FILA EDE ~ BARNEVELD
UITGAVE VAN FILATELISTENVERENIGING
DE GELDERSE VALLEI

Jaargang 27 ~ nr. 1 ~ januari 2016
4 februari: Ede: Bijeenkomst met lezing
door Ron van Beest: “Vernietigen van postzegels”
11 februari: Barneveld: Huldiging jubilarissen – terugblik
2015
18 februari: Ede: postzegelmiddag
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27e Jaargang nr. 1, januari 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
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H

Geachte clubleden,
et bestuur van de Filatelisten Vereniging de Gelderse Vallei nodigt u van harte
uit voor de bijeenkomst van donderdag 4 februari a.s. in de zaal van
“Fortissimo”, Sportparkweg 8 te Ede. Aanvang 20.15 uur.
AGENDA:
1. Opening en welkom door de voorzitter
2. Mededelingen en ingekomen stukken
- Bekenmaking winnaar Jan Mak Trofee
3. Verslag van de bijeenkomst van donderdag 7-1-2016
4. Rondvraag
PAUZE, verkoop loten
5. Lezing door Ron van Beest: “Vernietigen van postzegels”
Daarna gelegenheid de snuffelboeken te doorzoeken.

Het is voor mij altijd feest als ik de uitnodiging schrijf voor Fila. Ik kijk nu al uit naar
de clubavond van 4 februari. Elke keer weer ben ik blij verrast door een grote
opkomst, de mooie ontmoetingen en gezelligheid. Voor het zoeken naar nieuwe
aanwinsten heb ik helaas wat minder tijd, dat haal ik later wel weer in. Natuurlijk zijn
er ook zorgen, tot nu heeft niemand zich gemeld als vrijwilliger en ook zijn er geen
aanmeldingen om het bestuur te VERSTERKEN!
Het beloofd een “klassieke” avond te worden, leren en verzamelen, met voldoende
zitplaatsen. De laatste clubavond stond de zaal vol met nieuwe tafels en stoelen, nu
nog meer zitplaatsen dan in 2015, dus komt allen!
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 januari 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.

____________________________________________________________________
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Nieuws uit Barneveld

H

et nieuwe jaar is de tijd van de goede voornemens en ook ik heb ze. Zo wil ik in
dit blad vaker een filatelistisch- inhoudelijke bijdrage gaan leveren. Maar nu
vooral een korte impressie van onze eerste clubmaand.
Tijdens onze eerste clubavond op 14 januari presenteerde Frans Strijbos zijn
(jaarlijkse) filatelistische quiz. Daar viel weer van alles te leren.
Weet u waar Noordingermanland ligt ? Wat heeft Audrey Hepburn met filatelie te
maken en uit welk land komen zegels met bijnamen “Hermes-kop”, “Zwarte zwaan”
of “Inverted Jenny” ?
Daarnaast werd verteld over de bewogen geschiedenis van een (op marktplaats.nl)
aangeboden poststuk en hoe leuk het kan zijn om dat zelf eens na te gaan. Maar ook
over plagiaat bij het uitgeven van postzegels.
Dergelijke dingen maken dat een clubavond net dat beetje extra geeft ten opzichte
van het thuis postzegelen, hoe leuk dat ook al is.
Wie wil ons 14 april iets vertellen over haar of zijn verzameling ? We kunnen ook
een dialezing huren, maar daarbij kunt u niet met uw vragen terecht. Een persoonlijke
presentatie heeft onze grote voorkeur. Mocht je aarzelen, lees dan de tips in het
nummer van september 2014 van Globeklanken nog eens door (of vraag mij een kopie daarvan) en kijk of je daarmee zelf wat over je eigen verzameling kunt vertellen.
Maar we hebben voor 10 maart een veiling op het programma staan. Die gaat alleen
door als we ook spullen voor de veiling aangeleverd krijgen, dus wil je iets veilen,
meldt dat en biedt dat voor 1 maart bij Lammert of Lex aan.

Postzegeldag Barneveld
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Over de postzegeldag op zaterdag 16 januari kunt u beter zelf oordelen (als u er geweest bent), maar mij leek het een geslaagde dag (al moest ik ’s ochtends een
sneeuwbui trotseren). Dat vond organisator Cees van Dijk ook en er waren ook veel
tevreden handelaren. Alle standruimte (72 m²) is verhuurd en de beurs is enkele keren
in de plaatselijke en regionale pers aangekondigd. Het werd en gezellige postzegeldag, zoals uit bijgaande foto mag blijken.
Voor wie wacht op beter weer om haar of zijn huis uit te komen, kan ik nog melden
dat we op 19 mei bezoek krijgen van Hans van Laarhoven met het postzegelwinkeltje, dus zorg dat je je manco-lijst bij de hand hebt om die avond je verzameling succesvol te kunnen aanvullen..
Rest mij de datum van 11 februari aanstaande te noemen, wanneer we ons jaaroverzicht en een vooruitblik willen presenteren.
Ik hoop velen op onze avonden te verwelkomen, en besef dat het vanuit Ede naar
Barneveld even ver is als van Barneveld naar Ede!
Maar elke keer krijg je weer nieuwe inspiratie voor je hobby.
Lex van Rootselaar
Oranjestraat/Kampstraat 16
3771 AV Barneveld
__________________________________________________________________

Stelling van de maand
Een postzegel is een ambassadeur, die de hele wereld rondreist, om aan iedereen een
verhaal te vertellen over zijn land van herkomst.
Gelezen in de Filakrant

___________________________________________________________________
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Zoekertjes

H

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.
Er zijn deze maand geen zoekertjes ingezonden
____________________________________________________________________
Verslag van de bijeenkomst in Ede op 7 januari 2016
1. Opening en welkom door de voorzitter
Roy heet een ieder welkom op deze nieuwjaarsbijeenkomst
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Mededelingen:
- Postzegelwinkel. Hans van Laarhoven is samen met Rinie Buitenhuis aanwezig en
hij is erg blij met de grote opkomst. Hans legt het één en ander uit voor wat betreft
de procedure.
- Dun stockboek voor: dhr. Huiskes en mevr. de Wit.
- dhr. E. Strik is de vorige keer vergeten zijn tas met kinderbedankkaarten mee te
nemen.
- Cees van Dijk heeft een boekensteun gemaakt. Deze zijn nu te koop. Zie elders in
het blad.
- Roy is bij Serge geweest, het gaat goed.
Ingekomen stukken:
- Postzegelbeurs in Veluwehal te Barneveld, 16 januari 2016
- Importa, nu te verkrijgen via fa. Klomp te Pijnacker
- Er wordt een nieuwe administrateur gezocht voor de stuiverboeken.
3. Verslag van de bijeenkomst van donderdag 3 december 2015.
Geen op- of aanmerkingen.
4. Rondvraag:
Anton vraagt of er nieuwe stempels voor het rondzendverkeer kunnen komen, zowel
stempels voor de verschillende secties als stempels voor de deelnemers.
Na de pauze volgt de verloting en verder kan iedereen de snuffelboeken doornemen
en het Postzegelwinkeltje bezoeken.
B. Jakobsen, 2e secretaris
____________________________________________________________________
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De koffer.

D

aar sta je dan als winnaar van de koffer tijdens de Sint Nicolaasbijeenkomst op
3 december j.l.
Nou, die koffer was wel degelijk gevuld zeg, met een kop erop!

Om te beginnen: het totaalgewicht (incl.koffer) was 31 kilogram.
En wat zat er allemaal dan wel in?
Sigarenkistjes met ± 2000 machineroodstempels.
Weer een nieuwe verzameling erbij!
Doosjes met gomstrookjes.
Diverse insteekalbums (klein en groot) met en zonder zegels.
Prijscourant zegels uitgifte 1931/32.
Catalogus Nederland en koloniëen 1934.
Div. andere catalogi en een stapel Pro-fil uit de jaren 80.
Zakken vol zegels Ned.Indië en Indonesië, Nieuw Guinea, Ned.Antillen.
Heel veel Juliana + Beatrix+cijferzegels (meerdere insteekalbums vol).
Aantal dozen met nog af te weken zegels (voor weken zo niet maanden tijdverdrijf).
Aantal lege DAVO albums van Nederland en Overzee.
Album met zegels/bladen ter gelegenheid van de Tentoonstelling 25 jarig jubileum
van de afdeling Ede Maart 1971.
En nog veel meer klein spul.
Al met al genoeg om mijn verzamelingen mee aan te vullen.
Ik denk dat ik wel een koffer vol heb met datgene wat ik helaas niet verzamel en een
tafel huur op de eerstvolgende voorjaarspostzegeldag in “Ons Huis”.
Peter Fidder
________________________________________________________________
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Van de redactie

A

llereerst heeft Peter Fidder een belofte ingelost: hij heeft in december beloofd
een stukje te schrijven voor de Fila over de koffer, die hij heeft gewonnen op de
laatste clubavond in 2015. Hij vertelt over de inhoud ervan en wat hij ermee gaat
doen.
Peter, het is een maand later geworden, maar toch nog hartelijk dank!!
Dan de puzzel van afgelopen maand: er zat een (cryptische) vraag bij over een
“brokkenpiloot”. Sommigen zochten op internet en Anneke te Loo bv kwam terecht
bij Antoine de Saint-Exupéry. Zij stuurde mij bijgaand (iets bewerkt) artikeltje.
Anneke, fijn dat je meteen aan de Fila dacht en ook jij bedankt!
Zo kan het dus ook: je zoekt iets op internet en dan denk je daarbij: dát is iets voor de
Fila! En dan natuurlijk even doorsturen naar mij! Mijn brievenbus zal volstromen…..
____________________________________________________________________
advertentie

Te koop:

Steun voor insteekalbums
Prijs: € 15,00
Te bestellen bij:
C. van Dijk, Doornenburg 84, 3772 ZS Barneveld
Tel.: 0342422542
c.vandijk1@vodafonethuis.nl
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Puzzelrubriek

D

rie nagekomen inzendingen van de puzzel van november mocht ik nog ontvangen, dus hebben inzenders van die maand toch nog de bonus bijgeschreven gekregen. Ook over december 5 punten bonus; er waren precies 10 inzendingen.
M.u.v. vraag 1 waren er geen problemen, al waren er een paar puzzelaars die het ‘letterlijk!‘ van vraag 5 over het hoofd zagen en allerlei zegels met leeuwen erop vermeldden.
OPLOSSING DECEMBER
Vraag 1. Brokkenpiloot? (Cryptisch) - 4 ptn
O.a. de volgende - vaak leuk en goed gevonden - nummers werden genoemd:
1630 ‘vliegende koe’ of ‘koe met landen’ – dat moet brokken opleveren,
1198 De voedselpakkettendropping – het eten kwam uit de lucht (van de piloot),
2672 De traumahelikopter kan komen na een actie van een brokkenpiloot.
994 Prins Bernhard vanwege een ernstig auto-ongeluk in 1937 en hij was ook piloot,
buitenechtelijke affaires, Lockheed
2135 Willem-Alexander, auto-ongeluk in 1988 en ook piloot.
De bedoelde oplossing werd geen enkele keer genoemd: 1549 ‘Stukrijder’ – van
de Artillerie (als het geschut gebruikt wordt, levert dit ook vaak brokken op).

Vraag 2. 125 jaar kennis en plezier met elkaar – 3 ptn
Dit was vrij simpel en staat letterlijk op 2636 NVPV 1884-2009.
Vraag 3. Baggermolen – 2 ptn. Ook gemakkelijk- nr 723
Vraag 4. Vrouw met een bril, man met een snor en een blond kind – 3 ptn .
Nr 1233 werd door iedereen gevonden, maar waarschijnlijk is er wel flink voor gebladerd in de catalogus.
Vraag 5. Lion (letterlijk!) – 3 ptn. Twee oplossingen waren juist: 207 en 1983.
C.R. Lion Cachet.
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DE STAND
Mevr. C. vd Genugten
Dhr. H.Wolters
Dhr. A. Oskam
Dhr. R. Ietswaart
Dhr. Verhoeff

451
425
345
333
315

Dhr. R. van Andel
Mevr. J.A. te Loo
Dhr. G. de Nooij
Dhr. P. Fidder
Mevr. I. Riedel
Dhr. W. van Doorn
Mevr. A. de Wit
Dhr. L. v. Rootselaar
Dhr. C.v. Holthe
Dhr. J. Huiskes
Dhr. L. v.d. Maesen
Dhr. D. Deemter

218 199 + 19
209 204 + 5(nov)
189 169 + 5(nov) + 2b + 13
173 150 + 5(nov) + 18
169 133 + 5(nov) + 15(nov) + 16
153 135 + 18
133 110 + 5(nov) + 18
115 + 5(nov) + 10(nov)
113
110 + 5(nov)
70 35 + 5(nov) +15(nov) + 15
13

402 + 5(nov) + 18
337 + 5(nov) + 3b
313 + 5(nov) + 15
292 + 5(nov) + 3b + 15

DE NIEUWE OPGAVE
Vraag 1. Kettingkast
Vraag 2. 'Het komt er niet op aan hoe oud wij zijn'
Vraag 3. Fröbelen
Vraag 4. Stavenisse
Vraag 5. Wegdromen
Twee punten per vraag en dubbele punten bij 11 inzenders.
Uw oplossing s.v.p. uiterlijk dinsdag 11 februari 2016 voor 17.00 uur op de post
doen naar
Geo van Dartel Annadaal 67 6715 JB Ede
Svp 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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Antoine de Saint-Exupéry,
schrijver en brokkenpiloot

A

ls iemands portret in Frankrijk al drie keer op een postzegel is afgebeeld, kan die
persoon ongetwijfeld beschouwd worden als een beroemde Fransman. Wanneer
daarnaast ook nog een luchtpostblad en een serie van vijf postzegels plus een blokje
aan zijn werk gewijd zijn, is er
sprake van een zéér beroemde
Fransman. Antoine de SaintExupéry (1900-1944), een van de
weinigen die zoveel filatelistische
eer te beurt is gevallen, heeft dan
ook op twee gebieden zijn sporen
verdiend: als piloot en als schrijver.
Saint-Exupéry, zoon uit een welgesteld adellijk geslacht, maakt als twaalfjarige
jongen kennis met de luchtvaart tijdens een bezoek aan een vliegveldje. Hij mag mee
met een rondvlucht en krijgt daarbij blijkbaar de smaak van het vliegen te pakken. In
militaire dienst volgt hij de vliegeniersopleiding en in 1926 vindt hij een baan bij een
maatschappij die luchtpost vervoert tussen het Franse Toulouse en Dakar in Senegal.
Zijn eerste boek, Courrier Sud (1929), baseert hij op zijn ervaringen in deze periode.
Enkele jaren later zoekt de avonturier het
verder van huis en wordt hij directeur van
de Argentijnse "Aeroposta Argentina".
Saint-Exupéry vervoert post over het Andes-gebergte en doet daarbij inspiratie op
voor zijn tweede roman,
Vol de Nuit (1931), een internationale bestseller die later ook verfilmd zal worden.

Na zijn terugkeer uit Zuid-Amerika blijft SaintExupéry actief als (test-)piloot en als schrijver. Zijn
journalistieke werk omvat onder meer een reeks artikelen over de Spaanse Burgeroorlog.
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Als piloot overleeft hij verschillende ernstige ongelukken, zoals een crash in de Libische woestijn, waarbij hij pas na dagenlang lopen wordt gered door een
passerende karavaan. Dat soort verhalen draagt natuurlijk in niet geringe mate bij aan zijn roem. Terwijl
hij herstellende is van een volgend vliegtuigongeluk
dat hem overkwam in Guatemala, schrijft Saint-Exupéry een nieuwe roman, Terre
des Hommes (1939).
Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog
neemt Saint-Exupéry dienst bij het Franse leger
als verkenningspiloot en publiceert hij weer een
roman met autobiografische ondertoon:
Pilot de guerre (1941).
Hoewel hij aanvankelijk een aanhanger is van het Vichyregime (de regering van het onbezette deel van Frankrijk),
verlaat hij Frankrijk en vestigt zich in New York.
Hier schrijft hij in 1943 zijn meesterwerk Le Petit Prince (De
Kleine Prins), een modern sprookje dat hij ook zelf illustreert.
Als Saint-Exupéry zich in 1943 meldt bij de Franse luchtmacht in Noord-Afrika, is
hij vanwege zijn vele verwondingen eigenlijk niet meer geschikt om te vliegen.

Dat houdt hem echter absoluut niet tegen: hij maakt vele verkenningsvluchten voor
de geallieerden.
Op 31 juli 1944 stijgt hij vanaf Corsica op voor een verkenningsvlucht boven ZuidFrankrijk. Of hij neergeschoten is door de Duitsers, dan wel zijn zoveelste ongeluk
heeft gekregen, is niet bekend. Er wordt ook aan zelfmoord gedacht. In elk geval is
na die dag nooit meer iets van Antoine de Saint-Exupéry gehoord. Pas in juni 2000,
ruim een halve eeuw nadat de piloot verdwenen is, wordt het wrak van zijn toestel
gevonden in zee…….
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De Kleine Prins, een sprookje voor volwassen, is vertaald in bijna vijftig talen. De ikfiguur van dit verhaal is een piloot die met zijn vliegtuig neergestort is in de woestijn.
Hij ontmoet daar een jongen, die een prins blijkt te zijn en afkomstig is van een verre
planeet. Deze kleine prins vertelt over zijn avonturen op aarde en over een zeldzame
bloem op zijn planeet: een roos. Wanneer hij ontdekt dat rozen op de aarde helemaal
niet zeldzaam zijn, is hij erg teleurgesteld.
Maar een woestijnvosje vertelt hem dat hij zijn eigen zeldzame roos moet koesteren.
Hierdoor vindt de prins zin in zijn leven en met dat inzicht keert hij terug naar zijn
eigen planeet.

Uit “de Kleine Prins”:
- Bij jou kweken de mensen vijfduizend rozen in één tuin, zei het prinsje en ze vinden
daarin niet wat ze zoeken.
- Nee, dat vinden ze niet, antwoordde ik.
- En toch zouden ze kunnen vinden wat ze zoeken in één enkele roos of in een beetje
water.
- Ja dat is zo, antwoordde ik. En het prinsje voegde eraan toe:
- Maar ogen zijn blind. Met het hart moet men zoeken.
____________________________________________________________________

”DUTCHSTAMP”
HET ADRES VOOR:
Uw postzegel en (euro)muntenalbums.
Abonnementen op elk land of motief.
Nederlandse en Euromunten.

Postzegel- en munthandel ”DUTCHSTAMP”
Maanderpoort 11
6711AB Ede (centrum)
Tel. 0318-610334
e-mail postzegels@dutchstamp.nl

Openingstijden: Dinsdag t/m Vrijdag 09.00 - 17.30
Zaterdag 09.00 - 17.00
Avondverkoop op afspraak

Aan:

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

