht, waren de resultaten voor de Nederlandse deelnemers bijzonder 

positief. Zo was er 1x Groot Goud + ereprijs(Hans van Dooremalen), 1x Goud met ereprijs (Henk 
Buitenkamp), 1x Goud (Pieter struik) en 1x Groot Vermeil (Zegert van Duijn).   

 
Aangetekende brief in België via de computer: 
Volgens de Concentrakranten in België zal het binnenkort mogelijk worden een elektronische 

aangetekende brief te versturen. Een Kamercommissie Infrastructuur moet nog stemmen over een 

wetsontwerp om dit mogelijk te maken. Op dit moment verzendt De Post 
in België 34 miljoen aangetekende brieven. Invoering van de digitale 

aangetekende brief zal volgens de Minister voor Ondernemen en 

Administratieve Vereenvoudig, ICT en Telecommunicatie, Vincent Van 
Quickenborne van de Open VLD, een besparing kunnen opleveren van 80 

miljoen euro. Over vijf jaar zou dan de helft van de aangetekende brieven 

via de computer worden verstuurd.  

Woordvoerder Piet Van Speybroeck geeft aan dat  Bpost op korte termijn met een eigen voorstel zal 
komen. Er zullen twee versies worden aangeboden: een volledig elektronische en een hybride versie. 
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In dat laatste geval wordt de aangetekende brief op elektronische wijze verzonden, maar aan de 

geadresseerde zal wel een papieren versie worden bezorgd. Naast de elektronische aangetekende brief 

zal de aangetekende zending zoals we die nu kennen, blijven bestaan. De woordvoerder kan nog niet 
aangeven wat de prijs zal zijn van de nieuwe service, de prijs van een halve euro kan hij niet 

bevestigen, volgens hem zal de prijs door de markt worden bepaald. De bestaande service voor 

aangetekende brief kost €  4,60 + het tarief voor prior, totaal €  5,19. 
(bron: HLN.BE – belga/tw.adv). 

En nog een bericht uit België: 
In de Postzegellaan in Mechelen moest zaterdag j.l. een bestuurder van een personenauto hard 

remmen omdat een snelle wagen zich nog snel in de wegversmalling probeerde te wurmen. Vier 

voertuigen botsten op elkaar, twee bestuurders en twee passagiers werden gewond.  
(bron: Gazet van Antwerpen 17-10-2010 – met dank aan Jacques Greitemann). 

Verzamelaarsjaarbeurs Utrecht:                                                                                        
De nieuwste editie van de VerzamelaarsJaarbeurs, de grootste verzamelaarsbeurs van Europa, vindt 
plaats in het weekend van zaterdag 20 en zondag 21 november in de 

Jaarbeurs Utrecht en besteedt speciale aandacht aan de geschiedenis van de 

Nederlandse eetcultuur en de stripkunst. Bezoekers van deze 
grootste verzamelbeurs van Europa kunnen tweehonderd voorwerpen uit 

de Nederlandse volkskeuken bezichtigen, evenals honderden 

striptekeningen van de Franse verzamelaar Manuel Decker. Verder 
zijn verdeeld over tweeduizend kramen nog talloze andere bijzondere 

voorwerpen te zien en te koop, van porseleinen poppen tot design 

artikelen en van serviesgoed tot antieke meubels, boeken en postzegels. Ook wordt tijdens de beurs de 

Dutch Collectors Award 2010 uitgereikt door Jacques d'Ancona. 

Regionale Ruilmiddag Bergen op Zoom: 
Zaterdag 20 november 2010 (12.00 – 16.00 u) organiseert de F.V. Delta Oost een regionale 

 ruilmiddag in wijkcentrum Oost, Kometenlaan 38  te Bergen op Zoom, met o.a. ruilen, koopjestafel, 

veiling en verloting. Er worden veel verzamelaars verwacht uit Zuid-West Brabant en België met veel 
sociaal contact en veel gezelligheid en er zijn handelaren. De toegang en het parkeren is gratis, zowel 

voor leden als niet-leden. Het wijkcentrum is gemakkelijk te bereiken via afrit 28 op de A58 (Bergen 

op Zoom – Vlissingen). Informatie: 0164 - 236768 of 0164 - 250041. 
 
Ruilbeurs Bodegraven: 
Zaterdag 11 december 2010 organiseert Postzegelvereniging N.V.P.V. afdeling Bodegraven een 

Ruilbeurs voor postzegels-munten en ansichtkaarten. Locatie: Rijngaarde, 

Rijngaarde 1 te Bodegraven-Dronenwijk, van 9.30 u. – 16.30 u. Semi-

handelaren, ruiltafels en jeugdhoek aanwezig. Voor de jeugd zijn er gratis 

postzegels. Toegang 2 euro (tot 18 jaar gratis). Er zijn nog tafels van 120/80 te 
huur à 5 euro per stuk. Inlichtingen betreffende de Ruilbeurs: 06-53260579 of 0182-394584 

 
Contactdag,  expositie, veiling, stuiverboeken : Z.O. Beemster 
Op zaterdag 27 november 2010 van 10.00 tot 16.00 uur organiseren de Purmerender Postzegel 
Ruilclub en de Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelie gezamenlijk een thematische dag 

in “De Nieuwe Tuinbouw”, Purmerenderweg 167, Z.O. Beemster. Als u zich meldt bij de bestuurstafel 

voor het invullen van het presentieboek ontvangt U een gratis consumptiebon. Er is een kleine 

tentoonstelling opgezet, er zijn enkele gespecialiseerde handelaren aanwezig en er wordt een veiling 
gehouden met uitsluitend thematisch materiaal. De veilinglijst staat vanaf begin november op de 

website van de PPRC: www.pprc.nl. Vijftig stuiverboeken liggen klaar en er is ruime gelegenheid tot 

ruilen. Bestuursleden  en andere verzamelaars zijn gaarne bereid U informatie over de thematische 
filatelie te verstrekken.  Verdere informatie: tel. 0299 420563 – J. Dehé. 

 

 
 

http://www.pprc.nl/


KNBF Nieuwsbrief          een digitale uitgave van de KNBF       pag. 7 
   
 

Persoonlijke zegels UNO ‘filatelistisch schadelijk’: 
De (Duitse) Internationale Vereinigung für UNO-Philatelie adviseert persoonlijke zegels uitgegeven 

door de United Nationa Postal Administration (UNPA) als schadelijk voor de filatelie te beschouwen. 
Overeenkomstig de bestaande regels beschouwt de United Postal Union (UPU) zegels welke meer 

kosten dan 50% boven de nominale waarde als filatelistisch schadelijk. Een aantal van de door UNPA 

uitgegeven zegels vallen in deze categorie.  Bijvoorbeeld de eerste uitgaven van november 2003 (20 x 
37c = $ 7,40, met een verkoopprijs van $ 14,95 overschreed de 50% regel. De laatste uitgave, de 

zogenaamde Moon-sheet (1 mei 2010) heeft een nominale waarde van 10x $ 0,44 = $ 4,40 werd ter 

verkoop aangeboden voor  $ 9,95. De Duitse vereniging ziet het als haar plicht verzamelaars hiervoor 

te waarschuwen, ook omdat het niet is toegestaan dergelijke zegels te gebruiken in inzendingen voor 
tentoonstellingen. (www.uno-philatelie.de ) 

 

 
3 October Vereeniging Leiden 125 jaar – eigen zegel: 
Met een zelf ontworpen postzegel herdenkt de Leidsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars 

(LVPV) dat de 3 October Vereeniging leiden 125 jaar bestaat. 
Directe aanleiding tot de oprichting van de 3 October Vereeniging was de onthulling van een 

standbeeld voor Van der Werf in 1884. Het enthousiasme rondom dit gebeuren 

was zo groot dat men het initiatief nam om tot de oprichting van een dergelijke 

vereniging te komen. Op 13 mei 1886 werd de oprichting tijdens een 
bijeenkomst in de Stadsgehoorzaal een feit. De postzegel verschijnt 16 januari 

op de postzegelbeurs en -tentoonstelling die wordt gehouden in het clubgebouw 

van K&G op het Waardeiland. 
Ontwerper Frans Hemelop onderstreept het feest '125 jaar - 3 October Vereeniging Leiden'. De 

oorsprong van Leidens Ontzet wordt afgebeeld door burgemeester Van der Werf. Deze is - evenals de 

hutspot - hét symbool en middelpunt geworden van de herdenking. Na de oprichting in 1886, 

representeert de afbeelding van de 'Hoge Zije' het bestuur, terwijl de 'bledder drooghouder' staat voor 
de Leidse bevolking. Beide voorwerpen hebben een onlosmakelijke band met de jarige 'Vereeniging' 

en zijn niet weg te denken uit het straatbeeld op 3 oktober: Het (volks)lied 'Leiden, stad van mijn hart' 

verbindt de historische en moderne symbolen, terwijl het logo met vaandel en oorspronkelijke naam: 
'3 October Vereeniging Leiden' prominent aanwezig is. Door herhaald gebruik van de 'Leidse' kleuren 

rood en wit wordt de band met de stad versterkt. 

De oplage van het postzegelvel is nog onbekend. De postzegels zijn vanaf16 januari verkrijgbaar. 
Nadere informatie komt binnenkort op de website www.lvpv.nl  .  

 

 

 
 
Afmelden: 

Mocht u de KNBF Nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, stuurt u dan s.v.p. een berichtje aan redactienieuwsbrief@knbf.nl 
. 

 
 
 

De Nieuwsbrief is een regelmatig verschijnende digitale uitgave van de Koninklijke Nederlandse Bond van 
Filatelistenverenigingen.De digitale Nieuwsbrief is (gratis) beschikbaar voor iedereen die interesse  heeft in de filatelie en het 
verzamelen van postzegels. Aanmelden kan via redactienieuwsbrief@knbf.nl   De  Nieuwsbrief is beschikbaar voor 

mededelingen en artikelen  over verenigingsactiviteiten, voor  filatelistische artikelen en dergelijke (ter beoordeling aan de 
redactie en afhankelijk van de beschikbare ruimte). De KNBF en de redactie zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze 
(ingezonden) artikelen.Overname van artikelen is onder bronvermelding toegestaan. 
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