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J vicevoorzitter@svfilatelie.nl F 026 - 443 32 69 
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J vicevoorzitter2@svfilatelie.nl F 06 - 83 71 17 29 
Alg. secretaris . J.Th.M. Bongarts (Jan) 

J secretaris@svfilatelie.nl F 06 - 22 21 13 60 
Sec. ver. zaken J. Spekschoor (Jan) 

J secver@svfilatelie.nl F 06 - 11 03 65 63 
Penningmeester  Ph. La Maitre (Philippe) 

J penningmeester@svfilatelie.nl F 03 42 - 47 45 11 
 
Algemeen bestuur 
Rondzenddienst  J. Alberts (John) 

J rzv@svfilatelie.nl F 010 - 450 84 74 
Nieuwtjesdienst M.J.M. Gielen (Jeu) 

J nieuwtjes@svfilatelie.nl F 077 - 382 00 64 
Veilingdienst . . J. Niehoff (Hans) 

J veilingmeester@svfilatelie.nl F 06 - 22 94 59 52 
Communicatie . P.A.F.M. Reijbroek (Pieter) 

J  redactie@svfilatelie.nl F 06 - 53 71 67 89 
Jeugd  . . . . . . .  vacature 

J jeugd@svfilatelie.nl F 
Alg. bestuurslid   A. van Reenen (Ton) 

J t.vanreenen@svfilatelie.nl F 03 18 - 51 77 57 
Alg. bestuurslid J. de Wolf (Joop) 

J j.dewolf@svfilatelie.nl F 024 - 663 03 12 
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Rayonvoorzitters 
Noord  . . . . . . .  J.W. Kraaibeek (Hans) 
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Oost   . . . . . . . .  J.Th.M. Bongarts (Jan) 

J  oost@svfilatelie.nl F 06 - 22 21 13 60 
Midden  . . . . . .  J. Spekschoor (Jan) 

J  midden@svfilatelie.nl F 06 - 11 03 65 35 
Holland  . . . . . .  R. Peters (Ronald) 

J  holland@svfilatelie.nl F 023 - 561 39 29 
West  . . . . . . . .  M. Veerman (Mart) 

J  west@svfilatelie.nl F 079 - 331 26 67 
Zuid . . . . . . . . .  E.W.T. Goossens (Bert) 
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Overige adressen 
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VAN DE REDACTIE 
 

Voor u ligt het allereerste nummer van het verenigingsblad Filateliekoerier 
van het Samenwerkingsverband Filatelie, de fusievereniging van De Glo- 
be en I.V. Philatelica. Het werkgebied van het Samenwerkingsverband 
Filatelie (SvF) beslaat geheel Nederland; verspreid over het land zijn 56 
filatelistische verenigingen lid van SvF; de aangesloten verenigingen heb- 
ben in totaal zo’n 5.000 leden. 
In dit eerste nummer, wordt uiteraard veel aandacht besteed aan de fusie. 
Maar ook wordt een blik vooruit geworpen door de kersverse voorzitter 
van het SvF. Vervolgens komen de diensten aan bod, die het SvF u biedt. 
Aan het einde van dit eerste nummer is de informatie opgenomen van 
aangesloten verenigingen. Ontbreken gegevens van uw vereniging of zijn 
de gegevens niet correct? Graag de correcte en volledige gegevens door- 
geven aan de redactie (per e-mail); zie pagina 3 voor de adresgegevens. 
Naast al deze informatie is ook nog een inhoudelijk artikel opgenomen, 
over het paradijselijke Tonga. 
Uiteraard zijn uw filatelistische bijdragen in de vorm van een kort of lang, 
beknopt of uitgebreid artikel zeer welkom. 

 
Ik wens u veel leesplezier. 

 
Pieter Reijbroek, redacteur Filateliekoerier O 

 
 
 

Uw  bijdragen  voor  de  Filateliekoerier  zijn  te allen 
tijde welkom. Indien uw bijdrage voor de aangege- 
ven datum is ontvangen, wordt die verwerkt in het 
eerstvolgende nummer: 
• nummer van mei-juni 
• nummer van oktober 
• nummer van eind dec. 
Kopij  voor  de volgende 

: kopij voor 1 mei; 
: kopij voor 1 september; 
: kopij voor 20 november. 
Filateliekoerier aanleveren 

vóór  1  mei  2015.  Graag  digitaal  via  e-mailadres: 
redactie@svfilatelie.nl. 
Indien u een artikel met afbeeldingen wilt aanleve- 
ren: graag ‘platte’ tekst met alle afbeeldingen als 
losse bestanden (JPG-bestand) e-mailen. 

mailto:redactie@svfilatelie.nl
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HET BESTUUR VAN SAMENWERKINGSVERBAND FILATELIE 
 
 
Dagelijks bestuur Algemeen bestuur 

 

Louis Nobelen 
(voorzitter) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hans Kraaibeek 
(vice-voorzitter) 

 

Jan Spekschoor 
(secr. verenigingszaken) 

Joan Woldendorp 
(vice-voorzitter) 

 

Jan Bongarts 
(algemeen secretaris) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Philippe la Maitre 
(penningmeester) 

John Alberts 
(rondzenddienst) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hans Niehoff 
(veilingen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ton van Reenen 
(alg. bestuurslid) 

Jeu Gielen 
(nieuwtjesdienst) 

 

Pieter Reijbroek 
(redacteur Filateliekoerier) 

 

Joop de Wolf 
(alg. bestuurslid) 
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Rayonvoorzitters 
 

Hans Kraaibeek 
(rayonvoorz. Noord) 

 

Ronald Peters 
(rayonvoorz. Holland) 

Jan Bongarts 
(rayonvoorz. Oost) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mart Veerman 
(rayonvoorz. West) 

Jan Spekschoor 
(rayonvoorz. Midden) 

 

Bert Goossens 
(rayonvoorz. Zuid) 

 
 
 

 

 
 
 

Kent u iemand, die ook postzegels 

verzamelt of heeft verzameld? 

Breng hem/haar eens mee naar een 

bijeenkomst van uw vereniging! 



blz. 
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EEN NIEUW TIJDPERK 
 

Louis Nobelen 
 
Met gepaste trots mag ik dit stukje voor u schrijven! Trots op het totale 
bestuur, trots op alle ‘medewerkers’ en trots op het eindresultaat van 2,5 
jaar noeste arbeid: Samenwerkingsverband Filatelie. 

 
Voor u ligt het eerste nummer van de Filateliekoerier, het verenigingsblad 
van Samenwerkingsverband Filatelie. Het is de resultante van de fusie 
tussen de twee grootste filatelistische verenigingen van Nederland: Filate- 
listenvereniging De Globe en Federatie I.V. Philatelica. Een ‘boreling’ van 
inmiddels 117 jaar oud! 

 
De fusie op 1 januari 2015 is een logisch gevolg van de jarenlange inten- 
sieve samenwerking, die op alle terreinen is opgebouwd. De ervaring van 
beide verenigingen op specifieke gebieden, zoals de zaal- en internetvei- 
lingen, centrale ledenadministratie, jeugdbeleid, landelijk rondzendver- 
keer, wereld-nieuwtjesdienst en alle motieven, verzekeringen en een mooi 
en goed verenigingsblad, vormen een prachtige bundeling van activitei- 
ten, waaraan u veel plezier zult beleven. Een dienstenpakket dat nog ver- 
der wordt uitgebreid, met nóg méér voordeel voor u! 

 
De bundeling van onze krachten zorgt voor een stevige basis, waardoor 
de filatelie in Nederland een gezonde toekomst tegemoet gaat. Deze toe- 
komst kan alleen geborgd worden door goede samenwerking met de 
KNBF, de NVPH, het Maandblad, de stichtingen ter ondersteuning van de 
filatelie, maar vooral door de samenwerking met collega-verenigingen in 
Nederland en daarbuiten. Een aantal verenigingen overweegt zich inmid- 
dels bij onze nieuwe organisatie aan te sluiten, om ook gebruik van de 
diensten te kunnen gaan maken en zo een gezonde toekomst voor hun 
leden te waarborgen. Wij heten iedereen van harte welkom. Zo draagt 
iedereen bij aan een gezonde toekomst voor de filatelie in Nederland. De 
diensten zullen hierdoor kwantitatief en vooral ook kwalitatief toenemen. 
Het ultieme doel van deze organisatie: dienstbaar zijn aan haar leden met 
een breed pakket diensten van de hoogste kwaliteit: voor méér dan 5000 
leden! 
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Méér leden, méér inzenders, méér speciale deals, méér kwaliteit, méér 
maatwerk, méér voordeel voor U! Het grootste netwerk in rondzendver- 
keer, uitgebreide service in de nieuwtjesdienst, een grote veilingdienst, 
collectieve afspraken op het gebied van verzekeringen voor u en alle 
mogelijke ondersteuning voor u en uw vereniging. Wij zijn in feite een ‘fa- 
cilitair bedrijf’ voor de Nederlandse georganiseerde filatelie. 

 
Ik dank allen, die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van deze 
fusie en deze eerste Filateliekoerier! Chapeau voor uw tijd en belangeloze 
inzet! 
Ik wens u allen een geweldig 2015 en een lange gezonde toekomst als 
filatelist met veel genot van deze en vele volgende Filateliekoeriers met 
interessante artikelen en dito informatie. 
Ik dank ook de adverteerders die deze uitgave mogelijk maken en vraag  
u, leden, om vooral gebruik te maken van hun diensten, producten en 
aanbiedingen. O 
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OMDAT WE HET SAMEN BETER KUNNEN 
 

Joan Woldendorp 
 
“Een aanzet naar een duurzaam georganiseerde filatelie in Nederland”. 
We schrijven najaar 2002; auteur Jan Roedoe, toenmalig voorzitter van  
de I.V.Philatelica. Op dat moment zijn er al zo'n 2 jaar discussie en po- 
gingen om tot een goed overleg tussen de belangrijke spelers op het ter- 
rein van de filatelie in Nederland te komen achter de rug. Er functioneert 
een zogenaamd ‘Groot Filatelistisch Overleg’, waarin op persoonlijke titel 
behalve Jan Roedoe ook participeren: Ties Koek (voorzitter van de NBFV; 
toen nog niet koninklijk; Ties Koek is 20 november 2014 overleden), Ben 
Mol en Bert van Teylingen (Bondsbestuur en NVPV), als ook mijn voor- 
ganger binnen het Globebestuur Arie Oskam. Zij maakten een analyse 
van de sterke en zwakke kanten van de filatelie in Nederland. Die analyse 
gaf te denken, gaf zelfs veel te denken: terugloop alom. 

 
Ik hou het nu verder maar even bij mijzelf. Ik was toen net met pensioen 
en pas bestuurslid bij de Globe: vice-voorzitter. Ik deed voor het Globebe- 
stuur een aantal specifieke klussen en oriënteerde mij binnen de georga- 
niseerde filatelie. Arie Oskam moest echter in verband met gezondheids- 
problemen van de ene op de andere dag stoppen en toen mocht ik de 
Globekar gaan trekken. Ja, ….... ik heb het geweten. 
De eerste taak buiten het directe Globe-gebeuren was meteen meewer- 
ken aan de beleidsontwikkeling van de NBFV en daar heb ik de eerder 
genoemde spelers leren kennen. In die periode heb ik ook in de notitie  
van Jan Roedoe “Omdat we het samen beter kunnen” van najaar 2002 
gelezen, hoe de ontwikkeling van het aantal filatelisten werd ingeschat.   
De aannames van toen worden nu ruim 10 jaar later, niet gelogenstraft.  
Ze waren ietsje aan de pessimistische kant misschien, maar zeker niet 
meer dan dat. Vergrijzing, geringe instroom van nieuwe leden, weinig be- 
langstelling van de jeugd voor het verzamelen van postzegels, etc. Dat 
werd toen manifest en is nu de harde werkelijkheid. 
Met name ook, dat de postzegel als functioneel instrument geweldig aan 
waarde heeft ingeboet, doet zich volgens mij gelden. Nog maar enkele 
decennia geleden was de postzegel in elk gezin een onmisbaar voorwerp, 
vergelijkbaar met een vork (hoe is dat over 40 jaar; een groot deel van de 
wereldbevolking gebruikt wat anders) of bijvoorbeeld een spa of een    ha- 
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mer. Wilde je over enige afstand communiceren dan had je een postzegel 
nodig en kom daar nu eens om: nog geen 5% van onze berichtgeving 
heeft een ”stamp” en dan heb ik het nog maar niet over de huidige uitno- 
digende “plaatjes” met een 1 of 2 of de plakstroken op de pakjes. De 
mooie zegels die er wel degelijk zijn, zien de niet filatelisten eigenlijk hele- 
maal niet. 

 
Ik zal niet zeggen het is niet anders, want dan leg ik me hier bij neer. Er 
zijn mogelijkheden om hier iets mee te doen richting jeugd. Je moet in 
ieder geval naar ze toe en hen laten zien wat we te bieden hebben: veel 
mogelijkheden, vooral thematisch in het kader van geschiedenis, natuur 
en milieu, geografisch, enz. 
De jeugd van nu heeft veel meer om uit te kiezen dan bijvoorbeeld 40 jaar 
geleden. Ik ben directeur cultuur, educatie en sport geweest van de ge- 
meente Arnhem en heb ook veel sportverenigingen horen klagen dat er 
geen nieuwe leden kwamen. Vroeger had je 10 sporten om uit te kiezen 
en nu moet dat uit 10 x 10 ?! Verder is er veel concurrentie van de tablets 
en weet ik wat voor andere spannende zaken voor de huidige jeugd; een 
postzegel, wat kun je daar nu mee?! Willen we overleven? Alle hens aan 
dek in het besef dat dat niet vanzelfsprekend is, maar zoals gezegd, ik 
weet dat we ook veel te bieden hebben en kunnen werken vanuit een 
sterke en gevestigde organisatie met de KNBF en heel veel georganiseer- 
de verbanden. 

 
Wij, de I.V. Philatelica en de Filatelistenvereniging De Globe, elk beide 
meer dan 100 jaar oud, gaan nu samen verder. We werkten al samen op 
verschillende terreinen en dat was gebaseerd op de in aanhef genoemde 
stukken en analyse van onze voorgangers. We zijn op 20 mei 2008 be- 
gonnen met een formele samenwerking op het terrein van de internetvei- 
ling, vervolgens zijn we dat ook gaan doen voor de centrale veiling en de 
nieuwtjesdienst. Documenten zijn daarvoor op het Bondsbureau onderte- 
kend, maar het was toch geen 100%. We wilden, gezien alle ontwikke- 
lingen, nu echt een stap verder naar een krachtige organisatie die onze 
achterban op het terrein van de filatelie de komende jaren maximaal van 
dienst kan zijn met goede voorzieningen op het gebied van de rondzen- 
ding, nieuwtjes, veilingen, enz. Dat moet van nu af gestalte krijgen in ons 
nieuwe Samenwerkingsverband Filatelie met op dit moment 56 vereni- 
gingen en zo'n 5.000 leden ! O 
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DE SVF-VEILING 
 

Hans Niehoff 
 
Veel verenigingen organiseren regelmatig een veiling. Dat geeft vaak veel 
positieve impulsen aan de verenigingsbijeenkomsten en levert voor de 
aanwezige leden veelal leuke koopjes op. Dat is een prima zaak. Voor de 
leden van de verenigingen is het daarenboven wenselijk dat met een be- 
paalde regelmaat veilingen op een wat ‘hoger’ niveau worden   gehouden, 
d.w.z. met een groot potentieel aan kopers en verkopers. 

 
Op federatie niveau kende de I.V.Philatelica deze veiling voorziening voor 
de leden niet. De Globe daarentegen, kende al lange tijd 2 halfjaarlijkse 
veilingen voor de gehele achterban. De veilingen vinden plaats in het za- 
lencentrum Parkstaete aan de Parkstraat 3 in Velp. Van 9.00u tot 12.00u 
kunt u kavels bekijken. De veiling begint om 13.00u. Parkeerplaatsen bij 
het zalencentrum zijn beperkt; u kunt ook gratis parkeren op Den Heuvel 
of in het Villapark op enkele honderden meters van Parkstaete. 

 
 



2015 / 1 blz. 13  

Deze centrale veilingen werden tot nu toe steevast door zo'n 100 tot 125 
personen/leden per veiling bijgewoond. Daarnaast zijn er enkele tientallen 
schriftelijke bieders. En er wordt een na-verkoop georganiseerd waarin de 
overgebleven kavels alsnog voor inzetprijs kunnen worden gekocht. 

 
De SvF-veilingen worden georganiseerd door (1) een veilingmeester, ve- 
rantwoordelijk voor de veiling in zijn geheel en in het bijzonder voor de 
verkaveling/veilinglijst gekoppeld aan inzet prijzen van de verschillende 
kavels, de veiling organisatie en de afwikkeling en (2) een team bestaan- 
de uit ondermeer een keurmeester, een veilingmeester en een financieel 
medewerker. 

 
Voor verkoop van de betere stukken en nalatenschappen van de leden is 
deze centrale veiling een prima voorziening: men krijgt een redelijke prijs. 
Voor de leden die op zoek zijn naar mooi materiaal is het ook een prima 
voorziening. De opbrengst via de kavelkosten ad € 1,-- voor zowel koper 
als verkoper en de 10% afdracht voor de verkoper, in eerste instantie be- 
doeld voor de bestrijding van de veilingkosten, draagt ook bij aan de in- 
komsten van het bestuur van het SvF en daarmee aan het betaalbaar 
houden van de diensten en de contributie. 

 
De kavellijst wordt zo'n 14 dagen voor de veiling op de website van het 
SvF geplaatst. Het gaat meestal om ruim 1.000 kavels. U kunt u desge- 
wenst ook abonneren op het per post toegezonden krijgen van het veiling- 
boekje ad € 4,-- per jaar (2 boekjes) door betaling op rekeningnummer  
(zie website) met vermelding van uw adres. Ook kunt u na afspraak op de 
woensdag of donderdag voorafgaand aan de veiling de kavels bezichti- 
gen. Mocht u schriftelijk willen bieden dan graag telefoonnummer en e- 
mailadres doorgeven. Grotere stukken worden niet per post verzonden; 
per post in principe alleen datgene dat door de brievenbus kan. Wel is er 
vaak iets te organiseren dat het desgewenst voor u meegenomen kan 
worden naar uw regio. Voor de naverkoop blijven de gegevens ca. 10 
dagen op de website vermeld. 
De laatste veilingen zijn ondanks de economische crisis prima bezocht en 
er is goed verkocht. Meestal gaat zo'n 65 tot 70% van de aangeboden 
kavels van de hand. De resterende kavels kunnen opnieuw worden inge- 
zet mits men dan als verkoper een 25% lagere inzet accepteert; kavels 
onder de € 10,-- gaan dan altijd voor bod weg. 
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Elke veiling is er verder meestal wel iets bijzonders te beleven. De voor- 
laatste betrof bijvoorbeeld ook een aantal kavels China waarvan de inzet- 
prijs meerdere malen werd overboden en een doos China met een verza- 
meling  in  6  albums  en  mappen,  ingezet  voor  €  95,–,  die  voor   ruim 
€ 1.250,-- werd afgeslagen. De spanning in de zaal is dan voelbaar..... 

 
Alle betere stukken van Nederland en de Overzeese Rijksdelen zijn regel- 
matig aanwezig, w.o. bijvoorbeeld de nummers 80 en 101 van de NVPH 
catalogus voor Nederland, alsook de zgn. driegaats roltanding van 7,5 
cent en het kwartje van de telegramzegels. Veel beter Europa en regel- 
matig goede verzamelingen uit nalatenschappen. Ook veel snuffel partij- 
en. We beginnen altijd met de dozen, enz. Echt, het is voor elk wat wils! 
De volgende SvF-veilingen worden gehouden op zaterdag 11 april en 
zaterdag  31 oktober 2015. 
Als u materiaal wilt inzenden dan kan dat voor de aprilveiling nog tot 15 
februari en voor de oktoberveiling van 11 april t/m 15 september. Het e- 
mail adres en telefoonnummer zijn op de pagina met de bestuursleden te 
vinden. 

 
Komt u als lid van een vereniging aangesloten bij ons SvF een keer kij- 
ken, een keer mee doen. U bent van harte welkom en het is de moeite 
zeker waard. O 
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VAN DE NIEUWTJESDIENST 
 

Jeu Gielen 
 
Als lid van een aangesloten vereniging kunt u gebruik maken van de uit- 
gebreide Nieuwtjesdienst van Samenwerkingsverband Filatelie. Deze 
dienst wordt centraal georganiseerd voor alle leden van aangesloten vere- 
nigingen en voor alle mogelijke gebieden en thema’s. Er is een aantal 
vrijwilligers voor u aan het werk, die de inkoop, verdeling en toezending 
aan de verenigingen verzorgen voor alle deelnemers in het hele land. 
Dit heeft een aantal grote voordelen voor u! 

 
U kunt exact aangeven wat uw wensen zijn en u ontvangt periodiek de 
nieuwtjes van uw abonnement. U kunt zich abonneren op alle onderdelen, 
die Nederland betreffen, maar ook op de nieuwtjes van alle andere landen 
en gebieden ter wereld. Daarnaast kunt u uw wensen kenbaar maken met 
betrekking tot de nieuwtjes voor uw eigen thema’s. Hier wordt pas écht 
maatwerk geleverd! Aan bijna alle wensen kan worden voldaan. 

 
De nieuwtjes ontvangt u via uw eigen vereniging en alles is verzekerd, 
totdat het aan u wordt overhandigd. Samenwerkingsverband Filatelie ver- 
zorgt uw abonnementen tegen zeer scherpe prijzen, terwijl u alles veilig  
en compleet krijgt aangeleverd via uw eigen vereniging. 

 
Wellicht bent u één van de duizenden, die al gebruik maken van deze 
dienst, maar indien u dit nog niet doet, verwelkomen wij u graag! 

 
Mist u nog nieuwtjes van de afgelopen jaren? Kijk ook eens op onze web- 
site www.svfilatelie.nl Daar kunt u alle uitgiften van de afgelopen jaren 
vinden, die nog beschikbaar zijn. O 

http://www.svfilatelie.nl/
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VAN DE RONDZENDDIENST 
 

John Alberts en Jan Spekschoor 
 
Voor u als regulier lid, die gebruik maakt van de rondzenddienst om uw 
verzameling aan te vullen verandert er weinig door de fusie van De Globe 
met I.V. Philatelica. Voor de hoofden rondzendverkeer van de aangeslo- 
ten verenigingen, die eerder functioneerden als afdelingen van De Globe, 
verandert er wel wat. De werkwijze is als volgt. 

 
De bij het SvF aangesloten verenigingen ontvangen rondzendboekjes na 
aanvraag, via het aanvraagformulier, bij het kantoor van het SvF in Den 
Haag. Op dat formulier vult het hoofd rondzendverkeer die boekjes en 
aantallen in die hij of zij wil ontvangen. De medewerkers op kantoor in  
Den Haag proberen te voldoen aan die wens. Per aanvraagformulier mo- 
gen maximaal 125 boekjes worden aangevraagd. Veelal is het te verzen- 
den aantal boekjes kleiner, omdat ernaar wordt gestreefd om het gewicht 
van de doos onder de tien kilo te houden. De doos wordt aan het hoofd 
rondzendverkeer toegezonden. 
Binnen negen maanden stuurt het hoofd rondzendverkeer de  boekjes 
terug naar Den Haag, met een opgave van het bedrag dat per boekje  
door de leden van de vereniging is uitgenomen. Na ontvangst in Den  
Haag wordt de doos door de medewerkers op kantoor gecontroleerd en  
de uitname per boekje wordt in de computer ingebracht. Het hoofd rond- 
zendverkeer ontvangt daarna een retourverslag met het bedrag dat, on- 
der aftrek van de provisie voor de vereniging, naar de rekening van het 
SvF dient te worden overgemaakt. De vereniging draagt daarna zorg voor 
de afdracht. 
Elke vereniging mag vijf maal het aantal leden aan boekjes in zijn beheer 
hebben. 

 
Bij de aanvraag van een vereniging dient op het aanvraagformulier te wor- 
den vermeld hoeveel boekjes de vereniging nog in beheer heeft (vanwege 
de oude situatie). Als éénmaal alle boekjes via het kantoor in Den Haag 
geregistreerd zijn, is dit niet meer nodig. 
Wij, de vrijwilligers op kantoor, zullen er alles aan doen om de overgang 
van de oude situatie naar de nieuwe methode zo soepel mogelijk voor U  
te laten verlopen. 
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Dus ook voor de leden van de voormalige Globe zal de rondzenddienst 
vanaf heden vanuit Den Haag worden aangestuurd. De komende tijd zal 
Jan Spekschoor de lopende zaken aangaande boekjes van De Globe 
afhandelen en overdragen. 
In de vorige Globekoerier is aangegeven dat er in het werkgebied van de 
voormalige Globe vier inzamelpunten zullen komen. Dat zijn geworden: 
• Klaas IJntema         Reigersberg 6 026-3341475 

6865 NL Doorwerth krijntema@hetnet.nl 
• Berry Jakobsen       Bovenbuurtweg 54 0318-613806 

6717 XB Ede info@filaspoor.nl 
• Thom Kroes Rederijkershoeve 36       055-5423514 

7326 TH Apeldoorn thomkroes@hetnet.nl 
•  Jan Spekschoor De Haare 3 0544-351848 / 06-53556261 

7136 MH Zieuwent jspekschoor@upcmail.nl 
Indien er vragen of onduidelijkheden bestaan over het aanleveren van 
boekjes, dan kunt u bovenstaande medeleden benaderen. Omdat sommi- 
gen overdag moeten werken: graag na 19.00u bellen; e-mailen kan na- 
tuurlijk altijd. 
Benadrukt wordt, dat de inzamelpunten in het leven zijn geroepen voor de 
kleinere inzenders. Zij kunnen dan tegen een kleine vergoeding (€ 0,10 
per boekje) toch hun boekjes aanbieden aan SvF. De inzender is zelf ver- 
antwoordelijk voor een goede aanlevering van de boekjes met correct 
ingevulde lijsten in twee- of drievoud. Bij het inleveren dient de ontvanger 
bij het inzamelpunt één lijst te ondertekenen. Deze getekende lijst dient  
de inzender goed te bewaren; die lijst kan dienen als bewijs voor de ver- 
zekering. 
Daarnaast zullen er, wanneer het zo uitkomt, ook spullen meegenomen 
kunnen worden naar Den Haag, om verzendkosten te besparen. Het is 
echter niet de bedoeling dat de beheerders van de inzamelpunten als 
koerier worden ingezet; de beheerders zullen zelf aangeven wat wel en 
wat niet in hun vermogen ligt. 
Vooral voor de hoofden rondzending is het zaak om zaken goed af te 
stemmen met de persoon van zijn/haar inzamelpunt. Ook hiervoor geldt 
dat de toekomst zal leren hoe e.e.a. gaat lopen. 

 
Tenslotte wil ik (Jan Spekschoor) eenieder bedanken voor de plezierige 
contacten in de afgelopen jaren en wellicht komen we elkaar ergens op 
een filatelistische bijeenkomst tegen. O 

mailto:krijntema@hetnet.nl
mailto:info@filaspoor.nl
mailto:thomkroes@hetnet.nl
mailto:jspekschoor@upcmail.nl
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WWW.GLOBEVEILING.NL IS ER OOK VOOR U 
 

Nico van der Lee 
 
Sinds 2006 heeft De Globe een internetveiling. Door de samenwerking die 
De Globe met I.V. Philatelica in 2008 zijn aangegaan, is deze sindsdien 
ook opengesteld voor alle leden van verenigingen die bij I.V. Philatelica 
zijn aangesloten. De fusie van De Globe met I.V. Philatelica heeft daar- 
door weinig gevolgen: alle leden van De Globe en van alle bij I.V. Philate- 
lica aangesloten verenigingen konden al gebruik maken van deze veiling. 
Uiteraard wordt de naam aangepast; ergens in de eerste maanden van 
2015 zal www.globeveiling.nl worden gewijzigd, maar het is nog niet hele- 
maal duidelijk wat de nieuwe naam zal worden. 

 
Hebt u al eens gekeken op www.globeveiling.nl om te zien wat deze vei- 
ling voor u te bieden heeft en hoe deze veiling werkt? 

 
Wist u dat: 
• er kleine kavels vanaf 2 à 3 euro te vinden zijn; 
• er ook regelmatig topstukken aangeboden worden zoals Ned nr 80 en 

zelfs een brief met roltanding nr 32 (slechts 7 van bekend); 
• er maandelijks (m.u.v. juni en juli) 400 à 600 kavels aangeboden wor- 

den; 
• deze veiling er ook voor u is; 
• u ook materiaal kunt inleveren voor deze veiling? 

 
Nog even in het kort de belangrijkste informatie. 

 
Wat is de 'Globeveiling'? 
De Globeveiling is een internetveiling van filatelistisch materiaal die uitslui- 
tend bestemd is voor leden van de vereniging aangesloten bij Samenwer- 
kingverband Filatelie. 

 
Frequentie van de veiling 
• Elke maand (behalve juli en augustus) loopt op de laatste dag van die 

maand om 20.00u een veiling af. 
• Elke veiling duurt één maand. Op het moment dat een veiling afloopt 

worden de kavels voor de veiling van de volgende maand zichtbaar. 

http://www.globeveiling.nl/
http://www.globeveiling.nl/
http://www.globeveiling.nl/
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Reglement en beveiliging 
• Alleen leden van aangesloten verenigingen kunnen deelnemen aan de 

veiling. 
• Iedereen kan de veiling bekijken. 
• Leden moeten zich registreren voordat er geboden kan worden. 
• Bij de registratie moet het lid zijn lidnummer, postcode en huisnummer 

opgeven. Deze gegevens moeten overeenkomen met de informatie in 
het ledenbestand. 

• Bij het registreren van een lid krijgt dat lid een e-mail met zijn initiële 
wachtwoord (wat hij vervolgens kan wijzigen). Daarmee wordt direct 
gecontroleerd dat het e-mailadres correct is. 

 
Hoe kan er geboden worden 
• Er kan uitsluitend via de site worden geboden. 
• Proxie-bieden is mogelijk. Proxie-bieden is: indien een kavel is ingezet 

voor 10 euro dan kan bieder A 100 euro bieden. Daarmee komt de prijs 
op 10 euro te staan. Als bieder B 15 euro biedt komt de prijs op 16  euro 
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voor bieder A. Als de veiling daarmee eindigt, dan betaalt bieder A dus 
16 euro (+ kosten). 

• Vooraf bezichtigen is NIET mogelijk. 
 
Wat kan ingeleverd worden 
• Leden kunnen in overleg losse series (of maximaal drie series gecombi- 

neerd), losse poststukken en ander los filatelistisch materiaal van goede 
kwaliteit en met een minimale cataloguswaarde van 30 euro c.q. met  
een minimale inzet van 5 euro toesturen naar de beheerder (reden: het 
materiaal moet met 1 scan goed getoond kunnen worden). 

 
Hoe vaak komt een kavel op een veiling 
• Maximaal drie maal met steeds een maand ertussen (dus in maand 1, 3 

en 5). 
• Gezien de duur van elke veiling is een kavel dus maximaal een half jaar 

in behandeling 
 
Kan de inzender een minimum prijs bedingen 
• Ja, indien redelijk naar oordeel van de beheerder. 

 
Kosten 
• Bij verkoop van een kavel wordt 10% van de verkoopprijs in rekening 

gebracht bij de inzender. 
• Bij retourneren van onverkochte kavels worden te maken verzendkosten 

in rekening gebracht bij de inzender. 
• Bij aankoop wordt per kavel met een opbrengst tot 25 euro 0,50 euro 

kavelgeld in rekening gebracht bij de koper. Bij kavels met een op- 
brengst vanaf 25 euro is het kavelgeld 1 euro. 

 
Berichtgeving aan bieders 
• Bij elk geregistreerd bod krijgt de bieder een e-mail met dat bod. 
• Indien een bieder overboden wordt krijgt dat lid een e-mail. 
• Bij het aflopen van een veiling krijgen winnende bieders een e-mail per 

kavel dat is gewonnen. 
 
Afhandeling van een veiling 
• Na afloop van een veiling krijgt de winnende bieder via e-mail een reke- 

ning van de beheerder. 



2015 / 1 blz. 21  

• De winnende bieder betaalt op de girorekening van de beheerder d.m.v. 
een normale overschrijving. 

• Zodra het geld bij de beheerder op de rekening staat, verstuurt hij de 
kavels naar het adres zoals binnen de veiling bij de registratie is opge- 
geven. De koper is dus verantwoordelijk voor het onderhouden van zijn 
adresgegevens binnen de veiling. 

• De verzendkosten zijn voor rekening van de koper. 
• Bij koop van meerdere kavels in één veiling worden verzendkosten 

slechts eenmaal berekend. 
• De verzendkosten zijn op basis van werkelijke kosten. 
• De verzending is voor risico van de koper. 
• De verzending van kavels met een toegewezen bedrag tot 150 euro 

gebeurt standaard, daarboven altijd aangetekend tenzij de koper anders 
aangeeft. 

 
Bieden is kopen 
• De koper kan achteraf het kavel niet terugsturen, tenzij de omschrijving 

onvolledig of niet juist blijkt te zijn geweest. In dat geval mag de koper 
het kavel retourneren en worden de kosten terugbetaald. 

 
Afrekening met inzenders 
• Eens per drie maanden rekent de beheerder (na aftrek van de kosten)  

af met de inzenders. 
• Als kavels na drie maal niet zijn verkocht, dan worden ze op kosten van 

de inbrenger teruggestuurd. 
 
Vragen 
Indien u nog vragen heeft naar aanleiding van de internetveiling dan kunt 

u via de site een e-mail sturen naar de beheerder. O 
 
 

Koeriertjes 
Niet commerciële advertenties vraag/aanbod inzake filatelie kunt u sturen aan het 
redactie-adres (Dolderstraat 29, 6706 JD Wageningen) met ingesloten postfrisse 
gelegenheidszegels van Nederland met een geldige frankeerwaarde van ‘2' (mo- 
menteel € 1,38). Leden van bij SvF aangesloten verenigingen kunnen één adver- 

tentie per kalenderjaar gratis plaatsen (dus zonder bijvoeging van postzegels). 
Maximaal ca. 40 woorden. 
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IS ER NOG TOEKOMST VOOR DE JEUGDFILATELIE? 
 

Hans van Laarhoven 
 

Een overdenking: verleden, heden en de toekomst door een jeugdleider 
en bestuurder die zich pas 42 jaar met jeugdfilatelie bezighoudt. 

 
Vele volwassen postzegelverzamelaars en vooral ook jeugdleiders vragen 
zich af of er nog wel een toekomst bestaat voor de jeugdfilatelie. Men 
merkt dat de jeugdfilatelie tanende is. Dat zie je als je naar het aantal 
jeugdafdelingen binnen het Samenwerkingsverband Filatelie kijkt en naar 
het aantal jeugdleden op de bijeenkomsten van de jeugdclubs. Ook de 
opkomst van jeugdige verzamelaars tijdens evenementen neemt ziender- 
ogen af. Meteen wordt er gewezen naar de huidige jeugd, die niet geïnte- 
resseerd zou zijn in de hobby van het verzamelen van postzegels. Ook 
wijst men meteen een andere boosdoener aan, namelijk de stand van de 
techniek in de vorm van internet, smartphone, tablet, app’s, etc. Er zou- 
den teveel aandachtsvelden zijn. Maar is dat ook zo? 

 
Hoe ging het in het verleden? 
Als jeugdleider werden we voor de leeuwen gegooid, er was een jeugd- 
club, de jeugd kwam vanzelf naar ons toe, de vorige jeugdleider was in- 
eens gestopt, de voorzitter greep ons in het nekvel, we hadden geen en- 
kele opleiding gehad, dus gingen we naar de jeugdleidersopleiding van 
JFN (Jeugdfilatelie Nederland). Met de opgedane kennis begonnen we 
een    passend    programma 
voor de bijeenkomst te ma- 
ken. Met de nodige inventivi- 
teit en creativiteit vulden we 
het programma met korte 
lesjes uit de  ABC-boekjes 
van JFN, met leuke spelle- 
tjes, met ruilen, met veilen, 
met vraag- en antwoordspel- 
len en werkstukken maken 
voor de diploma’s jeugdfilate- 
list A en B. Ook selecteerden 
we   jeugdleden   die fanatiek 
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genoeg waren om een verzameling voor een tentoonstelling te maken. 
Haalden zij voldoende punten, dan ontvingen zij het diploma jeugdfilatelist 
C en het Filatelistisch paspoort. Voor dit alles waren natuurlijk veel post- 
zegels nodig en ook benodigdheden. 
De volwassen leden werden dan via schooibrieven met pergamijnen zak- 
jes gevraagd om het nodige te schenken. En dat lukte natuurlijk ook, want 
de zakjes waren te klein en dozen vol werden geschonken. 
Samen met de jeugdleiders van de andere jeugdclubs ontwikkelden we 
het waardepunten systeem. Vervolgens werd begonnen met het inrichten 
van een ‘Postzegelwinkeltje’ dat werd ingezet bij allerlei activiteiten. JFN 
vroeg ons om iets soortgelijks 
op te zetten. Dat werd ‘Het 
Postzegelhoekje van JFN’. 
We deden mee met koekac- 
ties voor sinterklaas of kerst 
en verdienden daar voldoen- 
de geld mee om met een bus 
naar het Postmuseum en 
Panorama Mesdag in Den 
Haag te gaan. In de bus de- 
den we natuurlijk ook spelle- 
tjes en quizen. Daarmee wer- 
den dan weer waardepunten 
verdiend.   We   regelden  dat 
alle jeugdleden het maandblad De Posthoorn konden ontvangen. Met al 
deze activiteiten konden we de jeugdleden tot ca. 18 jaar vasthouden.  
Dan gingen ze vaak studeren en haakten af. 

 
Hoe gaat het in het heden? 
We doen het nog net als toen, maar de jeugd komt niet meer naar ons  
toe. De slogan “Laat de kinderkens tot mij komen” gaat niet meer op. De 
wereld om ons heen is sterk veranderd, de maatschappij veranderde en 
verandert nog mee, de digitale techniek deed zijn intrede en is niet meer 
weg te denken. En wat deden wij als jeugdleiders? Wij bleven hangen in 
het oude. De weinige jeugdleden haken tegenwoordig al af als ze 12- 13 
jaar zijn en naar het voorgezette onderwijs gaan. JFN probeerde aan te 
sluiten bij de nieuwe technieken. Zo zouden alle uitgaven gedigitaliseerd 
worden. Helaas is hen dat niet gelukt. Wat hen wel lukte was het opzetten 
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van een website voor jeugdige verzamelaars onder de naam ‘Stampkids; 
helaas is deze site erg statisch en niet interactief. Binnen  onze koepels  
als KNBF en JFN werden geen acties ondernomen om een toekomstvisie 
te ontwikkelen. Die is er nog steeds niet. Dus gaan we nog door zoals 
toen. Op deze wijze doorgaan betekent het einde van de jeugdfilaltelie en 
dat binnen zeer afzienbare tijd. 

 
De toekomst. 
Is er nog een kans om de jeugd voor onze hobby te interesseren en vast 
te houden? Ik denk het wel. Maar dan moeten we anders gaan denken en 
anders gaan werken. We moeten niet meer in ‘jeugdleden’ denken maar  
in ‘potentiële’ leden. Samen met alle betrokkenen in de postzegelhobby 
moeten we een visie ontwikkelen over hoe kinderen te benaderen, hoe te 
binden en hoe vast te houden. We moeten naar de kinderen toe, daar 
waar de kinderen zijn. Dat kan de school zijn of de buitenschoolse op- 
vang, op school gebruik maken van de culturele en/of maatschappelijke 
lesuren, tijdens de buitenschoolse opvang postzegelactiviteiten ontwikke- 
len en de kinderen op die manier enthousiast maken. We zullen met grote 
sponsors acties moeten ontketenen en deze met regelmaat herhalen. We 
zullen moeten inzoomen op de moderne (en sociale) media. We zullen 
moeten samenwerken met de organisatoren van beurzen en tentoonstel- 
lingen. We zullen een website moeten maken, waarop we de jeugd bena- 
deren, waar ze elkaar kunnen ontmoeten, waar ze interactief met postze- 
gels bezig kunnen zijn met ruilen, veilen, kopen, samenwerken, instructief 
kunnen leren en communiceren, waar ze nieuwsbrieven kunnen ontvan- 
gen. Dan kunnen we meteen stoppen met De Posthoorn (katern in het 
Maandblad Filatelie). Een community zou een prachtige oplossing kunnen 
zijn. Wel moeten we bedacht zijn op een goede beveiliging en juiste auto- 
risatie van de deelnemers, want ongewenste individuen moeten we abso- 
luut weren. Verder zullen we van alle jeugdleiders een verklaring omtrent 
het gedrag (V.O.G.) moeten vragen. 
Ik zou graag met bestuurders, jeugdleiders en organisaties in contact ko- 
men die mee willen werken aan een toekomstvisie en zeker ook met per- 
sonen die websites en communities kunnen bouwen en beheren en waar- 
bij de interactiviteit voorop moet staan. En enkele personen die een 
nieuwsbrief kunnen samenstellen kunnen zich ook melden. Ik daag U / 
jullie van harte uit: 

bel mij op 055-5418746 of e-mail naar jeugd@svfilatelie.nl O 

mailto:jeugd@svfilatelie.nl
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WIE EN WAT IS DE V.V.O.V. 
 
V.O.V.V. staat voor Vereniging tot organiseren van 
verzamelbeurzen op de Veluwe. In 1999 opgericht 
als vereniging zonder leden met volledige en gelijke 
aansprakelijkheid voor alle bestuurders. Hoofddoel 
van de vereniging is het organiseren van beurzen 
met een promotioneel karakter en de eventuele bati- 
ge saldo’s van de vereniging te besteden aan goede 
doelen, jeugdwerk en het stimuleren van het verza- 
melen. 

 
Om die redenen werkt het bestuur dan ook volledig zonder vergoedingen. 
Ook de vrijwilligers krijgen alleen maar reiskosten vergoed en hun natje  
en droogje op tijd. Door deze totaal andere opzet dan andere beurzen 
(géén eigenbelang) is het mogelijk gebleken uit te groeien tot de huidige 
professionele organisatie met de volgende activiteiten: 
• Het organiseren van Nederlands meest succesvolle evenement ‘De Ein- 

dejaarsbeurs’. 
• Gelijktijdig het organiseren van ‘Stamptales’ als grootste jeugdevene- 

ment van de Benelux. 
• Het tweemaal per jaar grootschalig inrichten van een jeugdstand tijdens 

Antwerpfila in Belgie. 
• Het samen met het Samenwerkingverband Filatelie vormgeven aan Ne- 

derlands grootste filateliebeurs ‘Hollandfila’, met gratis toegang voor de 
leden. 

• Het maandelijks (3e zaterdag) organiseren van de Apeldoornse 
Postzegel- en muntenbeurs, een steeds populairder wordende beurs 
met een sterk bestand aan standhouders. 

• Het samenstellen, uitgeven en distribueren van Filakrant: een gratis 
jaarkrant voor verzamelaars van postzegels en munten in een oplage 
van 20.000. 

 
Zie voor meer info: www.eindejaarsbeurs.nl 
Pamela en Evert van de Vlekkert 
p.a. Tienwoningenweg 53 
7312 DL Apeldoorn 
Tel. 055 - 3558600 O 

http://www.eindejaarsbeurs.nl/
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OPROEP 
 
Om een vereniging als SvF draaiend te houden zijn vrijwilligers nodig, die 
taken op zich nemen en verantwoordelijkheid nemen voor het functione- 
ren van de verschillende diensten. De leden van het nieuwe bestuur zijn 
dergelijke vrijwilligers, met een functie die voor een bepaalde tijd wordt 
vervuld. Om een combinatie van redenen heb ik besloten om mijn functie 
als redacteur van het verenigingsblad op de eerstvolgende Algemene 
Vergadering in mei a.s. neer te leggen. Na een aantal jaargangen van De 
Globekoerier te hebben verzorgd en de nieuwe Filateliekoerier mee opge- 
zet te hebben wil ik het vervolg graag aan een ander overlaten, die wel- 
licht nieuwe/betere ideeën heeft over de invulling van het redacteurschap. 
Indien u belangstelling hebt voor de functie van redacteur van de Filatelie- 
koerier of tenminste eens wilt praten over de functie, dan nodig ik u uit om 
contact op te nemen. En u wordt natuurlijk niet ‘in het diepe gegooid’, er 
vindt overdracht plaats zolang dat in alle redelijkheid nodig/wenselijk is. 

 
Pieter Reijbroek O 
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TONGA ISLANDS, KONINKRIJK IN DE PACIFIC 
 

John Driessen 
 

Wie droomt er nu niet 
van, om ooit eens een 
paradijselijk eiland in de 
Pacific te mogen bezoe- 
ken? Gaat U met mij 
mee? Ik breng U naar 
een schitterende Polyne- 
sische archipel precies 
aan de andere kant van 
de wereldbol gelegen: 
Tonga  Islands,    oftewel 

 
Afb. 2. King George I 

Afb. 1. Tonga Islands in de Pacific 

 
 
 

het Koninkrijk Tonga (Afb. 1). Gelegen op de da- 
tumlijn, dus met zo’n 12 uur tijdsverschil met Lon- 
den. Het Koninkrijk telt 102.000 inwoners die 
voornamelijk op het grootste eiland Tongatapu 
wonen. De eerste koning Taufa’ahau regeerde 
van 1845 – 1893. In 1886 werd de eerste postze- 
gel uitgegeven (Afb. 2). 

 
 
De ontdekking van Tonga en een stukje geschiedenis 

 
Tonga, gelegen op een derde van de afstand Nieuw Zeeland - Hawai in  
de Pacific, werd allereerst in 1616 bezocht door de Nederlandse zeevaar- 
ders Willem Schouten en Jacob Lemaire en later in 1643 door Abel Tas- 
man. Alle reden om trots te zijn op onze vroegere zeevaarders, die zich  
zo ver van huis waagden! De beroemde Engelse zeevaarder Captain  
Cook deed het hoofdeiland Tongatapu aan in 1773, toen deze in opdracht 
van the Royal Geographic Society een ontdekkingsreis maakte om de 
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Pacific in kaart te brengen. De archipel telt 191 
eilanden waarvan er slechts 36 bewoond zijn. 

 
‘The friendly islands’ zoals men de eilanden 
noemde, werden een Brits Protectoraat in   1900 

en  werden  opgenomen 

Afb. 3. Het Vriendschaps- 
verdrag (1950) 

Afb. 4. Queen Salote 
(1920) 

in het Anglo- Duits 
vr iendschapsverdrag 
van 1899 (Afb. 3). 
Queen Salote (Afb. 4) 
was degene die aan- 
stuurde op de beëindi- 
ging van het Vriend- 
schapsverdrag tussen 
Tonga   en 
h e t V e r - 
enigd Ko- 
ninkrijk in 
1970,  waar- 

na de Monarchie Tonga werd opge- 
nomen in het Britse Gemenebest. 
Het koninklijk paleis van dit paradijs 
in de Pacific bevindt zich op Tonga- 
tapu met hoofdstad Nukuálofa (Afb. 
5). 

 
 
De bevolking 

Afb. 5. Koninklijk Paleis (1951) 

 

Tonga, het hoofdeiland, is sterk afhankelijk van Australie en Nieuw-Zee- 
land. De helft van haar bevolking werkt in Australie en Nieuw-Zeeland en 
stuurt vandaar uit geld naar familie in Tonga. Tonga zelf heeft een zwakke 
economie. Er zijn wat plantages waar kokospalmen groeien en waar va- 
nille, bonen en koffie verbouwd wordt. In tegenstelling tot wat je zou ver- 
wachten heeft de visserij niet veel te betekenen. Voorts houdt men kippen 
en varkens. De bevolking eet bij elke maaltijd wel varkensvlees; als ge- 
volg van het ontbreken van een bepaald gen worden mannen en vrouwen 
zeer zwaar van varkensvlees, met polsen bijna zo dik als bij ons onze 
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dijbenen. Waar ik verwachtte bevallig heupwiegende hoela hoep dames 
aan te treffen, werd mijn hoop dus de bodem ingeslagen. 

 
 
Geïsoleerde eilanden en streng gelovig 

 

De ligging van de eilanden is, naar 
men zich denken kan, zeer geïso- 
leerd. De tijd heeft daar dan ook in 
vele opzichten stil gestaan. Nieuws 
bereikt de eilanden slechts mondjes- 
maat. De hele Pacific werd in de ne- 
gentiende eeuw gekerstend. Vele mis- 
sionarissen en zendelingen hebben  
tot aan de dag van vandaag invloed  
op het dagelijks leven weten uit te oe- 
fenen. Nu nog treft men op zo’n klein 
eiland als Tonga een groot aantal ver- 
schillende christelijke kerken waaron- 
der de Anglicaanse kerk, de Lutherse 
kerk, de Katholieke kerk, de Mormo- 
nen en de Zevende Dags Adventisten. 

 
Afb. 6. Scheepvaartlijnen, die Tonga 
met de rest van de wereld verbinden 
(1972) 

Men is er zeer streng religieus gebleven. Zo gaat iedereen op zondag  
twee keer naar de kerk. Bovendien mag op zondag absoluut niet gewerkt 
worden. Er rijden geen taxi’s op zondag, je kunt er geen fiets huren, de 
winkels zijn dicht en in het hotel wordt niet gekookt. Je kunt slechts iets uit 
de ijskast van het hotel pakken teneinde de dag te overleven… 

 
 
Datumlijn en postzegelstickers 

 

In filatelistisch opzicht neemt Ton- 
ga een opmerkelijke plaats in. Hier 
werden voor het eerst zelfklevende 
postzegels ingevoerd, waaronder 
die van een banaan (Afb. 7 en 8). 
Tenslotte is natuurlijk het feit dat de 
Datumlijn  dwars  door  Tonga loopt 

Afb. 7. Zelfklevende banaan (1969) 
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Afb. 8. Zelfklevende zegel zeer interessant. Er werd een hotel precies op 
de Datumlijn gebouwd (Afb. 9): in de lobby van 
het   hotel kun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een ecologisch drama 

je over de Da- 
tumlijn heen 
en weer stap- 
pen. Zegge 
van dinsdag 
naar woens- 
dag en dan 
weer terug 
naar dinsdag! 

Afb. 9. Het Dateline Hotel (1975) 

 

Rest mij nog te vermelden dat ‘on- 
ze’ Europese Unie (vroeger EEG 
genoemd) alom ter wereld aanwe- 
zig is. Zo ook op Tonga. Daar had 
men het probleem dat men de 
stranden afgroef teneinde zand te 
winnen voor het maken van beton 
voor de bouw van huizen en voor  
de wegenbouw. Het gevolg was  
een kleine ecologische ramp, want 
de toeristische stranden verdwenen 
gestaag.  De  Ko- 
ning had zich al 
laten bepraten 
door verkopers 
van baggersche- 
pen om een zo- 
genaamde snij- 
kopzuiger  aan  te 
schaffen om op zee zand te win- 
nen. De EU twijfelde  aan de    wijs- 

Afb. 10.  Bedreigde koraalrif van Tonga 
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heid van dat voornemen. Reden waarom ik voor de EU naar dat wonder- 
schone eiland mocht reizen om naar een oplossing te zoeken voor het 
probleem. Een eenvoudiger en praktischer oplossing bleek het winnen  
van zand een eindje buitengaats met behulp van een grijper op een drij- 
vende bak gemonteerd. Zo werd in het vervolg voorkomen dat de natuur 
verder werd aangetast. 

 
Ja, inderdaad, Tonga Islands, wat een paradijs in de Pacific, gelegen op 
de Datumlijn en met een tijdsverschil met Londen van 12 uur. Wie daar 
naartoe vliegt vanuit ons met dijken beschermde land, met zijn zeevaar- 
ders, die de wereld ontdekten en met onze  beroemde  waterbouwers, 
moet wel rekening houden met een behoorlijke Jetlag... Het kan zomaar 
gebeuren dat U de eerste nacht na aankomst op Tonga, 's nachts om 3 
uur recht overeind in bed zit. Klaar wakker! O 

 

 
 
 

EVENEMENTEN EN 
TENTOONSTELLINGEN 

 
 

21-02-2015 t/m 22-02-2015: 89e  Capelse Postzegelbeurs. 
Op 21 en 22 februari 2015 organiseert de Filatelistenvereniging  
IJssel- en Lekstreek de 89e Capelse Postzegelbeurs in De Trefterp, 
Marsdiep 1, 2904 ES Capelle aan den IJssel. Met onder andere veel 
handelaren en stuiverhoek met honderdduizenden zegels. Openings- 
tijden: zaterdag 10.00u - 17.00u, zondag 11.00u - 15.00u. Toegang 
gratis. Informatie: dhr. Ooms, tel. 06-44114695, zie ook www.fvij- 
enl.nl. 

 
11-04-2015: Verenigingsveiling SvF. 

Zie pag. 12 t/m 14. 
 

05-06-2015 t/m 06-06-2015: HollandFila. 
Op vrijdag 5 en zaterdag 6 juni 2015 wordt in De Veluwehal te Barne- 
veld de volgende Hollandfila georganiseerd. De beurs is beide  dagen 
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geopend van 10.00u tot 17.00u. De entree bedraagt € 3,-- per per- 
soon per dag; jeugd tot 17 jaar gratis. 

 
12-09-2015: Zaalveiling leden Samenwerkingsverband Filatelie. 

Op 12 september 2015 organiseert de Filatelistenvereniging IJssel-  
en Lekstreek een veiling voor leden van de verenigingen die zijn 
aangesloten bij het SvF. in De Trefterp, Marsdiep 1, 2904 ES Capelle 
aan den IJssel. Kijkuren: 10.00u - 12.30u. Veiling vanaf 14.00u. 

 
26-09-2015 t/m 27-09-2015: 90e  Capelse Postzegelbeurs. 

Zie 21-02-2015. 
 

31-10-2015: Verenigingsveiling SvF. 
Zie pag. 12 t/m 14. 

 
28-11-2015 t/m 29-11-2015: 91e  Capelse Postzegelbeurs. 

Zie 21-02-2015. 
 

12-12-2015: 5e  internationale postzegelbeurs Venlo. 
Op 12 december 2015 organiseert Phila Venlo de 5e internationale 
postzegelbeurs, in Café/Zaal De Wylderbeek, Hagerhofweg 2a, Venlo-
Zuid. Aanvang: 10.00u (tot 16.00u). 

 
 
 

Voor nog veel meer beurzen en evenementen: 
www.knbf.nl 

www.postzegelblog.nl/agenda 
(u kunt zelf ook uw beurs aanmelden of toevoegen!) 

 

 

Denkt u bij uw aankopen aan onze adverteerders? 
Zij denken immers ook aan ons! 

http://www.knbf.nl/
http://www.postzegelblog.nl/agenda
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Hieronder zijn contactgegevens en data bijeenkomsten van de bij het Samenwer- 
kingsverband Filatelie aangesloten verenigingen opgenomen, gesorteerd op vere- 
nigingsnummer. Mutaties, aanvullingen, correcties etc. graag per e-mail doorge- 
ven aan de redactie. Adresgegevens: zie pagina 3. 
Let op: veelal zijn er in juni en/of juli en/of augustus geen verenigingsbijeenkom- 
sten; informeer eventueel bij de contactpersoon. O 

 

 
Vereniging Individuele leden Den Haag 
Contact: Zwaardvegersgaarde 130, 2542 TH Den Haag, 
077-3820064,   leden@ivphilatelica.nl. 

Postzegelevereniging Amstelveen (303) 
Contact: Saturnus 25, 1188 EB Amstelveen, 020- 
6435403,   janenwilkorver@hotmail.com. 

   Bijeenkomsten: derde dinsdag van de maand in Bejaar- 
dencentrum Middenhof, Dr. W. Dreeslaan 175, 1188 KD 

Philatelica Emmen (201) Amstelveen. 
Contact: Achterkamp 10, 7761 DR Schoonebeek, 0524-    
531750,   a.k.bos@lijbrandt.nl,  www.philatelica-emmen.nl 
Bijeenkomsten: ‘t Meerhoes, Nijkampweg 73, 7815 GT 
Emmen. 

Philatelica Haarlem (311) 
Contact: Vergierdeweg 165, 2026 ZC Haarlem, 023- 

   5391823,   dirk.molenaar@upcmail.nl. 
Bijeenkomsten: Dienstencentrum, Laan van Berlijn 1, 

‘t Poststuk Groningen (209) 2034 SB Haarlem. 
Contact: D. Roosjen, Mezenlaan 13, 9753 HX Haren,     
poststuk@home.nl,  06-50950155. 
Bijeenkomsten: tweede maandag van de maand in buurt- 
gebouw Selwerd, Elzenlaan 72, 9741 NG Groningen, 
050-5711354.  Miniveiling. 

Philatelica Hoorn e.o. (315) 
Contact: W.E. Bok, Tinnegieter 93, 1625 AV Hoorn 
(NH), fam.bok@ziggo.nl, 0229-230322. 

   Bijeenkomsten: vierde maandag van de maand in Culru- 
reel Centrum De Huesmolen, De Huesmolen 60, 1625 

Filatelistenvereniging Roden-Leek e.o. (211) 
Contact: W. van der Velde, Groningerweg 32, 9321 TC 
Peize, sec@fvrl.nl, 050-5032608, www.fvrl.nl. 
Bijeenkomsten: eerste woensdag van de maand in Op 
de Helte, Touwslager 125, Roden. Aanvang: 19.45u. Fi- 

HZ, Hoorn (NH), 0229-231036. Aanvang: 20.15u (zaal 
open: 19.30u). 

23-02-2015:  jaarvergadering; 
27-04-2015: veiling; 
23-11-2015: veiling. 

latelistisch allerlei, miniveiling, lezing, gratis verloting.    
 
 

Filatelistenvereniging Winschoten e.o. (215) 
Contact: Waterlelie 44, 9679 MD Scheemda, 0597- 
592676,  gr.elzen@hetnet.nl. 

 
Philatelica Langedijk e.o. (317) 
Contact: Keppelsloot 22, 1721 HJ Broek op Waterland. 
Bijeenkomsten: derde dinsdag van de maand in Behou- 
den Huis, Dorpsstraat 850, 1724 NV Oudkarspel. 

Bijeenkomsten: laatste maandag van de maand in S.V.     
Bovenburen, Tromplaan 86, 9675 JW Winschoten. 
   Filatelistenvereniging Uithoorn (323) 

Contact: Couperuslaan 6, 1422 BD Uithoorn, 0297- 
Postzegelvereniging Aalsmeer (301) 
Contact: Postbus 249, 1430 AE Aalsmeer, 0297-321656, 
m.mijwaart@kabelfoon.nl, www.postzegelverenigingaals- 
meer.nl. 

563646,  fvu001@gmail.com. 
Bijeenkomsten: (ruilbeurs) eerste zaterdag van de 
maand in Dienstencentrum, Bilderdijkhof 1, 1422 DT 
Uithoorn. 

Bijeenkomsten: eerste maandag van de maand in Ge-     
bouw ‘t Parochiehuis, Gerberastraat 6, 1431 SG Aals- 
meer. De Snuffelaar Wieringen (327) 
   Contact: Planetenlaan 8, 1771 BZ Wieringerwerf. 0227- 

603166,  jkort1@quicknet.nl. 

Onze verenigingen 

mailto:leden@ivphilatelica.nl
mailto:janenwilkorver@hotmail.com
mailto:a.k.bos@lijbrandt.nl
http://www.philatelica-emmen.nl/
mailto:dirk.molenaar@upcmail.nl
mailto:poststuk@home.nl
mailto:fam.bok@ziggo.nl
mailto:sec@fvrl.nl
http://www.fvrl.nl/
mailto:gr.elzen@hetnet.nl
mailto:m.mijwaart@kabelfoon.nl
mailto:fvu001@gmail.com
mailto:jkort1@quicknet.nl
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Bijeenkomsten: tweede woensdag van de maand in De 
Samenstroom,  Wieringerwerf. 

 
 

’t Raedthuys Dalfsen e.o. (401) 
Contact: Polhaarweg 38-A, 7721 DX Dalfsen, 0529- 
432286, titibon@home.nl 
Bijeenkomsten: vierde dinsdag van de maand in gebouw 
De Overkant, Kerkplein 22, Dalfsen. Aanvang: 19.45u.. 

27-01-2015: gezamenlijke avond met Raalte, met vei- 
ling, quiz, ruile en verloting; 

24-02-2015: onderling ruilen, tonen verzameling; 
21-03-2015*: jaarlijkse dagbeurs en de Bombardon te 

Nieuwleusen; 
24-03-2015: algemene vergadering, ruilen; 
28-04-2015: wilde veiling, ruilen; 
26-05-2015: bingo en ruilen. 

Jeugd: onderling contact via Facebook, mogen senioren- 
avonden bezoeken, hebben op de halfjaarlijkse beurs 
een eigen circuit 

 
 

Postzegelvereniging Emmeloord (405) 

Postzegelvereniging Raalte (415) 
Contact:Melisse 21, 8101 CZ Raalte, 0572-353402, eef- 
bakker@home.nl. 
Bijeenkomsten: tweede donderdag van de maand in 
Speeltuin Blekkerhoek, Ceintuurbaan 26C, 8102 AB 
Raalte. 

 

 
Postzegelvereniging ‘n Poszeagl Rijssen (421) 
Contact: B.J. vd Hoek, Koninginneweg 31, 7462 HK 
Rijssen, basenhenny@concepts.nl, 0548-517506 / 06- 
48574896. 
Bijeenkomsten: derde dinsdag van de maand bij Speel- 
tuinver. De Hoge Esch, Teunis Lodderstraat 13, 7462 
CV Rijssen, 0548-513623. Aanvang: 20.00u. Verloting. 

20-01-2015: quiz / ruilavond; 
17-02-2015: kleine veiling / ruilavond; 
17-03-2015:  jaarvergadering; 
21-04-2015: grote veiling. 

Beurzen: 
16-11-2015: postzegelbeurs i.s.m. De Verzamelaar, bij 

S.V. Tubantia, Nieuwlandseweg 5, 7461 VP Rijssen, 
van 10.00u tot 15.00u. Vrij parkeren. 

Contact: Noordzoom 48, 8316 CJ Marknesse, 0527-    
201960,  j.gerbens@planet.nl. 
Bijeenkomsten: tweede maandag van de maand in Nieu- 
we Jerusalemkerk, Cornelis Dirkszplein 10, 8301 AN 
Emmeloord. 

 
 

Postzegelvereniging Harderwijk en omstreken (407) 
Contact: D.N.R. Breitenbach, Zeggemeen 112, 3844 RS 
Harderwijk, dickbreit@live.nl, 0341-410115. 
Bijeenkomsten: eerste dinsdag van de maand in Speel- 
tuinvereniging Havenkwartier, Burg. Kempersstraat 7, 
3841 HA Harderwijk, 0341-412949. Aanvang: 19.00u. 

Filatelistenvereniging Stichts Overkwartier (501) 
Contact: W. van der Helm, De Kolk 13, 3931 WN Wou- 
denber,  w.vanderhelm@veteranen.nl,  033-2858424. 
Bijeenkomsten: (1) tweede dinsdag van de ‘oneven’ 
maanden in Dorpshuis De Toekomst, Prinsenlaan 3, 
3947 PG Langbroek. Aanvang: 20.00u. Veiling, verlo- 
ting/bingo. 

10-03-2015: algemene jaarvergadering. 
Bijeenkomsten: (2) tweede maandag van de ‘even’ 
maanden in De Binder, Hoflaan 29, Leersum. Aanvang: 
20.00u. Veiling, verloting/bingo. 

Ruilen, veiling, loterij en/of bingo.     
28-03-2015*: beurs + veiling; 
07-04-2015:  jaarvergadering. 

 
 

Kamper Filatelisten Club (409) 
Contact: Prof. K. Schilderhof 12, 8264 BN Kampen, 038- 
3312387, cpstammis@gmail.com, www.kamperphilatelis- 
tenclub.nl. 
Bijeenkomsten: tweede dinsdag van de maand in De 
Hanzestad, IJsseldijk 12, 8161 LK Kampen. 

 
 

Postzegelvereniging regio Meppel (413) 
Contact: Jan van Scorelstraat 7, 7944 CZ Meppel, 0522- 
256001,  taf.kuiper@hetnet.nl. 
Bijeenkomsten: derde maandag van de maand in De 
Poele, Groen van Prinstererstraat 1-A, 7942 CW Meppel. 
Aanvang: 14.00u. 
Ruilbeurzen: eerste zaterdag van de maand in Kerkelijk 
Centrum Trias, Groenmarkt 6, 7941 KT Meppel. 

Filatelistenvereniging De Achterhoek (503) 
Contact: Rob van de Wardt, Morgenzonweg 114, 7101 
BM Winterswijk, secretarisglobeachterhoek@gmail.com, 
0543-521346,   www.deglobe-achterhoek.nl. 
Bijeenkomsten: laatste dinsdag van de maand in zalen- 
centrum 't Zwaantje, Zieuwentseweg 1, 7131 LA Lichten- 
voorde. Aanvang: 20.00u (zaal open om 19.30u). 

27-01-2015: ruilavond; 
24-02-2015: jaarvergadering, na afloop ruilen; 
31-03-2015: handelaren en postzegelwinkeltje; 
28-04-2015:  euroveiling; 
26-05-2015: rondzendboekjes en dubbeltjesavond; 
25-08-2015: lezing thema; 
27-09-2015*: grote verzamelbeurs in De Swite, Lich- 

tenvoorde; 
29-09-2015: ruilavond; 
27-10-2015:  verrassingsavond; 
24-11-2015: clubveiling; 
15-12-2015*: gezellige avond met bingo. 

Jeugd: bijeenkomsten laatste dinsdagavond van de 
maand in Hotel 't Zwaantje, Zieuwentseweg 1, Lichten- 
voorde. Aanvang 19.30u (uiterlijk tot 21.00u). 

mailto:titibon@home.nl
mailto:bakker@home.nl
mailto:basenhenny@concepts.nl
mailto:j.gerbens@planet.nl
mailto:dickbreit@live.nl
mailto:w.vanderhelm@veteranen.nl
mailto:cpstammis@gmail.com
mailto:taf.kuiper@hetnet.nl
mailto:secretarisglobeachterhoek@gmail.com
http://www.deglobe-achterhoek.nl/
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De Globe Apeldoorn (505) 
Contact: W.M. Venneman, Herculesstraat 23, 7321 EH 

koop en verkoop; 20.30u-20.45u bestuursmededelingen, 
post en andere vergaderpunten; 20.45u-22.30u quiz, 
bingo, veiling). 

Apeldoorn, wmvenneman@gmail.com, 055-3664528.     
Bijeenkomsten: derde maandag van de maand in het 
DAP-gebouw, Schorpioenstraat 6, 7323 AK Apeldoorn, 
055-3601993. Aanvang: 19.30u. Verloting en veiling. 

19-01-2015:  jaarvergadering; 
16-03-2015: lezing; 
18-05-2015: einde seizoen met extra’s (hapje, drankje) 
21-09-2015: begin seizoen met postzegelwinkeltje 
16-11-2015: lezing; 
21-12-2015: jaarafsluiting met grote kerstverloting en 

hapje + drankje. 
Jeugd: bijeenkomsten derde woensdag van de maand in 
Op Dreef, Kooikersplaats 33-35, 7301 GA Apeldoorn. 
Aanvang: 18.30u. 

 
 

Postzegelvereniging Tussen Maas en Waal (507) 
Contact: Helma van de Louw, Burg. Overmarsstraat 6, 
6644 CG Ewijk, 0487-521618. 
Bijeenkomsten: derde donderdag van de maand in MFA 
’t Hart, Den Elt 16, 6644 EA Ewijk. Aanvang: 19.30u. 
Dobbelen, verloting, postzegelberg en ruilen. 

15-01-2015: kerstzegels ruilen; 
19-02-2015: lezing; 
19-03-2015:  jaarvergadering; 
16-04-2015: postzegels ruilen; 
21-05-2015:  alles-ruilavond. 

 
 

Postzegelvereniging Phila Hanze (509) 
Contact: J.F. van Ushen, Acaciastraat 26, 6982 AR 
Doesburg, j.van.ushen2@kpnplanet.nl, 0313-474317. 
Bijenkomsten: op de tweede maandag van de maand in 
Buurtacademie De Linie, De Linie 4, 6982 AZ Doesburg. 
Aanvang: 19.45u. Loterij en ruilen postzegels. 

Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei (515) 
Contact: M. Mulder, Dr. Marga Klompépark 8, 6716 ER 
Ede, secretaris@deglobe-ede.nl, 0318 - 623649, 
www.deglobe-ede.nl. 
Avondbijeenkomsten: (1) eerste donderdag van de 
maand in de zaal bij de sportkantine van ‘Fortissimo’, 
Sportparkweg 8 te Ede. Aanvang: 20.00u. Op alle bij- 
eenkomsten een verloting, 5-ct-boeken en volop gele- 
genheid om onderling te ruilen. Postzegelmiddagen zijn 
op dezelfde locatie, aanvang: 14.00u. 

08-01-2015: nieuwjaarsbijeenkomst met een hapje en 
een drankje, postzegelwinkeltje aanwezig; 

22-01-2015*:  postzegelmiddag; 
05-02-2015: jaarvergadering, daarna het gebruikelijke 

progragramma; 
19-02-2015*:  postzegelmiddag; 
05-03-2015: veiling, daarna het gebruikelijke progr.; 
14-03-2015*: voorjaars-postzegeldag in ‘Ons Huis’, 

Prinsesselaan 8; 
19-03-2015*:  postzegelmiddag; 
02-04-2015: fil. quiz, daarna het gebr. programma; 
16-04-2015*:  postzegelmiddag; 
07-05-2015: het gebruikelijke programma; 
21-05-2015*:  postzegelmiddag; 
04-06-2015: laatste bijeenkomst van het seizoen. 

Bijeenkomsten: (2) tweede donderdag van de maand in 
de Immanuelkerk, Achterdorpstraat 5, Barneveld. Aan- 
vang: 19.30u (inloop vanaf 19.15u). 

17-01-2015*: postzegelbeurs in de Veluwhal; 
12-02-2015:  ledenvergadering; 
12-03-2015: veiling; 
09-04-2015: lezing; 
07-05-2015: postzegelwinkeltje en afsluiting seizoen. 

12-01-2015: logo ontwerpen door leden;     
09-02-2015: jaarvergadering + presentatie; 
09-03-2015: clubveiling; 
13-04-2015:   leden-voor-ledenmark; 
11-05-2015:  opruimingsveiling; 
08-06-2015:   einde-seizoenavond. 

 
 

Philatelistenclub Tiel (511) 
Contact: A. Rombout, Groeneweg 49, 4197 HE Buurmal- 
sen, secretaris@postzegelclubtiel.nl, 06-50233644, 
www.postzegelclubtiel.nl. 
Bijeenkomsten: derde donderdag van de maand in ge- 
bouw De Schakel, Scheeringlaan 4a, 4006 WJ Tiel, 
0344-615718. Veiling. 

 
 

Globe Duiven/Westervoort (513) 
Contact: Rijksweg 56b, 6921 AJ Duiven. 
Bijeenkomsten: tweede maandag van de maand in de 
Kerkgemeenschap ‘Protestantse gemeente’, Rijksweg 
56B te Duiven. Aanvang: 19:00u (19.00u-20.30u ruilen, 

Filatelistenvereniging Rijn en Grift e.o. (517) 
Contact: F.J. Suijdendorp, Meesvink 33, 3906 AR Vee- 
nendaal, deglobe-vndaal@live.nl, 0318-512392. 
Bijeenkomsten: tweede dinsdag van de maand in het 
verenigingsgebouw van Sola Fide, Eikenlaan 3, Veenen- 
daal. Aanvang 20.00u. Op veilingavonden: bezichtigen 
kavels vanaf 19.15u. Elke clubavond: verloting en snuf- 
felboeken. 

13-01-2015: veiling en verloting; 
10-02-2015; jaarvergadering, mijn-veiling en verloting; 
10-03-2015: mijn-veiling en verloting; 
14-04-2015: postzegelwinkeltje en verloting; 
18-04-2015*: halfjaarlijkse verzamelbeurs in de Veen- 

endaalhal; 
12-05-2015: jaarlijkse opruimingsveiling en verloting 

 

 
Filatelistenvereniging de Veluwezoom (519) 
Contact: W. Minnen, Nieuwe Keijenbergseweg 49, 6871 
VN Renkum, 6871VN49@hetnet.nl. 
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Bijeenkomsten: vierde maandag van de maand om 
20.00u in de recreatiezaal van serviceflat Hoog Heelsum, 
Kuijpersweg 6, 6871 ED Renkum. Op elke avond is er 
gelegenheid tot ruilen. 

26-01-2015: info nieuwe situatie, voorbereiding thema- 
tische verzameling 18-05-2015; 

23-02-2015:  jaarvergadering; 
23-03-2015: rondzendboekjes plakken; 
27-04-2015:  (dia)lezing; 
18-05-2015:   thematentoonstelling. 

 
 

De Vierstroom (521) 
Contact: J.E. Huiskes, Winschotenstraat 41, 6835 AS 
Arnhem, 026-3231678, j_huiskes@hetnet.nl. 

11-01-2015: postzegelwinkeltje aanwezig; 
20-01-2015*: jaarvergadering om 20.00u; 
08-03-2015: nieuwtjedienst aanwezig. 

 

 
Filatelistenvereniging De Globe Zetten (527) 
Contact: J. Niggebrugge, Hoge Riem 3, 6666 JA Hete- 
ren, niggebruggr@planet.nl, 026-4722637. 
Bijeenkomsten: tweede donderdag van de maand (janu- 
ari: derde donderdag) in Zalencentrum De Hoenderik, 
Het Dorpsplein 22, 6674 BV Herveld, 0488-451851. 
Aanvang: 20.00u. Iedere bijeenkomst veiling van 40-50 
kavels. 

15-01-2015:   nieuwjaarsbijeenkomst; 
12-02-2015:  jaarvergadering. 

Bijeenkomsten: (1) eerste maandag van de maand in     
Parkstaete Zalencentrum, Parkstraat 3-B, Velp, 026- 
3634023. Aanvang: 20:00u. De bijeenkomsten worden 
afgesloten met een kleine loterij. 

05-01-2015:   nieuwjaarsbijeenkomst; 
09-02-2015:  jaarvergadering; 
02-03-2015:  verenigingsveiling; 
13-04-2015*: PowerPoint-pres. door John Driessen; 
11-05-2015*:  verenigingsavond. 

Bijeenkomsten: (2) derde maandag van de maand in Za- 
lencentrum Onder de Toren, Sint Maartenstraat 34, Elst. 
Aanvang: 19.30u, De bijeenkomsten worden afgesloten 
met vier rondjes bingo. 

16-02-2015:  verenigingsavond; 
16-03-2015: PowerPoint-pres. door John Driessen; 
20-04-2015;  verenigingsavond. 

 
 

Filatelistenvereniging  Wageningen  (523) 

Filatelistenvereniging De Liemers (529) 
Contact: J.J. Kuipers, Vuurdoornstraat 23, 6903 CJ Ze- 
venaar, jouke.kuipers@planet.nl, 0316-528801. 
Bijeenkomsten: derde donderdag van de maand in Zaal- 
verhuur Ons Huis, Dokter Honigstraat 3, 6901 AP Zeve- 
naar, 0316-523690. Aanvang: 20.15u (zaal open: 
20.00u). Onderling ruilen; dubbeltjesboeken en wereld- 
catalogi aanwezig. 

15-01-2015: nieuwjaarsbijeenkomst, verloting; 
19-02-2015: postzegelwinkeltje voorm. De Globe; 
19-03-2015:  jaarvergadering; 
16-04-2015: veiling; 
21-05-2015: lezing; 
17-09-2015: quiz, verloting; 
15-10-2015: lezing; 
19-11-2015: veiling; 
17-12-2015: kerstbijeenkomst, tractatie. 

Contact: Niek Edelenbosch, Asterstraat 387, 6708 DW     
Wageningen,  0317-424711. 
Bijeenkomsten: tweede maandag van de maand in De 
Vredehorst, Tarthorst 1, Wageningen. Aanvang: 20.00u. 
Op alle afdelingsavonden zijn snuffeldozen en snuffel- 
boeken beschikbaar (€ 0,05 per zegel). 

12-01-2015: nieuwjaarsbijeenkomst met een drankje 
en een hapje en handelaar Ten Kate; 

09-02-2015:  jaarvergadering; 
09-03-2015: veiling; 
13-04-2015: lezing; 
11-05-2015: jubileumavond i.v.m. 50-jarig bestaan; 
08-06-2015: reguliere ruilavond 
14-09-2015:  postzegelwinkeltje; 
12-10-2015: reguliere ruilavond; 
09-11-2015: handelaar Ten Kate; 
14-12-2015: feestelijke decemberbijeenkomst. 

 
 

Postzegelvereniging Wijchen (525) 
Contact: P.J. Hartjesveld, De Lingert 6485, 6605 DZ 
Wijchen, hartjesveld@planet.nl, 024-6450041. 
Bijeenkomsten: tweede zondag van de maand in Brede 
School ‘Noorderlicht’, Roerdompstraat 76, 6601 DL, 
Wijchen-Noord, 024-6411388. Aanvang: 10.00u (tot 
13.00u). Loterij en veiling. 

Filatelistenvereniging Zutphen e.o. (531) 
Contact: A. Woolhuis, Polsbroek 244, 7201 BZ Zutphen, 
0575-575317,   a.woolthuis1@kpnplanet.nl. 
Bijeenkomsten: eerste maandag van de maand in ’t 
Warnshuus, Dreiumme 43, 7232 CN Warnsveld, 0575- 
568768. Aanvang 19.30u (- 22.00u). Loterij en 1-eurovei- 
ling. 

05-01-2015: nieuwjaar wensen, nieuwtjesdienst; 
02-02-2015: clubavond, laatste mogelijkheid inleveren 

kavels veiling in mei; 
02-03-2015: ledenvergadering; 
13-04-2015*: clubavond; 
11-05-2015*: eigen veiling; 
01-06-2015: laatste clubavond van het seizoen; 
07-09-2015: 

Beurzen: 
07-03-2015: postzegelbeurs in Tjark Riks-centrum, 

Derickxkamp 2A, 6961 DL, Eerbeek; 
03-10-2015: postzegelbeurs in Waterkracht Ruys de 

Berenbrouckstraat 106, Zutphen. 
Info beurzen: C.W. Stolk, 0313-650802, of A. Langen- 
hof, a.langenhof@chello.nl, 0575-522040. 

Jeugd: Contact: J. Marijnissen, jgm.marijnis- 
sen@xs4all.nl,  0575-441276. 
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Postzegelvereniging Echt (603) 
Contact: Gansbaan 51 A, 6231 LN Meerssen, 06- 
27066971,  robvossen07@home.nl. 
Bijeenkomsten: ruilbeurzen tweede zondag van de 
maand in Buurthuis St. Joris, Cypresstraat 58, 6101 JX 
Echt. 

Beurzen en evenementen: 
29-03-2015: handelsbeurs met grote veiling in Scho- 

lengemeenschap Philips van Horne, Wertastraat 1, 
6004 XG Weert. 

29-11-2015: id. 
31-10-2015 t/m 01-11-2015: Limphiloex 44 en viering 

65-jarig bestaan. Tentoonstelling cat. 1, 2 en 3 als- 
ook 1-kader. Scholengemeenschap Philips van Hor- 
ne, Wertastraat 1, 6004 XG Weert. 

Postzegelver. De Helmveste Helmond e.o. (605)    
Contact: Caroluslaan 1 5707 BL Helmond, www.dehelm- 
veste.nl 
Bijeenkomsten: (1) in De Fonkel, Prins karelstraat 123, 
5701 VL Helmond. 
Bijeenkomsten: (2) ruilbeurs in De Kamenij, Jeroen 
Boschstraat 19, 5702 XP Helmond. 

 
 

Filatelistenvereniging Filvero Reuver (611) 

Postzegelvereniging Arcen (623) 
Contact: Lingsforterweg 35, 5944 BB Arcen, ietjans- 
sen35@hotmail.com,  077-4732494. 
Bijeenkomsten: eerste donderdag van de maand in café 
De Inaborg, Lingsforterweg 11, 5944 BB Arcen, 077- 
4731331. Aanvang: 20.00u. Kienen (bingo), dia/dvd-pre- 
sentatie. 

05-03-2015:  jaarvergadering. 
Contact: Vincent van Goghstraat 28, 5953 JE Reuver,     
077-4743032,   filvero.reuver@hotmail.nl. 
Bijeenkomsten: (1) eerste vrijdag van de maand in De 
Schakel, Broeklaan 2, 5953 NB Reuver. 
Bijeenkomsten: (2) ruilbeurs laatste zondag van de 
maand in De Schakel, Broeklaan 2, 5953 NB Reuver. 

Filatelistenvereniging Sittard e.o. (625) 
Contact: Raadhuisstraat 4, 6438 GZ Oirsbeek, 046- 
4422264, hmj.scheepers@home.nl, www.filatelisten-sit- 
tard.nl. 
Bijeenkomsten: in de Sociëteit, Pres. kennedysingel 16, 
6137 AC Sittard. 

Phila Venlo (613)    
Contact: Leygraaf 98, 5951 GW Belfeld, 06-51669561, 
info@philavenlo.nl, www.philavenlo.nl. 
Bijeenkomsten: (1) tweede maandag van de maand in 
Zalencomplex LimianZ, Kaldenkerkerweg 182b, 5915 AH 
Venlo, 077-3523406. Aanvang: 20.15u (vanaf 19.00u 
gelegenheid om te ruilen). 
Bijeenkomsten: (2) ruilbeurs, deels met wilde veiling 
tweede zondag van de maand, ook in zalencomplex Li- 

Filatelistenvereniging Gelre Gulik Echt (627) 
Contact: Radmakerstraat 1, 6114 XL Susteren, 046- 
4492393 disk@hetnet.nl, www. 
Bijeenkomsten: (1) in café Bie Alois, Rijksweg-Noord 21, 
6114 JA Susteren. 
Bijeenkomsten: (2) beurzen in café De Weegbrug 
Stams, Lopersweg 10, 6101 AE Echt. 

mianz. Aanvang: 10.00u (tot 13.00u).     
12-12-2015*: 5e internationale postzegelbeurs in 
Café/Zaal De Wylderbeek, Hagerhofweg 2a, Venlo- 
Zuid. Aanvang: 10.00u (tot 16.00u). 

 
 

Postzegelvereniging Volkel-Uden e.o. (617) 

Postzegelver. Land van Cadzand Oostburg (705) 
Contact: Jhr. Mr.Quarles v. Uffordweg 47, 4501 KM 
Oostburg. 
Bijeenkomsten: tweede vrijdag van de maand in R.K. 
Parochiehuis, Breijdelstraat, 4501 CT Oostburg. 

Contact: Jonkerveld 148, 5403 CB Uden, 0413-264291,     
siegi.christiaans@planet.nl. 
Bijeenkomsten: eerste en derde zondag van de maand in 
Ontmoetingsplein MuzeRijk, Klarinetstraat 4, 5402 BE 
Uden. 

 
 

Postzegelvereniging Filatelica Weert e.o. (619) 
Contact: Mr. E.W.Th. (Bert) Goossens, Onder de Wieken 

Filatelistenver. Bloembollenstreek Lisse (801) 
Contact: Jacob Marislaan 29, 2182 MA Hillegom, 0252- 
520420,  josdieben@snelnet.net. 
Bijeenkomsten; (1) derde donderdag van de maand in ‘t 
Poelhuys, Vivaldistraat 4, 2162 AA Lisse. 
Bijeenkomsten: (2) ruilbeurs eerste zaterdag van de 
maand. 

9, 6093 HD Heythuysen, ewtgoossens01@hetnet.nl,    
0475-494086,   www.filatelicaweert.nl. 
Bijeenkomsten: tweede dinsdag van de maand in Café- 
Zaal Cardinaal, Beemdenstraat 10, 6004 CT Weert, 
0495-452513. Aanvang: 20.00u (zaal open: 19.00u). 

Philatelica Leiden (811) 
Contact: Alphons Diepenbrocklaan 8, 2343 NA Oegst- 
geest, 071-5176533 hvandenblink@planet.nl. 

Maandelijks grote verloting en kleine veiling (ca. 25 ka-     
vels). 

14-04-2015:  jaarvergadering. 
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Postzegelvereniging   Noordwijkerhout 
Contact: J.M.G. van Mullekom, Maandagsewetering 183, 
2211 WT Noordwijkerhout, van.mullkom@hccnet.nl, 
0252-373440. 
Bijeenkomsten: derde donderdag van de maand in Puyc- 

15-04-2015:  jaarvergadering. 
Bijeenkomsten: (2) vier maal per jaar in Natuurcentrum 
De Boshoek, Bospad 3, 3121 CL Schiedam, in 2015: 26- 
02, 28-05, 24-09 en 10-12. Aanvang: 19.00u (tot 
22.30u). Veiling en kleine verloting. 

kendam, Pilarenlaan 4, 2211 NA Noordwijkerkhout. Aan-     
vang: 20.00u. 

 
 

Postzegelvereniging Zoetermeer e.o. (819) 
Contact: E.F.M. van der Geld, Jac. Belamyhove 342, 
2717 WR Zoetermeer, ed@vandergeld.biz, 079- 
3612130. 
Bijeenkomsten: eerste donderdag van de maand (in sep- 
tember tweede donderdag) in Zorgcentrum Buytenhag- 
he, Bergmanstrook 45, 2716 RR Zoetermeer. Aanvang: 
19:30u. Maandelijks filatelistische loterij en veiling, in 
december eindejaarsbingo i.p.v. veiling. 

09-04-2015: jubileumbijeenkomst 50-jarig bestaan; 
07-05-2015: algemene ledenvergadering. 

 
 

Postzegelver. Haarlemmermeer Hoofddorp (821) 

Filatelistenvereniging IJssel- en Lekstreek (919) 
Contact: www.fvijenl.nl. 
Bijeenkomsten: meestal op de vierde maandag van de 
maand in wijkcentrum De Trefterp, Damsterdiep 58, Ca- 
pelle aan den IJssel. Aanvang 20.00u (zaal open 
19.00u). Kavel- en letterveiling. 

26-01-2015:  verenigingsavond; 
16-02-2015:  verenigingsavond; 
23-03-2015:  jaarvergadering; 
20-04-2015:  verenigingsavond; 
18-05-2015:  verenigingsavond; 
22-06-2015:  verenigingsavond; 
14-12-2015:  eindejaarsavond. 

Inloopavonden (19.00u - 22.00u) op 03-01-2015, 12-02- 
2015, 07-03-2015, 09-04-2015, 11-06-2015. 
Verrassingsavond op 07-05-2015. 

Contact: V.d. Berghlaan 299, 2132 AH Hoofddorp, 06-    
54741761, ronald.peters@xs4all.nl, www.pzvh.nl. 
Bijeenkomsten: (1) ANBO-gebouw, Eugenie Previnair- 
weg 63, 2151 BB Nieuw-Vennep. 
Bijeenkomsten: (2) Dorpshuis, Snelliuslaan 35, 1171 CZ 
Badhoevedorp. 
Bijeenkomsten: (3) ANBO-gebouw, Beemsterstraat 4, 

P.V. Philatelica West-Brabant Roosendaal (921) 
Contact: Doelen 8, 4875 AD Etten-Leur, 076-5035524, 
secretaris@filawb.nl,   www.filawb.nl. 
Bijeenkomsten: in ‘t Turfschip, Lange Brugstraat 63, 
4871 CM Etten-Leur. 

2131 ZB Hoofddorp.    
 

 
Postzegelvereniging De Maasmond (913) 
Contact: M.H. de Kort-Lievaart, Mercuriusstraat 6, 3204 
BM Spijkenisse, maliev@planet.nl, 0181-616995 
Bijeenkomsten: vierde dinsdag van de maand in De Ont- 
moetingskerk, Kon. Wilhelminalaan 1, 3201 CJ 
Spijkenis- se, 0181-612917; samenzijn, bingo en 
veilingen, min- maal 1x per jaar spreker. 

07-01-2015*: 
regiobeurs; 31-10-2015*:  
regiobeurs. 

 

 
Filatelistenver. Hoekse Waard Oud-Beijerland (915) 
Contact: Roerdompweg 53, 3263 AJ Oud-Beierland, 
0186-619590, fam.vanaalst@sunteamnet.nl. 
Bijeenkomsten: tweede donderdag van de maand in 
Kantoor van Schep, Langweg 11, 3251 LJ Oud-Beijer- 
land. 

 

 
Postzegelvereniging Philatelica Rotterdam 
917) Contact: Hooidrift 16a, 3023 KP Rotterdam, 
secretaris@pv-philatelica-rotterdam.nl, www.pv- 
philatelica-rotterdam.nl. 
Bijeenkomsten: (1) (tot aan de sluiting) derde 
woensdag van de maand in Wijkgebouw De 
Larenkamp, Slinge 303, 3085 ER, Rotterdam, 010-
4804044. Aanvang: 19.00u (tot 22.30u). Veiling en 
kleine verloting. 
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