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26e Jaargang nr. 7, september 2015 
Verschijnt 10 maal per jaar 
Kopij inleveren, vóór de 15e van de maand bij de redactie:  A. de Wit, tel. 0318-637424 of   
redactie@fv-degeldersevallei.nl 
Bestuur Filatelistenvereniging “De Gelderse Vallei” 
Voorzitter:  
 R.Lijbaart,  tel 0318 621305   (voorzitter@fv-degeldersevallei.nl) 
Secretaris: 
 Vacant     (secretaris@fv-degeldersevallei.nl)    
Penningmeester (tevens vice-voorzitter): 

S.R. Martin,  tel 0318 690659  (penningmeester@fv-degeldersevallei.nl) 
Bankrekeningnummer: NL66INGB0006781363 tnv  
Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei  

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

Ledenadministratie: 
 Dick Kranen, tel 0318 693803  (info@fv-degeldersevallei.nl)  
Commissaris: 

E.R. Bel, Ede, tel 0318 610959. 
L.J. Brouwer, Barneveld, tel 0342 417991 
Lex van Rootselaar, Barneveld, tel 0342 493444 

Nieuwtjesdienst: 
 R.M. Lijbaart,  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, 
Achterdorpstraat 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.SVFveiling.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 1 oktober a.s. in de zaal van 
“Fortissimo”, Sportparkweg 8 te Ede. Aanvang 20.15 uur. 

Het belooft een leerzame en boeiende avond te worden met als enthousiaste spreker 
Mike Molle, over zijn verzameling “Precancels”. 

 
AGENDA: 

1. Opening door de voorzitter 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
3. Verslag van de bijeenkomst 3-9-2015 

4. Rondvraag 
PAUZE, verkoop loten 

5. Lezing door Mike Molle, thema: Precancels 
 

Daarna gelegenheid de 5ct-boeken te bestuderen en contacten te onderhouden en te 
versterken. 

Tevens gelegenheid om voorbeelden te bekijken van onze gastspreker. 
Een fijne en gezellige avond toegewenst, tot donderdag 1 oktober. 

Voorzitter R. Lijbaart 
 

___________________________________________________________________ 
 

Nieuws uit Barneveld 
De postzegelvakantie is duidelijk weer voorbij. Regenachtige dagen maken  
postzegelen weer een mooi tijdverdrijf. En alle clubs beginnen weer. In Barneveld 
begonnen we met een postzegelquiz, die door Rob Bosman werd gewonnen. Ik heb 
mijn eerste rondzendingstas van dit seizoen alweer binnen. Ik heb al een eerste quiz 
verzorgd, een thematische lezing gehouden (en daardoor van medeverzamelaars weer 
heel wat nieuw materiaal aangereikt gekregen) en deze kopij geschreven. 
 
CLUBAVOND MET LEZING 
Wij houden in Barneveld ook regelmatig lezingen en presentaties en zo zal  
Gert Radstaat ons op 8 oktober vertellen over bestellerstempels. 
We nodigen alle leden, ook die uit Ede en omgeving, van harte uit om ook eens bij de 
bijeenkomsten in Barneveld te zijn. De bijeenkomsten worden gehouden in een zaal-
tje (meestal “Ceder-zaal”) bij de Immanuelkerk aan de Achterdorpstraat 5 in Barne-
veld. U bent vanaf 19.30 u welkom om met medeverzamelaars kennis en zegels te 
ruilen. 
 
VEILING 
Voor de veiling op 12 november zoeken we nog kavels. Als je nog wat hebt dat je 
wilt verkopen aan medeleden, lever dat dan voor 1 november af bij Lammert (Gerste-
land 22) of Lex (Kampstraat 16). Het lukt ons niet de kavellijst vooraf te verspreiden, 

H 
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dus die zal op de veilingavond beschikbaar zijn. Als je om 19.00 uur komt, kun je 
rustig de lijst en de kavels bekijken. Wie wil onze nieuwe veilingmeester worden, 
want Lammert en ik doen dat niet elke keer ? 
 
VERZAMELING TONEN 
Op 3 december wordt in Ede de Jan Mak-trofee uitgereikt aan een clublid dat 
haar/zijn verzameling in één kader (ongeveer negen bladen) heeft gepresenteerd. Wie 
wil zijn verzameling eigenlijk niet aan medeleden tonen ? Hierbij gelden geen 
KNBF-regels, maar alleen “toon wat je wilt laten zien” ! 
 
INVENTARISATIE VERZAMELGEBIEDEN 
We hebben ons voorgenomen om een inventarisatie te maken van de verzamelgebie-
den die onze leden hebben en nodigen iedereen daarom uit zijn verzamelgebieden aan 
mij door te geven. We kunnen dan proberen bij het rondzendverkeer en bij de club-
avonden hiermee rekening te houden. 
 
Verder programma voor dit jaar: 
datum invulling opmerking 
8 okt 2015 lezing “bestellerstem-

pels” 
door Gert Radstaat 

12 nov 2015 veiling  
10 dec 2015 gezellige jaarafsluiting met lezing ? 
29 en 30 dec 
2015 

Eindejaarsbeurs in Veluwehal 

 
Kortom, we hebben weer veel aktiviteiten in Barneveld, maar horen graag als jullie 
iets speciaals willen horen of zien. Graag willen we alle leden een keer iets laten ver-
tellen over hun verzameling, dus meld je aan als je dat wilt doen voor je mede-
clubleden. Een club vormen we tenslotte samen. 
Wie meldt zich aan om op 10 december 2015 of 6 april 2016 iets te vertellen over 
haar/zijn verzameling ? 
 
Lex van Rootselaar 
Kampstraat/Oranjestraat 16, 3771 AV Barneveld, 0342-493444 
 
____________________________________________________________________ 
 

Stelling van de maand 
 

Ik spaar geen postzegels, maar kennis! 
 
____________________________________________________________________ 
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Verslag van de bijeenkomst in Ede op 3 september 
 
1. Opening door de voorzitter 

oy heet een ieder welkom. 
 Roy maant eenieder plaats te nemen (het is al gezellig druk en men is druk met 
de stuiverboeken) 

Speciaal een welkom aan Edwin Brugman en Henny v.d. Berg. 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken  
Mededelingen: 
Roy zou graag zien dat er nog meer leden komen, hoewel het al erg vol is.  
Jan Roelofs is druk bezig kaders te maken. Hier wordt niet de verzameling bedoeld, 
maar het materiaal waarin wij de tentoonstelling presenteren.  
Roy pusht enkele leden om mee te doen met de Jan Mak trofee.  
 
Volgend jaar bestaat de vereniging 70 jaar. Roy zoekt enkele enthousiastelingen om 
iets te organiseren. Hiervoor geven enkele leden zich op. 
Ingekomen stukken: 
Via de email komt steeds meer digitaal binnen.   
O.a. van Collectura.  
“De Vierstroom” stuurt geen hardcopy meer. Het blad kan digitaal gelezen worden op 
www.vierstroomfilatelie.nl   
 
Dan nog wel per post het volgende:  
Filafair is 11 en 12 maart 2016 in Den Bosch.  
26 september is er weer een beurs in “Het Perron” in Veenendaal.  
(Schoolgebouw aan Sportlaan 11-13, 3905 AD 0318-495060) 
 
3. Rondvraag:  
Marijke Bouman vraagt met wie ze straks mee kan rijden richting de Groenendaal. 
 
B. Jacobsen, 2e secretaris 
____________________________________________________________________ 
 
 

Rectificatie 
In het jaaroverzicht 2015/2016 in de vorige uitgave van Fila Ede-Barneveld 
is abusievelijk een postzegelmiddag in zaal Fortissimo vermeld op  
19-12-2015. Deze datum moet zijn: 19-11-2015. 
Wilt u hier aandacht aan besteden?!!!!!!!!!!!! 
_____________________________________________________ 

 
  

R 
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Attentie 

Betalingen van uitnames uit 
het rondzendverkeer FV de Gelderse Vallei 

 
anaf  31-8-2015 is het alleen toegestaan om uw aankopen via de zakelijke reke-
ning te betalen.  Deze rekening staat in Fila Ede Barneveld vermeld en luidt: 

NL38 INGB 0006 8265 84 ten name van: 
Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei 

Vermeld altijd uw lidnummer!  
Voor diegene die elektronisch overmaken:  Verwijder het oude nummer uit uw 
adresboek.  Dit geldt voor alle banknummers met de naam” De Globe”. 
Wees ervan bewust dat elke betaling ons € 0,15 kost exclusief de korting. Daarom 
kleine bedragen verzamelen en pas later betalen. 
Dit alles geldt voor de gehele vereniging; of u nu lid bent in Barneveld, Bennekom, 
Ede, Lunteren of Voorthuizen, alles gaat via één rekening. 
Dan nog een verzoek:  Van velen heb ik al een emailadres. Nu is het voor mij makke-
lijk om u informatie digitaal te sturen omtrent de betalingen. 
Voor degenen die het nog niet hebben gedaan: Geef a.u.b. uw emailadres door op 
hrzv@fv-degeldersevallei.nl met vermelding van uw lidnummer. 
 
Dank u wel 
Hoofd Rondzendingen: B.Jakobsen 
 
 
_____________________________________________________________ 

 
Van de redactie 

n  deze  Fila  vindt u,  naast  een  oproepje mee te doen aan de Jan Mak-trofee, een  
artikeltje van Roy. Dank je wel Roy. Wie is de volgende? Pak eens de 

pen/computer of laptop en vertel ons iets, dat u interesseert of leuk vindt. 
Schroom niet, evt schrijf-of stijlfouten worden eruit gehaald en als u er een illustratie 

bij wilt? Daar kan ook voor worden gezorgd! 
Zelf neem ik u in een artikeltje mee naar Amsterdam, dat een dag of 5 in het teken 

stond van prachtige, grote “tall ship” en ander varend moois. 
Dan de vaste rubrieken met informatie en natuurlijk de puzzelrubriek. 

Geo bedenkt elke keer maar weer nieuwe puzzelvragen, hij houdt de stand bij en zet 
het ook nog eens op papier. Klasse! 

Veel leesplezier! 
 

__________________________________________________________________ 
 
 

V 

I 
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Een lid vertelt 

ist u dat …. 

Onze stuiverboeken zijn bij de meeste leden bijzonder populair maar er zijn 
ook leden die de boeken maar “zo zo” vinden. Een veel gehoorde opmer-

king is “wat er in de boeken zit, heb ik allemaal al”. Ikzelf behoor bij de 2e groep le-
den. Om daar verandering in te brengen heb ik de laatste jaren mijn aandacht ver-
plaatst naar zegels met een leesbaar stempel en 
zoek ik zegels van postkantoren die nu een andere 
naam voeren bv. Constantinopel nu Istanbul. 
Mijn seizoen is al geslaagd want op de eerste 
avond (Barneveld) vond ik een prachtig stempel op 
een Italiaanse zegel. (afb. 1) Sassone nr. 334, Mi-
chel nr. 424. Een zegel uit een serie van 15 zegels, 
uitgifte 17 okt 1932, met als titel: “Mars naar Rome”. Een typische propaganda uit-
gifte van Mussolini.  
Maar het gaat natuurlijk om het stempel. Duidelijk is te lezen: “ZARA 17.11.32”. 

Waarom ik zo enthousiast ben, leest u 
hieronder. 
Iader/Zara/Zadar (afb. 2) is een plaats 
die ligt in Dalmatië, een regio van 
Kroatië, tegenover Italië. Vanaf de 
Romeinse tijd tot en met de 2e Wereld 
Oorlog viel deze streek diverse keren 
onder Italiaans bestuur. (andere landen 
die deze streek ook hebben bestuurd 
zijn o.a Frankrijk en Oostenrijk).  
Iader/Zara/Zadar was een autonome 
stad en/of  Stadstaat net zoals Split en 
Dubrovnik. De bewogen geschiedenis 
en bezettingen van Zadar bespaar ik u 
en beperk me tot de periode 1920 t/m 
1947. In het Verdrag van Rapallo(1

#

werd bepaald dat de stad, samen met 
enkele eilanden aan Italië zou worden 
toegekend. Tijdens  de Tweede We-
reldoorlog, waarin de stad werd ge-
bombardeerd, vluchtten de Italiaanse 
inwoners naar Italië en in 1947 werd 
Zadar toegevoegd aan de Socialisti-

sche Federale Republiek Joegoslavië. 
Vanuit deze stad (Zara) werd de post verstuurd met Italiaanse zegels en de schrijver 
van dit stukje heeft het geluk dat hij van deze periode nu 1 zegel heeft gevonden met 

W 
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een duidelijk stempel. Na de wapenstilstand van de Italiaanse regering met de gealli-
eerden (september 1943) bezette Duits-
land de Italiaanse gebieden in Kroatië. 
(t/m december 1943). In deze korte bezet-
tingsperiode werden de Italiaanse zegels 
overdrukt met “Deutsche Besetzung  
Zara”, (afb 3).  
Het loont om met andere ogen de stuiver-
boeken te bekijken! 
Er valt nog veel te leren en te onderzoeken; Praat over je verzameling, laat het zien en 
deel je kennis! Roy 

(1. Het Verdrag van Rapallo is een verdrag dat werd gesloten op 12 november 1920 
tussen Italië en het nieuw ontstane Koninkrijk van Serven, Kroaten en Slovenen. Het 
verdrag is genoemd naar de Italiaanse badplaats Rapallo bij Genua, waar het gesloten 
werd. In dit verdrag werd de oostelijke grens van Italië en haar invloedssfeer in de 
Adriatische Zee vastgelegd. 

Bronnen: Wikipedia, Michel en Sassone 
Landen en volken: Dalmatië en Zadar 
___________________________________________________________________ 
 

Puzzelrubriek 
 

weemaal oplossingen deze maand: 
 

De opgave van mei 
 
Per ongeluk stond in mei hierbij 5 punten per vraag, dat moest natuurlijk 3 punten 
zijn. Er waren 12 inzendingen dus de bonus gaat naar iedereen.  
De vragen waren (te) gemakkelijk en bijna alle puzzelaars haalden 20 punten of 
meer.  
Eén nieuwe deelnemer Daan Deemter kon begroet worden, weliswaar per internet 
maar toch: welkom! Nog 87 punten en het eerste stockboek is binnen. 
Vraag 1  De Euromast, 2340 en 2711.  
Vraag 2  Gijsbert Japicx, 859,860.  
Vraag 3  Hart boven huis, 1799. Op nr 1435 staat een huis boven hart. Degene die dit 
instuurde, heeft hier ook een punt voor gekregen  
Vraag 4  Loevestein, nr 2816 volgens mijn catalogus, maar ik denk dat het 2819 
moet zijn. 494 en 1283 werden vaak vermeld, maar die komen aan de beurt wanneer 
we op zoek zijn Hugo de Groot of een boekenkist.  
Vraag 5  Lorentz, voorletters H.A. 1853-1928 natuurkundige op nr 222.  
 
 

T 
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De opgave van augustus 
 
Helaas 10 inzendingen – geen bonus dus. De vragen 1 en 2 leverden voor sommigen 
een probleem op. maar ook zeer creatieve vondsten. 
Vraag 1  Welke Jorissen kunt u vinden (2-6 ptn)  
1634 Joris Ivens werd het meest genoemd.  
Diverse inzenders vonden de volledige naam van Joris Johannes Christiaan (Chris) 
Lebeau, ontwerper van de bekende ‘vliegende duif’ uit 1924, o.a. 144-148, 169-176. 
Joris Smidt was mede-ontwerper van 2695, 2696, 2714, 2715, 2718 en 2719 Mooi 
Nederland Haarlem, Maastricht, Leeuwarden, Arnhem en Middelburg.  
Verdere vondsten: de persoonlijke zegels met Joris Mathijsen en Joris Linssen NCRV 
en ook vermeldingswaardig is 915 Draak – Joris was hierop al weggeblazen en dus 
niet meer te vinden. Bedankt Lex, erg leuk bedacht. 

 
     
 
  
 
 

Vraag 2  125 jaar uw gastvrije wegwijzer (2 ptn)…. ‘voor toerisme, recreatie en 
vrijetijdsbesteding’ is te lezen op 2708 en betreft de VVV. Alleen twee dames von-
den deze tekst. De ANWB met zegels 1616 en 2575 werd ook vaak genoemd en le-
verde toch een punt op. AH, de NS, NVPV, Arcadis waren leuk gevonden.  
Vraag 3  Dovenonderwijs (3 ptn) 240,274. 
Vraag 4  Kwal (2 ptn) 880 
Vraag 5  De Groene Kathedraal (3 ptn) 2400. 
 
DE STAND 
 
Dhr. L. v.d. Maesen  493 455 + 21 +17 
Ciska vd Genugten   451 
Dhr. H.Wolters     350 320 + 20 + 10    
Dhr. R. Ietswaart       295  
Dhr. A. Oskam     277     
Dhr. Verhoeff     260    238 + 22  (middel stockboek) 
Dhr. J. Bisschops     215    
Dhr. R. van Andel           156  119 + 21 + 16     
Dhr. G. de Nooij        127 114 + 13 
Dhr.  C.v. Holthe     113       
Mevr. J.A. te Loo       144 102 + 22 + 20 
Dhr. P. Fidder       124  91 + 21 +12  (dun stockboek)   
Dhr. W. van Doorn    113  93 + 20   (dun stockboek) 
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Mevr. I. Riedel       93 63 + 20 +10       
Dhr. L. v. Rootselaar   78 45 + 18 + 15     
Dhr. J. Huiskes       55 25 + 18 + 12 
Mevr. A. de Wit       51 16 + 22 + 13    
Daan Deemter                   13 17 - 4 
 
DE NIEUWE OPGAVE 
 
Vraag 1    Huis met balkons 
Vraag 2    Met bijen voor in totaal 5 ct. 
Vraag 3    Wat met je nieuwe baan? 
Vraag 4    Kaapse viooltjes 
Vraag 5    Het weerbericht: Afwisselend zon en regen 
2 punten per vraag en verdubbeling van de punten bij 11 inzenders 
 
Uw oplossing s.v.p. uiterlijk maandag 12 oktober 2015 voor 17.00 uur op de post 
doen naar      Geo van Dartel     Annadaal 67     6715 JB Ede 
Bij uw oplossing mag u ook nieuwe opgaven meesturen: deze worden genoteerd en 
mogelijk later ooit gebruikt. Als dat gebeurt, krijgt u de punten automatisch.  
Svp uw envelop  filatelistisch frankeren ten behoeve van de jeugd. Alvast weer be-
dankt voor de mooie zegels. Er wordt momenteel nagedacht over bonuspunten voor 
de mooiste inzending.  
  
E-mailen mag ook, maar levert een aftrek van 4 punten op: blenders67@live.nl.  
Voor vragen of opmerkingen kunt u ook mailen.  
 
_______________________________________________________________ 

 
 

Globeveiling op het internet. 

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

 
____________________________________________________________________ 
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Jan Mak – trofee 
 

n de loop der jaren  heb ik al heel wat keren meegedaan aan de strijd om de  
Jan Mak-trofee. 

   Zelfs wel eens gewonnen….(                        ) 

 
   Maar intussen zijn wel mijn thema’s met bijbehorend materiaal aan het opraken. 
   Daarom zal ik dit jaar eens overslaan. 
   Bovendien vind ik dat nu eens niet alleen steeds weer dezelfde mensen mee  
   moeten doen, maar anderen ook eens een poging moeten wagen. Ik heb hier en  
   daar al eens gehoord, dat er wel mensen zijn die dat best willen doen. Ik hoop dan 
   ook dat dit echt gaat gebeuren.  
   Of wilt u het inderdaad eens graag proberen, maar weet u niet, hoe te beginnen?  
   Of heeft u moeite met de indeling van uw verhaal?  
   Of komt u andere moeilijkheden tegen? 
   Ik wil u daarbij wel een handje helpen. Ik heb niet de wijsheid in pacht en ik weet 
   ook niet alles, maar alleen al een gesprekje over het filatelistisch materiaal dat u 
   kunt gebruiken of  de opbouw van de bladen, kan misschien al helpen u over een 
   drempel heen te tillen. Laat het me weten en ik kom graag een keertje langs! 

 
 
Wat is ook weer de bedoeling bij de Jan Mak-trofee?  
Om uw geheugen weer een beetje op te frissen: 
Maak een 1 kader over een onderwerp naar keuze. 
(maximaal 12 A 4tjes, er is geen minimum)  
Regels? Zijn er niet. Vul het kader met uw aanwezige  
materiaal en maak er een mooi geheel van. (Het mag nog niet 
eerder zijn ingezonden voor de trofee of een tentoonstelling) 
In december 2015 worden alle ingezonden verzamelingen op 
de clubavond aan de leden getoond. 
Er is dan de mogelijkheid tot het ophangen van uw A4-tjes  

   in de aanwezige kaders/omlijstingen, die op dit moment door Jan Roelofs worden  
   gemaakt. 
   Alle leden die aanwezig zijn op de clubavond bepalen naar wie de Jan Mak-trofee  
   dit jaar gaat. 

Tot slot: iedereen kan meedoen en heeft u vragen: Laat het weten! 
       
      Anneke de Wit 
 
 

 I 
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Sail Amsterdam 2015 
 

et was overal te zien of te lezen: kranten en tv berichtten vorige maand over  een 
evenement in Amsterdam, dat elke 5 jaar 

terugkomt: Sail. Het was de 10e keer dat het 
georganiseerd werd en grootser dan ooit. Ik ga er 
elke keer weer graag eens een kijkje nemen en wel 
om verschillende redenen: Allereerst vind ik 
het prachtig om vooral de oudere zeilschepen 
(replica’s) te zien en me voor te stellen, hoe dat 
vroeger moet zijn geweest. Maanden achtereen op een schip en maar afwachten, waar 
de wind je heen brengt, angst voor alle gevaarlijke monsters in zee en je weet maar 
nooit of je niet van de aarde af zult vallen. Die was in die tijd nl nog plat!!  
 
 
 
 
 
 

de Sedov        de Kruzenshtern   de Mir 
Ook de nieuwere grote zeilschepen (de tall-ships) zijn prachtig om te zien,  
vooral als ze met volle zeilen varen. Veel van deze schepen zijn opleidingsschepen 
bij de marine in verschillende landen. Een andere reden is de sfeer, zowel op het 
water als op de diverse kades. Het is er druk, maar ik heb geen wanklank gehoord, 
geen opstootje gezien. Gemoedelijk, vriendelijk en relaxed. Bovendien kom ik graag 
in Amsterdam: slenteren langs de grachten, terrasje pakken, snuffelen op het 
Waterloo plein of een andere markt en een museum bezoeken. 
 
Ik heb Sail al op verschillende manieren beleefd: de eerste keer vanaf  de dijk langs 
het Noordzeekanaal bij Zaandam. Het was mooi weer, ik zat in het gras en had een 
prachtig zicht op de zeilschepen, die bijna in Amsterdam waren. 

 
 
 
 
 
 
 

5 Jaar daarna liep ik door het havengebied langs het IJ en de kades, waar de schepen 
lagen aangemeerd. Daar zag je de schepen van dichtbij, je kon er zelfs op om ze te 
bekijken of om een gesprekje met één van de bemanningsleden te voeren. 
 

H 
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Weer 5 jaar later kon ik meevaren op een luxe boot, die op het IJ voer langs de 
afgemeerde schepen om zo vanaf de andere kant het evenement te ervaren. 
Zo ook dit jaar, maar dan vanuit een kleine, laag op het water liggende sloep met 
100en andere boten en bootjes om me heen. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

De dag ervoor stond ik bij de sluizen van IJmuiden om daar de tall-ships het 
Noordzee kanaal te zien opvaren, omringd door vele boten van allerlei formaat. 
Een feest! Een ander feestje is ’s avonds het vuurwerk beleven, midden op het IJ in 
een sloep tussen andere sloepen, motorbootjes, jachten en meer varend moois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De stadspost Amsterdam gaf ter gelegenheid van Sail in 1985 drie speciale postzegels uit, 
80 cent, 100 cent en 115 cent.  

 
Amsterdam was 5 dagen het nautisch centrum in de wereld. Geweldig om mee te ma-
ken. Ik hoop er volgende keer weer bij te zijn, alleen…….ik moet er dan wel 5 jaar 
op wachten! 
          Anneke de Wit 
 
PS 1. Jammer, dat TPG Post er geen postzegel aan heeft gewijd. Niet één! 
Van een ander evenement met zeilschepen (Volvo Ocean Race) zijn onlangs wel 6 verschillende zegels uitgegeven. Ook 
leuk, maar 3 zegels hiervan en 3 zegels van Sail had toch ook gekund. 
PS 2. Vlak voor het afsluiten van deze Fila ontdekte ik dat op 12 oktober a.s. zegels worden uitgegeven met als onder-
werp:”Scheepsmodellen van het Maritiem Museum Rotterdam”.Weer schepen………….. Toegegeven; het zou wel erg 
veel worden, maar een betere verdeling was toch mogelijk geweest, lijkt me. Met Sail! 
 
___________________________________________________________________ 



 

 

 
 

”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 
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