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aanmelden
voor
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GRATIS
abonnement
via
redactienieuwsbrief@knbf.nl
Ruimtevaart Filatelie Club (niet) het eerste geregistreerde Clubblad:
Ons artikeltje waarin werd gemeld dat het kwartaalblad “De Nieuwsbrief” van de Ruimtevaart
Filatelie club Nederland als eerste door het ISSN Centrum Nederland geregistreerd zou zijn heeft
nogal wat reacties opgeleverd. Hartelijk dank hiervoor. Een teken dat onze Nieuwsbrief in ieder geval
wordt gelezen.
O.a. kregen wij melding van Filitalia dat hun driemaandelijkse blad sinds maart 2011 een ISSNnummer heeft (22111-5048). Van de NVTF kregen we de informatie dat hun blad THEMA „sinds jaar
en dag‟ een ISSN-nummer heeft (0921-4720). Ook de Landelijke Vereniging van Aantekenstrookjes
(LVVA) heeft – al sinds 1991 – een ISSN-nummer (0929-4651). De PV Griekenland geeft aan dat hun
blad HERMES een ISSN-nummer heeft (0921-3090). Het blad van de Filatelistische Motiefgroep
"Papier&Druk"-Nederland draagt de ISSN vermelding al (trots) vanaf maart 1994, nummer 26, in de
kop van het blad "Druk Doende". Deze zomer is nummer 75 verschenen, dus al 50 "DrukDoende's"
zijn er de wereld in gegaan met deze vermelding. Het ISSN-nummer is: 0167-9376. Ook het blad

van ZHPV heeft reeds enige jaren een ISSN-nummer (1874-4117). Philatelisten Vereniging
Groningen heeft voor haar blad Grunopost sinds december 201o een registratie onder nummer
2211-0925. Verder heeft Filatelistenvereniging Gabriël al vele jaren – waarschijnlijk vanaf
begin jaren ‟90, een ISSN-nummer (1382-2640). De filatelistenvereniging Duitsland heeft al
sinds april 2001 een ISSN-nummer: ISSN 1568-735X. De Zuidhollandse Vereniging van
Postzegelverzamelaars heeft haar blad geregistreerd onder nummer 1384-7295.
En, er zullen wellicht nog wel meer geregistreerde filatelistenbladen zijn. Onze excuses voor de te
optimistische melding in de vorige Nieuwsbrief. Het ISSN (International Standard Seriel Number) is
een uniek en internationaal erkend nummer om seriële publicaties te kunnen identificeren. Bij het ISN
International Centre in Parijs worden alle in de wereld toegekende ISSN‟s
opgeslagen in de centrale database, het ISSN register.
Opmerking van FV Duitsland: “In principe zou elk zichzelf respecterend
verenigingsblad een ISSN nummer moeten hebben. Dat is de enige manier om
te zorgen dat je tijdschrift wordt opgenomen in de collectie van de Koninklijke Bibliotheek. Misschien
is het een goed idee om alle (gespecialiseerde) verenigingen op te roepen ISSN aan te vragen?”.
Rectificatie (nog één):
De heer D.H. van Schagen uit Alphen aan den Rijn(hartelijk dank voor de reactie)
maakte ons attent op een foutje in het artikel over de Duitstalige gemeenschap in
België in de KNBF Nieuwsbrief 014 van juni j.l.: In het artikel staat: “Na de
onafhankelijkheid van België in 1930 ….. Dit moet natuurlijk zijn: 1830. Dat was
het jaar dat België onafhankelijk werd.
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Filafair 2011 - meer dan postzegels verzamelen:
Filafair, een nieuwe nationale postzegelbeurs in Zuid-Nederland, wordt georganiseerd op 2 en 3
september 2011 in Maaspoort Sports @ Events, Marathonloop 1, in
‟s-Hertogenbosch. Filafair… 2011 is geen ruilbeurs, het is een
postzegelbeurs waar voor iedere enthousiaste verzamelaar ongeacht
de leeftijd iets te vinden is. O.a. PostNL, uitgeverij DAVO,
Stichting Jeugdfilatelie Nederland en ruim 25 gerenommeerde
postzegelhandelaren
uit
binnenen
buitenland zullen op Filafair… 2011
aanwezig zijn. Het thema van 2011 is: Waterrijk ‟s-Hertogenbosch. De ligging
van de stad in de delta van de rivieren de Aa, de Dieze, de
Dommel en de Maas en de verdediging en de belegeringen van ‟sHertogenbosch met haar vestingwerken vormen een mooie basis
voor dit thema. Op basis van dit thema zullen o.a speciale
persoonlijke zegels worden uitgegeven, zegels met een reliëfdruk
en een symboolfiguur als perforatie. Post NL zal een tweetal
speciale beursvelletjes uitgeven met speciale PostNL stempels en
met eigen foto of tekening kan een eigen postzegel worden gemaakt op de stand
vanPostNL (aanleveren op USB stick). Verder worden enveloppen verkocht met stempel
Filafair …2011 en de zelfklevende zegels van de Sint Jan. Voor de jeugd worden in samenwerking
met JFN verschillende activiteiten georganiseerd. Open: vrijdag 2 september 11.00 - 18.00 u; zaterdag
3 september 10.00-17.00 u - toegang en parkeren zijn GRATIS….en voor alle bezoekers (zolang de
voorraad strekt) …een gratis verrassing !!

Internationale Tentoonstelling IPHLA 2012 in Mainz:
In 2012 organiseert de Duitse Bond van Filatelistenverenigingen BDPh van 2 – 4 november de
Internationale Tentoonstelling voor Philatelistische Literatuur in het stadhuis van Mainz. Mainz is de
stad van „de man van het millennium‟ Johannes Gutenberg, de man die algemeen geldt als de uitvinder
van de boekdrukkunst. Tijdens IPHLA 2012 wordt het 150 jarig jubileum van
filatelistische literatuur in Duitsland gevierd. In 1862
werd voor het eerst filatelistische literatuur in Europa
uitgegeven. Alle Europese landen maar ook
bijvoorbeeld Argentinië, Australië, Brazilië, Chili, India,
Canada, Nieuw Zeeland, Singapore, Zuid Afrika en de USA zijn
uitgenodigd voor de speciale evenement. De organisatie is in handen
van bekende experts op het gebied van literatuur en ervaren mensen
van de BDPh. Voor de tentoonstelling wordt literatuur in zowel
digitale (CD / DVD) als ook in gedrukte vorm geaccepteerd. Verder informatie is te vinden op
www.iphla.de .
Eventuele vragen kunt u richten aan de heer Wolfgang Maassen (W.Maassen@aijp.org ).
Ook Nieuw Zeeland heeft zegels zonder waardeaanduiding:
Zoals wij onze zegels met als waarde-aanduiding de 1 kennen, zo kent Nieuw Zeeland de Kiwistamps. Van Ben Mol (vice-voorzitter KNBF) ontvingen wij een frankering met een aantal Kiwi
Stamps en de eerste gedachte was dat het hier
wellicht om zegels van een particuliere
postorganisatie zou gaan. Het blijken zegels te
zijn, die in Nieuw Zeeland al een aantal jaren
worden
uitgegeven
door
de
officiële
postorganisatie en met een vaste waarde voor het
verzenden van een standaard brief (Standard
Post™ Medium Letter). Voor het verzenden van
zwaardere en grotere brieven of, zoals in dit geval
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verzenden naar het buitenland, of bijvoorbeeld per expresse (FastPost™) beschikt
men over een vermenigvuldigingsfactor waarmee kan worden vastgesteld hoeveel
standaard Kiwi zegels geplakt moeten worden. De zegels op de brief van Mol zijn
uitgegeven in 2009, maar ook in de jaren daarna zijn nieuwe Kiwi zegels
verschenen. Voor grootverbruikers zijn de zegels beschikbaar in dozen van 100
stuks (voor NZ$ 60,00); de koopprijs per zegel is op dit moment NZ$ 0,60.
Eerstedag enveloppen: maakwerk of toch echte filatelie?:
Op de site van de NVPH (Nederlandse vereniging van Postzegel Handelaren) verscheen (gelezen op
28 juni) het volgende bericht:
“Onlangs is het bedrijf TNT gesplitst in een postbedrijf en een bedrijf dat zich toelegt op
internationale expresse-zendingen. Het postbedrijf heeft een eigen beursnotering gekregen en gaat
verder onder de naam “PostNL”. Ter gelegenheid hiervan is op 31 mei een extra postzegel
verschenen. Hiervan zal ook nog een Eerste-Dag enveloppe worden uitgegeven, die met enige
vertraging verkrijgbaar zal worden. Deze FDC is genummerd 631 – had eigenlijk 630 moeten zijn,
maar dat nummer was al toegekend aan de Grenzeloos Nederland-zegel waarvan de enveloppe al
gedrukt was”.
Na het lezen van dit bericht komt steeds meer het besef dat FDC‟s zeker niet altijd ook een eerstedag
stempel hebben. In dit geval wordt
simpelweg de datum „teruggedraaid‟ en
wordt doormiddel van een stukje
maakwerk een FDC toegevoegd aan de
langzamerhand eindeloos lijkende rij van
eerstedagenveloppen die jaarlijks worden
uitgegeven. Bij de uitgifte van sommige
velletjes, en dat zijn er nogal wat
tegenwoordig, worden de zegels over twee
enveloppen verdeeld, zodat de brave
verzamelaar weer een extra enveloppe
moet aanschaffen. Op veilingen en in het
rondzendverkeer van onze verenigingen blijkt dat de animo eerstedagenveloppen te kopen, die soms
tegen zeer lage prijzen worden aangeboden, vrijwel nihil is, en men kan zich langzamerhand afvragen
of we hier te maken hebben met een goed filatelistisch product of met een stukje maakwerk., dat alleen
maar dient de omzet van de NVPH leden (de NVPH is de uitgever van onze eerstedagenveloppen)
positief te beïnvloeden. In de praktijk blijkt dat de pas aangeschafte FDC nauwelijks nog het papier
waard is waarop deze is gedrukt.
Postzegelvereniging Vredestein viert 50e verjaardag met tentoonstelling:
Omdat het pas in september ten einde is, die fraaie tentoonstelling in Den Haag, vermelden we dit
bericht nog eens in deze Nieuwsbrief. Maar niet alleen daarom. Het feit dat voorzitter Kees
Heemskerk 50 jaar voorzitter is en door de wethouder van Den Haag is geridderd tot Lid in
de Orde van Oranje Nassau, is ook een reden om dit bericht te herhalen. Onze hartelijke
felicitaties.
Postzegelvereniging Vredestein bestaat dit jaar 50 jaar. De postzegelvereniging was
onderdeel van de personeelsvereniging van Rubberfabriek Vredestein in Loosduinen. In de
hoogtijdagen van de onderneming had Vredestein in Loosduinen meer dan
1.000 werknemers en 22 personeelsverenigingen. In 1976 sloot de fabriek
haar deuren en de productie werd verplaatst naar Enschede en Raalte. Wat
achterbleef was de postzegelvereniging met haar leden. Om het jubileum feestelijk te
vieren worden diverse activiteiten georganiseerd, waaronder een bijzondere
tentoonstelling in het Loosduins Museum. Naast informatie over de geschiedenis en
de producten van Vredestein, wordt aandacht besteed aan de mensen die er hebben
gewerkt. Een aantal leden van de jubilerende postzegelvereniging zal stukken uit
hun collectie presenteren. Tevens wordt een speciale, persoonlijke postzegel verkocht voor dit
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jubileum. De tentoonstelling vindt plaats in het Loosduins Museum „de Korenschuur‟, Marg.van
Hennebergweg 2A, te Den Haag , van 11 juni t/m 17 september 2011. Het museum is open elke
zaterdag van 13.00 – 17.00 u en iedere 1e zondag van de maand van 13.00 – 17.00 u. (zie ook
www.loosduinsmuseum.nl) informatie: de heer H.G. Klok, secretaris jubileumcommissie:
loosduinen@planet.nl
Adreswijziging doorgeven s.v.p.:
Als u de (gratis) toezending van de KNBF Nieuwsbrief ook in de komende tijd wilt
voortzetten, geeft u dan, indien uw e-mailadres verandert, het nieuwe adres door via
redactienieuwsbrief@knbf.nl, graag met vermelding van het oude adres. Het komt af en
toe voor dat wordt vergeten een adreswijziging door te geven, met als gevolg dat
toezending van de Nieuwsbrief stopt.
Tentoonstelling 2012 - 2e categorie in Schleiz – Duitsland:
In Schleiz (Thüringen - Duitsland) wordt van 27 t/m 29 april 2012 een tentoonstelling 2e categorie
georganiseerd. Ook inzenders uit de in multilateraal verband samenwerkende landen kunnen zich voor
deelname aanmelden. Informatie: www.briefmarkenfreundeschleiz.de of aan te vragen bij Dr.
Wolfgang Leupold, Fröbelstrasse 26, D-07902 Schleiz, Duitsland. (NB: in de vorige Nieuwsbrief
waren de straatnaam en de postcode verkeerd vermeld !)
Franse filatelie vergadert in Metz onder het motto: Passion
Marijke van der Meer, van de KNBF Bondsbibliotheek, maakte ons attent op een artikel in „Le
Républicain Lorraine‟ van 16 juni 2011, waarin naar aanleiding van een bijeenkomst van „Les
associations de philatélistes‟ enthousiast verslag werd
gedaan met als kop: „Metz collectionne les philatélistes‟
(Metz verzamelt filatelisten) van dit evenement met
aansluitend uitreiking van de kampioenschapprijs van
Frankrijk. Op de website van de krant www.republicainlorrain.fr wordt uitvoerig verslag gedaan.
Dit 84e congres (10 – 13 juni 2011) van de Franse
Federatie van 644 aangesloten postzegelverzamelaarverenigingen onder het motto: “La Passion”. (De
Passie) werd voorgezeten door Robert Cloix (Nevers) die aangaf blij te zijn met dit toonaangevende
evenement en de kampioenschaptentoonstelling met 250 deelnemers. Voor de tentoonstelling en het
congres werden 20.000 bezoekers verwacht. (Een bericht hoeveel bezoekers er echt geweest zijn
hebben we niet kunnen vinden, maar als het aantal van 20.000 echt is gehaald kunnen we, zeker voor
Nederlandse begrippen, spreken van een mega-manifestatie. Red.).
Volgens Cloix is de situatie in de (Franse) filatelie niet slecht, zelfs als men in beschouwing neemt dat
intrede van de jeugd in de wereld van de postzegels te wensen
overlaat. Robert Cloix, verzamelaar van het eerste uur met een
ervaring van meer dan 60 jaar, constateert dat de jeugd zich
afkeertvan de filatelie. De jonge aspirant verzamelaars hebben
zoveel andere belangstellingen en activiteiten, zappend van de ene
bezigheid naar de andere. Zelfs de inzet van internet om de
belangstelling aan te wakkeren brengt te weinig om voldoende
jongeren voor de hobby te interesseren. Toch roept de Franse Bond
de verenigingen op om opnieuw te investeren in belangstelling bij
scholen, waar de filatelie zo‟n twintig jaar geleden van het programma verdween.
De Franse Federatie is in overleg met la Poste (de Franse Posterijen) en het
ministerie van onderwijs om een voorstel uit te werken, de filatelie terug te brengen
naar de scholen.
Ter gelegenheid van het „84 e congrès de la Fédération française des associations
philatéliques‟ werd een speciale zegel uitgegeven, waarop de Cathedrale Saint
Éthienne en de Temple Neuf (protestant) van Metz zijn afgebeeld. De eerste zegels
werden overhandigd door Lucia Patoux (La Poste) en burgemeester Dominique Gros. Van de zegel
worden meer dan twee miljoen exemplaren uitgegeven.
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Speciale postzegel ter gelegenheid van het Huwelijk Prins Albert van Monaco:
Het huwelijk van prins Albert van Monaco (52) met de twintig jaar jongere Zuid-Afrikaanse
zwemster Charlene Wittstock op 2 juli 2011 was voor de postdirectie van
Monaco reden om een speciale postzegel uit te geven. Wittstock deed mee aan
de Olympische Spelen in Sydney in 2000. Het paar leerde elkaar tien jaar
geleden kennen bij een zwemtournooi in Monaco. Albert verraste de wereld
door Charlene mee te nemen naar het huwelijk van de Zweedse kroonprinses
Victoria. Normaal nemen Koninklijke genodigden alleen getrouwde of
verloofde partners mee. Albert is aan de macht in Monaco sinds het overlijden
van zijn vader Prins Rainier in 2005. Als echtgenote van d Prins van Monaco zal Charlene de
opvolgster zijn van de legendarische prinses Gracia, filmster en stijlicoon Grace Kelly, die in 1956
trouwde met Prins Rainier. Zij kwam om het leven bij een auto ongeval in 1982.
Minicursus Kroatisch:
Van Paul Walraven (bestuurslid KNBF) ontvingen wij een fraai uitgevoerde folder van Tele2:
Internet, TV en Telefoon-aanbieder. In
deze folder, bestemd voor Tele2- klanten
wil men de lezer laten kennismaken met
het “Tele2- land Kroatië”. Of het de
opstellers van de folder heeft ontbroken
aan filatelistische kennis of aan
historisch besef, hoe dan ook de
afgebeelde postkaart is een misser eerste
klas. Hoe kan een reclamebureau een
postkaart afbeelden met daarop een
postzegel uit 1941 en dan ook nog zo
gestempeld dat duidelijk zichtbaar is dat
het een zegel is die er bij is gezocht en gebruikt is bij gebrek aan beter. Hebben de Kroatië kenners van
de reclamemakers geen recente zegel ? Kroatië heeft in de laatste jaren veel
fraaie zegels uitgegeven zoals te zien op de zegel met de fraaie zeilboot,
wellicht een geschikter onderwerp om Kroatië als vakantieland aan te prijzen.
De postzegel is nummer 54, uitgegeven op 16 november 1941 in een serie van
landschapszegels op verschillende papiersoorten gedrukt. Zegel 54 uitgegeven in een aantal van 5.000.000 - toont de Drina
rivier met twee roeiers in een bootje. Bijzonder is dat ook
een uitgave bekend is waarbij drie roeiers in het bootje zitten.
In november 1941 vochten Kroatische troepen al samen met de Nazi‟s tegen de
Sovjet Unie. Uit deze Kroatische troepen werd op 6 oktober 1944 de Sturmdivision
geformeerd. De periode van de Tweede Wereldoorlog kenmerkt zich met name in Kroatië in een
opbloeiend separatisme binnen Joegoslavië georganiseerd door Ustaša, vooral gesteund door
fascistisch Italië. Op 10 april 1941, na drie dagen oorlog riep
Ustašaleider Ante Pavelic de onafhankelijkheid uit voor Kroatië en
voegde de nieuw gevormde staat bij de As, de alliantie die voor en
tijdens de Tweede Wereldoorlog samenwerkte en waarvan de kern
bestond uit Duitsland, Italië en Japan. Kroatië bestond in die tijd uit
de delen Kroatië, Bosnië en Herzegovina, met uitzondering van
enkele kuststeden die door Italië werden geregeerd. De Ustaša
beweging groeide door een stroom van carrièrejagers, opportunisten
en pragmatici, die dachten dat de staat duurzaam zou zijn. Ustaša
begon aan een grootschalige vervolgingscampagne tegen Serviërs,
tegenstanders, joden, homoseksuelen, zigeuners en communisten. Tele2 had al niet onze volledige
sympathie met in hun reclame dat vreemde Engels sprekende schaap (hoe komt het toch dat
Nederlandse reclame altijd Engelstalig moet zijn), maar het gebruik van de Kroatië zegel uit de
moeizaamste periode van de geschiedenis van dit land is op z‟n zachtst gezegd onnadenkend en mogen we het zo zeggen - dom.
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Vakantie - adressen postzegelhandelaren:
Van de heer Peter de Hoop kregen wij de suggestie een soort van databestand aan te leggen van
adressen van postzegelwinkels in vakantielanden. Volgens de heer de Hoop zullen er toch wel veel
verzamelaars zijn, die op hun vakantiebestemming van hun medereizigers de
vrijheid krijgen om even o[p eigen houtje er opuit te trekken. En wat doet dan
de rechtgeaarde filatelist? Hij/zij gaat op zoek naar een postzegelwinkel. Wat
zou het dan gemakkelijk zijn als al van tevoren bekend zou zijn waar te
zoeken. Misschien voor vroege vakantiegangers iets te laat, maar onderstaand
toch de eerste (drie) adressen, van de heer De Hoop. En mocht u het een goed idee vinden, stuurt u dan
uw adressen naar redactienieuwsbrief@knbf.nl Wellicht is er zoveel animo dat we een uitgebreide
database kunnen maken.
Noorwegen: Kristiansand - Sørlandets Frimerke- og Myntsenter, Henrikl Wergelands gate 52
Malta: Valletta - Said - Stamp & Coin Dealers, Triq San Zakkarija 43
Tsjechië: Vrchlabi - Filatelie Marvan, Krkonošská 41
Deutsche Post begint met Maximum-kaarten:
De Duitse verzamelaarsvereniging Arbeitsgemeinschaft
Maximaphilie & Philokartie heeft de directie van Deutsche
Post ervan te weten overtuigen dat naast de
eerstedagenveloppen ook maximumkaarten uitgegeven
moeten worden. Als eerste uitgave werd gekozen voor de Є
0,75 postzegel „Weltkulturerbe - Unesco - Altstadt
Regensburg van 3 februari 2011. Met de voorwaarden die
internationaal gelden voor maximafilatelie betreffende
overeenstemming van de afbeelding met het eerstedag
stempel, is rekening gehouden.
Nieuwe KNBF Bondspas:
Officieel afgevaardigden van de verenigingen kunnen de nieuwe KNBF Bondspas (een pakketje met
passen) afhalen op het Bondsbureau (graag even bellen voor afspraak
030 2894290). E vereniging kan ook kiezen voorn het laten toesturen
van het pakketje passen door overmaking van Є 15,00 op rekening
3264776 t.n.v. NBFV, Postbus 4034, 3502 HA Utrecht, onder
vermelding van „Bondspassen‟met het verenigingsnummer e de
verenigingsnaam. In de pakketten Bondspassen voor „De Globe‟,
„NVPV‟ en „IV Philatelica‟zijn de passen van alle afdelingen van
deze verenigingen opgenomen. De afdelingen kunnen niet zelf de
passen afhalen op het Bondsbureau, of ze op laten sturen.
In de 2e helft van augustus zal de KNBF nadere informatie verspreiden over het activeren en het
gebruik van de Bondspas. Op dit moment wordt hard gewerkt aan het maken van een totaal
vernieuwde KNBF website. Vanaf het moment dat de nieuwe site gereed is kan gebruik worden
gemaakt van de Bondspas.
MICHEL Deutschland inclusief soft-easy’:
De nieuwe MICHEL Deutschland catalogus verschijnt zo rond het midden van dit jaar. De officiële
prijs, zoals MICHEL Duitsland die opgeeft is Є 42,00. Tot 3 juni had u de catalogus
nog kunnen aanschaffen *(bij MICHEL Duitsland) voor Є 37,00 maar gezien de
verschijningsdatum van deze Nieuwsbrief, zult u daar niet echt blij van worden. In het
totaalpakket van de nieuwe Duitsland catalogus krijgt de koper ook het MICHEL
computerprogramma „SOFT-EASY‟ waarin alle belangrijke gegevens betreffende
Bund, Berlin en DDR inclusief een zoeklijst van alle verzamelgebieden van Deutsches
Reich, Saar, DDR en Bundesrepublik Deutschland. Verder is, als Pdf, bijgesloten de
volledige jaargang van MICHEL Rundschau 2010, de maandelijkse uitgave van
MICHEL waarin opgenomen alle nieuwe uitgaven (wereldwijd). 59.000 prijzen in de catalogus zijn
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geactualiseerd, in de catalogus zijn 9.800 kleurenafbeeldingen opgenomen. Speciaal aangepast zijn
o.a. de postzegelboekjes van Deutsches Reich, Alliierte Besetzung, Berlin (West) en
Bundesrepublik.
Nieuw bij MICHEL is ook een catalogus (176 pagina‟s) „Plattenfehler DDR 19701990‟, waarin van de DDR zegels van 1970-1990 wordt aangegeven waar de
plaatfouten zich bevinden en hoe ze er uitzien.
In Nederland wordt MICHEL vertegenwoordigd door Auf der heide in Zeist, U kunt
daar de MICHEL producten online bestellen (www.aufderheide.nl ).
Voorbeeldzegels
Soms worden door postadministraties al vóór de officiële datum van uitgifte exemplaren van de
nieuwe zegel aan de filatelistische pers verstrekt, zodat die er tijdig
over kan berichten.
Deze zegels zijn te herkennen aan opgedrukte woorden zoals
“specimen” of “muster”, “muestra” etc. Bekend zijn de Duitse zegels
met het stempeltje “MUSTER”. Maar er zijn ook andere varianten.
Zwartdrukken
Voor zover mij bekend komt het verschijnsel “zwartdrukken” hoofdzakelijk in Oostenrijk voor. De
Oostenrijkse postadministratie verstrekt aan de pers in zwart gedrukte
exemplaren van haar nieuwe emissies. Meestal gaf Oostenrijk deze
zwartdrukken uit in ongetande vorm, en geplakt op speciale bladen met
gegevens over de nieuwe emissie.
In ieder geval één keer week Oostenrijk hiervan af. Toen gaf men een
blokje van 4 zwartdrukken uit, getand en gegomd. Dit betrof de
Europazegel uit 1988. In dat jaar werd op 13 mei in Salzburg de
zogenaamde Europadag georganiseerd. Dit betrof een “trilateraal”
filatelistisch overleg tussen de landen Oostenrijk, Zwitserland
en Duitsland. De deelnemers aan deze vergadering kregen het
blokje uitgereikt. In een beperkte oplage waren ze ook te koop
bij de Oostenrijkse PTT.
Streep erdoor
Wat ook voorkomt is dat de pers de originele zegel krijgt, waar een diagonale streep door is gezet.
Meestal is dit door de linker of rechter onderhoek, maar soms wordt het ook bij een bovenhoek
gedaan. Dit om te voorkomen dat deze gratis zegels in het postverkeer gebruikt gaan worden. De
overeenkomst tussen al deze variaties is dat deze zegels NIET geldig zijn.
Ze mogen dus niet als postzegel gebruikt worden.
Verzamelwaardig?
Zijn deze “voorbeeldzegels” verzamelwaardig? Ja natuurlijk, je mag
verzamelen wat je wilt.
Zijn ze ook filatelistisch? Hierover lopen de meningen uiteen.
De een zegt: “Neen, je mag de zegel niet als postzegel gebruiken, dus is het
niet filatelistisch; je kunt het vergelijken met een foto, een plakplaatje of sluitzegel”.
De ander zegt: “Wel filatelistisch natuurlijk! Het is een aanwinst in je verzameling als je maar even
uitlegt waar een “muster” voor dient.
Een derde zegt: “alleen als deze zegel van de originele drukplaat afkomstig is, hebben ze –althans voor
de gespecialiseerde verzamelaar- filatelistisch belang.
Een vierde mening die ik hoorde: “Alleen als ze in de catalogus staan”. (Michel Spezial-Katalog van
Oostenrijk geeft noteringen van de zwartdrukken).
Zelf vind ik het leuk om in mijn verzameling een “munster” postzegel naast de echte te zetten. En of je
een dergelijke zegel mag opnemen bij een wedstrijdtentoonstelling, vind ik niet zo belangrijk. Ik
exposeer alleen voor propagandatentoonstellingen en daar mag alles.
(© auteur: Willem Hogendoorn)
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Actie voeren met ‘persoonlijke zegels’
Een nieuw fenomeen baart PostNL zorgen: het actievoeren doormiddel van „persoonlijke zegels‟.
PostNL zegt te zijn geschrokken van de bestelling van vier zegels door de in Nederland gevestigde
nieuwsorganisatie „Shahrzad News‟een organisatie die kritiek levert op Iran. Volgens de voorwaarden
van PostNL is het niet toegestaan zegels te bestellen met een politieke of religieuze inhoud. Op de
zegels zijn vier Iraniërs afgebeeld die in eigen land worden vervolgd of
gevangen zijn genomen, waaronder Mahvash Sabet, één van de leiders
van de Bahai-gemeenschap. Het Bahaigeloof is een monotheïstische
religie, in de 19e eeuw in het toenmalige Perzië gesticht door
Bahá´u´lláh. Het geloof benadrukt de geestelijke eenheid van de
mensheid. Wereldwijd kent deze religie ongeveer zes miljoen gelovigen,
verspreid over meer dan tweehonderd landen. De zegels die besteld zijn
in een oplage van 5.000 stuks zullen worden geplakt op briefkaarten die
de Bahai versturen naar de Iraanse minister van onderwijs om daarmee actie te voeren voor vrijheid
van onderwijs in dat land. PostNL is zich bewust van het oneigenlijke gebruik van de zegels en de
mogelijke schade die dit kan toebrengen aan de Nederlandse politieke verhouding tot Iran. Volgens
PostNL zijn de zegels niet herkend als politiek getint. Het bedrijf heeft een controleprocedure voor dit
soort van zegels, maar volledig waterdicht is vrijwel onmogelijk.

Verenigingen – Bond - Regio’s – Beurzen – Evenementen
Filafair ’s-Hertogenbosch:
Op 2 en 3 september wordt de Nationale Postzegelbeurs
Filafair 2011 georganiseerd in de
grote hal van Maaspoort Sports &
Events,
Marathonloop
1
in
´s/Hertogenbosch. Filafair is voor
enthousiaste beurshandelaren en
verzamelaars, geïnteresseerd in
postzegels en aanverwante zaken.
Informatie: secretariaat@hertogpostevent.nl of info@filafair.nl
Postzegelbeurs Apeldoorn:
Op zaterdag 17 september 2011 wordt de Apeldoornse
Postzegelbeurs gehouden in Wijkcentrum Het Bolwerk,
Ravelijn
55, 7325
NT APELDOORN.
Het
postzegelwinkeltje van de Commissie Jeugdfilatelie van
F.V. De Globe is aanwezig. De beurs wordt ook
gehouden op 15 oktober en 19 november 2011.
Openingstijden: 10.00 – 16.00 u. Toegang en parkeren
gratis.
Info:
055
3558600
of
organisatie@eindejaarsbeurs.nl
Ruilbeurs Drunen:
Postzegelvereniging Philatron in Drunen organiseert
(bijna) iedere tweede zaterdag van de maand een
ruilbeurs in gemeenschapshuis 't
Rad, Kerkstraat 39 in Elshout. De
beurs wordt gehouden van 10 tot 13
uur en de toegang is voor iedereen
vrij. Noteert u even de data: 10
september, 8 oktober, 12 november en 10 december.
Voor vragen en/of reacties mail: joop@jheeren.com
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Ruilbeurs-Katwijk-Rijnsburg:
Postzegelvereniging Katwijk - Rijnsburg organiseert op
28 oktober 2011 een ruilbeurs in wijkgebouw "de Wiek"
Fresiastraat 19 2223 XA te Katwijk a/d Rijn tel: 0714075757. De entree bedraagt € 0,50 . De ruilbeurs wordt
gehouden van 10.00 tot 15.30 uur. Er zijn handelaren
aanwezig. Voor verdere inl. tel 071-5173995
Het wijkgebouw is rolstoelvriendelijk en rookvrij.
Er is voldoende gratis parkeergelegenheid.
Tentoonstelling Griekenland:
De vereniging Griekenland viert haar 45 jarig jubileum
wn hwr fwit dat 150 jaar geleden de eerste
„Hermeskop‟werd uitgegeven met een grote promotie
tentoonstelling van 118 kaders tijdens de Postex
manifestatie, die gehouden wordt van vrijdag 14 oktober
tot en met zondag 16 oktober 2011 in de Americahallen
in Apeldoorn.
Luchtposttentoonstelling op Postex 2011:
De
Vliegende Hollander zal haar luchtposttentoonstelling ter
gelegenheid van haar 75-jarig bestaan en tevens de 50ste
Dag van de Aerofilatelie houden op 14-16 oktober 2011
tijdens de POSTEX 2011 te Apeldoorn met circa 120
kaders in de categorie W2, W3, open klasse en
propaganda.
Ruilbeurs Oosterhout:
De Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars
organiseert een ruilbeurs op zaterdag 3 september(13.00 u
– 16.00 u) in Wijkcentrum De Bunthoef, Bloemenhof 2
in Oosterhout (winkelcentrum Zuid). Tafels beschikbaar:
€ 6,00. Entree € 0,50
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Postzegel- en Muntenbeurs Venlo:
Phila Venlo organiseert op 10 december 2011 haar 1 e
Internationale Postzegel- en Muntenbeurs (10.00 u –
17.00 u) in Café Rest. „De Wylderbeek‟, Hagerhofweg
2a, Venlo (Zuid). Er zijn nog een aantal tafels ( à € 10,00)
beschikbaar.
Informatie:
P.J.
van
Bree
(piet.van.bree@home.nl) of tel. 077 3733293.

Postzegelruilbeurs Weert:
Filatelica Weert organiseert op zondag 27 november
2011 een belangrijke postzegelruilbeurs met een
uitgebreide veiling in scholengemeenschap Philips van
Horne, Wertastraat 1 te Weert. Openingstijden: 10.00 –
15.30 u. Veiling ca. 12.30 u. Entree: Є 1,50 p.p. Jeugd
gratis.
Ruilbeurs Alphen aan den Rijn:
NVPV afd. Alphen a/d Rijn organiseert op 29 oktober
2011 in de zalen van de Maranthakerk, Raadhuisstraat 84
een ruilbeurs.
Open: 10.00 – 16.00 u. Er zijn handelaren aanwezig.
Info: tel. 0182 - 395103 of louwerse51@kpnmail.nl

Verzamelbeurs De Meern:
Postzegelvereniging Postfris ‟68 organiseert op zaterdag
10 september een verzamelbeurs in cultureel centrum De
Schalm, Oranjelaan 10, De Meern. Openingstijden: 9.0012.00 uur. Toegang en parkeren is gratis.
Info tel. 0348443237 of www.pf68.nl
Hollandfila:
De organisatie van de Eindejaarsbeurs organiseert op
vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus 2011 (10.00-17.00 u)
in de Veluwehal in Barneveld filateliebeurs Hollandfila.
Geen tentoonstelling, geen ruiltafels, veel handelaren.
Prominente jeugdhoek met jeugdbladen, spellen en gratis
postzegels. Entree Є 3,00 per dag. Jeugd tot 17 jaar:
gratis.
Info: 055 3558600 of organisatie@eindejaarsbeurs.nl

Eindejaarsbeurs Barneveld:
Op 28 en 29 december 2011 (10.00-17.00 u) wordt in
Barneveld
de
Eindejaarsbeurs
&
Stamptales
georganiseerd in de Veluwehal, Nieuwe Markt 6, 3771
CB Barneveld. Entree Є 3,00 per dag. Jeugd tot 17 jaar:
gratis.
Info: 055 3558600 of
organisatie@eindejaarsbeurs.nl

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

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 ook 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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