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Jaargang 32 – nr. 7 – september 2021 

donderdag 7 oktober – clubavond in “de Schuilplaats”  
donderdag 21 oktober – clubmiddag in                          

”de Schuilplaats”  
aanvang 14.00 uur 
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32e Jaargang nr. 7, september  2021 
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 “de Schuilplaats”, Otterloseweg 18A, 6718 ZM, Ede,  

tel: 0318 650054. 

Postzegelmiddag op de 3e donderdag van de meeste maanden van 14.00 uur tot 16.30 

uur in “de Schuilplaats”, Otterloseweg 18A, 6718 ZM, Ede, tel: 0318 650054. 

 

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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mailto:leden@fv-degeldersevallei.nl
mailto:rvb@kpnplanet.nl
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Geachte leden, 

Het bestuur van de Filatelisten Vereniging de Gelderse Vallei nodigt u van harte uit 

voor de bijeenkomst van donderdag 7 oktober 2021 a.s. in de zaal van 

 “de Schuilplaats”, Otterloseweg 18A te Ede. Aanvang 20.00 uur. 

 

Wat een belevenis afgelopen maand, zo rond de 40 leden waren aanwezig en met wat 

passen en meten had eenieder een zitplaats. We hebben ervan genoten dat u de moeite 

heeft genomen om te komen naar ons nieuwe onderkomen. Een opstartavond waar 

wij als bestuur naar een nette opstelling zochten voor een ieder. Ik ben er nog niet 

helemaal uit en had voor me zelf nog niet de juiste plek gevonden, de zaal is best wel 

groot, maar waar ik het beste kan staan zodat iedereen mij kan verstaan bij mijn 

welkomstwoord, daar ben ik nog niet uit.  

Eén van de vragen van de leden was “of de geldigheidsdatum (t/m 30-12-2021) van 

de tegoedbon niet verlengd kan worden”. Het antwoord is “jazeker en wel t/m de 1e 

veiling in 2022”. U kunt de bon ook bij Miriam Meurs besteden of bv. voor de 

nieuwe Nederland catalogus. Let op: heeft u maar voor € 18,00 besteed, dan krijgt u 

geen € 2,00 terug. Dus het is zaak, dat u uw bon helemaal inzet bij de veiling en/of 

aankoop. Een mooie gelegenheid is onze eigen veiling die gepland staat voor 4 

november 2021. Op deze veilingavond worden ook de extra gift/kavels geveild die 

we mochten ontvangen van mv. Bakker. Dit is de 2e gift die we als vereniging van 

haar mochten ontvangen. Voor bijzonderheden zie verder in dit blad.  

7 oktober staat de jaarvergadering (ALV) gepland (normaal aan het begin van het 

jaar), dus de vergadering gaat over het coronajaar 2020. Als bestuur leggen wij dan 

verantwoording af aan u allen met o.a. het secretarieel- en het financieelverslag. Het 

financieel verslag staat al op onze site (afgeschermde gedeelte). De jubilarissen 

ontvangen een persoonlijke uitnodiging, het is een goede gewoonte dat we hen 

bedanken en in de bloemen zetten. 

Hartelijk welkom en geef elkaar de ruimte, Roy Lijbaart 

 

AGENDA.  

1. Opening en welkom - herdenken overleden clubleden in 2020 

2. Mededelingen  

3. Notulen ALV maart 2020 

3. Jaarverslag secretaris  

4. Financieel verslag penningmeester en behandeling begroting 

5. Verslag kascontrolecommissie en benoeming lid kascontrolecommissie - 

aftredend de heer P. Fidder - leden: de heren A. Oskam, J. Bisschops en nieuw 

te kiezen lid  

6. Bestuurszaken  

A. vacatures en verkiezingen - kandidaat bestuurslid secretaris: geen 

aanmelding – penningmeester Wil Doesburg is aftredend en herkiesbaar, 

commissaris Lammert Brouwer is aftredend en herkiesbaar 
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B. Overhandiging van een blijk van waardering aan diegenen die zich in 

2019/2020 hebben ingezet voor de rondzenddienst.  

C. Blijk van waardering voor een lid, dat in 2020 veel voor de vereniging 

heeft gedaan.  

D. uitreiking oorkonde aan de (aanwezige) jubilarissen: zie bijlage E. 

“Jan Mak trofee”: kader tentoonstelling 2020 is vervallen. 

7. Rondvraag  

8. Sluiting  

 

Agenda huishoudelijke bijeenkomst:  

1. Mededelingen en ingekomen stukken - opgave veilingkavels, t.b.v. veiling 4 

november, opgave kavels (Fila) t/m 10 oktober 2021  

2. Verslag bijeenkomst 2 sep 2021  

3. Rondvraag  

4. Sluiting  

___________________________________________________________ 

 

    Jubilarissen 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

60 jaar lid:  

dhr. J. van Davelaar 

 

50 jaar lid: 

dhr. R.A. Harms 

 

40 jaar lid: 

dhr. J.B.A. Fuchs 

dhr. W.P.J.Hendrikx 

 

25 jaar lid: 

dhr. P.Broekema 

dhr. A.Tikkel 

dhr. G. Wagensveld 
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Notulen van de ALV van de Filatelistenvereniging “De Gelderse Vallei” 
gehouden op 5 maart 2020 in de kantine van voetbalvereniging “Fortisimmo” te Ede 

 

1. Opening. 

Om 20:05 opent de Voorzitter (VZ) (Roy Lijbaart) de vergadering en heet de 30 leden 

die aanwezig zijn hartelijk welkom. Met kennisgeving afwezig zijn: de heren Keus, 

Baatenburg-de Jong, vd Steen, de Boer, Kampman en mevr. de Wit. 

De VZ verzoekt 1 minuut stilte in acht te nemen voor de ons ontvallen leden in 2019: 

t.w. : mevr. Hassing-Mes, de heren Floor, Bouw, Mantel en Somberg. 

 

2. Mededelingen. 

- De VZ deelt mede dat er een fout is geslopen in Fila over de jubilarissen. nl. mevr. 

Baatenburg-de Jong moet zijn de heer Baatenburg-de Jong. 

- Het huishoudelijk reglement is in de basis gereed, maar ligt bij de VZ en het bestuur 

ter bestudering en zal bij de volgende ALV aan de leden worden voorgelegd. 

- De VZ vraagt nogmaals aandacht voor de juiste invulling van de uitname van de  

5 ct boeken.  Beide formulieren (voorin het 5 ct boek en eigen afrekeningsformulier) 

moeten worden ingevuld om een juiste afdracht aan de leden, die de boeken ter 

beschikking hebben gesteld, te kunnen realiseren.  

- VZ deelt mede dat er nog niet van alle leden een AVG verklaring aanwezig is bij de 

ledenadministrateur. Er zal in de Fila van maart een artikel worden opgenomen over 

het wie, wat, en waarom van de AVG verklaring. 

 

3. Jaarverslag secretaris. 

- VZ leest een door hem opgemaakt jaarverslag over de activiteiten gehouden in 2019 

voor. Dit jaarverslag wordt met een applaus begroet en geaccordeerd. 

- Er wordt opgemerkt dat de notulen van de ALV gehouden in 2019 over 2018 niet op 

de agenda staan. VZ memoreert dat deze zijn gepubliceerd in 2019 en 2020 en vraagt 

of er op en of aanmerkingen zijn op deze notulen. Er zijn geen bemerkingen en de VZ 

arresteert de notulen over de ALV gehouden in 2019. 

 

4. Financieel verslag. 

- De penningmeester geeft een korte verklaring over het financieel verslag over het 

boekjaar 2019. Ondanks de ontstane negatieve opbrengst over het boekjaar 2019 is de 

vereniging financieel zeer gezond en er wordt zelfs op aangedrongen om het bezit af 

te bouwen. Het bestuur zegt toe hierover zich te beraden. 

- Een voorstel is om de prijzen van de verloting wat duurder te maken. De 

vergadering vindt dit een goed idee.  

- Door een lid wordt opgemerkt dat in de agenda geen punt is opgenomen over het 

behandelen van de begroting voor 2020. Hierop wordt alsnog de begroting behandeld 

en er zijn geen op- of aanmerkingen op de begroting en hiermee wordt deze 

goedgekeurd. 
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5. Verslag kascontrolecommissie en verkiezing kascontrolecommissie (KCC). 

- De heer Fidder leest als (plv) VZ van de KCC het verslag voor. Hierin wordt 

aangegeven dat de vereniging een zeer gezond financieel beleid voert. De KCC 

adviseert de ALV het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financieel 

beleid over 2019. De ALV stemt hiermee in met applaus en verleent het bestuur 

decharge. 

- Aftredend als lid van de de huidige KCC zijn mevr. de Boer (periodiek) en de heer 

van Holte (door aannemen bestuursfunctie in 2019). Aan de vergadering wordt 

opgeroepen tot het aanmelden van 2 nieuwe KCC leden. Beschikbaar stellen zich: de 

heer A. Oskam en de heer J. Bisschops. Zodat de nieuwe KCC bestaat uit: VZ de heer 

Fidder, lid de heer Oskam en reserve lid de heer Bisschops.  

 

6. Bestuurszaken. 

A. Vacatures en verkiezingen. Er is nog steeds een vacature voor de functie van 

secretaris. Niemand heeft zich tot nu toe gemeld voor het vervullen van deze 

vacature. 

Erik Bel is aftredend en herkiesbaar als ledenadministrateur en wordt bij acclamatie 

herkozen. 

B. Waardering vrijwilligers. De sectieleiders van de rondzending worden in het 

zonnetje gezet en ontvangen een bedrag dat in mindering zal worden gebracht op hun 

uitname in de rondzendingen. 

C. Waardering lid voor inzet voor de vereniging. Op voorstel van het bestuur wordt 

dit jaar deze blijk van waardering uitgereikt aan de heer Fred Kroeze voor zijn 

algemene inzet tijdens de postzegelavonden in Barneveld. 

D. Uitreiken oorkondes. Van de jubilarissen hebben zich helaas afgemeld (met soms 

fijne reacties): 50 jaar lid de heer M. Keus, 40 jaar lid de heren C.A. Baatenburg-de 

Jong,  J.G.M. Cuppen, J. Ouwenhand en A. van der Steen. 

De oorkonde voor 40 jaar lidmaatschap wordt uitgereikt aan de heer B. Datema. 

Eveneens word bijzondere aandacht gegeven aan een lid dat dit jaar 65 jaar lid is van 

de Globe en de FV DGV: de heer P. van der Lugt. 

E. Uitreiking Jan Mak trofee. Deze trofee wordt dit jaar uitgereikt aan de heer 

Emanuel Strik voor zijn kader over de componist J.S. Bach. 

 

7. Rondvraag. Er meld zich niemand voor de rondvraag. De heer A. Oskam vraagt 

even het woord en doet een dringende oproep aan de (aanwezige) leden om de 

vacature binnen het bestuur op te vullen met de opmerking dat wij allen een pen 

kunnen vasthouden en schrijven, zodat de opvulling van de functie van secretaris 

zeker geen probleem zou mogen zijn. Tevens bedankt hij het zittende bestuur en de 

vrijwilligers voor hun inzet voor de vereniging in het afgelopen jaar. 

 

8. Sluiting. Met dank aan de leden voor hun aanwezigheid sluit de VZ om 20:55 de 

vergadering. 

 

De Notulist:    E. Bel  
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Kennis is belangrijk, kennissen ook. 

 

Recent kocht ik een verzameling Nederland in Duitsland (wat je ver haalt kan wel 

eens lekker zijn). 

  

 Bij het bekijken van mijn nieuwe aanwinsten viel mijn oog op een   

 pracht gestempeld zegeltje uit 1876. Zie de scan. 

 Zoals u ziet: zo op het eerste gezicht niets mis mee (NVPHnr 33/33a 

 cataloguswaarde € 1,50/€ 0,50). 

 

Nou verzamel ik geen puntstempels, maar het puntstempel stond wel heel mooi op dit 

zegeltje. 

Dus maar eens wat naslagwerk geraadpleegd. De plaatfoutenbijlage bij de NVPH-

catalogus 2018 heeft een eenmalige katern puntstempels van Nederland. Daar zal hij 

wel instaan …..  

Mis dus “afdruk onbekend”.  Ja, en dan gaat mijn alarm af. 

Wat ik niet weet, weet wellicht een ander en dus? Gert Radstaat maar eens gebeld. 

Die weet over klassiek Nederland wel het een en ander. Enfin, Gert aan het zoeken. 

Zie hier het resultaat: 

 

Hoi Arie,  

Altijd leuk om ergens in te duiken wat je interesse heeft. Wat betreft jouw vraag, 

volgens mij heb je inderdaad iets wat de moeite waard is. Puntstempel 146 

(Lichtenvoorde) op 2,5 cent cijferzegel 1876. 

Hoewel, in een oude catalogus uit 1972, met prijzen, staat jouw combinatie van 

cijferzegel/stempel wel vermeld. Met prijzen. 

Bij echte zeldzaamheden of onmogelijkheden staat er i.p.v. een prijs een streepje of de 

aanduiding LP (liefhebbersprijs) vermeld. Dus jouw vondst is heel erg leuk, maar 

niet werelds. (Er staat momenteel op Ebay een aanbieding van punt 146 op 2,5 cent 

cijfer voor 115,- euro). 

 

Op 1 april 1869 werden de destijds bestaande 135 kantoren op alfabetische volgorde 

van de nummers 1 t/m 135 voorzien en 136 t/m 138 aan spoorwegkantoren gegeven. 

Al vrij snel na deze datum werd een nieuw postkantoor opgericht (Oisterwijk), dat 

nummer 151 kreeg toegewezen.  

De nummers 139-150 werden overgeslagen en gereserveerd voor spoorwegkantoren. 

Hierna volgden nieuwe postkantoren waarbij de alfabetische volgorde kwam te 

vervallen. 

Dat ging zo door tot en met stempel 257, dat op 1 december 1890 werd uitgereikt, 

waarna men bij de PTT de gaatjes is gaan opvullen. Eerst werden stempels van reeds 

opgeheven kantoren weer uitgegeven en vervolgens werden de nummers 139 - 150 

toegewezen. 
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Lichtenvoorde kreeg haar stempel (146) pas op 1 augustus 1892, terwijl het 

puntstempel op 15 juni 1893 werd afgeschaft. Dus stempel 146 is slechts 10 maanden 

in gebruik geweest en dus sowieso een tikkie zeldzaam. Voor het cijferzegel met 

puntstempel 146 (1892 of 1893) spreek je sowieso van 'laat gebruik'. 

Jij vertelde mij door de telefoon dat je een mooi compleet stempelafdruk hebt. 

Dat is uniek, want poststukken uit 1892 zijn meestal voorzien van een paartje 2,5 cent 

zegels om aan het brieftarief van 5 cent te komen. 

Dan is het puntstempel ook vaak over 2 zegels geplaatst. Het Ebay exemplaar wat ik 

vond is wat dat betreft duidelijk. 

Hopelijk heb je wat aan de info. Groet, Gert. 

 

Het zegel heb ik maar bij de niet alledaagse zaken ondergebracht 

 

De moraal van het verhaal: 

Kijk eens nadrukkelijk naar uw zegeltjes en... wat ik niet weet, weet wellicht een 

ander. Kennis is macht en kennissen is/zijn machtiger.  

 

Gert, hartelijk dank tot zover. 

 

Arie Oskam. 

 

__________________________________________________________________ 

 

Rectificatie 
van de redactie 

Helaas is er bij een artikeltje in de vorige Fila vergeten, de naam van de schrijver 

ervan te vermelden. Excuus. 

Het gaat om onderstaand artikeltje, geschreven door Niek Edelenbosch 

(Postzegelvereniging Wageningen). 

 

Britse invloeden op het Arabisch schiereiland 

 
 

 

 

 

 

Pakt u het er nog maar eens bij, want op de volgende bladzijden heeft Roy een reactie 

erop geschreven! Leuk te zien, dat het ene stukje weer een ander stukje oplevert. (En 

Arie was de aanstichter ervan met zijn 1e stukje over dit onderwerp – Fila mei 2021)  

Nogmaals excuus, Niek en voor jullie allen: dank voor de info in jullie artikeltjes 

over de Britse invloeden in Arabië. 

___________________________________________________________________ 
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India Used Abroad  
(Indiase zegels gebruikt in landen, gelegen aan de Indische Oceaan) 

 

Afgelopen maanden heeft u kunnen lezen hoe zegels van Groot Brittannië, met 

opdruk, werden gebruikt in het Midden Oosten. Heerlijke verhalen van verzamelaars 

die verder kijken, nieuwsgierig zijn en de ontdekkingen met ons delen. Aan het eind 

van het laatste artikel hierover (Redactie: van Niek Edelenbosch - in de vorige Fila) 

een opmerking over stempels en een uitnodiging voor een aanvulling, die ik graag 

aanneem. 

 

Engeland was zeer nadrukkelijk 

aanwezig in de landen/gebieden 

rondom de Indische Oceaan, 

van de Oost Afrikaanse kust tot 

en met Australië. Centraal 

daarin het enorme gebied van 

India onder Engels bestuur. De 

eerste postzegels voor heel India 

werden uitgebracht in oktober 

1854 (in Nederland kwam de 

eerste postzegel in 1852) met als 

beeltenis koningin Victoria. 

Vanaf 1901 kwam de beeltenis van Edward VII en vanaf 1910 die van Georg V. De 

andere gebieden/ landen waren nog niet zover en hadden geen eigen postorganisatie, 

de postbezorging werd georganiseerd vanuit diverse postcirkels vanuit India waar 

grofweg de “Bombay Circle” het westelijke deel en de “Bengal Circle” het oostelijke 

deel van Azië met zegels van India organiseerde. De zegels hadden geen speciale 

kenmerken en/of opdrukken (zoals u in de vorige bijdragen hebt kunnen lezen).  

Het verzamel-gebied India Used Abroad is een gebied voor liefhebbers en 

specialisten. Stempels 

leren lezen nam en neemt 

nog steeds veel tijd in 

beslag. Elk (buitenlands) 

postkantoor, handelspost 

enz. kreeg een nummer 

vanuit de “Circle” 

toegewezen bv. 356 voor 

Bagdad. (Later nr. 18 en 

nr. K6. ) 

Voor de duidelijkheid 

een aantal stempel 

voorbeelden die gebruikt 

werden. 
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Graag laat ik u een aantal zegels zien die ik de afgelopen jaren verzameld heb: 

 

De eerste stempels die werden gebruikt in India van links naar rechts: 

1. Ruitstempel Inde (Frankrijk).  2. B 172 Singapore. 3. B 86 Chandernagore (Frans 

gebied in India). 4. 156 Rangoon. 5. 137 Nepal. 

 

Voor liefhebbers, waar ik mezelf onder schaar, zijn deze zegels een nachtmerrie. 

India was verdeeld in een aantal postkringen bv. Punjab en Madras en elke postkring 

had weer haar eigen nummerstempels. Van enige logica of afstemming is geen 

sprake. Zonder naslagwerk is het niet te doen. 

Na de nummerstempels is het wat makkelijker en komt er een naam bij, vaak als 

duplexstempel (combinatie naam- en nummerstempel bv: Aden/124). 

Hierboven een aantal naamstempels, van links naar rechts kunt u lezen:  

1. Aden-Camp. 2. Muscat. 3. Bagdad. 4. Busrah. en 5. Bushire. 

6. Zanzibar. 7. Nepal. 8. Pondicherry. 9. Rangoon. 10. Nummer 24, wat hoort bij de 

naam (duplexzegel) Guador (kolonie van Muscat in Azie). 

Dit zijn maar een paar voorbeelden, het overgrote deel van deze postkantoren heb ik 

(nog) niet gevonden en/of nog nooit een afbeelding van gezien. De meeste zegels 

vind ik in de “bulk”, grote aantallen zegels die niet op stempel zijn uitgezocht.  

Gemarkeerde zegels met een goed stempel worden nu voor te veel geld aangeboden 

op internet en daar doe ik liever niet aan mee. 
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Niet zo heel erg bekend zijn de “Sea Post Office” en de “Field Post Office” Service. 

De Sea Post Office 1868 t/m 1914 was een stoomboot postverbinding vanuit Bombay  

naar Suez met een tussenstop in Aden waar de post vanuit Afrika voor Europa werd 

meegenomen. Mobiele teams, onder verantwoordelijkheid van de “Indian Post 

Office”, sorteerden de post voor Europa op de boten. De stempels van de Sea Post 

Office vind ik voornamelijk op (niet gemarkeerde/ uitgezochte ) brieven bij de 

handelaar die niet weet wat hij ermee aan moet, stempels op losse zegels is een stuk 

lastiger enkele voorbeelden 

 

 

Stempel links: (gedeeltelijk) op zegel van Sea Post Office D, 26-04-1872. In de begin 

periode waren er 6 post sorteer teams beschikbaar met stempel A t/m F. Later ging 

men van ovaal over naar “ronde stempels”. Stempel midden: Bombay Karachi Sea 

Post Office. Rechts een brief uitsnede (i.v.m. de leesbaarheid) van Bombay naar 

Antwerpen aug/sep 1900.  

Als afsluiting enkele voorbeelden van de Field Post Office (F.P.O.) van 1808 t/m 

heden. De F.P.O. is een postkantoor dat wordt ingezet in tijden van oorlog of 

wanneer een militaire eenheid op manoeuvre is.  
 

 
 

       1   2   3  4   5 

1. F.P.O no 1 datum 26-06-1901. 2. F.P.O no 4 met opdruk C.E.F. (China Expedi-

tionary Force) in het jaar 1900. 3. Burmese Field Sub P.O. uit 1911.       4. Abysinian 

Field Force, okt 1867-jun 1868. 5. Field Post Office uit 1896, Sudan Campaign. 

(Herovering van Soedan).  

Voor een speurneus en liefhebber is dit een boek waarvan de laatste hoofdstukken 

nog geschreven moeten worden. 

Vertel over je verzameling, laat het zien en deel je kennis. Roy 
Bronnen: The Bombay - Aden Sea Post Office by M. Dovey, Stanley Gibbons en Wikipedia. 

________________________________________________________________________________ 
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Puzzelrubriek 

 

  
 

 

 

Beste puzzelaars, 

 

 

Deze maand heb ik de bonuspunten voor het filatelistisch frankeren gevoegd bij de 

puzzelpunten, dus ieder heeft een redelijk aantal punten bij elkaar verzameld deze 

keer! 

 

Stand 

Naam     huidige stand  augustus nieuw totaal 

 

Anneke de Wit    482        39     521 

Peter Fidder     348        42     390  

Jacqueline de Wit    303 

L. v.d. Maesen    298        34     332  

Arie Oskam     295 

Wim Holleman    257        42     299 

H. Wolters     234        42     276  

W. van Doorn    207 

J. Huiskes     185 

Lex van Rootselaar   141  

C. van Holthe    116 

J. Bisschops     115 

Geo van Dartel      95        42     137 

Rik van Andel      47 

M.P. Meeter       43        39       82  

Gerard de Nooij      19    

J.A. te Loo         1        42       43 
 

Oplossing  

Vraag 1 gaf de meeste problemen, echter de persoon is te vinden op zegelnr. 253. 

Vraag 2 de waterpoort was natuurlijk Sneek zijnde nummer 2565. 

Vraag 3 pianospelen was door mij bedoeld nummer 1539 maar 1939 is ook goed en 

een andere oplossing was 1675 (!) 

Vraag 4 was niet zo moeilijk, iedereen vond deze onder nummer 2441. 

Vraag 5 was te vinden bij zegel 2629, de meeste van u wisten die ook te vinden. 
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Nieuwe opgave 

Vraag 1 10 jaar bloesemtocht 

Vraag 2 Op welke zegel staat geen Nederland 

Vraag 3 Richard Krajicek 

Vraag 4 10 jaar ECB 

Vraag 5 Welke zegels zijn ontworpen door G. Rueter 

 

De oplossing uiterlijk 10 oktober op de bus naar L.L. Louwerse 

Koningin Wilhelminastraat 51, 2811 TT  REEUWIJK. 

Filatelistisch frankeren svp voor de Postzegelvriend, het levert extra punten op. 

Leen Louwerse 

 

___________________________________________________________________ 
 

 

Overzicht gift t.b.v. veiling in nov 2021(Van achter naar voor en van links naar 

rechts) 

1. Fauna verzameling in 22  

Victoria albums.  

2. Nederland in 3x Davo album 

3. Doos met plastic mapjes en 

stroken 

4. Snijapparaat 

5. Stockboek Nederland,  

postfris in aantallen 

6. Stockboek Nederland, (veel) 

blokken 

7. Stockboek Nederland,  

 doubletten in aantallen 

8. Stockboek Europa zegels,  

              postfris 

9. Stockboek enkele zegels Scandinavië, postfris 

10.  Stockboek Flora/Fauna en diversen,  heel veel zegels 

11.  Faeröer in 3x Victoria album en stockboek, map met landeninfo. 

12.  6x stockboek (klein) 

13.  Infomap met zegels Scandinavië 

14.  Infomap met zegels Scandinavië 

15.  Infomap met zegels Scandinavië 

16.  Map met blok “Sagen” 2001 Faeröer 

17.  Map + infoboekje Aland 1995, 3x FDC  

 

Verder (niet op foto) een dik stockboek dat ik bestem voor de puzzelrubriek en  

3x stockboek (dun) voor de verloting.  

___________________________________________________________________ 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Aan: 

   

 

Afzender: 

www.fv-degeldersevallei.nl 


