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Filatelistenvereniging de Gelderse Vallei
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Jaargang 30 – nr.6 – augustus 2019
Ede: 5 september: Eerste bijeenkomst in seizoen
met eigen ruilmateriaal
Barneveld: 12 september: Bijeenkomst met quiz
Ede: 19 september: 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. 6, augustus 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
(commissaris@fv-degeldersevallei.nl)

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 5 september 2019 in de zaal van
“Fortissimo”, Sportparkweg 8 te Ede. Aanvang 20.00 uur.

Wat lijkt het een tijd geleden dat we voor het laatst contact hebben gehad, zowat
3 maanden geleden. Niet dat onze hobby zolang heeft stil gestaan (lees ook een
artikel hierover in de laatste Filatelie) maar samen bezig zijn en elkaar ontmoeten is
vele malen leuker.
Als ik de agenda erbij neem, staan daar nog maar 4 clubavonden
gepland vóór het einde van dit jaar 2019 (eigenlijk zijn het 12 bijeenkomsten, met die
van Barneveld en de postzegelmiddagen erbij).
Volgende maand een lezing, in november de veiling en december de Sinterklaasbijeenkomst. Tijd dus om uw kavels aan te bieden bij de veilingmeester, doe dit
digitaal en voor 11 oktober (i.v.m. samenstelling veilinglijst voor Fila). Heeft u hulp
nodig, neem dan contact op met Berry of één van de bestuursleden.
Na de vakantie-periode stond altijd een avond met handelaar gepland, maar de afgelopen keren is dat niet doorgegaan en hebben we dat opgevangen met de oproep om
vooral uw materiaal mee te nemen. Ook nu vragen we uw “handel” mee te nemen en
aan de clubleden aan te bieden. Als extra zal er een kleine ”Duitsland infostand”
staan met materiaal en informatie. Voor de Duitsland-verzamelaars een kans om hun
verzameling aan te vullen.
In het voorjaar is Cees tot nieuwe beheerder van de stuiverboeken gekozen. De voorraad is afgebouwd en uitbetaald en we hebben u gevraagd om de nieuwe stuiverboeken deze maand mee te nemen. Ik verwacht hier heel veel van, laten we Cees en zijn
medewerkers “bedelven” onder een enorm aantal nieuwe boeken. Tijd om het stof
van uw verzameling te halen en uw hobby weer op te pakken.
U komt toch ook? Hartelijk welkom en veel verzamel plezier toegewenst.
Roy Lijbaart, voorzitter.
AGENDA
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. HH Verslag bijeenkomst 06-06-2019
4. Rondvraag
5. Korte pauze, verkoop loten
6. Gezellige avond
7. Stuiverboeken
________________________________________________________________
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Verslag bijeenkomst van 6 juni 2019
1.

Opening
Roy opent de vergadering om 20.15 uur en heet ieder hartelijk welkom.
Hij is erg blij met de opkomst.

2.
-

Mededelingen en ingekomen stukken
Voor allen een gratis consumptie i.v.m. 2e prijs beste vereniging van SVF
Er worden een 2 tal vragen vanuit de vergadering gesteld:
1. Bevestiging na inlevering Rondzendboekjes en
2. Afrekening Rondzendboekjes 2014/2015.
In de antwoorden wordt een korte verklaring gegeven van de werkwijze bij het
innemen en afhandelen van de rondzendboekjes.
In verband met de verhuizing naar Houten is hier stagnatie in opgetreden, maar
we kunnen er van uit gaan, dat de oude boekjes vóór het einde van het jaar
zullen zijn afgerekend met de inzenders.

-

Korte samenvatting ALV:
- Oproep om boekjes vd Globe in te leveren ivm het kunnen afrekenen met de
inzenders. Probleem onderkend.
- Vanaf 2020 gaat de veiling naar Houten, wie wil de opvolger worden?!
- Na april 2020 stopt het postzegelwinkeltje, wie gaat Hans opvolgen?!
- Afdracht: 2020 staat onder druk, winstwaarschuwing! Blijft op 4 euro.
- Afdracht KNBF blijft 4, 95
- Afdracht maandblad Filatelie blijft 20,57
- Integratie Po en Po nog niet rond. Wel rondzendverkeer, geen fusie.
- Verenigingsprijzen: 1 Rijssen, 2 Ede, 3 Echt
- Volgende vergadering: 9 mei (onder voorbehoud)
Er zijn geen ingekomen stukken.
Er liggen nog enkele nieuwtjes van Aruba en Duitsland, welke tegen kostprijs
gekocht kunnen worden.
Peter Fidder krijgt een dik stockboek uitgereikt voor de ladderwedstrijd.

3

HH Verslag bijeenkomst 02-05-2019
Deze is goedgekeurd.

4.

Rondvraag
Er zijn geen vragen

B.Jakobsen, 2e secretaris
____________________________________________________________________
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Programma 2019/ 2020
Barneveld
Dit jaar is de planning om nog door te gaan in Barneveld. (Laatste jaar?)
Dus voor het komende seizoen nog een programma.
Steeds de tweede donderdag van de maand. Via de mail stuurt Rob Bosman een week
van te voren nog een herinnering.
september 2019
We starten met een quiz. Ook zien we graag dat er
dan(of al eerder) stuiverboeken bij Rob ingeleverd
worden.(tel:0342-414418)
oktober 2019
Lezing ? Wie komt er met een leuk verhaal ?
november 2019
Veiling. Kavels kunnen vanaf nu t/m 8 november bij
mij (Lammert Brouwer 0342-417991 of 0683569229) of bij Rob Bosman ingeleverd worden.
Een paar dagen voor de veiling mailen we een veilinglijst.
december 2019
Gezellige jaarafsluiting
januari 2020
Quiz
februari 2020
Jaaroverzicht ….. en hoe verder.
maart 2020
Veiling. Nadere info volgt later.
april 2020
Lezing ??
mei 2020
Laatste keer in Barneveld ? Maken we er een feestje van ???
Ede
5 september 2019
Start nieuwe seizoen
19 september 2019
Postzegelmiddag
3 oktober 2019
Lezing
17 oktober 2019
Postzegelmiddag
7 november 2019
Veiling
21 november
Postzegelmiddag
12 december 2019
December avond met koffer en 1 kader
19 december 2019
Postzegelmiddag
2 januari 2020
Nieuwjaarsbijeenkomst, Postzegelwinkel
16 januari 2020
Postzegelmiddag
6 februari 2020
Lezing
20 februari 2020
Postzegelmiddag
5 maart 2020
Ledenvergadering
14 maart 2020
Postzegeldag in Ons Huis
19 maart 2020
Postzegelmiddag
2 april 202
Veiling
16 april 2020
Postzegelmiddag
7 mei 2020
Quiz
21 mei
Postzegelmiddag
4 juni 2020
Postzegelavond
___________________________________________________________________
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Vakantie met Koning Luis. (Lodewijk I)
Elk jaar, zo rond de zomer is het voor mij een periode zonder “agendadruk” en een
periode van tripjes en uitstapjes. Daarnaast ongehinderd genieten van de “Tour de
France” en andere “hoogtepunten” waar ik in de regel geen aandacht aan besteed.
Naast deze “uitspattingen” blijft er genoeg tijd over om wat aan mijn
postzegelverzameling te sleutelen. Ik gebruik deze periode om een thema wat verder
uit te diepen of iets op te pakken waar ik geen zin in had en/of geen tijd voor wilde
vrijmaken. Ergens in juni besloot ik mijn doubletten, verspreid in diverse albums,
kaartjes, enveloppen en plekken waar ik geen weet meer van had, te ordenen. Ik kan
u verzekeren “het ruimt lekker op”. De projecten die zijn afgerond, Italië met zijn
Gebieden en koloniën en Portugal en koloniën. Groot Brittannië en Frankrijk heb ik
geparkeerd voor een andere keer.

Na het ordenen en op catalogusvolgorde zetten van de verzamelingen begon pas het
grote avontuur. U moet zich bedenken dat ik al deze zegels ooit in de afgelopen jaren
heb gezien en besloten had dat ze in het doubletten boek konden blijven. Nu jaren
later en filatelistisch wijzer heb ik mijn verzameling niet met een aantal maar met
tientallen zegels kunnen uitbreiden. Dat brengt me bij koning Luis, zijn naam voluit:
Lodewijk Filips Maria Ferdinand Peter van Alcântara Anton Michaël Rafaël
Gabriël Gonzaga Xavier Frans van Assisi Johan August Julius Valfando van
Saksen-Coburg-Gotha en Bragança (31 okt 1838 – 10 okt 1889) Luis was van
1861 tot 1889 koning van Portugal (Portugees: Dom Luís/Luiz I). Zijn internet-cv
kort samengevat; cultureel onderlegd maar politiek geen hoogvlieger. Maar
filatelistisch gezien een heel interessante en voor de verzamelaar een lastige periode
en dat ligt niet aan de schaarste en/of de prijs maar vooral aan de vele variaties die in
de catalogus zijn beschreven, zoals jaar van uitgifte, papiersoort, kleurenvariaties,
stempels, tandingen enz. Ik gebruik(te) voor mijn verzameling de Afinsa als bron,
maar mijn taalkennis reikte niet verder dan “Ole” en “Bravo” , een heel onhandige
beperking. Voor deze klus heb ik de Michel gebruikt en ik moet bekennen, goed mee
te werken met veel extra informatie.
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Een mede clublid merkte een tijd geleden eens op dat hij “de achterzijde van de zegel
schoonmaakte door ze af te weken”, voor mij klonk dat toen als “waar heeft hij het
over?”. De laatste jaren is ook voor mij de achterzijde heel
interessant en met name de klassieke zegels worden uitgebreid bekeken en schoongemaakt. Je weet niet wat je zoal
tegenkomt: plakkers diverse jaargangen, neusfrutsels van de
vorige eigenaren, halve brieven en de nodige reparaties. (zie
voorbeeld)
Sommige zegels vallen, tot mijn grote ergernis, in de
waterbak soms in delen uit elkaar. Terug naar Dom
Luís/Luiz I met wat voorbeelden waar tegen ik aan liep.

Als je te snel kijkt mis je de “geschweifter en Türbogenform”, wat voorbeelden van
de 80 Reis, nr 40 uitgave 1870/76. In de catalogus omschreven als:

Als je dan maar 1 exemplaar van die waarde hebt dan ontstaan misverstanden.
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Zegel nr 1 is nr 22 en zegel nr 2 is zegel 30. Nrs. 3 en 4 horen bij nr. 40. Nr 3 oranjegeel tanding 12 ½ en nr 4 rood-oranje met tanding 13 ½ . Of het normaal of gestreken
papier is weet ik niet (moeilijk te bepalen met name bij ongebruikte zegels).
Nog een voorbeeld in de vele variaties die voorkomen bv. Koning Luis uitgave
1882/84 (nr. 55)

De eerste drie zegels staan onder nummer 55A, 55B en 55C, ook hier heb ik geen onderscheid gemaakt in de verschillende papiersoorten. Als u goed kijkt zijn er nog wat
“smetjes” en aanmerkingen te maken over de getoonde zegels maar dat is alleen maar
een reden om te blijven speuren op een van onze clubdagen. Heeft u nog tips en/of
aanvullingen dan bent u van harte uitgenodigd. Als filatelist en verzamelaar zijn we
allen uniek en zijn we de specialisten van onze eigen verzameling. Na jaren oefenen
weet ik nu ook wat er bedoeld wordt met reimpressões, fita curva, nao denteados,
preto, laranja vivo, enz., wat heeft u deze vakantie meegemaakt en geleerd?
Roy
Bronnen:
Wikipedia: Lodewijk I van Portugal.
Michel en Afinsa catalogus

____________________________________________________________________
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Puzzelrubriek

Beste puzzelaars,
De meesten van u hadden de vragen uit de Fila van mei door en een cryptische omschrijving gaf in dit geval geen probleem.
Oplossing
Hier de antwoorden op de vragen:
1 Bij de eekhoorn waren meerdere mogelijkheden maar ik was zelf uitgegaan van
nummer 3013, echter 2282a was ook goed.
2 De eerste Maastrichtse zegel is nummer 901.
3 Het oudste melkmeisje gaf geen probleem: het was zegel 1080.
4 Panda’s te kijk was voor mij 1314 en deze hebben alle puzzelaars ook opgegeven.
5 De cryptische omschrijving van hamsteren had ook iedereen door, de zegel van
Appie Happie werd hier bedoeld, maar jullie hamsteren daar blijkbaar allemaal !
Niemand had deze zegel fout.
Dan nog de bonusvraag: Sinds welk jaar wordt de zegel ter gelegenheid van de
Dag van de Postzegel uitgegeven?
Hierop is het antwoord: sinds 1943 (zoals de meesten ook hadden vermeld)
Bij velen heb ik deze keer 10 punten extra gegeven voor de frankering.
De afgelopen maand heb ik mij gestort op de catalogus en weer een tiental nieuwe
opgaven gemaakt. De december-opgave wordt een iets andere, de puzzelaars zullen
er meer moeite voor moeten doen, maar dit zal beloond worden met extra punten.
Hoe die er uit gaat zien vertel ik (nog) niet, dit blijft nog even een verrassing.
De inzendingen weer graag uiterlijk 10 september bij mij in de bus,
Koningin Wilhelminastraat 51, 2811 TT Reeuwijk.
Graag filatelistisch frankeren voor de gehandicapten.
Leen Louwerse
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Nieuwe opgave
De vragen:
1.
Waar vind ik Fred Flintstone
2.
Het is knudde met FC Knudde
3.
NVPH Nummer eerste nationale tentoonstelling
4.
Gouverneur van New York
5.
De Ridderzaal
En de Bonusvraag: Hoeveel zegels heeft Chris Lebeau ontworpen ????

Stand
Naam
L. v.d. Maesen
Wim Holleman
R. Ietswaart
H. Wolters
W. van Doorn
J. Huiskes
Arie Oskam
J.A. te Loo
Geo van Dartel
W.H. Verhoeff
Gerard de Nooij
C. van Holthe
J. Bisschops
Jacqueline de Wit
Anneke de Wit
Rik van Andel
Peter Fidder

Vorige stand
411
402
384
332
207
185
170
170
166
129
124
116
115
73
61
47
9

mei

Nieuwe stand

27
22

438
424

30

362

30
30

200
196

25

149

30
30

103
91
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Vlissingen
In de afgelopen vakantieperiode was ik een paar dagen in Vlissingen. Ik overnachtte
in een strandhuisje en had het mooiste uitzicht ter wereld: steeds wisselende luchten
boven een zee, die er ook nooit hetzelfde uitzag,
zon, regen en storm, allerlei soorten schepen, die
vlak langs de kust voeren en de mooiste schelpen
op het strand.
Vlissingen heeft echter ook een andere kant: het stadje heeft een rijke historie. Dat zie
je o.a aan de gevels van de huisjes in de binnenstad en aan de monumenten . Deze
hebben veelal betrekking op de visserij en de maritieme geschiedenis. Van hieruit
vertrokken immers de schepen van de VOC (Verenigde Oostindische Compagnie),
Michiel de Ruyter is hier geboren en heeft hier geleefd en met hem heeft ook de marine in Vlissingen zijn sporen nagelaten.

Fort Rammekens, iets ten Oosten van Vlissingen en gebouwd
om de haven van Middelburg te beschermen, is korte tijd gebruikt als hospitaal om de zieken van de VOC- schepen te
verzorgen.
Het fort was ook van belang voor de bevoorrading van de op de
rede van Rammekens op goede wind wachtende schepen van de
VOC .
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Michiel de Ruyter is de grootste zeeheld van het land. Hij was
een geboren en getogen Zeeuw. Tot zijn verhuizing naar Amsterdam in 1655 woonde De Ruyter in
Vlissingen.
De naam van Michiel de Ruyter is voor
altijd verbonden aan de Nederlandse
marine. Hij speelde immers een belangrijke rol in de verdediging van de Nederlanden. Ook zorgde hij mede voor de
modernisering van de Nederlandse zeevloot. En hij was een van de oprichters van het
Korps Mariniers.
In de Nederlandse marine vernoemt men daarom altijd een schip naar deze grote zeeheld. Op dit moment is dat het luchtverdedigings- en commandofregat
Hr. Ms. De Ruyter. Ook vernoemt men vaak een schip naar het vlaggenschip van De
Ruyter: De Zeven Provinciën. Zo worden de namen van De Ruyter en zijn bekendste
schip in herinnering gehouden.

De Ruyters geboortejaar wordt elke vijftig jaar herdacht. Voor de laatste maal gebeurde dat met tal van activiteiten in 2007.

Fila
augustus 2019
12
____________________________________________________________________

Nog enkele dingen die je in (de buurt van)Vlissingen kunt tegenkomen: Zeeuwse
klederdracht (niet zo vaak meer, alleen op hoogtijdagen), de Zeeuwse bolus (heerlijk)
of de Deltawerken, een wereldberoemd project, dat Nederland tegen de zee moet
beschermen.

De historie van Vlissingen is interessant en leuk om te weten, maar veel leuker vind
ik toch het strand, de zee en de duinen met zijn strandpret, vogels, golven en
zeegezichten. De wind, de luchten, het eindeloos lopen met je voeten in het water, de
magie van eb en vloed en vooral de weidsheid van dit alles.

strandvondsten

zilverplevier

scholekster

strandpret

U kunt nu wel raden, in welke omgeving ik het liefst vakantie vier!!
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:

Afzender:
www.fv-degeldersevallei.nl

