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Oosterhoutse Vereniging Van Postzegelverzamelaars 
 datum:  december 2019 - 13e jaargang – nummer: 168 
 De Nieuwsbrief is bestemd voor leden van de Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars 

OVVP en belangstellenden. 
                         Redactie:  secretariaat.ovvp@gmail.com  website:  www.oosterhouterpost.nl  

 

 
 

De Nieuwsbrief van de OVVP is een mededelingenblad met informatie over zaken die spelen binnen de 

vereniging,  bestemd voor de leden van de vereniging en belangstellenden. Bezoekt 

u ons ook eens op www.oosterhouterpost.nl of scan de QR code met uw mobiele 

telefoon. 

Opgeven voor een (gratis) abonnement op de OVVP Nieuwsbrief via 

secretariaat.ovvp@gmail.com   - mocht u de Nieuwsbrief niet meer willen ontvangen 

(wat wij natuurlijk niet hopen) dan is een berichtje aan secretariaat.ovvp@gmail.com 

voldoende. De Nieuwsbrief is ook (gratis) beschikbaar voor niet-leden van de OVVP. 

 

 

Ledenbijeenkomst:  
 
De bijeenkomst van 20 november 2019 werd om 20.00 u geopend door de voorzitter met een woord van 

welkom  voor de 46 aanwezigen.  

De voorzitter gedenkt het overlijden van de heer E. Nooyen met een ogenblik van stilte ter 

nagedachtenis.  

Verder kan hij als nieuw lid verwelkomen de heer W. Van der Linden uit ’s-Gravenmoer.  

Dan nog een bijzonder woord van welkom aan de heer Hans Kraaibeek, voorzitter van de Koninklijke 

Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen K.N.B.F., die de vergadering als gast zal bijwonen. 

De notulen van de ledenbijeenkomsten van september en oktober zijn inmiddels gepubliceerd in de OP. 

Ze worden zonder wijzigingen goedgekeurd en vastgesteld.   

De penningmeester verzoekt de aanwezige leden de contributie voor 2020 te willen voldoen. De 

contributie voor 2020 vastgesteld op € 31,00 (zoals voorgaande jaren). 

De Brabantse Verzamelaardag in Etten-Leur is zaterdag 16 november 2019 door een aantal van onze 

leden bezocht. Het bezoekersaantal viel tegen. Ook werden weinig andere zaken aangeboden, alleen 

postzegels.  Bovendien veel klachten over de parkeer-voorzieningen. 

De heer Kraaibeek (voorzitter K.N.B.F.) vraagt het woord. Hij is speciaal naar de vergadering gekomen 

om Reinder Luinge – aftredend secretaris – de KNBF Bondsspeld op te spelden. In zijn begeleidende 

toespraak aandacht voor de bestuurs- en andere activiteiten (voorzitter – voorzitter/secretaris en 

secretaris – en commissaris KNBF) en voor de digitale Nieuwsbrieven (OVVP en KNBF) 

De quiz kon – helaas – door defecte apparatuur geen doorgang vinden.   

Hierna volgde de veiling met de afrekening. De toto werd gewonnen door – en dat is tot nu toe uniek – 

twee personen n.l. de heren M. van Riel en Hans van Strien, die de prijs moesten delen.  

Volgende bijeenkomst: Woensdag 18 december  2019 – Recreatiecentrum Het Haasje 

 

Verdere bijeenkomsten in 2019 en 2020:  
 

Woensdagavonden: Aanvang 20.00 u in Recreatiecentrum Het Haasje (zaal open 19.00 u). 

Bijeenkomsten 2019: Bijeenkomsten 2019: woensdag 18 december 2019. Bijeenkomsten 2020: 

woensdag 15 januari 2020; donderdag 20 februari 2020; donderdag 19 maart 2020; woensdag 15 april 
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2020; woensdag 20 mei 2020; woensdag 17 juni 2020; woensdag 16 september 2020; woensdag 21 

oktober 2020; woensdag 18 november 2020; woensdag16 december 2020 

 

 
Brabantse Filatelistendagen:  
 

Op de Brabantse Filatelistendag in De Bunthoef van zaterdagmiddag 2 november 2019 hadden we ruim 

90 bezoekers. Gezellig druk. Vooral de extra ruimte die is verkregen door de extra zaal voor de 

‘dubbeltjestafel’en de ‘poststukkentafel’, maakten dat er goed gehandeld kon worden.   

Maakt u van de gelegenheid gebruik en kom ook eens kijken, kopen en ruilen. Gezellig 

en nuttig voor uw verzameling. (Zaal open 13.00 – 16.00 u) – toegang € 0,50 – 

toegankelijk voor leden en niet-leden van de OVVP.  

 

 

Verdere data voor de Brabantse Filatelistendagen:  

Zaterdagmiddagen: (Open 13.00 – 16.00 u) – toegang € 0,50 – toegankelijk voor leden en niet-leden 

van de OVVP.  

In 2019: zaterdag 2 november 2019; zaterdag 7 december 2019. In 2020: zaterdag 

4 januari 2020; 1 februari 2020; 7 maart 2020; 4 april 2020; 2 mei 2020; 6 juni 

2020; 5 september 2020; 3 oktober 2020; 7 november 2020; 5 december 2020. 

 

Tafel huren: 
 
Een tafel huren op de Brabantse Filatelistendagen. Dat is een garantie voor succes. 

Maandelijks tussen de 80 en 100 bezoekers. Kosten:  € 3,00 voor leden en € 5,00 

voor niet-leden.  Aanmelden bij Cees Pijpers: tel. 0162-432738 of  

Ceespijpers3@gmail.com of in de zaal – 1e zaterdag van de maand 13.00-16.00 u. 

 
 
Soosmiddag: 
 

p de laatste woensdag van de maand organiseren wij een gezellige soosmiddag.  In De Bunthoef. 

Toegang van 13.00 – 16.00 u – Cees Pijpers is aanwezig namens het 

bestuur. De komende soosmiddagen:  woensdag 27 november 2019 – niet 

in december.  
In 2020: woensdag 29 januari 2020; 26 februari 2020; 25 maart 2020; 29 april 

2020; 27 mei 2020; 24 juni 2020; 30 september 2020; 28 oktober 2020; 25 

november 2020 – niet in december. 

 
 

Ruilen: 
 

Tijdens de ledenbijeenkomsten (en tijdens de Brabantse Filatelistendagen en tijdens de soosmiddagen) 

kan natuurlijk altijd onderling worden geruild. Vaak wordt al gebruik gemaakt van de mogelijkheden 

onderling te ruilen voorafgaand aan (de zaal is al open om 19.00 u)  en na afloop van de veiling. Neemt 

u eens wat dubbel materiaal mee. Wie weet raakt u wat van uw dubbele materiaal kwijt en vindt u bij 

uw collega verzamelaar net dat ontbrekende zegeltje. 

 

Voordelig zegels en benodigdheden kopen bij nieuwtjesdienst: 
 
Bij onze nieuwtjesdienst kunt u voordelig en gemakkelijk de nieuwe uitgiften van postzegels, 

eerstedagenveloppen, mapjes, albums en alles wat u verder voor uw hobby nodig 

heeft, kopen of abonnementen nemen. Vraagt u eens na bij Joop Hofkens, hoofd 

nieuwtjesdienst, j.hofkens@hetnet.nl of  overlegt eens met hem over de 
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mogelijkheden op een ledenbijeenkomst of op een Brabantse Filatelistendag. Joop is daar altijd 

aanwezig, met zijn voorraden en met zijn adviezen.  

 

 
Rondzendverkeer – inzenden boekjes: 
 
Voor ons rondzendverkeer hebben wij steeds goede boekjes nodig  met vooral goed materiaal. Over het 

algemeen wordt goed verkocht uit onze rondzendboekjes, dus om uw overtollige zegels en poststukken 

kwijt te kunnen is het heel aantrekkelijk boekjes vol te plakken. Informatie bij hoofd rondzendverkeer: 

Ludwig Engst tel. 0162 684934  l.engst@hetnet.nl . Rondzendboekjes kosten  Є 1,25 per boekje. 

 

 
Artikelen Nieuwsbrief: 
 

Als u een leuk (filatelistisch) verhaal heeft over welk onderwerp dan ook, dan zullen we dat graag 

opnemen. En, mocht u een verhaal hebben maar het liever niet zelf schrijven, het bestuur – de redactie 

-  is graag bereid een handje te helpen. Ook in ons verenigingsblad ‘Oosterhouter Post’ kunnen we 

artikelen plaatsen.  

 

 

 
Nieuwsbrief en OP op www.oosterhouterpost.nl  
 

Ons onvolprezen verenigingsblad Oosterhouter Post is op onze website 

opgenomen en wel in Pdf-vorm of leest u hem eens door hier te klikken. 
(Ctr+klik) - En kijkt u eens op onze website.  
 

 
 

Postzegelverenigingen “in de buurt”: 

Wilt u wat meer weten over onze collega postzegelverenigingen “in de buurt”, kijkt u dan eens op hun 

websites: 

1. Almkerk : PV Altena http://www.pzvaltena.nl/   

2. Bergen op Zoom, Delta Oost: http://delta-oost.jimdo.com   

3. Bergen op Zoom, Onderling Contact: https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact/   

4. Breda, PV Breda: http://pvbreda.nl/   

5. Drunen, PV Philatron: http://www.philatron.nl/   

6. Eindhoven: Eindhovense Filatelisten vereniging: www.E-F-V.nl  

7. Etten Leur, Filatelica: West Brabant www.filawb.nl   

8. Geleen: De Philatelist geleen www.dephilatelistgeleen.nl  

9. Helmond, FV De Helmveste: www.dehelmveste.nl  

10. ’s-Hertogenbosch, FV ’s-Hertogenbosch: http://www.hertogpost.nl/   

11. FV De Bevelanden, Kloetinge  www.postzegelclubdebevelanden.nl  

12. Oosterhout: www.oosterhouterpost.nl  

13. Roosendaal, PV Roosendaal: http://postzegelverenigingroosendaal.webs.com/   

14. Tilburg, VPT Tilburg http://vpt-tilburg.nl/  

15. Volkel-Uden: www.pzv-volkel-uden.com 
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Te koop aangeboden: 
 

In deze rubriek kunt u – afhankelijk van de beschikbare ruimte -  (gratis) uw 

overtollige zaken aanbieden. Het liefst natuurlijk wel iets aantrekkelijks. 

Bijvoorbeeld een mooie verzameling, of een fraaie brief. Kost u niets, dus, wat 

houdt u tegen…….. 

 

 

 

 

 

 
 
Bezoekt u s.v.p. eens onze website: www.oosterhouterpost.nl: 

 

 

Op onze website kunt u zowel deze Nieuwsbrief als ook ons verenigingsblad Oosterhouter Post inzien 

en lezen. En vertelt u ons s.v.p. eens wat u ervan vindt. De OP digitaal lezen – en de Nieuwsbrief.  
Er is ook veel informatie over bestuur, agenda en natuurlijk ook over onze geschiedenis. 

 

 

P.S.V.: 
 

Als u deze letters gedrukt ziet staan dan denkt u, zeker als u in het zuiden des lands woont, 

aan…..PSV Eindhoven, de 

voetbalclub. Dat dachten wij 

ook, maar bij nader onder-

zoek bleek het in dit geval, in 

een artikel in de DBZ 

(DeutscheBriefmarken 

Zeitung) te gaan over PSV 

“Siemens”München”, De 

Postwertzeichen Sammler Verein (PSV) Siemens. 

 

http://www.oosterhouterpost.nl/
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De Postzegel Verzamel Vereniging Siemens, een vereniging die 65 jaar geleden werd opgericht bij het 

bedrijf Siemens, heeft een speciale ‘plusbrief’ ter gelegenheid van haar 65e  verjaardag en ter viering 

van de 200e  verjaardag van de oprichter van het bedrijf,  Werner von Siemens.    

Met meer dan 130 leden is PSV Siemens een van de belangrijkste postzegelverenigingen van Beieren. 

PSV is bovendien actief als lid van de werkgroep van de postzegel associaties in München  en bekend 

in de regio met zijn jaarlijkse bruisende ruildag in februari. In het jaar 2016 werd het jubileumgevierd 

in het Hofbräuhaus.  

 

 

Zwitserse Post brengt hulde aan "Solar Impulse 2"  

De Zwitserse Post brengt hulde aan Bertrand Piccard en André Borschberg voor hun project "Solar 

Impulse 2" met de uitgifte van een speciale postzegel met een nominale waarde van  ChF 1,00, in 

velletjes van acht zegels, en afmetingen van 79x32,5 mm per zegel.  In 17 etappes vlogen de twee 

Zwitsers rond  de hele wereld in een op zonenergie – met 17.248 zonnecellen -  aangedreven vliegtuig. 

Op 9 maart 2015 startten Bertrand Piccard en André Borschberg vanuit Abu Dhabi een vlucht rond  de 

aarde met het 2300 kilo zware zonnevliegtuig "Solar Impulse 2",  over een afstand van 43.041 kilometer 

– met een gemiddelde snelheid van 73 km/u  in 17 etappen - zonder een enkele druppel brandstof te  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

verbruiken. Op 26 juli 2016 (CET) landde "Solar Impulse 2" veilig in  de plaats van vertrek: Abu Dhabi. 

De vlucht ging vanaf Abu Dhabi via India eb China over de Grote Oceaan naar Hawaii, waar vanwege 

de weersomstandigheden een winterpauze werd gehouden. De Non-stop vlucht van New York over de 

Atlantische Oceaan naar Sevilla duurde 71 uur en 8 minuten.  

Het ging Piccard en Borschberg niet om een nieuw wereldrecord bij hun project. Ze wilden met hun 

succesvolle vlucht rondom de aarde laten zien dat een verantwoorde en duurzame energietransitie 

mogelijk is. Tegelijkertijd wilden ze het publiek bewust maken van het gebruik en de bevordering van 

hernieuwbare energie. Volgens Piccard moet het "Solar Impulse 2"-project niet alleen worden gezien 

als een vliegtuig, maar ook als een economische, ecologische en wetenschappelijke boodschap en 

symbool. 

De postzegel toont de ‘Solarimpulse’ ondergedompeld in zonnestralen en de tekst "Solarimpulse". De 

bijzondere zegel heeft een speciaal formaat, een 

frankeerwaarde van een franc. Op de postzegel is als 

uitgiftejaar 2015 vermeld; de zegel kwam echter in 

juli 2016 op de markt, één dag na afsluiting van de 

vlucht rond de aarde op 26 juli 2016, in Abu Dhabi. 

 

 

 

Grootvader – en doctor in de experimentele fysica -  

Auguste Piccard (van Bertrand Piccard) maakte in 

1931 de eerste vlucht in de stratosfeer, met een 

waterstofballon, de vader van Bertrand, Jacques 

bereikte in 1960 met een duikboot in de Marianentrog een diepte van 10.916 meter. Een avontuurlijke 

familie. 

(Frans Haverschmidt – 180715) 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fb%2FEchte-Briefmarken-mit-Luftfahrt-Motiven-aus-der-Schweiz%2F65210%2Fbn_12516137&psig=AOvVaw3uPMntEzXiAIBOE_yly9Ax&ust=1573118851138000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjq3sui1eUCFQAAAAAdAAAAABAJ
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Luchtvaartpionier: 
 

De bekendste vliegtuigbouwer ter wereld is Boeing. Ontstaan uit een familieonderneming is Boeing nu 

wereldwijd leverancier voor veel luchtvaartondernemingen. Duitse emigrant Wilhelm Böing uit 

Hohenlimburg in het Sauerland – richtte zijn bedrijf op als houthandel, waarmee hij genoeg verdiende 

om  zijn zoon, William Edward (Bill) Boeing – hij had zijn naam 

‘veramerikaanst’-  privéscholen te laten bezoeken en een opleiding te 

volgen aan de prestigieuze universiteit Yale. Hij werkte eerst in de 

houtverwerkingsindustrie, waar hij veel ervaring opdeed met houten 

constructies. Deze kennis bleek van grote waarde bij het ontwerpen en 

bouwen van zijn eerste vliegtuigen. 

Bill Boeing richtte op 15 juli 1916 een vliegtuigfabriek op, met een 

startkapitaal van 100.000 dollar, onder de naam ‘Pacific Aero Products 

Company’, in een bootshuis in Seattle, die uitgroeide tot de grootste 

producent op het gebied van burgerluchtvaart en militaire vliegtuigen.  

De oprichting vond plaats een maand na de eerste vlucht van twee 

B&W watervliegtuigen, gebouwd met hulp van George Conrad 

Westervelt, een ingenieur van de Amerikaans Navy.  

In eerste instantie bouwde Boeing vooral vliegtuigen voor militaire inzet, maar uit deze ervaringen 

ontwikkelde de onderneming vliegtuigen voor de burgerluchtvaart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de jaren 20, van de 20e  eeuw breidde het bedrijf sterk uit door fusies en overnames. In 1927 werd de 

‘Boeing Air Transport Company’ opgericht, met als hoofdactiviteit het vervoer van luchtpost. 

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog  bouwde Boeing grote aantallen bommenwerpers, zoals de B-17 

Fortress. In 1944 was de productie dermate verhoogd dat er 

maandelijks meer dan 350 toestellen werden gebouwd. Na de oorlog 

werden veel minder militaire vliegtuigen besteld en verloren 70.000 

mensen hun werk. 

Het wellicht meest bekende type vliegtuig van Boeing is wel de 

Boeing 747, de Jumbo. Het vliegtuig van de Amerikaanse president is 

een 

Boeing 

747, de 

Air 

Force One.  

Boeing is wereldwijd de grootste 

producent van vliegtuigen (naar omzet) 

en de grootste producent van militaire 

producten, zoals helicopters, dronen, 

straaljagers en andere militaire 

vliegtuigen.  Het bedrijf produceert 

verder veel voor de ruimtevaart. Het hoofdkantoor van Boeing is gevestigd in Chicago.  

(Frans Haverschmidt – 190505). 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FFile%3AU.S._Postal_Service_Bicentennial_Early_Mail_Plane_and_Jet_10c_1975_issue_stamp.jpg&psig=AOvVaw1-c6tVDv3F37PGNFWLuouj&ust=1573121373279000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOi8u_qr1eUCFQAAAAAdAAAAABBQ
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpicclick.co.uk%2FUSAF-BOEING-B17-FLYING-FORTRESS-Aircraft-Airplane-Stamp-401154132456.html&psig=AOvVaw1-c6tVDv3F37PGNFWLuouj&ust=1573121373279000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOi8u_qr1eUCFQAAAAAdAAAAABBb
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F355080751851914285%2F&psig=AOvVaw1AZ9uAUFnHz9c2ew7au-Jb&ust=1573122791553000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNifta2x1eUCFQAAAAAdAAAAABAO
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.postzegelblog.nl%2F2019%2F03%2F10%2F100-jaar-luchtvaart-uitgiftedatum-11-maart-2019%2F&psig=AOvVaw1E5dtm6u-ABBoZvTmCmZsD&ust=1573123218105000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjA9Pay1eUCFQAAAAAdAAAAABAD
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Airbus: 

Airbus SAS, het voormalige Airbus Industrie, is een vliegtuigbouwer die in 1970 ontstond in een 

samenwerkingsverband tussen Aérospatiale (Frankrijk) en Deutscher Aerospace (Duitsland). Het 

Spaanse Construcciones Aeronáuticas (CASA) trad in 1971 

tot het consortium toe. British Aerospace was tussen 1979 

en 2006 ook deelnemer aan het consortium. Het doel van de 

samenwerking was om tegenwicht te kunnen bieden aan de 

Amerikaanse concurrenten, een vooral tegen Boeing. 

Airbus is een dochteronderneming van het Europese lucht- 

en ruimtevaartconcern Airbus Group en het bedrijf 

produceert inmiddels ongeveer de helft van alle 

straalvliegtuigen op de wereld.  

Het eerste vliegtuig dat Airbus afleverde was een A300. 

Deze werd in mei 1974 aan Air France geleverd.  

Airbus introduceerde een reeks passagierstoestellen met het zogenaamde 'fly-by-wire'-systeem; de 

besturing van het vliegtuig wordt hiermee elektronisch in plaats van mechanisch geregeld. Deze 

modellen zijn de A320-familie, de A330 en de A340. Deze toestellen kenmerken zich vooral door de 

grote overeenkomst in het uiterlijk van de cockpit, wat het eenvoudig maakt om piloten om te scholen 

naar een ander Airbus-type.  

In 2005 had Airbus het eerste prototype klaar van de A380, het grootste passagiersvliegtuig ter wereld. 

Dit toestel heeft een capaciteit van 555 passagiers (3 

klassen) tot 853 passagiers (alleen economy class). Vanaf 

dat moment was niet meer de Boeing 747 (Jumbo) het 

grootste vliegtuig. Meerdere luchthavens hebben voor dit 

specifieke model hun landings- en taxibanen en gates 

moeten aanpassen. Op Schiphol is de Polderbaan geschikt 

om de A380 te ontvangen. 

In 1998 verkocht Airbus voor het eerst meer vliegtuigen dan 

de Amerikaanse nek-aan-nek-concurrent Boeing. 

De hoofdvestiging van Airbus bevindt zich in Toulouse. 

Final Assembly, waar complete vliegtuigen de fabriek verlaten, vindt plaats in Toulouse, Hamburg, 

Sevilla en (sinds 2009) Tianjin. Verder worden onderdelen geproduceerd in St. Nazaire, Filton, 

Broughton, Bremen, Laupheim, Nordenham, Stade, Varel en Madrid. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vliegtuig
https://nl.wikipedia.org/wiki/A%C3%A9rospatiale
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Deutscher_Aerospace&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spanje
https://nl.wikipedia.org/wiki/Construcciones_Aeron%C3%A1uticas
https://nl.wikipedia.org/wiki/1971
https://nl.wikipedia.org/wiki/British_Aerospace
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Airbus_Group
https://nl.wikipedia.org/wiki/Straalvliegtuig
https://nl.wikipedia.org/wiki/Airbus_A300
https://nl.wikipedia.org/wiki/1974
https://nl.wikipedia.org/wiki/Air_France
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fly-by-wire
https://nl.wikipedia.org/wiki/Airbus_A320
https://nl.wikipedia.org/wiki/Airbus_A330
https://nl.wikipedia.org/wiki/Airbus_A340
https://nl.wikipedia.org/wiki/Airbus_A380
https://nl.wikipedia.org/wiki/Luchthaven_Schiphol
https://nl.wikipedia.org/wiki/Polderbaan
https://nl.wikipedia.org/wiki/1998
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boeing
https://nl.wikipedia.org/wiki/Toulouse_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Toulouse_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hamburg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sevilla_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tianjin
https://nl.wikipedia.org/wiki/Saint-Nazaire_(Loire-Atlantique)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Filton
https://nl.wikipedia.org/wiki/Broughton_(Flintshire)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bremen_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Laupheim
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nordenham
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stade_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Varel_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Madrid_(stad)
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Flampion.nu%2Fstore%2Fpage%2F56&psig=AOvVaw0_jP5dslMV7QHJnS12shWx&ust=1573209567979000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJi5_cb01-UCFQAAAAAdAAAAABA9
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Nederland bouwt sinds de ondergang van Fokker in de jaren negentig geen eigen vliegtuigen meer. Toch 

is daarmee niet alles verloren gegaan. Er is een reeks nieuwe bedrijven ontstaan, soms op de 

fundamenten van het oude Fokker. Zij leveren onderdelen aan de grote concerns die de 

vliegtuigindustrie domineren, het Europese Airbus en Boeing in de Verenigde Staten. 

 

 

 

In de A380, het grootste vliegtuig ooit,  worden veel Nederlandse onderdelen verwerkt, o.a. van Stork 

Aerospace Papendrecht, in samenwerking met Koninklijke Ten Cate. Belangrijk was om het vliegtuig 

ondanks de enorme omvang niet te zwaar te laten worden. In dit soort onderdelen zijn de Nederlandse 

bedrijven gespecialiseerd, 

 

(Frans Haverschmidt – 191102) 

 

 

KNBF-Bondsspeld voor Reinder Luinge 
 

Op 20 november 2019 was de heer Hans Kraaibeek (voorzitter K.N.B.F.) aanwezig op onze 

ledenbijeenkomst. Zogenaamd op “werkbezoek”, maar hij was speciaal naar de vergadering gekomen 

om Reinder de KNBF Bondsspeld op te spelden. 

 

Reinder is 25 jaar lid van onze vereniging. In 2007 werd hij voorzitter tot 18 april 2015. In de periode 

mei 2013 tot eind 2019 was hij secretaris. In 2017 gaf hij reeds aan af te willen treden, maar dat kon pas 

plaatsvinden eind 2019, het jaar waarin hij 80 jaar werd. Hij 

vond het tijd om af te treden: Jongeren moeten het werk maar 

overnemen met nieuwe ideeën. Ondanks zijn leeftijd had 

Reinder overigens volop ideeën en heel veel inbreng in het 

bestuur. Hij was een prima voorzitter en secretaris en een prima 

mens om mee samen te werken. Zijn ideeën en opmerkingen 

zullen we missen.  
Tijdens de Algemene Ledenvergadering 2010 van de KNBF is 

Reinder benoemd als bondsbestuurder met als functie 

Commissaris Pers en Publiciteit. Later is dat  Commissaris 

Communicatie geworden. Tot op heden maakt hij nog steeds 

deel uit van het bestuur, en hij verzorgt nog steeds de KNBF - 

Nieuwsbrief  en ook de OVVP Nieuwsbrief, in afwachting van 

een opvolger. 

In november 2007 introduceerde hij de Digitale Nieuwsbrief. 

Eerst alleen voor de OVVP-leden en bevriende relaties, maar in 

2010 heeft de KNBF dit initiatief overgenomen. In november 2019 had hij 176 Nieuwsbrieven voor 

onze vereniging verzorgd en inmiddels 115 voor de KNBF. De Nieuwsbrieven worden met veel succes 

onder een groot aantal filatelisten verspreid. 

 

Reinder, van harte proficiat met je zeer verdiende onderscheiding. Het ga je goed! 

Het bestuur van de OVVP 
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Bockkazematten 

 

In het jaar 963 bouwde Graaf Siegfried op de Bock-rots een kasteel; dit was de basis voor de latere stad. 

In het verloop van de eeuwen werden geweldige ringmuren aan de westkant aangelegd, die de 

Bourgondiërs er toch niet van hebben kunnen afhouden, de stad 1443 in te nemen. Luxemburg bleef 

daarna 400 jaar onder vreemde heerschappij. De beste vesting bouwers van de bezettende machten 

(Bourgondiërs, Spanjaarden, Fransen, Oostenrijkers en de Duitse Bond) maakten van de stad één van 

de sterkste vestingen ter wereld: het "Gibraltar van het Noorden". De verdediging geschiedde door 3 

vesting gordels met 24 forten en nog eens 16 andere 

belangrijke versterkingen alsmede door middel van 

een enorm ondergronds netwerk van 23 km 

kazematten. De kazematten boden niet alleen een 

schuilplaats aan duizenden soldaten mét hun paarden, 

maar huisvestten ook ateliers, bakkerijen, slagerijen 

enz. In 1867 moest de vesting ontruimd en afgebroken 

worden omdat Luxemburg tot neutraal gebied was 

verklaard. Tijdens de afbraak, die 16 jaar duurde, 

verdwenen ook de gebouwen die boven op de Bock 

stonden. Het was echter onmogelijk de kazematten op te blazen zonder schade voor bepaalde gedeelten 

van de stad aan te richten. Men beperkte zich tot het sluiten van de voornaamste ingangen en 

verbindingen; overgebleven zijn nog 17 km kazematten, gedeeltelijk over verschillende verdiepingen 

verdeeld. Eindeloze trappen zijn tot 40 meter diep in de rotsen uitgehakt. De kazematten maken nu 

deel uit van het Wereld Erfgoed van UNESCO.  
Karel V werd op 24 februari 1500 geboren 

in de Prinsenhof in Gent, Bourgondisch 

Nederland.  Hij stierf op 21 september 

1558. Het Habsburgse Huis was een van 

de machtigste heersers in de Europese 

geschiedenis. Als keizer van het Heilige 

Roomse Rijk voerde hij het bevel over 

gebieden in Europa en Amerika. Binnen 

zijn Europese heerschappij moest hij de uitdagingen aangaan van religieuze conflicten tussen het 

katholicisme en het protestantisme. POST Luxembourg heeft een speciale postzegel uitgegeven 

(ontwerp: Schöpferische Dienst Davis Gruber (A) met een gemeenschappelijk thema als onderdeel van 

de Multilaterale Postzegel Tentoonstelling (8 – 10 november 2019 – Luxemburg), samen met Post 

Oostenrijk. De 500e verjaardag werd gekozen van de dag waarop de latere keizer Karel V, ook 

aartshertog van Oostenrijk werd.  

(Willem-Alexander Arnhemer – 191118) 

 

Gibraltar geeft serie ‘Jaar van het varken’ uit: 
 

De ‘Post & Go-machines’ geven een nieuwe generatie zelfklevende automaat-postzegels uit die snel de 

interesse van postzegel verzamelaars zal trekken. De postzegels, uitgaande van de Chinese jaartekens,  

werden voor het eerst geïntroduceerd door de Royal Mail in 2008.    

Gibraltar presenteert op 13 november 2019 deze nieuwe reeks Post & Go-postzegels ter gelegenheid 

van het Chinese jaar van het varken. Het Chinese "Year of the Pig" loopt van  5 februari 2019 tot en met 

24 januari 2020.  

Het varken neemt de twaalfde plaats in onder de Chinese dieren van de dierenriem. Er zijn vijf soorten 

varkens, vernoemd naar de Chinese elementen. In volgorde zijn het: metaal, water, hout, vuur en aarde.  
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Varkens zijn ijverig, medelevend en vrijgevig. Ze hebben een grote concentratie: zodra ze een doel 

hebben vastgesteld, zullen ze al hun energie inzetten om het te bereiken. 

Hoewel varkens zelden hulp van anderen zoeken, zullen ze niet weigeren om 

anderen te ondersteunen. Chinees Nieuwjaar is de belangrijkste van de 

traditionele Chinese feestdagen en het jaar van de varkens stempels zijn de 

zevende editie van de succesvolle filatelistische serie uitgegeven door 

Gibraltar.  

Ieder Chinees jaar is gekoppeld aan de Chinese dierenriem, welke uit twaalf 

dieren bestaat. Deze dieren zijn de draak, slang, paard, geit / schaap, aap, haan, 

hond, varken, rat, of, tijger of konijn. Elk 

jaar geldt als het jaar van een van de dieren. 

Het Chinese Nieuwjaar dat ingaat in 2020 is 

het jaar van de rat. De op 13 november 2019 uitgegeven 

automaatzegels zijn deel van de serie die alle door Stephen Perera zijn 

ontworpen. Ze zijn gedrukt bij Walsall Security Printers en hebben 

waarden van 22, 40, 64, 70, 80 pence en 3 pond.  

In China zijn in 2007 zegels uitgegeven met een varkens-smaak. De 

zegels ruiken naar een populair Chinees gerecht en als u er aan likt, 

proeft het ook naar varken. Er is keuze uit twee smaken: zoet en zuur. 

De zegels zijn op de markt gebracht op 18 februari 2007, (Jaar van 

het Varken – 18 februari 2007 – 6 februari 2008) ook een ‘Jaar van 

het varken’.    

(Anna C. van der Maade  - 191118) 

 
1200 jaar Abtei Münsterschwarzach 
 
De vier torens van de abdij van Münsterschwarzach (ongeveer 23 km ten oosten van Würzburg) zijn  al 

op grote afstand te zien. Symbolisch staan ze voor de diepe connectie tussen de monniken van de 

Benedictijnenabdij en de regio. Benedictijnen hebben hier meer dan 1.200 jaar gewoond en gewerkt. 

“We willen onze missie vervullen, die ons wordt gegeven als missie-benedictijnen van de congregatie 

van St. Ottilien, wereldwijd.  We handelen volgens het principe van Sint-Benedictus: 

"Damit in allem Gott verherrlicht werde." (Benediktsregel Kapitel 57,9) 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fshop.postnl.nl%2Fwebshop%2Fcollect-club%2Fpersoonlijke-postzegels%2Fpostzegelvel-jaar-van-het-varken&psig=AOvVaw1HXbRzbKuQiS9DynUHvDCW&ust=1574177646029000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjA7O-K9OUCFQAAAAAdAAAAABAD
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Het 1200 jarig bestaan van de abdij is in 2016 groots gevierd. Ook filatelistisch. Er verscheen een 

speciale postzegel, vijf stempels en vier enveloppen. Het 

geheel georganiseerd door het Landesverband Bayerischer 

Philatelistenvereine, de Verein für Briefmarkenkunde 

Würzburg van 1880 en het Sammlergilde Sankt Gabriël.  

Openheid en dialoog tussen religies behoren tot de tradities 

van de monniken van Münsterschwarzach. Omdat ze 

missie-Benedictijnen  zijn - sinds de 19e  eeuw zijn ze over 

de hele wereld getrokken, onder andere naar Tanzania, 

Korea en Cuba. Terwijl hun orde werd gesticht in 

samenhang met de Duitse koloniale periode, beheren ze 

tegenwoordig voornamelijk scholen in tal van ontwikkelingslanden. 

 

De Benedictijnen-Gemeenschap in Münsterschwarzach werd in 2016 twaalfhonderd jaar oud. 

Niettemin, "het enige blijvende ding over deze 1200 jaar was de veranderingh", zegt vader Francis. De 

historicus, die een doctoraat behaalde, is verantwoordelijk voor de 

geschiedenis in de abdij. De abdij werd meerdere malen verwoest 

of ontbonden, voor de eerste keer in de 10e eeuw, meest 

recentelijk in de Tweede Wereldoorlog. De kloosterkerk werd vier 

keer verwoest, het huidige gebouw werd gewijd door de 

monniken in 1938. 

Het klooster zelf is echter ouder dan de monastieke gemeenschap, 

waarvan het  certificaat van de Stichting uit 816 nog steeds 

bewaard is gebleven,  ondanks de beroering van de geschiedenis. 

De gemeenschap werd gesticht rond 780, vader Francis vertelt het, 

door de vrouw van Karel de Grote. Ze richtte een nonnenklooster op die bijna 100 jaar bestond. Daarna 

verhuisden de nonnen naar Zürich, de benedictijner monniken, wier Gemeenschap werd gesticht in 

Midden-Franken, verhuisden naar Münsterschwarzach rond 877. In 1913 namen de zendings-

Benedictijnen het klooster over. 

In de jaren zestig kwam een man naar Münsterschwarzach, die nu een van de beroemdste leden van de 

abdij is. Anselm Grün is niet alleen een Benedictijner priester, maar ook schrijver. Zijn boeken over 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.nettephila.de%2F%3Fm%3D2016%26paged%3D2&psig=AOvVaw3rRZR3u3G4jWZDVtLxdzkC&ust=1574351351003000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiUwYSS-eUCFQAAAAAdAAAAABAM
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spirituele en christelijke onderwerpen  zijn miljoenen malen gedrukt en vertaald in 30 talen. Tot 2013 

was de nu 71-jarige ook economisch-directeur van de abdij. 

 

Het woord "zelfvoorziening" heeft een traditie onder de Benedictijnen. Zoals vader Francis het zegt: 

"monniken moeten niet rondzwerven, maar zorgen voor hun levensonderhoud." Daarom is de abdij niet 

alleen een klooster, maar een bedrijf met ongeveer 300 medewerkers. De monniken runnen hun eigen 

bakkerij, slagerij, veefokkerij en zelfs een uitgeverij, waar veel van de boeken van Grüns verschijnen. 

Ook  beheren ze 200 hectare landbouwgrond en nog eens 200 hectare bos. 

Het oudste overgebleven deel van de abdij van Münsterschwarzach is een sleutel. Het vult nauwelijks 

een hand, is gemaakt van brons en heeft een kruis in het sleuteloog. Historici dateren de sleutel uit de 

periode tussen 700 en 900. De sleutel werd gekozen door de 80 monniken van de Nederfrankisch abdij 

als symbool voor hun jubileumjaar: "wees open" is hun motto. Ze tonen hun openheid, bijvoorbeeld in 

het feit dat ze 35 vluchtelingen in de abdij hebben opgenomen. 

 

(Anna C. van der Maade – 180804) 

 

 

Pony Express 
 

Natuurlijk lukt het onze moderne PostNL niet altijd om een vandaag geposte brief de volgende dag te 

bezorgen. Maar meestal lukt het wel. Dus, vandaag op de post, morgen in de bus.  Dat zag er in de 19e 

eeuw (en natuurlijk ook daarvoor) wel even anders uit. De post werd vervoerd per trein (indien 

beschikbaar0, per (post)koets en ook te paard.  

De Pony Express  - in Amerika van de 19e eeuw - was een koeriersdienst 

van ruiters die post en kleine goederen vervoerden van Missouri tot 

Californië. Deze staten waren nog niet per telegraafdienst verbonden en 

doordat de ruiters van de Pony Express elkaar in estafettevorm 

afwisselden was het mogelijk om een bericht tussen de Atlantische en de 

Grote Oceaan te versturen in ongeveer tien dagen. De dienst bestond 

slechts van 1860 tot 1861 en bleek in die van groot belang.  

De Pony Express is dan ook legendarisch en onderwerp van een aantal 

verhalen en films over het Wilde Westen. In 1861 werd de dienst 

overbodig door de komst van de transcontinentale telegraafdienst.  

In 1848 kwam de Californische goldrush op gang wat ervoor zorgde dat 

de staat Californië versneld toetrad tot de Verenigde Staten, in 1850.  

De bevolking groeide snel en zodoende ontstond de behoefte tot snelle communicatie tussen deze 

nieuwe staat en de rest van de Verenigde Staten. Daarnaast speelde de dreiging van de aankomende 

Amerikaanse Burgeroorlog. Grote delen van de VS 

stonden reeds via de telegraafdienst met elkaar in 

verbinding maar de lijnen kwamen niet verder dan St. 

Joseph in het westen van Missouri.  

De Pony Express begon eigenlijk als een 

publiciteitsstunt met als doel een regeringscontract in de 

wacht te slepen voor postvervoer en werd opgezet door 

de ‘Central Overland California and Pikes Peak Express 

Company’ een bedrijf dat al post per postkoets 

vervoerde over verschillende routes. Het beoogde 

contract voor postvervoer wisten ze overigens niet te 

verkrijgen.  

Het idee was dat als een telegram vanuit New York of 

Washington D.C. verstuurd zou worden naar het westelijkste telegraafstation en het bericht van daaruit 

met snelle koeriers te paard naar Californië gestuurd zou worden dit in tien dagen afgeleverd kon 

worden, mits de ruiters elkaar in estafettevorm zouden afwisselen.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Koerier
https://nl.wikipedia.org/wiki/Poststuk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Missouri_(staat)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Californi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Estafette
https://nl.wikipedia.org/wiki/1860
https://nl.wikipedia.org/wiki/1861
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wilde_Westen
https://nl.wikipedia.org/wiki/1848
https://nl.wikipedia.org/wiki/Californische_goldrush
https://nl.wikipedia.org/wiki/Californi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/1850
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amerikaanse_Burgeroorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Telegrafie
https://nl.wikipedia.org/wiki/St._Joseph_(Missouri)
https://nl.wikipedia.org/wiki/St._Joseph_(Missouri)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Missouri_(staat)
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Central_Overland_California_and_Pikes_Peak_Express_Company&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Central_Overland_California_and_Pikes_Peak_Express_Company&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Postkoets
https://nl.wikipedia.org/wiki/Telegram_(telegrafie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/New_York_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Washington_D.C.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Estafette
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pony-express-statue.jpg
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De route ging over vlakten, woestijnen en bergpassen. De weg begon in St. Joseph, Missouri (waar ook 

het afgebeelde standbeeld staat)  en na het oversteken van de Missouririvier volgde deze een deel van 

de Oregon Trail en de California Trail tot aan Fort Bridger in het zuidwesten van Wyoming. Hierna 

werd de Mormon Trail gevolgd naar Salt Lake City. Hierna de Central Overland Route tot aan Carson 

City waarna de Sierra Nevada werd overge-stoken naar Sacra-mento, de hoofdstad van Californië waar 

de Pony Express Ter-minal nog steeds te bezichtigen is. Na aflevering werd de post verder per boot over 

de Sacramento-rivier vervoerd naar San Francisco. Wanneer de boot gemist werd, reden de ruiters wel 

eens door naar 

Oakland.  

Om deze route van 

circa 3.100 km zo snel 

mogelijk af te kunnen 

leggen werden langs 

de route 184 wissel-

punten opgezet, elk op 

een afstand van elkaar 

gepositioneerd dat een 

paard deze constant in 

galop kon overbrug-

gen. Variërend van 8 

tot 40 km van elkaar, 

afhankelijk van het 

terrein. Op elk 

wisselpunt nam de 

ruiter een nieuw paard en reed naar het volgende station. Na zo'n 120 km werd ook de ruiter afgewisseld.  

 

De post-tas (mochila) was speciaal voor de Pony Express ontworpen. Hij moest geschikt zijn om snel 

naar een ander paard te worden overgebracht. Hij werd over het zadel gegooid en op de plaats gehouden 

door er op te gaan zitten. Elke hoek had een zak (cantina) waarin de bundels post werden gestopt. De 

mochila kon ongeveer tien kilo post bevatten. Verder had de ruiter proviand en een revolver bij zich.  

Bij de nadering van een wisselstation blies de ruiter op een hoorn om zijn komst aan te kondigen, maar 

ongetwijfeld werd de hoorn slechts enkele minuten voor zijn 

komst gehoord, zodat de bemanning van het wisselstation er 

al eerder voor moest zorgen dat er een vers paard gezadeld 

klaar stond. De ruiter nam bij het wisselstation de mochila 

met zich mee. Naar verluidt werd er dag en nacht 

doorgereden, maar dat was waarschijnlijk alleen bij volle 

maan mogelijk. Ook is er twijfel of de route 's winters altijd 

volledig gereden werd.  

De Pony Express werd in gebruik genomen op 3 april 1860 

en op die dag ging er zowel vanuit Sacramento als vanuit 

St.Joseph een ruiter op pad. De post werd in beide gevallen op 14 april afgeleverd. Tijdens de 

Amerikaanse presidentsverkiezingen 1860 werd in extra ruiters geïnvesteerd om de route nog sneller af 

te kunnen leggen en toen Abraham Lincoln als winnaar werd aangewezen stond dit nieuws al binnen 

acht dagen in Californië in de krant. De route was toen overigens al iets korter geworden doordat de 

telegraaflijnen verder doorgetrokken waren en de route nu van Kearney in Nebraska tot aan Carson City 

in Nevada liep waar het bericht verder per telegraaf ging.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/St._Joseph_(Missouri)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Missouri_(staat)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Missouri_(rivier)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oregon_Trail
https://nl.wikipedia.org/wiki/California_Trail
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fort_Bridger
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wyoming
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mormon_Trail
https://nl.wikipedia.org/wiki/Salt_Lake_City
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Central_Overland_Route&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Carson_City_(Nevada)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Carson_City_(Nevada)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sierra_Nevada_(Verenigde_Staten)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sacramento_(Californi%C3%AB)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Californi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/B._F._Hastings_Bank_Building
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sacramento_(rivier)
https://nl.wikipedia.org/wiki/San_Francisco
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oakland_(Californi%C3%AB)
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mochila&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Cantina&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Revolver_(wapen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Volle_maan_(astronomie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Volle_maan_(astronomie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/3_april
https://nl.wikipedia.org/wiki/1860
https://nl.wikipedia.org/wiki/14_april
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amerikaanse_presidentsverkiezingen_1860
https://nl.wikipedia.org/wiki/Abraham_Lincoln
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kearney_(Nebraska)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nebraska
https://nl.wikipedia.org/wiki/Carson_City_(Nevada)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:First_Eastbound_Pony_Express_Apr3_1860.jpg
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Toen in mei 1860 een oorlog uitbrak met de Paiute-indianen werd de dienst korte tijd stilgelegd en 

tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog werd de route sterk ingekort. Toen in oktober 1861 de oost- en 

westkust van de Verenigde Staten met elkaar verbonden werden door de eerste transcontinentale 

telegraafdienst (de First Transcontinental Telegraph) werd 

de dienst opgeheven. De dienst had slechts 16 maanden 

bestaan en bleek ondanks subsidie een financiële ramp. 

Toch was de Pony Express als communicatiemiddel van 

zeer groot belang geweest. Het was tot de komst van de 

telegraaf de snelste vorm om berichten uit te wisselen en de 

snelste vorm van 

transport voor de 

komst van de 

spoorwegen, 

negen jaar later. 

In feite was het 

zelfs het bewijs 

voor de 

haalbaarheid van 

een transcontinentale weg en dat zo'n weg het hele jaar kon 

worden open gehouden wat tot die tijd voor onmogelijk 

werd gehouden.  

De ruiters moesten onverschrokken, jonge (minder dan 18 

jaar) mannen zijn, want er waren veel gevaren onderweg. Er 

wordt beweerd dat er een advertentie was waarin ruiters 

werden geworven en waarin stond dat weeskinderen de 

voorkeur hadden, maar volgens de historicus Joseph 

Nardone is dat een verzinsel uit de 20e eeuw. De ruiters 

moesten natuurlijk uitstekend kunnen paardrijden. Verder 

mochten ze niet meer dan 50 kg 

wegen, zodat er meer post 

vervoerd kon worden.  

De bekendste ruiter van de Pony 

Express was waarschijnlijk William Frederic Cody, beter bekend als Buffalo 

Bill (1846-1917) . Hij was slechts 14 of 15 jaar.  

De route van de Pony Express is sinds 1992 te wandelen – maar de lengte van 

de hele tocht – 3100 km -  is daarbij natuurlijk wel een handicap - via het 

Pony Express National Historic Trail.  

Verschillende  films gaan over de Pony Express en de Express speelt ook een 

rol in de televisieseries Bonanza en Into the West.  

Vandaag zou een dergelijke lange route te paard, af te leggen in een zo kort mogelijke tijd, door 

dierenbeschermings- en andere organisaties zeker al lang ter discussie zijn gesteld. 

Filatelistisch is de Pony-Express interessant. Op een veiling (Gärtner in 2016) werd een brief van 28 

april 1861, verzonden via Pony-Express aangeboden voor € 150.000,00. De brief werd overigens tijdens 

die veiling niet verkocht.   

 (Frans Haverschmidt – 191012) 

 

Sinterklaas moet nog komen. Ook voor 

die feestdag wensen wij u veel plezier en 

veel pakjes. 

En verder wensen wij u: 

Prettige Kerstdagen en een 

Gelukkig en bovenal Gezond 

2020. 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Paiute
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amerikaanse_Burgeroorlog
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=First_transcontinental_telegraph&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wees_(kind)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Buffalo_Bill
https://nl.wikipedia.org/wiki/Buffalo_Bill
https://nl.wikipedia.org/wiki/1992
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pony_Express_National_Historic_Trail&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bonanza_(televisieserie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Into_the_West_(televisieserie)
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Veilinglijsten – voor de 

ledenbijeenkomst van 

18 december  2019 

op pagina’s 18, 19, 20,21 

 

u kunt ook schriftelijk bieden        

via: 

petercmhendrickx@home.nl 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Deze maand geen reacties. Als u wilt reageren: secrtariaat.ovvp@gmail.com 

 

 

 
Activiteiten in de (zuidelijke) regio, (grote) landelijke en 

Belgische evenementen 
 

 

Almkerk: PV Altena organiseert clubavond elke 3e maandag van de maand – 19.30-22.30 u en clubmiddag elke 1e woensdag 

van de maand 14.00-16.00 u (behalve juli en augustus) – In ’t Verlaat, Almkerk. Info: www.pzvaltena.nl – 

pzvaltena@gmail.com – 0183 403952  

 

Bergen op Zoom : de F.V. Delta Oost heeft haar maandelijkse ruil- en contactavond steeds op de eerste donderdagavond van  

de maand., e.e.a. vanaf 19.00 uur in   wijkcentrum De Korenaere ,de Korenmarkt 7 te Bergen op Zoom ( achter de oude V. en 

D. ) voor info : 0164 – 236768 of deltaoost@ziggo.nl 

 

Bergen op Zoom: Postzegelvereniging Onderling Contact organiseert postzegelruilavonden op de 2e  maandag van de maand. 

Op deze ruilavonden is veel postzegelmateriaal aanwezig via de insteekboeken, koopjestafel en veiling. De ruilavonden worden 

gehouden in het buurthuis De Kastanje, Kastanjelaan 164  te Bergen op Zoom van 19.30 uur tot 21.30 uur, toegang is 

gratis.   Website: https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact       email adres:  oc@home.nl  

 

Breda: PV Breda. organiseert Ruilbeurs voor postzegelverzamelaars. Clubhuis de Toss Valkenierslaan 285a Breda. 

Zondagmorgen van 09.30 uur tot 12.30 uur. Op 1 december 2019. 5 januari 2020; 2 februari 2020; 1 maart 2020; 5 april 2020; 

3 mei 2020; 7 juni 2020; 6 september 2020; 4 oktober 2020; 1 november 2020; 6 december 2020.Gratis parkeren. Info: 

www.pvbreda.nl info@pvbreda.nl 

 

Breda: PV Breda organiseert ruilbeurzen voor verzamelaars in Gemeenschapshuis ‘De Blaker’, Graaf Hendrik III plein  168, 

Breda op zaterdagmiddag van 13.00-16.00 u op zaterdagmiddag van 13.00 uur tot 16.00 uur. Op  21 december 2019. 18 januari 

2020; 15 februari 2020; 21 maart 2020; 18 april 2020; 16 mei 2020; 20 juni 2020; 19 september 2020; 17 oktober 2020; 21 

uw reacties 
 

mailto:petercmhendrickx@home.nl
mailto:secrtariaat.ovvp@gmail.com
http://www.pzvaltena.nl/
mailto:pzvaltena@gmail.com
mailto:deltaoost@ziggo.nl
https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact
mailto:oc@home.nl
http://www.pvbreda.nl/
mailto:info@pvbreda.nl
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november 2020; 19 december 2020. Ruiltafels en semihandelaren aanwezig.  Toegang 1 euro Gratis parkeren. Informatie ook 

via website: www.pvbreda.nl – info@pvbreda.nl  

 

Eijgelshoven: Elke 3e donderdag ruilbeurs van de E.K.P.V. van 18.30 tot ........ als ieder weggaat in de Laethof (voormalig 

gemeentehuis) Eijgelshoven.  

   

  

’s-Hertogenbosch: Activiteit: Postzegel instuif & ruilbeurs; Plaats: ’s-Hertogenbosch; Locatie: Sociaal Cultureel Centrum de 

Helftheuvel; Adres locatie: Helftheuvelpassage 115, 5224 AC ’s-Hertogenbosch; Openingstijden: 09:00 – 12:30 uur; 

Telefoonnummer: 073-6567680; Mailadres: info@hertogpost.nl; Organisatie ’s Hertogenbossche Filatelistenvereniging; 

Data:  14-12-2019. 

 

’s-Hertogenbosch: Activiteit: postzegel ledenbijeenkomsten; Plaats: ’s-Hertogenbosch; Locatie: Sociaal Cultureel Centrum 

de Helftheuvel; Adres locatie: Helftheuvelpassage 115, 5224 AC ’s-Hertogenbosch; Mailadres: info@hertogpost.nl; 

Organisatie: ’s-Hertogenbossche Filatelistenvereniging; Data:   19-12-2019. 

 

’s-Hertogenbosch:Activiteit: Postzegelbeurs Zoetelief ’s-Hertogenbosch; Plaats:’s-Hertogenbosch;  Locatie:    Noorderkroon; 

Adres locatie:  Manis Krijgsmanhof 71 (bij de Ploossche Plas) ’s-Hertogenbosch; Openingstijden: 09:30 – 12:30 uur; 

Telefoonnummer: 073-6567680; Mailadres: info@zoetelief-denbosch.nl; Organisatie  Stichting Hertogpost / Zoetelief ’s-

Hertogenbosch; Data:  01-12-2019. 

 

Kaatsheuvel: Postzegelruilbeurs in Buurthuis Pannehoef, Ferdinand Bolplein 1, 5171 ZC  Kaatsheuvel – op de zondagen:  8 

december 2019.  -  09.30 -13.00 u – Toegang €  0,50 – handelaren €  3,00. 

 

Klimmen: BEURSAVOND van postzegelvereniging ’t Fakteurke in Klimmen. GEMEENSCHAPSHUIS “OP D’R PLATS”, 

Houtstraat 25 te Klimmen Voor locatie kijk op:  www.gemeenschapshuisklimmen.com . De zaal is open om 18h30. De veiling 

begint om 19/30 (zgn. ‘wilde veiling’). De Agenda voor 2019 - Locatie Op d’r Plats – Ruilbeurzen op - Dinsdagavond 

17december 2019. 

5e zondag  -- Zondagochtend 29 december 2019 – Grote Zaal Gem. Huis ‘Op d’r 

Plats’, Houtstraat 25, 6343 BJ Klimmen – Van 09.00-13.00 u – entree gratis – 

koffie en thee aanwezig – Hobby-  postzegel-happening met grote tombola – altijd 

prijs. Organisatie: St. Gemeensch.huis Op d’r Plats Klimmen, ’t Fakteurke 

Mergelland Klimmen, PV Heerlen e.o., PV. Zuid-Limburg Maastricht. 

Standhouders Info stand gratis indien 2 weken vooraf aangevraagd bij één van de 

telefoonnummers: 043 4592037 – 045 5443402 – 06 20701271 of kijk op: 

www.fakteurke.nl     

 

Kloetinge: Postzegelclub De Bevelanden organiseert in Amicitia 

Schimmelpenninckstraat 14 –Voorjaarsbeurs, zaterdag 15 februari 2020, 10.00-17.00 uur  -  Clubavonden: 19.30-22.00u.; 

Donderdag 12 december 2019 Kerstbijeenkomst;  Donderdag 9 januari 2020; Donderdag 12 maart 2020 ; Donderdag 9 april 

2020 met jaarvergadering; Donderdag 14 mei 2020; Donderdag 10 september 2020; Donderdag 8 oktober 2020; Najaarsbeurs 

zaterdag 21 november 2020 – 10.00-17.00 u - Donderdag 10 december 2020 Kerstbijeenkomst 

info: P.J. van Eijkeren - tel. 0113-228562 ecm@zeelandnet.nl. www.postzegelverenigingdebevelanden.nl - 

 

Oudenbosch: PV Oudenbosch organiseert in Fidei et Arti, Pastoor Hellemondstraat 1, 4731 HV Oudenbosch – 20.00 – 23.00 

u (iedere laatste zondag van de maand). Toegang gratis.   

 

Oosterhout: Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars organiseert postzegelbeurs ‘Brabantse Filatelistendagen’ op 

zaterdagen    zaterdag 7 december 2019. . In 2020: zaterdag 4 januari 2020; 1 februari 2020; 7 maart 2020; 4 april 2020; 2 mei 

2020; 6 juni 2020; 5 september 2020; 3 oktober 2020; 7 november 2020; 5 december 2020. -  13.00 - 16.00 u in Wijkcentrum 

De Bunthoef, Bloemenhof 2, Oosterhout (Z). Toegang Є 0,50,  parkeren gratis. Info: ceespijpers@casema.nl  - tel. 0162 432738 

-  www.oosterhouterpost.nl   

 

Oosterhout: Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars organiseert gezellige postzegelsoosmiddagen voor onderling 

ruilen en verhandelen - op de laatste woensdag van de maand:– niet in december - In 2020: woensdag 29 januari 2020; 26 

februari 2020; 25 maart 2020; 29 april 2020; 27 mei 2020; 24 juni 2020; 30 september 2020; 28 oktober 2020; 25 november 

2020 – niet in december. - 13.00 - 16.00 u in Wijkcentr. De Bunthoef, Bloemenhof 2, Oosterhout (Z). Toegang gratis,  parkeren 

gratis Info: Cees Pijpers – 0162 432738 – ceespijpers@casema.nl -   www.oosterhouterpost.nl 

 

Reuver: Filatelistenvereniging Filvero Reuver e.o. organiseert in 2019, wederom de postzegel ruildagen met Wilde Veiling op 

de hierna volgende zondagen van 10.00 – 13.00 uur in Zalencentrum “ De Schakel ” Broeklaan 2, 5953NB te Reuver,  telefoon 

077-4741130. 15 december 2019. - Info; H.Drissen telefoonnummer, 077-4741585 of E-mail;  pzv.filvero@ziggo.nl 

 

Roosendaal: Ruilbeurs in Huis ten Halve (Kruisstraat 60 – 4707 RC Roosendaal – 13.00-16.00 u – (iedere 1e zaterdag van de 

maand). Toegang gratis. 

 

http://www.pvbreda.nl/
mailto:info@pvbreda.nl
mailto:info@hertogpost.nl
mailto:info@hertogpost.nl
mailto:info@zoetelief-denbosch.nl
http://www.gemeenschapshuisklimmen.com/
http://www.fakteurke.nl/
mailto:ecm@zeelandnet.nl
http://www.postzegelverenigingdebevelanden.nl/
mailto:ceespijpers@casema.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
mailto:ceespijpers@casema.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
mailto:pzv.filvero@ziggo.nl
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Tilburg: V.P.T.-Tilburg organiseert maandelijks op de eerste woensdag van de maand (m.u.v. juli en augustus en op 

feestdagen) een clubbijeenkomst in zaal Havana van Wijkcentrum Heyhoef, Kerkenbosplaats 1 te 5043 RX Tilburg van 19.30 

tot 22.15 uur. De toegang is vrij, parkeren is gratis. Informatie bij: harriedekok37@gmail.com en vpt-tilburg@ziggo.nl  

 

Tilburg: Verzamelaars Vereniging De Filatelist Tilburg organiseert ruilbeurzen in Café Bierings, Goirkestraat 50, 5046 GL  

Tilburg in 2019 op: Niet in december). Info: Secretaris H. Ras 013 5340252 

 

Venlo:  Internationale postzegelruilbeurs in Activiteiten Centr. ‘Zalzerhaof’, Zalzerkampweg 64, 5926  PL Hout-Blerick  

10.00-16.00 u - Ruilbeurs met wilde veiling; Zaterdag 14 december 2019  9e internationale beurs. Zondag 12 januari 2020 

Ruilbeurs met wilde veiling; zondag 9 februari 2020 Ruilbeurs;  zondag 8 maart 2020 Ruilbeurs met wilde veiling; zondag 19 

april 2020 Ruilbeurs; zondag 10 mei 2020 Ruilbeurs met wilde veiling; zondag 14 juni 2020 Ruilbeurs;  zondag 13 september 

2020 Ruilbeurs met wilde veiling; zondag 11 oktober 2020 Ruilbeurs; zondag 8 november 2020 ruiklbeurs met wilde veiling, 

zaterdag 12 december 2020 10e Internationale Beurs.  

 Informatie: Secretariaat “Phila Venlo” - G.P.M. van Bree, Leygraaf 98, 5951 GW Belfeld - Tel.: 06-5166 95 61, E-mail: 

info@philavenlo.nl of gerobel@ziggo.nl 

 

Veghel (gem. Meierijstad): Stichting Verzamelbeurs Veghel organiseert ruilbeurzen in Wijkgebouw ‘De Golfstroom’, Witte 

de Withstraat 24. 5463 ET Meierijstad Veghel, tel. 0413 367786, op - 15 december 2019  - 09.30 - 12.30 u. info: Marcel Bosch, 

0413 367786,  verzamelbeursveghel@onsbrabantnet.nl  http://www.verzamelbeursveghel.nl  Toegang: € 1,00 – jeugd 

gratis. Elke maand andere expositie van een verzameling.  

 

 
 

België / Luxemburg: 
 

België / Luxemburg: 
 
Arendonk: Vrienden voor Verzamelaars organiseert ruilbijeenkomsten op de 2de  zondag van de maand tussen 9u. en 12u. 

uitgezonderd de maanden juli en augustus in het Heemhuis, Wampenberg  23, 2370 Arendonk, België. Voor verzamelaars van 

postzegels – munten – bierkaartjes – bidprentjes – champagne capsule – Panini stickers – 8 december 2019 – Info: Stefilaex 

België 0032 497 834070 

 

Beerse: Vrienden voor Verzamelaars organiseert  2 december 2019 Bijeenkomst – elke eerste maandagavond van de maand 

18.45-21.30 u – in Wijkhuis, Boudewijnstraat 50, Beerse – postzegels, munten, bierkaartjes, bidprentjes enz. info: Stefilaex – 

Patrick 0032 497 834070 

 

Boortmeerbeek: 1 december 2019: Kerstmarkt (org. derden) tijdens de clubbijeen-komst te Boortmeerbeek. Afspraak in de 

cafetaria van de sporthal, Sportveldweg 6.  - Tijdens de cluburen: 9.15 – 12.00 u - Erna kan de markt ook nog bezocht worden. 

 

Ertvelde: 1 december 2019: Postzegeltentoonstelling met tentoonstelling frankeermachines, Uitgifte Mijnzegel, voorver-koop 

filatelistische studie “Blaster” Loketstroken (In 2 zalen) n.a.v. 50 jaar Ertfila georganiseerd door Postzegel- en Hobbyclub 

Ertfila in ’t Schooltje, Pastorijstraat 1 te 9940 Ertvelde - Info: 0032 9/344 08 57 – Toegang: gratis - Open van 9.00 tot 17.00 u 

Wie interesse heeft kan om 13.30u aansluiten bij een begeleide wandeling doorheen “Ertvelde Centrum van vroeger en nu”. 

 

Grobbendonk: Ruilclub Grobbendonk organiseert elke 4e zaterdag van de maand (behalve juli en augustus) ruilbeurs in Hof 

van Esterlee, Eikenlei 97, Grobbendonk. Grote parking en gratis inkom. Reservatie en tafels: 0032 496 382866 – postzegels, 

munten, postkaarten.  

 

Heist o/d Berg: 22 december 2019 -  Nationale Ruildag (Diverse objecten), georganiseerd door Hekapo Heist o/d Berg in de 

Parochiezaal, Heilig Hartstraat (Station) – 2220 Heist o/d Berg  - Info: 0032 15/25 13 58 - Toegang: gratis - Open van 8.00 tot 

13.00 u 

 

Kalmthout: 15 december 2019: Postzegel- en muntenruilbeurs, georganiseerd door postzegelkring De Noorderkempen in de 

Basisschool Den Heuvel, Schooldreef 41 (ingang Kapellaan) te 2920 Kalmthout.  - Info: 0032 474/60 68 10 – Toegang: gratis 

Open van 9.00 tot 12.00 u 

 

Leopoldsburg: 21 december 2019 -  Ruilbeurs «De Zwaantjes» - (Diverse objecten), georganiseerd door Verzamel- & ruilclub 

Het Kamp in het Sint-Michiels-Instituut, ingang via Van F. Baelstraat te 3970 Leopoldsburg.  - Info: 0032 474/35 34 77 - Open 

van 9.00 tot 13.00 u 

 

Lier: 15 december 2019: 28ste nationale ruildag met filatelistische tentoonstelling thema 75 jaar overlijden Louis Van Boeckel, 

georganiseerd door Arpo-Jarpo Lier i.s.m. KLBP Antwerpen én met om 14.00 u grote eindejaarsverkoop voor hun leden, leden 

van de SFP de Koerier en de KLBP in zaal D’ Open poort, Berlaarsesteenweg 17, 2500 Lier. - Info: 0032 468/28 92 39 – 

Toegang: gratis - Open van 9.00 tot 16.00 u 

 

mailto:harriedekok37@gmail.com
mailto:vpt-tilburg@ziggo.nl
mailto:info@philavenlo.n
mailto:gerobel@ziggo.nl
mailto:verzamelbeursveghel@onsbrabantnet.nl
http://www.verzamelbeursveghel.nl/
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Maaseik:  28 december 2019 -  Ruildag (Diverse objecten) georganiseerd door Ruilclub “Achter Olmen” in de Zaal van het 

Technisch Instituut Sint-Jansberg, Weertersteenweg 135 te 3680 Maaseik. - Info: ruilclub.maaseik@gmail.com – 0032 89 

364746 - Open van 13.00 tot 16.00 u 

 

Mechelen: 6 december 2019: B-Welcome day bpost in de Zegeldrukkerij te Mechelen, 

Egide Walsschaertsstraat 1b. - Ontdek de postzegels van 2020! - Open van 13 tot 17.00 u. 

 

Mechelen: 7 december 2019: 14de postzegelbeurs met verkoop MyStamp, georganiseerd 

door Opsinjoor en SPAB in zaal “De Brug”, Nekkerspoelstraat 366 te 2800 Mechelen 

(Naast de kerk) – Ruime parking in de buurt. - Info: 0032 15/20 62 79 – Toegang: gratis  - 

Open van 9.00 tot 16.00 u. 

 

Menen: 7 december 2019: 3de internationale verzamelbeurs (Diverse objecten) 

georganiseerd door de Menense verzamelclu in Park ter Walle, JM Sabbestraat 163A te 8930 Menen.  - Info: 0032 477/393232 

– Toegang: gratis  - Open van 8.00 tot 16.00 u. 

 

Perk: 22 december 2019: Ruildag (Diverse objecten) georganiseerd door Hobbyclub Teniers in Café Teniers – 1820 Perk 

(Centrum) -  Info: 0032 479/52 86 45 – Toegang: gratis - Open van 10.00 tot 12.00 u 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Land Omschrijving p/o/g 

Cat. 

prijs Limiet 

1 Diversen Leeg stockboek 32 blz     4,00  

2 Ned.Antillen stockboek p  325,00  8,00  

3 Wereld stockboek samendrukken p/g 160,00  10,00  

4 Motief stockboek 400 zegels g  4,00  

5 Duitse Rijk stockboek 40 samendrukken p/g 375,00  35,00  

6 Wereld stockboek g  3,00  

7 Ned.Overzee stockboek p/g 480,00  15,00  

8 Indonesie,Riau etc stockboek p/g 1.330,00  25,00  

9 Bundespost stockboek p  6,00  

10 Wereld doos diversen p/g  1,00  

11 Wereld stockboek g   3,00  

12 Wereld stockboek g  2,00  

13 Nederland blok 2283 p 6,00  1,40  

14 Nederland blok 2284 p 2,50  1,00  

15 Nederland 4 blokken C.I.J. p   4,00  

16 Nederland blok 2295 + blokje Bommel p 7,00  3,00  

17 Wereld stockboek p/g  4,00  

18 Spanje stockkaart o/g  1,60  

19 Wereld stockboek p/g  3,00  

20 Nederland brief A'dam-Johannesburg bes  3,00  

21 Spanje Vel 3723-3728a g 58,00  8,60  

22 Spanje jaargang 1965 g 11,00  2,60  

23 Nederland kaart 3 kerstvellen p 32,00  3,00  

24 Nederland stockkaart prentbriefkaarten    1,00  

25 Nederland stockkaart 10 series p   2,00  

26 Nederland Jaargang 1983-1984 p 48,00  2,00  

27 Nederland Jaargang 1985-1986 p 44,00  2,00  

Veiling 459 – 18 december 2019 

mailto:ruilclub.maaseik@gmail.com
mailto:jos.josette@skynet.be
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28 Australie stockboek g  3,00  

29 Nederland 2 velletjes p  23,00  5,00  

30 Nederland 166-168+278+310-312 p/g 34,00  3,60  

31 Nederland 9 poststukken p   1,00  

32 Nederland kaart met 18 blokken p  2,00  

33 Spanje 2x vel 3164-3187 p 11,50  2,00  

34 Spanje vel 3622-3643 p 31,00  6,00  

35 Nederland 10 series zomerzegels p   2,00  

36 Nederland jaargang 1975-1976 p 41,00  2,00  

37 Nederland jaargang 1977-1978 p 33,00  2,00  

38 Nederland FDC 129 onb 70,00  7,00  

39 Nederland 701-711 zomer p 19,00  2,00  

40 Nederland FDC 136 onb 50,00  5,00  

41 Bundespost 1592-+1595 + blok 9 g 21,00  2,60  

42 Spanje vel 4368c p 13,00  2,00  

43 Spanje vel 4199c p 13,00  2,40  

44 Nederland 583-587 g 18,00  2,00  

45 Belgie niet uitgegeven uitgifte p 25,00  5,00  

46 Berlijn  nr 128 g 23,00  2,40  

47 Spanje vel 4446c p 13,00  2,40  

48 Denemarken nr 22B g 750,00  50,00  

49 Spanje 2 blokken expo 1992 p  5,00  

50 Nederland 612-616 kind g 15,00  2,00  

51 Nederland 607-611 Rode kruis g  12,00  2,00  

52 Nederland 641-645 zomer p  32,00  3,00  

53 Nederland 649-653 p 11,00  2,00  

54 Wereld stockboek diversen p/g 302,00  30,00  

55 Nederland 616-682 g  11,00  2,00  

56 Nederland 568-572 g  19,00  2,00  

57 Motief dik album diversen g   1,00  

58 Nederland nr 16 o 66,00  8,00  

59 Nederland nr 130 Jubileum g 275,00  55,00  

60 Nederland nr 131 Jubileum g 225,00  50,00  

61 Nederland 203-207 Rode kruis o 37,00  7,00  

62 Nederland 233-235 kind o 27,50  4,00  

63 Nederland nr 278 Luchtvaart o 36,00  8,00  

64 Nederland 346-349 Wilhelmina g 99,00  15,00  

65 Nederland 518-337 Juliana  g 42,50  4,00  

66 Nieuw Guinea nr 22-24 p 45,00  5,00  

67 Duitse Rijk nr 423 Zeppelin g 65,00  10,00  

68 Duitse Rijk 459-462 Nothilfe g 140,00  15,00  

69 Duitse Rijk Dienst  144-154 g 60,00  6,00  

70 D.D.R. DOOS 9 STOCKBOEKEN p/o/g 1.000,00  50,00  

71 Duitsland Collectie in DAVO 1990-1999 p 1.000,00  35,00  

72 Nederland FDC nr 2 spec.stempel bes 750,00  30,00  

73 Nederland 534-537 Juliana g 35,00  5,00  

74 D.D.R. kaartje dienst etc. g 70,00  8,00  

75 Nederland Luchtpost nr 12 zeemeeuw p 350,00  70,00  

76 Nederland Luchtpost nr 13 zeemeeuw p 350,00  70,00  

77 Nederland nr 257-260 zeeman p 170,00  34,00  
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78 Nederland nr 229-231 Rembrandt p 80,00  16,00  

79 Nederland DOOS  diverse boeken etc. p/g  20,00  

80 Berlijn nr 21-32 g 110,00  15,00  

81 Berlijn nr 34 g 280,00  35,00  

82 Berlijn nr 35-41 g 320,00  40,00  

83 Berlijn nr 68 g 190,00  22,50  

84 Berlijn nr 69 g 190,00  22,50  

85 Berlijn nr 71 g 40,00  5,00  

86 Berlijn nr 74 g 55,00  7,00  

87 Berlijn nr 82-86 g 90,00  12,00  

88 Berlijn nr 106-109 g 230,00  30,00  

89 Berlijn nr 1-20 g 2.400,00  200,00  

90 Nederland map 1e dagbladen g  3,00  

91 Indonesie etc. 4 stockboekjes     4,00  

92 Wereld diversen in ringband g  10,00  

93 Nederland 2 stockboeken rood g  4,00  

94 Nederl/Duitsland stockboek diversen g  10,00  

95 Nederland importa album zegels/vellen g   5,00  

96 Nederland 21 Postzegelboekjes g  5,00  

97 Nederland 9 FDC's    2,00  

98 Nederland zak diversen g  2,00  

99 Nederland stockkaart met zakjes p  4,00  

100 Nederland doosje diversen + oude catal. p/o/g   9,60  

101 Nederland Amplilex 9x 1137-1140 p  22,00  6,40  

102 Nederland V 886-888 Amphilex p 75,00  15,00  

103 Nederland 6 kinderblokken p 18,00  2,60  

104 Nederland veldelen diversen p  5,00  

105 Nederland doos diversen p/g   4,00  

106 Nederland Overzee stockboek p/g  7,60  

107 Belgie/Lux/Frank. stockboek g  5,00  

108 Scandinavie stockboek g  5,00  

109 Spanje/Port. Etc stockboek g  5,00  

110 Oostenrijk stockboek g  7,40  

111 Oostbloklanden album diversen g   7,40  

112 Motief doosje diversen p/g  2,00  

113 Wereld doosje diversen g  7,60  

114 Nederland nr 100 op briefstukje g 45,00  5,00  

115 Nederland nr 1 in paartje 's Gravenhage g 200,00  20,00  

116 Nederland nr 2 in paartje g 200,00  20,00  

117 Nederland nr 49 kroningszegel g 150,00  15,00  

118 Nederland nr 1 Plaat V-51 Breda g 80,00  7,00  

119 Nederland nr 4-6 g 150,00  15,00  

120 Nederland nr 4-6 g 150,00  15,00  

121 Nederland nr 1-3 g 250,00  20,00  

122 Nederland nr 2 Plaat X-74 g 45,00  5,00  

123 Nederland nr 2 Plaat X-97 g 45,00  5,00  

124 Nederland nr 238-239 (bijna PF) o 50,00  5,00  

125 Nederland nr 238-239 (bijna PF) o 50,00  5,00  
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126 Duitse Rijk nr 233-234 g 60,00  5,00  

127 Suriname 40 blokken in zakje p  6,00  

128 Ned.Antillen 24 blokken in zakje p  5,00  

129 Saar/Saargebied collectie op bladen   200,00  15,00  

130 Memelgebied collectie op bladen o 36,00  3,00  

131 Gen.Gouvernement collectie op bladen   225,00  18,00  

132 Bohmen/Mahren collectie op bladen   70,00  5,00  

133 Bohmen/Mahren collectie op bladen   72,00  6,00  

134 Nederland 1e dagkaarten 1-276 2 albums g  10,00  

135 Nederl./Duitsland doos max.kaarten/brieven     3,00  

136 Nieuw Guine nr 10-21 o 60,00  6,00  

137 Nederland nr 16B miniem stempeltje g 95,00  12,50  

138 Suriname blok 308 p 80,00  10,00  

139 Faroer eilanden stockboekje p/g 320,00  15,00  

140 D.D.R. 1074-1079 in paren p 60,00  7,60  

141 D.D.R. blok 6 Goethe p 220,00  30,00  

142 Amer.Bezetting 103-105 (2x) + blok 1  g 375,00  40,00  

143 Nederland mapje 8 FDC's waarbij E28 bes 108,00  10,00  

144 Ver.Europa 2 stockboeken g  10,00  

145 Wereld w.o. USA 2 stockboeken g   5,00  

146 Nederland stockboek 1945-1983 p  15,00  

147 Europa stockboek div.landen g  10,00  

148 Australie stockboek + map. Capt.Cook g  8,00  

149 Europa stockboek div.landen g  5,00  

150 Belgie  dik stockboek g   10,00  

    TOTAAL 1.778,30  
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