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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. 

 
Nederlandse motieven op buitenlandse zegels (vervolg - 3) 
In Rotterdam bevindt zich het “Museum Rotterdam” en als U de volgende website googled: 

(http://www.bedrijfshistorierotterdam.nl/haven/grote-expansie/object_10816-A kunt U een schilderij 

van de Nederlandse schilder Hendrick Maartensz. Sorgh bewonderen, dat hij in 1645 schilderde  en 

kijkt U vooral naar de marktschuit op de voorgrond,  “Het 

Vergulde Vercken.” Wij hebben het schilderij verkleind en  hier 

alvast voor U afgebeeld. 

In het boek, Fore and Aft Craft 

and their story, geschreven 

door E.Keble Chatterton in 

1922, vindt u op pagina 83  ons 

‘Vergulde Vercken’ weer 

terug, maar nu onder de Engelse naam, “The Gilded Pig”, hier  ook 

afgebeeld. 

In 1649 werd de Amerikaanse stad Annapolis in de staat Maryland 

gesticht en dit feit werd in 1949 herdacht met een speciale zegel, 

Scott  984, uitgegeven op 12 mei 1949. U ziet ons  ‘Vergulde 

Vercken’ in de Chesapeake Bay de 

haven van Annapolis binnen varen. 

De zegel werd ontworpen door 

F.Townsend Morgan. Hij “speelde” met diverse oude landkaarten en 

schilderijen tot uiteindelijk het ‘Vergulde 

Vercken’ gekozen werd, maar hij bracht er wel 

enkele veranderingen aan. 

De zwaarden zijn weggelaten omdat dit type schip 

dat in de kolonie veel gebruikt werd, geen 

zwaarden had. Het heeft ook geen boegspriet. het 

was destijds de gewoonte om de boegspriet te 

“demonteren” en op te bergen zodra men een 

haven binnen liep en deze weer tevoorschijn te 

halen en te “monteren” als men het open water 

bereikte. 

 Nummer 033 Jaargang 4                   15 januari 2013 

http://www.knbf.nl/
http://www.knbf.nl/
http://www.bedrijfshistorierotterdam.nl/haven/grote-expansie/object_10816-A
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Ook de vlaggen zijn “aangepast” zoals u duidelijk kunt zien. Op de achtersteven waait de Engelse vlag 

, een wit veld met een rood kruis. Deze  vlag waait ook in een andere  richting, dit   vanwege de  engel 

die achter het schip in de  zeilen blaast.  

 Deze zegel heeft nog veel meer interessante bijzonderheden, maar die zijn niet van toepassing op ons 

thema en daarom gaan we helemaal naar het  Rusland van 1923 om onze eigen Fokker F III te 

bewonderen. 

 

Op de Parijse Luchtvaartsalon in 1921 

werd de Fokker F III voor het eerst aan 

het publiek getoond. 

De cabine was zeer luxueus uitgerust. Er 

was plaats voor 5 passagiers, die plaats 

konden nemen op een driezits bank en 

twee losse fauteuils  die aan de vloer 

verankerd waren. 

De piloot, evenwel, was niet te benijden, zijn zitplaats was 

naast de motor in plaats van er achter  zodat hij aan de ene 

kant bijna verbrandde en aan de andere kant bijna bevroor 

Op 14 april 1921 opende de KLM met dit toestel  de lijndienst 

Amsterdam - Londen en spoedig volgden Bremen, Brussel, 

Hamburg en Parijs.  

Ook de Deutsch-Russische Luftverkehrs Gesellschaft (Deruluft)  vloog met de Fokker F III en in 1923 

werden in Rusland 4 luchtpostzegels zegels gedrukt C  2/5 , echter deze zegels werden nooit 

uitgegeven, maar wel een jaar later als C  6/9    en toen met opdruk. 

Van Rusland naar Elahuizen , een dorpje  

in de gemeente Gaasterland-Sloten, aan 

de Fluessen, is een reuze stap. Wist U dat 

de Elahuizenaren vroeger belangrijke 

zeevaarders waren ? Zij voeren met 

koggen naar Engeland en de Duitse 

Hanze steden. 

Het hier 

afgebeelde wapen van Elahuizen met daarop de Friese kogge kunt u vinden 

aan de gevel van de zaalkerk aldaar. 

Maar wist U ook dat 

Polen een zegel 

uitgegeven heeft met 

daarop een echte Friese  kogge  ?  

Het is een zegel uit de serie van 8, Scott 1124/31 

uitgegeven op 5 april 1923 en op Scott 1129 zien 

wij onze kogge. Dezelfde serie werd heruitgegeven 

op 25 januari 1965, Scott 1299/1306 en op Scott 1304 is de befaamde  kogge weer te zien. 

Van 18 tot 23 oktober 1988 werd in Den Haag de internationale  postzegeltentoonstelling Filacept 88 

gehouden en diverse landen hebben er een speciale zegel aan gewijd zoals b.v. San Marino, zelfs twee, 

Scott 166/67, uitgegeven op 18 oktober 1988. U ziet het Kurhaus in Scheveningen zoals het was in 

1885 en in 1988 . (auteur: Herman Jacobs)                -                   Wordt vervolgd. 

 
 

 

 

 
 

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/
mailto:redactienieuwsbrief@knbf.nl
http://www.knbf.nl/
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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”.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Єuro-Phila Toernooi Heerlen: 
Filatelistenvereniging ’t Fakteurke en de Eerste Kerkraadse Philatelistenvereniging  organiseren in 

2013 het €uro-Phila toernooi in Mondriaan in Heerlen. Dit zal gaan gebeuren op 11 en 12 mei onder 

auspiciën van de KNBF. €uro-Phila is de vereniging van Europese Postzegelverenigingen, die jaarlijks 

zo’n toernooi in de vorm van een tentoonstelling organiseert. Hierbij strijden niet individuele 

verzamelaars om de beste verzameling maar proberen verenigingen op basis van twee inzendingen van 

hun leden de Robert Schumann (junioren) of de Jean Monnet (senioren) trofee te bemachtigen. 
Grote gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit. Een van die ‘vooruitschaduwen’ 

kunnen we u nu presenteren. Het is een Persoonlijke Postzegel die we gaan uitgeven 

ter gelegenheid van €uro-Phila 2013 in Heerlen. Het ontwerp is, zoals gewoonlijk, 

van de hand van Hub Heijnens, ons ‘ontwerpend bestuurslid’. Deze zegel is vorm 

gegeven in een afbeelding die heel erg veel lijkt op een schilderij van Mondriaan. 

Een stille verwijzing naar de plaats waar onze tentoonstelling gehouden wordt: de 

zorginstelling Mondriaan in Heerlen. Van boven naar onder vindt de oplettende 

beschouwer ’t Fakteurke, Heerlen en de EKPV, als het ware de Euregio van links 

naar rechts. Als je de zegel kantelt krijg je een overkoepeling door €uro-Phila. De 

zegel geeft in een oogopslag weer wat het idee is achter €uro-Phila. Daarbij komt 

ook nog dat het geen gewone binnenland frankering is maar een frankering voor Europa. Deze is 

weliswaar iets duurder dan een gewone frankering, maar het benadrukt nog eens de achterliggende 

gedachte. Dit maakt het geheel nog unieker want vanaf 1 januari zijn deze persoonlijke Europa 

postzegels (1 = € 0,85 cts. per stuk, porto voor Europa) niet meer te krijgen. Daarom geldt voor deze 

aanbieding: op = op !  

Deze postzegel is verkrijgbaar door hem te bestellen bij: Secretariaat €uro-Phila 2013, p/a Termaar 19, 

6343 CL Klimmen. Antwoordenveloppe insluiten en aangeven hoeveel velletjes u wilt ontvangen. Of 

via j.vdbosch@ziggo.nl .  Wordt verzonden als geld is overgemaakt. Prijs van één velletje is: € 12,50 

(plus € 1,00 verzendkosten per zending). U kunt ook het totale bedrag over maken op de bankrekening 

van de vereniging: Penningmeester ’t Fakteurke: Piet Pluijmaekers Rabobank: 12.59.04.495 

Of Postbank: 265.10.21 maar vergeet dan niet uw naam en adres te vermelden. 

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. 
 

 

mailto:j.vdbosch@ziggo.nl
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Eekhoorn – pupulair in veel landen (en niet alleen omdat het zo’n leuk beestje is): 

Op 2 januari 2013 bracht PostNL de eerste van een serie persoonlijke zegels uit,  met 

een afbeelding van de eekhoorn. Er zullen nog meer zegels in deze serie worden 

uitgebracht steeds met de afbeelding van andere dieren. 

De eekhoornzegel is (mede) aanleiding van het onderstaande artikel, waaruit blijkt, 

dat het watervlugge leuke diertje in veel landen populair is: 

Gedurende de wintertijd kan men in naaldbossen vaak aangevreten dennenappels en knoppen vinden. 

Als veroorzakers komen zowel vogels als eekhoorntjes in aanmerking, maar bij 

een vondst van veel resten op één plaats kan worden aangenomen dat het 

eekhoorntje de dader is. De in Nederland bekend eekhoorn (Sciurus vulgaris) 

heeft een hoge ‘aaibaarheidsfactor’ en is ongeveer achttien tot vierentwintig 

centimeter lang en weegt tussen de tweehonderdvijftig en 

driehonderdvijftig gram. De borstelige pluimstaart is tussen de 

veertien en twintig centimeter lang. Het knaagdiertje is 

gewoonlijk roodbruin van kleur, maar er komen variaties voor 

van zwart tot geelachtig, met allerlei tinten rood en bruin 

daartussenin. Meestal is de buik wit tot donkergrijs. Opvallend 

zijn de oorpluimen.  Met de lange, kromme klauwen kan het 

eekhoorntje gemakkelijk in bomen klimmen en van tak naar tak springen, 

waarbij de poten worden gespreid, en de losse huid en vacht op de flanken helpen te zweven en de 

pluimstaart als een soort van roer dient om te sturen.  

Het voornaamste voedsel voor de eekhoorn is 

plantaardig materiaal, zoals noten en zaden uit de 

‘dennenappels’ van sparren en andere naaldbomen. 

Verder eten ze ook knoppen, paddenstoelen, stukken 

boomschors en soms ook insecten, eieren en zelfs 

wel eens jonge vogels. Dagelijks heeft de eekhoorn 

ongeveer een hoeveelheid voedsel nodig die 

overeenkomt met vijf procent van zijn 

lichaamsgewicht. Om in de winter te kunnen 

overleven leggen eekhoorntjes wintervoorraden aan, 

die ze soms niet terugvinden en waarmee ze mede 

zorgen voor de verspreiding van bomen en planten. De eekhoorn houdt 

geen winterslaap, maar op koude dagen houdt het diertje zich vaak 

verborgen in zijn nest, op warmere dagen gaat hij vooral ’s morgens op 

zoek naar de wintervoorraden. De eekhoorn maakt gebruik van meerdere 

nesten, meestal rond met een diameter van ongeveer dertig centimeter op 

een hoogte van minimaal zes meter. De buitenkant van het nest is van 

takken en twijgen, de binnenkant is bekleed met mos en gras. In de 

nesten waarin jongen worden geboren is meestal een dikkere laag 

bekleding aangebracht.  

Eekhoorns worden in de natuur zes tot zeven jaar oud. De belangrijkste natuurlijke 

vijanden zijn marters, roofvogels, honden en katten, soms sterven ze door gebrek 

aan voedsel. De woongebieden van eekhoorntjes overlappen elkaar, waarbij de 

vrouwtjes vaak meer verspreid van elkaar wonen dan de mannetjes. In de paartijd – 

tussen januari en maart -  jagen de mannetjes elkaar op om vast te stellen wie de 

nummer één is in de rangorde en zodoende de meeste rechten heeft bij de 

vrouwtjes. Het vrouwtje krijgt na een draagtijd van achtendertig dagen tussen de 

één en acht jongen (gemiddeld drie), die na zeven tot acht weken voor het eerst buiten het nest komen. 
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Tussen de tien en zestien weken zijn de jongen onafhankelijk van de moeder en na twaalf maanden 

geslachtsrijp. 

Alhoewel wij het ons nauwelijks kunnen voorstellen, zijn er landen, met name in Oost-Europa, waar 

de eekhoorn op het menu staat. Er zijn recepten bekend van gerookte eekhoorn, vaak 

gevuld met een combinatie van broodkruim, peulvruchten en wodka, afgemaakt met 

zout, peper en komijn. De eekhoorn leeft vooral in naaldbossen en gemengde bossen, 

waar de naaldbomen overheersen. In de bergen komen ze voor tot op tweeduizend 

meter hoogte. Bekend is de eekhoorn in heel Europa, echter niet in Zuid-Spanje. Verder 

in Azië tot Noordoost China. Ook in Amerika komt de (grijze) eekhoorn voor. 

Sommige soorten wijken van elkaar af. Dat de eekhoorn ‘populair’ is in vele landen 

blijkt wel uit het grote aantal postzegels dat van dit ‘aaibare’ diertje zijn uitgegeven. (Willem-Alexander 

Arnhemer) 

Brieven van de tsaar geveild in Zwitserland                                                                        
Vier brieven en andere spullen van de laatste Russische tsaar, Nicholas II, zijn dinsdag 11 december 

2012 geveild in Genève. De veiling bracht meer dan een miljoen 

euro op. De brieven zijn gericht aan hertog Nicholas Nikolaevich, 

een familielid van de tsaar. De brieven brachten 120.000 

Zwitserse frank (bijna 100.000 euro) op. De brieven zijn 

historische documenten over het Rusland tijdens de Eerste 

Wereldoorlog. Ook wordt eruit duidelijk hoe de tsaar persoonlijk 

betrokken was bij het Russische leger.De koper is een Rus die in 

Monaco woont en historische spullen verzamelt. De brieven 

werden verkocht door de 90-jarige prins Nicholas Romanov, een 

nazaat van de Russische tsarenfamilie. (bron: De Telegraaf 121212 - foto: Reuters). 

Uniek stempel Deutsche Post bij NOORD 2013:  
Op zaterdag 16 februari 2013 wordt het eerste lustrum gevierd van de Postzegelmanifestatie NOORD. 

Dit evenement wordt voor de vijfde maal in Sportcentrum De Hullen in Roden georganiseerd en is 

uitgegroeid tot de grootste eendaagse filateliebeurs van 

Nederland. Ook nu zal de 1500m2 grote 

zaal volgeboekt zijn met zo´n 80 

standhouders die 400 meter aan 

tafellengte zullen vullen.    Voor de 

eerste keer zal de Deutsche Post met 

verkoopstand aanwezig zijn en zullen zij 

de nieuwste Duitse uitgiften meenemen.  

Het is gebruikelijk dat zij op grote 

Duitse evenementen zoals Essen en 

Sindelfingen, een speciaal Ot en Sien beursstempel uitgeven waarmee poststukken op de beurs zelf 

kunnen worden afgestempeld. Overigens verplicht de Duitse Postwet, dat er op het stempel een Duitse 

plaats + Postcode wordt opgenomen. Gezien de nauwe banden van de vereniging Roden-Leek met die 

in het Duitse Leer is voor laatstgenoemde plaats gekozen.  

Ot en Sien 

Deze twee kinderen zijn de hoofdfiguren in een lange reeks van leesboekjes welke in heel Nederland 

gedurende een lange periode in laagste klassen van de basischool gebruikt 

werden. In 1898 verschenen de eerste boekjes en deze werden tot rond 

1960 gebruikt, waardoor vele generaties met de avonturen van deze twee 

kinderen zijn opgegroeid.  

De schrijvers van deze verhalen waren Jan Ligthart en Hendricus 

Scheepstra. Laatstgenoemde werd in 1859 in Roden geboren en na zijn 

opleiding aan de Pedagogische Hogeschool in Groningen werd hij zelf 

ook leraar. De fraaie illustratries zijn afkomstig van tekenaar Cornelis 

Jetses. 
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Gezien de gemiddelde leeftijd van de postzegelverzamelaars in ons land, zullen velen van hen op 

school hebben leren lezen met de boekjes van Ot en Sien. Gezien dit motief zal dit stempel veel 

nostalgie oproepen. Met dit collectorsitem zijn we er van overtuigd dat we met deelname van de 

Deutsche Post een echte publiektrekker hebben binnengehaald.   

 

Verzamelaars die niet in staat zijn om naar Roden te komen, maar wel in het bezit willen komen van 

een speciale  Ot en Sien ansichtkaart voorzien van het Duitse poststempel, kunnen vooraf contact 

opnemen met Dhr Oberink , telefoon 050-5019547. 

 
De Virtuele Wereld 
Voor de KNBF geldt, evenals voor veel andere organisaties, dat ze zich steeds  meer de mogelijkheden 

van de virtuele wereld  eigen moet maken om de organisatie ook voor een nieuwe generatie van 

verzamelaars aantrekkelijk te maken en te houden. Veel van de huidige verzamelaars zijn op leeftijd 

en sommigen hebben moeite zich de nieuwe mogelijkheden eigen te maken.  

Als er niet meer aandacht besteed gaat worden aan hoe de filatelie bedreven kan worden in het digitale 

tijdperk dan is het over een aantal jaren een vorm van vrijetijdsbesteding die bijna in het museum thuis 

gaat horen. 

Veel organisaties op de meest uiteenlopende terreinen kampen met dit 

probleem en het is daarom wellicht  goed om ook eens te  kijken hoe 

anderen hier mee omgaan.  Ook via contacten in de internationale 

wereld van de filatelie kan  informatie worden verkregen. Kijken in 

elkaars keuken kan zeer creatief werken. 

Zelf ken ik zelf  bijvoorbeeld de NVBS, de Nederlandse Vereniging 

van Belangstellenden in het Spoor- en Tramwegwezen (anno 1931). 

Deze vereniging heeft al een aantal jaren geleden hier oog voor gekregen en hebben dit aardig vorm 

weten te geven. Hierdoor blijft deze organisatie ook interessant voor de jongere  leeftijdsgroepen. 

Voorlopig is ook de KNBF Bondsbibliotheek op een mooi punt geraakt in de virtuele wereld, als 

binnenkort het geheel direct op de server staat waardoor informatie over de collectie altijd up to date is 

omdat aanvullingen en wijzigingen direct via het internet zichtbaar worden. 

Daarnaast hoop ik ook in 2013 de KNBF bibliotheek onderdeel te laten worden van Global  Philatelic 

Library, zie: http://www.globalphilateliclibrary.org  (Henk Weevers, Bondsbibliotheek KNBF) 

 
Bijplakzegel Duitsland: 
Wij kennen in Nederland het begrip ‘bijplakzegel’ al sinds vele jaren. De zogenaamde kwartjeszegels 

van bijvoorbeeld 1999 en 2000, werden uitgegeven als aanvullende 

frankeerwaarde voor de in die jaren uitgegeven decemberzegels. Vanaf 1 

januari 2013 heeft Duitsland een bijplakzegel van 3 cent, nodig omdat de 

posttarieven voor brieven binnenland zijn verhoogd van 55 naar 58 cent, 

waarmee de oude zegels bruikbaar blijven, mits aangevuld met de zegel 

van drie cent.  

De zegel met het cijfer 3 is verkrijgbaar als normaal plakkende zegel en in zelfklevende 

uitvoering in velletjes van 20 stuks en ook op rollen. Vanaf 6 december 2012 geeft 

Deutsche Post zegels uit met de nieuwe frankeerwaarde van 58 cent, waaronder de 58 

cent Kuhschelle uit de langlopende serie bloemenzegels. 
(bron: Deutsche Post) 

 
 
Ex-Overste van KNIL vervalste stempels. 
50 jaar geleden stond dit artikel op de voorpagina van De Telegraaf (19 januari 1963): 

“Van Meegeren affaire der filatelisten”. 

Ex-Overste van KNIL vervalste stempels. 
Van onze speciale verslaggever. 

Binnen enkele maanden zal zich voor de Amsterdamse rechtbank de Bussumse ex-luitenant-kolonel 

van het KNIL, Raoul E.P.M. (75) hebben te verantwoorden in een zaak, welke de officier van Justitie, 

http://www.globalphilateliclibrary.org/
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mr. H.E. van Renesse, half in ernst, half schertsend als de “Van Meegeren-affaire der filatelisten” 

kenmerkt.  

Zowel de hoge rang van de verdachte als het ten laste gelegde is uniek 

in de Nederlandse rechtspraak. De bejaarde hoofdofficier wordt er n.l. 

van verdacht oplichting te hebben gepleegd door jarenlang voor vele 

duizenden guldens met nagemaakte stempels vervalste, oude brieven 

op de Nederlandse filatelistische markt te hebben gebracht.  

De ontdekking van M’s dubieuze werkzaamheden dateert reeds van 

1959, toen de Haagse veilinghouder R. Boekema enige brieven kreeg 

aangeboden, waarvan hij de herkomst niet vertrouwde. De stempels 

bleken niet te kloppen met de data van de brieven. Hij toonde de 

brieven aan enige kenners, o.a. de te Bussum wonende advocaat mr. 

W.S. Wolf de Beer. Hun twijfel groeide spoedig tot zekerheid. Er 

Volgde aangifte. 

Huiszoeking. 

In april 1960 verrichtte de Amsterdamse rechter-commissaris, in tegenwoordigheid van mr. Van 

Renesse en enige rijksrechercheurs van de afdeling Falsificaties van het ministerie van Justitie, 

huiszoeking bij de heer Raoul M. Men vond en nam prompt in beslag meer dan 300 

poststempels, ongeveer 1000 gestempelde en ongestempelde brieven, enige 

honderden uit het vroegere Indië en door Chinese tekenaars vervaardigde 

grondtekeningen van poststempels, chemicaliën etc. 

Tegen dit bewijsmateriaal viel voor M. niet op te tornen; hij legde een volledige 

bekentenis af. De in 1887 te Batavia geboren Raoul M.  

Tegen dit bewijsmateriaal viel voor M. niet op te tornen; hij legde een volledige 

bekentenis af. De in 1887 te Batavia geboren Raoul M. was als jongen al een 

geestdriftig postzegelverzamelaar. Na zijn studietijd op de Kon. Mil. Academie te 

Breda (1904-1907) ging hij als jong officier naar Indië terug. Zijn filatelistische hobby groeide uit tot 

een grote kennis, vooral van de stempels uit de tijd van de Bataafse republiek, Lodewijk Napoleon en 

de periode welke voorafging aan de verschijning van de eerste Nederlandse postzegels in 1852. 

Specialiteit. 

Vóór dat jaar bestonden de poststempels, welke direct op de gevouwen, niet geënvelopperde brief 

werd afgedrukt, al een paar honderd jaar. 

Volgens de officier van Justitie werd M. na de oorlog van expert en hobbyist tot een 

notoir vervalser. Hij verkreeg, ten dele op rechtmatige, ten dele op onrechtmatige 

wijze, honderden brieven uit deze voor hem aantrekkelijke periode. Deze brieven 

voorzag hij van afdrukken van door hemzelf (ik snijd de meest ingewikkelde 

stempels binnen enkele uren  perfect in linoleum”) nagemaakte stempels. Vrijwel al zijn producten 

belandden op de Nederlandse markt. 

(bron: De Telegraaf 31 december 2012)  

 
 
KNBF BondsKeuringsDienst staat op de Filateliebeurs Loosdrecht !! 
Op de komende Filateliebeurs in Loosdrecht (25/26 januari) zal voor het eerst sinds enige jaren weer 

een stand aanwezig zijn van de BondsKeuringsDienst. De stand wordt gezamenlijk bemand door 

keurmeesters van de KNBF-BKD en door de NVPH keuringsdienst. U wordt hierbij uitgenodigd om 

de zegels of stukken die u bekeken of gekeurd wilt hebben mee te nemen, waardoor u zich de 

aangetekende portokosten kunt besparen. In uitzonderlijke gevallen en 

als het niet te druk is kunnen wij u mondeling een opinie geven over de 

zegel(-s) en dat kost u dan niets. Maar als een gedegen verder onderzoek 

nodig is zullen wij de zegel(-s) innemen en kunt u ter plaatse een 

keuringsaanvraagformulier invullen. Dit is dus een prima gelegenheid om uw twijfelachtige materiaal 

mee te nemen en om een eind te maken aan die knagende onzekerheid of de zegel echt is of niet. De 

kosten zijn zeer beperkt, op de stand kunnen wij u dit verder toelichten. U kunt zowel zegel(-s) van 

Nederland en OG als van andere landen meenemen. Het is raadzaam om meerdere objecten tegelijk in 

te leveren omdat u dan niets te maken heeft met het minimumbedrag per keuringsfactuur. Wilt u 
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vooraf nog informatie over de BKD dan kunt u dit vinden op onze website: 

http://www.knbf.nl/index.php?page=keuringen Tot ziens op onze stand in Loosdrecht !        
(Hans Vinkenborg). 

 
 
 
Kashmir: India lijft in – Pakistan claimt. 
De laatste dagen is er weer volop ruzie over Kashmir tussen India en Pakistan. India claimt dat 

Pakistan Indiase soldaten heeft mishandeld op Indiaas 

grondgebied. Pakistan ontkent na onderzoek. Erna 

vliegen beschuldigingen over en weer. 

De kwestie speelt al heel lang en leidt zeer regelmatig 

tot ruzie. De VN heeft in 1948 een staakt het vuren 

bereikt rond een demarcatielijn. Een toen afgesproken 

referendum heeft nooit plaats gevonden.  

In de zestiger jaren wordt de kwestie Kashmir ook op 

postzegels uitgevochten. Pakistan geeft in 1960 een 

postzegel uit met een landkaart van het land waarop 

het gebied Kashmir wit is gelaten met de Engelse tekst ”Jammu en Kashmir, definitieve status nog niet 

vastgesteld”. Zie de zegels op het FDC waarop ook een landkaart staat van India 

ingeklemd tussen West- en Oost-Pakistan (afb. 1). 

India geeft in 1962 ook een postzegel uit met een 

landkaart maar lijft “Jammu en Kashmir” volledig in 

als zijnde deel van India (afb. 2). Het gaat om het 

bovenste deel, de ‘kop’op het land (zie tekening op 

FDC afb. 1). Ook op een FDC stempel d.d. 30-12-

1958 wordt deze ‘kop’ c.q “Jammu en Kashmir”niet vergeten (afb. 

4.) 

In 1965 heeft de kwestie geleid tot oorlog tussen beide landen die na 

V.N. bemiddeling is gestopt, maar er is nooit vrede gesloten. 

De huidige ruzie zal zeker niet de laatste zijn. (Jan Heijs, Amsterdam). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen u allen een Gelukkig en vooral Gezond 

Nieuwjaar en heel veel plezier met uw hobby. 

 
 
 
 
 
 

http://www.knbf.nl/index.php?page=keuringen
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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   

 

 

 

 Oosterwolde: Op zaterdag 9 februari 2013 houdt de 

Stellingwerver Filatelisten Vereniging van 10.00 tot 

16.00 een postzegelbeurs in de Miente Snellingerdijk 39 

8431EJ te Oosterwolde. De Miente is rolstoel vriendelijk. 

Variabel aanbod; handelaren zegels en poststukken. 

Toegang gratis. Contact persoon H.Tjaarda 0592-388585  

 

 

 

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. 

 

Coevorden: P.V. Coevorden-Hardenberg e.o. organiseert 

een postzegelbeurs op 23 februari 2013. Locatie: 

Dorpshuis de Schalm, Hoofdweg 47, 7741 PL Coevorden 

(Steenwijksmoer).Tijd: 10.00 - 16.00. Veiling om 14.00 

uur. Horeca aanwezig. Toegang gratis. Info: Janet Dales, 

0524-516024 of andrejanet.dales@online.nl of zie de 

website www.pzvcoevorden.nl . 

 

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 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 

 

Nieuwleusen: PV ’t Raedthuys organiseert een 

Algemene Verzamelbeurs op zaterdag 16 Maart  2013 in 

Gebouw “de Bombardon” Burgemeester Bacxlaan 181, 

7711 AD Nieuwleusen. 10.00 - 16.00 uur.  Info: 

H.Ekkelenkamp tel.0529-431528. 

 

  

 

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   

 

Tiel: PV USA en Canada Fil. Organiseert bijeenkomst - 

ook toegankelijk voor belangstellenden - op 14 april  en 

13 oktober 2013 - 10.00-15.00 u in De Schakel, 

Scheeringalaan 4a, Tiel. Info: info@usca.nl  

 

Veenendaal: F.V. De Globe afd. Veenendaal organiseert 

op 20 april 2013 weer de halfjaarlijkse verzamelbeurs in 

de Veenendaalhal aan de Nijverheidslaan 8 in Veenen-

daal. Openingstijden: 09.30 tot 15.30 uur. Info: tel. 0318-

517569  deglobe-vndaal@live.nl 

Geldermalsen: PV USA en Canada Fil. Organiseert 

bijeenkomst - ook toegankelijk voor belangstellenden - 

op 25 mei 2013 - 10.00-15.00 u in  Zalencentr. Ons Huis, 

Herman Kuijkstraat 11, Geldermalsen Info: info@usca.nl  

 

  

 

 

Zeist: Primazegel organiseert Postzegel- en Munten 

Verzamelmarkt op 12 januari 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   

 

Verenigingen  -  Evenementen  - Beurzen 

Overijssel 

Utrecht 

Groningen 

Gelderland 

Drenthe 

Friesland 

http://www.wbevenementen.eu/
http://www.wbevenementen.eu/
mailto:andrejanet.dales@online.nl
http://www.pzvcoevorden.nl/
http://www.wbevenementen.eu/
http://www.noviopost.nl/
http://www.deglobe-achterhoek.nl/
mailto:achterhoek2013.wassink@hotmail.com
mailto:info@usca.nl
mailto:deglobe-vndaal@live.nl
mailto:info@usca.nl
http://www.primazegel.nl/
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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  

 

Amersfoort: Nederlandse FV ‘Skandinavië’ organiseert 

bijeenkomst met veiling op 9 maart, 9 juni en 21 

september 2013, 10.00 - 16.00 u in Soc. Amicitia, Pr. 

Hendriklaan 15, Amersfoort Info: 

henk.burgman@gmail.com www.nfvskandinavie.nl   

 

Bussum: Jubileumexpositie Bussumfila op 20 april 

(12.00 - 17.00 u) en 21 april 2013 (11.00 - 17.00 u) in 

Theater Bussum, Akkerlaan 21, Bussum. 

Propagandatentoonstelling 100 kaders, handelaren, 

postzegelberg voor de jeugd. Jubileumvelletje Є 7,50 

 

De Meern PV Postfris’68 organiseert op zaterdag 30 

maart 2013 een verzamelbeurs in cultureel centrum De 

Schalm, Oranjelaan 10, De Meern. Er zijn nog tafels 

beschikbaar. Openingstijden: 9.00 tot 12.00 uur. Toegang 

en parkeren gratis. Info: tel 06-30690519 of www.pf68.nl  

 

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

u - in Euretco Expo, Meridoornkade 24, 3992 AE  

Houten www.wbevenementen.eu  

 

De Bilt: PV USA en Canada Fil. Organiseert bijeenkomst 

gecombineerd met bijeenkomst LACA - ook toegankelijk 

voor belangstellenden - op 14 september 2013 - 10.00-

15.00 u in  Cultureel en Verg.centr. H.F. Witte, Henri 

Dunantplein 4, De Bilt. Info: info@usca.nl  

 

 

 

 

Aalsmeer: Op 19 januari, 16 februari, 16 maart, 20 april, 

21 september, 19 oktober en 16 november 2013 - 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 27 januari, 24 februari, 24 maart, 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 en grote veiling op 

23 maart 10.00 - 16.00 u in Wijkcentrum De Inval, 

Karekiet 16, 1444 HV  Purmerend. Info: 

r.grigoletto5@upcmail.nl www.pprc.nl - veiling 23 maart 

kavels bekijken vanaf 10.00 u 

 

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

een thematische bijeenkomst op 22 januari  en 23 april 

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.postzgelverenigingheerhugowaard.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.postzegelverenigingaalsmaar.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  

 

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 

 

Heemskerk: KPC ’46 Beverwijk organiseert grote 

voorjaarsbeurs op 3 maart 2013 en najaarsbeurs op 6 

oktober 2013 in Kennemer College, Plesmanweg 450, 

Heemskerk - 10.00 - 16.00 u - ruilen, stuiverboeken, 

taxatie, verloting, handelaren. Info: Frits Zuiderduin 0654 

601303 

 

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  

 

Bussum: FV De Verzamelaar organiseert 

jubileumexpositie Bussumfila in Theater Bussum, 

Akkerlaan 21, Bussum op 20 april 12.00 - 17.00 u en 21 

april 11.00 - 17.00 u - propagandatentoonstelling met 100 

kaders - handelaren - postzegelberg - jubileumvelletje. 

Info: www.bussumfila.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  en 18 november 2013 van 10.00 tot 16.00 

uur de jaarlijkse Voorjaars- c.q. Najaarsbeurs in Aula 

Clusiuscollege, Drechterwaard 10, 1824 EX in Alkmaar. 

Gratis taxatie 11.00 - 13.00 u. Parkeren en toegang gratis! 

Ruilen, handelaren, zoekboeken, ansichtkaarten enz. 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   

 

Huizen: PV Huizen e.o. organiseert op 23 maart 2013 en 

23 november 2013 een grote ruilbeurs, met grote veiling. 

Plaats: De Zenderkerk, Borneolaan 30, 1276 NS Huizen. 

Aanvang 10.00 uur, einde 17.00 uur. Start veiling 14.00 

Noord Holland 

http://www.filatelistenbeurs.nl/
mailto:henk.burgman@gmail.com
http://www.nfvskandinavie.nl/
http://www.pf68.nl/
http://www.wbevenementen.eu/
mailto:info@usca.nl
http://www.postzegelverenigingaalsmeer.nl/
mailto:r.grigoletto5@upcmail.nl
http://www.pprc.nl/
http://www.nvft.nl/
http://www.postzgelverenigingheerhugowaard.nl/
http://www.postzegelverenigingaalsmaar.nl/
http://www.pvcastricum.nl/
http://www.postzegelverenigingnoodholaland.nl/
mailto:g.swets@quicknet.nl
http://www.bussumfila.nl/
http://www.postzegelverenigingaalsmeer.nl/
http://www.pprc.nl/
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uur. Parkeren en toegang gratis. Info en tafelreservering 

035 - 5387550 

 

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 

 

 

 

Den Haag, Leidschendam en Zoetermeer. De Zuid 

Hollandse Vereniging van Postzegelverzamelaars 

(ZHPV) organiseert zaterdagse postzegelbeurs op 2 

februari 2013, 13.00 - 16.00 u in Buurtruimte 

Buytenrode, César Franckrode 60 in Zoetermeer; op 12 

januari 2013 en op 9 februari 2013 in Gebouw wijk-

vereniging “Zuiderpark”, Escamplaan 55 in Den Haag; 

op 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 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  

 

Maassluis: VPM Maassluis organiseert een  postzegel- 

en munten(ruil)beurs, elke tweede zaterdag van de 

maand, (niet in de juli en augustus, in Theater 

Koningshof, Uiverlaan 20 te Maassluis, op  9 februari, 9 

maart, 13 april, 11 mei, 8 juni, 14 september, 12 oktober, 

9 november en 14 december. Open van 12.00 tot 16.00 

uur. Goed met openbaar vervoer te bereiken en goede 

parkeergelegenheid. De toegang bedraagt € 1,- 

 

Gouda: Ruilbeurs postzegels en munten op 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 november 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  

 

Pijnacker: PV USA en Canada Fil. Organiseert 

bijeenkomst - ook toegankelijk voor belangstellenden - 

op 16 februari 2013 - 10.00-15.00 u in De Acker, Park 

Berkenoord 2, Pijnacker Info: info@usca.nl  

 

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 26 oktober 2013 - 10.00-

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 

 

Leerdam: Afdeling NVPV Leerdam organiseert op 

zaterdag 2 maart 2013 een Verzamelbeurs in gebouw 

Maranatha, J.A. Burgersstraat 1 te Leerdam. Postzegels, 

boeken, legpuzzels, suikerzakjes, speldjes, poppenhuizen, 

winkelwagenmuntjes, enz. Zaal open van 10.00 – 16.00 

uur. Info: Arie Versluis, 0345-616960 of  

versluis.a@worldonline.nl 
 

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. Lezing en boekpresentatie (in het engels) 

over het verzamelen en tentoonstellen van 

prentbriefkaarten door de Finse filateliste en 

prentbriefkaartverzamelaarster: mevr. Laakso. 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 

 

Reeuwijk: PV USA en Canada Fil. Organiseert 

bijeenkomst - ook toegankelijk voor belangstellenden - 

op 30 november 2013 - 10.00-15.00 u in Zalencentr. De 

Brug, Dunantlaan 1, Reeuwijk. Info: info@usca.nl  

 

Den Haag. Op zondag  29 september wordt het 50-jarig 

jubileum van de ZHPV gevierd met een groot 

Zuid Holland 

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:jandezwijger@telfort.nl
http://www.postzegelverenigingkatwijkrijnsburg.nl/
mailto:j.zirkzee1@kpnplanet.nl
mailto:info@usca.nl
http://postzegelvereniging-nvpv-bodegraven.jouwweb.nl/
http://postzegelvereniging-nvpv-bodegraven.jouwweb.nl/
mailto:louwerse51@kpnmail.nl
mailto:j.zirkzee1@kpnplanet.nl
mailto:versluis.a@worldonline.nl
mailto:info@brievenbeurs.com
http://www.brievenbeurs.com/
http://www.filamania.com/
mailto:info@usca.nl
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postzegelfeest. Gratis toegang. Bekende handelaren aan- 

wezig. Tevens persoonlijke zegels en dubbeltjesboeken. 

Gratis loterij. Locatie: SBS Bridgehome, Kerketuinenweg 

2, 2544 CW  Den Haag. Gratis parkeren. Open van 

10.00-17.00 uur. Info:  www.zhpv.nl     

 

 

 

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 van 09.00 - 12.30 u. op 

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 2 februari, 2 maart, 6 

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

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

gratis www.oosterhouterpost.nl  

 
Elshout: Postzegelvereniging Philatron Drunen 

organiseert op zaterdag 9 februari, 9 maart, 13 april en 11 

mei ruilbeurzen in Gemeenschapshuis ’t Rad, Kerkstraat 

39 te Elshout. De zaal is open van 10 tot 13 uur en de 

toegang is gratis. Mail: joop@heeren.com of  0416-37 99 

19 

 

’s-Hertogenbosch: PV ’s-Hertogenbosch organiseert 

Filafair 2013 - 4e National Postzegelbeurs op 19 april 

10.00 - 17.00 u en 20 april 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 2013 

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 

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. 
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