
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

FILA EDE ~ BARNEVELD 
 

UITGAVE VAN FILATELISTENVERENIGING 
 

DE GELDERSE VALLEI 

  
Jaargang 26 ~ nr. 5 ~ mei 2015 Jaargang 26 ~ nr. 5 ~ mei 2015 

 
4 juni: Ede: Laatste bijeenkomst van het seizoen 4 juni: Ede: Laatste bijeenkomst van het seizoen 

                          Geen postzegelmiddag in juni !!!!                           Geen postzegelmiddag in juni !!!! 



 

 
 



Fila Ede  ~  Barneveld  2015    1 
____________________________________________________________________ 

26e Jaargang nr. 5, mei 2015 
Verschijnt 10 maal per jaar 
Kopij inleveren, vóór de 15e van de maand bij de redactie:  A. de Wit, Houtrakbos 37, 6718 HC 
Ede, tel. 0318-637424 of  redactie@fv-degeldersevallei.nl 
Bestuur Filatelistenvereniging “De Gelderse Vallei” 
Voorzitter:  
 R.Lijbaart, Pieter de Hooghstraat 152, 6717 PZ Ede, tel 0318 621305 

(voorzitter@fv-degeldersevallei.nl) 
Secretaris: 
 Vacant  

(secretaris@fv-degeldersevallei.nl)    
Penningmeester (tevens vice-voorzitter): 
 S.R. Martin, Pienemanstraat 81, 6717 WD Ede, tel 0318 690659 
 Bankrekeningnummer: NL66INGB0006781363 tnv  

Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei  
(penningmeester@fv-degeldersevallei.nl) 

Hoofd Rondzendingen (tevens 2e secretaris): 
A.G. Jakobsen, Bovenbuurtweg 54, 6717 XB Ede, tel 0318 613806 
Bankrekeningnummer rondzendingen: NL38INGB0006826584 tnv  
Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei (hrzv@ fv-degeldersevallei.nl) 

Ledenadministratie: 
 Dick Kranen, Molenstraat 73, 6712 CT, Ede, tel 0318 693803 
Commissaris: 

E.R. Bel, van Heemskerckstraat 3, 6712 ET Ede, tel 0318 610959. 
L.J. Brouwer, Gersteland 22, 3773 AC, Barneveld, tel 0342 417991 
Lex van Rootselaar, Kampstraat 16, 3771 AV, Barneveld, tel 0342 493444 

Nieuwtjesdienst: 
 R.M. Lijbaart, Pieter de Hooghstraat 152, 6717 PZ Ede, tel 0318 621305 
 Bankrekeningnummer: NL32INGB0006826595 tnv  
 Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei 
Jeugdleider: vacant 
Veilingmeester: Ron van Beest tel 0343 415425  (veilingmeester@fv-degeldersevallei) 
Maandelijkse bijeenkomst in Ede op de 1e donderdag van elke maand (behalve juli en augustus) om 
19.00 uur voor de jeugd en om 20.15 uur voor de senioren in kantine “Fortissimo” Sportparkweg 8, 
6717 LD, Ede, tel 0318 640038. 
Bijeenkomst in Barneveld is op de 2e donderdag van de maand in de Immanuelkerk, Achterdorp-
straat 5, 3772 CC Barneveld. Aanvang: 19.30 uur, tel. 0342 415669. 
Postzegelmiddag op de 3e donderdag van de meeste maanden van 14.00 uur tot 16.30 uur in kantine 
“Fortissimo” Sportparkweg 8, 6717 LD, Ede, tel 0318 640038. 
Op de avonden en middagen zijn (rond 200) snuffelboeken met zegels a 5 eurocent per stuk en 
snuffelbakken met poststukken a 25 eurocent per poststuk aanwezig.  
Bezoek ook onze websites:  

Eigen afdeling     www.fv-degeldersevallei.nl 
Samenwerkingsverband Filatelie  www.svfilatelie.nl 
De internetveiling    www.globeveiling.nl 

Uitlenen wereldcatalogi: Tijdens clubavonden op locatie Fortissimo 
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Geachte leden, 
 

et bestuur van de Filatelisten Vereniging de Gelderse Vallei nodigt u van harte 
uit 

voor de bijeenkomst van donderdag 4 juni a.s. in de zaal van “Fortissimo”,  
Sportparkweg 8 te Ede. Aanvang 20.15 uur. Dit is de laatste bijeenkomst voor de  

vakantie van onze vereniging. In september hopen we dan weer de draad op te  
pakken. Wellicht een goede aanleiding om te komen en de laatste kans om de stuiver- 

boeken door te nemen. Een gedeelte van de boeken gaat retour naar de inzenders. 
Deze avond staat in het teken van “samen bezig zijn met onze hobby”.  

Mv. Kingma zal een korte inleiding verzorgen over haar verzamel-gebied “Mail Art”. 
!

AGENDA: 
1. Opening door de voorzitter 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
3. Verslag van de bijeenkomst 7-5-2015 

4. Rondvraag 
PAUZE, verkoop loten 

5. Presentatie door mv Kingma 
 

Daarna nog gelegenheid de 5ct-boeken uit te pluizen. 
Een fijne en gezellige avond toegewenst, tot donderdag 4 juni. 

Voorzitter R. Lijbaart 
 
 
__________________________________________________________________ 
 
 Globeveiling op het internet. 
 

 
Hebt u de internet globeveiling al bezocht? U kunt daar elke maand bieden op vele tientallen kavels 
vanaf ongeveer €5,00. Op 30 april loopt de volgende veiling af. Ga via www.svfilatelie.nl                                   
of rechtstreeks naar www.globeveiling.nl en registreer uzelf. Veel leden van de Globe zijn u al 
voorgegaan en breidden op die manier hun verzameling uit. 

 
____________________________________________________________________ 
 
 

H 
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1. Opening door de voorzitter 
 Een hartelijk welkom voor alle aanwezigen; wij zijn blij dat Henny vd Berg weer 
zoveel energie heeft dat hij weer naar onze vereniging kan komen. 
Afgemeld: van het bestuur hebben zich Erik Bel en Serge Martin zich afgemeld,  
verder Geo van Dartel, Arie Oskam, Tineke Smit en Marijke Bouman. 
  
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
Mededelingen: 
Barneveld heeft net als Ede vanavond clubavond. (met postzegelwinkel) 
Vanavond zal de quiz onder leiding staan van Pieter Driessen. 
Dhr.Fuchs heeft een lintje ontvangen: Lid in de orde van Oranje Nassau.               
Roy memoreert hem met het noemen van al zijn activiteiten en feliciteert hem. 
Met de puzzel gaat het goed, afgelopen maand 12 inzendingen. Een dik stockboek 
(500 ptn) is voor dhr. Huiskens, dit stockboek wordt ter beschikking gesteld en Roy 
voegt het stockboek toe aan de prijzen van de quiz. Een dun stockboek is voor  
dhr. van Andel, sinds dit jaar lid van onze vereniging. 
De doos met FDC’s gaat naar Cees van Holthe, hij was de enige die gereageerd heeft 
op de oproep van de voorzitter in de Fila. 
Er waren geen reacties voor de doos met briefkaarten. 
Ingekomen stukken: 
- brief belasting voor aangifte omzetbelasting startende ondernemers. 
- Frimarket Veenendaal, grote opruimingsveiling d.d. 2 juni 2015 
- Telstar Putten, postzegeldag d.d. 4 juli 2015, met veiling 
- adreswijziging mv. Kusters 
- flyer Ned. Ver. Voor Thematische Filatelie 
 
3. Verslag van de bijeenkomst 2-4-2015 
Naar de Algemene Leden Vergadering van Samenwerkingsverband Filatelie  
d.d. 16 mei 2015 gaat Lex van Rootselaar. 
Verder geen op- of aanmerkingen. 
 
4. Rondvraag: 
 Mevr. Riedel bedankt de vereniging voor het (postzegel) vogelboek die zij mocht 
ontvangen. Tevens meldt ze dat het weer goed gaat met haar. 
 
Na een korte pauze en verloting heeft de hr. Pieter Driessen de quiz gepresenteerd 
waar hij de leden heeft uitgedaagd om al hun creativiteit aan te wenden. De bedoeling 
was om met afgebeelde zegels te komen tot een plaatsnaam. Aan de winnaar van de 
quiz, de hr. van Andel, werd een dik stockboek uitgereikt. 
____________________________________________________________________ 
 
 

Verslag van de bijeenkomst op 7 mei 2015 in Ede. 
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p donderdag 9 mei hadden we in Barneveld de laatste clubavond van het seizoen 
2014/15 en daarom was het postzegelwinkeltje te gast. De veertien aanwezige 

leden (ja, het was vakantie) hebben volop gezocht en gekocht uit de tientallen boe-
ken, waarbij er weer heel wat boeken vooraf aangevuld waren. Wie het deze keer 
gemist heeft moet nu geduld hebben tot 19 mei 2016 ! 
 
Op zaterdag 30 mei houdt de Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelie (de 
NVTF) een contactdag met een “restantenveiling” in Amersfoort. Op dinsdagavond 2 
juni wordt in Veenendaal een “grote opruimingsveiling” gehouden. Bel even als je 
meer informatie (adres, begintijd of kavellijst) wilt hebben. 
Op vrijdag 5 en zaterdag 6 juni wordt in de Veluwehal in Barneveld de beurs  
Hollandfila gehouden 
Verder werd het seizoen afgesloten met koeken (bedankt Erica) en veel goede vakan-
tiewensen. 
Ook Lammert en ik wensen iedereen een fijne vakantietijd en we hopen jullie op 10 
september  weer te treffen. 
 
Programma voor volgend seizoen: 
datum invulling opmerking 
10 sep 2015 quiz en nieuwe snuffel-

boeken 
 

8 okt 2015 lezing wie wil wat vertellen ? 
12 nov 2015 veiling  
10 dec 2015 gezellige jaarafsluiting  
29 en 30 dec 2015 Eindejaarsbeurs zaterdag in Veluwehal 
14 jan 2016 quiz  
16 jan 2016  Postzegeldag in Veluwe-

hal 
Let op: zaterdag in Ve-
luwehal 

11 feb 2016 jaaroverzicht (2015 en 
vooruitblik) 

 

10 mrt 2016 veiling  
14 apr 2016 lezing wie wil wat vertellen ? 
19 mei 2016 postzegelwinkeltje  
Kortom, we hebben weer veel aktiviteiten in Barneveld, maar horen graag als jullie 
iets speciaals willen horen of zien. We weten nog niet wie op 8 oktober iets over 
haar/zijn verzameling wil vertellen en er iets van wil laten zien. Graag willen we alle 
leden een keer iets laten vertellen over hun verzameling, dus meld je aan als je dat 
wilt doen voor je mede-clubleden. Een club vormen we tenslotte samen. 
 
Lex van Rootselaar 
Kampstraat/Oranjestraat 16, 3771 AV Barneveld, 0342-493444 

O 
Nieuws uit Barneveld 
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In de komende maand zal weer de afrekening van de uitgenomen zegels uit de snuf-
felboeken plaatsvinden. Dat zal met ingang van deze keer iets anders gaan dan voor-
heen, namelijk niet meer contant maar via een bankoverschrijving. Het bestuur vindt 
het daarom zinvol de hele gang van zaken van inleveren van de boeken tot en met het 
teruggeven ervan en de halfjaarlijkse afrekening op een rijtje te zetten zodat alle 
deelnemers weten hoe de gang van zaken is. 
 

1.! Stockboeken en/of albums worden ingebracht bij de beheerder. Hij maakt voor 
de/het boek(en) een door hem of een bestuurslid ondertekend inleverbewijs.  

2.! Daarop vult hij behalve de datum de toegekende nummers in en de korte be-
naming van de inhoud. Vervolgens overhandigt hij dat aan de eigenaar van 
het/de boek(en).  

3.! De uitgenomen postzegels of postwaardestukken worden per bijeenkomst kon-
tant afgerekend middels formulieren waarop de nummers van de boeken en de 
uitgenomen waardes zijn opgetekend. 

4.! De administratie daarvan wordt bijgehouden door de beheerder in een Excel-
bestand. Hij controleert of de ontvangen gelden kloppen met het totaal van de 
mutaties in het Excel-bestand. Kasverschillen worden genoteerd en zo moge-
lijk getraceerd. 

5.! Tweemaal per jaar, in de maanden januari en juni, wordt er in Ede afgerekend 
met de eigenaren van de stockboeken en albums. Die afrekening vindt plaats 
d.m.v. een bankoverschrijving. De beheerder maakt daartoe een lijst met de 
namen en de bedragen ten behoeve van de overmaking welke zal plaatsvinden 
via de bankrekening van de Rondzenddienst. In Barneveld vindt afrekening 
éénmaal per jaar plaats aan het eind van het seizoen. (mei/juni) 

6.! Op de afrekening wordt 10% ingehouden ten behoeve van de kas van de ver-
eniging. 

7.! In principe worden de stockboeken en albums gedurende één jaar in roulatie 
genomen, tenzij er nog regelmatig waardes worden uitgenomen. Dit wordt be-
oordeeld door de beheerder. In Barneveld worden alle boeken aan het eind van 
het seizoen teruggegeven. 

8.! De eigenaar van enig boek kan het bestuur en/of de beheerder niet aansprake-
lijk stellen indien er naar de mening van de eigenaar meer zegels ontbreken dan 
er afgerekend zijn. Dit geldt ook voor beschadigingen. Dat wil niet zeggen dat 
er niet alles aan gedaan zal worden één en ander te voorkomen. 

 
Aldus vastgesteld te Ede en Barneveld. 
Namens het bestuur, 
Dick Kranen 
________________________________________________________________ 

GANG VAN ZAKEN ‘SNUFFELBOEKEN’,   
OOK WEL ‘STUIVERBOEKEN’ GENOEMD  
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De Filatelistische quiz van 7 mei 2015   (Door Pieter Driessen) 
 
Inleiding 

oen ik vorig jaar spontaan aanbood 
om de volgende filatelistische quiz 

te organiseren, wist ik nog niet wat ik 
me op de hals haalde. Nadat ik het item 
een tijdje onder het tapijt had weggemof-
feld, onder het mom van “Er is nog tijd 
genoeg, het is pas het volgend jaar”, 
hing het afgelopen maanden als het 
zwaard van Damocles steeds dreigender 
boven mijn hoofd. Want ik realiseerde 
me dat in de puzzelrubriek van Geo al 
vele vragen over Nederlandse postzegels 
aan bod waren gekomen en als ik vragen 
zou stellen over Verweggistan, een ver-
zamelgebied waar niemand ooit een 
postzegel van had gezien, zou de quiz bij 
voorbaat al gedoemd zijn tot mislukken. 
Uiteindelijk bood een creatieve ingeving 
gelukkig enige soelaas. 
Voorbereiding 
De meeste Nederlandse postzegels val-
len op door de prachtige plaatjes die er-
op staan. Als ik nu eens twee beeldjes bij 
elkaar zette en daar een vraag over stel-
de, was het idee en daarna het overwe-
gen waard. Welke vraag ik daarover 
ging stellen, was toen nog het dilemma. 
Vervolgens kwam ik op Nederlandse 
plaatsnamen terecht. Hoeveel plaatsna-
men eindigen wel niet op: lo(o), dam, 
dijk, brug, kerk, dorp, stad, heide, land, 
zand, land, veld etc. Voor al die items 
was wel een zegel te vinden met daar 
een plaatje op, dat daaraan voldeed. 
Maar dan zat ik nog met het probleem 
van de voorvoegsels. Wat doe je met 
plaatsnamen als: SCHIN-VELD of AM-
STER-DAM of NIJ-KERK? Vind voor 
SCHIN, AMSTER of NIJ maar eens een 

zegel! Er moest naar combinaties wor-
den gezocht, waar ook voor de eerste 
beeltenis een postzegel van te vinden 
was en die samen met de tweede, een 
plaatsnaam vormde, zoals: ZEE-LAND 
of JULIANA-DORP of DRIE-HUIS. 
Aldus ging ik, gewapend met een klad-
papiertje met de Bosatlas onder handbe-
reik, aan de slag. Daarna was het een 
eitje om genoeg combinaties te maken, 
de zegels er bij te zoeken, 25 paartjes te 
maken voor de quiz, deze te scannen en 
ze in oplopende moeilijkheidsgraad te 
zetten in een Power Point programma. 
Een kind kon de was doen! 
De quiz 
De attributen voor een PowerPoint pre-
sentatie (laptop, beamer en scherm) wa-
ren gelukkig aanwezig. Na de pauze kon 
het feest beginnen. Totaal deden er ca 27 
deelnemers mee aan de quiz. Het aantal 
viel een beetje tegen, omdat in Barne-
veld nog een vooruitgeschoven club-
avond was (i.v.m. Hemelvaartsdag). 
Daar was naast het Postzegelwinkeltje 
ook een veiling en die zoog niet hele-
maal ten onrechte ook nog een aantal 
mensen naar het kippendorp.  
De quiz verliep volgens plan. Sommige 
dia’s kostten een aantal deelnemers toch 
wat hoofdbrekens, want het viel niet mee 
om uit de combinatie van afbeeldingen 
een Nederlandse plaatsnaam te halen. 
Nadat alle oplossingen waren bekeken, 
kwam er een winnaar uit de bus. Het was 
Rik van Andel met 19 goede antwoor-
den. Hij ging naar huis met een dik 
stockboek. Daarnaast had het onafhanke-
lijke jurylid (Roy himself) bepaald, dat 
er een tweede dik stockboek ging naar 

T 

Een lid vertelt 
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degene die de 13e plaats innam. Tot zijn 
grote verbazing werd dat Bert Datema. 
De beide mannen werden daarna ook 
nog beloond met een gul applaus.  
Herkansing 
Omdat er een groot aantal trouwe filate-
listen met reden ontbrak op deze avond 
zal ik een tiental opgaven, waarmee veel 

mensen moeite hadden, hieronder nog 
eens afbeelden. 
Beste lezer u mag nu zelf aan de slag om 
ze alle tien op te lossen. De antwoorden 
staan onder aan de laatste bladzij. Veel 
succes! 
 
 
 

 

  1       2 
 
 
 
 
 
 
 
 

  3       4 
 
 
 
 
 
 
 
 

  5       6 
 

  7       8 
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it is al weer het laatste nummer van het seizoen 2014/2015. 
Hierin vindt u een humoristisch stukje over de Spaanse posterijen in de jaren 

dertig en ook nog een verslagje over de quiz van de vorige clubavond. 
Bedankt Dick en Pieter!! 
Graag ook uw aandacht voor de nieuwe reglementen bij het gebruik van de 5cents-
boeken!! 

De zomer staat voor de deur en dat betekent dat we een paar 
maanden stoppen met onze filatelistische activiteiten: 2 
maanden geen clubavonden en geen clubblad.  
Ik wil iedereen, die op één of andere manier heeft geholpen 
bij het tot stand komen van de Fila in het afgelopen seizoen, 
hartelijk bedanken en ik hoop, dat ik volgend seizoen weer op 
u kan rekenen! 
Voor de eerste Fila in het nieuwe seizoen kunt u de kopy inle-
veren tot 15 augustus a.s. Kom op, tijd genoeg en in de zo-
merperiode is er vast wel een dag met inspiratie! 
Rest mij u een fijne vakantie en een mooie zomer te wensen. 

             
          Anneke 
________________________________________________________________ 
 
 
 
 Zoek op je vakantie-adres eens een postkantoor op. 
 
 
________________________________________________________________ 

D 
Van de redactie 

Stelling van de maand 
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De posterijen op Mallorca 
 

 
 
Don Fernando had me op het secretariaat van de post laten 
roepen om me een paar wenken te geven hoe ik ervoor kon 
zorgen dat wij meer dan de helft van de voor ons binnenge-
komen poststukken ook in handen kregen, zonder al te veel 
vertraging. Het was een menslievend aanbod waar ik per ke-
rende post gebruik van maakte. Don Fernando was vertrouwd 
met alle afdelingen, hij kende alle listen van zijn onderge-
schikten en alle gaten in de vloer van het bouwvallige post-
kantoor want het spreekwoord O cháo não tem buracos, er 
zitten geen gaten in de vloer, dat Portugezen nogal eens ge-
bruiken wanneer zij iets wat op de grond is gevallen niet kun-
nen vinden, gold niet voor de hoofdpostbarak van Palma de 

Mallorca. Daar zaten daadwerkelijk gaten in de vloer, ook al hoeven we ze niet direct 
in de vloer te zoeken. Als secretaris-generaal had don Fernando ook de controle over 
deze lekken. 
Via een levensgevaarlijke trap werd ik naar hem toe gebracht. Opgewekt feliciteerde 
hij me dat ik mijn nek niet had gebroken, blijkbaar onder de indruk van mijn verme-
tele geklauter. 
Daarna ging het weer trap af, door donkere gangen, je struikelde over zakken, trapte 
in bergen papier — verpakkingsmateriaal, zei don Fernando, daar bleef altijd veel 
post in achter, daar was niks aan te doen: het eerste gat. Het tweede, gevaarlijker gat 
was een collega, een echte postbeambte in een blauwe stofjas, de meest gevreesde 
postzegeldief van heel Mallorca, onuitroeibaar als onkruid of huiszwammen. Terwijl 
de belangstelling van een postbeambte gewoonlijk gelijkelijk verdeeld is over afzen-
der en ontvanger, was deze blauwe stofjas slechts ingesteld op adressanten. Alle 
postzegels die hij nog niet bezat of nodig had om te ruilen, weekte hij los van de 
poststukken (door middel van een eigen procédé) en verdonkeremaande hij. Verliep 
het losweken niet naar wens, dan knipte hij de zegels er gewoon af met een knoops-
gatenschaar. Zendingen die erg beschadigd raakten, gooide hij weg. 
 
 

Het hieronder volgende stukje tekst is afkomstig uit Het eiland van het tweede ge-
zicht, geschreven door Albert Vigoleis Theelen, (1903-1989) in 1953. Het is te 
vinden op de pagina’s 319-321. 
 
De auteur en zijn echtgenote verbleven op Mallorca van 1931 tot 1936. Het hier 
verhaalde zal zich afgespeeld hebben rond het jaar 1932. Uit de doeken wordt ge-
daan hoe een overijverige postzegelverzamelaar in Palma aan zijn zegels kwam. 
De tekst is een letterlijk citaat. 

De auteur  
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In de loop der tijd was er een gewoonterecht ontstaan dat de directie hem niet meer 
durfde te ontnemen. Hij was 
per slot van rekening 
slechts het kleinere kwaad 
van de grote misstanden 
binnen de Spaanse posterijen, 
die speci- fiek verband hiel-
den met het analfabetisme in 

het land, zoals don Fernando me duidelijk 
maakte aan de hand van zijn statistieken. 
Ik werd voorgesteld aan de zegeldief. Dit is niet 
de plaats om dit ideaalbeeld van de filatelist precies te beschrijven. Het enige wat ik 
wil noemen van de man is zijn baard, die er in feite 
geen was en ook niet behoorde te zijn: hij was tien 
dagen niet geschoren. Dat was voldoende en zo on-
derhield hij hem ook zo- dat hij de losgeweekte fran-
keerzegels met één be- weging aan die gezichtsbor-
stel kon hangen, waar ze droogden en er vanzelf afvie-
len. Meer dan eens ech- ter zag ik hem met zegels in 
zijn baard die aan de ha- ren vastzaten. Hij was vrien-
delijk, zoals alle goede rovers, maar wee…  
Hij kende mij, had be- langstelling, voor mijn con-
tacten met Nederland, maar klaagde meteen dat die 
minder geworden waren en wat er aan de hand was, of 
ik ze niet weer op gang kon brengen, Holland had een 
nieuwe serie uitgebracht waarvan hij nog een paar 
exemplaren miste. In aanwezigheid van don Fer-
nando sloten we een gentlemen's agreement. ik 
verplichtte me er door middel van een handslag toe 
de verzamelwoesteling alle voor mij binnen komende 
post ter beoordeling voor te leggen en de gewenste ze-
gels aan hem af te staan. Ik huurde een postbus, een 
apartado, dat vergemakke- lijkte voor mij het verbond. [..] 
 
Mijn Mallorcaanse droogstoppel heeft zijn verzamelwoede duur betaald. Kort na het 
uitbreken van de Burgeroorlog (1936) werd hij uit de weg geruimd, zoals dat heette, 
door een andere verzamelaar die hij jarenlang had bestolen. Dat is het prijzenswaar-
dige aan alle burgeroorlogen, dat ze om dit soort interne kwesties uit de wereld te 
helpen hun eigen standrecht ontwikkelen en daardoor de junta’s ontlasten. 
In cijfers uitgedrukt kan ik zeggen dat na de afsluiting van de overeenkomst zelden 
meer dan 36% van onze post te grabbel werd gegooid. 
 
Ingezonden door Dick Kranen 

Serie ‘gebouwen’ (1932) 
Michel 627/629 

Ging de belang-
stelling uit naar deze 

serie? (NVPH 
244/247) 
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p het nippertje haalden we de 12 inzenders, waardoor de bonus weer veiligge-
steld werd. De opgave zelf was tamelijk moeilijk: vooral de zoekplaatjes lever-

den veel problemen op en ook vraag 4 en 5 had lang niet iedereen goed.        
 
Vraag 1   J.J. Scaliger (2 ptn) NVPH 355.  Twee oplettende puzzelaars vermeldden 
dat deze vraag kortgeleden (nov. 2014) nog in de puzzel zat.  
 
Vraag 2   Geschenk van de Amsterdamse bevolking  (2 ptn) De Gouden koets op 
1778b. Hij is overigens niet van massief goud, maar van Javaans teakhout. Delen er-
van zijn bekleed met bladgoud. Het rijtuig is gebouwd in Hollandse renaissance-
stijl en is voorzien van allegorieën. Het werd ontworpen en gebouwd in 1897 en 1898 
door de Rijtuigenfabriek Gebr. Spijker, de latere automobielmakers. De koets is 
een berline op acht veren. Alleen als het staatshoofd de koets gebruikt, mag hij ge-
trokken worden door een achtspan. In andere gevallen worden zes paarden gebruikt 
(Bron:Wikipedia). 
 
Vraag 3   Een beetje vage zoekplaatjes   (3 x 2 ptn) Slechts 2 inzenders zijn er in ge-
slaagd alle drie zegels te vinden: 801, 2406 en 1000 (wel op z’n kop). 
 
     3a                             3b                        3c   

            
 

      
 
Vraag 4    Introductie in het rood (2 ptn). Op zegel 1615 KPN naar Beurs staat de 
letterlijke tekst ‘beursintroductie’ in rode letters. 
 
Vraag 5    Koningin Wilhelmina was het er mee eens in november 1924 (3 ptn) en ze 
onderschreef dit met haar handtekening op  NVPH 2768, met daarin verwerkt zegel 
124. Zie afbeelding hierboven en voor meer informatie zie ook 
http://www.postzegelblog.nl/2010/09/17/dag-van-de-postzegel-in-persoonlijke-
postzegelvel-uitvoering-v/. 

O 
De Puzzelrubriek 
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DE STAND                   
Mevr. A. de Wit     516  499 + 12 + 5  (dik stockboek)  
Ciska vd Genugten   451 
Dhr. L. v.d. Maesen  455  442 + 8 + 5         
Dhr. H.Wolters     320  305 + 10 + 5   
Dhr. R. Ietswaart       295  
Dhr. A. Oskam     277  274 + 3b    
Dhr. Verhoeff     238  224 + 9 + 5    
Dhr. J. Bisschops     215    
Dhr.  C.v. Holthe     113       
Dhr. R. van Andel           119  101 + 13 + 5    
Dhr. G. de Nooij        114  99 + 10 +5      (dun stockboek)     
Mevr. J.A. te Loo       102   88 + 9 + 5    (dun stockboek)  
Dhr. W. van Doorn      93  86 +  6 + 5 - 4   
Dhr. P. Fidder         91  78 + 8 +5   
Mevr. I. Riedel       63  53 + 5 + 5     
Dhr. L. v. Rootselaar   45  30 + 10 + 5   
Dhr. J. Huiskes       25  510 + 10 + 5      
 
Puzzelaars uit deze stand die al lang niet meer meegedaan hebben en ook nieuwe 
nieuwkomers: doe (weer) mee !! 
 
DE NIEUWE OPGAVE   
Vraag 1    De Euromast  
Vraag 2    Gijsbert Japicx   
Vraag 3    Hart boven huis 
Vraag 4    Loevestein 
Vraag 5    Lorentz  
 
5 punten per vraag en 5 bonuspunten bij 11 inzenders. 
 
Uw oplossing s.v.p. uiterlijk maandag 10 augustus 2015 voor 17.00 uur op de post 
doen naar:   Geo van Dartel    Annadaal 67    6715 JB Ede 
Svp uw envelop   f i l a t e l i s t i s c h frankeren ten behoeve van de jeugd! 
 
E-mailen mag ook, maar levert een aftrek van 4 punten op: blenders67@live.nl.  
Voor vragen of opmerkingen kunt u ook mailen.  
________________________________________________________________ 
Oplossingen van de quiz van 7 mei j.l.: 
 
1.Puttershoek,2.Giethoorn,3.Boxtel,4.Kerkrade,5.Spaarndam,6.Zeddam, 
7.Schipluiden,8.Koudekerke,9.Balkbrug,10.Huis ter Heide 
 



 

 

 
 

”DUTCHSTAMP” 
 

HET ADRES VOOR: 
 
 

Uw postzegel en (euro)muntenalbums. 
Abonnementen op elk land of motief. 

 Nederlandse en Euromunten. 
 
 
 

 Postzegel- en munthandel ”DUTCHSTAMP” 
Maanderpoort 11 

6711AB  Ede (centrum) 
Tel. 0318-610334 

e-mail postzegels@dutchstamp.nl 
 
 
 Openingstijden: Dinsdag t/m Vrijdag 09.00 - 17.30 
   Zaterdag 09.00 - 17.00 
   Avondverkoop op afspraak 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 

Aan: 

  Afz: 
  Filatelistenvereniging “De Gelderse Vallei” 
  Redactie: 
  Houtrakbos 37 
  6718 HC Ede 


