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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: eenvoudig aanmelden op het hoofdscherm - u 

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

kunt activeren. Verder is het voor leden van een bij de KNBF aangesloten vereniging  

wel van belang zich aan te melden op de KNBF site om de Bonds-ledenpas te 

activeren. U kunt dan gebruik maken van de vele aan de pas verbonden voordelen. 
 

Verrassende hondenkwaliteiten! 
Hong Kong gaf pas een serie hondenpostzegels uit, met een aantal 

bijzondere hondenkwaliteiten . 

Politiehond 

Als eerste natuurlijk de politiehond (afb. 1).  Volgens de postzegel is dit 

een “malinois” wat wij in ons land een Mechelse Herder  noemen.  Ze zijn 

breed inzetbaar voor de politie, zoals bijvoorbeeld het opsporen  van 

geuren van  explosieven  en verdovende middelen. Maar ook worden ze gebruikt voor het aanhouden  

van verdachte personen  en zoek-en reddingsacties.  

Brandweerhond 

Niet alleen de politie heeft honden, maar ook de brandweer (afb. 2), zoals 

we hier de Labrador Retriever zien.  Volgens de postzegel is dit een  “Fire 

Investigation Dog”.  Ik heb begrepen dat deze honden ingezet worden 

voor het opsporen van ontvlambare vloeistoffen bij branden, waarbij 

vermoed wordt dat deze is ontstaan door  

brandstichting.  

Douanehond 

We gaan verder en komen bij de Douanehond aan (afb. 3), een Engelse 

Spaniel.  Deze zijn pas weer in het nieuws geweest, omdat deze in 

grensgebieden (bv de luchthaven), ingezet worden om zwart geld op te 

sporen. (Op vakantie dus alleen wit geld meenemen! ) 

Correctional Services Dog 

De volgende hond is een hond die ik zelf ook heb, de Duitse Herder (afb. 

4). Op de postzegels wordt deze omschreven als een  Correctional 

Services Dogs. Wat is dat nu weer? Volgens Google zijn dit honden, die 

bijvoorbeeld in de gevangenis worden gebruikt.  De gevangenen worden 

dan geleerd om deze honden te trainen, met als positief gevolg dat het 

zelfvertrouwen en de eigenwaarde groeide van de gevangenen.  Doordat 

de honden hun onvoorwaardelijke liefde tonen (aan de gevangenen) leerde deze  vertrouwen te hebben 

en tevens werd hun genegenheid vergroot.  

Quarantine Detector Dog 

De volgende twee honden, respectievelijk een Beagle (afb. 5) en een 

(alweer) een Labrador Retriever (afb. 6), worden omschreven als een  

Quarantine Detector Dog. 
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Deze hebben een groot gevoel voor geur. Ze zijn werkzaam als speurhonden voor om verboden invoer  

 

 

 

 

 

 

 

van landbouwproducten en 

levensmiddelen in quarantaine over 

de hele wereld te ontdekken. 

Hierdoor proberen de overheden 

schadelijke bacteriën buiten hun 

land te houden.  

Tenslotte nog een blokje met  één 

postzegel, waarop alle 6 honden 

staan (afb. 7).  Mooie serie, waar onze PostNL een voorbeeld aan kan nemen.  
(auteur: Willem Hogendoorn - © 121021)   
 

Nederlandse motieven op buitenlandse zegels (vervolg - 2) 
Op 26 november 198 werd bij de Koninklijke Maatschappij De Schelde in Vlissingen de kiel gelegd 

voor de torpedoboot jager Isaac Sweers, vernoemd naar de de Vice Admiraal, die op 23 augustus 

sneuvelde in de slag bij Kijkduin. 

Toen op 10 mei 1940 de Duitse troepen Nederland binnen vielen was het schip  nog  niet geheel 

afgebouwd  maar men besloot om het snel  naar Engeland over te brengen. 

De befaamde zee sleepboot “‘Zwarte Zee” stond klaar om de klus te klaren en de volgende dag, op 11   

mei 1940 werd de Isac Sweers veilig naar Engeland gesleept waar het op 29 mei 1941 officieel in 

dienst werd gesteld.  

Het was tijdens de operatie “Torch”, de geallieerde invasie van Frans Noord 

Afrika, dat de Isaac Sweers door twee torpedo 

voltreffers aan stuurboord werd geraakt en op 

13 november 1942 om 0536 hr verdween het 

schip in de diepte . Van de 194 man  aan 

boord  kwamen er l08 om het leven  en de 

overige 86 werden door de Britse bewapende  

trawler “Loch Oskaig” uit zee  gered. 

De posterijen van Gibraltar brachten op 6 juni 1994 een souvenirvel 

uit, Michel B 19, met daarop o.a. de hier afgebeelde Isaac Sweers. 

De Duitse onderzeeër, die de torpedo’s afvuurde, de U 531, stond onder bevel 

van Oberleutnant zur See Dietrich Schöneboom en werd op 24 oktober 1943 

door een Engelse Wellington bommenwerper tot zinken gebracht. Er waren  

geen overlevenden. 

De sleepboot Zwarte Zee overleefde de oorlog en werd tenslotte op 27 oktober 

1966 naar Hendrik Ido Ambacht overgebracht om aldaar te worden gesloopt. Sic transit ....!!!!! 

Nu we toch in Gibraltar zijn kijken we nog  even naar de  Kerstzegels  uit 

1973, Michel 306/07 met de waarden 4 en 6 p. maar met  dezelfde 

afbeelding, naar een gravure van de Nederlandse  graveur  Justus 

Danckerts. 

Hij werd te Amsterdam geboren op 11 november 1635 en bedreef  daar 

een kunsthandel. Er is verder  weinig omtrent hem bekend. Justus 

overleed te Amsterdam op  16 juli 170 

We maken nu een sprong van iets meer dan 9500 kilometer en brengen een bezoekje aan het mooie 

eiland St.Helena. U weet natuurlijk dat Napoleon Bonaparte er de laatste jaren van zijn leven in 

ballingschap heeft doorgebracht. Wist u ook dat de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden van 
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1645 tot 1659 dit eiland beheerde tot de Engelsen het weer “overnamen” ? Wij probeerden het weer in 

1673, maar dat duurde niet lang. Het eiland is sindsdien altijd in Engelse handen  gebleven. 

In 1601 werd op een scheepswerf in Amsterdam het jacht “De Witte Leeuw” gebouwd,  dat van 1601 

tot 1613 in dienst  was van de VOC , de Vereenigde Oostindische Compagnie. Het schip maakte deel 

uit van de zgn. Atjehse vloot, die zoals  de naam al zegt,  Atjeh als bestemming had. 

Op 1 juni 1613, op de terug reis naar Nederland, tijdens een gevecht met 

een Portugese “kraak” , is het schip in de baai van Jamestown, St.Helena,   

verbrand.  

St.Helena  heeft ter herinnering  aan deze gebeurtenis een serie van zes 

zegels gewijd, Scott 318/23, uitgegeven op 14 augustus 1978, hier voor u 

afgebeeld op een FDC. 

Het wrak lag op een diepte van maar 36 meter en werd in 1976 door de beroemde  Belgische duiker en 

archeoloog Robert Sténuit ontdekt. 

Op de 3 p zegel zien wij het St.Helena  uit de 17e eeuw, de 5 - 9 en 15 p zegels vertonen afbeeldingen 

van Chinese porseleinen vazen en borden, de 8 p zegel laat ons een bronzen kanon zien en tenslotte op  

de 20 p deWitte Leeuw zelf. Op 27 april 1977 werd door Sotheby Mak van Waay in Amsterdam in 

totaal 150 voorwerpen afkomstig van de Witte Leeuw geveild. Het door Henricus Meurs in gegoten 

kanon bracht maar liefst F 36.000,-- Totale opbrengst: F 225.000,-- 

(auteur: Herman Jacobs - Wordt vervolgd. http://hjwjacobs.wordpress.com/)            Wordt vervolgd 
 
Tabak: 
Onderstaande vrachtbrief van 150 jaar geleden (!) kreeg ik van collega verzamelaar Cees Pijpers ter 

inzage. Met dank! Het is een prachtig document. Een genot om het te lezen. Ik heb het voor u 

"vertaald". 

 

“Ik, C. Wilkes, wonende te Amsterdam, 

voerende het Stoomschip genaamd Amstel, te 

huis behoorende te Amsterdam, nu gereed 

liggende alhier om met den eersten goeden 

wind te zeilen naar Hamburg, alwaar mijn 

regte losplaats zal zijn, beken in hetzelve mijn 

Schip ontvangen te hebben van B.J. van 

Hengel 

DZ/1. Een Baaltje Tabaksbladen 50 K; 
wel geconditioneerd en gemerkt met het 

voorstaande Merk. Al hetwelk ik bij behouden aankomst beloof te leveren te Hamburg aan de Heeren 

Durchbach en Ziegenbein te Altona of order, mits betalende voor vracht Twee Gulden met 10 procent 

benevens Voorschot -- alles Nederlandsch Courant of de waarde na Wisselkoers en de Avarij na de 

http://hjwjacobs.wordpress.com/
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usantie der zee. Ter nakoming van het voorgeschrevene verbind ik mij zelve, en alle mijne goederen, 

alsmede mijn gemeld Schip met deszelfs toebehooren, hebbende ik hiervan vier eensluidende 

Connossementen onderteekend, het eene voldaan de anderen van geene waarde”. 

                                                                    Amsterdam, den 17 Maart 1862                                        

                    (is getekend: C. Wilkes.) 

Te lossen binnen 24 uur na aankomst. Langer liggende 20 Gulden Nederl. Ct. per dag liggeld. Gewigt, 

Maat en inhoud mij onbekend. Onverantwoordelijk voor bederf, breken en lekkaadje”. 

                                                                                           

Daarbij was ook een brief van 18 maart 1862 van Cargadoor B.J. van Hengel aan de heeren Frowein te 

Arnhem met de bevestiging dat het baaltje tabak 

is verstuurd en hij stuurt de rekening voor 

vracht, bezorgen vrachtbrief e.d. voor f 2,21.  

Verder deelt hij mede dat vervoer naar 

Kopenhagen kan met Stoom- en Zeilschepen 

alsmede per Zeilschip naar Christiana.  Een prachtige brief. Het 

cargadoorbedrijf is in 1819 opgericht door B.J. van Hengel en 

was een familiebedrijf tot 1914, toen het Vereenigd 

Cargadoorskantoor te Amsterdam werd, waarvan zijn kleinzoon 

nog 15 jaar directeur was en nu nog bestaat. Het bedrijf Frowein en Co 

was een van de oudste handelshuizen in tabak. Tot 1970 was het 

eveneens een familiebedrijf. 

  

Tabak is een product afkomstig van de bladeren van de tabaksplant 

Nicotiana tabacum, dat als genotmiddel wordt gerookt, gekauwd en 

gesnoven. Lang voordat tabak in Europa bekend was, werd het door 

indianen in Zuid-Amerika al gebruikt. Columbus zag dit en toen hij naar 

Europa ging nam hij de tabaksplant mee. In Nederland begon de 

tabaksteelt omstreeks 1610 in Veere, gevolgd door Amersfoort rond 

1615. Van daaruit verspreidt de teelt zich over de Utrechtse Heuvelrug 

en later naar de Betuwe. Tijdens de Franse overheersing werd de teelt 

door Frankrijk streng gereguleerd en verminderde de tabaksteelt in 

Nederland, om na 1813 weer op te leven. Rond 1850 werd veel tabak 

geteeld en stonden er veel tabaksschuren. Rond 1900 nam de concurrentie van de in de warmere 

streken geteelde 

tabak sterk toe en 

was de teelt over 

zijn hoogtepunt. 

Na de Tweede 

Wereldoorlog is 

de teelt uit Nederland verdwenen. Op een paar plaatsen in Nederland zijn nog schuren en gebouwen te 

vinden die herinneren aan de tabaksteelt, zoals het Tabaksteeltmuseum in Amerongen en het 

Tabaksmagazijn in Druten. Veel postzegels over tabak heb ik niet gevonden; wel veel antirookzegels. 
(auteur: Rien Kooiman - dit artikel is eerder verschenen in de Oosterhouter Post van november 2012) 

 

 
KNBF Bondspas - voordelen via Voordelengids.eu 
 

Veel voordeel met de KNBF Bondspas 

Met de feestdagen in het vooruitzicht is er veel voordeel te halen met uw Bondspas. Zoals u wellicht al 

weet hebben leden van verenigingen die aangesloten zijn bij de KNBF vele voordelen. Met de 

Bondspas kunt u bij www.voordelengids.eu profiteren van veel aanbiedingen. Een mooi cadeau, een 

leuke reis, alles voor zeer scherpe prijzen. Meer informatie over het inloggen vindt u in de advertentie 

in deze Nieuwsbrief. 

 

 

http://www.voordelengids.eu/
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Bondsbiliotheek gesloten: 
De Bondsbibliotheek is op woensdag 2 Januari 2013 gesloten. Op de verdere - 

normale - openingsdagen zal onze bibliothecaris, de heer Henk Weevers u graag 

begroeten. (zie ook: www.knbf.nl/diensten/bibliotheek )  

 

Prijzen in Mainz:                
In het novembernummer hadden we al opgenomen dat er (groot-zilver) prijzen naar Nederlandse 

deelnemers zijn gegaan op de Internationale Philatelistische Literatur-Ausstellung 2012 te Mainz 

(IPHLA 2012). Van de heer  H. W. van der Vlist FRPSL / AIEP ontvingen we aanvullende informatie 

waaruit blijkt dat ons land uitstekend is bedeeld met prijzen op deze internationaal hoog 

aangeschreven tentoonstelling: “Er zijn een aantal gouden bekroningen uitgedeeld, zoals aan 

Wiersma voor de catalogus van P&P over Nederlandse afstempelingen deel I (1.A.177) en aan 

Hellebrekers (P&P) voor de Geuzendam catalogus (1.C.25); Stuut (Willem Erfmann) Posthistorie 

Suriname deel I (1.A.162). Verder een aantal groot vermeil (groot verguld zilver) voor onder andere 

aan Werkhoven voor Postvervoer 's Hertogenbosch (1.A.175); Drukker Gevolg oorlog etc. Ned 

postvervoer (1.A.62); Kees de Baar Brievenpost Bergen op Zoom (1.A.58); Aitink Lucht etc (1.A.3); 

Aitink Indische lijn 1945-1950 (1.A.3); Thema Fil (1.D.46).  Vermeil: Heijs, heeft zelf al aangegeven 

dat hij Vermeil had; ondergetekende voor zijn dvd 'Herkennen van Vervalsingen' (H. W. van der 

Vlist); Groot Zilver: Druck Doende (al vermeld in uw rubriek) (1.D.20); Haasnoot Ph Pers Mus. 

(1.C.19); Gibbon Vogels op zegel op postw (1.C.16).Zilver: Gerard van Welie 'Zwolle' (3.A.14)”                      

Voor u allen onze welgemeende felicitaties. 

 

 

 

 
 
Drie Oorlogen tussen IJsland en Groot Brittanië 1958, 1972 en 1975: 
Aan het eind van de 14

e
 eeuw begonnen Britse vissers met de visvangst in IJslandse wateren en ze 

gingen hiermee door tot ver in de 20
e
 eeuw.  De IJslanders, die 

verder weinig bronnen van inkomen hadden, voelden zich meer en 

meer bedreigd door de Engelse visvangst, die ze ervan 

beschuldigden de IJslanders te belemmeren voldoende te kunnen 

vangen om de economie draaiend te houden. Op 1 september 1958 

begon de zogenaamde ‘Eerste Kabeljauwoorlog’, toen de IJslanders 

hun territoriale wateren, dus hun visserij beschermingszone 

uitbreiden van vier naar twaalf zeemijlen.  Normaal gesproken zijn 

de internationale wateren, de zeeën buiten de grenzen te land en ter 

zee van een staat. Op deze wateren geldt het recht op vrije vaart, 

Mare Liberum (de vrije zee) in overeenstemming met het zeerecht, 

zoals dat werd geformuleerd  door Hugo de Groot in 1609. Dit 

begrip wordt ook vandaag nog 

gebruikt voor de internationale 

wateren, dat wil zeggen de 

oceanen en zeeën buiten de 

territoriale wateren.  

De Britten gaven een verklaring 

waarin werd gesteld dat hun 

vistrawlers bij het vissen binnen die nieuwe, eenzijdig door de 

IJslanders uitgeroepen territoriale wateren, door marineschepen beschermd zouden worden. IJsland 

bezat in 1958 maar zeven wachtboten en één watervliegtuig. Op 7 september van dat jaar troffen de 

IJslandse wachtboot V/s Ǽgir en de Britse HMS Russel elkaar. Op 7 oktober vuurde wachtboot Maria 

Filatelieblog: 

Bezoekt u ook eens onze Filatelieblog - onderdeel van 

www.knbf.nl  Mocht u interessante informatie of leuke 

artikelen hebben, welke geplaatst kunnen worden op 

Filatelieblog: stuur dan uw informatie naar 

redactienieuwsbrief@knbf.nl 

Forums en websites: Op www.knbf.nl is een rubriek: 

Contact filatelisten waar u de mening en vragen van 

andere filatelisten kunt lezen en waar u uw eigen 

commentaar kunt toevoegen. U moet natuurlijk wel even 

inloggen met uw KNBF ledenkaart. De in deze rubriek 

opgenomen websites tonen een groot aantal bijzonder 

interessante verzamelingen en informaties.  

http://www.knbf.nl/diensten/bibliotheek
http://www.knbf.nl/
mailto:redactienieuwsbrief@knbf.nl
http://www.knbf.nl/
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Julia zes schoten af op de Britse trawler Kingston Emerald. En in november 1958 ondertekenden 

IJsland en Groot-Brittanië een overeenkomst, waarin de twaalf-mijls zone werd erkend.  

De ‘Tweede Kabeljauwoorlog’ begon precies 14 jaar later, op 1 september 1972, toen IJsland de 

visserijzone, dus eigenlijk haar territoriale wateren uitbreidde naar vijftig zeemijlen. In november 1975 

begon de ‘Derde Kabeljauwoorlog’ toen IJsland de visserijzone uitbreidde naar tweehonderd 

zeemijlen. Deze laatste oorlog werd zwaar bevochten, maar eindigde uiteindelijk in een erkenning van 

de IJslandse visserijzone op tweehonderd mijl. In 2008 gaf IJsland een postzegel uit om hiermee de 

eerste visserijoorlog te herdenken. (Willem-Alexander Arnhemer)  
 

Veranderen e-mail adres - afzeggen KNBF Nieuwsbrief: 
Vooral de laatste tijd komt het veel voor dat e-mailadressen veranderen, hetzij doordat men een andere 

provider heeft gekozen, soms simpelweg omdat men een ander adres heeft.   

Hieronder vindt u eenvoudige aanwijzingen hoe u zelf uw e-mailadres kunt veranderen of aanpassen 

of hoe u - wij hopen natuurlijk dat u dat niet doet - uw abonnement kunt “opzeggen”.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21e Exposição Filatélica Luso-Brasileira  
Het bezoek van het kroonprinselijk paar aan Brazilië in november 2012 maakte dat wellicht met wat 

meer aandacht werd gekeken naar dit gigantische land in Zuid-Amerika met een enorme groeimarkt. 

Natuurlijk was de aandacht vooral voor de economische aspecten en de zakelijke contacten die 

gedurende de rondreis werden gelegd, maar voor de verzamelaar is er natuurlijk 

altijd de aandacht voor de postzegels.  

Ter gelegenheid van de viering van de Nationale Postzegel Dag en de 

aankondiging van de 21
e
 Filatelistische Expositie gaf de Braziliaanse Post op 1 

augustus 2012 een speciale postzegel uit met als afbeelding de zogenaamde  60 reis 

‘bulls-eye’ ter nagedachtenis aan de 170 jaar geleden uitgegeven eerste postzegel 

van Brazilië.  Een eerste zegel in deze reeks, die van de 30 reis, werd in 2011 

uitgegeven, ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Braziliaans 

Filatelistische Sociëteit (Sofibra). En derde zegel in deze reeks wordt uitgegeven in 

2013. 

De zegels ‘bulls-eye’- de vorm verklaart de naam, waren de eerste nationale postzegels van Brazilië. 

Het gebruik van deze zegels betekende een revolutie in de postdienst van Brazilië, omdat vanaf deze 

introductie het vooraf betalen van de porto werd geïntroduceerd, waarmee de opbrengsten voor de 

Braziliaanse Post als ook de service sterk verbeterde. De eerste zegels werden uitgegeven op 1 

augustus 1843, de dag waarop later de Braziliaanse Post de ‘Nationale Postzegel Dag’ organiseerde. 

Het gebruik van postzegels was in navolging van het voorbeeld in Engeland, waar in 1840 de eerste 

postzegels werden geïntroduceerd. Brazilië was het tweede land in de wereld waar postzegels in 

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 deel “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. http://www.knbf.nl/afmelden-

nieuwsbrief 

 

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. 
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gebruik werden genomen. De afbeeldingen op de eerste Braziliaanse postzegels werden gekozen met 

een duidelijk andere achtergrond dan die voor de Engelse zegels, waar men koningin Victoria 

afbeeldde. In plaats van het grootste nationale symbool Pedro II kozen de Braziliaanse autoriteiten 

voor een simpel patroon namelijk het bedrag dat 

per zegel betaald moest worden, dus 30, 60 en 

90 reis. De karakteristiek vorm van deze 

afbeelding was later de aanleiding voor de 

bijnaam ‘olhos-de-boi’ (bulls-eye).  In de tijd 

dat de eerste postzegels in Brazilië werden 

uitgegeven was het een land, totaal verschillend 

van vandaag. Het was een nieuw land van 

enorme afmetingen dat nog op zoek was naar 

een plaats zowel intern als extern. Eén van de 

maatregelen om de eenheid van de verschillende 

Braziliaanse deelstaten te ondersteunen, was de hervorming van de postwetgeving in 1829, waardoor 

alle post in Brazilië onder één  organisatie viel. De zegel, ontworpen door G. Tardin,  met een 

nominale waarde van R$ 2,75 werd uitgegeven in een oplage van 336.00 stuks.  (auteur: Pieter Stastok - 

121121) 
 

Bezuinigingen Belgische ambtenaren slecht voor postzegelverzamelaars?? 
Een bericht in De Telegraaf van 22 november j.l.  waarin werd bericht dat Belgische ambtenaren 

moeten bezuinigen op postzegels, bracht schrikreacties teweeg bij verzamelaars. Immers, als ook de 

overheid al minder postzegels gaat gebruiken, komen er steeds minder gebruikte zegels beschikbaar, 

zou je zo zeggen. Eerder al had de Belgische regering aangegeven dat duizenden ambtenaren zonder 

werk komen te zitten, nu zou er dus voor vier miljoen euro moeten worden bezuinigd 

op postzegels, volgens berichten in de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws. Dat deze 

bezuiniging mogelijk zou moeten zijn blijkt uit een onderzoek van Staatssecretaris van 

Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert, die vaststelde dat de grootste externe kosten 

liggen bij het verzenden van post, waarbij de diensten Justitie en Financiën de grootste 

afnemers zijn. De kosten kunnen bovendien verminderen dor de zendingen niet meer 

met spoed en niet aangetekend te versturen. Overigens, voor de verzamelaar zal het - hopelijk - wel 

meevallen. Hebt u ooit een enveloppe van de overheid ontvangen waar een postzegel op geplakt was?  

Indien uw antwoord ja is, kunnen we wel vaststellen dat dit een uitzondering betreft. Waarschijnlijk 

zal in België de situatie niet zo veel verschillen, dus, er zal weinig of geen invloed zijn op het aantal 

postzegels dat in omloop komt.  

 

Verzoek ter compensatie van PostNL: 
Het hieronder vermeld bericht  met voor ‘de verzamelaar’ wellicht interessante informatie ontvingen 

wij van de heer René Hillesum:  

 

PostNL heeft (openbare versie d.d. 9/11/2012, publicatiedatum OPTA 20/11) een verzoek ingediend 

ter compensatie van de netto kosten over 2011 in het kader van verplichtingen voortvloeiend uit de 

concessie uitvoering Universele Post Dienst. 

• Opgave nettokosten 2011 • Benaderingswijze volgens Postwet - Openbare versie 

 

1 Inleiding 

Koninklijke PostNL B.V. (verder: PostNL) is in Nederland aangewezen als verlener van de universele 

postdienst (verder: UPD). Dat betekent onder meer dat tegen gereguleerde tarieven een vast 

omschreven basispostdienst moet worden verleend waarvoor eisen gelden met betrekking tot de 

betaalbaarheid en de toegankelijkheid van de dienstverlening en de servicekaders van die 

dienstverlening. Deze dienstverlening kan gepaard gaan met nettokosten. Indien dit het geval is dienen 

deze te worden gecompenseerd. 

Voor PostNL is in 2011 inderdaad sprake van nettokosten. PostNL maakt aanspraak op vergoeding 

daarvan. PostNL heeft daartoe een bedrijfsvertrouwelijke aanvraag bij OPTA ingediend. OPTA heeft 

besloten om als onderdeel van de procedure tot vaststelling van de hoogte van de nettokosten 2011 een 
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openbare consultatie te houden. In dat verband heeft OPTA aan PostNL gevraagd een openbare versie 

van de aanvraag op te stellen. 

 

Voor ons verzamelaars is interessant te vernemen wat de stellingname is ten aanzien van postzegels, 

en met name voor verzamelaars. Er kan uit het stuk worden opgemaakt dat indien PostNL de 

concessie verliest (of niet wil hebben!) er "gewoon" postzegels blijven komen (zonder landsnaam) en 

bestemd voor verzamelaars. Volgens PostNL blijven we met zijn allen gewoon "plakplaatjes" 

verzamelen......... 

 

Dit recht beperkt zich tot de aanduiding Nederland op postzegels en is niet van toepassing op de 

uitgifte van postzegels in het algemeen. Andere postvervoerders zijn namelijk ook gerechtigd om 

postzegels op eigen naam uit te geven. Het voordeel van PostNL als aangewezen UPD-verlener 

beperkt zich derhalve tot het voeren van postzegels met daarop de vermelding “Nederland”. 

Gevolgen indien PostNL niet de aangewezen UPD-verlener zou zijn: 

Postzegels worden niet alleen uitgegeven ten behoeve van het postvervoer maar ook ten behoeve van 

de verzamelmarkt. Ook zonder de Aanwijzing zou PostNL actief zijn in de verzamelmarkt, en zou 

PostNL de uitgifte van postzegels ten behoeve van de verzamelmarkt dan ook voortzetten. De 

postzegels zouden in dat geval niet langer de aanduiding “Nederland” dragen. Verwacht wordt dat 

ontbreken van een landenaanduiding op de postzegels van PostNL voor sommige verzamelaars reden 

zou zijn om deze postzegels niet langer te verzamelen. Omdat PostNL ook zonder Aanwijzing het 

grootste postbedrijf van Nederland zou blijven, is het reëel te veronderstellen dat veel van de 

verzamelaars ook zonder de landenaanduiding de postzegels van PostNL zouden blijven sparen. 
 
 

GEWONE POSTSTUKKEN MET EEN (ONGEWOON) VERHAAL (XI) . 
Daar zijn we eindelijk van af! Dat zou mijn verzuchting kunnen zijn bij de opheffing van mijn 

woongemeente per 1 januari 2013.  

Wijze politici hadden besloten dat de vier gemeenten op het voormalige eiland Goeree-Overflakkee 

maar eens moesten fuseren tot één en zo 

geschiedde. De betreffende politici gaven 

er helaas geen recept bij voor de 

betrokkenheid van de burger, want bij de 

noodzakelijke verkiezingen medio 

november kwam slechts zo’n 55% van de 

kiesgerechtigden opdagen. Maar dat even 

terzijde.  

De eerder genoemde verzuchting slaat op 

het wapen van de gemeente 

Middelharnis. Een fout wapen, dat ooit is 

ontworpen – en ingevoerd – zonder goed 

historisch onderzoek naar de herkomst 

van de naam. Er is namelijk geen relatie met een harnas, maar met de vergeten term hernesse, wat 

zoiets betekent als “door water doorsneden land”. 

Bij het doorspitten van een doos met oude poststukken dook 

dat vermaledijde wapen ineens weer op! Het gaat om een 

vouwbriefje van 7 bij 12 cm met nota bene twee spelfouten in 

mijn achternaam. Maar ja, wij woonden er nog maar kort en 

men was duidelijk nog niet bedreven in de administratieve 

verwerking van dit soort allochtonen. U wilt natuurlijk ook 

weten wat er in dit briefje stond? Wel, wij woonden er net drie maanden en moesten voor die periode 

nog het reinigingsrecht voldoen. ƒ7,50 en het kon desgewenst zelfs in drie termijnen worden betaald! 

Even ter vergelijking: in 2010 

bedroeg onze  

afvalstoffenheffing €222, maar 

ja, in plaats van één verzinkte 

emmer hebben we nu wel drie 

containers in drie kleuren. 
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Vooruitgang kun je niet tegenhouden, al heeft die zijn prijs.  

Ook de gemeente Dirksland, waar veel Flakkeeërs zijn geboren (in het daar aanwezige ziekenhuis), is 

per 1-1-2013 verleden tijd. We hopen natuurlijk dat de geboorte van de nieuwe gemeente Goeree-

Overflakkee ons geen postnatale depressie  zal opleveren…  (Sjoerd Bangma). 

 

 
Kerstzegels niet altijd vredig. 
De kerstperiode komt er weer aan en daarmee ook de kerstzegels. Post.nl maakt kerstzegels om met 

goedkopere tarieven te kunnen concurreren tegen de 

stadsposten. Zij snoepen lokaal veel van het volume 

van Post.nl af. Zo zakelijk als de oorsprong van 

deze zegels is, zo vredig is altijd de afbeelding op 

deze zegels. 

Zo ook in 1978. Een ontwerp met, zo komt het op 

mij over, twee hoofden en één gedachte, verbeeld 

door een hartje of een sterretje in de hoofden van 

twee mensen. Zie afbeelding. Ik interpreteer het als: 

denk aan elkaar. 

Vanuit de reformatorische hoek wordt hier echter 

heel anders tegenaan gekeken. Een aantal 

evangelische boekwinkels weigerde deze 

decemberzegels te verkopen vanwege het woord 

“kerst-telepathie” dat op de achterzijde van het 

velletje staat. “Twee hoofden in elkaar” is bij 

uitstek het symbool voor occultisme en het 

paranormale en is daardoor anti - christelijk. Vandaar dat sommigen deze zegels niet zo vredig vinden. 
(auteur: Jan Heijs, Amsterdam). 

Nederlanders Europees kampioen kerstkaarten sturen:                
Kerstkaarten versturen is van oudsher een traditie en maakt deel uit van het kerst- en 

Nieuwjaarsgevoel. PostNL vergeleek de 

gewoonten rond het sturen van kerstkaarten in 18 

Europese landen. Nederlanders blijken de meeste 

kerstkaarten te versturen. Binnen Europa ligt het 

percentage huishoudens dat kerstkaarten verstuurd 

tussen de 68% en 76%. Nederland zit daar met 

90% ruim boven. Ondanks dat de traditionele 

kerstkaarten veruit favoriet blijven, zijn de 

technologische varianten in opmars.                 

Naast de Nederlanders sturen de Engelsen, Denen, 

Finnen en Fransen de meeste kerstkaarten per 

huishouden, namelijk tussen de 17 en 30. In de 

Zuid-Europese landen worden verhoudingsgewijs 

de minste kerstkaarten verstuurd. In alle landen 

blijft de kaart per post op de deurmat de meest 

populaire wijze om een kerstgroet over te brengen. 

In meer en meer landen ontstaan diensten waarbij 

je je eigen kaart online kan ontwerpen en 

versturen per reguliere post. In Nederland groeit 

deze vorm van kerstkaarten sturen ook. In 2012 zal dit 5-10 % van het aantal verstuurde kerstkaarten 

zijn.In België zijn het opmerkelijk genoeg vooral de iets ouderen die kiezen voor digitaal: 53% van de 

60-plussers beschouwt e-mails als de beste manier om kerstwensen te versturen. Ook Frankrijk ziet 

een opmars in digitaal: daar zullen naar verwachting zo’n 16 miljoen mensen een online kerstkaart 

sturen, versus 11 miljoen in 2011. Via Facebook zullen ongeveer 5 miljoen Fransen hun kerstgroeten 

sturen, tegen 200.000 in 2011. In Engeland daarentegen worden maar tussen de 3% en 5% van de 

kerstkaarten online verstuurd, tegen bijvoorbeeld 32 % in Duitsland. De Polen versturen graag kerst-
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smsjes. In 2011 werden er meer dan een biljoen smsjes verstuurd en nog eens 5 miljoen mms-jes 

tussen 23 en 26 december.In bijna alle Europese landen worden speciale kerstzegels op de markt 

gebracht. In de meeste landen tegen een gereduceerd tarief. Echter in Duitsland zijn ze juist iets 

duurder. Dit extra bedrag gaat naar een goed doel. In Duitsland, Denemarken en België wordt een deel 

van de opbrengst door de postbedrijven aan een goed doel geschonken. In Polen hebben sommige 

speciale kerstzegels zelfs een geurtje; kerstthee of gemberbrood. (bron: PostNL). 

Het 25-jarig KSP Jubileum is gevierd tijdens de Postex 
Tijdens de afgelopen Postex tentoonstelling in Apeldoorn heeft de Kontaktgroep Spanje-Portugal 

(KSP) haar 25-jarig jubileum gevierd met o.a. een interessante 30-kaderpresentatie over de filatelie 

van Spanje, Portugal en haar koloniën. In de 3 dagen dat deze tentoonstelling duurde hebben vele 

leden van KSP en andere belangstellenden 

(waaronder de heer Victor Coenen) de stand 

bezocht en kennis genomen van de fraaie 

kaderpresentaties die waren opgesteld. In de 

presentaties werd aan veel verschillende aspecten 

aandacht besteed, w.o. de klassieke en fiscale 

filatelie, de Spaanse Burgeroorlog en aan 

vervalsingen van de zegels van Isabela II en de 

Carlisten. Ook thematische verzamelingen werden 

getoond, o.a. over de zeevaarders en de 

ontdekkingsreizigers. Als bijzondere 

aandachtstrekker had KSP een Powerpoint presentatie opgemaakt waarin de Spaanse en de Portugese 

filatelie breed werd getoond en die non-stop draaide tijdens de tentoonstelling. Dit trok ook de 

aandacht van dhr. Ben Mol die tijdens de Postex o.a. belast was met het uitdelen van de prijzen aan de 

gejureerde kaders. Alhoewel er geen categorie voor Audiovisuele Presentaties was 

besloot hij (voor de grap) zijn waardering kenbaar te maken door KSP ‘groot-goud’ 

toe te kennen, hetgeen door het KSP bestuur zeer op prijs werd gesteld. En nu maar 

zien of andere verenigingen in de toekomst ook zo’n presentatie zullen maken bij 

toekomstige jubilea ! U kunt de powerpoint presentatie zien op de website van KSP 

(www.ksp-iberia.nl) en informatie verkrijgen via het adres ksp-iberia@planet.nl. 

Op 24 november jl werd door dhr. Paul Walraven de gouden Bondsspeld uitgereikt 

aan Frits van Beekum voor zijn verdiensten voor de filatelie en in het bijzonder voor zijn vele werk als 

voorzitter van de Kontaktgroep Spanje-Portugal (KSP) en de Bondskeuringsdienst. Dit vond plaats 

tijdens de feestelijke viering van het 25 jarig jubileum van KSP in het Bondsbureau in Utrecht. 

(Hans Vinkenborg/KSP).      

   

 
 
 
 

 

Groningen: Op 27 december 09.30 - 16.00 u organiseert 

wbevenementen ism FV Groningen een Oudejaarsbeurs 

in Sporthal Hoogkerk (Nabij A7-afrit 35) Zuiderweg 70, 

9744 AP  Groningen. Grootste verzamelbeurs van Noord 

Nederland met 80 standhouders. Info: 050 5033926 (’s 

avonds) of www.wbevenementen.eu   

 

Appingedam: FV Appingedam en Fivel Delfzijl 

organiseren een postzegelruilbeurs op 19 januari en 16 

maart - 10.00-16.00 u, in het ASWA gebouw, Burg 

Klauckelaan 16, Appingedam. Toegang gratis. Info: 0596 

611454  

Appingedam: FV Appingedam en Fivel Delfzijl 

organiseren een postzegelveiling op 23 februari aanvang 

13.00 u in het ASWA gebouw, Burg Klauckelaan 16,  

Appingedam. Kijkdagen: 22 febr. 13.30 - 17.00 u en 

18.00 - 21.00 u en 23 februari 10.00 - 13.00 u Info: 0596 

629724 of 620693  

 

Groningen: Op zaterdag 20 april wordt opnieuw de 

grootste algemene verzamelbeurs van Noord Nederland 

georganiseerd in samenwerking met de F.V. Groningen. 

Meer dan 50 standhouders, vooral filateliestands verder 

munten, bankbiljetten, oude ansichtkaarten en overige 

verzamelobjecten. Locatie is Sporthal Hoogkerk (nabij 

A7, Afrit 35), Zuiderweg 70, 9744 AP Groningen. Open 

09.30-16.00 uur. Inlichtingen 050-5033926 (’s avonds) of 

via www.wbevenementen.eu   

 

 

 

Drachten Op zaterdag 12 januari wordt in het Fries 

Congrescentrum Drachten de jaarlijkse verzamelbeurs 

georganiseerd. 40 standhouders, veel filatelie, verder  

Verenigingen  -  Evenementen  - Beurzen 

Groningen 

Friesland 

http://www.ksp-iberia.nl/
mailto:ksp-iberia@planet.nl
http://www.wbevenementen.eu/
http://www.wbevenementen.eu/
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munten, bankbiljetten, oude ansichtkaarten en overige 

verzamelobjecten. Locatie FCD, Oprijlaan 3, 9205 BZ 

Drachten (nabij A7, Afrit 29). Open 09.30-16.00 uur. 

Info: 050-5033926 (‘s avonds) of via 

www.wbevenementen.eu   

 

 

 

Roden: WB Evenementen organiseert Postzegel-

manifestatie Noord 2013 op 16 februari 2013 10.00-16.00 

u in Sportcentr. De Hullen, Ceintuurbaan Zuid 6, Roden. 

Info: www.wbevenementen.eu Entree Є 4,00 - KNBF 

leden op vertoon ledenpas Є 2,00. Speciaal Ot en Sien 

stempel van Deutsche Post. 

 

Emmen Op zaterdag 9 maart  wordt in het Hampshire 

Hotel (voormalige De Giraf) weer de jaarlijkse 

verzamelbeurs georganiseerd. Meer dan 30 standhouders 

grotendeels filatelie, verder munten, bankbiljetten, oude 

ansichtkaarten en overige verzamelobjecten. Adres 

Hampshire Hotel is Van Schaikweg 55, 7811HN Emmen. 

Open 09.30-16.00 uur. Inlichtingen 050-5033926 (’s 

avonds) of via www.wbevenementen.eu   

 

 

 

Zwolle: PV Zwolle organiseert op 22 december 2012 en 

26 januari, 23 februari, 30 maart en 27 april 2013 10.00 - 

15.00 u een ruilbeurs in Gebouw Jubal, Geert Groote-

straat 1, Zwolle. Parkeren en toegang gratis. Info: 038 

4216493 

 

Dalfsen: PV ’t Raedthuys Dalfsen, Nieuwleusen e.o. 

organiseert op 27 december 10.00-16.00 u  een 

postzegelbeurs in De Doorbraak, (Clubgeb. Tennis. Ver). 

Smidswegje 4, 7721 CM  Dalfsen Info: 0529 431528 of 

432883  

 

Kampen: De Kamper Filatelisten Club organiseert op 28 

december, 10.00 - 16.00 u een postzegel- en 

ansichtkaartenbeurs in ‘de Hanzestad’, IJsseldijk 12. Info: 

038 3324654 

 

 

 

Nijmegen: Postzegel Totaal  Op zondag 24 februari 

2013 organiseert Filatelistenvereniging ‘Noviopost’ haar 

jaarlijkse Postzegel Totaal  van 10:00 – 16:00 uur, in 

wijkcentrum De Klokketoren, Slotemaker de Bruïneweg 

272 (de hoek met de Muntweg) in Nijmegen.  Toegang 

en parkeren gratis. Handelaren uit binnen- en buitenland; 

een jeugdtafel, een rommeltafel, mogelijkheid  tot gratis 

taxatie van uw verzameling, en ook kunt u inlichtingen 

krijgen over de diverse activiteiten binnen de vereniging. 

Info: 024-3584332 en/of  www.noviopost.nl 

 

Varsseveld: PV De Globe afd. De Achterhoek, 

organiseert in Varsseveld op 8,9 en 10 maart de 

tentoonstelling “Achterhoek 2013” met ruilbeurs. 250 

kaders Cat 2 250 kaders Cat 3. Tentoonstelling met 

Landenverzamelingen en Thematische en Specialistische 

Collecties. Jeugdhoek en Jeugdkaders.Grote 

Postzegelbeurs. www.deglobe-achterhoek.nl Info: 

achterhoek2013.wassink@hotmail.com   

 

 

  

De Bilt: Latijns-America (LACA) Verzamelaars 

organiseert op 15 december 12.00 - 17.00 u - een 

ruilbeurs Latijns Amerika in Vergadercentrum H.F. 

Witte, Henri Dunantplein 4, De Bilt Info: 076 5021061 J. 

de Ruiter.  

 

Zeist: Primazegel organiseert Postzegel- en Munten 

Verzamelmarkt op 12 januari 2013 en 13 april 2013 

10.00-15.30 u - in Christelijk College, Graaf Adolflaan 4, 

Zeist. Info H. v.d. Berg 030 6300776 of M. Engels 030 

6038834. Toegang en parkeren gratis. 

www.primazegel.nl   

 

Loosdrecht: St.Filateliebeurs organiseert de 25e 

Filateliebeurs op 25 januari (13.00-18.00 u) 26 januari 

(10.00-17.00 u) en 27 januari (10.00 - 16.30 u) in 

Achmea Health Centre, Industrieweg 10, 1231 KH  

Loosdrecht. Ruim 3.000 m² handel en spec.verenigingen, 

PostNL, Deutsche Post, tentoonstelling. Info: 

www.filatelistenbeurs.nl  

 

Houten: Filanumis 2013 11 mei 2013 - van 09.30-16.00 

u - in Euretco Expo, Meridoornkade 24, 3992 AE  

Houten www.wbevenementen.eu  

 

 

 

Aalsmeer: Op 15 december, 19 januari, 20 april en 21 

september - 09.30 - 15.00 u. organiseert PV Aalsmeer een 

ruilbeurs in Het Parochiehuis Gerberastraat 6, Aalsmeer 

Toegang: gratis. Info: C. Meurs 0297 343886 of S. 

Zijlstra 0297 340257     

www.postzegelverenigingaalsmeer.nl  

 

Diemen: De Zegelaars organiseert een beursbijeenkomst 

op 23 december 2012, 28 april 2013, 26 mei en 23 juni - 

09.00-16.00 u - in Clubhuis De Schakel, Burg. 

Bickerstraat 46a, Diemen. Info: Loek Verschut 020 

6942002 

 

Purmerend: Purmerender Postzegel Ruilclub organiseert 

45e Postzegelruilbeurs op 19 januari 10.00 - 16.00 u in 

Wijkcentrum De Inval, Karekiet 16, 1444 HV  

Purmerend. Info: r.grigoletto5@upcmail.nl www.pprc.nl  

 

Purmerend: De Ned.Ver.v.Thematische Filatelie houdt 

een thematische bijeenkomst op 22 januari 20.00 - 22.00 

u in De Trekschuit, Leeghwaterpark 7, 1445 RA  

Purmerend Info: www.nvft.nl of 0299 648036 

 

Heerhugowaard: PV Heerhugowaard organiseert Beurs 

op 27 januari 2013 10.00-15.00 u in De Swan, 

Middenweg 178, 1702 HE  Heerhugowaard. Info: 

www.postzegelverenigingheerhugowaard.nl  

 

Diemen: De Zegelaars organiseert een beursbijeenkomst 

op 27 januari 2013 09.00-16.00 u in Clubhuis De 

Schakel, Burg. Bickerstraat 46a, Diemen. Info: Loek 

Verschut 020 6942002 

 

Aalsmeer: PV Aalsmeer organiseert op 16 februari, 19 

oktober, 16 november en 21 december 2013 09.30-15.00 

u een Ruilbeurs in Parochiehuis, Gerberastraat 6, 

Aalsmeer Info: Cor 0297 343885 of Gerard 0297 322034 

www.postzegelverenigingaalsmeer.nl  

 

Castricum: PV Castricum organiseert jaarlijkse ruilbeurs 

op 17 februari 2013 10.00-16.00 u in Dorpshuis De kern, 

Overtoom 15, Castricum. Info Piet Wijker 0251 313852 

www.pvcastricum.nl  

 

Noord Holland 

Overijssel 

Utrecht 

Gelderland 

Drenthe 

http://www.wbevenementen.eu/
http://www.wbevenementen.eu/
http://www.wbevenementen.eu/
http://www.noviopost.nl/
http://www.deglobe-achterhoek.nl/
mailto:achterhoek2013.wassink@hotmail.com
http://www.primazegel.nl/
http://www.filatelistenbeurs.nl/
http://www.wbevenementen.eu/
http://www.postzegelverenigingaalsmeer.nl/
mailto:r.grigoletto5@upcmail.nl
http://www.pprc.nl/
http://www.nvft.nl/
http://www.postzegelverenigingheerhugowaard.nl/
http://www.postzegelverenigingaalsmeer.nl/
http://www.pvcastricum.nl/
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Alkmaar: PV Noord Holland organiseert grote Veiling 

op 22 februari 2013 - zaal open 17.30 - veiling 19.45 u in 

Wijkcentrum De Oever, Amstelstraat 1, Alkmaar-Oudorp 

www.postzegelverenigingnoodholaland.nl  

 

Diemen: De Zegelaars organiseert een beursbijeenkomst 

op 24 februari 2013 09.00-16.00 u in Clubhuis De 

Schakel, Burg. Bickerstraat 46a, Diemen. Info: Loek 

Verschut 020 6942002 

 

IJmuiden: PV IJmuiden organiseert grote voorjaarsbeurs 

op 10 maart 2013 en een najaarsbeurs op 13 oktober  in 

Buurtcentr. De Spil, Frans Halsstraat 29, IJmuiden. Info: 

Gerard Swets 0255 516574 g.swets@quicknet.nl  

 

Aalsmeer: PV Aalsmeer organiseert op 16 maart 2013 en 

20 april 2013 - 09.30-15.00 u een Ruilbeurs in 

Parochiehuis, Gerberastraat 6, Aalsmeer Info: Cor 0297 

343885 of Gerard 0297 322034 

www.postzegelverenigingaalsmeer.nl  

 

Alkmaar NVPV afdeling Alkmaar organiseert op zondag 

17 maart 2013 van 11.00 tot 16.00 uur de jaarlijkse 

Voorjaarsbeurs in Aula Clusiuscollege, Drechterwaard 

10, 1824 EX in Alkmaar. Parkeren en toegang gratis! 

Ruilen, handelaren, postzegelberg voor de jeugd. Info:  

info@nvpv-alkmaar.nl of 072-5333906 

 

Purmerend: Purmerender Postzegel Ruilclub organiseert 

op 23 maart 2013 10.00-17.00 u - start veiling 13.00 u - 

een grote veiling met ca. 1.000 kavels in Wijkcentr. De 

Inval, Karekietpark 16, Purmerend. Stuiverboeken, 

taxatie. Info John Dehé 0299 420563 www.pprc.nl   

 

Diemen: De Zegelaars organiseert een beursbijeenkomst 

op 24 maart  en 28 april 2013 09.00-16.00 u in Clubhuis 

De Schakel, Burg. Bickerstraat 46a, Diemen. Info: Loek 

Verschut 020 6942002 

 

Purmerend: NVTF regio Noord Holland Noord 

organiseert bijeenkomst op 23 april 2013 20.00-22.00 u - 

in De Trekschuit, Leeghwaterpark 7, 1445 RA 

Purmerend - belangstellenden welkom Info: Herman 

Verhoef 0299 648036 www.nvtf.nl  

 

Alkmaar: Op zaterdag 26 oktober 2013 vindt de 9e 

Landelijke NVPV veiling (tevens 33e Regionale Veiling) 

plaats. Ruim 1250 kavels met veel topstukken, 

postzegels,posttukken, albums, dozen enz. Nederland en 

Overzee. Kijkdagen: vrijdag 25 oktober 19:30 - 22:00 uur 

en zaterdag 26 oktober 09:30 - 12:00 uur. Aanvang 

veiling: 12:30 uur. Veilingadres: Aula Clusius College, 

Drechterwaard 10, 1824 EX Alkmaar 

Info: www.nvpv-alkmaar.nl stefvisser@nvpv-alkmaar.nl  

072 - 533 39 06 

 

 

 

Leidschendam: Ruilbeurs op  15 december 13.00 - 16.00 

u. Wijkcentr. De Schuitejager, Scheepswerf 18, 

Leidschendam. Info: 079-3610384  

 

Den Haag, Leidschendam en Zoetermeer. De Zuid 

Hollandse Vereniging van Postzegelverzamelaars 

(ZHPV) organiseert zaterdagse postzegelbeurzen 5 

januari 2013 en op 2 februari 2013, 13.00 - 16.00 u in 

Buurtruimte Buytenrode, César Franckrode 60 in 

Zoetermeer; op 8 december 2012, 12 januari 2013 en op 

9 februari 2013 in Gebouw wijk-vereniging 

“Zuiderpark”, Escamplaan 55 in Den Haag; op 15 

december 2012, 19 januari 2013 en op 16 februari 2013 

in Wijk- en Dienstencentrum “De Plint”, Prins 

Frederiklaan 7 in Leidschendam. Entree voor niet-leden : 

€ 1.00; parkeren gratis Info : 070-3867303..                                                                                     

www.ZHPV.nl   

 

Papendrecht: PV Iris Papendrecht organiseert op 15 

december 2012 en op 16 februari, 20 april, 19 oktober en 

21 december 2013 - 10.00 - 15.00 u een postzegelbeurs in 

De Palm, Van der Palmstraat 3, Papendrecht. Toegang en 

parkeren gratis. Info: M. Smeding 0184 415437 

m.a.smeding@tele2.nl  

 

Reeuwijk: De Verzamelaar, afd. Rijn- en Gouwestreek 

Boskoop organiseert op 15 december een verzamelbeurs 

in Zalencentrum De Brug, Dunantlaan 1, Reeuwijk Info: 

J.C.M. Zirkzee 0172 2169239 j.p.zirkzee1@kpnplanet.nl  

 

Brielle: PV Filatelie Brielle e.o. organiseert op 22 

december 13.00 - 16.00 u een ruilbeurs in Zalencentrum, 

Langestraat 76, Brielle. Entree Є 1,00 onder 18: gratis. 

Meer dan 100 5 cent boeken. Info: 0181 415640 of 

halooverbeek@planet.nl   

 

Dordrecht: Ruilbeurs op 22 december 19.00 - 22.00 u in 

de Pauluskerk, Alb. Agnesstraat 2, Dordrecht 

 

Hardinxveld-Giessendam Op zaterdag 29 december 

2012 - 10.00 - 16.00 u organiseert PV “De Philatelist” 

een postzegelruilbeurs, in het Hervormd Centrum, 

Talmastraat 9 te Hardinxveld-Giessendam. Info: 06-

20111834 of arjanvanbaaren@planet.nl   

 

Gouda: Ruilbeurs postzegels en munten op 12 januari, 9 

februari, 9 maart, 13 april, 11 mei, 8 juni, 14 september, 

12 oktober, 9 november en 14 december 2013 12.30-

16.30 u in Bernhardflathofzaal, Zorgcentrum, Kon. 

Wilhelminawe, Korte Akkeren 400 te Gouda. Info 

postzegels 0653 209710 - munten 0622 991857  

 

Boskoop: NVPV afd. Boskoop organiseert een 

postzegelbeurs op 19 januari, 16 februari, 16 maart, 20 

april, 18 mei, 15 juni, 19 oktober en 16 december 2013 

10.00 - 17.00 u in In de Stek, Puttelaan 148, Boskoop. 

Info 0182 616946 jandezwijger@telfort.nl   

 

Katwijk: PV Katwijk Rijnsburg organiseert in 2013 drie 

ruilbeurzen op 19 januari,  25 mei  en  26 oktober, in 

Wijkgebouw “de Wiek” Fresiastraat 19  2223 XA 

Katwijk. Van 10.00 tot 15.30u.  gratis parkeren.Info: 071-

5173995 en www.postzegelverenigingkatwijkrijnsburg.nl 
 
Schoonhoven: Verzamelbeurs op 19 januari, 16 maart, 

21 september en 16 november 2013  - 13.00 - 16.00 u 

inSt.Verenigingshuis De Zilverstad, Nw. Singel 39, 2871 

AX  Schoonhoven Info 0172 216239 

j.zirkzee1@kpnplanet.nl en 030 6882564  

 

Bodegraven: NVPV afd. Bodegraven organiseert en 

postzegelbeurs op 26 januari, 30 maart en 30 november 

2013 10.00 - 14.30 u  in Rijngaarde, Rijngaarde 1, 2411 

EV Bodegraven-Dronenwijk. Info: 0653 260579 en 0613 

536015 http://postzegelvereniging-nvpv-

bodegraven.jouwweb.nl   

 

Alphen aan den Rijn: NVPV afd. Alphen a d Rijn 

organiseert op 9 februari en 27 oktober 2013 - 10.00-

Zuid Holland 

http://www.postzegelverenigingnoodholaland.nl/
mailto:g.swets@quicknet.nl
http://www.postzegelverenigingaalsmeer.nl/
http://www.pprc.nl/
http://www.nvtf.nl/
http://www.nvpv-alkmaar.nl/
mailto:stefvisser@nvpv-alkmaar.nl
http://www.zhpv.nl/
mailto:m.a.smeding@tele2.nl
mailto:j.p.zirkzee1@kpnplanet.nl
mailto:halooverbeek@planet.nl
mailto:arjanvanbaaren@planet.nl
mailto:jandezwijger@telfort.nl
http://www.postzegelverenigingkatwijkrijnsburg.nl/
mailto:j.zirkzee1@kpnplanet.nl
http://postzegelvereniging-nvpv-bodegraven.jouwweb.nl/
http://postzegelvereniging-nvpv-bodegraven.jouwweb.nl/
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16.00 u een postzegelbeurs in Maranathakerk, 

Raadhuisstraat 84, 2406 AH  Alphen aan den Rijn - Info: 

0182 395103 louwerse51@kpnmail.nl  

 

Reeuwijk: Verzamelbeurs op 16 februari, 20 april, 19 

oktober en 21 december 2013 - 10.00-15.00 u in 

Zalencentrum De Brug, Dunantlaan 1, 2811 CA 

Reeuwijk.Info: 0172 216239 j.zirkzee1@kpnplanet.nl 

030 6885264 

 

Gouda: Stichting de Brievenbeurs/Filamania organiseert 

op 29 (10.30-17.00 u) en 30 maart 2013 (10.00-16.00 u) 

20e Internationale Beurs v. Poststukken, 3e Filamania en 

1e GoldaCarta, (prentbriefkaarten) in Sporthal Mammoet, 

Calslaan 101, Gouda.. Ruim 40 internationale 

standhouders. Bij inlevering advertentie Brievenbeurs uit 

Filatelie van maart 2013 gratis  een Brievenbeurszegel en 

een tandingmeter. Info: info@brievenbeurs.com  

www.brievenbeurs.com    www.filamania.com  

 

Harmelen: Ansichtkaartenbeurs op 27 april en 21 

december 2013 10.00 - 15.00 u  in De Uithof 1, Harmelen 

 

 

 

 

Kloetinge: FV Bevelanden organiseert: Postzegelbeurs 

op 16 februari 2013 en 23 november 2013 - 10.00-17.00 

u - in Amicitia, Schimmelpenninckstraat 14, 4481 AH  

Kloetinge - Toegang gratis Info: ecm@zeelandnet.nl 

0113 228562 

 

Kapelle: FV Bevelanden organiseert: Postzegel en 

ansichtkaartenbeurs op 28 september 2013 - 10.00-17.00 

u  - in De Vroone, C.D. Vereeckestraat 74, 4421 CE  

Kapelle Toegang gratis Info: ecm@zeelandnet.nl 0113 

228562 

 

 

 

Uden: PZV Volkel-Uden organiseert ruilochtenden in 

Trefcentrum Bitswijk Cellostraat 2, 5463 HL Uden 

telefoon 0413-265240 vam 09.00 - 12.30 u. op 

16 december, 6 en 20 januari, 3 en 17 februari, 3 en 17 

maart, 7 en 21 april, 5 en 19 mei, 2 en 16 juni. 

Verenigingsveiling (voor leden en aspirant leden) op 2 

maart met kavels kijken tussen 10.00 en 12.00 uur en 

aanvang veiling om 13.30 uur op dezelfde locatie. 

 

Oosterhout: Oosterhoutse Vereniging van 

Postzegelverzamelaars organiseert postzegelbeurs 

‘Brabantse Filatelistendagen’ op 5 januari 2 februari, 2 

maart 2013 - 13.00 - 16.00 u in Wijkcentr. De Bunthoef, 

Bloemenhof 2, Oosterhout (Z). Toegang Є 0,50 parkeren 

gratis www.oosterhouterpost.nl  

 

’s-Hertogenbosch: PV ’s-Hertogenbosch organiseert 

Filafair 2013 - 4e National Postzegelbeurs op 19 februari 

10.00 - 17.00 u en 20 februari 2013 10.00-16.00 u in De 

Maaspoort, Marathonloop 1, 5235 AA ’s Hertogenbosch 

www.filafair.nl  

 

 

Heerlen: EKPV Kerkrade en ’t Fakteurke Mergelland  

organiseren Єuro-Phila 2013 Tentoonstelling en 

postzegelbeurs op 11 mei 11.00-17.00 u en 12 mei 2103 

10.00-16.00 u in Mondriaan, Kennedylaan 301 te 

Heerlen. www.europhila.nl info: 043 4592037 

jvdbosch@ziggo.nl www.fakteurke.nl www.ekpv.nl  

 

 

 

Essen (D):  Internationale Postzegelbeurs 2,3 en 4 mei 

2013 in Messehaus Süd, Messegelände Essen, Halle 1A, 

met 6e Europese Kampioenschappen Thematische 

Filatelie in 8 groepen. www.briefmarkenmesse-essen.de  

- Op zaterdag kunt u meerijden me bus PPRC - vertrek 

07.00 u vanaf NS Weidevenne te Purmerend. Є 25,00 

p.p. aanmelden: r.versteyne@upcmail 0f 0299 431137 

 

Haldensleben (D): Multilaterale postzegeltentoonstelling 

’25 Jahre Friedliche Revolution’ 29-31 augustus 2014. 

Info: info@multilaterale.de  www.multlaterale2014.de  

 

 

N.B.: De KNBF is niet aansprakelijk 

voor eventuele schrijffouten of verkeerde 

vermeldingen. Voor het inzenden kunt u 

het beste uw mededeling in “platte” tekst 

in Word aanleveren, of als tekst in uw e-

mailbericht, zodat wij die gemakkelijk 

kunnen kopiëren en waardoor er geen 

fouten worden gemaakt in het 

overnemen van uw tekst. 
 

 

 

 

 

 

Zeeland 

Buitenland 

Noord Brabant 

Limburg 

Wilt u dat wij ook uw activiteit 

vermelden in deze rubriek?  Stuurt u 

dan de gegevens - zo beknopt mogelijk 

en in Word- naar  

redactienieuwsbrief@knbf.nl en vergeet 

u vooral niet te vermelden wanneer, 

waar en hoe laat. En een eventueel 

informatieadres. 

 

 

 

 

 

Wij wensen u heel Prettige 

Feestdagen en een Gelukkig 

en Gezond 2013, met veel 

postzegelplezier. 

 

Wij hopen u ook volgend jaar 

maandelijks de KNBF 

Nieuwsbrief te kunnen 

toezenden. 
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