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Jaargang 28 – nr. 10 – december 2017
4 januari: Ede: Nieuwjaarsbijeenkomst met postzegelwinkeltje
11 januari: Barneveld: quiz
18 januari: Ede: postzegelmiddag

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

Uw collectie laten taxeren?

6A - postfrisse 15
43b - postfrisse
cent oranje 1864
50 cent geelbruin
Koning Willem III,
Prinses Wilhelmina 1891,
attest Vleeming 2013, met cert. Moeijes 1982,
verkocht voor € 3.199 verkocht voor € 1.140

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?

Blok 10 - postfris blok 15 jaar Volksrepubliek 1964,
miniem zwart puntje in gom, verkocht voor € 1.724

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?

48 - postfrisse 5 gulden
80 - postfrisse 10
bronsgroen en roodbruin
gulden oranje 1905,
Prinses Wilhelmina 1896,
Koningin Wilhelmina,
lijntanding 11,
cert. Dr. Louis BPP 1998,
cert. Vleeming 2010,
verkocht voor € 1.293
verkocht voor € 1.201

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.
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28e Jaargang nr. 10, december 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:
Lex van Rootselaar, Barneveld, tel 0342 493444
Nieuwtjesdienst:
L.J. Brouwer, Barneveld, tel 0342 417991
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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Geachte leden,

H

et bestuur van de Filatelisten Vereniging de Gelderse Vallei nodigt u van harte
uit voor de bijeenkomst van donderdag 4 januari 2018 a.s. in de zaal van
“Fortissimo”, Sportparkweg 8 te Ede. Aanvang 20.00 uur.
We hadden een spectaculaire clubavond afgelopen 7 december met gratis koffie en/of
thee en voldoende strooigoed en een 1 kader-verkiezing waar de clubleden hun/haar
stem aan konden geven. Beslist geen gemakkelijke opgave omdat de kaders van een
hoog niveau waren en de onderwerpen heel divers. We hadden een achttal kaders
staan en de deelnemers werden verblijd met een velletje kerstzegels. Halverwege de
avond de verloting en natuurlijk de trekking van de koffer. De gelukkige winnaar was
Ron van Beest, maar Ron gaf de prijs door… Spannend werd het en de nieuwe gelukkige winnaars zijn Bep en Arno de Boer, van harte gefeliciteerd. Naast de koffer
was er nog een grote tas vol stockboeken, beschikbaar gesteld door onze sponsor
Dutchstamp. De verloting was gratis en de gelukkige winnaar is Jan Roelofs. De komende tijd zijn de winnaars wel onder de pannen en kunnen zij hun hart ophalen,
postzegels in overvloed.
Allen hartelijk dank die deze verlotingen mogelijk hebben gemaakt.
Minder goed gaat het met de aanmeldingen van de handelaren, voor de postzegeldag
in Barneveld (27 januari). De organisatie heeft teveel concurrentie van andere beurzen. We hebben daarom besloten de postzegeldag niet door te laten gaan. Dat is zeker een domper maar het betekent niet dat er niets meer gebeurt in postzegelland.
Op de startavond van 2018, met een hapje en drankje, zal het Postzegelwinkeltje
aanwezig zijn. De winkel staat borg voor een ruim assortiment aan (thema-)series en
landenboeken, de prijzen van de aangeboden zegels zijn minimaal, een goede reden
om naar de clubavond te komen.
Rest mij nog u allen goede kerstdagen en jaarwisseling, veel gezondheid en verzamel
plezier toe te wensen!
Graag tot ziens in 2018.
Roy Lijbaart, voorzitter.
AGENDA
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Verslag bijeenkomst 07-12-2017
4. Rondvraag
5. Korte pauze, verkoop loten
6. Postzegelwinkel
7. Stuiverboeken
___________________________________________________________________
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Verslag 7 december 2017
1. Opening
- Roy heet een ieder hartelijk welkom.
Afmelding: dhr. van der Maesen en dhr. Bodleander, Anneke de Wit en Serge.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Mededelingen:
- Vanavond is de koffie en de thee gratis. (Ook de pepernoten)
Roy legt het e.e.a. uit over de 8 deelnemers die mee doen met de éénkaderinzendingen. Op het moment van aanvang zijn er 2 inzenders nog niet aanwezig.
Henny van de Berg is vanwege het slechte weer vertraagd. Dan is er 1 map dusdanig
goed weggelegd dat deze niet direct getoond kan worden. Uiteindelijk bleek deze erg
dichtbij te liggen. Roy is erg tevreden over het aantal deelnemers voor deze presentatie. Iedere deelnemer krijgt in elk geval een nieuw kerstvel van dit jaar als dank voor
hun deelname.
- Er zal vanavond buiten de reguliere loting ook nog de goed gevulde koffer verloot
worden. De fa. Dutchstamp2000 heeft ook nog een boodschappentas vol filatelistische artikelen geschonken welke ook verloot wordt.
Ingekomen:
- 14 dec. clubavond Barneveld met jaarafsluiting
- 21 dec. clubmiddag
- einde jaarsbeurs te Barneveld op 28 en 29 december.
3. HH-verslag bijeenkomst 02-10-2017.
Hier zijn geen op- en of aanmerkingen op.
4. Rondvraag
Kees meldt dat de beurs in januari in Barneveld niet doorgaat wegens gebrek aan belangstelling. Op dit moment is er te weinig meters verhuurd.
Berry meldt dat het rondzendverkeer in Ede gaat stagneren. Al het rondzend materiaal gaat ingenomen worden en zodra het weer kan, ingeleverd worden in Houten.
Nieuw materiaal was al begin september aangevraagd maar is nog steeds niet geleverd. Ook Barneveld zal hiervan wel iets merken. Ze zullen iets minder dan normaal
materiaal krijgen maar kunnen wel verder. Zodra het kan, zal er weer opgestart worden met het rondzendverkeer in Ede en Bennekom.
B. Jakobsen,
2e secretaris.
___________________________________________________________________
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Globeveiling op het internet.

Hebt u de internet veiling al bezocht? U kunt daar elke maand bieden op vele tientallen kavels vanaf
ongeveer € 5,00. Op 30 december 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.

_________________________________________________________________

Uitnodiging
Ons actieve clublid en Nederland-verzamelaar Jan Bouman kwam op de december
clubavond met het volgende bericht:
Jan heeft dhr. Cees Goes benaderd om op een clubmiddag een soort vragenuurtje te
willen houden over postzegels en wel op de volgende manier “u vraagt wij draaien”.
Dhr. Cees Goes zal direct uw vraag beantwoorden en als het niet op de middag lukt,
kan er een afspraak worden gemaakt. U vraagt zich misschien af: wie is Cees Goes?
Welnu Cees Goes verzorgt voor het SVF (SamenwerkingsVerband Filatelie) de nalatenschappen van het SVF. Cees Goes is een expert op het gebied van verzamelingen
en kan u met raad en daad terzijde staan bij beoordelingen van alle postzegels, verzamelgebieden en/of verzamelingen.
Wat is dit een buitenkans, schroom niet en verzamel de komende tijd al uw vragen op
postzegelgebied en kom naar de clubmiddag. De precieze datum is nog niet bekend,
hoogst waarschijnlijk de clubmiddag in februari.
Van harte aanbevolen, Roy Lijbaart.
Cees Goes, nalatenschappen SVF
Tel: 0488-441962
E-mail: nalatenschappen@svfilatelie.nl

___________________________________________________________________
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Willen we: “kwaliteit of kwantiteit?”
door Pieter Driessen namens de beheerdersgroep

Inleiding
Inmiddels hebben we meer dan een jaar ervaring met het vernieuwde systeem stuiverboeken, ook wel de snuffelboeken genoemd. Deze geuzennaam is echter alleen
maar van toepassing, als er ook echt iets te snuffelen valt. Vaak hoor ik klachten, dat
het veel van hetzelfde is en dat er nogal wat boeken gevuld zijn met Nederlandse zegels, waarvan de cataloguswaarde nog lager dan laag is of net iets daarboven; zegels
waarvan bij de ervaren verzamelaar het water nou niet direct kwijlend uit de mond
loopt.
De meeste inzenders bieden stockboeken aan van 32 bladzijden, zodat er ruw geschat per boek zo’n 2000 postzegels onder de aandacht van uw collega’s worden gebracht. Inmiddels zitten we op meer dan 150 stockboeken en je zou denken, dat deze
300.000 zegels ruimschoots in de behoefte moeten voorzien van de zoekende verzamelaar. Niets is minder waar. Te vaak hoor ik nog: “Er zit niet veel voor me bij!” De
vraag is: Hoe kunnen we dat op korte termijn verbeteren?
Actuele situatie
Vanaf september zijn wij begonnen met het uit de roulatie nemen van de stockboeken
die één jaar op tafel kwamen. Tot mijn teleurstelling waren daar nogal wat boeken
bij, waar amper zegels zijn uitgehaald. Soms nog geen 25. Dat betekent, dat de inzender/eigenaar nog geen € 1,10 krijgt. En dat onze vereniging zich mag “verheugen”
op een bijdrage van nog geen 15 eurocent. U moet ‘ns zien wat voor werk de beheerdersgroep voor dit bedrag moet doen. Hieronder geef ik een opsomming van deze
handelingen, zodat u voor uzelf er een kosten-baten analyse op kunt loslaten (energie
die wij steken in het aanbieden van uw stockboeken).
•
Het stockboek wordt onder uw naam op nummer ingeschreven in het aangelegde register;
•
Het boek wordt voorzien van een sticker met dat nummer;
•
Op de binnenkaft wordt een, van uw naam voorziene, uitnamelijst getapeded;
•
Het boek wordt in 1 jaar tijd, 20 keer op tafel gelegd en 20 x in de kast opgeborgen;
•
Bij het uit de roulatie nemen van het boek wordt het aantal uitgenomen zegels
geteld;
•
Dit aantal x 5 cent minus 10% commissiegeld wordt aan u uitbetaald;
•
De beheerder geeft u het stockboek terug en laat tekenen voor ontvangen
bedrag;
•
Eind van het boekjaar overhandigt de beheerder, middels een financiële verantwoording, de 10% commissiegeld aan de penningmeester.
Daarnaast moeten de organisatiekosten (kopiëren, plakband, stickers etc) nog worden
verrekend. Allemaal “klein bier”, maar het gaat toch van die 15 cent af. Reken zelf
maar uit, wat er dan voor de vereniging overblijft. Daarvan gaat de penningmeester
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niet juichend een gat van in de lucht springen en zelfs een zonvakantie op de Canarische eilanden zit er niet voor hem in. Alle gekheid op ’n stokje: de vereniging hoeft
er niet direct aan te verdienen, maar het fenomeen “stuiverboeken” mag toch wel minimaal kostendekkend zijn.

Liever niet zo aanbieden,

maar zo!

U kunt zich bijvoorbeeld het volgende afvragen, voordat u een stockboek aanbiedt?
•
Waar kan ik mijn collega filatelisten echt een plezier mee doen?
•
Welke thematische- of landenverzamelingen zijn erg gewild?
•
Waarom zou mijn collega mijn beschadigde postzegels willen kopen?
•
Waarom zou mijn collega de meest gangbare postzegels willen kopen?
•
Wat is het doel van grote aantallen van dezelfde zegel in het stockboek?
•
Waarom zou mijn collega volgepakte stroken met zegels minder snel bekijken?
•
Wat is het doel van het aanbieden van een door andere filatelisten al “leegge
roofd” stockboek?
Zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan, maar dat kunt u zelf ook. Ik snap wel dat u
niet de allerduurste zegels in de stuiverboeken stopt, maar gun een ander ook ‘ns een
mooie vondst. Kortom, kijk eens kritisch naar de zegels die u aanbiedt en vul de
stockboeken niet met ramsch en massawaar, maar kies kwaliteit boven kwantiteit.
Tot slot
Als beheerder van de stuiverboeken heb ik liever 100 kwaliteitsboeken op tafel liggen, dan 200 van een dubieuzer soort. Waarom? Het zorgt bij ons voor minder nodeloos werk, waardoor we met veel meer plezier, het voor u kunnen blijven doen. Wij
wensen jullie een gezond en vruchtbaar postzegeljaar 2018 toe.
________________________________________________________________
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Verloting van de goed gevulde koffer.
Na eerst de reguliere verloting gehad te hebben, is men toe aan de grote koffer die
eigenlijk zo vol is, dat er 3 koffers mee gevuld kunnen worden. Het winnende lot gaat
naar Ron van Beest. Ron geeft deze direct weer door om nogmaals een nieuwe trekking te doen. Bij de nieuwe trekking wordt het winnende lot toegekend aan
dhr. de Boer die nu heel wat uitzoek-werk heeft voor de komende winter.

Dan volgt de trekking voor de boodschappentas vol filatelistisch materiaal welke
door de fa. Dutchstamp 2000 beschikbaar is gesteld. Het winnende lot gaat naar
dhr. Jan Roelofsen. Ook Jan kan deze winter het e.e.a. uitzoeken.

Beide heren veel plezier met jullie gewonnen prijzen.
____________________________________________________________________
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Kleine impressie van de clubavond van 7 december j.l.

Dhr. Albert Schol wint een mooie prijs bij de reguliere verloting
______________________________________________________________
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Mini 1 kader tentoonstelling filatelistenvereniging De Gelderse Vallei
op 7 december 2017
Liefst 8 deelnemers doen
vandaag mee. Roy heeft
vele malen opgeroepen
om mee te doen. Dit
werpt zijn vruchten af en
heeft geresulteerd in acht
kaders. De één heeft het
nog beter opgezet dan de
ander. Wie uiteindelijk
de Jan Mak-trofee gaat
winnen zullen we op de
jaarvergadering vernemen en zien wie hem
mee naar huis mag nemen.
Zal dit Gerard zijn met
zijn perfin collectie?
(Wist u trouwens dat het
10 jaar geduurd heeft om
deze perfins te mogen
gaan gebruiken? Ondernemer Joseph Sloper had
in 1858 octrooi aangevraagd en de Royal Mail
stond het gebruik vanaf
1868 toe).
Of Arie Oskam met zijn
Machin postzegels waarin hij uitlegt hoe je deze postzegels kan afweken maar vooral vertelt over de beveiliging van deze postzegels? Of Marijke Mulder met haar verzameling Literatuur?
Ron van Beest had zijn 1- kader Duitsland in de 2e WO meegenomen.
Henny v.d. Berg toonde het postvervoer met de DC3, beter bekend als de Dakota, de
codenaam die dit toestel kreeg in de 2e WO.
Verder namen nog deel: Roy Lijbaart met “India Back of the book”, Anneke de Wit
met ”Mijn spelen is leren” en Rob Bosman met “Onderwater vaar- en voertuigen”.
Alle deelnemers waren verrast door het kerstvel, dat Roy had geregeld als dank voor
hun inzet bij hun deelname.
Alle aanwezigen konden hun top 3 aangeven, waar dan ook gedurende de rest van de
avond gebruik van werd gemaakt.
Berry Jakobsen
____________________________________________________________________
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Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei: Programma 2017-2018.
Bijeenkomsten 2e helft seizoen 2017 – 2018 in Ede.
04-01-2018
18-01-2018
01-02-2018
15-02-2018
01-03-2018
11-03-2018
15-03-2018
05-04-2018
19-04-2018
03-05-2018
17-05-2018
07-06-2018

Nieuwjaarsbijeenkomst met een hapje en een drankje.
Aanwezig: ‘Postzegelwinkeltje’.
Postzegelmiddag in zaal Fortissimo.
Lezing (volgt). Hierna het gebruikelijke programma.
Postzegelmiddag in zaal Fortissimo.
Algemene ledenvergadering
Voorjaars-postzegeldag in ”Ons Huis”
Postzegelmiddag in zaal Fortissimo.
Filatelistische quiz. Hierna het gebruikelijke programma.
Postzegelmiddag in zaal Fortissimo.
Kleine veiling, hierna het gebruikelijke programma.
Postzegelmiddag in zaal Fortissimo.
Laatste bijeenkomst van het seizoen.

Bijeenkomsten 2e helft seizoen 2017 – 2018 in Barneveld.
11-01-2018
08-02-2018
08-03-2018
12-04-2018

Quiz (door Frans)
Jaarbijeenkomst
Veiling
Lezing (wie wil iets presenteren?)

________________________________________________________
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Eindejaarsbeurs Barneveld
28 en 29 december 2017

Op donderdag 28 en vrijdag 29 december 2017 wordt in De Veluwehal
te Barneveld de Eindejaarsbeurs georganiseerd met postzegels, munten
en ansichtkaarten. De beurs is donderdag geopend van 10:00 tot 17:00 uur,
vrijdag van 10:00 tot 16:00 uur,
de entree bedraagt € 3 per persoon per dag. Jeugd tot 17 jaar gratis.

Veluwehal, Nieuwe Markt 6, 3771 CB BARNEVELD
Trein: Op circa 400 m. van de Veluwehal ligt het NS-station Barneveld Centrum.
Bus: De bussen stoppen allemaal bij het NS-station Barneveld Centrum.
Met eigen vervoer: Kijk op diverse routeplanners op internet
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Van de Redaktie:
Alweer het laatste nummer in 2017!
Een cliché: wat gaat alles toch vlug
voorbij.
Een herinnering aan een uitspraak van
één van mijn vroegere docenten:
“De tijd gaat snel, gebruik hem wel”
(En dan te bedenken dat die goede man
in mijn ogen al bijna honderd jaar
moest zijn!)

Gezondheid en Geluk in 2018!

Maar ik hoop dat u zijn raad alsnog ter
harte zult nemen: gebruik eens een klein
stukje van uw tijd goed, door eens een
artikeltje voor de Fila te maken!
Een mooi en gezond 2018 gewenst!
___________________________________________________________________

De 2 verschillende kerstvellen van 2017 het rechter vel zit in een pakje met
10 kerstkaarten.
___________________________________________________________________

”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:

Afzender:
www.fv-degeldersevallei.nl

