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MULTILATERALE
HERTOGPOST 2017

25 / 27 - AUGUST - 2017
Art Work Hertogpost 2017 comp.indd   1 26-10-15   18:24

Multilaterale Hertogpost 2017
25-27 augustus 2017 wordt de Multilaterale Tentoonstelling georganiseerd 
door Hertogpost in de Brabanthallen te ’s-Hertogenbosch.

Uw filatelistische bijdragen voor de FilatelieKoerier in de vorm van een kort 
of lang, beknopt of uitgebreid artikel zijn zeer welkom. 
Graag digitaal via e-mailadres: redactie@svfilatelie.nl.
U kunt deze bijdrage in allerlei digitale vormen aanleveren o.a. in Word, 
PDF, Photoshop, en Illustrator

Filatelistische bijdragen voor de FilatelieKoerier

Zuid:                     T. Steenbakkers (Ton)                     Tel: 06 - 29 58 15 40
                              E-mail: zuid@svfilatelie.nl
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Philippe la Maitre
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John Alberts
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Kent u iemand, die ook postzegels
verzamelt of heeft verzameld?

Breng hem/haar eens mee naar een
bijeenkomst van uw vereniging!

Hans Kraaibeek
(wnd-voorzitter)
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Beste lezers,
Met groot genoegen presenteren wij u hierbij onze 2e Filateliekoerier.
Ook dit keer weer boordevol informatie en leuke artikelen.

Het is u vast wel opgevallen dat wij op zoek zijn naar een aantal enthousias-
te mensen om ons team te versterken. Voor Rayon Oost zoeken wij iemand 
die twee keer per jaar een vergadering wil organiseren en het leuk vind om 
contacten met de zusterverenigingen in het rayon te onderhouden.

Tijdens de Algemene Leden-
vergadering op 21 mei is onze 
voorzitter, Louis Nobelen afge-
treden.
Voor zijn grote verdienste voor 
de filatelie, het tot stand komen 
van de fusie  tussen Globe en 
Philatelica en in het bijzonder 
de samenwerking met de KNBF, 
werd hij tijdens de jaarverga-
dering van de KNBF benoemd 
tot Lid van Verdienste van de 
KNBF. (zie foto)
Louis blijft nog even algemeen 
bestuurlid. Hij zal namens SVF 
meedenken voor de nieuwe 
huisvesting van de KNBF, waar 
ook wellicht SVF haar activitei-
ten kan gaan onderbrengen. 
Ook blijft hij nauw betrokken 
bij de samenwerking met de 

NVPV, om te zorgen dat de verenigingen die zich bij SVF gaan aansluiten 
een warm welkom krijgen in onze organisatie.

Ondergetekende vervult nu als waarnemer de functie van zowel voorzitter 
als secretaris.
Voor het secretariaat zijn we serieus met iemand in gesprek en hopen dat 
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we deze persoon binnenkort kunnen uitnodigen om alvast "warm te lopen" 
totdat een formele benoeming tijdens de Algemene Vergadering van 2017 
kan plaatsvinden. Uiteraard kijken we ook naar een nieuwe voorzitter uit. 
Mocht u nog iemand geschikt vinden om deze functie te vervullen, dan ho-
ren wij dat graag.

Ik wens u allen een hele fijne zomer en vertrouw erop, dat u weer uitkijkt 
naar een nieuw postzegelseizoen. 
Met vriendelijke groet,
Hans Kraaibeek  
Wnd. Voorzitter
Wnd. Secretaris

Postzegeltentoonstelling ACHTERHOEK 2017
Ter gelegenheid van het 50 jarig 
bestaan van de Postzegelvereni-
ging "de Achterhoek" organiseren 
wij de tentoonstelling "Achterhoek 
2017" op 19, 20 en 21 mei 2017 
in de sporthal "Hamalandhal" in 
Lichtenvoorde. De Hamalandhal is 
goed bereikbaar met het Openbaar 
Vervoer

Deze tentoonstelling is de volgende 
in de reeks die begonnen is in 1984 
en daarna elke 5 jaar is gehouden.

U kunt zich aanmelden voor klasse 
1 en 2 in alle categorieën, kader-
huur bedraagt € 5.- per kader.

Tevens is er voor leden van het "Samenwerkingsverband Filatelie" gelegen-
heid deel te nemen aan de "Bert Langhorst trofee" voor 1-kader inzendingen.
Inlichtingen en aanmeldingen aan Achterhoek2017@outlook.com

De inschrijving sluit op 1 februari 2017.

Zie ook onze website www.pzvdeachterhoek.nl

 

 

 

 

 

 

 

LICHTENVOORDE 
19–20–21 
MEI 2017 

MET BEURS EN VOOR DE JEUGD AANTREKKELIJK PROGRAMMA 

Vrijdag 19 mei  19.00 – 22.00 uur 
Zaterdag 20 mei  10.00 – 18.00 uur 
Zondag 21 mei  10.00 – 16.00 uur 

 

HAMALANDHAL 
Van der Meer de Walcherenstraat 3  7131 EN Lichtenvoorde 
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Titel: MICHEL Europa-Katalog - 2016
Band 1: Mitteleuropa

Band 2: Südwesteuropa
Band 3: Südeuropa

De delen 1, 2 en 3 van de Europa reeks zijn weer voorhanden!
Beide catalogi hebben de bekende Michel opmaak en uitvoering en zijn ook 
nu weer uitgegeven in het, grotere, nieuwe standaard formaat, met harde 
kaft en twee leeslinten. De meeste afbeeldingen (± 52.000 in deze drie de-
len) zijn in kleur. Hier en daar zijn nog enkele oudere uitgaven in zwart/wit 
weergegeven. maar daar wordt aan gewerkt.

Deel 1; Midden Europa met de landen Liech-
tenstein, Oostenrijk, Zwitserland, Slowakije, 
de Tsjechische Republiek, Tsjecho-Slowakije, 
Hongarije, de bureaus van de Verenigde 
Naties - Geneve en Wenen en als afsluiting 
West-Hongarije. Dit is een klein gebied dat in 
1921 kortstondig onafhankelijk geweest is en 
dat nog het zelfde jaar tot Hongarije toetrad.
Van alle gebieden vinden we de frankeerze-
gels en waar uitgegeven ook de dienst- port- 
luchtpost- en automaatzegels evenals allerlei 
andere uitgaven. Bij Zwitserland worden, on-
der andere, de zegels behandeld die uitgege-
ven zijn voor de diverse internationale orga-
nisaties die daar gevestigd zijn, zoals UPU, 
IOC etc. Vele prijzen zijn, meestal naar bo-

ven, bijgesteld en diverse plaatfouten, “abarten” en perforatievarianten, bij 
verschillende landen/gebieden, zijn voor het eerst opgenomen.
 In dit deel zijn wederom vele redactionele verbeteringen doorgevoerd. Bij 
de uitgaven van de VN zegels voor Wenen en Geneve is de gehele prijs-
weergave opnieuw onder de loep genomen en aan de huidige markt situ-
atie aangepast. Vooral de prijzen voor de zegels van na 2000 zijn veelal be-
hoorlijk gestegen.  Ook is dit het geval bij veel uitgaven van Liechtenstein. 
Hier zijn ook een 50-tal perforatie en kleurafwijkingen nieuw toegevoegd. 
Bij Zwitserland  zijn eveneens vele prijsstijgingen te vinden, vooral bij de 
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uitgaven van na de laatste eeuwwisseling waarbij de rolzegels herzien en 
bijgewerkt zijn. 
Met 16.500 afbeeldingen en 74.000 aangepaste noteringen in 1280 bladzij-
den is dit een catalogus die weer aan alle eisen voldoet.

Deel 2; Zuidwest 
Europa met; Frans 
en Spaans An-
dorra, Frankrijk, 
Gibraltar, Monaco, 
Portugal, De Por-
tugese Azoren 
en Madeira plus 
Spanje.
De prijsnoteringen 
voor deze landen 
zijn intensief tegen 
het licht gehou-
den. Zo te zien is 
er door alle gele-
dingen heen een 

lichte stijging merkbaar. Het door speculatie geplaagde Europa zegel van 
Spaans Andorra (1972) kreeg een prijsverlaging mee van 30%, dat dan 
weer wel. Verder worden er bij de Franse zegels en blokken steeds vaker 
vervalsingen aangetroffen. De bekendste en veelvoorkomende vervalsin-
gen bij variëteiten worden extra aangegeven. Dit geld ook voor de verval-
singen bij de Portugese uitgiften. De modernere Franse postzegelboekjes 
met zelfklevende zegels zijn aardig gestegen. Verder niet veel nieuws on-
der de zon. Ook dit deel is met zijn 17.000 afbeeldingen en 78.000 prijsno-
teringen weer een gedegen en goed bruikbare catalogus.

Deel 3; Zuid Europa met de landen Albanië, Bosnië en Herzegovina, Fiume, 
Italië, Joegoslavië, Kosovo, Kroatië, Macedonië, Malta, Montenegro, San 
Marino, Servië, Slovenië, Triest en Vaticaanstad. Dit is wel het meest inte-
ressante deel vind ik persoonlijk. Met alle gebieden en afscheidingen die 
we na het uiteenvallen van het Oostblok, met name Joegoslavië,  hebben 
mogen begroeten. Ook hier veel bijgewerkte prijzen en is er redactioneel 
ook weer het een en ander bijgeslepen. Hier, zoals al aangehaald, nogal 
wat “nieuwe” en kortstondige "onafhankelijke" postzegel landen en gebie-



den waarvan de prijzen zich nog moeten “set-
telen” en dus aardig in beweging zijn. Zoals 
bij de lokale uitgaven van Doboi in het noord-
oosten van Bosnië. Tevens zijn de herdrukken 
van Kosovo, Slovenia en Servië geheel op-
nieuw doorgewerkt en waar nodig aangevuld 
en gecorrigeerd. Ook hier over het algemeen 
een iets stijgend prijsniveau. Dit deel doet met 
19.000 afbeeldingen en 78.000 prijs noterin-
gen niet onder voor de delen 1 & 2.

Alle delen openen met een overzicht van 
technische zaken en uitleg van de gebruikte 
afkortingen en kreten. Samen met de verschil-
lend tabellen en ABC overzichten worden de 
verzamelaars weer op hun wenken bediend. 

Over het algemeen genomen zijn de prijzen redelijk tot behoorlijk gestegen. 
Vooral ouder en beter materiaal stijgt "steady". Zoals altijd geldt voor dit 
materiaal; “Quality Sells”. Door de geheel nieuwe redactionele verbeterin-
gen en prijs aanpassingen zijn o.a. de minimale catalogusprijzen naar 0,30 
Euro gebracht. Tevens zijn voor bijna alle gebieden en landen de tabellen 
met blokken en de weergave en prijsnoteringen van de hieruit verkrijgbare 
samenhangende zegels geheel vernieuwd. Zéér veel afbeeldingen zijn op-
nieuw gescand met nieuwere technieken waardoor de scherpte en helder-
heid van de afbeeldingen zijn toegenomen. De prijsnoteringen vinden we in 
principe in 2 kolommen n.l. voor ongebruikt en/of postfris  en gebruikt met 
zo hier en daar, met wederom waar nodig, prijzen voor zegels op brief en 
op FDC. De zegels zijn in verkleind formaat, ± 50%, maar in redelijk goede 
kleuren en scherp afgebeeld. Bij vele uitgaven zijn de oplage cijfers, indien 
bekend c.q. door de desbetreffende postadministratie geleverd, vermeld. 
Toch weer een interessant weetje voor sommige onder ons. De catalogi zijn 
bijgewerkt tot de uitgaven van medio 2016. Deze catalogi zijn uiteraard ook 
als E-Boek te verkrijgen. Kijk hiervoor op de site van Michel.

Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH
Taal: Duits
Bladzijden: 1280/1472/1472
Illustraties: Kleur
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"Gebonden", hardcover 23 x 15,5 cm.
ISBN: 978-3-95402-171-0/172-7/173-4
Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH
Prijs: € 68,-- per deel Excl. verzendkosten.
Informatie // Verkrijgbaar bij: Schwaneberger Verlag GMBH, Ohmstraße1, 
D-85716 Unterschleißheim, Duitsland / Elke gerenommeerde postzegel-
handel
E-mail: europa1@michel.de
Web-site: www.michel.de 

Titel: Michel Österreich-Spezial 2016
Ook de Oostenrijk Speciaal catalogus is on-
dertussen weer verschenen.
Uiteraard is ook de catalogus opgezet vol-
gens het beproefde stramien dat voor, bijna, 
alle Michel catalogi geldt. En ook deze uitga-
ve word met een harde kaft en twee leeslinten 
uitgeleverd.
In deze 37e uitgave (met  6400, meest kleu-
ren, afbeeldingen en 40.000 prijsnoteringen) 
vinden we de zegels van Oostenrijk-Hon-
garije (1850/1867), het Keizerrijk Oosten-
rijk (1867/1918), de Republiek Oostenrijk 
(1918/1938) en Oostenrijk als onderdeel van 
het 3e Rijk (1938/1945) en de daarop volgen-
de Republiek Oostenrijk (1945/heden). Daar-
na vinden we de uitgaven voor Lombardije en 

Venetië de Oostenrijkse post op Kreta en in de Levant en in China plus 
de 4 uitgaven van de Donau Dampfschiffahrts-Gesellschaft (1840/1880) 
(DDSG). Hierna komen de emissies van Bosnië-Herzogawina (1879/1918) 
gevolgd door de Oostenrijks-Hongaarse Veldpost. Verder nog twee aparte 
hoofdstukken voor de postwaardestukken, en de Internationale antwoord 
coupons. Het "Ganzsachen" hoofdstuk is geheel opnieuw geredigeerd, uit-
gebreid en voorzien van vele nieuwe illustraties. 
De overgangsperiode na de tweede Wereldoorlog, van het Oostenrijk als 
deel van Nazi-Duitsland naar de oprichting van de 2e Oostenrijkse Repu-
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bliek wordt behoorlijk uitgebreid behandeld en bij de naoorlogse portzegels 
vinden we bij de 1949 uitgaven een bijgewerkt overzicht van de "Symbohl-
zalen", de controle tekens en lijnen in de ondervelrand.
Zoals we langzaamaan gewend zijn worden (bijna) alle illustraties in per-
fecte kleuren weergegeven. Dit komt vooral de afbeldingen van de vele 
plaatfouten en type onderscheidingen ten goede. Wederom worden er veel 
nieuwe plaatfouten voor het eerst opgenomen! Alle minimum prijzen zijn 
aangepast aan de huidige standaard het -,- symbool is verdwenen en de 
minimumprijs is op € 0,30 gezet. Bij veel zegels vinden we behoorlijke prijs-
veranderingen die meestal naar boven zijn bijgesteld. De prijswaarderingen 
zijn in meerdere kolommen weergegeven. Van postris tot gebruikt en op 
brief plus zo hier en daar voor blokken van vier en voor strippen.
Een "Spezial" catalogus gaat uiteraard dieper en verder dan een gewone 
catalogus. In deze 37e uitgave vinden we behalve de diverse post-, port-, 
en krantenzegels plus de diverse lokale uitgiften ook uitgebreide overzich-
ten (o.a. bekende personen, langlopende series, automaatzegels, rol en 
boekjeszegels (opnieuw bewerkt met veel extra afbeeldingen), R-stroken, 
privé bestelde zegels, Jaarboeken en zwartdrukken) etc. etc. Een lijst met 
de tarieven vanaf 01-06-1850 tot aan 01-03-2015, een literatuurlijst plus 
een inhoudsopgave completeren het geheel. Kortom een "goed gevulde" 
publicatie waar niet alleen de gevorderde maar ook zéér zeker de begin-
nende verzamelaar zijn voordeel mee kan doen.
Ook deze prima catalogus zal zijn weg naar de geïnteresseerde verzame-
laar wel weer vinden.

Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH
Taal: Duits
Bladzijden: 708
Illustraties: Kleur
Verlijmd, softcover 23 x 15,5 cm.
ISBN: 978-3-95402-152-9
Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH
Prijs: € 64,-- Excl. verzendkosten.
Informatie // Verkrijgbaar bij: Schwaneberger Verlag GMBH, Ohmstraße1, 
D-85716 Unterschleißheim, Duitsland / Elke gerenommeerde postzegel-
handel
E-mail: europa1@michel.de
Web-site: www.michel.de
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Titel: Luchtvaart en Luchtpost 
encyclopedie - deel 2

Na de publicatie van het 1e deel werd al gesproken over het laten verschij-
nen van deel 2. Dat hier enige tijd overheen zou gaan was voor iedereen 
duidelijk. Maar daar is dan eindelijk de lang verwachte opvolger. Behan-
delde het 1e deel (uitgegeven in 1990) de ontwikkeling van de luchtvaart 
en luchtpost vanaf het prille begin (denk aan ballonpost) tot en met het jaar 
1935, dit deel beschrijft de periode 1936 tot en met 1945. Wetende dat Deel 
1 iets minder dan 770 pagina's bevatte zou je kunnen denken dat deel 2 
voor die 10 jaar wel met de helft minder kan doen. Deze gedachte vlieger 
gaat hier echter niet op. De snelle ontwikkeling van de luchtvaart en het pro-
fiteren hiervan ten behoeve van het vervoer van post door de lucht leverde 
zoveel nieuwe maatschappijen, routes en vliegtuigen op dat de informatie 
hierover eigenlijk niet in een paar bladzijden zijn te vatten. Dat dit een mon-
niken werk was kunnen we allemaal wel begrijpen en dat dit uiteindelijk 
zou leiden tot dit werk, daar mogen we beide auteurs dan ook meer dan 
dankbaar voor zijn.
Minutieus is er gegraven in archieven en gelezen en gezocht naar reeds 
beschreven details, feiten en feitjes. Niet alleen in allerhande oude en 

nieuwere publicaties, boeken, bladen en 
artikelen maar ook in voorschriften, dienst-
orders, instructies en reglementen van 
postdiensten, overheden en luchtvaart 
maatschappijen. De met bloed zweet en 
tranen opgebouwde kennis is omgezet in 
een nog net handelbaar boekwerk dat zijn 
weerga in de luchtpost literatuur niet kent. 
In ruim 930 badzijden wordt deze kennis 
in duidelijke en begrijpbare taal aan de le-
zer aangeboden. Het boek opent met een 
inleiding waarin uitgelegd wordt hoe het 
boek "werkt", hoe de opgevoerde tabel-
len werken en hoe u een specifiek tarief of 
brief kan opzoeken.
Dan begint het echte werk. Hoofdstuk 1 be-
handelt de luchtpost vluchten tussen Euro-
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pa en Zuid Amerika. Onderverdeeld in de Franse, 
Duitse en Italiaanse diensten. Tevens vinden we 
per jaar de ontwikkeling van de routes waarop 
post kon worden meegegeven. Hierna komen 
Noord Amerika en het verre oosten aan de beurt. 
Daarna kunnen we per jaar terug vinden aan 
welke regels die post moest voldoen. Relevante 
teksten uit nieuwe reglementen en dienstorders 
worden beschreven evenals teksten uit artikelen 
die in diverse bladen verschenen. Uiteraard wor-
den ook de tarieven uitgelegd en weergegeven. 
(Het jaar 1936 bevat alleen al ruim 120 blad-
zijden) Waar nodig worden aanvullingen op de 
periode voor 1936 weergegeven. Meer specifiek 

kunnen we informatie terug vinden van de KLM vluchten naar onder andere 
de koloniën, maar ook naar andere bestemmingen en dan niet alleen 1e 
vluchten of jubileumvluchten, maar ook de gewone binnen- en buitenlandse 
vluchten. Om een enkele te noemen: Amsterdam-Rotterdam-Haamstede-
Vlissingen; of: New York-Miami-San Juan-Paramaribo-Natal. Ook aan ijs-
vluchten naar de Waddeneilanden en Urk, Zeppelinvluchten en Katapult-
vluchten etc. wordt uitgebreid aandacht geschonken. Waar nodig wordt per 
vlucht enige bijzonderheden vermeld zoals vertragingen door pech of zwaar 
weer etc. Zelfs wisselingen van de crew vinden we terug.
Na de ontwikkelingen in 1944-1945 vinden we korte hoofdstukken die o.a. 
de "Horse Shoe" route, de "undercover" post(bus)
adressen en "aangehouden" post behandelen. 
Afsluitend krijgen we nog een overzicht van re-
gistratietekens van burgervliegtuigen en maat-
schappijen alsmede een NL/GB/FR/DU woor-
denlijst, een "eeuwigdurende" kalender waarin 
vanaf 1901 t/m 1952 opgezocht kan worden op 
wat voor een dag een bepaalde datum viel. Ook 
een bronnen en archieven vermelding plus een 
globaal overzicht van de posttarieven voor het 
verzenden van post naar het buitenland (die ook 
als bladwijzer extra is toegevoegd) gevolgd door 
de inhoudsopgaven van zowel deel 1 als deel 2 
ontbreken niet.

 
Ontwikkeling per jaar : 1936 blz 1145-1146 
32A + B    Dienst XXXII A. Brussel-Léopoldville - Sabena 
                    B. Marseille-Brazzaville – Air France – Régie Air Afrique 
 
Jaarboek Aerofil 2001 België-Belgisch Kongo 
Vanaf februari 1935 vloog de Air Afrique de 1e en 3e week van de maand en Sabena de 2e en 4e week 
naar Afrika. De 15e november 1935 werd de luchtlijn doorgetrokken tot het zuidelijk gelegen Katanga 
naar Elisabethstad (Elisabethville*). Daar werd de post overgedragen aan de Franse piloten Assolant en 
Lefèvre, die instonden voor het traject tot Tananarive/Madagascar. 
Daarvoor was de post naar Elisabethstad afhankelijk geweest van de Imperial Airways (zie Dienst 
20A/XX A) 
* benaming -stad en -ville worden in de plaatsen door elkaar gebruikt 
 
1935 
23-02/14-11    A. Brussel-Marseille-Oran-Colomb Béchar-Reggan-Gao- 

Niamey-Zinder-Fort Lamy-Fort Archambault-Libenge (Bangui)- 
Coquilhatville-Léopoldville v.v Sabena 
Vertrekdata Brussel-Léopoldville: 
23-02-1935*, 08-03-1935, 22-03-1935, 05-04-1935, 19-04-1935 
03-05-1935, 17-05-1935, 31-05-1935, 14-06-1935, 28-06-1935, 
12-07-1935, 26-07-1935, 09-08-1935, 23-08-1935, 06-09-1935,  
20-09-1935, 04-10-1935, 18-10-1935, 01-11-1935 
Vertrekdata Léopoldville-Brussel: 
04-03-1935 t/m 10-11-1935 om de 14 dagen 
*Hoewel er een beperkt aantal poststukken van 23-02 bekend is, had de Nederlandse 
PTT nog geen officiël bericht over deze luchtdienst uitgegeven. Dit gebeurde met 
dienstorder 139/27-02-1935. 

15-11/31-12    A. Brussel-Marseille-Oran-Colomb Béchar-Reggan-Gao- 
Niamey-Zinder-Fort Lamy-Fort Archambault-Libenge (Bangui)- 
Coquilhatville-(Léopoldville)-Banningstad-Port Francqui-Luluaburg v.v.  
Sabena 
Vertrekdata Brussel-Elisabethville (Belgisch Kongo): 
15-11-1935, 29-11-1935, 13-12-1935, 27-12-1935 
Vertrekdata Elisabethville-(Léopoldville)-Brussel: 
24-11-1935, 08-12-1935, 22-12-1935 

1936 
01-01/02-10    A. Brussel-Marseille-Oran-Colomb Béchar-Reggan-Gao- 

Niamey-Zinder-Fort Lamy-Fort Archambault-Libenge (Bangui)- 
Coquilhatville-(Léopoldville)-Banningstad-Port Francqui-Luluaburg v.v.  
Sabena  
Vertrekdata Brussel-(Léopoldville)-Elisabethville (Belgisch Kongo): 
10-01-1936, 24-01-1936, 07-02-1936, 21-02-1936, 06-03-1936, 20-03-1936 
03-04-1936, 17-04-1936, 01-05-1936, 15-05-1936, 29-05-1936 
12-06-1936, 26-06-1936, 10-07-1936, 24-07-1936, 07-08-1936, 21-08-1936 
04-09-1936, 18-09-1936, 02-10-1936 
Vertrekdata Elisabethville-(Léopoldville)-Brussel: 
05-01-1936, 19-01-1936, 02-02-1936, 16-02-1936 
01-03-1936, 15-03-1936, 29-03-1936, 12-04-1936, 26-04-1936 
10-05-1936, 24-05-1936, 07-06-1936, 21-06-1936 
05-07-1936, 19-07-1936, 02-08-1936, 16-08-1936, 30-08-1936 
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1939  luchtrechten:   overige 
  CHINA brief- brieven stukken 
  provincie Yunnan en Kwangsi kaart per per 
  als Indo China per stuk 5 gram 5 gram 
01-01/15-09 XVII Amsterdam-Bangkok,  20 cent 20 cent 17½ cent 
  Bangkok-Saigon-Hanoi   per 
     25 gram 
01-01/31-12 V Frankrijk-Indo China  25 cent 25 cent 25 cent 
  (Marseille-Saigon/Hanoi)    
      
  overig gedeelte    
01-01/15-09 XVII Amsterdam-Bangkok, Bangkok-Hongkong 22½ cent 22½ cent 22½ cent 
01-01/30-09 XIX Engeland-Australië, Bangkok-Hongkong 35 cent 35 cent 35 cent 
01-10/31-12 XIX Engeland-Australië, Bangkok-Hongkong 45 cent 45 cent 45 cent 
 

1939  luchtrechten:   overige  
  HONGKONG brief- brieven stukken 
   kaart per per 
   per stuk 5 gram 5 gram 
      
01-01/15-09 XVII Amsterdam-Bangkok, Bangkok-Hongkong 22½ cent 22½ cent 22½ cent 
01-01/31-12 XVII Engeland-Australië, Bangkok-Hongkong 35 cent 35 cent 35 cent 
 

1939  luchtrechten:   overige 
  INDO CHINA brief- brieven stukken 
   kaart per per 
   per stuk 5 gram 5 gram 
01-01/15-09 XVII Amsterdam-Bangkok,  20 cent 20 cent 17½ cent 
  Bangkok-Saigon-Hanoi   per 
     25 gram 
01-01/31-12 V Frankrijk-Indo China  25 cent 25 cent 25 cent 
  (Marseille-Saigon/Hanoi)    
 

1939  luchtrechten:   overige  
  PHILIPPIJNSCHE EILANDEN brief- brieven stukken 
   kaart per per 
   per stuk 5 gram 5 gram 
01-01/15-09 XVII Amsterdam-Bangkok, Bangkok-Hongkong, 25 cent 25 cent 25 cent 
   Hongkong-Manilla    
18-09/31-12  Luchtdiensten van New York 55 cent 55 cent 55 cent 
01-10/31-12  Frankrijk-V.S. van Amerika 80 cent 80 cent 80 cent 
 

blz. 16
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De vele overzichtelijk en duidelijk tabel-
len die door het hele boek terug te vinden 
zijn, worden afgewisseld met aanvullende 
informatie en afbeeldingen van ter zake 
doende covers, vliegtuigen, landkaarten, 
stempels en formulieren. Dezen verluch-
tigen niet alleen het geheel maar leveren 
ook extra informatie op.
Met het verschijnen van dit grandioze 
boekwerk hebben we na 55 jaar hard wer-
ken en afzien een monumentaal naslag-
werk ter beschikking gekregen waar wij de 
beide auteurs dankbaar voor mogen zijn.
In mijn opinie is dit tweede deel een must 
voor niet alleen de luchtpostverzamelaar 
maar  voor elke verzamelaar van post-
stukken die iets meer wil weten over zijn 
of haar per vliegtuig vervoerde brieven. 

Uiteraard is het een perfecte aanvulling op deel 1. Beide boeken zijn bij 
de Auteurs te verkrijgen. Deel 1 kost 27,50 € en deel 2 kost 55,00 €. Als u 
beide delen wilt aanschaffen kan dat ook dan betaald u geen 82,50 € maar 
slechts 75 €. Prijzen zijn exclusief verzendkosten.
Het boek heeft al enkele mooie bekroningen in de wacht gesleept zoals; 
Goud op de Internationale "Philatelistische Biennale Rossica 2016 Moskou" 
(20/22-05-2016) te Berlijn, Duitsland en Groot goud + Ereprijs tijdens het "Na-
tionaal Kampioenschap voor Filatelie" (10/12-06-2016) te Roeselare, België.

Auteurs: J.L.C.M. TSchroots & H.H.C. TSchroots-Boer
Taal: Nederlands
Bladzijden: 932
Illustraties: Kleur + Zwart/wit
Hardcover - Gebonden, 24,5 x 17,5 cm.
ISBN: 978-90-818881-1-0
Uitgever:  De Vliegende Hollander
Winkelprijs: 55,00 € excl porto
Informatie // Verkrijgbaar bij: J.L.C.M. TSchroots
E-mail: tschroots1@zonnet.nl
Web-site: http://www.de-vliegende-hollander.com
 



Michel Catalogi
Michel heeft melding gemaakt van nieuwe uitgaven van catalogi. Het betreft 
catalogi van Midden Europa, Zuid-Europa, Zuidwest-Europa en Oostenrijk. 
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HALFJAARLIJKSE ZAALVEILING SVF 29 oktober 2016
De veiling staat open voor alle leden van de bij SVF aangesloten vereni-
gingen. 
Geen commerciële tarieven.   Zeer laag kavelgeld.
Zeer lage provisie.                  Gedegen advies bij verkaveling.
Groot en gevarieerd aanbod.  Reële opbrengsten.
Snelle afhandeling.                 Mogelijkheid voor “Eerste Indruk” door de 
Bondskeuringsdienst.
Eventueel officiële keuring door de BKD van uw materiaal tegen een aan-
gepast tarief.
Vraag nu de catalogus voor de veiling op 29 oktober reeds aan door over-
making van € 3,00 op Rekening NL17ABNA0420062246. o.v.v.  lidnummer 
en uw adresgegevens.
Voor deze najaarsveiling kan vanaf nu materiaal worden aangeleverd.
Zie voor de richtlijnen Veilingen de SVF-website onder Diensten.
Stel eventuele vragen aan: veilingen@svfilatelie.nl
U bent van harte welkom in Parkstaete, Parkstraat 3, 6881 JA Velp (Gld).

Samenwerking NVPV en SamenwerkingsVerband Filatelie
De fusie tussen De Globe en Philatelica heeft SVF opgeleverd. SvF is nu in 
gesprek met de NVPV over aansluiting bij SVF. NVPV is de tweede grootste 
vereniging in het land en heeft inmiddels alle afdeling zelfstandig gemaakt. 
01-01-2017 zal een groot deel van de zelfstandige verenigingen zich aan-
sluiten en gebruik gaan maken van de uitgebreide diensten van SvF, zodat 
hun leden optimaal worden bediend in de toekomst.

Te koop aangeboden:
Leuchturm album Deutsches Reich Zusammendrucken compleet en fon-
kelnieuw uit de verpakking met cassette, blauw, van € 230,= voor € 175,= 
incl. verzendkosten.
Mail naar ecm.vanofferen@telfort.nl of bel 055-3668072.

FilatelieKoerier
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Wilt u een Koeriertje plaatsen? 
Mail dit naar redactie@svfilatelie.nl en webmaster@svfilatelie.nl en uw Koe-
riertje wordt zowel op de website als in de eerstvolgende FilatelieKoerier 
geplaatst. Uw Koeriertje moet uiteraard wel betrekking hebben op filatelie, 

Samenwerking KNBF en SamenwerkingsVerband Filatelie
Momenteel worden gesprekken gevoerd tussen KNBF en SVF om te komen 
tot een intensievere samenwerking. SVF heeft alle filatelistische diensten 
in huis voor haar leden, die professioneel zijn opgezet en georganiseerd en 
waar alle aangesloten verenigingen gebruik van kunnen maken. Om in de 
toekomst de samenwerking nog beter op elkaar aan te kunnen laten sluiten, 
wordt onderzocht of binnen enkele jaren gezamenlijk een nieuwe locatie 
kan worden betrokken. Hier kunnen dan tevens andere partijen gebruik ma-

Jeugdcommissie – Postzegelwinkeltje
Wist u dat SVF een eigen opleiding heeft voor jeugdleiders en dat u daar 
gratis aan kunt deelnemen?
Wist u ook, dat SVF een Postzegelwinkeltje heeft, dat graag naar uw ruil-
beurs komt?
U kunt als lid voor zeer weinig geld zegels kopen uit een geweldige voor-
raad zegels.
Wist u, dat de voorraad wordt aangevuld door leden die gratis zegels ter 
beschikking stellen van het Postzegelwinkeltje?
Wist u dat de gehele opbrengst van verkopen wordt besteed aan de jeugd 
binnen de bij SVF aangesloten verenigingen? 
Bent u al jeugdleider en heeft u jeugdleden? Neem voor een donatie in ze-
gels en materiaal contact op met onze Jeugdleider Hans van Laarhoven. 

Nalatenschappen of verkoop van uw verzameling 
of deel daarvan

Wist U dat wij als SVF een Adviescommissie voor de liquidatie van verza-
melingen hebben. Heeft u vragen, neem dan contact op met C.J. Goes - 
Tel: 0488-441962.
Dit geldt voor erfgenamen van onze leden als niet-leden. Voorwaarden voor 
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Filatelisten bezoeken 
wekelijks BSO 

Wekelijks worden diverse BSO's in de regio bezocht zoals hier in Ruurlo. 
Foto: Jan Hendriksen. 

Ruurlo - De jeugd heeft de toekomst. Maar voor wat betreft postzegels ver-
zamelen is dat toch wat lastiger. Hoe krijg je in de huidige tijd waarin alles 
draait om snelheid en interactiviteit de jeugd geïnteresseerd? Gedurende 
alle grotere postzegelbeurzen staan ze voor de jeugd paraat met spelletjes 
en hulpmiddelen om het verzamelen van postzegels leuk te maken. Maar 
dat lukt maar mondjesmaat. Het bereik is niet altijd even groot. Je moet de 
jeugd opzoeken is het credo van Filatelistenvereniging Zutphen en Omstre-
ken.

Door Jan Hendriksen

Jan Roseboom uit Lochem, Jan Elbrink uit Warnsveld en Willem van der 
Zel uit Zutphen zijn sinds vorig jaar daarom als actieve leden van de Fila-
telistenvereniging Zutphen en Omstreken in de regio maandelijks 'On Tour' 
bij diverse Buiten Schoolse Opvang (BSO) locaties van Peuter- en Kinder-
opvangorganisaties zoals Avonturijn, Archipel en Konijn en Ko. Een uurtje 
in de maand schuiven de drie mannen dan aan bij de jeugd om hun grote 
hobby op een speelse en actieve manier onder de aandacht te brengen. 
En dat lukt prima. De kinderen hangen aan hun lippen. Van Borculo tot Zut-
phen en van Zelhem tot Borculo. Wekelijks gaan Roseboom, Elbrink en Van 
der Zel met enkele dozen met duizenden postzegels en tientallen albums 
op pad om buitenschoolse opvanglocaties te bezoeken. "Onze doelgroep 
zijn kinderen in de leeftijd van zeven tot en met twaalf jaar", zo vertelt Rose-
boom. Vorige week bezocht het drietal voor het eerst de BSO van Kinder-
opvang Avonturijn in Ruurlo. In het clublokaal van voetbalvereniging Ruurlo 
op sportpark 't Rikkelder waren de kinderen direct geboeid en verknocht 
aan de postzegels die het drietal op de tafels hadden uitgestort. "Bij een 
eerste kennismaking laten we de kinderen uit al die duizenden zegels eerst 
naar zegels zoeken met thema's die hen aanspreken. Sport en dieren doen 
het altijd goed evenals landsvlaggen. Gedurende de volgende bezoeken 
die van september tot en met mei plaatsvinden kunnen de kinderen dan 
in een verzamelboekje zo een mooie verzameling aanleggen", zo vertelt 



blz. 212016 / 2

Roseboom.
De negenjarige Ella en 
de achtjarige Thijs uit 
Ruurlo hebben op deze 
eerste kennismakings-
middag al direct hun 
voorkeur. Ella is gek op 
zegels met daarop 'olie-
bollen' gedrukt. Thijs 
gaat voor zegels met 
daarop een afbeelding 
van landschappen. De 

negenjarige Helle heeft al 35 zegels in amper veertig minuten met lands-
vlaggen bij elkaar verzameld. Pedagogisch medewerker Mike Tangelder 
van Avonturijn is blij met de inbreng van Filatelistenvereniging Zutphen en 
Omgeving. "Het postzegeluurtje is een educatieve meerwaarde voor de kin-
deren. Naast sport is dit een totaal andere manier van tijdsbesteding. En ik 
ben inmiddels ook al besmet geraakt met het postzegelvirus!"

UIT DE JEUGDHOEK
COMMISSIE JEUGDFILATELIE

Wie zijn wij: 
-een verband van 55 verenigingen voor volwassenen en met 8 jeugdclubs 
in Nederland 
-de jeugdclubs met gemotiveerde en actieve jeugdclubs, jeugdleiders en 
jeugdleden
-zeven vrijwilligers die een “postzegelwinkeltje” voor de jeugd en volwas-
senen beheren.
Wat doen wij: 
-postzegel jeugdclubs oprichten 
-jeugdleiders opleiden 
-jeugdleden actief begeleiden 
-jeugdevenementen op postzegelgebied -inclusief veilingen voor de jeugd- 
(mede-) organiseren en daar de jeugd enthousiast maken voor de filatelie 
door hen te voorzien van de gewenste postzegels.
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-samenwerken met andere 
jeugdclubs in Nederland. 
Wat hebben wij: 
-7 jeugdclubs binnen Ne-
derland. Dat zijn Achterhoek 
(Lichtenvoorde), IJssel en 
Lekstreek (Capelle a/d IJs-
sel), t’Raedthuys (Dalfsen), 
Gelre Gulik (Echt), Gelderse 
Vallei (Ede), Sir Rowland Hill 
(Weert), Zutphen en …..
-een commissie die motiveert en stimuleert 
-een waardepuntensysteem voor de jeugdleden 
-een postzegelwinkeltje voor de jeugd (jeugd koopt gratis met verdiende 
waardepunten). 
Wat hebben wij nodig: 
-veel postzegels 
-veel postzegel albums (insteek-, voordruk-, etc.) 
-insteekmapjes groot en klein 
-benodigdheden zoals loepen, pincetten, tandingmeters, zakjes van perga-
mijn 
-catalogi van alle landen van de wereld en van elk merk. 
Schenkingen: 
-wij zijn afhankelijk van de schenkingen van onze volwassen leden 
-wij ontvangen ten behoeve van de jeugd ook heel graag postzegels en 
postzegelmaterialen van schenkers van buiten onze vereniging, bijvoor-
beeld evenementen- en beursbezoekers
-wij garanderen dat de postzegels en postzegelmaterialen alleen bij onze 
jeugdclubs en jeugdleden terechtkomen 
-wij bieden aan de materialen op te halen of porto voor toezending te ver-
goeden 
-alle schenkers ontvangen een bedankbrief met uitleg, indien naam en 
adres bekend zijn. 
Hoe zijn wij te bereiken: 
-internet: www.svfilatelie.nl 
-secretariaat commissie jeugdfilatelie: Hans van Laarhoven, Smeltersdonk 
121, 7326 HW Apeldoorn -telefoon: 055 – 541 87 46 
-e-mail: jeugd@svfilatelie.nl of h.vanlaarhoven@svfilatelie.nl

FilatelieKoerier
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Snelwegen 

Philip Levert
Volkswagen op een snelweg.
Bladerend door album Duitsland kwam ik Mi nr 688 tegen, de eerste af-
beelding van de Volkswagen Beetle. Het is de hoogste waarde van een 

serie van drie 
toeslagzegels 
voor de auto-
tentoonstel-
ling (auto- en 
motorRAI) in 
maart 1939 
in Berlijn, dus 
kort voor het 
uitbreken van 
de 2e wereld-
oorlog. De se-

rie werd in mei nogmaals uitgegeven met opdruk 'Nürburgring Rennen", de 
Volkswagen staat dan op postzegel Mi nr 697.
Het gaat me echter niet om de Volkswagen maar om de snelwegen (Auto-
bahnen) en de bijbehorende kunstwerken  zoals bruggen, tunnels, viaduk-
ten, kruispunten.  De Volkswagen is afgebeeld op een 4-baans Autobahn, 
de enige reden voor vermelding in dit artikeltje.

Miljarden voor het wegennet maar geen postzegel.
Jaar in jaar uit zijn de overheidsuitgaven voor onderhoud en uitbouw van 
het rijkswegennet in alle westerse landen de hoogste investeringspost. Veel 
en veel hoger dan de uitgaven voor spoor- en waterwegen. Bij deze laats-
ten heb ik de stations en de dijken niet meegerekend. Voor in- en uitstappen 
is een perron voldoende, de rest is ijdelheid. Dijken zijn er om water buiten 
de huisdeur te houden en niet om de binnenscheepvaart te gerieven. Hoe 
dan ook: elk jaar gaan er miljarden naar het wegennet, met nadruk op de 
snelwegen. Waar zien we dat op de postzegel gememoreerd? Amper. Hier 
en daar zien we een enkel verkeerszegeltje tussen het geweld van andere 
afgebeelde onderwerpen. Bijvoorbeeld vier van de tien Duitse winterhulp-
zegels uit serie 1936 (Mi 634-642), dus uit de Hitlertijd. 
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Hitler niet de uitvinder van de Autobahn.
De nationaal-socialisten wilden destijds te boek staan als uitvinders  van 
het net van Duitse snelwegen (Autobahnen), iets wat vandaag de dag nog 
steeds door massa's mensen wordt geloofd. De waarheid is anders. We 

definieren de snel-
weg (Autobahn, 
autostrada) als 
een weg met min-
stens 2 x 2 rijstro-
ken zonder gelijk-
vloerse kruisingen, 
alleen toegankelijk 
voor auto's en mo-
toren die harder rij-
den dan 50 km/u. 
Later kwamen er 
extra's bij zoals ge-
scheiden rijbanen, 

vluchtstroken en vangrails. De wegdek-ondergrond  is dubbel zo zwaar uit-
gevoerd als van een gewone provinciale weg. 
De eerste van deze soort  is de 9 km lange AVUS baan bij Berlijn uit 1921, 
toen meest gebruikt voor straatraces. Dat is zo'n twaalf jaar vóór Hitler aan 
de macht kwam. De volgende liggen in Italië: de nieuwe autostrada's Milaan-
Como  uit 1923 en Milaan-Varese uit 1924. In 1932 - dat is een jaar vóór Hitler - 
kwam het 20 km Autobahntrajekt Keulen-Bonn in bedrijf. Die weg werd plech-

tig geopend 
door Conrad 
A d e n a u e r , 
destijds burge-
meester van 
Keulen tot hij 
in 1933 door 
de Nazi's werd 

afgezet. De eerste Reichsautobahn (Schnellstrasse) in Duitsland onder Hit-
ler was Frankfurt-Darmstadt in 1936. Andere landen volgden met snelwe-
gen. In Nederland kregen we Voorburg-Zoetermeer in 1937, in 1940 was 
het hele stuk Den Haag-Utrecht gereed. 
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Vijandig parlement in Den Haag.
Tegenwoordig heeft Nederland 2360 km snelweg, Duitsland 13000 km 
Autobahn. Dat mag wat kosten.  Wat Nederland betreft groeit het rijkswe-
gennet tegen de verdrukking in. Immers al meer dan een eeuw staat een 
meerderheid in ons 
parlement afwijzend of 
vijandig tegenover het 
wegverkeer. De gevol-
gen zijn bekend. De 
kosten van het houden 
en gebruiken van een 
auto zijn in dit land to-
renhoog vergeleken 
met de buurlanden, en 
dat wordt erger. Gezien het oerwoud van snelheidsbeperkingen, overdaad 
van flitspalen en de hoogste verkeersboetes van Europa, haalt niemand het 
meer in zijn/haar hoofd om op vrije dagen een gezellig autotochtje te maken. 
Iedere weguitbreiding wordt voorafgegaan door een jarenlange lijdensweg 
van actiecomité's, bezwaarschriften, vonnissen en deelvergunningen. De 
automobilist brengt de schatkist jaarlijks miljarden op, maar dankbaarheid 
ho maar. De redenen voor tegenwerking veranderen met de jaren. Eerst 
was het steun aan de noodlijdende staatsspoorwegen, vervolgens afkeer 
van de kapitalistische autobezitter, tegenwoordig de bescherming van het 
milieu en natuurlijk de heilige graal: verkeersveiligheid. Een stok om de au-
torijdende hond te slaan is gemakkelijk te vinden.  Wie weet is onze calvinis-
tische volksaard de eigenlijke drijfveer. Ik zie daarom in het verschiet geen 

mooie Nederlandse post-
zegels uitgegeven ter ere 
van ons rijkswegennet, 
de wegenbouwers, en de 
honderdduizenden ande-
ren die er hun brood mee 
verdienen. Zo waren van 
de 2400 Nederlandse 
postzegels, uitgekomen 
sinds 1950, slechts twaalf 
gewijd aan aspecten van 
het wegverkeer...
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Geachte heer / mevrouw, 

Om u in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn en daarmee mo-
gelijke onduidelijkheden weg te nemen, kunt u vanaf vandaag op onze 
website zien hoe wij de zegels uit een velletje gaan afbeelden in het basis 
supplement*. Dit gaat dan uiteraard alleen om velletjes waarover onduide-
lijkheid zou kunnen ontstaan. 

75 Jaar Tom Poes 
Zo komt er op 3 juni een velletje uit: “75 Jaar Tom Poes”. Via onderstaande 
link kunt u zien hoe wij de zegels uit dit velletje gaan afbeelden in het basis 
supplement 2016. 
http://www.importa-supplementen.nl/zegelopname-75-jaar-tom-poes-velletje/ 

Voor in de toekomst 
Voor de velletjes die nog gaan uitkomen waar twijfel over zou kunnen ont-
staan kunt altijd kijken via de volgende link: 
http://www.importa-supplementen.nl/category/zegelopname-2016/ 

Op deze pagina zullen wij u altijd de laatste informatie verschaffen. Als u 
toch nog vragen heeft kunt u ons altijd bellen, emailen,faxen of schrijven! 

Met vriendelijke groet, 
Het team van KLOMP G.T.P. 

*Het basis supplement van ST, SK en Juweel. 

www.importa-supplementen.nl 

KLOMP G.T.P. 
Industrieweg 7 
2641 RM Pijnacker 

Telefoon: 015 - 369 9010 
Email: contact@importa-supplementen.nl 
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Ship to shore postvervoer
per katapult

Philip Levert
Tot 1940 reisde het merendeel van de Europese post voor Noord en Zuid 
Amerika met de boot. In de periode 1928-38 kon het ook per Zeppelin maar 
die vloog maar een of twee keer per maand. Voor een vliegtuig was de afstand 
over de Atlantische Oceaan nog te groot hoewel er vele pogingen plaats 
vonden, denk maar aan de Lindbergh-vlucht van de USA naar Parijs eind 

twintiger jaren.
Wel kon men 
de post sneller 
vervoeren met 
een combinatie 
schip-vliegtuig: 
een schip met 
een vliegtuig 
aan boord. Een 
vliegtuig dat 
vanaf het schip 
met behulp van 
een katapult 

als het ware de lucht in werd geschoten. De vliegtuigkatapult en de werk-
wijze waren al vóór 1918 uitgevonden maar tot 1927 alleen op een enkele 
slagkruiser in gebruik. 

Europa-Noord Amerika:
Na een reeks proeven werd het katapultsysteem in de jaren 1929-35 voor 
de postverbinding Europa-Noord Amerika ingevoerd op enige lijnschepen. 
Nee, niet op schepen van de Holland-Amerika lijn, wel op een paar veel 
grotere zeereuzen zoals het Franse passagiersschip Ile de France en de 
Duitse passagiersschepen Bremen en Europa. 
De Ile de France deed het in 1928-30 met een Lioré & Olivier tweedekker 
vlieg-bootje. De beide Duitse schepen hadden een klein Heinkel-watervlieg-
tuig op drijvers aan boord. Deze vliegtuigjes werden met de (stoom)-katapult 
afgeschoten zodra land binnen vliegbereik kwam (1000 km). Richting USA 
landden ze met hun ‘ship to shore’ post in New York, richting Europa land-
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den ze in Southampton 
of Cherbourg. Soms 
vlogen ze door en werd 
de post gedropt boven 
Schiphol of Keulen. Dit 
scheelde al gauw twee 
tot vier dagen posttijd. 
Een en ander moest wel 
dik betaald worden met 
extra porto per brief, 
in feite was dit toen de 
duurste post ter wereld. 
Geen wonder dat de 
‘Schleuderflugpost’ bij-

na uitsluitend uit filatelistische post bestond, temeer omdat de stukken wer-
den opgesierd met fraaie speciale stempels, verschillend voor elke vlucht. 
Weinige filatelisten wisten er van dus het aantal zulke poststukken is klein. 

Europa-Zuid Amerika:
Duitse luchtpost voor Zuid Amerika was merendeels ‘echte’ post en ging 
gedurende een aantal jaren ook met de katapult. Een snel postvliegtuig 
(de Heinkel HE-70 ‘Blitz’, afgebeeld op de Duitse zegel Mi no 603 uit 1936) 
bracht post naar Spanje. Vandaar ging het naar Bathurst aan de Afrikaanse 
Westkust waar overgeladen werd op een tweemotorig Dornier Wal vlieg-
bootje. Deze vloog richting Brazilië maar landde halverwege in zee op een 
drijfnet achter het speciale Duitse katapultschip Westfalen, bij de Azoren in 
volle zee gestationeerd.
Een tweede Dornier Wal stond op de katapult klaar: snel de post er in en 
weg ging het richting Brazilië. De eerste Dornier Wal kon intussen op het 
schip gehesen, bijgetankt en op de katapult startklaar worden gemaakt. 
De retour-postvlucht Brazilië-Duitsland vond uiteraard op dezelfde manier 
plaats. Dornier Wals konden  ook vanuit zee opstijgen maar niet bij slecht 
weer, vandaar de katapult. Vanaf Natal in Brazilië zorgde de Condor lucht-
vaartmaatschappij voor het verdere postvervoer. 
In samenwerking met de ook bestaande Zeppelindienst Duitsland-Zuid Ame-
rika werd zo in 1934-38 een wekelijkse DLH (Deutsche Luft Hansa) lucht-
postdienst Duitsland-Zuid Amerika in stand gehouden. De kleine Dornier Wal 
werd in 1938 vervangen door een modern viermotorig Blohm und Voss kata-
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pult-watervliegtuig 
die ook post naar 
de USA kon vlie-
gen. Het systeem 
liep toen echter 
al op zijn laatste 
benen. Immers in 
1939 vloog een 
groot landvliegtuig 
van DLH, de Foc-
ke-Wulf FW-200 
‘Condor’ met vier 

dieselmotoren, zonder tussenlanding moeiteloos van Duitsland naar de 
USA. Ook de retourvlucht verliep zonder problemen.

De wereldoorlog 1939-45 maakte aan een en ander officieel een eind maar 
al in de jaren 1936-39 was het duidelijk dat grote vliegboten en meermoto-
rige landvliegtuigen de zaak zouden overnemen. Hoewel vliegtuigkatapults 
nog heden ten dage op elk vliegkampschip te vinden zijn, behoren de bo-
ven vermelde katapultpostvluchten daarom tot een afgesloten en zeer inte-
ressant verzamel-gebied. Er bestaat een aparte Duitse catalogus van. Als 
we de prijzen daarin zien begrijpen we dat ‘Schleuderpost’ compleet krijgen 
slechts voor rijke en machtige filatelisten is weggelegd. Niet getreurd want 
een enkel stuk voor de aardigheid valt wel op te brengen. Wie weet komen 
we er een tegen op een van de ruildagen. 

RONDZENDBOEKJES
Heeft u nog rondzendboekjes nodig? 
U kunt de rondzendboekjes gebruiken in SVF verband of in uw eigen vereniging.
U kunt boekjes bestellen à € 1,00 per stuk bij SVF, Zwaardvegersgaarde 
130, 2542 TH te Den Haag, 070 – 366 34 65. Voor openingstijden zie onze 
website: www.svfilatelie.nl.

KOOP UW NIEUWTJES VIA UW VERENIGING
De bij SVF aangesloten verenigingen kunnen de nieuwtjes voor hun leden 
op maat bij SVF bestellen. Dit is goedkoper voor de vereniging en u en bo-
vendien wordt maatwerk geleverd. Indien u ook thematisch verzamelt en 
nieuwtjes koopt, kunt u in veel gevallen exact aangeven wat u wel en niet 
wilt ontvangen. SVF verzorgt talloze motieven op maat!
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Admiraal Zheng He
Philip Levert

Een filatelist heeft albums, stockboeken, catalogi en ook schoenendozen 
met ‘diversen’. Onlangs haalde ik mijn doos diversen uit de kast. Wat zit er 
in? Een beetje van dit, beetje van dat en kijk: een goudkleurige presentatie-
map van Singapore Post  met daarin een prachtig velletje en zegels uit Chi-
na: ‘600th Anniversary of the voyages of Admiral Zheng He 1405-2005’. 

Opzoeken in de encyclopedie en we vinden een ongelooflijk verhaal:

Zheng He (ca 1371 – ca 1435) Baoshan, Zhidai 
云南昆阳（晋宁昆阳镇）宝山乡知代村) was een Hui eunuch-admiraal die 
leefde tijdens de Chinese Mingdynastie onder de Yongle keizer. Tijdens 
de Ming-dynastie gaf keizer Yongle, die vastbesloten was zijn macht en 
invloed uit te breiden, in 1403 opdracht aan de scheepswerf van Longjiang 
bij Nanking, op dat moment de grootste ter wereld, om een vloot te bouwen 
voor de latere expedities van Zheng He. Tussen 1404 en 1407 zouden 
nieuwe schepen worden gebouwd en oudere hersteld, waarmee de totale 
capaciteit van de Chinese vloot op meer dan 3800 schepen zou komen, 
waaronder 250 ‘schatschepen’, waarvan de grootsten een waterverplaat-
sing hadden van zo'n 1500 ton, de grootste schepen van die tijd. Met deze 
vloot en een bemanning van zo'n 30.000 man zou Zheng He zeven expe-
dities ondernemen tussen 1405 en 1433. De schepen bezochten Vietnam, 
Straat Malakka, vele staatjes in de Indonesische Archipel, de kust van In-
dia, Sri Lanka, Hormuz, de Perzische Golf, de kust van Arabië (het huidige 
Oman en Jemen), de Rode Zee tot zelfs de Afrikaanse kust, nabij Mombas-
sa, en mogelijk nog verder. Zheng He zou zo ongeveer dertig verschillende 
landen aandoen waarmee hij namens de keizer diplomatieke betrekkingen 
aanknoopte. Bij de contacten met deze vreemde beschavingen speelde 
de uitwisseling van kostbare geschenken en wetenschappelijke kennis een 
grote rol. Zo kwamen de vloten na hun reis steevast terug met nieuwe goe-
deren. Deze expedities zouden ook de economie ten goede komen. In het 
spoor van de grote jonken van Zheng He zouden heel wat Chinese hande-
laars naar deze bestemmingen trekken om er handel te drijven, waarbij ze 
hun voordeel zouden haalden uit de overweldigende indruk die de Chinese 
vloot en hun geschenken hadden gemaakt. Maar was dat ook zo?
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Keizer Yongle overleed in 1424 en zijn zoon, keizer Hongxi, maakte een 
einde aan de expedities van Zheng He. Keizer Hongxi overleed op zijn 
beurt al in 1425 maar diens zoon, keizer Xuande, had dezelfde maritieme 
belangstelling als zijn grootvader. Zheng He maakte in Xuandes dienst in 
1431 een laatste expeditiereis met 100 schepen en 27.500 man. Toen was 
het afgelopen, en maritieme aspiraties had het keizerlijke China niet. 

Mede onder invloed van aanhoudende natuurrampen in China kwam er een 
einde aan deze kostbare expedities.

De Hai jin werd ingesteld, een verbod op zeegaande schepen, wat waar-
schijnlijk een maatregel tegen piraterij was. Door verbetering van het Grote 
Kanaal was de zeevaart minder noodzakelijk en China isoleerde zich, hoe-
wel dit beleid verschilde per keizer. Wat is het ‘Grote Kanaal’? Alweer een 
Chinese topprestatie. Dat Grote Kanaal in China is mogelijk het oudste, en 
met 1794 km zeker destijds één van de langste kanalen ter wereld. De oud-
ste gedeeltes zijn 500 jaar voor de jaartelling aangelegd. Het Zuid-Noord 
liggende kanaal verbindt verschillende rivierbekkens en een groot aantal 
meren met elkaar. Het is door de jaren heen altijd een belangrijke verbin-
ding geweest tussen het noorden en zuiden van het Chinese vasteland, 
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vooral voor het transport van goederen. Het kanaal is bevaarbaar tussen 
Hangzhou en Jining en bestaat nog steeds.

Dank zij dit kanaal konden goederen te water vervoerd worden zonder 
angst voor piraten, en was zeevaart voor het Chinese keizerrijk van minder 
belang. 

Door een verbod van de Mingdynastie was er dus enkele eeuwen lang geen 
scheepvaart op India. Vanaf 1500 werd er zelfs een straf op overzeese han-
del gesteld: ieder die een schip met meer dan één mast bouwde riskeerde 
de doodstraf. In 1525 werd aan de magistraten in de kustdistricten bevolen 
om alle oceaanwaardige schepen te slopen en de bezitters ervan te ar-
resteren. In 1551 ten slotte werd het een misdaad om uit te varen op een 
meermastig schip, zelfs om überhaupt handel te drijven. Deze mentaliteit 
bleef lang heersen: in 1644, onder de Q’ing (Manchu) dynastie, werd zelfs 
een strook land van 1130 bij 48 kilometer langs de kust geheel ontruimd 
en in brand gestoken, om alle contact met het buitenland te voorkomen. In 
de jaren daarvóór had men een nog negatiever beeld van het buitenland 
gekregen, omdat China geteisterd werd door zeeaanvallen van Japanners 
en Europeanen. Uiteindelijk liet een functionaris de scheepsbouwplannen 
en de reisverslagen van Cheng Ho uit de rijksarchieven verwijderen en ver-
nietigen. De handel met het buitenland daalde tot minder dan één procent 
van het nationaal product.

Toen in het begin van de zestiende eeuw de Europeanen kwamen, was het 
gedaan met de kans voor China om ooit nog de handel in Azië te beheersen 
zoals het had gedaan in het begin van de vijftiende eeuw. Wellicht wordt de 
Chinese handel weer mondiaal prominent in de 21e of 22e eeuw.
 
Op de afgebeelde postzegel is een van Zheng He’s 1500 tons jonken te 
zien. Zo’n jonk was bijna 125 m lang en had soms wel 1000 personen aan 
boord. Dit was zowat de maximale grootte die je in hout kon bouwen. De 
Chinezen hadden toen al de waterdichte schotten uitgevonden. Alle plan-
ken en balken waren op de werf met de hand op maat gezaagd want de 
houtzaagmolen – een Hollandse uitvinding -  zag pas 150 jaar later het 
daglicht, en dan nog alleen in Europa. Aan  bouwtekeningen deden de Chi-
nezen niet, elk schip was dus iets verschillend van de andere. 
Ter vergelijking: zo’n 70 jaar later voer Columbus vanuit een Spaanse ha-
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ven richting Westen naar het onbekende, waar hij Amerika ontdekte. Zijn 
scheepje was 25 m lang, een notendop dus, maar wel goed te besturen in 
allerlei weersgesteldheden. Zheng He’s reuze jonken daarentegen konden 
aardig voor de wind varen, maar waren slecht te manoevreren . Dit maakt 
de prestaties van Zheng He’s vloten des te indrukwekkender. Dan te beden-
ken dat dit alles eeuwenlang in het Westen geheel onbekend is gebleven.

Denkt u bij uw aankopen
aan onze adverteerders

Zij denken immers
ook aan ons

Denkt u bij uw aankopen
aan onze adverteerders

Zij denken immers
ook aan ons
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Onze aangesloten verenigingen

In deze rubriek vindt u de contactgegevens van de bij het SVF aange-
sloten verenigingen gesorteerd op verenigingsnummer. Gelieve correc-
ties, mutaties en ter zake doende aanvullingen per e-mail door te geven 
aan de ledenadministratie leden@svfilatelie.nl bij voorbaat dank.
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Vereniging Individuele Leden Philatelica VILP (199)
M.J.M. Gielen p/a Zwaardvegersgaarde 130, 2542 TH 
Den Haag, 077 382 00 64, 
leden@svfilatelie.nl 
Geen Bijeenkomsten. Deze vereniging is voor mensen 
die niet in de buurt van een aangesloten vereniging van 
SVF wonen en toch gebruik willen maken van de door 
SVF geboden faciliteiten.

Philatelica Emmen (201)
A.K. Bos, 0524 53 17 50, 
a.k.bos@lijbrandt.nl, 
www.philatelica-emmen.nl. 
Bijeenkomsten: 4e dinsdag v/d maand vanaf 19:30 uur 
zaal open 19:00 uur in ‘t Meerhoes’, Nijkampweg 73, 
7815 GT, Emmen.

‘t Poststuk Groningen (209)
D. Roosjen, 06 509 50 155, 
poststuk@home.nl 
Bijeenkomsten: 2de maandag v/d maand met miniveiling 
zaal open 19:30 uur buurtgebouw ‘Selwerd’, Elzenlaan 
72, 9741 NG, Groningen.

Filatelistenvereniging Roden-Leek e.o. (211)
W. van der Velde, 050-503 26 08, 
sec@fvrl.nl, 
www.fvrl.nl 
Bijeenkomsten: 1ste woensdag v/d maand met filatelistisch 
allerlei, miniveiling, lezing, gratis verloting in ‘Op de Helte’, 
Helterbult 20, 9301 LW, Roden,Inloopmiddagen: 2e en 4e 
Maandag van 14:00-16:00 uur in ‘De Til’,Tolberterstraat 
36, 9351 BH, Leek.

Filatelistenvereniging Winschoten e.o. (215)
Mw. G.R. Elzen, 0597 85 63 71, 
gr.elzen@ziggo.nl
Bijeenkomsten: laatste maandag v/d maand vanaf 19:30-
21:30 uur in ‘S.V. Bovenburen’, Tromplaan 86, 9675 JW, 
Winschoten.

Postzegelvereniging Aalsmeer (301)
M. Mijwaart, 0297 32 16 56, 
m.mijwaart@kabelfoon.nl, 
www.postzegelverenigingaalsmeer.nl
Bijeenkomsten: 1ste maandag v/d maand In december 2de 

maandag vanaf 20:00 uur zaal open vanaf 19:15 uur.
Ruilbeurzen: 3de zaterdag v/d maand van 09:00-15:00 
uur. Alle activiteiten vinden plaats in ‘t Parochiehuis’, Ger-
berastraat 1, 1431 SG, Aalsmeer.

Postzegelvereniging Amstelveen (303)
J.M. Korver, 020 64 34 03, 
janenwilkorver@hotmail.com
Bijeenkomsten: 3de dinsdag v/d maand in ‘Bejaarden-
centrum Middenhof’, Dr. W. Dreeslaan 175, 1188 
KD,Amstelveen.

Philatelica Haarlem (311)
D. Molenaar, 023 539 18.23, 
dirk.molenaar@upcmail.nl, 
www.philatelicahaarlem.nl 
Bijeenkomsten: 1e vrijdag v/d maand vanaf 20:00 uur zaal 
open vanaf 19:30 uur in ‘Dienstencentrum’, Laan van 
Berlijn 1, 2034 SB, Haarlem.

Philatelica Hoorn e.o. (315)
W.E. Bok, 0229 23 03 22, 
fam.bok@ziggo.nl
Bijeenkomsten: 4de maandag v/d de maand vanaf 
20:15uur (zaal open: 19:30 uur) in Cultureel Centrum
‘De Huesmolen’, De Huesmolen 60, 1625 HZ, Hoorn.

Philatelica Langedijk e.o. (317)
A.J. Duineveld, 0226 31 54 71, 
adengreduineveld@ziggo.nl
Bijeenkomsten: 3de dinsdag v/d maand in ‘Behouden 
Huis’, Dorpsstraat 850, 1724 NV, Oudkarspel.

Filatelistenvereniging Uithoorn (323)
J.S.P. Drost, 0297 56 36 46, 
jspdrost@hetnet.nl 
Bijeenkomsten: 4de Dinsdag v/d maand, van 19.30 uur 
tot 22.00 uur.Ruilbeurzen: 1ste zaterdag v/d maand, van 
10.00 tot 14.00 uur. In juni, juli en augustus geen bijeen-
komsten en ruilbeurzen. Alle activiteiten vinden plaats in 
‘Wijksteunpunt Bilderdijkhof’, Bilderdijkhof 1, 1422 DT, 
Uithoorn.

De Snuffelaar (Wieringermeer) (327)
J. Kort, 0227 60 31 66, 
jkort1@quicknet.nl 
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Bijeenkomsten: 1de woensdag v/d maand in ‘De Cultuur-
schuur’, Loggersplein 1,1771 CE, Wieringerwerf.

’t Raedthuys Dalfsen e.o. (401)
J.T.M. Bongarts, 0529 43 22 86, 
titibon@home.nl 
Bijeenkomsten: 4de dinsdag v/d maanden september t/m 
mei vanaf 19:45 uur in gebouw ‘De Overkant’, Kerkplein 
22, 7721 AD, Dalfsen. Beursen: 4e zaterdag van maart van 
10:00-16:00 uur in ‘De Bombardon’ Burg. Bakcksslaan 
181,7711 AD, Nieuwleusen en op 27 december van 
10:00-16:00 uur in gebouw ‘De Doorbraak’,Smidswegje 
4, 7721 CM, Dalfsen. Jeugd: onderling contact via Fa-
cebook en andere internetfaciliteiten, zijn welkom op 
de seniorenbijeenkomsten, hebben tijdens halfjaarlijkse 
beurzen een speciale plek.

Postzegelvereniging Emmeloord (405)
J. Elshof, 06 43 53 99 50,
wytskeenjan@gmail.com 
Bijeenkomsten: 2de maandag v/d maand vanaf 20:15 uur 
in ‘Nieuwe Jeruzalemkerk’, Cornelis Dirkszplein 10, 8301 
AN, Emmeloord.

Postzegelvereniging Harderwijk e.o (407)
D.N.R. Breitenbach, 0341 41 01 15, 
dickbreit@live.nl
Bijeenkomsten: 1ste dinsdag v/d maand vanaf 19:00 uur 
ruilen, veiling, loterij en/of bingo in Speeltuinvereniging 
‘Havenkwartier’, Burg. Kempersstraat 7, 3841 HA, Har-
derwijk.

Kamper Filatelisten Club (409)
C.P. Stammis, 038 331 23 87, 
cpstammis@gmail.com,
www.kamperphilatelistenclub.nl 
Bijeenkomsten: 2de dinsdag v/d maand vanaf 20:00 uur in 
‘De Leuke Hanzestad‘, IJsseldijk 12, 8161 LK, Kampen. 
Veilingen: jaarlijkse veiling in december.

Postzegelverzamelaarsvereniging Regio Meppel (413)
M.T.J.A. Esman, 0522 24 13 30,
mtjaesman@gmail.com, 
meppel@ivphilatelica.nl
Bijeenkomsten: 3de maandag v/d maanden oktober t/m 
maart van 19:30-21:30 uur in ‘De Poele’, Groen van Prin-
stererstraat 1 A, 7942 CW, Meppel.
Ruilbeurzen: 1ste zaterdag v/d de maanden september 
t/m mei van 9:00-12:30 uur in ‘Kerkelijk Centrum Trias’, 
Groenmarkt 6, 7941 KT, Meppel.

Postzegelvereniging Raalte (415)
E. Bakker, 0572 35 33 52, 
eefbakker@home.nl 
Bijeenkomsten: 2de donderdag v/d maanden september 
t/m mei van 19:15-22:00 uur in Speeltuin ‘De Blekker-
hoek’, Ceintuurbaan 26 C, 8102 AB, Raalte.

Postzegelvereniging ’n Poszeagl’ Rijssen (421)
A. Haase, 0548 78 85 52, 
arno1998@zonnet.nl
Bijeenkomsten: 3de dinsdag v/d vanaf 20:00uur bij Speel-
tuinvereniging ‘De Hoge Esch’, Teunis Lodderstraat 13, 
7462 CV, Rijssen.

Filatelistenvereniging Stichts Overkwartier (Drieber-
gen) (501)
A.J. Kopmels, 0343 41 50 98, 
adenada@hetnet.nl
Bijeenkomsten: 2de dinsdag v/d ‘oneven’ maanden vanaf 
20:00 uur met veiling en verloting/bingo in ‘C.B.S. Uilen-
burcht’, Jagersdreef 145, 3972 XD, Driebergen.
Bijeenkomsten: 2de maandag v/d ‘even’ maanden vanaf 
20:00 uur met veiling en verloting/bingo in ‘De Binder’, 
Hoflaan 29, 3956 ED, Leersum.

Filatelistenvereniging De Achterhoek (Lichtenvoor-
de) (503)
R. van de Wardt, 054 352 13 46, 
secretaris@pzvdeachterhoek.nl,
www.pzvdeachterhoek.nl
Jeugd: bijeenkomsten laatste dinsdagavond v/d maand 
vanaf 19:30 uur uiterlijk tot 21:00 uur.
Bijeenkomsten: laatste dinsdag v/d maand vanaf: 20:00 
uur (zaal open om 19:30uur).
De jeugd- en ledenbijeenkomst is in zalencentrum ‘’t 
Zwaantje’, Zieuwentseweg 1, 7131 LA, Lichtenvoorde.

De Globe Apeldoorn (505)
W.M. Venneman, 055 366 45 28,
pvdeglobeapeldoorn@gmail.com 
Bijeenkomsten: 3de maandag v/d maand vanaf 19:30 
uur met o.a. zegelen, verloting en veiling in het ‘DAP-
gebouw’, Schorpioenstraat 6, 7323 AK, Apeldoorn.

Postzegelvereniging Tussen Waal en Maas (Ewijk) 
(507)
Mw. H.J.M. van de Louw- van de Lugt, 0487 52 16 18. 
m.vdlouw@chello.nl
Bijeenkomsten: 3de donderdag v/d maand vanaf 19:30 
uur met dobbelen, verloting, postzegelberg en ruilen in 
‘MFA ’t Hart‘, Den Elt 17, 6644 EA, Ewijk.

Postzegelvereniging Phila Hanze (Doesburg) (509)
J.F. van Ushen, 0313 47 43 17, 
j.van.ushen2@kpnplanet.nl
Bijenkomsten: 2de maandag v/d maand vanaf 19:45 uur 
met veiling, onderling ruilen en presentaties in Zaal ‘Ca-
leidoz’, Breedestraat 39, 6983 AC, Doesburg.

Philatelistenclub Tiel (511)
A. Rombout, 06 502 33 644 
secretaris@postzegelclubtiel.nl,
www.postzegelclubtiel.nl
Bijeenkomsten: 3de donderdag v/d maand met veiling 
vanaf 19:30 uur in gebouw ‘De Schakel’, Scheeringlaan 
4 A, 4006 WJ, Tiel.
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Globe Duiven/Westervoort (513)
B.W. van Vliet, 026 311 87 40, 
bwvanvliet@gmail.com 
Bijeenkomsten: 2de maandag v/d maand vanaf 20:30 uur 
(ruilen19:00-20:30 uur) in de Kerkgemeen-schap ‘Pro-
testantse gemeente’, Rijksweg 56 B, 6921 AJ, Duiven. 
Aanvang: 19:00 uur (19.00-20.30 uur ruilen, koop en 
verkoop vanaf 20:30-20:45 uur bestuursmede-delingen, 
post en andere vergaderpunten; vanaf 20:45-22:30 uur 
quiz, bingo en veiling.

Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei (Ede) (515)
R.M. Lijbaart, 0318 62 13 05, 
secretaris@fv-degeldersevallei.nl,
www.fv-degeldersevallei.nl 
Avondbijeenkomsten Ede: 1ste donderdag v/d maand 
vanaf 20:00 uur.Middagbijeenkomsten Ede: 3de donder-
dag v/d maand van 14:00-16:30 uur
Bijeenkomsten Ede zijn in de zaal bij de sportkantine van 
‘Fortissimo’, Sportparkweg 8, 6717 LD, Ede.
Bijeenkomsten Barneveld: 3de donderdag v/d de maand 
vanaf 19:30 uur in de ‘Immanuelkerk’, Achterdorpstraat 
5, 3772 CC, Barneveld. Op alle bijeenkomsten een ver-
loting, 5-ct-boeken en volop gelegenheid om onderling te 
ruilen.

Filatelistenvereniging Rijn en Grift e.o. (Veenendaal) 
(517)
F.J. Suijdendorp, 0318 51 23 92,
fjsuijde@icloud.com, 
www.fv-rijnengrift.nl 
Bijeenkomsten Veenendaal: 2de dinsdag v/d maand vanaf 
20:00 uur met veiling, verloting en snuffelboeken in het 
verenigingsgebouw van ‘Sola Fide’, Eikenlaan 3, 3901 
XA, Veenendaal
Bijeenkomsten Rhenen: 3de donderdag v/d maand vanaf 
20:00 uur met veiling, verloting en snuffelboeken in het 
verenigingsgebouw van de ‘Postduivenvereniging’ Rhe-
nen, Achterbergseweg 6a, 3911 CS, Rhenen.

Filatelistenvereniging de Veluwezoom (Renkum) 
(519)
W. Minnen, 0317 31 34 95,
6871vn49@hetnet.nl
Bijeenkomsten: 4de maandag v/d maand vanaf 20:00 uur 
met gelegenheid tot ruilen in de recreatiezaal van service-
flat ‘Hoog Heelsum’, Kuijpersweg 6, 6871 ED, Renkum

De Vierstroom (Arnhem) (521)
W.J. Vermeire, 026-363 44 24, 
werner.vermeire@telfort.nl, 
www.vierstroomfilatelie.nl 
Bijeenkomsten: 1ste maandag v/d maand met kleine loterij 
vanaf 20:00 uur met kleine loterij in Zalencentrum ‘Park-
staete’, Parkstraat 3 B, 6881 JA, Velp, 
Bijeenkomsten: 2de maandag v/d maand vanaf 19:30 uur 
met bingo in Zalencentrum ‘Onder de Toren’, St. Maar-
tenstraat 54, 6661 DA, Elst.

Filatelistenvereniging Wageningen (523)
N.H. Edelenbosch, 0317 42 47 11, 
n.edelenbosch@hetnet.nl 
Bijeenkomsten: 2de maandag v/d maand vanaf 20:00 uur 
met snuffeldozen en boeken (€0,05 per zegel) in ‘De Vre-
dehorst’, Tarthorst 1, 6708 HG, Wageningen. 

Postzegelvereniging Wijchen (525)
P.J. Hartjesveld, 024 645 00 41,
hartjesveld@planet.nl
Bijeenkomsten: 2de zondag v/d maand vanaf 10:00-13:00 
uur met loterij en veiling in Brede School ‘Noorderlicht’, 
Roerdompstraat 76, 6601 DL, Wijchen-Noord.

Filatelistenvereniging De Globe Zetten (527)
J. Niggebrugge, 026 472 26 37, 
niggebrugge@planet.nl 
Bijeenkomsten: 2de donderdag v/d maanden september 
t/m mei (januari: 3de donderdag) vanaf 19:30 uur met 
stockboeken, handelaar, incidenteel verkoop van leden 
(sale) en veiling van ca. 50 kavels in Zalencentrum ‘De 
Hoendrik’ Het Dorpsplein 22, 6674 BV, Herveld.

Filatelistenvereniging De Liemers (Zevenaar) (529)
J.J. Kuipers, 0316 52 88 01, 
jouke.kuipers@planet.nl  
Bijeenkomsten: 3de donderdag v/d maand zaal open 
vanaf 20:00 uur met onderling ruilen, dubbeltjesboeken 
en wereldcatalogus aanwezig verder veiling in april en 
november in Zaalverhuur ‘Ons Huis’, Dokter Honigstraat 
3, 6901 AP, Zevenaar.

Filatelistenvereniging Zutphen e.o. (531)
A. Woolthuis, 0575 57 5317,
a.woolthuis1@kpnplanet.nl
Bijeenkomsten: 1ste maandag v/d maand vanaf 19:30 tot 
22:00 uur met loterij en 1-Euroveiling, in ‘’t Warnshuus’, 
Dreiumme 43, 7232 CN, Warnsveld 
Info beurzen: C.W. Stolk, 0313 65 08 02, of A. Langenhof, 
0575 52 20 40, a.langenhof@chello.nl.
Jeugd: Contact: J. Marijnissen, 0575 44 12 76, 
jgm.marijnissen@xs4all.nl 

Postzegelvereniging Echt (603)
R.J.A.M. Vossen, 06-270 66 971,
robvossen07@gmail.com
Bijeenkomsten: 4de dinsdag v/d maand
Ruilbeurzen: 2de zondag v/d maand.
Alle activiteiten vinden plaats in Buurthuis ‘Sint Joris’, Cy-
presstraat 58, 61016 JX, Echt

Postzegelver. De Helmveste Helmond e.o. (605)
J. Dijkers, 0492 55 67 13, 
dijker_master@hotmail.com,
www.dehelmveste.nl 
Bijeenkomsten: doorgaans de 3de dinsdag v/d maand 
vanaf 19:00 uur is de zaal open voor de mogelijkheid tot 
ruilen, nieuwtjes, bekijken van aangeboden veilingkavels 
en andere postzegelactiviteiten om 20:30 uur start de 
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verenigingsavond met de behandeling van de agenda 
doorgaans stoppen we omstreeks 23:00 uur.
Ruilbeurzen: in de maanden febr., mei, sept. en nov. laat-
ste zondag v/d maand van 9:30 tot 13:00 uur.
Alle activiteiten vinden plaats in ‘De Fonkel’, Prins Karel-
straat 123, 5701 VL Helmond.

Filatelistenvereniging Filvero Reuver (611)
Contact: H.M.P. Geerlings, 077-474 27 74, 
hermgeerlings@home.nl 
Bijeenkomsten: 1ste vrijdag v/d maand
Ruilbeurzen: laatste zondag v/d maand, van 10:00-13:00 
uur soms wilde veiling.
Alle activiteiten vinden plaats in De Schakel, Broeklaan 
2, 5953 NB, Reuver.

Phila Venlo (613)
G. van Bree, 06 516 695 61, 
info@philavenlo.nl, 
www.philavenlo.nl
Bijeenkomsten: 2de maandag v/d maand vanaf 19:00 uur 
zaal open met gelegenheid tot ruilen tot 20:15uur daarna 
mededelingen, lezing, veiling, onderlinge tentoonstelling 
en verlotingen.
Ruilbeurzen: 2de zondag v/d maand van 10:00-13:00 uur, 
soms met wilde veiling.
Alle deze activiteiten vinden plaats in Activiteitencentrum 
‘Zalzershaof’, Zalzerskampweg 64, 5926 PL, Hout-Blerick.
Internationale Beurs: 2de zaterdag van december van 
10:00-16:00 uur in Café De Wylderbeek, Hagerhofweg 
2-A, 5912 PN Venlo Tel: 077 354 3378.

Postzegelvereniging Volkel/Uden e.o. (617)
Mw. S.B. Christiaans, 0413-26 42 91, 
siegi.christiaans@planet.nl, 
www.pzv-volkel-uden.com 
Bijeenkomsten: 1ste en 3de zondag v/d maand van 09:00-
12:30 uur.
Veilingen: in het voorjaar en in het najaar grote veiling. 
Zie website.
Alle activiteiten vinden plaats in Ontmoetingsplein ‘Muze-
Rijk’, Klarinetstraat 4, 5402 BE, Uden

Postzegelvereniging Filatelica Weert e.o. (619)
E.W.Th. Goossens, 0475 49 40 86, 
ewtgoossens01@hetnet.nl,
www.filatelicaweert.nl
Bijeenkomsten: 2de dinsdag v/d maand vanaf 20:00 uur, 
zaal open 19:00 uur met grote verloting en kleine veiling 
(ca. 25 kavels) in ‘Dennenoord’, Voorhoeveweg 2, 6006 
SV, Weert.
Beurzen met veiling: laatste zondag van maart en novem-
ber in het gebouwencomplex van de Scholengemeen-
schap ‘Philips van Horne’, Wertastraat 1, 6004 XG, Weert

Postzegelvereniging Arcen (623)
I. Janssen-Appeldoorn, 077 473 24 94,
ietjanssen35@hotmail.com
Bijeenkomsten: 1ste donderdag v/d maand vanaf 20:00 

uur met dia/dvd-presentatie en kienen in café ‘De In-
aborg’, Lingsforterweg 11, 5944 BB, Arcen, 

Filatelistenvereniging Sittard e.o. (625)
H.M.J. Scheepers, 046 442 22 64, 
hmj.scheepers@home.nl, 
www.filatelisten-sittard.nl
Bijeenkomsten: in ‘De Sociëteit’, Pres. Kennedysingel 16, 
6137 AC, Sittard.

Filatelistenvereniging Gelre Gulik Echt (Susteren) 
(627)
L.A.M. Hotterbeekx, 046 449 23 93, 
disk@hetnet.nl, 
www.xs4all.nl
Bijeenkomsten: 2de maandag v/d maand van 20:00-22:00 
uur in ‘De Kompenie’, Marialaan 15, 6114 CP, Susteren.
Ruilbeurzen: Laatste zondag v/d maand van 09:30-12-
:00uur in Stichting Sociaal Cultureel. Centrum ‘D’n Hook’, 
Reinoud van Gelderstraat 61 A, 6114 EA, Susteren.

Postzegelvereniging Land van Cadzand (Oostburg) 
(705)
J.W. Lanse, 0117 45 45 46.
Bijeenkomsten: 2de vrijdag v/d maand zaal open 19:30 
uur aanvang 20:00 uur met veiling en verlotingen in ‘N.H. 
Kerkcentrum’, Kerkplein 1,  4501 CH, Oostburg.

Filatelistenvereniging Bloembollenstreek Lisse (801)
J.H.L. Dieben, 0252 52 04 20, 
josdieben@snelnet.net 
Bijeenkomsten; 3de donderdag v/d maand (sept-mei) 
vanaf 20:00 uur.
Ruilbeurzen: 1ste zaterdag v/d maand (sept-mei) van 
10:00-14:30 uur.
Alle activiteiten vinden plaats in ‘t Poelhuys, Vivaldistraat 
4, 2162 AA, Lisse.

Philatelica Leiden (811)
H.W. van den Blink, 071 517 65 33, 
hvandenblink@planet.nl 

Postzegelvereniging Noordwijkerhout (815)
Q.A.M. van den Berg, 0252 37 34 40.  
van.mullekom@hccnet.nl 
Bijeenkomsten: 3de donderdag v/d maand vanaf 20:00uur 
in ‘Puyckendam’, Pilarenlaan 4, 2211 NA, Noordwijker-
hout.

Postzegelvereniging Zoetermeer e.o. (819)
E.F.M. van der Geld, 079 361 21 30, 
ed@vandergeld.eu
Bijeenkomsten: 1ste donderdag v/d maand (in september 
2de donderdag) vanaf 19:30 uur met filatelistische loterij 
en veiling in december eindejaar veiling i.p.v. bingo in 
‘Zorgcentrum Buytenhaghe’, Bergmanstrook 45, 2716 
RR, Zoetermeer
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IMPORTA SUPPLEMENTEN 2015
NU BESCHIKBAAR !

Verkrijgbaar bij uw vereniging

Of bestel direct online 
via www.importa-supplementen.nl

Ook voor alle bijbehorende 
IMPORTA albums en cassettes ! 

KLOMP G.T.P.  -  Industrieweg 7  -  2641RM Pijnacker  -  Tel: 015 - 36 99 010
Fax: 015 - 36 98 928  -  contact@importa-supplementen.nl  -   www.importa-supplementen.nl

Nu ook meer dan 3500 verschillende postzegelpakketten!
Meer dan 1000 verschillende thema’s!
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?Postzegelvereniging Haarlemmermeer (Hoofddorp) 
(821)
Mw. M. van Ditzhuyzen-Albarda, 0252 67 31 34, 
t.r.van.ditzhuyzen@gmail.com, 
www.pzvh.nl
Bijeenkomsten:1e vrijdag v/d maand vanaf 19:00 uur, ruil-
beurzen 2e zaterdag v/d maand van 10:00-16:00 uur, op 
de 4e zaterdag van april en november grote Veiling van 
09:00-17:30 uur In ‘De Jeugd van Gisteren’, Beemster-
straat 4, 2131 ZB, Hoofddorp.
Bijeenkomsten: 2e donderdag v.d. maand vanaf 19:00uur, 
ruilbeurzen op de 4e zaterdag v/d maanden januari, fe-
bruari en oktober in ‘Dorpshuis’, Snelliuslaan 35, 1171 
CZ, Badhoevedorp.
Bijeenkomsten: 3e donderdag v.d. maand vanaf 19:00 
uur, behalve in april en november, In ‘De Krim’, Eugenie 
Previnairweg 63, 2151 BB, Nieuw-Vennep.

Stichting Pro Filatelie (Krimpen aan den IJssel) (901)
C. de Vries, 0180 52 25 30, 
cdvries9@xs4all.nl
Deze stichting heeft tot doel de filatelie te bevorderen en 
in het bijzonder bij de jeugd.
Financiering komt uit commissiegelden van nalaten-
schappen en liquidaties van postzegelverzamelingen.

Stichting Filatelistische Evenementen (Gouda) (903)
W.A.G. Lindeman, 0180 52 13 73, 
wagl@hetnet.nl 
Deze stichting heeft tot doel om de Nationale Tentoon-
stelling in 2019, en wel op 18, 19 en 20 april, dit zijn de 
donderdag, vrijdag en zaterdag voor Pasen in 2019, te 
organiseren.

Postzegelvereniging De Maasmond (Spijkenisse) (913)
Mw. M.H. de Kort-Lievaart, 018 161 69 95, 
maliev@planet.nl
Bijeenkomsten: 4de dinsdag v/d maand met samenzijn, 
veiling, minimaal 1 keer per jaar ’n spreekbeurt en bingo 
in ‘De Ontmoetingskerk’, Kon. Wilhelminalaan 1, 3201 
CJ, Spijkenisse,

Filatelistenvereniging Hoekse Waard (Oud-Beijer-
land) (915)
M. van Aalst, 0186 61 95 90, 
fam.vanaalst@sunteamnet.nl 
Bijeenkomsten: 2de donderdag v/d maand van 19:30-
22:00 uur in ‘Thomascentrum’, Margrietstraat 2, 3261 AN 
te Oud-Beijerland.

Postzegelvereniging Philatelica Rotterdam 917)
D. van der Kroef, 06 291 61 738, 
secretaris@pv-philatelica-rotterdam.nl, 
www.pvphilatelica-rotterdam.nl 
Bijeenkomsten: 3de woensdag v/d maand vanaf .20:00-
22:30 uur met veiling en kleine verloting in ‘De Oranje-
rie’ in de Immanuel Kantstraat 2, 3076 DK, Rotterdam 
– Zuid.
Bijeenkomsten: Op donderdag 4 x per jaar (zie website) 

vanaf 20:00-22:30 uur met veiling en kleine verloting in 
Natuurcentrum ‘De Boshoek’, Bospad 3, 3121 CL, Schie-
dam.

Filatelistenvereniging IJssel- en Lekstreek (Capelle 
aan den IJssel) (919)
C. de Vries, 0180 52 25 30, 
cdvries9@xs4all.nl, 
www.fvijenl.nl 
Bijeenkomsten: meestal op de 4de maandag v/d maand 
vanaf 19:00 uur zaal open begin 20:00uur met kavel- en 
letterveiling in Sporthal ‘de Lijster’ Lijstersingel 20, 2902 
JD, Capelle aan den IJssel.

Postzegelvereniging Philatelica West-Brabant (Roo-
sendaal) (921)
A.K.H.M. Coppens, 076 503 55 24, 
secretaris@filawb.nl, 
www.filawb.nl 
Bijeenkomsten: 3de donderdag van de maand van 18:30-
22:00 uur.
Ruilbeurzen: 1ste dinsdag van de maand van 13:30-16:30 
uur 
Alle activiteiten vinden plaats in ‘’t Turfschip’, Lange Brug-
straat 63, 4871 CM, Etten-Leur.





-Veiling 205 op 24 september 2016
-Veiling 206 op 19 november 2016

Postzegelveiling Leopardi
Rijssensestraat 203B

7441 AD Nijverdal
Tel 0548-655855

website: www.leopardi.nl
mailadres: info@leopardi.nl

Postzegelveiling Leopardi


