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6 april: Ede: Algemene Ledenvergadering 
13 april: Barneveld: Lezing:  
Sleepboten op postzegels 

20 april: Ede: Postzegelmiddag 
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28e Jaargang nr. 3, maart 2017 
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 20.00 uur 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 150) 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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mailto:penningmeester@fv-degeldersevallei.nl
mailto:hrzv@fv-degeldersevallei.nl
mailto:leden@fv-degeldersevallei.nl
mailto:rvb@kpnplanet.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 6 april a.s. in de zaal van “Fortissimo”, 

Sportparkweg 8 te Ede.  

     Aanvang 20.00 uur.  

Een maal per jaar is het een goede traditie dat het bestuur verantwoording aan de 

leden aflegt. Ook dit jaar hebben we er weer de nodige uren, zeg maar dagen, in 

gestoken om de financiën te controleren en zichtbaar te maken tot een leesbaar 

overzicht, hierbij geholpen en gecoacht door Anton de Jong. Als alles volgens de 

planning loopt dan is de rekening mee verzonden met de Fila en de leden die Fila 

digitaal ontvangen, hebben bericht gekregen om de cijfers ”op te halen”. Mocht  het 

fout zijn gegaan, schroom dan niet om contact met ons op te nemen, het liefst via 

onze vernieuwde site fv-degeldersevallei.nl waar u alle clubactiviteiten, data en 

archief kunt nalezen. Na het officiële gedeelte is er  

nog tijd is om stuiverboeken te bestuderen en/of nog even na te praten. De 

stuiverboeken  komen dus pas na de jaarvergadering “uit de kast”.  Noteert u deze 

bijzondere clubavond alvast in uw agenda! Graag tot ziens.   

Roy Lijbaart, voorzitter 

 

Jaarvergadering  Filatelisten Vereniging  De Gelderse Vallei voor het boekjaar 2016:

 AGENDA 

 1. Opening 

 2. Mededelingen 

 3. Jaarverslag secretaris. 

 4. Financieel verslag hoofd rondzendingen. 

 5. Financieel verslag hoofd nieuwtjesdienst 

 6. Verslag snuffelboeken 

 7. Financieel verslag penningmeester en begroting 2017 

 8. Verslag kascontrolecommissie en benoeming lid kascontrolecommissie 

 9. Bestuurszaken 

 A. Vacatures en verkiezingen 

 B. Overhandigen van een blijk van waardering aan diegenen, die zich in 

 2015 hebben ingezet voor de rondzenddienst 

 C. Blijk van waardering voor een lid, dat in 2014/15 veel voor de vereniging 

 heeft gedaan. 

 10. Rondvraag 

 11. Sluiting 

Agenda huishoudelijke bijeenkomst 

 1. Mededelingen en ingekomen stukken 

 2. Verslag bijeenkomst 2-03-2017 

 3. Rondvraag 

 4. Sluiting 

 

H 
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otulen van de ALV van de Filatelistenvereniging “De Gelderse Vallei” 

gehouden op 12 mei 2016 te Ede in de vergaderruimte van Voetbalvereniging 

Fortissimo, Sportparkweg 8 6717 LD Ede  

Aanwezig: De Hr. R(oy) Lijbaart (voorzitter). E(rik) Bel (Notulist en 

ledenadministratie), B(erry) Jakobsen (Hoofd Rondzendverkeer), L(ex) Rootselaar  

(Commissaris B’veld), L(ammert) Brouwer (Commissaris B’veld) en 32 leden.. 

Afwezig met kennisgeving: Serge Martin (Penningmeester), Mevr. M. Huikeshoven 

en de Hr G. Radstaat. 

1. Opening.  Om 20:05 opent de Voorzitter (VZ) de vergadering met een welkom 

aan de aanwezige leden. In zijn opening memoreert hij de ons ontvallen leden in 2015 

(de Hr. Schikhof) en het onlangs overleden lid de Hr. Meulbroek (Barneveld). 

2. Mededelingen: De VZ deelt mede dat het goed gaat met onze penningmeester 

S(erge) Martin, maar dat hij helaas verstek moet laten gaan bij deze vergadering. 

Verder zijn er geen mededelingen voor deze vergadering. 

3. a. Jaarverslag secretaris: Daar de vereniging sinds zijn oprichting geen 

secretaris heeft is het secretarieel jaarverslag opgesteld door Erik. Deze leest deze dan 

ook voor. Er zijn geen op- of aanmerkingen over het secretarieel jaarverslag. De Vz 

dankt de schrijver voor de gedane werkzaamheden. 

 b Notulen ALV gehouden op 4 maart 2015. De Vz geeft aan dat deze zijn 

gepubliceerd in de Fila Ede en vraagt of er op- en/of aanmerkingen zijn op deze 

notulen.  

4. Financieel verslag hoofd rondzendingen. Hierbij wordt verwezen naar de bij 

aanvang van de vergadering uitgereikte (financiële) stukken. Er zijn geen op- of 

aanmerkingen noch vragen over dit verslag. 

5. Financieel verslag hoofd nieuwtjesdienst. Ondanks de afname van het aantal 

deelnemers heeft de nieuwtjesdienst in 2015 toch nog een positief saldo opgeleverd. 

Er zijn verder geen op- of aanmerkingen noch vragen over dit verslag. 

6. Financieel verslag snuffelboeken. De snuffelboeken hebben in 2016 aardig veel 

opgeleverd. Er zijn geen op- of aanmerkingen noch vragen over het verslag. 

7. a. Financieel verslag penningmeester en begroting 2017. Door afwezigheid van 

de penningmeester  zullen vragen over deze onderwerpen beantwoord worden door 

de Hr A(nton) de Jong. Deze heeft samen met de penningmeester de financiële 

administratie voor 2015 afgehandeld. 

 De Hr. A. Oskam vraagt waardoor de post giften is ontstaan.  

Door de Vz wordt aangegeven dat deze post echt bestaat uit giften. Om dit boven 

tafel te krijgen heeft het zolang geduurd voordat het financieel overzicht klaar was.  

Er zijn verder geen op- of aanmerkingen op het financieel verslag.  

 b. Begroting 2017. De Hr A. Oskam vraagt hoe het komt dat er voor de 

begrotingen 2016 en 2017 wordt uitgegaan van een begroot verlies van € 350,= per 

jaar. De realisatie van 2015 geeft slechts een negatief bedrag van ongeveer 10 Euro. 

De Vz geeft aan dat uitgaande van de huidige kosten tegen de verwachtte inkomsten 

er voor 2016 en 2017 een negatief saldo wordt verwacht. Gezien onze huidige 

financiële situatie moeten we dit zeker kunnen opbrengen en zijn we niet gedwongen 

een contributieverhoging door te voeren. 

N 
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8  a. Verslag kascontrolecommissie en benoeming leden KCC 

De Hr Peter Fidder leest het verslag van de KCC voor welke heeft bestaan uit de Hr  

E. Strik en hemzelf. In het verslag geven de heren aan dat de financiële administratie 

een getrouw beeld geeft van de werkelijkheid en daarom adviseert de KCC de 

algemene ledenvergadering het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde 

financieel beleid over het boekjaar 2015 De ALV stemt hier met een applaus mee in. 

 b.Verkiezing leden KCC. De nieuwe kascontrolecommissie voor 2016 zal, na 

een oproep door de VZ aan de leden, bestaan uit: Hr. E. Strik als Vz, Hr R. Bosman 

(lid),  Hr. A. Schol (res lid) en Hr. v.d. Hengel (res lid)  

9.  a. Bestuursmutaties. Door het oprichten van de PVGV in jan 2015 is er geen 

overzicht gemaakt van roulatie van bestuursleden. Het bestuur geeft aan dit jaar een 

overzicht op te stellen van aftreden. Hierbij zal rekening worden gehouden dat het 

niet mogelijk zal zijn dat het dagelijks bestuur (Vz, Secr, en Penningm) binnen 1 jaar 

zouden moeten worden vervangen. 

 b. Blijk van waardering . De blijk van waardering voor de depothouders voor 

de rondzending en hun inzet voor de verenging zal dit jaar worden verrekend met de 

uitname uit de rondzendingen. 

  c. Blijk van waardering voor leden die zich in 2014/ 2015 verdienstelijk 

hebben gemaakt voor de vereniging. Door Marijke is een boek geschonken aan de 

vereniging. Deze wordt samen met een geschenk van de vereniging overhandigd aan 

Geo Dartel. Eveneens wordt een geschenk overhandigd aan Anton de Jong voor zijn 

ondersteuning bij het verzorgen van de financiële administratie voor 2015. Als laatste 

geeft de Vz aan dat er ook een attentie zal worden gegeven aan Serge Martin, die 

ondanks zijn ziekte zich erg druk heeft gemaakt om de financiële administratie over 

2015 rond te kunnen krijgen. 

10. Rondvraag.  

De Hr A. Oskam  vraagt spreekrecht en dankt in deze het bestuur voor de in 2015 

verrichte werkzaamheden en roept in de vergadering op om zich te melden als nieuw 

bestuurslid, daar het niet zo kan zijn dat binnen een vereniging met meer dan 180 

leden er niemand te vinden is die de huidige vacatures zou kunnen vervullen. 

Marijke Bouwman vraagt waarom andere verenigingen 5 % vragen als commissie en 

wij 10 %. De Vz geeft aan dat dit zo is afgesproken tijdens een vorige vergadering. 

Tineke Smit adviseert om voortaan gratis koffie te verstrekken op de clubavond 

gezien de grote financiële buffer die we hebben. De Vz : wordt in bestuur gebracht. 

Anneke Te Loo vraagt hoe het zit met de jubilea van 25, 40 en 50 jaar lidmaatschap. 

De VZ geeft aan dat wij vorig jaar als zelfstandige vereniging zijn gaan functioneren. 

We hebben in deze niet de jaren als lid van de Globe meegenomen en zijn eigenlijk in 

het jaar 0 begonnen. Het bestuur realiseert zich dat dit voor die leden welke dit jaar 

voor een oorkonde in aanmerking zouden komen een beetje zuur is. 

De Hr. C. van Holthe adviseert het bestuur mogelijk een oorkonde als verenigingslid 

op te stellen voor de jubilarissen. Het bestuur geeft aan zich hierover te beraden. 

11. Om 21:00 uur sluit de Vz. de vergadering met een hartelijk dank aan de leden 

voor hun aanwezigheid en hun inbreng tijdens de vergadering. 

De Notulist van de avond: E.R. Bel 
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      Een lid vertelt 
Dit artikel, dat uit verschillende delen bestaat, is ook gepubliceerd in het clubblad van de  

vereniging VE – VN: “Grenzenloos”. 
 

Een oude Europeaan in ………(toekomstig) Europa (deel3 en slot) 

           André Tikkel 

n dan mijn postzegel aanwinsten 

Voordat ik naar Azerbeidzjan vertrok had ik natuurlijk al geïnventariseerd welke 

zegels, boekjes en velletjes ik graag zou willen hebben. M.b.t. de Europazegels was 

ik daar al snel in geslaagd. Maar dan………..juist de afwijkende zaken die je graag 

wilt hebben moet je maar eens kenbaar zien te maken aan iemand die geen Engels 

spreekt en je toch graag wil helpen. Met behulp van een catalogus en een standaard 

met voorbeelden kwam ik dan toch al een heel eind. Echter, gezien de tijdperikelen 

rond het vertrekt met het vliegtuig zoals ik eerder al vertelde, stond ik daar verre op 

mijn gemak, dus kap je op enig moment de conversatie maar af en rekent af om 

pijlsnel naar het vliegveld te kunnen.  

 

   

    

 

 

 

 
Afb 1: 50 jaar Europees Hof                       Afb.2: 60 jaar Raad van Europa 

     Rechten van de Mens 

                      AZERBEIDZJAN:  5- 5-2009 

Desondanks slaagde ik er in, om onder andere van bovenstaande zegels een aantal 

velletjes te bemachtigen. De eerste zegel (afb. 1) is uitgegeven op 5 mei 2009 ter  

viering van het 50-jarig bestaan van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 

(EHRM). 

Azerbeidzjan is op 25 januari 2001 lid geworden van het EHRM en vierde in 2009 

het 50-jarig bestaan dus mee. Saillant detail: omdat Nagorno Karabach zich heeft 

afgescheiden van Azerbeidzjan deelt deze afgescheiden staat dus niet mee in de 

feestvreugde. Nagorno Karabach is ook niet toegelaten als lid van het EHRM. 

Een tweede, aan de eerste zegel gelieerde uitgifte, (afb. 2) gaat om het 60-jarig 

bestaan van de Raad van Europa. Ook deze zegel is uitgegeven op 5 mei 2009 en 

toont het moderne regeringsgebouw in Baku waar de regering zetelt en ook haar 

vergaderingen houdt m.b.t. de toenadering tot Europa. 

Wat nu opvalt bij veel van de uitgiften van deze z.g. meelopers is, dat men te kust en 

te keur het logo van de EU toepast op de zegels zelf maar ook op de randen van de 

velletjes. Overigens, niet alleen bij de uitgiften van Azerbeidzjan gebeurt dit. 

Meerdere toekomstige leden van de EU doen dit. Misschien om tot uitdrukking te 

brengen hoe graag men bij die EU wil gaan behoren. 

Nog een kleine toelichting vanuit mijn ervaringen. 

E 
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Wanneer je tijdens een presentatie aangeeft, dat het niet alleen maar zonneschijn is 

als je bij de EU behoort, wordt je toch vaak wat ongelovig aangekeken. Als je ervoor 

waarschuwt, dat in de eerste jaren van lidmaatschap de prijzen van goederen en 

diensten zullen stijgen, terwijl er nauwelijks of geen loonsverhogingen tegenover 

staan, dan weigert men dit te accepteren. Verwijzingen naar eerdere landen die recent 

zijn toegetreden opent dan vaak toch wel de ogen en tijdens koffiepauzes, lunches en 

diners wordt je dan vaak bestookt met allerlei vragen hierover.  

Een dankbaar onderwerp. 

 

Terug naar de postzegels 

Op 18 maart 2011 gaf Azerbeidzjan een zegel uit ter viering 

van het 10-jarig lidmaatschap van de Raad van Europa (afb. 3). 

Azerbeidzjan is tot de Raad van Europa toegetreden op 25  

januari 2001 door middel van ondertekening van PACE   

(Parliamentary Assembly of the Council of Europe). 

  
Afb. 3: 10 jaar lid Raad van Europa     
 

De Raad van Europa is een z.g. consultative body of te wel een raadgevend instituut 

voor de Europese Commissie. De Raad komt 4x per jaar bijeen en elke lidstaat 

vaardigt dan een delegatie af. Het aantal leden per delegatie is afhankelijk van het 

aantal inwoners van de lidstaat. 

Dit houdt in, dat Azerbeidzjan maximaal 12 afgevaardigden mag aanwijzen, hetgeen 

verdeeld is over 6 vaste vertegenwoordigers en 6 waarnemers. De eerste bijeenkomst, 

bijgewoond door afgevaardigden uit Azerbeidzjan was van 24 – 27 april 2001. 

 

Azerbeidzjan onderhoudt diplomatieke betrekkingen 

met 158 landen. Het zal u niet vreemd in de oren 

klinken, dat daarbij de nadruk wordt gelegd op de 

banden met landen, lid van de Europese Unie. 

Ter gelegenheid van de diplomatieke banden met 

Polen werd op 29 oktober 2012 een blokje van 2 

zegels uitgegeven van ieder 60 qed(= 0,60 manat) 

(afb.4)  
        Afb.4:diplomatieke betrekking Polen 
 

In Azerbeidzjan is schaken één van de meest populaire 

manieren van tijdverdrijf. Velen beoefenen deze denksport 

en in het verleden heeft dit vak vele bekende 

schaakmeesters en internationale groot- meesters 

opgeleverd, maar slechts één schaker werd echt bekend. 

Gary Kasparov werd ooit wereldkampioen met de 

Russische nationaliteit, werd politiek actief en zette zich af tegen de politiek van 

Vladimir Poetin.     Afb. 5: EK schaken 
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Uitgeweken naar de Kroatische nationaliteit en later Azerbeidzjaan.  Dit n.a.v. de 

vervolgingen die tegen hem werden ingesteld door de Russische autoriteiten.                                                                   

Op 16  januari 2014 werd een blokje met een zegel van 1 Manat uitgegeven (afb.5) 

ter ere van het Europees kampioenschap schaken.  

Overigens was Azerbeidzjan niet betrokken bij het toernooi, niet als organisator en 

niet als deelnemer.  

 

 

Ook in 2014,op 19 december, vond een 

gezamenlijke uitgifte met een ander Europees 

lid, Roemenië, plaats. (afb.6) 

Dit gebeurde in de vorm van een blokje met 

twee zegels van ieder 0,60 Malat en hierop zijn 

twee historische vazen afgebeeld. 

     

 
(Afb. 6: gezamenlijke uitgifte met Roemenië) 

 

Tot zover de beschouwingen met betrekking tot de door mij bemachtigde meelopers. 

 

Tenslotte wil ik nog een postzegel uit een velletje laten zien 

dat is uitgegeven op 4 mei 2009 ter ere van de viering van 

het 15-jarig lidmaatschap van het partnerschap met de 

NAVO (afb. 7). 

Het Partnerschap voor vrede is een programma van de 

NAVO, gericht op bevordering van het vertrouwen tussen 

de NAVO en andere landen in Europa en de        Afb. 7: 15 jaar “Partnerschap NAVO” 

voormalige Sovjet-Unie. Het Partnerschap voor vrede heeft 22 leden. 

Het was een Amerikaans initiatief op de vergadering van de NAVO in Travemünde, 

Duitsland op 20 en 21 oktober 1993. De organisatie werd opgericht op  

10 en 11 januari 1994 in Brussel. Azerbeidzjan is op 4 mei 1994 lid geworden, 

vandaar deze uitgifte op exact 4 mei 2009. 

Ik vond het velletje te leuk om te laten liggen en ben bezweken voor de hebzucht, 

maar ik ben er wel blij mee. 

 

Tot zover mijn ervaringen in Azerbeidzjan. 

Wellicht, dat een verzoek om opnieuw acte de présence te geven in een aankomende 

lidstaat, gaat leiden tot een nieuwe publicatie. 

Ik hoop, dat u van het huidige verhaal iets hebt opgestoken. 

__________________________________________________________ 
 

Stelling 
De Algemene Ledenvergadering is er voor alle leden 

__________________________________________________________ 
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HET JAAR VAN DE HAAN 
 

p het moment van schrijven zijn de feestelijkheden rond Oudejaarsavond en 

Nieuwjaarsdag voor ons alweer ruim een maand geleden. In China en Taiwan 

daarentegen werd de overgang naar het nieuwe jaar pas op 28 januari gevierd. 

Chinees Nieuwjaar wordt elk jaar op een andere datum gevierd en is afhankelijk van 

de stand van de maan. Het jaar 2017 is uitgeroepen tot het jaar van de haan, het tiende 

dier in de Chinese dierenriem. Elk dier komt eens in de twaalf jaar aan de beurt.  

 

Volgens de Chinese astrologie is 2017 het jaar van oplossingen en resultaten. Helaas 

is er ook minder goed nieuws voor mensen die zijn geboren in het jaar van de haan. 

Als je bent geboren in 1945, 1957, 1969, 1981, 1993 of 2005 zal dit jaar je geen 

geluk brengen. Waar wees niet getreurd, om toch het jaar goed door te komen, kun je 

de volgende maatregelen nemen: 

- Draag elke dag iets roods (rood ondergoed wordt aangeraden). Maar let op, het 

kledingstuk mag je zelf niet kopen maar moet een geschenk zijn. 

- Draag accessoires van jade, zoals oorbellen, ringen of een armband. 

- Eén van de Chinese goden, ‘Tai Sui’ zal ongeluk brengen, dus moet je zorgen 

dat je hem niet aankijkt. Tai Sui bevindt zich in het westen, dus zorg er voor 

dat je bed, je stoel en je bureau richting het oosten staan. 

 

Elk jaar is het door China uitgeroepen 

jaar van één van de dieren uit de 

dierenriem aanleiding voor posterijen in 

diverse landen voor de uitgifte van 

postzegels. Door de jaren heen zijn heel 

veel zegels verschenen. Alleen al van het 

jaar van de haan 2017 zijn zo’n 60 

verschillende postzegels verschenen met 

daarnaast ook diverse velletjes en 

blokken. Maar ook de stempel-

verza

melaar zal zijn of haar verzameling aan kunnen 

vullen. Ook in voorbije jaren zijn heel veel zegels 

met het jaar van de haan als onderwerp 

verschenen. Tel je daar bij op de uitgiften van de 

andere dieren uit de Chinese dierenriem dan kun 

je dit zelfs kiezen als onderwerp voor een 

verzameling. Het mooie is dat tussen de vele, door 

de jaren heen verschenen postzegels ware 

kunstwerkjes zitten. 

 

De Chinese astrologie is gebaseerd op de Chinese 

dierenriem die qua achtergrond en gebruik 

O 
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vergelijkbaar is met onze dierenriem. Het grootste verschil is dat de Chinese 

dierenriem werkt met jaarlijkse in plaats van maandelijkse tekens. Elk jaar met de 

jaarwisseling verandert het teken.  

 

In China wordt heel veel waarde gehecht aan de astrologie rond de dierenriem. Men 

weet zeker dat je de eigenschappen van het dier aanneemt uit je geboortejaar. Al is 

het wel zo dat deze 

eigenschappen niet elke 

twaalf jaar gelijk zijn.  

In de traditionele Chinese 

cultuur geeft het geboren 

zijn in het jaar van de 

haan veel voordelen. Deze 

mensen zijn vooral 

punctueel en eerlijk, twee 

eigenschappen in  Azia-

tische landen heel belang-

rijk. Maar ze zijn ook 

moedig en durven een 

competitie aan te gaan. 

Buiten deze vier grote 

eigenschappen blijven ‘hanen’ altijd gewoon, hebben ze veel geluk, zijn vaak 

welvarend maar ook gul, betrouwbaar, populair bij vrienden, sportief en gezond.  

 

Een belangrijke toepassing van de Chinese dierenriem (Zodiac) is om te bepalen of 

twee mensen bij elkaar passen in een romantische relatie. In de oudheid waren 

mensen heel trouw aan de regels die gehanteerd werden om eerst met de geboortedata 

van de aanstaande partners te kijken of er een klik zou kunnen ontstaan. Maar zelfs 

vandaag de dag nog is dit voor een groot deel van de Chinese bevolking een  

belangrijk punt en hecht men er veel waarde aan. 

 

Enkele voorbeelden: Als beide partners geboren 

zijn in het jaar van de haan wordt een relatie 

afgeraden, net als de combinatie van de haan met 

een rat, hond, paard of konijn. Dan zijn er een 

aantal twijfelgevallen. Een relatie met een tijger, 

een draak, een geit, een aap of met een varken 

gaat soms goed en soms fout. Heel goed voor een 

gelukkige langdurige partnerschap zijn 

combinaties van de haan met een os of een slang.  

 

G R  

 

____________________________________________________________ 
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Quiz van de vorige clubavond 
 

p de vorige clubavond werd er een quiz gehouden, samengesteld en 

gepresenteerd door Roy. Bij aanvang verzekerde Roy ons, dat het deze keer niet 

zo moeilijk was als de vorige keer en dat iedereen zonder problemen de antwoorden 

aan kon kruisen! Wel, daar vergiste hij zich in. Het was de bedoeling dat wij bij een 

bepaalde postzegel (waar een essentieel onderdeel was weggestreept) het juiste land 

zochten. De vraag bij elke zegel was: “Uit welk (autonoom) land (gebied, staat etc) 

komt deze zegel?” Er was keuze uit 4 opgegeven landen. 

 

De eerste vragen waren goed te doen: min of meer bekende zegels , waar de meeste 

van ons geen moeite mee zullen hebben gehad: 

 

a. Italië                            a. Duitsland 

b. Spanje         b. Duitse Dem. Republ. 

c. Frankrijk      c. Polen 

d. België        d. Oostenrijk  

 

 

 

We keken al wat opgelucht bij het idee van: “dit is goed te doen”, toen de vragen wat 

moeilijker werden: 

 

 

a. Gabon   a. India 

b. Togo   b. Timor 

c. Congo   c. Macau 

d. Dahomey   d. Goa 

 

Wist u bv dat deze zegel uit Dahomey kwam en    deze uit Macau? 

 

 

 

Toen kwam er een instinker:   a. Cerenaica 

      b. Palestina 

      c. Egypte 

      d. Tripolitania 

 

Deze kwam dus uit Palestina en echt niet uit Egypte!! (zie opdruk) 

 

 

 

 

O 
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En als klap op de vuurpijl deze twee moeilijke: 

 

 

a. Negeri Sembilan  a: Afghanistan 

b. Perlis  b: Pakistan 

c. Perak  c:Turkmenistan 

d. Selangor   d: Tadzjikistan 

 

Roy zelf liet weten dat je deze 2 eigenlijk wel gewoon moest weten, want de 

oplossing was niet uit de zegel te halen. De laatste zegel kwam trouwens niet uit één 

van de stuiverboeken (zoals de andere zegels), maar uit een artikeltje dat  

2 maanden geleden in de Fila stond.  

Na het beantwoorden van alle 20 vragen, konden de punten worden geteld. 

Dat het allemaal toch niet zo gemakkelijk was, bleek uit de score: de beste puzzelaar 

had 18 punten, daar onder 2 personen met 16 punten en de rest zat daar dus onder. 

Dus een groot compliment voor dhr. Jos van der Maesen, die met de 1e prijs (een 

mooi Nederlands velletje vogels) naar huis kon. Proficiat! 

En natuurlijk een hartelijke dank aan Roy, die ons niet alleen een spannend, maar ook 

een leerzaam uurtje heeft gegeven.      Anneke 

_______________________________________________ _____________________ 

 

Puzzelrubriek 
 

e hadden veel kunstschilders in de puzzel van afgelopen maand, zonder dat ik 

dat bewust gedaan had.  

Alle 10 inzenders scoorden er lekker op los en in april kunnen 2 puzzelaars een fraai 

stockboek in ontvangst nemen. Wanneer dit zo door gaat, moet de club dit jaar nog 4 

dikke stockboeken uitreiken. Ik heb echter nog geen seintje van het  bestuur 

ontvangen dat de vragen moeilijker gemaakt moeten worden.     

 

DE OPLOSSING 

 

1.  Landschapsbeheer – dit staat letterlijk op NVPH 1711-1713. Natuurlijk kwamen 

er ook andere zegels in aanmerking zoals bijv. 1216-1219.  

2.  Bos bloemen in vaas – Ook hier diverse mogelijkheden zoals 2172, 425, 897, 

2140 De zonnebloemen van Gogh.  

 

     

W 
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3.  Guyot – Nr. 274 H.D. Guyot was een Waalse Predikant te Groningen en daar in 

1790 medeoprichter van het eerste Instituut voor  Doven in Nederland. 

4.  Abraham de Potter – Deze zijdelakenkoopman staat afgebeeld op 2288, een 

schilderij van Carel Fabritius. 

5.  Rik Wouters – Grenzenloos 2013, Rik Wouters was de schilder van ‘après-midi à 

Amsterdam’ uit 1915, nr. 3093.  

DE STAND 

 

Dhr. A. Oskam      499 479 + 20    

Dhr. Verhoeff      497 477 + 20    

Mevr. C. vd Genugten    451          

Mevr. J.A. te Loo    433 413 + 20 

Dhr. R. van Andel   431 414 + 17   

Dhr. R. Ietswaart    364    

Dhr. G. de Nooij   342 322 + 20  

Mevr. A. de Wit    341 321 + 20     

Dhr. P. Fidder   286 271 + 15         

Dhr. L. v.d. Maesen   253 237 + 18  Middel stockboek 

Dhr. W. van Doorn  207     

Dhr. J. Huiskes    185    

Dhr. W.J. Holleman  133 116 + 17    

Dhr. L. v. Rootselaar  115   

Dhr.  C.v. Holthe      113 

Dhr. H. Wolters    103    83 + 20   Dun stockboek  

   

DE NIEUWE OPGAVE 

 

1. Zoek alle flessen op zegels van voor 2011 in de catalogus (2 punten per fles, max. 

10 ptn)   

2. Bediende Joost (2 ptn).    

3. Hockey, vind er 4 voor 6 punten.  

4. Alg-Biodiesel (3 ptn).    

5. De schriftgeleerden (2 ptn)  

 

Uw oplossing s.v.p. uiterlijk donderdag 13 april 17.00 uur op de post doen naar  

Geo van Dartel     Annadaal 67,  6715 JB Ede 

 

A.u.b. uw envelop filatelistisch frankeren.  

E-mailen mag ook, maar levert een aftrek van 4 punten op: gvdartel@gmail.com  

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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