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Filatelistenvereniging de Gelderse Vallei
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Jaargang 33 – nr.1 – januari 2022
wegens Corona: 3 februari: geen clubavond
17 februari: clubmiddag in “de Schuilplaats”
(onder voorbehoud, kijk op de site voor evt. wijzigingen)
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33e Jaargang nr. 1, januari 2022
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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De geplande clubavond op donderdag 3 februari 2022 gaat niet door!

Geachte leden,

I

k kan hier lang over uitweiden of er kort over zijn: het verandert niets aan de
situatie zoals het nu is. De geplande clubavond van 3 februari gaat niet door.
Wel blijft onze clubmiddag op 17 februari op de planning staan. Of het een normale
clubmiddag gaat worden? Daar moeten we nog een beslissing over nemen. Hoort u
niets, dan is het een “gewone” clubmiddag met stuiverboeken.
Normaal is de winterperiode een toptijd voor de verzamelaar met beurzen zoals die in
Barneveld en Hilversum. Inmiddels weten we dat beide beurzen niet meer georganiseerd worden.
Ik mis het fysieke, het voelen en ruiken, het omdraaien, het lezen van een bericht enz.
Mijn voorraden zijn weg en/of verwerkt en ik ben met van alles, maar eigenlijk met
niets bezig.
Heb deze “stille tijd” gebruikt om met andere ogen naar mijn verzameling te kijken,
heel verrassend. Ben begonnen het continent Antarctica eens nader te bekijken. De
eerste fase heb ik afgerond en meteen een kleine samenvatting gemaakt voor Fila.
De komende weken worden nog spannend en ik ben een beetje huiverig voor het virus: het is zo ongrijpbaar, zo onvoorspelbaar!
Ik wens u allen een goede gezondheid toe en tot ziens op één van onze clubdagen.
Blijf gezond.
R. Lijbaart, voorzitter
__________________________________________________________________
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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 januari a.s. 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.

____________________________________________________________________
Van de Redaktie

A

llemaal een Gelukkig Nieuwjaar met
alle goeds op elk gebied!
In deze tijd is het natuurlijk vooral een
goede gezondheid, die ik u toewens!
Voor u en de uwen.
Zo aan het begin van het jaar loopt iedereen over van de goede voornemens. Vast
en zeker hoort daar ook bij eens een artikeltje te schrijven voor de Fila.
Dus ik hoop dat u dit jaar eens wat vaker
denkt: Kom, ik grijp de pen (of mijn
laptop) om eens een stukje te schrijven
voor ons maandblad. U heeft toch wel een
leuk filatelistisch weetje, dat wij ook graag
horen? Of een mooie vondst gedaan op bv
een veiling? Of gewoon wat te vertellen over uw verzameling?
Er is nl met ingang van deze maand een extra pagina te vullen, doordat de manier van
verzenden van de Fila wijzigt. Wij houden een bladzijde “over”! Dus kopij is van
harte welkom!!
In ieder geval dank aan Gert en Roy voor hun bijdrage deze maand en Leen, jouw
artikeltje ligt “op de plank” en komt vast binnenkort aan bod.
_______________________________________________________________
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CRISIS BRIEFKAARTEN 1933

E

r zijn ontzettend veel postzegelverzamelaars, ook in onze vereniging, die de
briefkaarten van Nederland verzamelen. Een vrij bekende en zeker niet kostbare
briefkaart voor uw verzameling is de zogenaamde Crisisbriefkaart, verschenen in januari 1933. Geen bijzondere kaart, of het moet zijn om het verhaal er om heen.
Ruim een jaar eerder startte men al met het plan om een of meer ‘steun’ postzegels en
briefkaarten uit te geven met een toeslag ten bate van het Nationaal Crisis Comité.
Voorgesteld werd wel om met de uitgifte een half jaar te wachten omdat de Kinderzegels, ook met toeslag nog in omloop waren. Men had er waarschijnlijk geen idee
van dat er vele maanden overheen zouden gaan voordat een postzegel uitgegeven kon
worden. Denk maar aan de tijd voor ontwerp, besluit, drukwerk etc.
De PTT zat, in verband met het vele werk, een beetje in de maag met het verzoek
voor de uitgifte van toeslagzegels, naast de ieder jaar verschijnende Kinderzegels.
Maar de briefkaart kwam er wel, ook al duurde het nog ruim een jaar voor deze verscheen.
Op 26 april 1926 werd het Koninklijk Besluit bekend gemaakt waarin de uitgifte van
crisisbriefkaarten werd aangekondigd. Er zouden drie kaarten verschijnen voor plaatselijk, binnenlands en buitenlands postverkeer. De zegelwaarden werden 3, 5 en 7½
cent en de toeslag respectievelijk 2, 3 en 3½ cent. Niet alleen de zegelwaarden zouden nieuw zijn, ook zouden de kaarten voorzien worden van een illustratie.

Lokale briefkaart met een toeslag van 2 cent voor het Nat. Crisis Comité
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Uit een groot aantal kunstenaars koos de PTT voor de ontwerpers Oepts, Dobbenburgh en Wijdeveld. Pas eind oktober 1932, na veel proefdrukken en wijzigingen waren alle problemen rond het uiterlijk van de kaarten opgelost en kon men tot drukken
overgaan.
De lokale kaart (W. Oepts) laat in de illustratie een werkloze man zien die met het
hoofd in de handen met zijn vrouw aan een lege tafel zit. De zegel bevat donkere
wolken die boven Nederland hangen. Op de binnenlandkaart (A. van Dobbenburgh)
is in het zegelbeeld een vuurtoren afgebeeld en in de illustratie een schip in nood. De
buitenlandbriefkaart (H. Th. Wijdeveld) heeft in de zegel 7½ + 3½ voor NCC (Nationaal Crisis Comité) staan. De afbeelding links laat door elkaar krioelende draken en
slangen zien wat staat voor “elkaar verslindende machten van de wereldchaos”.
Het volgende probleem was de oplage. Hoeveel kaarten zou het publiek kopen. Na de
nodige besprekingen ging de volgende opdracht naar de drukkerij in Haarlem. De 3
cent kaart 300.000 stuks, de 5 cent 500.000 stuks en de 7½ cent kaart 100.000 stuks.
Het Crisis Comité wilde natuurlijk zoveel mogelijk kaarten verkopen, dus Nederland
moest bekend worden met de kaarten. Om dat te bereiken werden naar alle 800 plaatselijke afdelingen van het comité een serie van de kaarten gestuurd welke ze voor
propaganda doeleinden konden gebruiken. De kaarten waren op de voorzijde van een
grote opdruk ‘MODEL’ voorzien en hierdoor niet meer voor post te gebruiken.
Tegelijkertijd werd aan kranten een serie kaarten gestuurd met het woord ‘NIETIG’
geperforeerd door het zegelbeeld heen. Verschillende kranten publiceerden deze
kaarten, uiteraard met een oproep om deze te kopen.
Eveneens werden er reclamebiljetten gedrukt die op alle brievenbussen geplakt werden en enkele maanden later ook in alle postkantoren werden opgehangen.
Ondanks dat via Koninklijk Besluit de verkoop en gebruiksperiode met een jaar werd
verlengd liepen de verkoopcijfers niet echt hard omhoog. Maar, de grote stunt die de
verkoop heel veel zou vergroten kwam in de maand oktober.
Een reclamebureau werd ingeschakeld en deze kwamen, na later zou blijken, op een
geweldig idee. Er moest een prijsvraag worden georganiseerd waarvan de oplossing
op een crisisbriefkaart moest worden ingezonden. Bovendien moest bij het insturen
van de oplossing een extra postzegel op de briefkaart worden geplakt. Zo zouden er
meer briefkaarten verkocht worden en zou er ook geld binnen komen via de opgeplakte postzegels.
Men vond dit een uitstekend plan en er vonden besprekingen met de PTT plaats. De
PTT stond in eerste instantie open voor het idee maar het duurde nog enkele weken
voor er uiteindelijk een afspraak was gemaakt dat het geld van de opgeplakte postzegels bij het comité terecht zou komen. Zo’n regeling bestond nog niet en hier was ook
een Koninklijk Besluit voor nodig. Begin oktober 1932 tekende Koningin Wilhelmina het Besluit en kon de prijsvraag worden georganiseerd.
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De prijsvraag werd een radio luisterwedstrijd. Tijdens een uitzending zou de presentator met verschillende stemmen enkele vakantiegangers nadoen die een verhaal vertelden. Hiermee en met in de krant geplaatste afbeeldingen werden tien vakantieplaatsen gezocht. De oplossing moest op de speciale kaarten worden ingestuurd en er
moest een extra postzegel van minimaal 25 cent worden bijgeplakt.

Binnenland briefkaart met een toeslag van 3 cent
Het was een enorm succes en de kaarten met oplossingen stroomden binnen. En ondanks het vele werk wat hieruit voortvloeide was het voor het Nationaal Crisis Comité, financieel gezien een enorm succes.
Voor ons als verzamelaars zijn er volop mogelijkheden. Zelf heb ik slechts een setje
van 3 ongebruikte kaarten in mijn verzameling en deze zijn volop te vinden tegen alles redelijke prijsjes. Voor normale post echt gebruikte kaarten zie je veel minder,
vooral de buitenland briefkaart, hoewel deze meer voorkomt in het binnenland gebruikt dan naar het buitenland verstuurd.
De kaarten met de opdruk ‘MODEL’ en de perforatie ‘NIETIG’ zijn zeldzamer maar
verschijnen nog wel eens op een veiling of veilingsite, en een groot deel van de kaarten met bijgeplakte postzegels zijn na afloop van de prijsvraag door de PTT in kavels
van 600 stuks (5 cent per kaart!) aan handelaren verkocht en op die manier in het verzamelaarswereldje terecht gekomen.
Misschien vind ik er ooit nog eentje.
G.R.
____________________________________________________________________
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Antarctica, het continent rond de Zuidpool van de Aarde.

Z

oals u weet ben ik een “filatelistische landenverzamelaar” en probeer zoveel als
mogelijk te weten te komen en te verzamelen over landen en gebieden.
In deze filatelistische “stille tijd” heb ik wat geëxperimenteerd met zegels en zo
werden landenverzamelingen opeens een thematische verzameling.
Dit verhaal gaat over Antarctica.

Voor de mens is overleven op Antarctica niet mogelijk zonder bijzondere maatregelen en/of vaardigheden. De max en min temperatuur ligt zo tussen de -20 en -70
graden Celsius. Rond 1820 zonden Engeland, Amerika en Rusland expedities naar dit
gebied gevold door vele andere landen om de zuidpool te bereiken.
De Noor Amundsen (1911) slaagde daar als eerste in. Op het kaartje ziet men
gebiedsclaims van enkele landen. Chili, Argentinië en Groot Brittannië claimen het
zelfde gebied. (links boven) Verder met de klok mee Noorwegen, Australië, Frankrijk
en Nieuw Zeeland. In het Antarctisch Verdrag uit 1959 werd afgesproken af te zien
van militarisering of economische ontwikkeling van Antarctica en dat het neutraal
grondgebied zou zijn en het niet door landen geclaimd mag worden.
Voor verdere bijzonderheden even zelf googelen (ook wel geschreven als googlen).
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Snel naar de zegels. De landen Chili, Argentinië en Noorwegen hebben regelmatig
herdenkingszegels uitgegeven, maar vallen niet in mijn verzamel-gebied. Van Chili
en Argentinië kan ik de volgende zegels laten zien. Beide landen claimen het zelfde
gebied.

Van Noorwegen zegels uit 1957: kaart Zuidpool en 1961: aankomst (50 jaar geleden)
van Amundsen op de geografische zuidpool, 2 maanden eerder dan de Engelsman
Robert Scott.

De landen Groot Brittannië, Frankrijk, Australië en Nieuw Zeeland vormen een
aparte groep. Het leuke/vreemde is dat de geclaimde gebieden ook een naam mee
krijgen. We beginnen met GB (het zelfde gebied als dat van Chili en Argentinië,
maar nu onder de naam: British Antarctic Territory (BAT)
Het territorium (een taartpunt) werd op 3 maart 1962 gevormd, samen met de
gebieden Graham Land, South Orkney- en South Shetland Eilanden. (Hiervoor vielen
deze gebieden onder de Falkland Islands Dependencies). Vanaf 1963 werden zegels
uitgegeven met de naam British Antarctic Territory.
Ik kan u laten zien een (maak) enveloppe met stempel van
Signy Island – South Orkneys, waar een onderzoeksbasis ligt, van 19 dec 1963.
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De zegels hebben als thema vaak vogels en zeedieren en verder natuurlijk de Queen
en wetenschappers.

Hieronder de gebieden die toen nog vielen onder de Falkland Eilanden.

Wordt vervolgd.
Roy
_________________________________________________________________
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Puzzellrubriek

Beste puzzelaars,

I

k heb deze keer vele oplossingen ontvangen op de plaatsnamenpuzzel van december waarvoor mijn dank.
Verder nog alle goeds voor dit jaar en dat u maar veel oplossingen op mag sturen.
Oplossing
Hieronder de oplossing van deze puzzel
In vraag 1 was Schoonhoven verstopt met nummer 2422
Vraag 2 leverde Zwolle op met nummer 2439
In de derde vraag zat Veere verstopt met o.a. 842, 1451
De vierde vraag was Joure met nummer 1374
Vraag 5 was Hansweert, de zin begon er namelijk mee.
Vraag 6 had een foefje, in deze zin zaten namelijk 2 plaatsnamen verstopt
namelijk Schipluiden en Hoorn. Zijnde nummer 246 en 2496
In de zevende vraag was Den Helder verstopt met NVPH nummer 2513
De achtste vraag leverde Roermond op met nummer 2362
De één na laatste vraag was Alkmaar, sommige van u dachten Balkbrug maar hier
ken ik geen postzegel van, Alkmaar vindt u op nummer 3393
De laatste vraag was iets buiten Nederland, namelijk Antwerpen was hierin
verwerkt en die is te vinden op zegel 3089.

Hoorn

Roermond

Den Helder

Veere
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Nieuwe opgave
Hieronder weer de puzzel voor deze maand met weer het oude puntensysteem,
de eerste 4 vragen 3 punten bij elk goed antwoord en de laatste vraag, de bonusvraag
levert 5 punten op.
Vraag 1 Voor Pampus liggen
Vraag 2 Kwal
Vraag 3 Op welke zegel vinden wij Guinnes
Vraag 4 Waar vinden wij Aagje Deken
Vraag 5 Welke zegels zijn ontworpen door E. Fernhout
Uw oplossing graag uiterlijk 10 februari naar L.L. Louwerse, Koningin
Wilhelminastraat 51, 2811 TT REEUWIJK.
Graag filatelistisch frankeren, de zegels gaan nog steeds naar de Postzegelvriend, de
vereniging van/voor gehandicapte verzamelaars.
Leen Louwerse
Stand
Naam

huidige stand

november

nieuw totaal

Peter Fidder
441
40
481
L. v.d. Maesen
380
55
435
Wim Holleman
350
60
410
H. Wolters
327
40
367
Jacqueline de Wit
303
45
348
Arie Oskam
295
W. van Doorn
207
Geo van Dartel
188
60
248
J. Huiskes
185
Lex van Rootselaar
141
M.P. Meeter
130
45
175
C. van Holthe
116
J. Bisschops
115
J.A. te Loo
77
60
137
Anneke de Wit
72
60
132
Gerard de Nooij
67
40
107
Rik van Andel
47
Nico Vonder
45
45
_________________________________________________________________
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Nieuwe uitgifte in de serie “Typisch Nederlands”
AdW

Post NL gaat in 2022 door met
de serie “Typisch Nederlands”.
Er werd gekozen voor vijf sporten, waarin Nederlanders uitblinken en daarom typisch Nederlands genoemd mogen worden. “Schaatsen” bijt de spits af.
De zegels met de andere vier
sporten worden in de loop van
het jaar uitgegeven en deze sporten zijn: hockey, wielrennen, zeilen en voetbal.
Onderwerp
Schaatsen is een oude Nederlandse volkssport. Dit is al te zien op
schilderijen uit de zestiende eeuw. Vooral de kunstenaar Hendrick
Avercamp (1585-1634) maakte furore met winterlandschappen
waarop geschaatst wordt.

We leren het van jongs af aan en houden het tot
op hoge leeftijd vol. We doen het bijna allemaal,
van inlineskaten, kunstrijden, lange- en kortebaanschaatsen tot marathon, schoonrijden, shorttrack en toerschaatsen op natuurijs (als het
vriest).

Bij de eerste tekenen van vorst gaan de Friese doorlopers, noren, kunstschaatsen, krabbertjes en hockeyschaatsen uit het vet.
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Het enthousiasme bereikt een hoogtepunt wanneer de weerman of
-vrouw speculeert of een Elfstedentocht dit jaar
misschien tot de mogelijkheden behoort.

KNSB
De schaatssport is diep geworteld in de ziel van het land, zo stelt
de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB) .Op
17 september 1882 werd de bond opgericht en zij behartigt de belangen van schaatsers die uitblinken in de verschillende disciplines. Bij deze vereniging zijn ongeveer 760 schaatsverenigingen
aangesloten. Nergens ter wereld zijn er zo veel overdekte ijsbanen
als in Nederland. Hoezo is de schaatssport typisch Nederlands?
t.g.v. 100-jarige KNSB werd een postzegel uitgegeven met
daarop schaatsster Atje Keulen-Deelstra

Nederland behoort in de schaatssport dan ook tot de wereldtop. Jaap Eden was in
1893 de eerste Nederlandse wereldkampioen (en in 1895 en 1896). In Amsterdam
werd de eerste 400 meterkunstijsbaan van Nederland naar Jaap Eden vernoemd. Zijn
naam leeft ook voort in de jaarlijkse Nederlandse sportprijzen. Het beeldje voor de de
sportman, sportvrouw, sportploeg en gehandicapte sporter van het jaar is naar Jaap
Eden vernoemd.
Na hem volgde een stoet aan goudenmedaillewinnaars en Olympische helden als Yvonne van Gennip, Stien Kaiser, Atje KeulenDeelstra, Sven Kramer, Ids Postma, Rintje Ritsma, Patrick Roest, Gianni Romme, Ard Schenk, Hein Vergeer, Kees
Verkerk, Ireen Wüst en nog vele, vele anderen.
Ontwerp
De postzegel werd ontworpen door grafisch ontwerper Claire Bedon en creative
director Edwin van Praet van Total Design uit Amsterdam en uitgebracht in een
velletje met zes postzegels. Naast de postzegels staat een vergrote afbeelding van het
postzegelbeeld.
We zien een schaatser in actie, die de bocht inzet door zijn rechterbeen over het linkerbeen te plaatsen. In de achtergrond lopen 4 brede lijnen in een ovale vorm, als
symbool voor de typische plattegrond van een ijsbaan.
Bovenaan iedere postzegel staat het beeldmerk van de serie Typisch Nederlands, met
links en rechts een gevouwen Nederlandse wimpel.
Bron: Post nl en Filahome
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