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6 september: Ede: Opening seizoen met handelaar 
13 september: Barneveld: quiz 

20 september: Ede:  postzegelmiddag  
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Uw collectie laten taxeren?
MPO / Heritage Auctions Europe is hèt 
adres voor betrouwbare en realistische 
taxaties. Onze specialisten behoren tot de 
top in hun vakgebied en door jarenlange 
ervaring kunnen zij als geen ander de 
waarde van uw collectie bepalen. 

Iedere woensdag taxeren wij gratis uw 
munten, bankbiljetten, penningen, 
onderscheidingen, postzegels en oude 
ansichtkaarten. U bent zonder afspraak 
welkom van 10.00 tot 16.00. Iedere 
donderdag taxeren wij gratis uw overige 
waardevolle objecten. U bent zonder 
afspraak welkom van 10.00 tot 16.00. Op 
overige werkdagen taxeren wij gratis op 
afspraak. Bel 030-6063944.

Uw collectie laten veilen?
Als ‘s werelds grootste veilinghuis op het 
gebied van numismatiek en andere 
verzamelobjecten zijn wij doorlopend op 
zoek naar inzendingen voor onze veilingen 
in Nederland, de Verenigde Staten en 
Hongkong. Onze bieders/leden (ruim 
950.000!) zorgen gegarandeerd en 
aantoonbaar voor de hoogste opbrengst. 
Voor meer informatie of een afspraak  voor 
een vrijblijvende taxatie kunt u contact met 
ons opnemen per telefoon of email 
(030-6063944, info@mpo.nl).

Bieden op een veiling?
Een overzicht van de veilingen in IJsselstein 
vindt u op www.mpoauctions.com. Na 
registratie kunt u online vooraf bieden en 
deelnemen aan de live-veilingen. De kavels 
staan ongeveer drie weken voorafgaand 
aan de veiling online. De week voor de 
veiling kunt u gebruik maken van onze 
kijkdagen in IJsselstein. Kijk op 
www.ha.com voor veilingen in de 
Verenigde Staten en Hongkong.

MPO / Heritage Auctions Europe
Energieweg 7
3401 MD IJsselstein
030-6063944
info@mpo.nl
www.mpo.nl

DALLAS | NEW YORK | BEVERLY HILLS | SAN FRANCISCO | CHICAGO | PARIS | GENEVA | IJSSELSTEIN | HONG KONG

6A - postfrisse 15
cent oranje 1864
Koning Willem III,

attest Vleeming 2013,
verkocht voor € 3.199

43b - postfrisse
50 cent geelbruin

Prinses Wilhelmina 1891,
met cert. Moeijes 1982,
verkocht voor € 1.140

80 - postfrisse 10
gulden oranje 1905,
Koningin Wilhelmina,

cert. Dr. Louis BPP 1998,
verkocht voor € 1.293

48 - postfrisse 5 gulden
bronsgroen en roodbruin
Prinses Wilhelmina 1896,

lijntanding 11,
cert. Vleeming 2010, 
verkocht voor € 1.201

Blok 10 - postfris blok 15 jaar Volksrepubliek 1964,
miniem zwart puntje in gom, verkocht voor € 1.724
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29e Jaargang nr. 6, augustus  2018 
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: 

W. Doesburg,  tel  0343 578179 (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: 

Lex van Rootselaar, Barneveld, tel 0342 493444 
Pieter Driessen, Ede, beheerder stuiverboeken, tel. 0618241985  
      (pieterstokerszoon@gmail.com) 

Nieuwtjesdienst: 
L.J. Brouwer, Barneveld, tel 0342 417991 
Bankrekeningnummer: NL32INGB0006826595 tnv  

 Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei 
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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Geachte leden, 
 

et bestuur van de Filatelisten Vereniging de Gelderse Vallei nodigt u van harte 
uit voor de bijeenkomst van donderdag 6 september a.s. in de zaal van 

“Fortissimo”, Sportparkweg 8 te Ede. Aanvang 20.00 uur. 
 
 
We gaan weer beginnen met de clubavonden en -middagen en ik heb er zin in. Na een 
lange hete zomer waar, als je het waagde met zegels bezig te zijn, zomaar een aantal 
postfrisse zegels opeens niet meer postfris zijn. Nee, de zomer is niet het beste mo-
ment om met zegels bezig te zijn. In de voorbereiding voor het nieuwe seizoen is het 
maar liefst 34 gr C. Maar de tijd staat niet stil, nog maar een week en Anneke is 
volop bezig om de FILA op tijd gereed te hebben voor het nieuwe seizoen. 6 septem-
ber beginnen we met een gezellige postzegelavond met handelaar Edwin Brugman, in 
oktober geeft Nico vd Lee een lezing en in november staat de veiling op het pro-
gramma. Barneveld begint 13 september met een quiz en 20 september is alweer de 
eerste clubmiddag te Ede. U ziet het geen tijd om rustig aan te doen, volle vaart voor-
uit. 
Samen met FILA ontvangt u ook de FILA extra met informatie over de AVG, dit is 
voor alle verenigingen een verplichting waaraan we moeten voldoen. Heeft u daar-
over nog vragen dan hoor ik dat graag van u. 
 
Graag tot ziens, Roy Lijbaart, voorzitter. 
 
AGENDA  

1. Opening  
2. Mededelingen en ingekomen stukken  
3. HuisHoudelijk Verslag bijeenkomst 07-06-2018  
4. Rondvraag  
5. Korte pauze, verkoop loten 
6. Postzegelavond met handelaar 
7. Stuiverboeken 
 
 

_________________________________________________________________ 
 

 
 
 

H 
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Verslag bijeenkomst van 7 juni 2018 
 
1 Opening  

Roy opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
Afgemeld heeft zich Geo van Dartel 

 
2 Mededelingen en ingekomen stukken  

- Er zijn bedankjes ontvangen voor het toegestuurde persoonlijke  
postzegelvel o.a. van Hans Kuijt en Bert van Stuijvenberg 

  - Helaas ook een opzegging ontvangen van Kees van Dijk 
- Bij de verkiezing voor de verenigingstrofee SVFilatelie is onze  

vereniging op de 2e plaats geëindigd, Dit hebben we bereikt doordat we 
een hoge omzet in het rondzendverkeer hebben behaald. De prijs is een 
bedrag van €100,-. Om dit te vieren krijgen alle aanwezigen een  
consumptie aangeboden.  

 
 Op 8 mei vond de rayon vergadering Oost plaats en op 26 mei de Algemene le-

denvergadering van SVF. Namens de vereniging waren aanwezig: de  
voorzitter, hoofd rondzendingen en de penningmeester. 
Enkele punten uit de algemene ledenvergadering zijn. 

Afdrachten: maandblad blijft €20,57 en bond € 4,- 
Trofee: 1 Rijssen, 2 FVDGV en 3 Rijssen 
Filateliekoerier verschijnt alleen nog maar digitaal. 
Van het bestuur zijn herkozen: La Maitre, Gielen en Molle 
Eremetaal: Lid van verdienste: Henk Grievink. 
Er wordt een format verstrekt, dat gebruikt kan worden om de AVG (Al-
gemene Verordening Gegevensbescherming) in de vereniging in te zet-
ten (bestuur zal voor de vereniging een overzicht maken). Hierbij wordt 
aangegeven hoe, in verband met de nieuwe privacywet, de gegevens van 
de leden veilig kunnen worden verwerkt. 

 
3 Huishoudelijk verslag van de bijeenkomst 03-05-2018. 

Hier zijn geen op- en of aanmerkingen op.  
 
4 Rondvraag  

Anton: Waarom stopt de Globe koerier? Dit is uit financieel oogpunt. 
Margriet: Waar blijven de ingezonden boekjes?  Dat kan bij de SVF  
gevraagd worden. Men is bezig om alle voormalig Globe boekjes af te  
werken en te retourneren. 
Pieter: Is dit de laatste bijeenkomst van dit seizoen? Ja, er zal geen  
clubmiddag in juni zijn. 

B. Jakobsen, 2e secretaris 
______________________________________________________________ 

 



Fila                 augustus    2018    4 
____________________________________________________________________ 

Van de redactie 
 

oen ik in de laatste Fila van vorig seizoen een “vakantiepuzzel” plaatste, wist ik 
dat ik mezelf veel werk zou bezorgen. Maar zó veel? 

Van het woord Filatelistenvereniging moesten nederlandse woorden worden ge-
vormd. De grenzen hierbij stelde ik vrij ruim en dat heb ik geweten! Ik heb heel wat 
nieuwe woorden bijgeleerd! 
5 Inzenders namen de moeite de warme vakantieperiode te gebruiken om te puzzelen. 
Hele families werden aan het werk gezet; een kleinkind vroeg aan oma: “Ik heb al 
100 woorden. Is dat niet genoeg?” Nee, dat was dus niet genoeg, oma wilde minstens 
5000 woorden! 
De vragen waren:  
Vraag 1 is een “beeld”-vraag: Onderstaande afbeeldingen zijn details uit nederlandse 
postzegels. Welke 5 postzegels worden bedoeld? (3 punten per juist antwoord) 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

a   b   c  d  e 
 Vraag 2 is een “woord”-vraag: Welke nederlandse woorden kunt u maken van het 
woord: Filatelistenvereniging ? 
De oplossing: vraag 1 a   2527d, b  781, c  1852, d  748 en e 596 

vraag 2 door zijn omvang kan deze niet gepubliceerd worden, 
als u inzage wilt hebben, kunt u mij daarom vragen.  

De uitslag:   
Geo v Dartel: 1720 woorden en 5 beeldpuzzels   = 1735 punten 
Harry Wolters: 480 woorden en 2 beeldpuzzels   =   486 punten 
Wim Holleman: 180 woorden en 4 beeldpuzzels   =   192 punten 
Anneke te Loo: 5150 woorden!!     = 5150 punten 
Jacqueline Jakobsen: 39 woorden     =     39 punten 
Dhr. L.van der Maesen: 88 woorden     =     88 punten  
Alle inzenders dank voor de genomen moeite! Ik vind dat ieder wel een prijsje ver-
dient en dat zal op de komende clubavond worden uitgereikt. 
 
Verder gaan we met nieuwe energie weer beginnen aan een nieuw seizoen. Ik wens u 
hierbij verse inspiratie (voor de Jan Mak-trofee?), een opleving van uw schrijversta-
lent (artikeltje voor de Fila) en vooral veel plezier bij uw filatelistische activiteiten. 

Anneke de Wit 
____________________________________________________________________ 

T 
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HET IS MAAR DAT U HET WEET 

 
Soms kom je treffende dingen tegen die het verzamelen van postzegels zo leuk  
maken. 
Zo vond ik een gestempelde postzegel die mijn aandacht trok. 
Het stempel dat zo mooi centraal op de zegel werd geplaatst, vermeldt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“WORLDS GREATEST HOBBY”. 
 
Zeg nou zelf:  beter kan ik het verzamelen van postzegels niet onder de aandacht 
brengen. 
“Ja maar”,  zult u zeggen, “gaat het hier wel over het verzamelen van postzegels”? 
Het kan toch van alles zijn, als het maar een hobby is. 
Zeker waar, maar hier gaat het toch echt over postzegels. 
Want even later vond ik daarvoor het bewijs: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat mij betreft mag u voor “BRITISH” uw eigen verzamelgebied invullen. 
Het is maar dat u het weet. 

Arie Oskam 
 
__________________________________________________________________ 
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Puzzelrubriek 
 

 
 
Ik zal mij eerst even voorstellen: mijn naam is Leen Louwerse en ik ben in contact 
gekomen met Berry Jakobsen, doordat wij beiden aantekenstrookjes verzamelen.  
Verder doe ik activiteiten voor de Postzegelvriend, een instelling die postzegels  
verzamelt en die verstuurt aan gehandicapten, die niet in staat zijn postzegels te  
verzamelen door naar een clubavond te gaan, maar aan huis gebonden zijn.  
Daar houd ik de Nederlandse postzegels bij. 
 
Toen er een persoon werd gezocht voor de puzzel, leek mij dit wel leuk om te doen. 
De puntentelling is als volgt: 3 punten voor  een goed antwoord en de bonusvraag zal 
worden beloond met 5 punten. Totaal zijn er dus per keer 20 punten te verdienen. 
Inzendingen kunt u sturen aan:  
 
L.L. Louwerse, Koningin Wilhelminastraat 51, 2811 TT  REEUWIJK. 
 
Wel graag filatelistisch frankeren, de zegels worden dan weer geschonken aan De 
Postzegelvriend. 
Sluitingsdatum voor deze puzzel is 10 september, één inzending per deelnemer. 
Ik zal de puzzelladder aanhouden en de reeds verzamelde punten worden dus  
gehandhaafd. 
 
De vragen: 
1) Catalogusnummer van de eerste zegel van Koningin Wilhelmina. 
2) Catalogusnummer van de eerste zegel waarop niet de landsnaam staat van  Ne-

derland. 
3) Catalogusnummer van de eerste Nederlandse zegel waarop een molen staat. 
4) Catalogusnummer van de eerste zegel waarop Erasmus staat afgebeeld 
5) Wat is het catalogusnummer van de Godin der Wijsheid?  
 
Bonusvraag: Hoeveel verschillende zegels zijn er gemaakt van Koning Willem III? 
 
        Leen Louwerse 
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PS van de redaktie: 
Hieronder volgt de laatste puzzelstand aansluitend aan de stand welke in de Fila van 
maart stond. Hier zijn de resultaten van de maart-puzzel bij opgeteld, waarmee Lex 
zijn werkzaamheden afsloot. Lex, het was een relatief korte periode, maar hartelijk 
dank voor het verzorgen van de puzzel afgelopen seizoen! 
Stand  Vorig totaal Mutatie mrt Nieuw totaal 
1 J.A. te Loo 556  556 
2 Rik van Andel 547  547 
3 Gerard de Nooij 464 +8 472 
4 Anneke de Wit 459  459 
5 Peter Fidder 399 +10 409 
6 R. Ietswaart 364  364 
7 L. vd Maesen 304 +8 312 
8 Wim Holleman 257 +8 265 
9 W. van Doorn 207  207 
10 H. Wolters 206 +9 215 
11 J. Huiskes 185  185 
12 Dhr C. Van Holthe  116  116 
13 Arie Oskam 116  116 
14 Verhoeff 114  114 
15 J. Bisschops 51  51 
16 Geo van Dartel 6  6 

Leen, nogmaals een hartelijk welkom als nieuwe puzzelredacteur en je kunt dus be-
ginnen met de volgende ladderstand: 
Gerard de Nooij      472 
Anneke de Wit      459 
Peter Fidder       409 
Rob Ietswaart      364 
L. van de Maessen      312 
Wim Holleman      265 
W. van Doorn      207 
Harry Wolters      215 
J. Huiskes       185 
Cees van Holthe      116 
Arie Oskam       116 
Dhr. Verhoeff      114 
Anneke te Loo        56 
J Bisschops         51 
Rik van Andel        47 
Geo van Dartel          6 
Ik laat het nu aan jou, zal me er niet meer mee bemoeien, maar bij vragen hierover 
kun je altijd bij mij terecht! 
___________________________________________________________________ 
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Planning jaarprogramma Barneveld en Ede 2018-2019 
 
BARNEVELD 
13 september Quiz    
11 oktober  Lezing    
8 november  Veiling   
13 december Gezellige avond  
10 januari  Quiz    
14 februari  Jaarbijeenkomst  
14 maart  Veiling   
11 april  Lezing    
9 mei   Gezellige avond  
 
EDE 
6 september  Opening seizoen met handelaar 
20 september Postzegelmiddag 
4 oktober  Lezing      
18 okt ober  Postzegelmiddag 
8 november   Veiling 
15 november Postzegelmiddag 
6 december  Jan Mak 1- kader, koffer 
20 december Postzegelmiddag 
3 januari  Nieuwjaars bijeenkomst/+winkel 
15 januari  Postzegelmiddag  
7 februari  Lezing 
21 feb ruari  Postzegelmiddag 
7 maart  Algemene ledenvergadering 
9 maart  Postzegeldag Ons Huis 
4 april  Veiling 
18 apr il  Postzegelmiddag  
2 mei   Quiz 
16 mei  Postzegelmiddag 
6 juni   Afsluiting seizoen 
____________________________________________________________________ 
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Amsterdam 
 
Ieder van ons is er wel eens geweest, heeft er misschien wel gewoond of kent het van 
een dagje-uit of vakantietripje: Amsterdam. Ikzelf heb er familie wonen en kom er re-
gelmatig. Niet alleen voor de familie, ik ga ook voor een museum, een praatje op een 
bankje voor een bruin café of een rondje door de grachten. Ik ga er dan per trein heen 
en reis in de stad zelf met de tram. Fijn is ook, dat je in korte tijd van de stad aan de 
kust bent, zo van een terrasje in Amsterdam met je voeten in het zand op een terrasje 
in Zandvoort! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toeristische trekpleister: geveltjes in Amsterdam 
In dit artikeltje ben ik echter de echte toerist, zo één met een VVV-gids in de hand of 
lopend achter een reisleider met een grote rode ballon aan een touwtje. 
Niets mis mee, je komt op de juiste plekken, hoort wetenswaardige dingen en hoeft 
nooit de weg te vragen!  
 
Binnen tien minuten na het uitgaan van NS station Centraal loop je al langs enkele 
monumentale panden.  

 
 

 
 
 
 
 

Allereerst de Beurs van Berlage: veel mensen kennen het van de effectenbeurs, maar 
vroeger hield men hier ook de goederen-schippers- en graanbeurs. Tegenwoordig 
worden hier concerten gegeven, tentoonstellingen gehouden en zijn er feestzalen en 
een restaurant. 
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Een klein eindje verder en de gids brengt je naar een bijzondere plek: de Dam. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Niet alleen druk bij de 4 mei-herdenking rond het Nationaal Monument, maar altijd 
vol leven. Het paleis staat hier. Heel vaak in de steigers, omdat er weer eens een 
restauratie moet gebeuren, of herstel- of schoonmaakwerkzaamheden moeten 
plaatsvinden. Vroeger was dit het stadhuis, nu slechts af en toe door de koninklijke 
familie in gebruik als logeeradres of representatieve functie. Denk aan de 
balkonscenes bij huwelijken of troonsafstanden! 

 
 
 
 
Op enkele passen afstand staat 
de Nieuwe Kerk, bekend van bv 
doopplechtigheden of 
kroningen. 

Ook Michiel de Ruyter ligt hier begraven. 
 
Achter het Paleis zien we het voormalige 
Hoofdkantoor van de PTT, nu bekend als “Shopping Center Magna Plaza” 
 
 
 
 
Twee memorabele feiten wil ik nog even noemen: 
Hier vlakbij is ook de Nieuwezijds Voorburgwal en 
daar liggen mijn eerste stappen in de filatelistisce 
wereld: samen met mijn vader en een broertje en 
zusje bezocht ik hier wel eens de postzegelmarkt, die 
elke zaterdag werd gehouden. 
Of het nu nog zo druk is als weleer, durf ik niet te 
zeggen. Het is lang geleden dat ik daar was! 
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Op diezelfde dag bleven we ook altijd even 
staan bij de poppenkast op de Dam, waar Jan 
Klaassen en Katrijn de hoofdattractie waren! 
 
 

Terug naar het heden, de gids wacht, want hij wil ons nog wijzen op de mooie gevels 
en gevelstenen, die overal te zien zijn.  

 
 
 
 
 
 
 

Hij kan er ook mooie verhalen bij vertellen, bv over de pakhuizen van de VOC, de 
vroegere bewoners achter de gevels of het gebruik van het betreffende gebouw. 
Tijd om even uit te rusten van het geslenter en waar kan dat beter dan op een 
rondvaartboot? 

Vanaf het water zie je weer andere dingen 
en je hoort er ook nog leuke anecdotes bij, 
zeker als de kapitein een  
ras-Amsterdammer is, die het allemaal met 
humor kan vertellen. 
 
 
 

 
 
 
 
De Magere Brug   
 
 

Heeft u hierna nog puf en energie over? Dan op naar één van de vele musea in de 
stad. Er zijn er in alle soorten: van tropenmuseum tot wetenschappelijk museum, van 
filmmuseum tot fotografiemuseum. 
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En natuurlijk de belangrijke kunstmusea: Rijksmuseum, van Gogh Museum en 
Stedelijk Museum. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Mijn favorieten zijn het Anne Frankhuis en het Scheepvaartmuseum. Daar kan ik een 
hele tijd doorbrengen. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Onze gids is allang naar huis.Ik weet het, dit is allemaal teveel voor één dag: 
Amsterdam kun je niet in één dag “doen” . Er valt nog veel te veel te zien en te 
beleven. We hebben het nog niet eens over zijn beroemde inwoners gehad, zijn 
evenementen en theaters en het belang van zijn ligging aan het IJ. Een goede reden 
om nog eens terug te keren. Eerst maar  
eens een “terrasje pakken”! 
 
Grote kans dat je dan in de verte een 
draaiorgel hoort spelen:  
“Tulpen uit Amsterdam….” 
 
 
 
 
Wie weet, misschien volgt er nog eens een artikeltje over Amsterdam.  
            

Anneke de Wit 
___________________________________________________________________ 
      



 

 

 
 

”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: 

   
 


