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Filatelistenvereniging de Gelderse Vallei
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Jaargang 30 – nr.3 – maart 2019
4 april: Ede: Bijeenkomst met veiling
11 april: Barneveld: Bijeenkomst met lezing
18 april: 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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30e Jaargang nr. 3, maart 2019
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:
Cees van Holthe, Ede, beheerder stuiverboeken.
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,

H

et bestuur van de Filatelisten Vereniging de Gelderse Vallei nodigt u van harte
uit voor de bijeenkomst van donderdag 4 april 2019 in de zaal van
“Fortissimo”, Sportparkweg 8 te Ede. Aanvang 20.00 uur.

De afgelopen maand was intensief en kostte veel tijd in de voorbereiding naar de
ALV en het afronden daarvan. Maar je krijgt er ook wat voor terug. Als bestuur
kijken we vol vertrouwen vooruit, hartelijk dank daarvoor.
Ook kijk ik terug op een leuke postzegeldag van onze vereniging, waar voor de
liefhebber genoeg te vinden was. Zoek niet naar het bekende, maar speur naar de
pareltjes van onze hobby. De veiling in Barneveld (grote opkomst) was weer top met
voor elk wat wils.
Tussen al de “verenigingszaken” door vond ik rust bij een voor mij nieuw onderdeel
van de filatelie, nl. onderzoek naar het gebruik van de zegels van het “Reich”, maar
dan gebruikt buiten Duitsland. Ik waarschuw u alvast: dit is niet even geregeld, je valt
van de ene verbazing in de andere verrassing. Ik hoop er later nog iets over te
vertellen. Blijf nieuwsgierig.
Maar eerst onze eigen clubavond met een veiling op 4 april
De eerstvolgende clubavond in Barneveld is 11 april met een lezing. Van harte aanbevolen.
Hartelijk welkom op een van de clubavonden, en veel verzamel-plezier toegewenst.
Roy Lijbaart,
voorzitter.

AGENDA
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. HH Verslag bijeenkomst 07-03-2019
4. Rondvraag
5. Korte pauze, verkoop loten
6. Veiling
7. Stuiverboeken
____________________________________________________________________
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Verslag algemene ledenvergadering
van de Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei
Gehouden op 7 maart 2019in Ede
Van het bestuur waren aanwezig: Piet Driessen, Wil Doesburg, Roy Lijbaart, Berry
Jakobsen, Lammert Brouwer en Erik Bel (iets later). Daarnaast waren ongeveer 40
leden aanwezig.
1.
Om 20.04 opent de voorzitter, Roy Lijbaart, de vergadering en meldt een tiental leden die zich afgemeld hebben.
Hij vraagt aandacht voor de drie leden die het afgelopen jaar zijn overleden te
weten dhr. Smid, mevr. Bouman en mevr. Smit. De vergadering herdenkt hen
staande met een moment stilte.
2.
De notulen worden bij het ontbreken van een secretaris verzorgd door Lammert
Brouwer. De agenda is iets aangepast n.a.v. de bestuursvergadering van 21
febr.
3.
De notulen van de ALV 2018 worden zonder opmerkingen vastgesteld met
dank aan Lex van Rootselaar voor het opstellen. Roy leest het secretarieel jaarverslag 2018 voor. We hebben nu 144 leden. Pijnpunten: geen secretaris, afname aantal leden, vergrijzing en geen jeugd meer. De vergadering reageert
met applaus.
Vraag: verhouding aantal leden Ede-Barneveld. Antwoord: ongeveer 2/3 - 1/3
4.
Financiën. Financieel verslag door de penningmeester. Geen vragen. Wil geeft
nog enige uitleg.
Voorstel contributieverhoging naar €20,- en €40,- (met blad) euro. Roy legt een
en ander uit. Het bedrag wat overblijft voor de vereniging wordt op deze manier (stijging abonnementskosten van het blad Filatelie) meer gelijkgetrokken.
De vergadering reageert positief. Vraag: Ons reservegeld? Dat wordt ingezet
want we draaien momenteel verlies. Meer inzetten op gezellige clubavonden is
het doel en daar gebruiken we reservegeld voor. Peter Fidder geeft nog aan dat
je beter iedere 2 á 3 jaar iets kunt verhogen i.p.v. in één keer een groter bedrag.
De vergadering is akkoord (unaniem) met de verhoging.
5.
Verslag kascontrolecommissie door dhr. Schol. Mevr. de Boer en dhr. Schol
hebben 26 febr. j.l. de kas gecontroleerd (betere naam: financiële audit
commissie?). Ze hebben een correcte en adequate boekhouding geconstateerd.
De kascommissie adviseert de penningmeester en het bestuur te dechargeren.
De vergadering reageert met applaus. Dhr. Schol treedt af als lid van de com
missie. De commissie gaat nu bestaan uit mevr. de Boer en de heren
van Holthe en Fidder (nieuw).
6.
Bestuurszaken:
A. Nog steeds geen secretaris. Berry Jakobsen wordt herkozen. Roy neemt
afscheid van Pieter Driessen. Prima werk gedaan!
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Roy overhandigt Pieter een cadeautje. (applaus). Cees van Holthe gaat het
overnemen met Gerard en Harry als secondanten. Cees wil het huidige
systeem handhaven
B. Rondzendingen. Berry vertelt hierover en geeft aan dat de sectiehoofden de
gebruikelijke waardering zullen ontvangen.
C. Roy kondigt het lid van verdienste 2018 aan. Dat is Berry.

Het wordt omlijst met applaus en
een cadeautje.

D. Oorkondes wegens het zoveel jaar lidmaatschap worden aangekondigd. (zie
lijst bij agenda van vorige maand).
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Ter plaatse wordt een
oorkonde uitgereikt aan
Fred Croezen.
De andere oorkondes
zullen bezorgd worden.
E. Met de jeugdboeken gaat binnenkort iets gebeuren.
Clubavonden in Barneveld gaan door tot zomer 2020. Daarna stoppen ze in
principe.
Nieuwtjesdienst loopt sterk terug en geeft verlies. We gaan onderzoeken of dit
anders georganiseerd kan worden. Met de paar overgebleven Nieuwtjesdienstleden wordt contact opgenomen.
De veiling proberen we aantrekkelijker te maken. Het blijft zo dat de inzender
de prijs bepaalt.

7.

8.

F. De Jan Mak trofee gaat naar Albert
Schol. (applaus).
Rondvraag.
Peter: Mist begroting. Moet wel op agenda
volgend jaar. Wordt meegenomen.
Vragen over oude rondzendboekjes (2013).
’Houten’ laat het lang doorlopen. Waar
schijnlijk dit jaar afgehandeld volgens
Berry. Dhr. Schol geeft aan dat hij dit jaar
ook geen overzicht/bevestiging van
inleve ren heeft gehad. Berry gaat het na
zoeken. Roy gaat vragen stellen op jaarvergadering van het SVF.
Margriet Vermeulen vraagt naar spullen van
Restore. Tip: neerleggen voor
iedereen. Erik antwoordt dat het op de volgende veiling komt.
Pieter dankt iedereen nog en vraagt applaus voor Gerard en Harry.
Roy sluit de jaarvergadering om 20.54 uur. ( 15 min korter dan vorig jaar!!)

Lammert Brouwer.
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Huishoudelijke vergadering:
1.
Inleveren veilingkavels Ede t/m 14 maart.
- 14 mrt, clubavond met veiling, Barneveld (meer dan 200 kavels!)
- 9 mrt, Voorjaars-postzegeldag in “Ons Huis”
- 21 mrt, clubmiddag
- Novio-Fair 2019. Nijmegen op 9 & 10 maart.
2.
Verslag vorige vergadering. Opmerking: de naam Bel was vermeld met 2 keer
een L. Dit moet echt met één L.
3.
Rondvraag. Lammert vraagt nog aandacht voor veiling Barneveld. Kavellijsten
komen op de mail. Albert geeft nog aan dat op 6 april de veiling in Velp is.

____________________________________________________________
Van de Redactie

O

p onze eerstvolgende bijeenkomst zal er een veiling plaatsvinden.
Plaatsing van de veilinglijst in de Fila zal veel pagina’s in beslag nemen.
Daarom vindt u hier geen lijst. Degenen die de papieren versie van de Fila ontvangen,
kunnen deze lijst bij Berry aanvragen. (Berry Jakobsen, tel 0318 613806).
Voor degenen die de digitale versie ontvangen zal er een download beschikbaar zijn.
De veilinglijst staat dus ook op de website.
In deze Fila staat ook nog een artikeltje van Roy over bijzondere Syrische luchtpostzegels, dat hij mij al een tijdje geleden toestuurde. Sorry Roy, maar wat in ’t vat zit,
verzuurt niet!
Verder was Arie een tijdje van de straat, omdat hij een moeilijke puzzel had om op te
lossen! Daarvan laat hij ons getuige zijn op een paar pagina’s verderop.
Fijn dat door jullie bijdragen onze Fila leuk blijft om te lezen! Hartelijk dank.
Wie volgt?
____________________________________________________________________
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Beste Allen,

V

andaag zijn Erik en ik op verkenning geweest bij het bedrijf Restore. Na een
korte rondgang door dit enorme complex, waar allerlei goederenstromen verwerkt, (gerepareerd) en gesorteerd worden, hebben we een goed gesprek gehad met
de manager van dit bedrijf (Wout Voerman), waarin we hebben uitgelegd wie we zijn
en wat we zoal doen bij onze vereniging.
Het is zo dat er soms ook wat postzegels, postzegelalbums bij het ingeleverde huisraad zit. De vraag aan ons was dat we deze “verzamelingen” zo eens in het kwartaal
wilden bekijken en het bedrijf hierin wil adviseren. Het was en is niet de bedoeling
dat we als (op)koper zouden acteren.
Omdat er totaal geen zicht was op de volume en/of materiaal hebben we deze verkennende vergadering afgesproken.
We hebben de “oogst” van de afgelopen maanden gezien en ook beoordeeld.
Wat op tafel lag waren een paar stockboekjes met veelal de “rommeltjes” van de
beginnende (jeugd)verzamelaar, niet eens geschikt voor onze stuiverboeken.
Ook een gesloopte wereldverzameling op voordrukbladen en een Duitsland
(vnl klassiek) verzameling in een (oud) stockboek.
Voor de beide verzamelingen hebben we afgesproken dat deze naar een veiling gaan
en de inkomsten zijn ook voor Restore. De overige spullen hebben we gekregen en
zijn voor de club. Deze spullen gaan naar onze veiling en/of stuiverboeken.
We hebben ook afgesproken dat Erik (voorlopig) de contactpersoon voor onze
vereniging wordt en een klein contract zal maken over de gemaakte afspraken.
Samenvattend: een mooie samenwerking tussen kringloop en filatelistenvereniging,
er gaan geen zegels (meer) naar het oud papier en als er wat weggegooid moet
worden dan mogen wij dat doen.
Op de eerst volgende clubavond vraag ik naar vrijwilligers, die dit werk willen en
kunnen doen.
Ik hoop dat ik jullie voldoende heb geïnformeerd, mochten er nog vragen zijn dan
hoor ik dat graag.
Roy

___________________________________________________________________
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WIST U DAT ?
Wat kunnen we zoal in een “Afrika album” vinden?

O

p de september clubavond (2018) na de vakantie, keek ik wat in een
“Afrika album” dat Henny van de Berg, onze huishandelaar, had meegenomen,
met voornamelijk postfris materiaal van Afrikaanse landen na de onafhankelijkheid,
zo rond 1962. Interessant maar niet interessant genoeg om daar warm voor te lopen.
Echter zowat op de laatste bladzijde viel mijn oog op een serie luchtpostzegels uit
Syrië en ik dacht “hoe kan dit nou?”. Ik had net in het mei-nummer van Fila al de
luchtpostzegels van Syrië beschreven. De zegels kwamen me bekend voor maar de
overdrukken waren voor mij totaal nieuw. Het album van Henny gekocht met de
uitleg waarom ik het kocht. Het zijn een viertal zegels met als opdruk:
Lignes Aeriennes F.A.F.L. (Forces Aériennes de la France Libre) en een aangepaste
waarde. Hieronder een tweetal voorbeelden.

Het gaat om piloten die zich hebben aangesloten bij de troepen van generaal
de Gaulle en de Vichy regering en de troepen
(die samenwerkten met de Duitsers) hadden
verlaten. Deze “vrije” piloten onderhielden o.a.
de postverbinding met de koloniën.
Het is bij deze 4 zegels gebleven en de zegels
zijn niet erkend door de UPU omdat ze werden
gebruikt voor de interne Franse postgebieden.
(zie kaartje). De opvolgers van deze zegels zult
u zeker herkennen en is in menig Frans landenalbum te vinden.
De F.A.F.L. was niet de enige die zegels heeft
uitgegeven tijdens de 2e WO, een verzamelgebied voor specialisten b.v. France Libre,
Camel Corps Palmyra en Résistance.
De komende tijd ga ik proberen een brief
hierover te “scoren”, ik weet nu op welke
kenmerken ik moet letten.
Blijf kijken, vertel er over, laat het zien en deel je kennis.
Roy
Bron: StampoRama.com
______________________________________________________________________________

Fila
maart 2019
9
____________________________________________________________________

PUZZELEN EN VERZAMELEN

I

k puzzel graag, liefst een wat moeilijker puzzel.
Mijn kinderen weten dat en zoeken altijd iets op dat een nieuwe uitdaging vormt.
Meestal leidt dat tot een puzzel waar ik een tijdje mijn tanden op mag stuk bijten.
Deze keer hadden ze iets heel anders voor mij gevonden, een puzzel (Clementoni,
1000 stukjes) die ik rechtgeaarde filatelisten niet wil onthouden.
Ik heb de puzzel eerst maar gelegd dat geeft een beter beeld.

Arie Oskam
__________________________________________________________________
PS: noot van de redaktie: Daar ben je heel wat avondjes mee zoet geweest!!!
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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 31 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.

____________________________________________________________________

Stelling van de maand
Postzegels verruimen je kijk op de wereld

Zoekertjes

H

ebt u als lid van de filatelistische vereniging “de Gelderse Vallei” iets te koop of
zoekt u iets op filatelistisch gebied, dan kunt u dat kosteloos doorgeven aan
Anneke de Wit, Elias Beeckmanlaan 40, 6711 VS Ede of
dewit.anneke@hotmail.com
en het zal éénmaal geplaatst worden.

Voor mijn themaverzameling Fokker vliegtuigen zou ik graag uit 2009 het velletje
“100 jaar gemotoriseerde luchtvaart in Nederland” hebben, maar vooral 2676 Fokker
Friendship en 2681 Anthony Fokker in zijn Spin, het liefst gestempeld/gebruikt.
Wie kan mij daaraan helpen?
Jos van der Maesen
Ramaerlaan 3, 6721 AZ Bennekom, 0318 413195.
____________________________________________________________________
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Puzzelrubriek

D

e afgelopen maand kwamen er vele oplossingen binnen; blijkbaar waren de
vragen niet zo moeilijk. Er zitten trouwens leuke reacties van de puzzelfanaten
tussen, dus ga zo door.
Oplossing
Vraag 1 Rode Kruis zegel, iedereen zat in de serie van 203 t/m 207
Vraag 2 de 1e Vuurtorenzegel was nummer 1620, het heeft inderdaad lang geduurd
voordat wij een zegel met een vuurtoren hadden.

Vraag 3 Blok met alle leeftijden was inderdaad 2670, de cijfers 88 kan je op vele manieren wegstrepen en alles is mogelijk.
Vraag 4 Schipluiden, ik zelf had een andere in gedachten, maar velen gaven nummer
246 op uit de ANVV serie.
Vraag 5 Spaanse Iris was te vinden op nummer 2169, deze vraag werd bijna door iedereen goed beantwoord.
De bonusvraag gaf iets meer moeilijkheden, ik heb een verschil van 3 zegels aangehouden om het niet te ingewikkeld te maken maar de bevrijdingszegels zijn nummer
428-443, 660, 970, 1072, 1198-1199, 1329-1332 en 1644, totaal dus 26 zegels.
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Stand
Naam
Peter Fidder
R. Ietswaart
L. v.d. Maesen
Wim Holleman
H. Wolters
W. van Doorn
J. Huiskes
Arie Oskam
W.H. Verhoeff
C. van Holthe
J.A. te Loo
Geo van Dartel
Gerard de Nooij
J. Bisschops
Anneke de Wit
Rik van Andel
Jacqueline de Wit

Huidige stand
472
384
376
350
288
207
185
153
129
116
116
106
72
68
61
47
38

maart

Nieuw totaal

17

489

15
15
12

391
365
300

17
20
20
15

133
126
92
83

11

49

Nieuwe opgave
Hieronder vindt u de opgave voor de komende maand, inzenden mag tot 21 april. De
reden hiervan is dat ik met vakantie ben, maar de puzzel voor de volgende maand zal
ik tijdig aan de redactie doen toekomen, zodat u niet zonder zult zitten.
De puntentelling werk ik dan later bij en in het daarop volgende nummer vindt u dan
van 2 puzzels de antwoorden tegelijk.
1.
NVPH nummers van Wereld Bloed donordag
2.
NVPH nummer van de tuinviool
3.
NVPH nummer van de olifant
4.
NVPH nummer van Aniek van Koot
5.
NVPH nummer van zegel waarbij Rietveld wordt genoemd
Bonusvraag: Welk blok heeft zegels die thuishoren in een aantal gebieden / gebieden
zoals kaas, beenham, banaan en likeur
Uw oplossing graag sturen naar:
L.L. Louwerse, Koningin Wilhelminastraat 51, 2811 TT REEUWIJK.
Succes.
Leen Louwerse
____________________________________________________________________

”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

