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Jaargang 31 – nr. 9 – november 2020
In december geen clubavond/clubmiddag

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. 9, november 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 06-20025044 (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 clubavonden.
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GEEN planning voor een clubmiddag in december.
Geachte Clubleden,
De RIVM besmettingsgrafiek van het coronavirus COVID-19 staat deze maand hoger
dan in oktober. We hebben geen clubdagen meer gepland in 2020!
U begrijpt dat ik niet met dit bericht wil komen, maar het kan niet anders en het geeft
meteen duidelijkheid.
In mijn inleiding van vorige maand “probeer ik de moed erin te houden” en heb ik u
meegenomen in wat wij denken en doen. Samen met de meegezonden tegoedbon
zorgde dit voor vele mooie, dankbare en creatieve reacties. Hartelijk dank daarvoor.
Het doet ons goed dat u heeft gereageerd en meedacht over de toekomst van onze
vereniging.
Ook deze maand komen we met iets nieuws namelijk een internetveiling. (Voor
bijzonderheden de volgende bladzijden). Veel voorbereidingstijd is hierin gestoken
en wij hopen dat u dit initiatief steunt en meehelpt om dit tot een succes te maken.
Warm aanbevolen!
Heeft u andere ideeën en/of adviezen dan horen wij dat graag van u, schroom niet om
te reageren.
Voor mij en zeer waarschijnlijk ook voor u, is en blijft een goede gezondheid met stip
op 1 staan. Ik hoop van harte dat het goed met u gaat. Dat het leven ook verder gaat
en dat we kwetsbaar zijn, realiseer ik me zeker wel. Afgelopen maand kreeg ik telefonisch het bericht van het overlijden van Rijk Peelen, (niet corona gerelateerd). Ook
namens u heb ik een kaart gestuurd naar de familie.
Ik wil afsluiten met een ingekomen stuk, waarin vermeld wordt dat wbevenementen
op 28 en 29 dec een beurs (onder voorbehoud) organiseert in Houten. Voor bijzonderheden zie de site van wbevenementen.eu
Hou vol en blijf gezond,
Roy Lijbaart

___________________________________________________________
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Beste postzegelvrienden,
We hopen dat het met u allemaal goed gaat en u nog gezond bent.
Hoewel ons verenigingsleven praktisch tot nul is gereduceerd (geen bijeenkomsten
meer, niet meer in stuiverboeken snuffelen enz, enz), hoop ik toch dat u zich met uw
verzameling heeft kunnen vermaken.
Misschien nog eens bekijken wat u nog mist of nadenken over een nieuw verzamelgebied.
Wat nog wel mogelijk is, zou een digitale veiling zijn die onder bepaalde voorwaarden uitvoerbaar is.
Hierbij is door een werkgroep, bestaande uit 3 leden nl Berry, Ron en Wil het voortouw genomen.
Door ons zijn een aantal spelregels opgesteld zodat de veiling een gestructureerd karakter krijgt en de afloop conform de regels kan plaatsvinden.
Daarmee hopen we te bereiken dat dit jaar toch nog een activiteit kan plaatsvinden en
hopelijk volgend jaar weer, want het is niet aan te nemen dat het coronavirus eind van
dit jaar al onder controle is.
Onderstaand de spelregels die voor ons allemaal het eenvoudigst zijn uit te voeren,
zodat er zo min mogelijk onderling contact is bv voor het verzamelen van de kavels
etc.
SPELREGELS voor de digitale veiling
-

Inzenders maken een lijst van hun kavels voorzien van omschrijving,
catalogusnr, catalogus waarde, **/* of 0, alsmede de inzetprijs. Deze lijst
insturen naar de veilingmeester vóór 7 december a.s.
De veilingmeester geeft de inzenders hun kavelnummers op.
Na afloop van de inzendtermijn ( 7 december ) maakt de veilingmeester de
definitieve veilinglijst op en stuurt deze naar Berry.
Vervolgens maken de inzenders een scan van hun kavels, voorzien van het
kavelnummer en sturen deze digitaal naar Berry.
De veiling wordt op de site van ons fv-degeldersevallei.nl onder de knop
“veiling” gepubliceerd, zodat iedereen de kavels kan zien en beoordelen.
De bieders vragen een veilingnummer aan bij de veilingmeester.
De veilingmeester stuurt de lijst van bieders met hun nummer naar Berry en
Wil.
Bieders kunnen nu bieden en wel op 2 manieren n.l:
een vast bod op een kavel uitbrengen ( b.v. € 5,- op kavel 1) of een
max bod per kavel uitbrengen (b.v. max €10,- op kavel 1, als de inzet € 2,00 is)
De biedingen dienen per mail naar de veilingmeester gestuurd te worden.
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-

-

-

-

Als men een max bod op een kavel uitgebracht heeft, dan wordt het bod
automatisch verhoogd door de veilingmeester als zijn inzet overboden wordt
totdat het max bereikt is.
Iedere dag geeft de veilingmeester de actuele stand van de biedingen door aan
Berry die deze in de kavellijst invult zodat iedereen kan zien hoe hoog de biedingen zijn en kan er eventueel overboden worden.
Na sluiten van de biedingstermijn (19 december) wordt de definitieve lijst
opgemaakt en kan per bieder zijn aankopen gekoppeld worden.
De inzenders krijgen de definitieve lijst van hun inzendingen zodat ze per
bieder het totaalbedrag kunnen opgeven. (Dat is het totaal van de biedingen +
de opslag van 5% en de portokosten, die afhankelijk zijn van het gewicht van
de kavels). De veilingmeester controleert deze lijst samen met Berry en Wil.
De bieder dient dit bedrag aan de penningmeester over te maken en na betaling
wordt dit aan de betreffende inzender(s) meegedeeld zodat het/de kavel(s)
opgehaald c.q. opgestuurd kunnen worden naar het adres van de bieder. De
bieder krijgt een betaalverzoek.
Als alles geregeld is, betaalt de penningmeester de inzenders de opbrengst van
hun kavels verminderd met 5% voor de vereniging en vermeerderd met de portokosten uit.
De bon van € 20,- die ieder lid inmiddels heeft gekregen kan tot eind 2021 bij
Miriam Meurs besteed worden of aan de veiling, maar alleen dan als het bedrag
van de bon in 1 keer besteed wordt m.a.w.: als de aankoop bij de veiling boven
de € 20,- is.
De bon kan niet besteed worden aan aankopen in de rondzending omdat dit
boekhoudkundig gescheiden is van de verenigingsboekhouding.

Deze spelregels zijn zodanig opgemaakt, zodat het niet nodig is om de kavels fysiek
bij de veilingmeester te brengen. Dat impliceert dat elke inzender de kavels dient te
scannen en te verzenden conform de spelregels. Voor het aanbieden van de scans kijk
hiervoor op de website fv-degeldersevallei.nl onder “veilingregels”.
We hopen dat hiermee een mogelijkheid geschapen wordt om naast de rondzending
toch uw verzameling uit te breiden.
De veilingmeester,
Ron van Beest
___________________________________________________________________
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Beroemde personen

(door Leen Louwerse)

Een beroemde schilder was natuurlijk Rembrandt, maar er zijn meerdere schilders
vereeuwigd op de Nederlandse postzegels.
Wij gaan eens kijken bij een schilder, die in de loop van de postzegel-uitgiften meer
zegels op zijn naam heeft staan dan Rembrandt, namelijk Vincent van Gogh.
Hij werd geboren op 30 maart 1853 te Zundert. Zijn vader
was predikant.
Het gehele gezin bestond uit totaal drie jongens en drie meisjes, zijn broer Theo werd vier jaar later geboren dan Vincent.
Hij was een stille jongen en werd nadat hij enige tijd op een
dorpsschool had gezeten weer naar huis gehaald en kreeg dan
ook thuis school.
Na enige jaren ging Vincent toch naar een kostschool in Zevenbergen. Daar leerde hij in de twee jaar, die hij daar verbleef, Frans, Duits en Engels. Na de twee jaar werd hij ingeschreven op de Rijks HBS te Tilburg, blijkbaar kon hij dus goed leren. Na een aantal
jaren werd hij toch weer van de HBS gehaald, wellicht omdat zijn vader het schoolgeld niet kon voldoen.
Op zijn zestiende jaar werd hij jongste bediende bij een kunsthandel te Den Haag.
Deze kunsthandel was geweest van een oom, ook
Vincent van Gogh genaamd. Deze oom was medefirmant geworden van de kunsthandel Goupil en
Zoon te Parijs.
Blijkbaar voldeed hij aan de verwachtingen en zijn
oom deed een goed woordje voor hem, zodat hij in
vaste dienst kon beginnen in Brussel bij een ander
filiaal.
Vincent begon in die tijd ook te corresponderen met
zijn broer Theo, die toen in Parijs woonde.
Na enige omzwervingen bij een aantal filialen van
de kunsthandel kwam Vincent weer terug in Nederland en startte een studie theologie. Echter de talen
lagen hem niet en na een korte periode vertrok hij
naar de Borinage (mijnwerkersstreek in België).
Bij hem bekruipt het gevoel, dat hij als autodidact
in staat is mooie tekeningen te maken en goed kan
schilderen. Hij krijgt enige tekencursussen van Charles Barque en maakt enige tijd later een voettocht naar Noord Frankrijk. Tijdens deze voettocht ziet hij vele dorpjes en
schildert deze. Hij bekijkt zijn werk, dat hij de afgelopen tijd heeft gemaakt en vindt
dit maar niets. Hij besluit deze weg te gooien en zodoende zijn er van zijn beginperiode weinig tekeningen of schilderijen overgebleven.
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In oktober 1880 besluit Vincent, op aanraden van zijn broer Theo, naar Brussel te
gaan en zich te gaan toeleggen op het schilderen. Hij neemt les bij enkele voor zijn
broer bekende schilders in België en verblijft daar dan ook. Echter in 1883 besluit hij
toch weer terug te keren naar Nederland en trekt voor enige tijd in bij zijn ouders die
inmiddels in Etten (N.Br.) wonen.
Hij verhuist daarna weer naar Den Haag en leert daar weer enkele nieuwe technieken
wat betreft de schilderkunst.
Vincent is een onrustig persoon en gaat in de zomermaanden naar de provincie Drenthe om daar ervaring op te doen.
Uit deze periode dateert het schilderij
“De Aardappeleters”, een nogal donker schilderij.
In zijn latere leven woont hij een aantal malen in België en
Frankrijk, maar hij blijft een arm persoon. In Antwerpen
probeert hij te komen op de Academie voor Kunstenaars, maar hij mag daar alleen op
de afdeling tekenles. Dat zint hem niet, hij wil ook werken met levende modellen, die
hier ook aanwezig zijn. Echter dit wordt hem verboden, waarna hij de Academie weer
verlaat. Zijn leraar vindt, dat hij eerst maar eens moet leren tekenen.
In 1886 gaat hij naar zijn broer in Parijs en verlaat onverwachts dus België. Echter
Vincent vindt het te koud in Parijs en gaat in 1888 richting Arles.

Hier verblijft hij nog een aantal jaren en huurt hier een mooie woning en zo kan hij
zijn vrienden ontvangen om hier mee te spreken over ieders ervaringen op het gebied
van de schilderkunst. In deze tijd ontstaan zijn meeste schilderijen met landschappen,
boerderijgezichten en zonnebloemen.
Vincent lijdt aan stoornissen en depressies hetgeen resulteert in een waarschijnlijke
zelfmoord in juli 1890 in Frankrijk. Omdat hij in eerste instantie vele tekeningen en
schilderijen zelf heeft vernietigd, dateren de meeste werken uit de laatste 10 jaar van
zijn leven. Vele werken hangen in het Van Goghmuseum te Amsterdam.
Leen Louwerse
Bron:Wikipedia
___________________________________________________________________
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Moderne valse zegels van Nederland

deel 1 ( door Jan Bisschops)

Tussen 2010 en 2012 hebben een Limburgse postzegelhandelaar en zijn maatje verschillende valse Nederlandse postzegels in grotere aantallen verkocht. Ze verkochten
stickers met daarop valse en echte zegels die samen het correcte tarief voor een brief
(zie afbeelding 1) of pakje (zie afbeelding 2) vormden.

Afbeelding 1 sticker met briefport: de
zakenzegel van 0,44Euro is vals, de zegel
van 0,02 Euro is echt

Afbeelding 2 Sticker met port voor een pakket:
alle zegels zijn vals

De echte zegel moest ervoor zorgen dat de frankering herkend werd door de apparatuur van de posterijen. De echte zegel was vanzelfsprekend een zegel met een lage
frankeerwaarde. De stickers werden met korting verkocht. Een win-win situatie voor
de verkoper en voor de koper. Tot de vervalsingen werden ontdekt, de zendingen
door de post werden geweigerd en de verkopers werden opgepakt. Indertijd was het
groot nieuws. De posterijen berekenden dat ze miljoenen euro’s schade geleden
moesten hebben. De mannen werden veroordeeld tot schadevergoeding en tot gevangenisstraf.
Ik ben geïnteresseerd in vervalsingen. Vooral van Oost Europese landen, maar als in
eigen land ineens vervalsingen opduiken gaat het kriebelen. Met zo’n grote schade
voor het postbedrijf zou je denken dat je die vervalsingen ook makkelijk zou moeten
kunnen vinden. Dat viel tegen. Ik heb een aantal postzegelhandelaren gemaild met de
vraag of ze toevallig deze vervalsingen waren tegengekomen en zouden willen verkopen. Dat leverde geen positieve reacties op en van een handelaar zelfs een heel boos
mailtje dat hij er niets mee te maken wilde hebben…
Ergens in 2014 bedacht ik dat ik misschien succes zou kunnen hebben met kilowaar
van Nederland. Dat bleek een goed idee. In een jaar tijd heb ik 30 kilo Nederland op
papier doorgeworsteld. Voornamelijk kleinformaat zegels, dus dat zijn heel veel zegels. Bij elkaar leverde dat iets meer dan 30 valse zegels op. Geen geweldige score,
maar ik was er blij mee, vooral omdat ik daarmee bijna alle verschillende vervalsingen te pakken had. Ik zoek er nog steeds een paar, maar daarover aan het einde van
dit artikel meer.
Voor zover ik weet hebben de Limburgse postzegelhandelaar en zijn compagnon acht
verschillende Nederlandse zegels vervalst: de rolzegels Koningin Beatrix NVPH
1244A, 1245A, 1246A, 1250A en 1251A (dat zijn de zegels van respectievelijk
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1,50; 2,00; 2,50; 6,50 en 7,00 gulden), de zegels Koningin Beatrix NVPH 2042 en
2043 (van 1 en 3 Euro) en de zakenpostzegel NVPH 2487, van 0,44 Euro.
Ik begin met de rolzegels van Koningin Beatrix in guldens. Aan de hand van de zegel
van 2 gulden laat ik zien hoe de valse zegel (afbeelding 3) van de echte (afbeelding 4)
onderscheiden kan worden. Kijk
daarvoor naar de vorm van de tanden. Bij de echte zegel zie je dat de
zegel uit een rol is gescheurd. De
tanding is nooit helemaal recht. Bij
de valse zegel zie je dat de tanding
regelmatiger is en dat de tanden
niet gescheurd zijn, maar gestanst.
De zegels hebben niet aan elkaar
gezeten, maar lijken me in een zelfklevend vel gedrukt te zijn. Zo’n vel heb ik niet
gezien, dus ik kan dat niet met zekerheid zeggen.
De euro zegels van Koningin Beatrix
hebben andere kenmerken. Ik laat dat
zien aan de hand van de zegel van 1 Euro.
De vorm van de tanden is duidelijk anders. Bovendien zie je bij de valse zegel
dat van de tanden aan allebei de zijkanten, de tweede tand van onder en van boven dikker is dan de andere tanden.
Afbeelding 3

Afbeelding 5

Afbeelding 4

Afbeelding 6

Op de afbeelding is dat vooral goed te zien bij de tweede tand van boven aan de rechterzijde (zie afbeelding 5 voor de valse zegel en afbeelding 6 voor de echte zegel).

Afbeelding 7

Afbeelding 8

Bij de zakenzegel van 0,44 Euro zie je ook duidelijk verschil als je naar de tanden
kijkt.
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Bij de valse zegel (afbeelding 7) zijn die tanden afgerond terwijl ze bij
de echte zegel (afbeelding 8) boven recht zijn.
Bovendien zie je bij de valse zegel dat het stansen niet helemaal goed is gegaan.
Daardoor is de tweede tand van de boven- en onderzijde losgescheurd van het papier
waar de zegel uit gestanst werd.
Wordt vervolgd

____________________________________________________________

Puzzelrubriek

Beste puzzelaars,
Blijkbaar was de puzzel niet al te moeilijk, velen hebben weer het maximale aantal punten weten te behalen.
Oplossing
Vraag 1 Co Rentmeester was te vinden op nummer 2354
Vraag 2 de klaproos. Hierbij waren een aantal mogelijkheden maar de meesten
gingen voor nummer 741.
Vraag 3 De kiesschijf van 5 was eigenlijk onder andere 771 maar 773 is ook
goedgekeurd.
Vraag 4 Piano spelen. Er waren een aantal mogelijkheden, een vleugel is ook goed.
Voor de punten dus 1539, deze kwam het meeste voor, ook 1675 was goed.
Vraag 5 Handschriftherkenning was blijkbaar niet zo moeilijk, iedereen had nummer
2703 gevonden.
Nieuwe opgave
Vraag 1 Tweede kamer der Staten Generaal
Vraag 2 125 jaar kennis en plezier met elkaar
Vraag 3 Sunny
Vraag 4 Wat denkt de poes
Vraag 5 M.W.O.
Uw oplossingen filatelistisch gefrankeerd uiterlijk 10 december a.s. naar
L.L. Louwerse, Koningin Wilhelminastraat 51, 2811 TT Reeuwijk.
Volgende maand weer de plaatsnamenpuzzel, elke goed ingevulde plaatsnaam levert
3 punten op, er zijn 10 regels dus 30 punten en als u ze allemaal goed heeft doen wij
er nog eens 20 punten bij.
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Stand
Naam
Geo van Dartel
Gerard de Nooij
J.A. te Loo
Anneke de Wit
Arie Oskam
Jacqueline de Wit
W. van Doorn
Peter Fidder
J. Huiskes
L. v.d. Maesen
C. van Holthe
J. Bisschops
Wim Holleman
H. Wolters
Rik van Andel
Lex van Rootselaar

huidige stand
432
372
366
316
278
239
207
192
185
135
116
115
94
84
47
34

oktober

nieuw totaal

17
17
17
17

449
389
383
333

14

253

17

209

17

152

17
17

111
101

17

51
Leen Louwerse
____________________________________________________________________

Zoekertje
Gratis af te halen in Ede: Michel catalogus Europa 2005/2006.
Vierdelig, dus alle delen!
De catalogus is voor de eerste, die zich bij mij meldt! U kunt mailen naar
jan101@zonnet.nl

__________________________________________________________________

Van de redactie
Heeft u de informatie over de internetveiling van onze vereniging al gelezen? (zie
bladzijden 3 en 4) Zo wordt in deze Corona-tijd met al zijn beperkingen toch een
mogelijkheid geboden om actief met onze hobby bezig te zijn!
Ook het ontvangen door de leden van een cadeaubon was een verrassing en een mooi
initiatief!
Door het plaatsen van de spelregels bij de internetveiling was er helaas geen plaats
voor het 2e deel van het artikeltje over de kinderzegels. Ook het artikeltje van Jan
Bisschops over vervalsingen bij Nederlandse zegels moest in 2 delen worden
“geknipt”. En van Rob heb ik nog een deel “zeekanalen” liggen. U ziet: luxe probleem op de redactie! Ook onze puzzelredacteur heeft deze maand een artikeltje ingestuurd! Fijn om iets “op de plank” te hebben liggen, maar voor de toekomst graag
nog meer van deze verrassende artikeltjes van u. Zo wordt de Fila uw clubblad.
___________________________________________________________________

Fila
november 2020
11
____________________________________________________________________
Zeekanalen

deel 5 (door Rob Bosman)

Het Noord-Oostzeekanaal of Kielerkanaal vormt de verbinding tussen de Noordzee
en de Oostzee.
Het behoort tot de drukst bevaren kanalen in de wereld (bijna
35.000 schepen in 2012). Het kanaal doorsnijdt de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein met als
eindpunten Brunsbüttel aan de
Elbemonding en het noordoostelijker gelegen Kiel, een afstand
van 96,8 kilometer.

Schepen die varen van de Oostzee naar de Noordzee, of omgekeerd, hoeven nu de reis niet om Denemarken te maken. Een
schip dat vaart tussen de haven van Rotterdam naar het Poolse
Stettin kan zo de reis met iets meer dan 325 kilometer bekorten.
De bodem van het kanaal ligt op 11 meter diep. Het is
zo'n 162 meter breed gemeten aan de oppervlakte, al
zijn er smallere delen met een breedte van 102 meter.
De bodembreedte is 90 meter, maar ook hier zijn enkele trajecten smaller, met
een breedte van 44 meter.
Het kanaal is afgesloten
met sluizen.
Het werd aangelegd van 1887
tot 1895 en is op 21 juni
1895 door de Duitse keizer
Wilhelm II in gebruik
genomen. De eerste plannen voor een kanaal tussen beide zeeën stammen al uit de 16e eeuw. Tot
1948 droeg het kanaal de naam van keizer Wilhelm
I: Kaiser-Wilhelm-Kanal. Een markant punt aan
het kanaal is de hoge Rendsburger Hochbrücke bij
Rendsburg met het daaraan hangende zweefveer.
In het internationale scheepvaartverkeer wordt de
Engelse naam Kiel Canal gebruikt.
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Het Kanaal van Gent naar Terneuzen is een kanaal dat de stad Gent in België verbindt met de Westerschelde, waardoor de stad dus een rechtstreekse verbinding met
de Noordzee heeft. Het kanaal mondt uit in
Terneuzen, op enkele honderden meters
van de Westerscheldetunnel. Het kanaal
loopt door drie gemeenten, namelijk Gent
en Zelzate in België en de Nederlandse gemeente Terneuzen.

In 1823 is in opdracht van koning Willem 1 begonnen met de aanleg en 18 november
1827 is het geopend.

Het kanaal heeft een totale lengte van ongeveer 32 kilometer echter de breedte en
diepte zijn diverse malen aangepast. Na de laatste aanpassingen is de waterdiepte van
het kanaal 13,50 m en is daarmee toegankelijk voor schepen tot 125.000 ton. De
maximale afmetingen van zeeschepen bedraagt 265 * 34 * 12,50 meter. Op het Nederlandse grondgebied bedraagt de breedte op de bodem 62 meter en bij de waterspiegel 150 meter. In Vlaanderen zijn deze afstanden respectievelijk 67,7 meter en
200 meter.
___________________________________________________________________
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