
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FILA EDE ~ BARNEVELD 
 

UITGAVE VAN FILATELISTENVERENIGING 

 
DE GELDERSE VALLEI 

Jaargang 27 ~ nr. 3 ~ maart  2016 

 

7 april: Ede: Bijeenkomst met snuffelboeken 

14 april: Barneveld: Lezing “Reddingswezen op zee”  

door Rob Bosman 

21 april: Ede: postzegelmiddag 
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27e Jaargang nr. 3, maart 2016 
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: 

 E.R. Bel, tel 0318 610959  (leden@fv-degeldersevallei.nl)  

Commissaris: 

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.nl) 

 

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 

 

mailto:redactie@fv-degeldersevallei.nl
mailto:voorzitter@fv-degeldersevallei.nl
mailto:secretaris@fv-degeldersevallei.nl
mailto:penningmeester@fv-degeldersevallei.nl
mailto:hrzv@fv-degeldersevallei.nl
mailto:leden@fv-degeldersevallei.nl
mailto:rvb@kpnplanet.nl
http://www.fv-degeldersevallei.nl/
http://www.svfilatelie.nl/
http://www.svfveiling.nl/
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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 7 april a.s. in de zaal van 

“Fortissimo”, Sportparkweg 8 te Ede. Aanvang 20.15 uur. 

 

 

AGENDA: 

1. Opening en welkom 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

3. Verslag van de bijeenkomst 3-3-2016 

4. Rondvraag 

PAUZE, verkoop loten 

Postzegelavond, geen programma, dus volop gelegenheid in 

 de snuffelboeken te duiken. 

 

Na een mooie lezing, een verrassende quiz van Arie Oskam, waar Anneke de Wit de 

hoofdprijs binnen haalde, en onze voorjaars-postzegeldag deze maand, even op adem 

komen en alle gelegenheid om maximaal te “zegelen”. 

Voor de maand mei staat een (kleine) veiling en voor juni onze jaarvergadering 

gepland. Voor de veiling kan een ieder de veilingartikelen aanmelden bij Berry tot 

uiterlijk vrijdag 15 april; we zullen de veilinglijst in het Fila nummer voor mei 

afdrukken. 

 

Hartelijk welkom en tot ziens! 

R. Lijbaart, voorzitter 

___________________________________________________________________ 

 

 

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 maart loopt de volgende veiling af. Ga via www.svfilatelie.nl                                   

(of rechtstreeks) naar www.SVFveiling.nl en registreer uzelf. Veel leden van het 

Samenwerkingsverband Filatelie (voorheen de Globe) zijn u al voorgegaan en breidden op die 

manier hun verzameling uit. 

 

________________________________________________________________________________ 

H 

http://www.svfveiling.nl/
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Nieuws uit Barneveld 

 

Succesvolle veiling 

Er waren op 10 maart ruim twintig leden gekomen om iets op deze veiling te kopen.  

Ondanks de oproep in de plaatselijke pers waren er deze keer geen niet-leden. Dat 

aanschaffen lukte velen goed. Even de statistiek: er waren 155 kavels te veilen, door 

elf inbrengers aangeleverd. Van de eerste dertig kavels werden er slechts vijf 

verkocht, maar toen was iedereen warmgedraaid en werd er meer geboden.  

Nederlands-Indië was duidelijk niet erg populair bij de aanwezige verzamelaars.   

Uiteindelijk werden toch ruim vijftig kavels verkocht aan de bieders. De opbrengst 

was bijna 300 euro. Om negen uur waren vrijwel alle kopers tevreden naar huis en 

sloten we de zaal na het opmaken van de resultaten. Dankzij de inzet van Lammert 

als samensteller van de veilinglijst, Fred in zijn vertrouwde rol als veilingmeester en 

Rob als administrateur werd het geheel een succes, ondanks een korte 

computerstoring. We hopen de inbrengers binnenkort hun opbrengst (en onverkochte 

objekten) te kunnen uitbetalen. Gemiddeld betaalden kopers ongeveer zes euro per 

aankoop, maar dat liep uiteen van een kwartje tot dertig euro. Al met al kijken we 

terug op een  

geslaagde avond. 

Reddingen op zee 

Volgende maand houden we onze clubavond op 14 april en dan verzorgt Rob 

Bosman een lezing over “Reddingswezen op zee”. Ook daarover is veel te vertellen, 

want Rob heeft jarenlang zelf gevaren en veel meegemaakt; er is veel filatelistisch 

materiaal te zien. Ik heb inmiddels een voorproefje gezien en raad iedereen aan te 

komen luisteren en kijken. Heeft u vragen over postzegels met schepen, dan is Rob 

graag bereid mee te denken over een antwoord, dus neem mee en stel uw vragen. 

Uw wensen ? 

Lammert en ik zijn inmiddels aan het denken over de aktiviteiten die we volgend  

seizoen kunnen gaan aanbieden, maar wat wilt U? Een extra veiling? Een excursie 

naar een EKP? Een dialezing over uw favoriete verzamelonderwerp? Het kan  

allemaal, maar dan moeten we wel weten wat uw favoriete verzamelonderwerp is. 

We hebben uit een inventarisatie voor de rondzending wel een beeld van wat die  

leden verzamelen, maar als u niet aan de rondzending meedoet of een nieuw  

verzamelgebied begonnen bent, willen we dat ook graag weten. 

Op de bijeenkomst op 19 mei komt Hans van Laarhoven met zijn team en stelt het 

Postzegelwinkeltje weer op, dus dan kunt u misschien nog manco’s kopen en uw  

verzameling verder verbeteren. 

We hopen u binnenkort weer op onze bijeenkomsten te zien en samen te postzegelen. 

 

Lex van Rootselaar 

Oranjestraat/Kampstraat 16 

3771 AV Barneveld 

0342-493444 
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Verslag van de bijeenkomst in Ede op 3 maart 

 

1. Opening en welkom door de voorzitter 

- Roy heet een ieder hartelijk welkom 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken  

Mededelingen: 

- Info Serge: naar omstandigheden gaat het goed met hem. 

- Het lukt ons maar niet om de financiën af te ronden! Er wordt aan gewerkt. 

 

- Voorlopig programma: 

 April: Geen extra programma, gewoon een gezellige “postzegelavond”. 

 Mei/juni: Kleine veiling/Jaarvergadering. Volgorde is nog onduidelijk. 

 Aanmelden voor de veiling loopt via Berry (Jakobsen). Start vanaf  14 maart. 

- Roy legt het een en ander uit betreffende de huisregels. 

 Huisregels/Oproep:  

 - Vaak zie ik dat de bezoekers al voor 19.30 uur hier aanwezig zijn, dat is niet 

 erg maar het bestuur is dan volop bezig met het gereedzetten van de 

 zaalopstelling. Als u komt met de intentie om mee te helpen: hartelijk dank. 

 Als u vroeg komt met de intentie om al voor 19.30 uur bezig te zijn met het 

 doorzoeken van de stuiverboeken, blijf dan a.u.b. weg. Ik begrijp wel hoe dit is 

 gegroeid, vorig jaar begon de jeugd om 19.00 uur. Dit seizoen hebben we nog 

 geen bezoek gehad van de jeugd en we zijn dan ook van plan om het nieuwe 

 seizoen om 20.00 uur te starten.  

 - Iets anders is dat we te vaak zien dat bezoekers 6 tot 8 stuiverboeken 

 meenemen, zodat ze in de loop van de avond niet meer hoeven op te staan. Dit 

 is niet de bedoeling, neemt u a.u.b. maximaal 3 boeken mee, hiermee maken 

 we de kans groter dat de boeken door meerdere personen bekeken kunnen 

 worden. En niet zoals nu vaak het geval is door één persoon. Graag uw 

 aandacht hiervoor en medewerking hierbij! 

 

Ingekomen stukken: 

- FilaFair; vr 11 mrt t/m zat 12 mrt, Maaspoort Den Bosch. 

- 12 mrt, postzegeldag in “Ons Huis” 

- 14 mrt, clubavond met veiling te Wageningen 

- zat 26 maart, beurs met veiling van: 

  De Nederlandse Vereniging van Postzegelverzamelaars afdeling Deventer. 

 

3. Verslag van de bijeenkomst van donderdag 4-2-2016 

  Er zijn geen op- en/of aanmerkingen. 
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4. Rondvraag:  

- Lammert heeft veilinglijsten van de Veiling van de locatie Barneveld. In 

tegenstelling tot de vorige veiling zijn er nu veel rondzendboekjes en albums. 

 

- Roy: Anneke mist kopij. Graag kopij inzenden voor Fila Ede Barneveld. 

 

In de pauze worden loten verkocht en hierna verzorgt Arie Oskam een leerzame en 

onderhoudende filatelistische quiz. 

Daarna tijd voor de snuffelboeken. 

 

B. Jakobsen, 2e secretaris 

___________________________________________________________________ 

 

Van de redactie 
 

Vorige maand werd er op de clubavond een quiz 

gehouden, in elkaar gezet door Arie Oskam. Ik 

had me voorgenomen de winnaar te vragen een 

kort verslagje te schrijven, maar daar had ik 

mezelf te pakken!: Die winnaar werd ik. Leuk 

natuurlijk, mijn prijs kwam goed van pas (dik 

stockboek), maar dat verslag kon ik dus zelf 

schrijven! 

Gelukkig kreeg ik van Gert Radstaat ook een 

leuk artikeltje toegestuurd, dat in deze Fila wordt geplaatst. Bedankt, Gert. 

 

En dan hier het verslagje van de quiz: 

 

Op de vorige clubavond verzorgde Arie Oskam een filatelistische quiz. 

De vragen werden ondersteund door een beamer, waarmee de bijbehorende 

postzegels werden getoond.  

Zoals we gewend zijn van Arie, zat de quiz goed in elkaar en waren de vragen 

onderverdeeld in drie “afdelingen”: 

In het eerste gedeelte zaten meer-keuze-vragen, dan volgde er een vraag met 

betrekking tot de “Nederlandse iconen-zegels” waarbij 5 punten konden worden 

behaald en het laatste deel bestond uit open vragen. Dit laatste deel vond ik wel het 

moeilijkste, hoewel je,na het horen van de oplossingen,wel het gevoel had van: “O ja, 

natuurlijk!” 

Deel 1: 

De 15 vragen hadden voornamelijk betrekking op de modernere nederlandse 

postzegels en natuurlijk was er een onvermijdelijke tanding-vraag bij. 
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Enkele voorbeelden: 

Wie staat op de zilveren zegel in 2011? 

Keuze uit: a Piet Hein, b Michiel de Ruyter,  

c Willem Alexander. (a is juist) 

 

Wie staat er op deze zegel? (dag van de 

postzegel 2012, detail werd getoond) 

a: Juliana, b: Beatrix of :c Willem Alexander 

(a is juist) 

 

In het tweede deel werden de 10 zegels uit het boekje nederlandse  iconen   getoond. 

Bij de vraag welke van deze ook in priority-vorm voorkomen, konden 5 punten 

worden verdiend 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antwoord was dus: de molen, de fiets, de koe, de (trap)gevel en de tulp 

 

Dan nog 15 open vragen, waaronder: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welke staatsman zit in het velletje Hoogtepunten uit de 20 eeuw?(1999) 

Antwoord: Drees 

Hoe heet dit landschapskunstwerk in Almere? Antwoord: de Groene Kathedraal 

Welk dier ontbreekt op dit velletje?Antwoord: zeehond (was afgeplakt) 

 

Al met al: een quiz met gevarieerde vragen over modern Nederland. 

Er konden totaal 35  punten worden behaald. Ik was de gelukkige, die met 17 punten 

een mooi dik stockboek mee naar huis kon nemen. De tweede en derde prijs werden 

gedeeld door Anton de Jong en Emmanuel Sierts. 
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Met dank aan Arie, die het allemaal in elkaar had gezet! 

________________________________________________________________ 

HET CONTAINERSCHIP 

 

Tijdens een van onze reizen waren wij zo gelukkig om een kijkje kunnen nemen bij 

de sluizen in het Panama kanaal. Het was even wachten, maar uiteindelijk waren we 

getuige van de doorkomst van enkele ‘zeereuzen’. Vooral bij het passeren van een 

containerschip hebben we met verbazing staan kijken. 

De belangstelling hiervoor was er niet in de laatste plaats door mijn werk waar ik de 

containerschepen de laatste jaren steeds 

groter en groter heb zien worden. 
 

Een modern containerschip is één van de 

meest spectaculaire scheepstypen wat is 

ontwikkeld in de maritieme geschiedenis. 

Het silhouet van de schepen wordt 

gedomineerd door honderden of 

duizenden containers, vrijwel allemaal 

dezelfde grootte, opgestapeld voor en 

achter de kleine opbouw met de brug.  

 

De ontdekking van de container is van de Amerikaan Malcolm McLean. Hij 

ontwikkelde deze dozen en stichtte het eerste container vrachtwagenbedrijf met niet 

veel later het nog steeds bestaande bedrijf "Sea Land" voor containervervoer per 

schip. De geschiedenis van het containerschip begint op 26 april 1956, toen een 

omgebouwde tanker de haven van Newark verliet met 58 containers met bestemming  

Houston.  

Frankeermachinestempel van ‘Sea Land’ container vervoer 

 

Een container is een internationaal gestandaardiseerde kist waar vracht veilig in kan 

worden opgeborgen en vervoerd. Het is geschikt voor elk type vervoer, of het nu over 

de weg met speciale vrachtwagens, per spoor met daarvoor gebouwde treinwagons, 

met een binnenvaartschip over rivieren of met een groot schip over zee is.  
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De International Organization for Standardization (ISO) heeft twee verschillende 

formaten vastgelegd, 20-feet containers, ruim 6 meter lang en goed voor 15-20 ton 

vracht en de 40-feet container, voor 30 ton vracht.  

Het laadvermogen van een 

containerschip wordt 

aangeduid met TEU. De 

afkorting betekent Twenty-

feet Equivalent Units. Dus 

een 12,000 TEU schip kan 

datzelfde aantal containers 

van deze lengte kwijt. Naast 

de containers voor normale 

doeleinden zijn er nog 

uitvoeringen voor speciale 

vracht. Bijvoorbeeld koelcontainers. 

Het vervoer met containers is heel efficiënt. Duurde het laden en lossen van een 

traditioneel schip met stukgoed zo’n acht dagen, dan is dat voor een schip met 

hetzelfde volume aan containers in een modern haven in Europa tot zo’n twee dagen 

terug gebracht en buiten Europa zo’n vier dagen. Dus veel economischer. 

 

Om deze hoge efficiency te 

bereiken moet er een immense 

technische ondersteuning rond het 

containervervoer zijn. Niet alleen 

het laden en lossen, maar ook 

logistiek. U begrijpt dat een schip 

met 10,000 containers onderweg 

van Europa naar Zuid Afrika en die 

onderweg in een haven 500 

containers moet lossen, deze niet 

onderin mogen staan en voor de stabiliteit ook niet aan één zijde van het schip. In 

grote moderne havens zie je grote computer 

gestuurde kranen en bruggen die het laad- en 

loswerk regelen en uitvoeren, maar veel schepen 

hebben eigen kranen om te kunnen laden en lossen 

in kleinere havens.  

 

Eén facet bij de bouw van containerschepen heeft 

een enorme ontwikkeling doorgemaakt. En dat is 

de grootte van de schepen. Rond 1970 was de 

capaciteit 1000 containers (TEU), 10 jaar later 

3000, weer 10 jaar later 5000 en rond de 

eeuwwisseling bouwde men schepen geschikt voor 

het vervoer van 10,000 containers.  
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Op dit moment vaart er al een containerschip met een capaciteit van 20,000 

containers rond en eind van dit jaar (2016) wordt er in China een containerschip te 

water gelaten die geschikt is voor het vervoer van 21,000 stuks.  

 

Met het vergroten van de schepen kwamen ook de bouwproblemen. De laatst 

gebouwde schepen zijn bijna 400 meter lang en nog net geen 60 meter breed. Het 

plaatwerk van deze reuzen is bijna 10 cm dik. Schepen met een grotere capaciteit 

kunnen alleen maar breder worden want voor grotere lengtes is door de langskrachten 

die ontstaan nog dikker staalplaat nodig en er is geen fabrikant die dit kan leveren.  

 

Een ander probleem was al eerder ontstaan door de toename van zowel de lengte als 

de breedte van de schepen . Voor veel waterwegen geldt een maximale breedte van 

schepen en zo ook voor de Miraflores Locks, de sluizen in het Panama Kanaal.  

Bij containerschepen die zo 

gebouwd zijn dat ze nog net door 

het kanaal kunnen spreken we 

van een Panamax breedte, een 

maximale toegestane breedte van 

32,20 m. Het containerschip dat 

wij tijdens onze vakantie door de 

sluizen hebben zien passeren 

heeft exact deze breedte terwijl 

de sluizen zelf een breedte 

hebben van 32,30 meter. Dus 

tijdens de doorgang had dit 

enorme schip aan beide zijden 5 

cm speling. Schepen die niet aan 

de eis voldoen moeten helaas 

helemaal om zuid Amerika heen 

varen. 

 

Voor de verzamelaar is dit 

onderwerp onuitputtelijk. Het aantal zegels en velletjes wat verschenen is en nog 

regelmatig verschijnt is enorm. Maar ook voor stempels van dit onderwerp raak je 

voorlopig nog niet uitgezocht. 

G.R. 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Overslag van containers, rechtstreeks vanaf  

een schip naar trein en vrachtwagen. 
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Zoekertjes 
ebt u als lid van de afdeling Ede iets te koop of zoekt u iets op filatelistisch  

gebied, dan kunt u dat kosteloos doorgeven aan Anneke de Wit, Houtrakbos 37, 

6718 HC, Ede of  redactie@fv-degeldersevallei.nl en het zal éénmaal geplaatst 

worden. 

 

Aangeboden :  

8 velletjes Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. 

Isle of Man, uitgifte 2004. Michel nr. Man 1175 t/m 1182KB. 

Prijs €.2,50 per velletje. 

Inl.: pfidder@hetnet.nl of op de clubavond 

 

 

Ik ben in het bezit van series persoonlijke postzegels VLINDERS IN NEDERLAND 

(postfris). 

Een complete serie bestaat uit 62 zegels van 44 cent. 

Ik gebruik de zegels om mijn post te frankeren, maar misschien heeft er iemand  

belangstelling voor een serie of voor een aantal zegels?  

Anneke te Loo.  jateloo@hotmail.com 

 

 

Ik zoek afstempelingen van 29 februari, waarbij het jaar voor mij onbelangrijk is. Dit 

voor een verzameling over Schrikkeldag. 

Lex van Rootselaar, Kampstraat 16, 3771 AV Barneveld, 0342-493444, 

lex.rootselaar@planet.nl 

 
____________________________________________________________________ 

 

 

 

Stelling van de maand: 
 

Een gouwe ouwe: deze stelling vond ik in de Fila van september 2005: 

 

“Een goede catalogus is het halve werk, goed zoeken is de andere helft.” 

_______________________________________________________________ 

 

 

H 

mailto:redactie@fv-degeldersevallei.nl
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Puzzelrubriek 
 

Helaas was er deze maand één oplossing te weinig om de bonus van 5 punten te 

mogen uitdelen. De vragen boden veel mogelijkheden tot creativiteit – een paar 

puzzelaars hebben zich echt uitgeleefd op de opgaven. 

 

1. Koploper – De locomotief op 2369 en 3225 werd bedoeld. Sporters aan de leiding 

kunnen natuurlijk ook koplopers genoemd worden bijv. de hardloper op 217 en 2950 

Ellen van Langen.  

 

2. Vluchtheuvel – De letterlijke oplossingen hier waren 1404 en 1405. Ook zegels 

met een ‘terp’ waren mogelijk: 3070 Poldermolen in Burgwerd is er eentje, 

waarschijnlijk zijn er wel meer te vinden.  

 

3. De Nieuwe kerk – in Amsterdam staat o.a. op 503, 1200, 1215. Inhuldiging van 

onze koninginnen en koningen vonden ook in deze Nieuwe Kerk plaats – keuze te 

over o.a.  810, 1537, V3054, V3066. Op 1667 vond iemand in de skyline de Nieuwe 

Kerk van Delft. 

 

4. Echte (spel)fouten op postzegels komen voor, weer u welke fout ik bedoel? 

2671e “Gefelciteerd” is mogelijk de grootste blunder. Maar er werden meer fouten 

gevonden: 807-810 De L van ‘Nederland’ lijkt toch echt een I. 

Over wat ‘een echte fout’ is kan getwist worden: nr 1957 in de quote van E. du 

Perron staat ‘sympatie’ – dat moet ‘sympathie’ zijn, maar de quote is misschien wel 

correct overgenomen. Misschien geen fout van Post NL of TNT Post of wat in 2001 

de naam was, maar van E. du Perron?  

De missende ‘s’ aan ‘t eind van Frits Philips op een velletje ter ere van 100 jaar PSV 

is ook zeer slordig – het leverde echter geen extra punt want we gebruiken in de 

puzzel alleen de normale nummers en geen Persoonlijke Postzegels.  

  

5. ‘Stamps in the Netherlands’ (letterlijk) – Driemaal heft deze tekst op een blokje 

gestaan in de jaren 2000-2002: 1926, 2010 en 2103.  
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DE STAND 

Dhr. H.Wolters     454 442 + 12  

Mevr. C. vd Genugten   451 

Dhr. A. Oskam     381 365 + 13 + 3b       

Dhr. R. Ietswaart       349       

Dhr. Verhoeff     348 335 + 13    

Dhr. R. van Andel           257 238 + 19 Middel stockboek (mrt)  

Mevr. J.A. te Loo       246 231 + 15 

Dhr. G. de Nooij        219 206 + 10 + 3b    

Mevr. I. Riedel     204 189 + 15 

Dhr. P. Fidder       193     

Dhr. W. van Doorn    173     

Mevr. A. de Wit     170 153 + 17   

Dhr. J. Huiskes     145 130 + 15 

Dhr. L. v. Rootselaar 115   

Dhr.  C.v. Holthe     113  

Dhr. L. v.d. Maesen  105   90 + 15 Dun stockboek (mrt)  

Dhr. D. Deemter                13  

 

 

DE NIEUWE OPGAVE 

1.  Zoek 2 zegels met fluitketels 

2. “………., te land, ter zee en in de lucht”. Wat hoort er op de plaats van …….? 

3. Gewei met versiering 

4. De staalmeesters 

5. Geen roodborstje maar een blauwborstje. 

 

Wederom 3 punten per vraag en 5 bonuspunten bij 11 inzenders. 

 

Nieuwe en ook oude puzzelaars zijn zoals altijd van harte welkom!! 

 

Uw oplossing s.v.p. uiterlijk Maandag 11 april a.s. voor 17.00 uur op de post doen 

naar      Geo van Dartel     Annadaal 67    6715 JB Ede 

A.u.b. uw envelop filatelistisch 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.  

 

 

 

_____________________________________________________________ 
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”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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