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KNBF Nieuwsbrief: 
Zoals u ziet heeft de KNBF Nieuwsbrief een nieuw gezicht gekregen in overeenstemming met de 

nieuwe „huisstijl‟ die onder de bezielende inzet van Jacques Greitemann door de KNBF in het leven is 

geroepen. Deze nieuwe stijl zal o.a. ook worden gebruikt voor de KNBF website en voor andere 

publicaties.  

De KNBF Nieuwsbrief kunt u ook lezen (en downloaden) op de KNBF site. 

www.knbf.nl. of scan de QR code met uw mobiele telefoon.  Alle 

postzegelverzamelaars, filatelisten en anderen die geïnteresseerd zijn in postzegels, 

kunnen zich aanmelden voor een GRATIS abonnement via 

redactienieuwsbrief@knbf.nl  

 
Gezocht: Schrijvers voor nieuwe KNBF Website en voor de KNBF Nieuwsbrief: 
Voor de vernieuwde website van de KNBF  en voor de KNBF Nieuwsbrief zijn wij op zoek naar 

schrijvers. Auteurs van filatelistische artikelen en actuele informatie zijn van harte welkom hun 

bijdragen in te zenden aan redactienieuwsbrief@knbf.nl. Dit e-mailadres is ook beschikbaar voor 

nadere informatie. Natuurlijk wordt de naam van de auteur opgenomen bij het artikel en de schrijver 

kan rekenen op een groot aantal filatelistische lezers, die over het algemeen georganiseerd zijn als lid 

van een vereniging.  

 
175 jaar Stoomscheepvaart op de Elbe: 
Koning Friedrich August II van Saksen verleende aan twaalf burgers van Dresden op 8 juli 1836 het 

privilege een stoomvaartmaatschappij op te richten in het koninkrijk Saksen. In 1837 liep het eerste, 

door Andreas Schubert gebouwde stoomschip, de „Königin Maria‟ van stapel. Na 

de inwijdingsvaart op 30 juli 1837 naar Rathen in het Elbsandsteingebirge begon 

met nog in hetzelfde jaar met een regelmatige lijndienst. Midden 19
e
 eeuw werden 

meer schepen in dienst genomen en een concurrerende lijndienst, de Böhmische-

Dampfschifffahrts-Gesellschaft werd overgenomen. Vanaf 1910 had de Sächsisch-

Böhmische-Dampfschifffartsgesellschaft, zoals de nieuwe onderneming heette, een 

vaste aanlegplaats in het centrum van de oude stad Dresden. Na de Tweede 

Wereldoorlog, waarin Dresden voor een 

groot deel werd verwoest, bestond de toen 

genationaliseerde vloot van de VEB 

Elbschifffahrt Sachsen uit zestien 

stoomschepen. De naam van de lijndienst 

werd later veranderd in Weiße Flotte 

Dresden. In 1992, na de ´Wende´ werd de 

onderneming overgenomen door de 

ContiReederei. Ook nu nog varen negen 

historische stoomschepen voor Conti, 

waaronder de raderstoomboot Diesbär, de 

enige raderboot die nog met kolen wordt 

gestookt. De daarbij in gebruik zijnde 
stoommachine stamt uit het jaar 1841 en is 

de oudste raderbootstoommachine ter wereld. De vandaag de dag nog in gebruik zijnde 

stoomraderbotenvloot in Dresden is één van de oudste en grootste wereldwijd. Het vaargebied strekt 

zich uit van het historische en grotendeels in oude glorie herstelde centrum van Dresden over meer dan 
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tachtig kilometer door één van de mooiste rivierlandschappen van Europa tot Seußlitz bei Meißen, 

respectievelijk Bad Schandau inde Sächsische Schweiz. 

Jaarlijks hoogtepunt is de met alle stoomschepen gehouden 

vlootparade op 1 mei, in het kader van de „Riverboat-

Shuffle‟ een Dixieland festival. Ter gelegenheid van 175 

jaar stoomscheepvaart in Sachsen werd op 9 juni 2011 door 

Deutsche Post een speciale postzegel van 220 cent 

uitgegeven, ontworpen door grafici Stefan Klein en Olaf 

Neumann. De parlementair staatssecretaris bij de 

Bundesminister van financiën, Hartmut Koschyk stelde de 

zegel aan boord van het salonschip „August der Starke‟ voor aan het publiek. 

 
Workshop BBE tijdens Postex: 
Voor Postex 2011 in Apeldoorn staat weer een workshop BBE  (begeleiding Beginnende Exposanten) 

op het programma op zondag 16 oktober 2011 van 11.00 u tot 13.00 u. De BBE is bedoeld om 

vermijdbare beginnersfouten te voorkomen en om te leren van de fouten, de ideeën en de vorderingen 

van anderen. Onderdeel van de workshop is dan ook het onder deskundige leiding bekijken van de 

inzendingen van zowel gevorderde als beginnende verzamelaars. Het is daarom gewenst dat 

deelnemers voorafgaande aan de workshop hun plannen, ideeën, problemen of misschien zelfs al een 

kopie van een gereed deel van de toekomstige inzending opsturen (uiterlijk 6 oktober) naar de 

Commissaris Filatelistische Vorming van de KNBF: S. Bangma, Boomgaarddreef 5, 3243 AC  Stad 

aan ´t Haringvliet (email adres: sbangma@xs4all.nl ) 
 
Nog één keer dan: ISSN… 
Onze publicaties betreffende de verenigingsbladen die beschikken over een ISSN nummer heeft nogal 

wat reacties los gemaakt. In ons eerste bericht vermeldden we de registratie 

van het clubblad van de Ruimtevaart Filatelie Club Nederland als de eerste 

die registratie was gelukt, in KNBF Nieuwsbrief nummer 15 konden we nog 

een groot aantal verenigen vermelden die ook over ISSN beschikken. Nu is 

er alsnog  de melding van de Filatelistische Contactgroep Oost Europa die al vanaf begin 1983 het 

nummer ISSN 0167-7489 voert.. De Nederlandse Filatelisten Vereniging "Skandinavië" gebruikt al 

sedert maart 1983 nummer 0167-7632. Verder is het enige echte ISSN nummer van ZHVP is 1874-

4117. 

 
Europa’s mooiste komt uit Duitsland: 
Het filatelistische blad „Briefmarken-Revue‟ vroeg de Europese lezers aan 

te geven wat de mooiste postzegel van Europa is in 2009. Postdirecties uit 

18 Europese landen nomineerden hun mooiste zegel, over het algemeen de 

zegels die in hun land waren gekozen tot de mooiste van het jaar. Duitsland 

won met 17,35% van de stemmen, Noorwegen werd tweede en Føroyar 

werd derde.  

 
Interessante zaken bij verenigingen: 
Voor verenigingen bestaat de mogelijkheid interessante zaken, bijzondere ontwikkelingen, speciale 

activiteiten te laten vermelden in de KNBF Nieuwsbrief. Het is niet de bedoeling dat de Nieuwsbrief 

een soort van verenigingsblad wordt, maar soms zijn er van die speciale zaken, die ook voor andere 

verenigingen en verzamelaars interessant kunnen zijn. Denkt u er eens over na. Wellicht heeft u goede 

resultaten bij het aanwerven van jeugdleden, of heeft uw veiling om een bepaalde reden heel veel 

succes, of heeft u een manier gevonden om extra nieuwe leden aan te trekken ? Een berichtje aan 

redactienieuwsbrief@knbf.nl en uw verhaal wordt indien mogelijk opgenomen. 
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Boek ‘Krantenmotieven op postzegels’: 
Van de heer Ton Cornet van de Vereniging Papier & Druk ontvingen wij het bericht dat in juli door 

Klaus Henseler, lid van de (Duitse - internationale) motiefgroep  Druck und Papier de 

laatste hand is gelegd aan het boek „Zeitungsmotive auf Briefmarken‟. Het boek bevat 

ongeveer 1.500 afbeeldingen. Inclusief het register omvat het boek waarin ook 

postzegels van Nieuwsagentschappen en Persorganisaties en ontelbare andere 

krantenmotieven, 568 pagina‟s. Het boek heeft een stevige band en is uitgevoerd in 

kleur. Met dit boek is het omvangrijkste en meest actuele overzicht ter wereld over 

krantenmotieven op postzegels ontstaan, waarmee Klaus Henseler een geweldige 

inspanning heeft geleverd. De kleine oplage maakt dat het boek een vrij hoge verkoopprijs heeft van 

90 euro (plus porto). Het boek kan worden besteld via klaushenseler@aol.com of 

Cuxverlag@aol.com.  

 
112 Deutscher Philatelistentag: 
De Bund Deutscher Philatelisten houdt de 112

e
 Filatelistendag op 2-4 september 2011 in Wuppertal. 

Tijdens de bijeenkomst, met o.a. op 

4 september handelarenstands en op 

alle drie de dagen een tijdelijk 

postkantoor, zal veel aandacht 

uitgaan naar het jubileum “75 Jahre 

Tag der Briefmarke in Deutschland” 

waaronder natuurlijk de presentatie van de postzegel 

“Tag der Briefmarke. In Wuppertal vonden in het 

verleden vaker grote filatelistische evenementen plaats, 

de stad is bekend om haar actieve 

filatelistenverenigingen en geïnteresseerde verzamelaars. Informatie: Bund Deutscher Philatelisten 

e.V., Mildred-Scheel-Straβe 2, 53175 BONN info@bdph.de  

 
Boek DDR: 
Velen verzamelen de DDR. Een gebied met soms fraaie zegels en met als voordeel dat het een 

afgesloten verzamelgebied is. De samenvoeging van de Deutsche 

Demokratische Republik met de Bundesrepublik Deutschland betekende dat er 

geen DDR zegels meer verschenen, hetgeen betekent dat de DDR - op enkele 

duurdere uitzonderingen na - met een niet al te hoge investering kompleet te 

maken is. De Deutsche Post geeft een boek uit over dit afgesloten gebied onder 

de titel “Bunte DDR-Briefmarkenwelt”, waarin alles is opgenomen wat de DDR 

aan soms fraaie zegels en aan pijnlijke missers te bieden had, de politieke 

boodschappen en de zegels die geen enkele burger op zijn brieven kon plakken 

omdat ze nooit in omloop werden gebracht. Het hele boek is een stuk - 

afgesloten - geschiedenis met 192 pagina‟s en 300 kleurenafbeeldingen en 

karikaturen. Het boek is te bestellen (Bestellnummer 015402) bij Deutsche Post Philatelie, Postfach 

1105, 92623 Weiden - telefoon 0049 1803 246868 - info@deutschepost.de    
 
Sperrwert: 
In de door de DDR uitgegeven series postzegels is soms een zogenaamde „Sperrwert‟ opgenomen. Ter 

gelegenheid van de 150
e
 overlijdensdag van Friedrich Schiller verscheen in de DDR 

een serie van drie postzegels. Eén van de zegels (Michel 464) was de eerste 

„Sperrwert‟. Bij een „Sperrwert‟ gaat het om een zegel die wel normaal geldig was  

maar in een geringer aantal werd gedrukt. Deze „zeldzame‟ zegels verkocht de DDR 

voor deviezen, vooral aan buitenlandse kopers, waardoor de staat een extra 

inkomensbron had. In de DDR zelf waren deze zegels over het algemeen uitsluitend 

beschikbaar voor verzamelaars, die beschikten over een officieel „Sammlerausweis‟, 

een soort van verzamelaarspaspoort dat bij de overheid moest worden aangevraagd. Af en toe werden 

ook complete series op deze manier uit de vrije handel genomen. Na 1984 werden door de DDR geen 

„Sperrwerte‟ meer toegepast.  
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Een dooie mus? 
In Collect 68 staat een artikel over de 

test met een nieuwe Sosma (schift 

opzet en stempelmachine)in het 

sorteercentrum Rotterdam. (Voor niet-

ingewijden: alle poststukken uit de 

oranje brievenbussen van PostNL 

worden in deze machine gesorteerd op 

grootte vóór ze naar de eigenlijke 

sorteermachine gaan.) 

Al in de eerste alinea van het artikel 

komt de aap uit de mouw: “Soms glipt 

er een poststuk tussendoor met te 

weinig porto en daar is natuurlijk geld 

mee gemoeid”. En in de volgende 

alinea: “De nieuwe machines zijn 

daarom voorzien van een 

weegsysteem, een camerasysteem en 

software die de zogeheten 

frankeerhaken, het postzegelbeeld en 

de kleur fosfor herkent. Met die 

gegevens rekent de machine uit of de 

frankeerwaarde klopt”.  

Het was mogelijk poststukken mee te 

laten lopen in de test. “U mag 

poststukken aanbieden die 

ondergefrankeerd zijn, maar deze 

worden belast met een naheffing”. 

Mijn nieuwsgierigheid was gewekt. 

Eind mei stuurde ik 5 enveloppen naar 

het aangegeven adres om met deze 

proef mee te doen. Alle enveloppen 

waren ruim onder de 20 gram, maar 

ongelijk gefrankeerd, respectievelijk 

correct met frankeerhaakje, correct 

met bijplakzegel, (nagenoeg) correct 

met guldenswaarden, licht 

ondergefrankeerd (€0,44) en zwaar 

ondergefrankeerd (€0,34) in 

guldenswaarden.  

Ik was erg benieuwd wat de nieuwe 

Sosma er mee zou doen.  

Ziehier het resultaat. Op 1 juli ontving 

ik alle enveloppen terug, alle met 

hetzelfde stempel, met dezelfde PRIC. 

Alle stukken gelijk behandeld. Niks 

geen naheffing. Conclusie: de nieuwe 

Sosma lijkt mij geen tovermiddel om 

het rendement van PostNL op te 

krikken. Maar ja, het is maar een 

test…, misschien werkt het 

weegsysteem wel perfect. 
(Sjoerd Bangma) 
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Wegwijs in het postzegels verzamelen 
Veel mensen hebben “de drang” om wat te gaan verzamelen . Dat begint vaak al bij de jeugd met b.v. 

voetbalplaatjes. Later kunnen dit munten of postzegels worden. Veel 

verzamelaars beginnen met het verzamelen van postzegels van een land 

(bv Nederland) en breiden dat later uit met een zelf gekozen thema.  

Jeugd 

Speciaal voor de jeugd is er Jeugd Filatelie Nederland (JFN) opgericht. 

Hier kunnen jeugdige 

verzamelaars onder begeleiding hun weg zoeken in de hobby.  

In 1980 werd hierover een postzegel uitgegeven met jeugdige 

verzamelaars . Er zijn hiervoor jeugdclubs in veel plaatsen in 

Nederland. Zie http://www.jeugdfilatelie.nl/ maar er is ook een 

internet-postzegeljeugdclub: http://www.stampkids.org/ 

Vereniging 

Ook een senior-verzamelaar wil zijn verzameling graag uitbreiden en dubbelen 

ruilen. Vaak biedt een vereniging daarvoor uitkomst. Postzegelverenigingen 

zijn er in heel Nederland. Zie hiervoor de site van de landelijke bond  

http://www.knbf.nl/ 

Landelijk bond van verenigingen 

Een (lokale) postzegelvereniging kan zich namelijk aansluiten bij de landelijke 

bond en daardoor gebruik maken van landelijke faciliteiten. In verband met haar 

100 jarig  bestaan kreeg zij het predicaat “Koninklijk” en werd de naam: 

Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen (KNBF).  

Handelaren 

Om je verzameling uit te breiden kan je ook naar de winkel van een postzegelhandelaar gaan. Ook 

deze handelaren hebben zich verenigd in een landelijk orgaan, de Nederlandse 

Vereniging van Postzegelhandelaren (NVPH). Toen zij haar 80-jarig jubileum vierde 

in 2008, werd hierover ook een persoonlijke postzegel uitgegeven. Zie ook: 

http://www.nvph.nl.testbyte.nl/ 

PostNL 

De instantie die postzegels uitgeeft in Nederland is PostNL . 

Vroeger heette dit bedrijf PTT, daarna TPG en daarna TNT. Bij 

PostNL kan je ook nieuwe postzegels via internet bestellen: 

http://www.postnl.nl/voorthuis/ 

Maandblad 

In Nederland is er nog 1 postzegel (maand)blad, waar heel veel informatie over 

allerlei filatelistisch aangelegenheden te vinden is, zoals nieuwe uitgiften, 

vervalsingen etc. Jarenlang is Aad Knikman daar de hoofdredacteur van geweest. 

Bij zijn afscheid werd hij verrast met een “eigen” postzegel.  

http://www.defilatelie.nl/ 

Postzegelblog 

En als je zelf actief mee wil discussiëren over filatelistische aangelegenheden, dan 

is dat mogelijk op internet op Postzegelblog:  http://www.postzegelblog.nl/  Dit 

blog vierde dit jaar alweer haar vijfde verjaardag. Een natuurlijk is er over het 

Postzegelblog ook een (persoonlijke) postzegel uitgegeven. 
(Willem Hogendoorn). 

 
 
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 

http://www.jeugdfilatelie.nl/
http://www.stampkids.org/
http://www.knbf.nl/
http://www.nvph.nl.testbyte.nl/
http://www.postnl.nl/voorthuis/
http://www.defilatelie.nl/
http://www.postzegelblog.nl/
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ruim  25 gerenommeerde postzegelhandelaren uit binnen- en 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 ‟s-

Hertogenbosch 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 - heel uniek - zegels met perfins. 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 !! Info + bestellen zegels(vanaf 22 augustus): www.filafair.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. 

 
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 op 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. We laten - in deze vakantietijd - dit artikel nog even staan, wie weet wat er 

nog binnenkomt. Kunnen we dan volgend jaar opnieuw publiceren. Inmiddels is het aantal adressen 

uitgebreid o.a. met een Canadees adres van de heer Hans van Nunen. 

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 

Canada: Ian Kimmerly Stamps, 62 Sparks Street, Ottawa K1P 5A8, tel. (613) 235-9119 

www.iankimmerly.com 

 
Nieuwe KNBF Bondspas: 
Voor het aanmaken van een account heeft u de nieuwe Bondspas nodig. De nieuwe Bondspas is vanaf 

25 mei aan alle bij de KNBF aangesloten verenigingen ter beschikking gesteld. Indien u nog geen 

KNBF Bondspas heeft ontvangen neemt u dan contact op met het bestuur van uw vereniging. 

Hoe gebruik ik de nieuwe KNBF Bondspas 

Proficiat met de vernieuwde KNBF Bondspas. Heeft u uw naam op de pas inmiddels ingevuld? 

Zonder naam verliest deze pas zijn geldigheid! Wij vragen u op de allereerste plaats deze pas op de 

vernieuwde website van de KNBF (knbf.nl) te activeren om gebruik te maken van de (extra) diensten 

van uw bond. Elke pas heeft een uniek nummer welke is afgedrukt aan de voorzijde van de pas. 

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om via activering van het zelfde KNBF pasnummer op de website 

van Voordelengids.eu gebruik te maken van verschillende aangeboden diensten, acties en overige 

zaken. 

http://www.filafair.nl/
mailto:redactienieuwsbrief@knbf.nl
mailto:redactienieuwsbrief@knbf.nl
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Hierbij een uiteenzetting van de mogelijkheden welke geboden worden op de website van de 

Voordelengids.eu, de partner van de KNBF Bondspas. Dit is geheel vrijblijvend en geen verplichting! 

Om het overzichtelijk te houden geven wij alle informatie per onderdeel van deze website, waar de pas 

bij te gebruiken is. 

Account aanmaken  
U gaat naar www.voordelengids.eu en klikt links bovenaan, onder het 

inlog scherm, op Account aanmaken. Hier vult de pashouder zijn 

pasnummer in. Daarna moet een formulier worden ingevuld. Alle 

gegevens die hier worden ingevuld worden strikt vertrouwelijk 

behandeld. Ook wordt om een rekeningnummer gevraagd. Dit is 

nodig om gebruik te maken van ons Cashback Systeem. Later in de 

mail staat wat dit is en hoe dit te gebruiken is. 

Webshop 

In de Voordelengids.eu Webshop zijn producten te kopen voor een hele lage prijs. Hiervoor heeft men 

wel een account nodig. Dit wijst zichzelf eigenlijk. De pashouder kiest een categorie en een sub 

categorie (bijvoorbeeld: categorie: Film, subcategorie: Humor). De pashouder kiest de producten die 

hij wilt en klikt op bestellen. Vervolgens is kunt u betalen via iDeal.  

Cashback / Online Webshop 

Hier kunnen producten gekocht worden bij andere bedrijven. Lees hiervoor goed op de website hoe 

het precies in zijn werk gaat. Hier alvast een samenvatting: kies een categorie en daarna het gewenste 

bedrijf, de korting staat ernaast vermeld. Klik daarna op de banner en bestel de gewenste producten. 

Daarna moet het formulier op onze website ingevuld worden. De korting waar de pashouder recht op 

heeft wordt vervolgens op het account gestort. Zodra het bedrag meer dan € 25,- is kan dit teruggestort 

worden op de rekening van de pashouder. (voor dit onderdeel is een rekeningnummer vereist bij 

account). 

Online reserveren bij restaurants 

Ga naar www.vdgrestaurants.eu, of klik op het plaatje, kies hier via land en regio een restaurant naar 

wens. Bij de laatste stap moet een pasnummer en wachtwoord ingevuld worden. Dit zijn dezelfde 

gegevens als op het account van www.voordelengids.eu.  

Na het boeken krijgt de pashouder een sms'je met daarin een bepaalde code voor de reservering. 

Gebruik deze code bij binnenkomst van het restaurant en ontvang 10% tot 25% korting, dit is vaak 

inclusief drank. 

Show Your Card – Laat zien die pas 
Dit is het bekendste onderdeel van Voordelengids.eu. Op onze website (www.voordelengids.eu) gaat 

dit via vier stappen: kies land (nr.1), Regio (nr.2), plaats (nr.3) en categorie (nr.4) bedrijven bij u in de 

buurt te vinden waar u korting krijgt door alleen al de pas te laten zien. Hiervoor hoeft een pashouder 

verder niets te doen. 

Vakanties 

Bij Voordelengids.eu Vliegvakanties (http://www.voordelengidsvakanties.eu/) kunt u vakanties 

boeken met 8% - 10% korting op de gehele vliegreis. Op deze website kunt u uw ideale vakantie 

opzoeken met de pull down menuutjes. Vlak voor de betaling wordt een code gevraagd. Hier moet het 

pasnummer worden ingevoerd. Pas daarna wordt de korting verrekend! 

Mocht u nog vragen hebben, schroom niet en laat het ons weten. 

Veel plezier aan u en de andere filatelisten met het gebruik van de KNBF Bondspas! 

 

Juhani Aho – onbekend en onbemind? 

De eerste professionele Finse schrijver, de meest bekende Finse auteur in de Scandinavische landen in 

zijn tijd, Juhani Aho, geboren als Juhani Brofelt (☼ Lapinlahti, 11 september 1861 – † Helsinki 8 

augustus 1921), werkte ook als vertaler en journalist. Hij was gespecialiseerd in korte verhalen 

“lastuja” (spaanders). Alhoewel Aho zijn onderwerpen meestal baseerde op het Finse volksleven 

waren zijn werken ver van provinciaal. Hij werd sterk beïnvloed door schrijvers als de Noorse 

realisten Jonas Lie en Henrik Ibsen, maar ook door Emile Zola. Hij vertaalde o.a. werken van 

Kielland, Daudet, Lagerlöf (Zweden – Nobelprijs 1909), Hugo en Maeterlinck (België – Nobelprijs 

http://www.voordelengids.eu/
http://www.vdgrestaurants.eu/
http://www.voordelengids.eu/
http://www.voordelengids.eu/
http://www.voordelengidsvakanties.eu/
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1911).  De Finse Post geeft op 5 september 2011 een velletje postzegels van ontwerper Teemu 

Ollikainen ja Timo Berry  uit ter herdenking van de 150
e
 

geboortedag van Juhani Aho. In 1880 ging Aho naar de 

Universiteit van Helsinki, waar hij de klassieke talen 

studeerde tot 1884, zonder de studie af te sluiten met het 

behalen van een graad. In deze periode raakte hij 

bevriend met schrijver Arvid Järnevelt en zijn familie. In 

1930 schreef Järnefelt dat hij nooit iemand had ontmoet 

die met meer enthousiasme en passie over zijn werk kon 

spreken.  Zijn eerste boek “Siihen Aikaan Kunisä 

Lampun Osti”, een aantal korte verhalen, verscheen in 

1883.  Tot zijn vroege werken behoort Rautatie (De 

Spoorweg) uit 1884, een boek dat zich kenmerkt door een realistische stijl. Het verhaal speelt op het 

Finse platteland en het behandelt de tegenstellingen tussen verleden en toekomst, tussen “oude tijd” en 

“nieuwe tijd”. In Rautatie hoort een ouder echtpaar dat in hun woonplaats een spoorlijn zal komen, 

maar ze kunnen zich niet voorstellen wat een spoorlijn is. Ze informeren bij iedereen die ze kennen en 

gaan uiteindelijk naar de grote stad, maar dit bezoek loopt, o.a. door drankmisbruik, uit op een 

tragedie. De bekendste werken van Aho, de romans Panu (gesitueerd in de 17
e
 eeuw in Karelië) en 

Juha, schreef hij in de geest van het karelianisme, een neoromantische stijl en een culturele beweging 

in Finland aan het eind van de 19
e
 eeuw. Vooral het authentiek Fins zijn en de eeuwenlang 

onveranderde landschappen van bossen en meren en niet de moderne tijd, vormden de basis van deze 

stroming.  

Verenigingen – Bond - Regio’s – Beurzen – Evenementen

Tentoonstelling PV Vredestein Den Haag: 

Rer gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de PV 

Vredestein vindt een tentoonstelling 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  

 

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   

 

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@hertogpost-

event.nl of info@filafair.nl   

 

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 

 

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 gratis. Noteert u 

even de data: 10 september, 8 

oktober,  12 november en 10 december. Voor vragen 

en/of reacties mail: joop@jheeren.com  
 

Verzamelbeurs De Meern: 

Postzegelvereniging Postfris ‟68 organiseert op zaterdag 

10 september een verzamelbeurs in cultureel centrum De 

Schalm, Oranjelaan 10, De Meern. Openingstijden: 9.00-

12.00 uur. Toegang en parkeren is gratis. 

Info tel. 0348443237 of www.pf68.nl  

 

Verzamelt u een of meer landen in het Midden 

Oosten? 

Al Barid (= De Post in het Arabisch) verenigt zo‟n 75 

verzamelaars van landen in het Midden Oosten en Noord 

Afrika. Wij komen 4x per jaar bijeen in Woerden in de 

Speeldoos, het clubgebouw  van het fanfarekorps 

Excelsior. Dit is vlakbij het NS-station gelegen op Singel 

45 A, postcode 3442 AL. Op onze bijeenkomsten wordt 

onderling veel geruild (en gehandeld), is er altijd een 

attractieve veiling en wordt veel kennis uitgewisseld. 

Komt u geheel vrijblijvend eens een kijkje nemen (en 

neemt u dan ook ruilmateriaal mee). Onze volgende 

bijeenkomst is op 17 september. 

Contactadres: A.J.Jansen  toon.anton@online.nl 

http://www.loosduinsmuseum.nl/
mailto:loosduinen@planet.nl
mailto:organisatie@eindejaarsbeurs.nl
mailto:secretariaat@hertogpost-event.nl
mailto:secretariaat@hertogpost-event.nl
mailto:info@filafair.nl
mailto:joop@jheeren.com
http://www.pf68.nl/
mailto:toon.anton@online.nl
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Ruilbeurs Bodegraven: 

Zaterdag 17 september 2011 organiseren de Postzegel-

verenigingen van Alphen aan den Rijn, Bodegraven, 

Boskoop en Gouda weer een ruilbeurs voor postzegels-

munten en ansichtkaarten. Locatie: Rijngaarde, 

Rijngaarde 1 te Bodegraven-Dronenwijk. Openingstijden: 

9.30 – 16.30 uur. Semi-handelaren, ruiltafels en 

jeugdhoek aanwezig. Voor de jeugd zijn er gratis 

postzegels. Toegang 2 euro (tot 18 jaar gratis). 

Inlichtingen betreffende de Ruilbeurs: 06-53260579 of 

0182-394584 

http://postzegelvereniging-nvpv-bodegraven.jouwweb.nl/ 
 

Ruil-) Handelarenbeurs Veendam   

Filatelistenvereniging Veendam en omstreken organiseert 

op zaterdag 17 september 2011 in Wijkcentrum Dukdalf 

(midden in de wijk Sorghvliet), De Reede 1, 9642 MA  

Veendam een postzegel(ruil)beurs. De entree is gratis. De 

openingstijd is van 10.00 -16.00 uur. Voor inlichtingen: 

(0598) 617789 of (0598) 785210. De handel heeft 70 

meter tafel ter beschikking. Rondom Wijkcentrum 

Dukdalf is voldoende gratis parkeergelegenheid.” 
 

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  

 
Verzamelbeurs Wijk bij Duurstede: 

Op zondag 25 september, 31 oktober en 27 november 

organiseert FV Wijk bij Duurstede een verzamelbeurs in 

de Vikinghal, Karolingersweg234, van 11.00 - 15.30 u - 

toegang gratis. Info 06 22650760 www.fv-wbd.nl   

 

Postzegelbeurs 100 jaar “Op Hoop van Zegels” 

Haarlem. 

Zondag 9 oktober a.s. van 11.00 tot 15,30 uur in “Casca 

de Luifel” Herenweg 96 Heemstede. Filatelieloket met de 

laatste nieuwtjes is van 12.00 tot 14.00 uur aanwezig. 

Bezoekers gratis toegang. Er zijn nog enkele tafels 

beschikbaar. 

 

Tentoonstelling Griekenland:   

De vereniging Griekenland viert haar 45 jarig jubileum 

vanwege het feit 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. 

 

Postzegelruilbeurs Sint-Maartensbrug: 

FilatelistenverenigingWest-Friesland organiseert een 

grote Postzegelruilbeurs op zondag 23 oktober 2011 van 

9.30 uur tot 12.30 uur in Dorpshuis “De Uytkijk”Maarten 

Breetstraat 1’ Sint-Maartensbrug Diverse handelaren 

aanwezig Toegang € 1,00 

 

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-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: 071-

4075757. 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. 

 

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  

 

Postzegel- en Muntenbeurs Voorschoten: 

Op 12 november 2011 van 10-16.00 uur wordt de  6e 

Voorschotense Postzegel-en Muntenbeurs gehouden in 

Sporthal De Vliethorst, Burgemeester van der Haarplein 

9 2251 CXT Voorschoten. Er komt een speciale beurs-

postzegel. Entree: € 2,-- 

Informatie: Cor Verlooij tel. 071-5611719 of e-mail: 

cor@verlooij.nl  

 

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.       

 

Postzegel- en Muntenbeurs Venlo: 

Phila Venlo organiseert op 10 december 2011 haar 1e 

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.  

 

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   

 

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 

http://postzegelvereniging-nvpv-bodegraven.jouwweb.nl/
mailto:organisatie@eindejaarsbeurs.nl
http://www.fv-wbd.nl/
mailto:louwerse51@kpnmail.nl
mailto:cor@verlooij.nl
mailto:piet.van.bree@home.nl
mailto:organisatie@eindejaarsbeurs.nl
http://www.briefmarkenfreundeschleiz.de/


 

 

 

Beleggen: 
Nog een aardig berichtje „op de valreep”: De Financial Times, U weet wel dat op roze papier gedrukte 

Britse zakenblad, schreef op 8 augustus j.l.: “Aandelen gaan wellicht een moeilijke 

weg, en er is veel vraag naar alternatieve beleggingen. Stanley Gibbons, de 

postzegelhandelaar (wij kennen Stanley Gibbons natuurlijk vooral vanwege de door 

deze firma uitgegeven catalogi), rapporteerde een groei van 25% in omzet en een 

groei van 12% van de winst, als gevolg van het feit dat haar klanten „top kwaliteit 

zeldzame‟ verzamelstukken kopen. Stanley Gibbons heeft plannen om een kantoor 

in Hong Kong te openen en uit te breiden met een vestiging in Jersey. 

 

Noord Korea: 
U heeft wellicht de berichten gezien waarin melding was van het verdwijnen in Noord-Korea van 

postzegelhandelaar Willem van der Bijl uit Utrecht. Er waren allerlei 

speculaties waarom hij niets van zich liet horen tijdens een bezoek aan het 

stalinistische land. Hij blijkt twee weken vast te hebben gezeten op verdenking 

van „staatsgevaarlijke activiteiten‟, die waarschijnlijk bestonden uit het maken 

van foto‟s op plaatsen waarvan de regering dat niet toestaat. Maar, hij is gezond 

terug. Zaterdag j.l. ( 13 augustus) arriveerde hij op Schiphol, maar hij wilde 

niet spreken met de pers omdat hij bezorgd is over zijn medewerkers in Korea. 

Postzegels verzamelen en handelen in postzegels is dus niet altijd ongevaarlijk.  

 

 

 
 

  
 
 

 

 
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. 

 
 
 
 
 

mailto:redactienieuwsbrief@knbf.nl
mailto:redactienieuwsbrief@knbf.nl

