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KNBF Nieuwsbrief 
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 op de KNBF Nieuwsbrief via 

www.knbf.nl  

Voor het aanmelden geldt het volgende: 1) voor leden van bij de KNBF aangesloten verenigingen: Op 

de KNBF website account aanmaken en aanvinken dat u de Nieuwsbrief wilt 

ontvangen. 2) voor niet-leden: aanmelden op het hoofdscherm - u ontvangt dan 

automatisch een e-mail waarmee u door aan te klikken uw abonnement kunt 

activeren. Als u de KNBF Nieuwsbrief al regelmatig ontvangt, hoeft u niet 

opnieuw aan te melden voor de Nieuwsbrief. Overigens is het wel van belang dat u 

zich aanmeldt op de KNBF site en uw Bonds-ledenpas activeert. U kunt dan gebruik maken van de 

vele aan de pas verbonden voordelen. 
 

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. Aanmelden kon tot 6 oktober. Mocht 

u naar Postex gaan en u bent geïnteresseerd, neemt u dan contact op met de Commissaris 

Filatelistische Vorming van de KNBF: S. Bangma, Boomgaarddreef 5, 3243 AC  Stad aan ´t 

Haringvliet (email adres: sbangma@knbf.nl )  

 

80 jaar De Philatelist - Geleen 
Ter gelegenheid van haar tachtigjarig jubileum, organiseert de postzegelverenging ”De Philatelist” 

Geleen een postzegeltentoonstelling categorie 3 op 29 en 30 oktober in het ASTA-Cultuurcentrum in 

Beek. Het is de tweede keer dat “De Philatelist” neerstrijkt in Beek. De eerste keer, met groot succes, 

was in 2001, bij de viering van het zeventigjarig bestaan van de vereniging.  

De viering van het tachtigjarig jubileum van “De Philatelist vindt plaats in het weekend van 29 en 30 

oktober met een categorie 3 tentoonstelling in het ASTA-

Cultuurcentrum aan de Markt in Beek. De reden om deze manifestatie 

weer in Beek te laten plaats vinden is het grote succes in 2001 en veel 

van onze leden zijn afkomstig uit Beek en de naaste omgeving. Een 

bekende Beeker filatelist was Jeanke Dirix, de kapper tegenover het 

gemeentehuis. Naast het uitoefenen van zijn kappersvak was hij mede 

exploitant van de ASTA bioscoop in Beek. In zijn kapsalon handelde 

hij ook in postzegels en aanverwante artikelen, hij leverde ook 

filatelistische artikelen bij de postzegelverenigingen van Geleen en Sittard. Het raam van de kapsalon 

hing vol met series postzegels van de hele wereld en menige jonge Beekenaar heeft hier zijn eerste 

postzegels gekocht.  

Tentoonstelling ASTA-PHIL 2011. 
Het verzamelen van postzegels, filatelie is een oude hobby en velen onderons hebben in hun jeugd 

poszegels verzameld. In het huidige computertijdperk heeft de filatelie een ietwat stoffig imago 

gekregen van oudere dames en heren, de laatste voorzien van een dikke sigaar, die over hun albums 

gebogen zitten om hun lege vakjes te vullen met de ontbrekende postzegels, Middels deze 
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tentoonstelling willen we de bezoekers tonen dat de filatelie nog steeds springlevend is en meer is dan 

het “vullen van lege vakjes”.  

Vooral de thematische filatelie wordt druk beoefend, Aan de hand van postzegels, stempels en brieven 

wordt een verhaal verteld over een bepaald onderwerp, het heeft iets weg van een stripverhaal. Je kunt 

het onderwerp zo gek niet bedenken of er bestaan wel postzegels van. Dit wordt hier dan ook 

ruimschoots tentoongesteld met o.a. collecties over de walvis, de avonturen van Kuifje, orchideeën, 

vogels in Europa en het WK-voetbal.  

De tentoonstelling zal honderdtwintig kaders omvatten, gevuld met verzamelingen uit alle hoeken van 

de filatelie. Naast de reeds genoemde thematische filatelie komen aan bod de posthistorie, de 

traditionele filatelie, de eenkader thematisch en 

niet thematisch en de open klasse. In totaal zijn 

er 43 verschillende verzamelingen te 

bewonderen. Zeer interessant voor de 

buitenstaander zijn de collecties: “Beek op de 

kaart gezet” een collectie oude ansichtkaarten 

waar niet alleen de voorkant is te bewonderen 

maar ook de achterzijde, “Postkantoor Beek” en 

de Literatuur Posthistorie van Echt. Deze 

tentoonstelling laat zien dat de filatelie niet 

alleen uit postzegels bestaat maar dat er veel 

meer onderdelen bij horen. 

De deelnemers aan deze tentoonstelling komen 

uit Nederland en de Euregio. 

Voor de jeugd is er een speciale jeugdhoek, 

ingericht door Jeugdfilatelie Nederland, waar 

naar hartenlust gepostzegeld kan worden. Ze 

kunnen deelnemen aan prijsvragen waarmee een leuke prijs gewonnen kan worden. De eerste 

beginselen van het verzamelen van postzegels wordt hun spelenderwijs bijgebracht. De jeugd van 

Beek en omgeving is van harte welkom en ieder ontvangt een leuke attentie! 

Ter gelegenheid van ASTA-Phil zijn er een twintigtal zogenaamde persoonlijke postzegels uitgegeven 

die betrekking hebben met Beek. Zo zijn er o.a. zegels van het Baeker Elske. De postkantoren door de 

jaren heen, het Heemkunde- en Elsmuseum, werken van Johan Pelser en bakkerij Frits Mennens. Deze 

postzegels zijn op beide dagen te koop en zijn frankeer geldig, een leuk item om je post te frankeren. 

Verder is er nog een speciale briefkaart verkrijgbaar met een speciale afstempeeling van Beek. Deze 

stempel, vervaardigd door Post.NL, wordt alleen tijdens de tentoonstellingsdagen gebruikt. Eigen  

 

 

 

 

 

 

 

poststukken kunnen ter plaatse met deze stempel worden afgestempeld. 

Er zijn enkele handelaren aanwezig waar men de ontbrekende postzegels en brieven kan verkrijgen. 

De vereniging zelf heeft “Een Snuffeltafel* waar de koopjes jagers naar hartenlust kunnen snuffelen 

tussen postzegels, brieven, albums enz..  

De tentoonstelling wordt op zaterdagmorgen om half elf geopend door wethouder Thijs van Es van de 

gemeente Beek met muzikale omlijsting van de Nachtwacht “De Baeker Kleppermen”. 

De tentoonstelling is voor het publiek geopend op zaterdag 29 okt. van 11.00 uur tot 17.00 uur en op 

zondag 30 okt. van 10.00 uur tot 17.00 uur. De toegang tot de tentoonstelling is gratis. Er is een 

catalogus verkrijgbaar met o.a. de historie van het “Het Baeker Elske”  geschreven door Tom 

Mennens en door Frans Hermse de geschiedenis “Van karren, koetsen en postkoetsen”. 

Het publiek kan zelf een oordeel geven over het tentoongestelde. De getoonde collectie met de meeste 

stemmen zal bekroond worden met de publieksprijs, beschikbaar gesteld door de gemeente Beek. 
(auteur: Tom Mennens). 

Brief gestuurd vanuit Venlo met stempel, Venlo 19 juli 

1876, naar de Gebr. Hennekens met vermelding Beek bij 

Maastricht om te voorkomen dat de brief bezorgd zou 

worden in een andere plaats met de naam Beek. In 

Nederland zijn meerdere plaatsen met de naam “Beek” o.a. 

Beek bij Nijmegen, Beek en Donk en Beek bij Princenhage. 
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De levensloop van de Leidsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars 
De Leidsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars (LVvP) werd op 17 januari 1940 opgericht, in 

een periode van oorlogsdreiging en economische crisis. In die tijd was 

dat nog een bericht in de plaatselijke krant waard. 

20 jaar 

In 1960 vierde de LVvP haar 20
e
 verjaardag. Hiervoor gaf de PTT 

tijdens de Dag van de Postzegel een apart aantekenstrookje uit met de 

tekst: Leiden, 20 jaar LVvPV. 

In het stempel zien we de bekende Burcht van Leiden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 jaar 

5 jaar later, in 1965 was het 25 jarig jubileum. Ook nu weer werd hier 

filatelistisch bij stil gestaan. Op bijgaande envelop is niet alleen het 

jubileum stempel te zien, maar ook weer een aantekenstrookje met de tekst Leiden, L.V.v.P.V. 1940 -

1965. 

 

40 jaar 

Dan blijft het een tijdje stil in Leiden, maar 

in 1980 is er weer wat te vieren., namelijk 

de 40
e
 verjaardag. In deze tijd kwamen de 

FDC‟s in de belangstelling, dus werd er 

voor dit feest ook een FDC ontworpen met 

als onderwerp: “40 jaar”   
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50 jaar 

10 jaar later in 1990 is het volgende jubileum (50 jaar) aan de beurt. Ook nu weer wordt er een FDC 

ontworpen, met daarop de postzegel van de Leidse Hortus. Ook nu weer is in de contouren van het 

stempel de Leidse Burcht zichtbaar . 

 

60 jaar 

De traditie om filatelistisch bij jubilea stil te staan, wordt in Leiden ook voortgezet in 2000. Dan 

bestaat de vereniging inmiddels 60 jaar. Deze keer geen 

FDC, maar een herdenkingsstempel dat op speciaal verzoek 

door de PTT wordt ontworpen. We zien op het stempel een 

sleutel (Leiden – Sleutelstad), 60, (leeftijd) en op de baard 

van de sleutel zien de o.a de Pieterskerk (afb. 6).  

65 jaar 

In 2005 bereikt de LVvPV de pensioengerechtigde leeftijd 

van 65 jaar. De vereniging is echter nog springlevend en 

speelt slim in op de nieuwe 

ontwikkeling van de 

persoonlijke postzegel (afb. 7). 

Op de tap van de postzegel zien we de 65 jarige herdenking. 

70 jaar 

Tenslotte 2010, de 70
e
 verjaardag. Dit jubileum werd gecombineerd met de 

beroemde rede van professor Cleveringa die hij in 1940 uitsprak. Hierover werd 

een persoonlijke postzegel uitgegeven (afb. 8).  

Saai? Ik hoor wel eens om mij heen dat postzegels verzamelen en 

postzegelverenigingen saai zijn. Als U dit zo allemaal leest, wat vindt U dan? 

Saai? 
(auteur: Willem Hogendoorn) 

 
 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 ). 

 
Multilaterale Chur (CH) groot succes: 
Dit jaar had het Zwitserse Chur de eer om een multilaterale tentoonstelling te organiseren. Het 

multilaterale verbond bestaat uit een aantal Duitssprekende landen te weten 

Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Liechtenstein en Nederland. Een maal 

per jaar organiseert dit verbond een multilateraal juryseminar om in ieder 

geval voor deze Duitssprekende landen het jureren op een lijn te brengen. 

Bovendien hebben de bondsvoorzitters van deze landen op regelmatige 

basis overleg om zoveel mogelijk vernieuwende ideeën met elkaar te delen 

en wisselen zij kennis en ervaring met elkaar uit. Als klap op de vuurpijl 

levert dit dan eens in de drie jaar een multilaterale tentoonstelling op. Zoals gezegd vindt dit jaar deze 

multilaterale tentoonstelling plaats in Chur. Nederland heeft hiervoor Piet Alderliesten als 

http://www.iphla.de/
mailto:W.Maassen@aijp.org
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landscommissaris benoemd en heeft twee juryleden naar Chur afgevaardigd, te weten Jan Vermeulen 

en Max Plantinga.  Er hadden zich dit maal een grote hoeveelheid inzendingen (35) vanuit Nederland 

aangemeld, die door Piet Alderliesten naar Chur zijn meegenomen en op de tentoonstelling zijn 

ingehangen, terwijl Jan Vermeulen en Max Plantinga het bijzonder druk hadden met jureren. Door de 

grote internationale belangstelling voor deze multilaterale tentoonstelling heeft de organisatie, die in 

handen was van de Zwitserse Martin Schneider, inzenders van in totaal 350 kaders moeten 

teleurstellen. Een luxe probleem waar wij in Nederland alleen maar van kunnen dromen!  

Op het moment van het schrijven van dit artikeltje was het nog niet bekend welke bekroningen de 

Nederlandse inzendingen hebben behaald. Deze multilaterale tentoonstelling was in allerlei opzicht 

een groot succes! (auteur: Victor Coenen) 
 

SUCCESVOLLE MULTILATERALE RÄTIA 2011 TENTOONSTELLING 
De in multilateraal verband door de nationale bonden van Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, 

Liechtenstein en Nederland om de drie jaar te houden tentoonstelling  werd van 15 t/m 18 september 

2011 in Chur, Zwitserland gehouden. 33 Nederlandse inzenders hadden zich aangemeld om aan deze 

categorie 1 tentoonstelling deel te nemen. Een op deze tentoonstelling behaalde bekroning van 

minimaal 75 punten is namelijk  één van de voorwaarden  voor deelname aan een internationale FIP- 

of FEPA-tentoonstelling. Vijftien van de Nederlandse inzenders heb ik op de tentoonstelling 

gesproken.  Zij waren tevreden met hun bekroning en enthousiast over wat er te zien was. Velen 

hadden een vakantie aan het bezoek van de tentoonstelling gekoppeld.  Het niveau van de op deze 

categorie 1 tentoonstelling getoonde inzendingen , waaronder 23 jeugdinzendingen, was zeer goed te 

noemen. Dit blijkt ook wel uit de behaalde bekroningen.   

In de klasse “Motief- en Ansichtkaarten” waren leuke en interessante inzendingen te bewonderen. 

De Nederlandse inzenders hebben de volgende bekroningen behaald: 

Groot Goud 

D. v.d. Wateren/Nepal postal stationary 1887-1957, 91 punten met ereprijs   

H.Wiersma/Postal services in rural areas in the Netherlands before 1850, 

91 punten met ereprijs 

Goud 

S.Bakker/Postal  History of Internees and POW‟s held in Australia during 

WW II, 88 punten  

A.Hulkenberg/ Drei  Jahrhunderte  Danziger Post  1590-1875: Das 

Groschenzeitalter, 88 punten  

S.Bakker/Victoria, wrappers for newspapers and other printed materials, 

issued and used in the period 1869-1912, 87 punten      

W.Put/United Nations Emergency Force-I, 87 punten  

J.Nollet/Portobriefe aus den Niederlanden und über die Niederlande nach  Frankreich in der Zeit 1676-

1852, 86 punten 

H.Buitenkamp/ The (field)postcards of Serbia 1873-1918, 85 punten 

J.Dehe/A City Wall of Water, 85 punten  

Groot Verguldzilver 

D.Dijk/Niederländische Ganzsachen-Postkarten, eingeschrieben oder durch Eilboten versandt (bis ca. 

1970), 83 punten 

G.J. Engelberts/ 20 Jahr Postverkehr im Grossherzogtum Baden, 83 punten  

A.Olckers/Secret German rocket weapons in W.W.2, 83 punten 

D.Speksnijder/Napoleon Bonaparte: Might and Desire, 83 punten  

S.Douwstra/Millions of years of nature encapsulated in stone, 82 punten  

T.Loorij/Birds in nature, from endangered to protected , 80 punten  

P.v.Nies/Karneval, mehr als nur 3 fröhliche Tage !, 80 punten  

J.de Ruiter/Die Überwachung des Auslandsbriefverkehrs während des 2.Weltkrieges durch die 

deutschen Dienststellen  ”A” bis ”E”, 80 punten  

H. Vermeulen/What is America waiting for ?, 80 punten  

A.Zonjee/Eilig zur Post gebracht, eilig zugestellt , 80 punten 

Verguldzilver 

J.Bot/Fokker during the Interbellum, 78 punten   
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T.Bakker-Dijcks/Spielzeug und Spiel, nicht vom Alter abhängig, 77 punten   

H.Ruiter/Rasierklingelstempel der Schweiz, 77 punten      

W.Stronkhorst/ Erster Weltkrieg:  die Behandlung der Lagerungsgelder für Kriegsgefangenen von 

dem badischen Heer mit der zuständigen ortlichen Verwaltung die die Lagerungskosten geleistet hat, 

77 punten 

H.Aitink/Luchtpost onder invloed van oorlogsomstandigheden, 76 punten  

J.v.As/The first trial-flight with mail from Amsterdam to the Dutch East Indies by KLM in 1928, 76 

punten 

A.v.d. Giessen/ King Edward VII. First King on stamps from Great Britain, 76 punten  

M.Mijwaart/Elsass, deutsch oder franzözisch, 76 punten  

R.Jochoms/The cariot of the Sun God, Surya, 75 punten      

Groot Zilver 
J.Ellenbroek/Veni, vidi, vici…..das Römische Reich, 72 punten      

G.Berger/Die Harfe in Beethovens Musik, 71 punten  

F.Hermse/Das Zollausschlussgebiet Kleinwalsertal, 70 punten  

Zilver 

A.Haan/Die Währungsreform in Polen von 28 Oktober 1950 „Groszy“-Provisorien, 68 punten  

N.Helling/Naked in the army, almost unprotected the motorcycling soldier executes his orders, 65 

punten 

Verzilverd Brons 

J.Toussaint/”Glück auf” mehr als nur ein Bergmannsgruss, 63 punten  

              ( auteur: Piet Alderliesten,  Landscommissaris Rätia 2011) 

 

VerzamelaarsJaarbeurs najaar 2011 
Europa‟s grootste vintage evenement: dat is de VerzamelaarsJaarbeurs die op zaterdag 19 en zondag 

20 november 2011 plaats vindt in de Jaarbeurs Utrecht. Zoals altijd gehouden in combinatie met de 

Mega Platen & CD Beurs. Op ruim 2000 kramen verdeeld over 5 hallen is 

alles te vinden wat er maar te verzamelen valt, van postzegels tot boeken, 

van porseleinen poppen tot design artikelen, en van serviesgoed tot 

zakhorloges. Voor wie graag snuffelt in antiek en curiosazaken, verzamelt 

of gewoon een gezellig dagje rond wil snuffelen en unieke items zoekt is de 

halfjaarlijkse VerzamelaarsJaarbeurs een waar paradijs. Bovendien zijn er 

het hele weekend speciale tentoonstellingen, presentaties, demonstraties en signeersessies. Het 

volledige programma staat verder op de site www.verzamelaarsjaarbeurs.nl .  

De Verzamelaars Jaarbeurs vindt plaats op zaterdag 19 november van 9.00 tot 17.00 uur en op zondag 

20 november  

 

Adreswijziging aanpassen op KNBF site: 
Als u de (gratis) toezending van de KNBF Nieuwsbrief ook in de komende tijd wilt 

voortzetten, verandert u dan uw e-mailadres via www.knbf.nl . Het komt af en toe voor dat 

wordt vergeten een adreswijziging door te geven, met als gevolg dat toezending van de 

Nieuwsbrief stopt of naar een verkeerd (oud) adres wordt gezonden.. 

 

Zilveren zegels: 
Vanaf 10 oktober j.l. kunt u online bij PostNL zilveren „persoonlijke zegels‟ laten maken. PostNL 

brengt een serie zilveren zegels uit in de serie „Zeehelden in Zilver‟, te beginnen met een zegel van 

Piet Hein. De zilveren zegels worden niet gedrukt maar doormiddel van een speciale 

lasertechniek „geslagen‟ bij de Koninklijke Nederlandse Munt. De enige, tot nu toe, 

eerder uitgegeven zilveren zegel door - toen nog - PTT Post, was de zilveren 

verrassingszegel van 25 september 2001, waarop voor de laatste keer een 

waardeaanduiding in (12,75) guldens. Voor de zegel van 2001 zowel als voor de 

nieuwe zegels geldt dat normale poststempels niet goed hechten aan het zilveren 

oppervlak. Voor frankering dient de zilveren zegel te worden gestempeld met een 

speciaal rubber stempel en met originele inkt op oliebasis omdat stempelen met inkt op waterbasis af 

te vegen zou zijn. Hoe fraai de zegels ook zijn, toch bekruipt de trouwe verzamelaar steeds meer het 

http://www.verzamelaarsjaarbeurs.nl/
http://www.knbf.nl/
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gevoel dat deze zegels niet zijn of worden uitgegeven om als frankering (aangetekend)  te dienen, 

maar vooral om ze voor goed geld ( Є 7,00 = zeven euro) aan diezelfde trouwe verzamelaar te slijten, 

zonder er een postbezorging of dienstverlening voor te verrichten.  

 
Postzegels verzamelen een stoornis? 
In de Nieuwsbrief van september  (nummer 17) stond het: we (want de lezers van de KNBF 

Nieuwsbrief vallen natuurlijk allen in deze categorie) lijden aan een dwangneurose, een ernstige 

aandoening! Toch onderscheidt het verzamelen van postzegels zich in positieve zin van een aantal 

andere verzamelvormen. Wat te denken van het verzamelen van oude auto‟s, kachels, meubels en 

soortgelijke volumineuze zaken, waarvoor men een bijgebouw moet oprichten of een schuur moet 

huren? Wat dat betreft valt het bij de postzegels nogal mee. (Hoewel, bij sommigen….) 

Maar er is nog iets, wat het verzamelen van postzegels bijzonder maakt. Welk ander verzamelobject 

wordt bij u thuis afgeleverd met het advies er bij?  

 

En niet alleen een advies om ze te verzamelen, ook nog met een goede motivering. Waarom postzegels 

verzamelen? Welnu, (voor het geval de Duitse 

taal een probleempje zou opleveren) postzegels verzamelen is leuk, sterker nog, het is een passie! En 

bovendien een hobby die je met het hele 

gezin kunt beoefenen. Los van de passie 

van het verzamelen is het ook nog eens 

goed voor je algemene ontwikkeling 

(“bilden” in de Duitse tekst) en een 

uitdaging. Die uitdaging is er meteen al als 

je zoiets als hiernaast op een poststuk 

toegestuurd krijgt. Een filatelist weet dat in een 

stempelmachine de reclame“vlag” een los onderdeel is, 

dat er zelfs in deze tijd handmatig ingezet moet worden, 

met alle gevolgen van dien. De filatelie brengt je al 

doende in aanraking met meer dan alleen het plaatje van 

de postzegel, maar ook met het versturen van 

poststukken.  
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En wat is het prettig dat er organisaties zijn waarin je 

met geestverwanten samen je hobby kunt beleven. En 

waar niemand je aanspreekt op je ziekelijke afwijking, 

die dwangneurose! In Denemarken maken ze zelfs 

reclame voor zo‟n “patiëntenvereniging”: wordt lid 

van een vereniging bij de Deense Filatelisten Bond. 

Maar wij kunnen als Nederlanders ook dichterbij al 

terecht bij onze eigen KNBF.  

 

 

 

 

O ja, dit verhaaltje kon slechts worden 

geschreven dankzij mijn ongeneeslijke 

verzamelwoede. 
(auteur: Sjoerd Bangma). 

 

 
“Aap” incident in Tweede Kamer is niet het eerste “aap” incident. 
Tijdens de algemene beschouwingen over de Begroting 2012 van het kabinet Rutte, die werd 

gepresenteerd op de derde dinsdag van september, was er het zogenaamde “aap” incident. Rutte 

beschuldigde een lid van de PVV – die het kabinet Rutte als minderheidskabinet gedoogd - van het feit 

dat deze de president van Turkije beledigde door hem een “aap” te noemen. Wilders ontkende dit en 

zei dat dit was gebeurd in een zinsnede waarin de “turkse aap uit de mouw” kwam. Daarna volgden 

nog meer incidenten tussen Rutte en Wilders die voor dit artikel verder niet van belang zijn. 

Maar het woord “aap” ligt wel degelijk gevoelig.  

Ook de filatelie kent een “aap” incident. 

 

Op 17-5-1955 werd in Denemarken een eerste – vlucht - envelop uit gegeven ter gelegenheid van de 

opening door de Deense luchtvaartmaatschappij SAS van de nieuwe route naar 

Bagdad, Irak.  

De ongeveer 1200 enveloppen werden op 18 mei wel in Bagdad afgestempeld 

maar niet, zoals was afgesproken, retour gezonden. Zij werden in beslag 

genomen. Reden hiervoor was dat men vond dat de Arabier die op de envelop 

was afgebeeld, meer op een aap leek dan op een Arabier.   

Maandenlang 

werd tegen de 

SAS om deze 

reden heen gedraaid totdat de Deense 

postautoriteiten in grepen en de “aap uit 

de mouw” kwam. De Deense posterijen 

stelden voor de “aap - arabier” dan 

maar zwart te maken en de enveloppen 

daarna retour te sturen. Op deze manier 

konden de verzamelaars die ze besteld, 

en betaald, hadden ze alsnog 

ontvangen. Het Iraakse ministerie van 

binnenlandse zaken is met dit voorstel 

akkoord gegaan en aldus geschiedde.   
(auteur: Jan Heijs, Amsterdam) 
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Bronkhorst,  kleinste stad van Nederland, mooiste brievenbus: 
Van onze voorzitter Victor Coenen ontvingen wij een foto van een oude brievenbus, zoals ze jaren 

geleden in grote aantallen in gebruik waren bij de toenmalige PTT.  Zo‟n mooie 

rode, gietijzeren brievenbus zouden we eigenlijk allemaal wel in onze straat 

willen hebben. Maar helaas heeft PTT en later TNT-Post en nu PostNL nieuwe, 

praktische brievenbussen van 

kunststof geïntroduceerd. Niet in 

Bronkhorst, de kleinste stad van 

Nederland. Bronkhorst - aan de IJssel 

in Gelderland - werd omstreeks het 

jaar 1000 voor het eerst vermeld toen 

een nazaat van Bruncarus, de eerste graaf van Hameland, 

een nederzetting met deze naam zou hebben gesticht. Sinds 

1482 bezit Bronkhorst stadsrechten.  Door een stadsbrand 

in 1633 zijn alle middeleeuwse huizen verwoest; Bronkhorst heeft daarentegen enkele goed 

gerestaureerde stadsboerderijen. Bronkhorst telt 38 

rijksmonumenten waaronder een joodse begraafplaats. 

Tot de voornaamste bewaard gebleven oudheden 

behoren de kapel en een paar huizen met trapgevels en 

nog enkele huizen met houtwerk in de buitenmuren 

en….een mooie rode brievenbus. Het plaatsje is ook 

nu nog van grote toeristische waarde. Het kasteel van 

Bronkhorst, de stadsmuren en grachten zijn 

verdwenen. In een voormalige stadsboerderij is sinds 

1988 een Dickens Museum gevestigd dat ook een 

eigen theater kent. Jaarlijks vindt in Bronkhorst het 

Dickens festival plaats in december. De enige 

postzegel van Bronkhorst die we hebben gevonden is…..een zegel waarop voetballer Giovanni van 

Bronckhorst staat afgebeeld.  

 

Postzegelverenigingen Zuid-Limburg bundelen krachten: 
Op initiatief van de heren W.J. Cools en B.J. Witter, resp. voorzitters van ‟t Fakteurke in Klimmen en 

PV Zuid Limburg in Maastricht, hebben een zestal Zuid-Limburgse verenigingen (ZuidLimburg in 

Maastricht; De Philatelist in Geleen; ‟t Fakteurke in Klimmen; Heerlen en omstreken; PV Vaals en 

EKPV Kerkrade) een samenwerkingsverband in het leven geroepen. Uitgangspunt is om in een tijd 

van toenemende vergrijzing een afnemende ledenaantallen bij veel verenigingen en een geringe 

belangstelling bij de jeugd, de handen ineen te slaan en de krachten te bundelen. De samenwerking 

betekent dat de verenigingen al hun activiteiten openstellen voor alle leden van de andere 

verenigingen, dat men elkaar op de hoogte houdt van nieuwe initiatieven en dat - waar mogelijk - 

gezamenlijk publiciteit wordt verzorgd en assistentie wordt verleend bij exposities. Geacht wordt aan 

een gezamenlijke PR campagne, een gezamenlijke Nieuwtjesdienst, het openstellen van een website 

voor de berichten van andere verenigingen en het uitwisselen van kennis en expertise. De voorzitters 

hebben afgesproken tweemaal per jaar te vergaderen om zo voeling te houden met het reilen en zeilen 

in de bevriende verenigingen.  

Misschien een voorbeeld voor andere verenigingen en regio‟s ?? 

 
 

Verenigingen – Beurzen – Evenementen
 

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 

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  

mailto:louwerse51@kpnmail.nl
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Ruilbeurs met tentoonstelling Asta Phil Beek (Lb)                              
De philatelist in Geleen, organiseert op 29 en 30 oktober 

een tentoonstelling met ruilbeurs in Asta-Cultuurcentrum, 
Markt 6a, Beek (Lb). Ook persoonlijke zegels 

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. 

Verzamelbeurs Wijk bij Duurstede Op zondag 30 

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   

Postzegelruilbeurs Tolbert 

Op zaterdag 29 oktober 2011, van 10 – 16 uur, 

organiseert de Filatelisten Vereniging Roden-Leek e.o. 

weer haar jaarlijkse postzegelruilbeurs in “Dorpshuis 

Tolbert”, Meester Boonstraplantsoen 4, Tolbert. Tal van 

handelaren aanwezig.  Entree: gratis. Info: 050 5343470 

of pr@filatelistenrodenleek.nl 

 

Ruilbeurs Stadskanaal 

P.V. "De  Kanaalstreek" organiseert een grote ruilbeurs 

van:  Postzegels; Poststukken en Munten op zaterdag 29 

oktober 2011 van 10.00 - 16.30 uur, in Gebouw De 

Eendracht,  Poststraat 32 te Stadskanaal.  Entree 

gratis.Onderling ruilen mogelijk, handelaren 

aanwezig.Info: 0599 614416 (na 18.00 u) of  pzv-

kanaalstreek@zonnet.nl (Java Script nodig) website: 

www.pzvdekanaalstreek.nl 

  

Ruilbeurs Lelystad - Haven 

Buurthuis De Windhoek 

organiseert op 30 oktober 2011 

een ruilbeurs voor postzegels, 

munten, boeken enz. Open 13.00 - 

16.00 u. Tafelhuur Є 5,00 vooraf 

inschrijven tegen betaling. Aanmelden Paul van 

Haasteren tel. 06 52597977. Info: 

activiteiten@mfadewindhoek.nl of 

www.mfadewindhoek.nl  

 

Ruilbeurs Heerhugowaard 

Ruilbeurs 30 oktober van 10.00 tot 16 uur in "De Swan", 

Middenweg 178 te Heerhugowaard. 

 Er zijn 2 postzegelhandelaren en een muntenhandelaar 

aanwezig. 

  

Veiling Oosterhout 
Op zaterdag 5 november 2011 organiseert Vereniging 

van Postzegelverzamelaars Oosterhout een grote (meer 

dan 600 kavels) veiling in Wijkcentrum De Bunthoef , 

Bloemenhof 2, 4904 CA Oosterhout (NB). 

Info:  Peter Hendrickx petercmhendrickx@home.nl  of 

0161-455996 

 

 

 

Ruilbeurs / veiling Oosterhout: 

De Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars 

organiseert een ruilbeurs op zaterdag 5 november (13.00 

u – 16.00 u) in Wijkcentrum De Bunthoef, Bloemenhof 2 

in Oosterhout (winkelcentrum Zuid). Tafels beschikbaar:    

€ 6,00.  Entree €  0,50 

 

Postzegeldag Ede: 

FV De Globe afdeling Ede organiseert op 5 november 

2011 een grote postzegeldag in Ons Huis, Prinsesselaan 

in Ede. Open: 10.00 - 17.00 u - toegang gratis. Info: tel. 

06 48708253 of www.deglobe-ede.nl/postzegeldag.htm  

 

Postzegeldag Almere-Haven  

VPVA Almere organiseert op 5 november een 

postzegeldag - mogelijkheid postzegels en munten te 

laten taxeren- in OSG De Meergronden, Marktgracht 65, 

Almere-Haven. Info: mevr. E. Slokker tel. 036 5341427 

 

Najaarsbeurs Leiden 

LPV “De Postzegelvrienden” organiseert op zaterdag 5 

november 2011 de Najaarsbeurs in Het Vijfhovenhuis, 

Hoflaan 169, 2321 SP Leiden. Tijden: 10:00 – 16:00 uur. 

Vrij entree. Informatie en tafelhuur bij dhr.L.H. Janssen  

tel.: 071.5312597 

 

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. 

Data: 12 november en 10 december. Info: 

joop@jheeren.com   
 
Jubileum en tentoonstelling Barneveld: 

Op zaterdag 12 november 2011 viert 

Filatelistenvereniging De Globe in het Pluimveemuseum 

in Barneveld haar 50 jarig jubileum. Kaders ontworpen 

en ingericht door leden en jeugdleden van De Globe. 

Open voor publiek: 10.00 - 16.00 u. info: 

turnhoutmeulbroek@planet.nl  

 

Ruilbeurs Huizen 

Op zaterdag 12 november organiseert PV Huizen e.o. een 

ruilbeurs in de Zenderkerk, Borneolaan 30, Huizen - open 

10.00 - 16.00 u. Veiling met ca. 500 kavels (w.o. NL blok 

5 en CH Pax-serie postfris) 14.00 u. Toegang gratis. 

Handelaren aanwezig. Info: G.J. Visscher 035 5387550 

 

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  

 

Ruilbeurs Helmond 

Op zondag 13 november organiseert postzegelvereniging 

“De Helmveste” van 09.30 tot 12.30 een ruilbeurs in 

wijkgebouw De Fonkel Prins Karelstraat 123 te 

Helmond. Behalve ruilen kunt U ook bij diverse 

handelaren terecht om Uw verzameling aan te vullen. En 

http://www.fv-wbd.nl/
mailto:pr@filatelistenrodenleek.nl
mailto:pzv-kanaalstreek@zonnet.nl
mailto:pzv-kanaalstreek@zonnet.nl
http://www.pzvdekanaalstreek.nl/
mailto:activiteiten@mfadewindhoek.nl
http://www.mfadewindhoek.nl/
mailto:petercmhendrickx@home.nl
http://www.deglobe-ede.nl/postzegeldag.htm
mailto:joop@jheeren.com
mailto:turnhoutmeulbroek@planet.nl
mailto:cor@verlooij.nl
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voor de laatste nieuwtjes van TNT kunt U dan terecht. 

Info: C. van Elk tel 0492-539339 

 

Ruilbeurs Rijssen 

Postzegelvereniging  ‟n Poszeagl te Rijssen organiseert in 

samenwerking met  De Verzamelaar op zaterdag 19 nov. 

2011 een ruilbeurs voor postzegels, munten en ansicht-

kaarten van 10.00 tot 16.00 uur. Handelaren aanwezig. 

Locatie: S.V. Tubantia.  Nieuwlandsweg  5, 7461 VP 

Rijssen. Info: tel. 0548-517506 of e-mail: 

basenhenny@concepts.nl  

 

Breda Verzamelbeurs 

Op 19 november 2011 organiseert Postzegelvereniging 

Breda, in samenwerking met Oosterhoutse Vereniging 

van Postzegelverzamelaars, Philatelica West Brabant, De 

Verzamelaar en Baronie 82 een verzamelbeurs in 

Gemeenschapshuis "DE VLIEREN", Dr. Struykenstraat 

165, 4812 BC Breda. Gratis toegang  van 10.00 tot 17.00.  

Info: www.pvbreda.nl of 076-5418419 

 

Postzegelruilbeurs Veldhoven 

PX Groot Veldhoven organiseert op 19 november 2011- 

open 09.00 - 16.00 u, een grote 

postzegelruilbeurs met veiling in 

gemeenschapshuis d‟n Bond, 

Rapportstraat 29, Veldhoven. 

Tafelhuur 2,50 - huren via de 

penningmeester Otto van Hattum tel 040 2534002. Entree 

Є 1,00. Info: Secretaris Henriette Schalks, tel 040 

2536511 of jcmlschalks@onsbrabantnet.nl  

 

Postzegel- en muntenbeurs Woudenberg 

Onder de Loep Woudenberg organiseert op 19 november 

en 17 december een postzegel- en muntenbeurs in 

Cultureel Centrum De Camp, De Bosrand 15 in 

Woudenberg. Toegang gratis.  Info: mevr. D.H. Visser, 

tel. 033 2863510 of divis@wanadoo.nl 

 

Najaarsbeurs NVPV Alkmaar 

De Najaarsbeurs NVPV wordt gehouden op 20 november 

2011, 10.00 - 16.00 u, in de aula van Clusiuscollege, 

Drechterwaard 10, Alkmaar. Toegang gratis. Gratis 

taxaties 11.00 - 13.00 u. 

  

Ruilbeurs Bodegraven 

Zaterdag 26 november 2011 organiseert Postzegel-

vereniging N.V.P.V. afdeling Bodegraven weer een 

Ruilbeurs voor postzegels-munten en ansichtkaarten. 

Locatie: Rijngaarde, Rijngaarde 1 te Bodegraven-

Dronenwijk. Aanvang 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). 

Info: 06-53260579 of 0182-394584 - Dick Verwoerd, 

secretaris. Website: http://postzegelvereniging-nvpv-

bodegraven.jouwweb.nl/Er zijn nog tafels van 120/80 te 

huur à 5 euro per stuk. Er kan ook weer allerlei 

postzegelverzamelmateriaal worden ingeleverd voor de 

gehandicaptenstichting De Postzegelvriend. 

 

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.  

 

Postzegel- en ansichtkaartenbeurs Kampen 

De Kamper Filatelisten Club organiseert op 29 december 

2011 een postzegel- en ansichtkaartenbeurs in Hanzestad, 

IJsseldijk 12, open: 10-16 uur. Info: tel.038-3324654 

 
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   

 

2012 - 2012 - 2012 - 2012 - 2012 - 2012 - 2012 - 2012 

 

Filamanifestatie 2012 Purmerend 

Op 21 en 22 april wordt in het Jan van Egmond Lyceum, 

Hoornselaan in Purmerend een wedstrijd (cat.3) en 

propaganda tentoonstelling georganiseerd met ca. 200 

kaders. Opbouw 20 april. Open op zaterdag 10.00 - 18.00 

u, zondag 10.00 - 16.00 u 

 
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 samen-

werkende landen kunnen zich voor deelname aanmelden. 

Informatie:   www.briefmarkenfreundeschleiz.de of aan 

te vragen bij Dr. Wolfgang Leupold, 

Fröbelstrasse 26, D-07902 Schleiz, 

Duitsland. 

 

Pro-Phil 2012 

Filatelistenvereniging “De Helmveste, Helmond en 

Omstreken” organiseert op 3 en 4 november 2012 in 

Gebouw „De Fonkel‟, Prins Karelstraat 123 in  Helmond 

een lustrum tentoonstelling Categorie 3. De 

tentoonstelling zal ca. 200 kaders 

omvatten en wordt ingedeeld: 

wedstrijdklasse, bestemd voor 

inzendingen in de tentoonstellingsklasse 

3, 1 en 2 kader, open klasse, voordruk 

albumbladen, jeugd en propaganda. 

Geen kadergeld. Aanmelden tot 1 

augustus 2012. Plan van de verzameling en korte 

omschrijving t.b.v. de catalogus is vereist. Info en 

aanmelden: Secretariaat Tentoonstellingscommissie C.A. 

van den Broek-Verbeek, Annecyhof 1, 5627 DJ  

Eindhoven tel. 040 2427073 of 06 24734756 

n.broek9@chello.nl  

mailto:basenhenny@concepts.nl
https://netmail.hetnet.nl/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.pvbreda.nl
mailto:jcmlschalks@onsbrabantnet.nl
mailto:divis@wanadoo.nl
http://postzegelvereniging-nvpv-bodegraven.jouwweb.nl/
http://postzegelvereniging-nvpv-bodegraven.jouwweb.nl/
mailto:piet.van.bree@home.nl
mailto:organisatie@eindejaarsbeurs.nl
http://www.briefmarkenfreundeschleiz.de/
mailto:n.broek9@chello.nl
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Afzeggen: 

Mocht u de KNBF Nieuwsbrief niet meer willen ontvangen dan dient u het volgende te doen: 

- U heeft een “account” op de KNBF website: na in te loggen klikt u op “mijn account”. In dit onderdeel kunt 

u bij het onderdeel “wenst u de nieuwsbrief te ontvangen” het vinkje verwijderen. U dient vervolgens 

“opslaan” aan te klikken. 

- U heeft geen “account” op de KNBF website: in de begeleidende e-mail bij de nieuwsbrief kunt u de internet 

link aanklikken en uw e-mail adres ingeven. Door vervolgens op “verstuur” te klikken wordt uw e-mail adres 

verwijderd. 

 

Veranderen van e-mail adres: 

Indien u uw e-mail adres wilt veranderen waarop u de KNBF Nieuwsbrief ontvangt dan dient u het volgende te doen: 

- U heeft een “account” op de KNBF website: na in te loggen klikt u op “mijn account”. In dit onderdeel kunt 

u bij het onderdeel “E-mail adres” uw nieuwe e-mail adres invullen. U dient vervolgens “opslaan” aan te 

klikken. 

- U heeft geen “account” op de KNBF website: in de begeleidende e-mail bij de nieuwsbrief kunt u de internet 

link aanklikken en uw e-mail adres ingeven. Door vervolgens op “verstuur” te klikken wordt uw e-mail adres 

verwijderd. Door op het hoofdscherm van de KNBF website in het onderdeel “Nieuwsbrief” uw naam en e-

mail adres en vervolgens op “Verstuur” te klikken wordt de nieuwsbrief in de toekomst naar het nieuwe e-

mail adres verstuurd. 

 


