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Filatelistenvereniging de Gelderse Vallei
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Jaargang 31 – nr. 7 – september 2020
In oktober geen clubavond

15 oktober: Clubmiddag, aanvang 14.00 uur

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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31e Jaargang nr. 7, september 2020
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: NL66INGB0006781363 tnv
Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei
Veilingmeester: Ron van Beest, tel 0343 415425 (veilingmeester@fv-degeldersevallei.nl)
Maandelijkse bijeenkomst 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.
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 clubbijeenkomsten.
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Eerstvolgende clubmiddag 15 oktober 2020 14.00 uur.
Geachte clubleden,
U mag best weten dat ik 17 september, onze eerste clubmiddag na de vakantie, behoorlijk zenuwachtig richting Fortissimo fietste. Daarnaast verheugde ik me enorm
op weer een clubdag van onze “gezellige” vereniging waar voor mij de ontmoeting
centraal staat. Zenuwachtig werd ik bij de gedachte “stel je voor dat een van onze leden ziek wordt”.
Met Gerard en Harrie hebben we de kantine zo ingericht dat per tafel 2 personen
plaats konden nemen en elke tafel stond weer op afstand van de andere tafels. Bij de
ingang stonden ontsmettingsmiddel en mondkapje gereed voor onze leden, alle voorzorgsmaatregelen waren getroffen en we waren benieuwd of onze leden (op deze
zonovergoten dag) ook zouden komen.
Al gauw werd mijn ongerustheid weggenomen, alle leden die zich hadden aangemeld
kwamen met een grote lach op het gezicht binnen en waren blij dat ze weer een
clubmiddag konden bezoeken. U heeft uw verantwoordelijkheid genomen door niet te
komen als er gezondheidsklachten waren, zich netjes aan de afstand gehouden en zich
gedisciplineerd gedragen, bravo! Even werd het te druk bij het halen van de
stuiverboeken, wilt u daar de volgende keer wat meer afstand houden?
Ons clublid Hennie van de Berg had ik uitgenodigd om met zijn “aanbiedingen” te
komen deze middag, helaas heeft hij zich moeten afmelden, Lammert Brouwer had
wat spullen meegenomen van een nalatenschap en dit was een mooie gelegenheid om
even te neuzen. Berry had een aantal nieuw uitgekomen catalogussen Nederland bij
zich voor de verkoop en de vereniging heeft de nieuwe Michel: China 2020 aangeschaft.
Na afloop hebben we nog eens goed gekeken naar de opstelling en we werden het
eens, dat de komende clubmiddagen door maximaal 30 leden bezocht kunnen worden. Om teleurstelling te voorkomen is het belangrijk dat u zich, via onze site, opgeeft voor deze clubmiddag!
De eerstvolgende clubmiddag zal op15 oktober 2020 georganiseerd worden. Elke
maand opnieuw zal het bestuur besluiten of er weer een clubmiddag gehouden kan
worden.
Op dit moment is het voor het bestuur onmogelijk om een veilige clubavond te
organiseren en daarom hebben wij tot nader order besloten om de nu geplande
clubavonden te laten vervallen. Als het enigszins mogelijk en veilig is, dan zal het
bestuur weer met plezier deze avonden organiseren.
Ik kijk uit naar de volgende clubmiddag, hartelijk welkom.
Roy Lijbaart

___________________________________________________________
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Verleden en Heden van mijn hobby

Berry Jakobsen

Toen ik 6 was ben ik begonnen met het verzamelen van postzegels.
Mijn moeder had een verzameling sigarenbandjes en ze dacht dat ik dat wel wilde
gaan sparen. Nou, echt niet. Dat vond ik niks.
Tijdens één van de avonden dat er op ons gepast werd door een dienstplichtige
soldaat was één van deze oppassers het, die mij aan het verzamelen van postzegels
bracht. Ik kreeg van hem een dik insteekboek vol met Nederlandse postzegels. Later
een catalogus gekocht en toen ben ik gaan verzamelen. Veel later werd dit pas serieus. Ik kocht bijv. nieuwe postzegels in het houten postkantoor op de Parkweg bij
juffrouw Dien. Dit gebouwtje stond voor de kolenboer. Had ik weer een gulden dan
ging ik een automatenboekje trekken op de J. Tooroplaan.
Zo ging ik ook wel op de fiets naar Wageningen om daar bij de postzegelhandel
Meurs postzegels te kopen. Eén van de opmerkingen die mij altijd is bijgebleven,
was: “ je gaat toch geen velletjes van 10 dezelfde postzegels sparen?” Nee dat heb ik
niet gedaan.
Wat verzamel ik nu? Veel, maar ook
weer niet alles. Maar enige aandacht heb
ik voor puntstempels op nr. 19.
Ook voor aantekenstrookjes zowel los
als op brief. Hiernaast staan ogenschijnlijk 2 dezelfde
strookjes afgebeeld. Dit leverde enige tijd geleden een
leuke anekdote op.
Binnen dit verzamelgebied worden nog steeds nieuwe vondsten gedaan. Ondergetekende constateerde dat er weer een niet vermelde strook gevonden was. Dit keer ging
het om een gelegenheidsstrook. Eén van de leden had de vermelding in ons clubblad
van de LVVA zien staan en constateerde dat hij deze strook niet in het bezit had. Hij
ging op zoek. Eerst bij zijn voormalige werkgever de huidige PostNL. Nee, dat lukte
niet. Toen de afdeling van Philatelica Rotterdam benaderd. Daar waren ze zich niet
bewust van deze afwijking. Het kwam niet tot een oproep om deze strook te vinden
bij de andere leden. Na dit verteld te hebben gaf hij mij enkele van zijn dubbelen
boeken. En u raadt het al: In het 3e boek vond ik de bewuste strook. Oftewel zonder
het te weten had hij de strook al enige tijd in zijn bezit…. Ik stootte de voorzitter aan
en vroeg hem (gekscherend) of hij deze strook wilde hebben. Want ook hij had de
“nieuw gevonden” strook nog niet! Dus: hetgeen je zoekt, heb je misschien al en kijk
vooral eens in je dubbelen boeken!
Later heb ik nog een exemplaar gevonden in het rondzendverkeer. Bij aantekenstrookjes is het dus goed opletten wat er staat.
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Postwaardenstukken van Nederland.
Het liefst met bijzondere aantekeningen als beschadigde post of herstelpost. Aanwijzingen van de post: In
bijgaand poststuk staan maar liefst 4
fouten. 1 de naam is fout geschreven.
2 de straatnaam is onjuist. Het moet
Durendaal zijn. 3 het huisnummer
ontbreekt evenals 4 de postcode. En
ondanks de vele fouten werd dit toch
op het juiste adres afgeleverd.
Heb ik alle verzamelgebieden genoemd? Nee. Is verzamelen leerzaam? Ja, op vele
vlakken. Kun je lesgeven aan de hand van postzegels? Ja. Kun je een werkstuk
maken voor je eindexamen met postzegels? Ja. Ik heb dit gedaan met postzegels van
Bolivia. Leverde dit een goed cijfer op? Zeker. Jaren later vroegen ze nog of ik dit
werkstuk, met name de postzegels, terug wilde hebben. Ze mochten het blijven
gebruiken als voorbeeld hoe je met behulp van postzegels kunt vertellen over een
land en zijn bestuursvorm, munteenheid, leiders, beroemdheden en nog veel meer.
Wat heb ik met het getal 255? Nou, dat betekent hetzelfde als” Ede”.
In de puntstempelreeks heeft elk hoofdpostkantoor of bijkantoor een nummer gekregen. Ede kreeg 255 toe bedeeld.

____________________________________________________________________
Van de redaktie
Helaas bestaat het clubblad deze maand uit slechts 8 in
plaats van 12 bladzijden.
Onze voorzitter, Rob en Leen hadden hun vaste bijdrage
gestuurd en gelukkig kwam Berry op de valreep ook nog
met een bijdrage aan de Fila (bedankt voor jullie bijdragen) maar voor de rest was er deze maand gebrek aan kopij! Ik vraag me af, of er nog wel belangstelling is voor de Fila vanuit de leden??.....
Ik wil nl niet weer bij de vaste leveranciers van artikeltjes aankloppen om kopij.
En ook míjn schrijfsels zijn niet onuitputtelijk.
Ik vind dat het nu maar eens vanuit de andere leden van de vereniging moet komen.
Vaak genoeg is er gevraagd om bijdragen aan de Fila.
We kunnen Corona de schuld van veel dingen geven, maar toch niet van het gebrek
aan kopij?
Hopelijk ontvangen we volgende maand ook bijdragen van anderen!!!!!!!!!!
____________________________________________________________________
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Puzzelrubriek

Beste puzzelaars,
Puzzel mei
Hierbij dan (eindelijk) de oplossing van de laatste puzzel voor de vakantie. Er kwamen weer een aantal inzendingen binnen en iedereen heeft weer behoorlijk gezocht in
de catalogus.
Oplossing
No. 1 doolhof stond op nummer 1040
No. 2 de fluitketel staat op 895, maar 2472 was natuurlijk ook goed
No. 3 een schorpioen was te vinden op nummer 2588, maar die stond ook afgebeeld
op nummer 1646
No. 4 de sponsor was natuurlijk Unox en de worst is te vinden op nummer 2476
No. 5 was natuurlijk Deventer koek met nummer 2436, maar ook 1373 is
goedgekeurd.
Puzzel augustus
Wij zijn dus weer begonnen aan het nieuwe seizoen, de eerste puzzel leverde de volgende antwoorden op:
Oplossing
No. 1 Erasmus is te vinden op 286, maar ook op 931
No. 2 Volendam was een makkie: 711 en 748 kwamen in aanmerking
No. 3 NLR werd ook door de meesten gevonden, dit was nummer 1607
No. 4 Slot Loevestein was te vinden op nummer 2816
No. 5 gaf de meeste problemen: de puzzelaars kwamen uit op daad van verzet, illegaal uitgegeven, ongeldig verklaard, tandingmachine stuk; maar ik had er niet voor
niets bij gezet dat dit een zoekopdracht was. De werkelijke reden was namelijk een
staking op de drukkerij en deze 4 waarden moesten verzonden worden. Vandaar niet
getand en dus in werkelijkheid op dat moment alleen gesneden en verzonden.
Omdat niemand deze vraag goed had, zal ik iedereen belonen met 3 punten voor de
moeite.
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Voor de regelmatige inzenders heb ik deze maand nu ook de bonus voor de mooie
zegels verwerkt. Deze bonus geldt voor een leuke frankering, die gaat naar
“De Postzegelvriend”, de stichting die personen, die niet meer de deur uit kunnen,
helpt aan zegels.
Nieuwe opgave
Vraag 1 De zilvervloot
Vraag 2 Van Harte
Vraag 3 Narcis
Vraag 4 Koploper
Vraag 5 Ik lust geen bruine bonen
En voor de super puzzelaars: in de decemberpuzzel zullen weer Nederlandse
plaatsnamen zijn verwerkt in een zin.
Stand
Naam
Geo van Dartel
J.A. te Loo
Gerard de Nooij
Arie Oskam
Anneke de Wit
Jacqueline de Wit
W. van Doorn
J. Huiskes
Peter Fidder
C. van Holthe
J. Bisschops
L. v.d. Maesen
Rik van Andel
Wim Holleman
H. Wolters
Lex van Rootselaar

huidige stand
373
317
308
278
252
227
207
185
138
116
115
93
47
33
23

mei/aug

nieuw totaal

47
32
47

420
349
355

47

299

37

175

42

135

44
44
17

77
67
17

Oplossingen naar L.L. Louwerse, Koningin Wilhelminastraat 51, 2811 TT Reeuwijk
graag uiterlijk 10 oktober a.s.
Leen Louwerse
___________________________________________________________________

Fila
september 2020
7
____________________________________________________________________
Zeekanalen deel 4 (door Rob Bosman)
Het Kanaal van Korinthe is een kunstmatige waterweg in Griekenland.
De stormachtige zuidpunt van de Peloponnesos was
in de oudheid een gevreesde kaap. Daarom werden
vrachtschepen liever aan de ene oever van de landengte uitgeladen, op ossenwagens 6 km over de
"diolkos" (een soort primitieve spoorlijn) getrokken
en aan de andere kant weer te water gelaten en ingeladen.
In de 7e eeuw v.C. werd er al een poging gedaan om
de Landengte van Korinthe te doorsnijden. Ook de
Romeinse keizers Julius Ceasar, Caligula en Nero
hebben het geprobeerd, waarbij Nero het verst
kwam nl. 2 km aan de ene zijde en 1,5 km aan de andere zijde.
Ook de Byzantijnen en de Venetianen hebben nog een poging gewaagd maar het
heeft tot 1892 geduurd tot (met Frans
kapitaal) het kanaal gerealiseerd kon
worden en op 25 april 1893 is het
geopend.
Het kanaal is aangelegd op de plaats
waar de Landengte van Korinthe op
zijn smalst is, namelijk 6343 m. Het
lijnrechte kanaal is circa 6,3 km lang,
23 m breed en zo’n 8 m diep.
Het kanaal heeft de vaarweg tussen Piraeus en de Ionische Zee met ongeveer 350 km verkort. Toch is het enkel geschikt voor middelgrote schepen, want sterke
stromingen maken het gevaarlijk voor kleine bootjes,
terwijl de geringe diepgang een bezwaar is voor grote
schepen van meer dan 10.000 ton. Een sleepboot loodst
de schepen er doorheen in een halfuur. Dit gebeurt omzichtig, want de bijna loodrechte wanden van grind en
leem brokkelen regelmatig af. Lange wachttijden, hoge tolkosten en gevaarlijk manoeuvreren dragen evenmin bij aan een intensief gebruik.
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Het Manchester Ship Canal (MSC) is een 60 kilometer lang kanaal in Noordwest
Engeland. De bouw van het kanaal begon op 11
november 1887 en het werd officieel geopend
op 21 mei 1894.
De zogenaamde "Big Ditch" (Grote Gracht) bestaat uit de voor zeeschepen bevaarbaar gemaakte rivieren Irwell en Mersey vanaf de
Eastham Locks aan het Mersey estuarium
(monding van een rivier, waar zoet rivierwater
en zout zeewater vermengd worden en er zodoende brak water ontstaat, en waar getijverschil waarneembaar is) tot het stadscentrum van Manchester.
Door de bouw van het kanaal promoveerde het ver landinwaarts gelegen Manchester
tot zeehaven. Het kanaal werd gebouwd om de economische neergang waaraan Manchester op het eind van de 19e eeuw onderhevig was te stoppen. Door de stad van een
directe toegang tot zee te voorzien, wilde men de afhankelijkheid van de haven van
Liverpool voor de exportgerichte industrie in Manchester verminderen, wat de groei
zou stimuleren.
Vóór de aanleg van dit kanaal was Manchester met het bevaarbare gedeelte van de
Mersey verbonden door een kanaal alleen geschikt voor “Narrow Boats”.
Het belangrijkste bouwwerk langs het kanaal is het
Barton Swing Aquaduct dat het Bridgewater Canal,
het oude narrow boat kanaal, over het Manchester
Ship Canal voert. Het is uniek, omdat het 90 graden
opengedraaid kan worden om zeeschepen op het
kanaal door te laten.
Jammer genoeg zijn er geen postzegels van het kanaal, alleen zegels van schepen vernoemd naar Liverpool of Manchester.

___________________________________________________________________

Postzegelhandel

Rietveldlaan 126
6708 SV Wageningen

Mirjam Meurs

Telefoon 0317-423275
E-mail info@pzhmirjammeurs.nl
ING nr. NL45 INGB 0004 9853 98 Handelsregister 09147698
BTW nr. NL0019.15.911OB79

Postzegelhandel Mirjam Meurs is gespecialiseerd in abonnementen op
nieuwe uitgiften van zegels en fdc’s van landen en motieven van de gehele
wereld.
Ook leveren wij supplementen,voordrukalbums,insteekalbums,klemstroken,
catalogi en alles dat u voor uw verzameling verder nog nodig heeft van
DAVO, voorheen Importa, Leuchtturm, Schaubek, Lindner, Kabé, Safe,
Hartberger en Michel.
Wij zijn geopend op dinsdag en donderdag van 9.30 tot 14.30 uur en op
afspraak, maar u kunt uw wensen ook via de telefoon, e-mail of brief
kenbaar maken. Natuurlijk kunnen wij uw bestelling opsturen of binnen de
regio bezorgen.

Gespecialiseerd in abonnementen op nieuwe uitgiften van zegels en
fdc’s (van landen en motieven van de gehele wereld) en bijartikelen.

Aan:

Afzender:
www.fv-degeldersevallei.nl

