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                              E-mail: redactie@svfilatelie.nl
Jeugd:                  H.P. van Laarhoven (Hans)            Tel: 055 - 541 87 46
                              E-mail: jeugd@svfilatelie.nl
Algemeen:           W.A.A.M. Nobelen (Louis)            Tel: 06 - 46 20 43 45
                              E-mail: algemeen@svfilatelie.nl
Webmaster          M. Molle (Mike)                            Tel: 06 - 27 10 77 11
                              E-mail: webmaster@svfilatelie.nl

Rayonvoorzitters
Noord:                  J.W. Kraaibeek (Hans)                   Tel: 06 - 83 71 17 29
                              E-mail: noord@svfilatelie.nl
Oost:                     (is vacant)                                      Tel:
                              E-mail: oost@svfilatelie.nl
Midden:                M. Molle (Mike)                              Tel: 06 - 27 10 77 11
                              E-mail: midden@svfilatelie.nl
Holland:               R. Peters (Ronald)                          Tel: 023 - 561 39 29
                              E-mail: holland@svfilatelie.nl
West:                    M. Veerman (Mart)                         Tel: 079 - 331 26 67
                              E-mail: west@svfilatelie.nl
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Overige adressen
Internetveiling: .  N. van der Lee (Nico)                     Tel: 06 - 33 88 35 03
                              E-mail: internetveiling@svfilatelie.nl
Nalatenschapp:   C. Goes (Cees)                              Tel: 04 88 - 44 19 62
                              E-mail: nalatenschappen@svfilatelie.nl
Website SamenwerkingsVerband Filatelie:                   www.svfilatelie.nl

Website Internetveiling:                                                   www.svfveiling.nl

Postz.-winkeltje:  H.P. van Laarhoven (Hans)            Tel: 055 - 541 87 46
                              E-mail: jeugd@svfilatelie.nl
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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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(rayonvoorz. Oost)

Mike Molle
(rayonvoorz. Midden)+
(webmaster)

Ronald Peters
(rayonvoorz. Holland)

Mart Veerman
(rayonvoorz. West)

Ton Steenbakkers
(rayonvoorz. Zuid)

Rayonvoorzitters

Vacant

Kent u iemand, die ook postzegels
verzamelt of heeft verzameld?

Breng hem/haar eens mee naar een
bijeenkomst van uw vereniging!
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Van de voorzitter.
Voor u ligt de 3e uitgave van de Filateliekoerier in 2016.
Ook deze keer zijn er weer een aantal zaken die wij graag onder uw aan-
dacht brengen in kleine artikelen. Ook zijn weer een aantal mooie verhalen 
opgenomen.

Het verheugt mij u te kunnen meedelen dat wij voor de vacature van secre-
taris inmiddels een kandidaat hebben gevonden in de persoon van de heer 
Klaas Schokker, thans secretaris bij de NVPV wij zijn blij dat hij zich bereid 
heeft verklaard om ons bestuur te komen versterken.
Met de komende toetreding van NVPV verenigingen per 1-1-2018 vinden 
wij het prettig dat zij in het hoofdbestuur een bekend en vertrouwd gezicht 
zullen zien. Uiteraard moet de heer Schokker tijdens de ALV formeel be-
noemd worden, maar hij loopt inmiddels mee met de bestuursvergaderin-
gen om zich in te kunnen werken.

Uiteraard weet u, als lid van een SVF-vereniging, dat er een uitgebreid pak-
ket aan diensten is, waarvan het rondzendverkeer en de nieuwtjesdienst 
het meest in het oog springen. Ook de halfjaarlijkse veiling in Velp, in ok-
tober en april en de maandelijkse internetveiling zijn bij velen bekend. De 
publiciteit rond de fusie van SVF per 1-1-2015 en de eerste SVF Filatelie-
koerier die wij toen naar alle verenigingen in Nederland hebben verstuurd 
heeft vele verenigingen in het land wakker geschud en wij worden regelma-
tig gevraagd naar wat wij als organisatie te bieden hebben.
De afgelopen maanden zijn er met diverse verenigingen gesprekken ge-
weest en wij mogen per 1-1-2017 de Kennemer Postzegel Club uit Bever-
wijk in ons midden verwelkomen.

We mogen er met z'n allen trots op zijn dat onze organisatie er goed voor 
staat en wij vertrouwen erop dat wij onze verenigingen en u, als lid van zo’n 
vereniging, nog lang van dienst mogen zijn.

Ik wens u, namens het bestuur en al onze vrijwilligers, prettige feestdagen 
en een voorspoedig, gezond en zegelrijk 2017.

Hans Kraaibeek
wnd. voorzitter



Ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de Postzegelvereniging "de Achter-
hoek" organiseren wij de tentoonstelling "Achterhoek 2017" op 19, 20 en 21 mei 
2017 in de sporthal "Hamalandhal" in Lichtenvoorde. De Hamalandhal is goed be-
reikbaar 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, kaderhuur bedraagt 
€ 5.- per kader.

Tevens is er voor leden van het "Samenwerkingsverband Filatelie" gelegenheid 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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EINDEJAARSBEURS EINDEJAARSBEURS EINDEJAARSBEURS 
& STAMPTALES& STAMPTALES& STAMPTALES

28 & 29 DECEMBER 201628 & 29 DECEMBER 201628 & 29 DECEMBER 2016

1500 stoelen / chaises / Stühle / chairs
Ca. 160 Handelaren / Marchands / Händler / Dealers.

Filatelie, munten, bankbiljetten, prentbriefkaarten, verenigingen.
Philatélique, monnaie, billets de banque, cartes, groupes d’étude.

Philatelie, Münzen, Banknoten,  Ansichtskarten,  ArGe.
Philatelics, coins, papermoney, postcards, studygroups. 

Locatie/Location/Ort: 

De Veluwehal
Nieuwe markt 6

3771 CB Barneveld (NL)

28 - 12 - 2016 10.00 - 17.00 

29 - 12 - 2016 10.00 - 16.00

Toegang/Entree/Eintritt/Entrance
€ 3,- p.p. per dag/Jour/Tag/Day

Jeugd/Jeunesse/Jugend/Youth

<16 gratis/gratuit/frei/free

28 / 2928 / 2928 / 29 DEC 2016 STAMPTALES MEGAJEUGDEVENEMENTDEC 2016 STAMPTALES MEGAJEUGDEVENEMENTDEC 2016 STAMPTALES MEGAJEUGDEVENEMENT

V.O.V.V., p/a  Tienwoningenweg 53, 7312 DL,  Apeldoorn NL. Tel: (0031)-(0)55-3558600
e-mail: organisatie@eindejaarsbeurs.nl    website: www.eindejaarsbeurs.nl

GROTE INTERNATIONALE BEURS
GRANDE BOURSE INTERNATIONALE
GROSSE INTERNATIONALE MESSE

BIG INTERNATIONAL FAIR
AUTO / VOITURE / CAR:

A1:  Afrit / Sortie / Ausfahrt / Exit 16 Voorthuizen / Harselaar.
Volg / Suivre / Folge Barneveld-centrum

TREIN / TRAIN / BAHN:  
400 m. van station Barneveld-centraal / du gare centraal 

ab Bahnhof-centraal / from station-centrum
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Rondzendverkeer gaat volle 
kracht vooruit!

De integratie van de boekjes van FV de Globe in het rondzendverkeer van 
SVF is afgelopen zomer succesvol afgerond. Alle aangesloten verenigin-
gen kunnen nu putten uit de ruim 30.000 boekjes die in omloop zijn. De 
vrijwilligers die daar maanden hard aan gewerkt hebben zijn wij veel dank 
verschuldigd. En ze popelen om komend jaar weer vele nieuwe boekjes te 
mogen ontvangen.
Kwalitatief goed en nette boekjes kunnen wij nog steeds zeer goed gebrui-
ken.
Per 1 januari 2017 mogen wij wederom een nieuwe vereniging verwelko-
men en zijn er gesprekken gaande met diverse andere verenigingen die 
graag gebruik willen maken van ons rondzendverkeer.
Binnen deze verenigingen zijn ook verzamelaars die boekjes plakken en 
deze bij SVF zullen gaan inleveren. Het aanbod voor de bij onze verenigin-
gen aangesloten leden wordt daarmee nog groter.
Ook vanaf begin 2017 zullen een aantal van de verenigingen van de NVPV 
zich al als aspirant-lid bij SVF aanmelden om gebruik te maken van het 
rondzendverkeer. Per 1-1-2018 zullen deze verenigingen definitief aanslui-
ten als de NVPV ophoudt te bestaan. De leden van deze verenigingen die 
rondzendboekjes maken, kunnen deze vanaf 1-1-2017 bij SVF gaan aan-
leveren.

SVF gaat voor kwaliteit. U zult echter nog af en toe wat boekjes aantreffen 
die niet helemaal aan de gebruikelijke uniformiteit voldoen. Deze boekjes 
bevatten echter ook vaak zeer mooi en scherp geprijsd materiaal  en zijn 
zeker de moeite van het bekijken waard.
Alle nieuwe boekjes die wij innemen, zijn echter de vertrouwde SVF boek-
jes  en ook de inzenders uit de nieuw aan te sluiten verengingen zullen 
uitsluitend SVF-boekjes inzenden.
Met de groei van SVF en de nieuwe verenigingen gaan we in 2017 met 
volle kracht vooruit. 

Voor meer informatie over inzenden: www.svfilatelie.nl/diensten
of telefonisch met ons kantoor; ‘s woensdags bereikbaar op 070-366 3465.
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Grote halfjaarlijkse
SVF-zaalveiling.

Graag maken we u er op attent dat de eerstkomende grote halfjaarlijkse 
veiling op 1 april 2017 zal plaats vinden. Dit is géén aprilgrap!!
Voor de filatelisten die deze veiling  kennen zal de datum al wel gereser-
veerd staan in de agenda want de belangstelling is altijd groot.
De veiling is door de jaren heen uitgegroeid tot een filatelistisch evenement 
dat je niet wil missen.
Meestal zo`n 1000 kavels liggen op een nieuwe eigenaar te wachten met 
ook deze keer een aanbod om van te watertanden. Opnieuw zijn twee zeer 
omvangrijke nalatenschappen aan ons aangeboden en de eerste (top)ka-
vels daarvan komen nu, naast het andere fraaie materiaal, ter veiling. 
Bovendien zijn enkele fraaie, niet verkochte kavels van oktober in overleg 
met de inzender aanmerkelijk in prijs verlaagd. Kenmerkend voor de veiling 
is de grote variëteit. Vrijwel alle verzamelgebieden worden aangeboden en 
de diversiteit in aanbod en omvang van de kavels is groot. Van losse num-
mers en series tot gespecialiseerde soms vergevorderde verzamelingen. 
Wat echter voor veel verzamelaars de doorslag geeft zijn de uiterst reële 
inzetprijzen en lage veilingkosten. Belangrijke redenen waarom deze 
veiling is geworden tot een interessante maar vooral ook gezellige dag om 
filatelistisch te scoren.
De veilingcatalogus staat in maart op onze website. Wilt u echter een of 
meerdere gedrukte exemplaren ontvangen (€ 3,= p/st) vraagt u dat dan aan 
via; veilingen@svfilatelie.nl
Indien u € 6,= overmaakt (NL17ABNA0420062245) bent u voor beide vei-
lingen in 2017 verzekerd van het blad. Veilingzaal: Zalencentrum Park-
staete, Parkstraat 3 Velp. 
Zaal open 10.00 uur/Kijken tot 12.00 uur/ Aanvang veiling 13.00 uur.
Voor verdere informatie verwijs ik u naar onze website: www.svfilatelie.nl

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, 
c.q. uw verzameling.
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Op de internetveiling www.svfveiling.nl worden maandelijks ruim 500 kavels 
aangeboden: losse zegels, series en poststukken.
De inzet varieert van € 2,00 euro tot wel € 1200,00 . Veel kavels van Neder-
land en NOG maar ook van allerlei andere landen.

Alle leden van verenigingen aangesloten bij het SamenwerkingsVerband 
Filatelie kunnen zich registreren. Zij krijgen dan maandelijks rond de 20e 
een herinneringsmail om te kijken naar de nieuwe kavels en een bod of 
meerdere biedingen uit te brengen.
Voor verdere uitleg van de werking van de veiling verwijs ik graag naar de 
site (Help en Uitleg in de bovenbalk). Bij vragen kunt u gebruik maken van 
“mail de beheerder” in de bovenbalk.

Leden kunnen ook goed materiaal inleveren om op de veiling te plaatsen 
(moet getoond kunnen worden met één scan). Neem contact op met de 
beheerder via "mail de beheerder" in de bovenbalk op de site.

Namens SVF wens ik u veel plezier en succes op deze leuke veilingsite.
Nico van der Lee

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. 
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Postale geschiedenis van Syrië 
(Ton Vis © De Postkoets)

De laatste tijd is Syrië volop in het nieuws, niet al-
leen omdat er een heuse burgeroorlog in het land 
woedt maar vooral ook omdat veel inwoners het 
land ontvluchten en hun heil zoeken in Europa. Al 
bijna een eeuw lang is het hele Midden-Oosten een 
politiek kruitvat, waar landen en volkeren elkaar 
naar het leven staan. Desondanks, of misschien wel 
juist daardoor, is de geschiedenis van deze streek 
bijzonder interessant, wat ook zijn weerslag heeft in 
de filatelie. In dit artikel zal ik proberen de geschie-
denis van Syrië, en dan voornamelijk de laatste 
honderd jaar, in beeld te brengen. Syrië ligt in de 
zogenaamde ‘Vruchtbare Sikkel’, de streek in het 
Midden-Oosten waar de landbouw zo'n 10.000 jaar 
geleden is ont-
staan. De strate-

gische ligging van Syrië heeft een belang-
rijke rol gespeeld in de geschiedenis. De 
westkant van Syrië, de streek Levant, is 
vruchtbaar en bewoond. In het oosten ligt 
Mesopotamië, eveneens zeer vruchtbaar. 
Hier tussen vormt het hartland van Syrië 
een belangrijke verbinding, want ten zuiden ligt een woestijn en ten noorden 
het bergachtige Anatolië. Syrië wordt de bakermat van het christelijk geloof 

genoemd. Hier begon Paulus in de 1e 
eeuw zijn bekeringstocht door Klein-Azië. 
Bekend is het verhaal dat Paulus, de jood-
se christenvervolger, op weg naar Damas-
cus een visioen kreeg, zich bekeerde en 
vervolgens het christendom ging prediken. 
In Syrië vinden we dan ook de vroegste 
christelijke kerkgebouwen. Bij de splitsing 
van het Romeinse Rijk (395) kwam het ge-

Kaart van Syrië

De zonnetempel in Palmyra
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bied onder Constantinopel te staan dat 
Syrië tot in de 7e eeuw bestuurde. In de 
daaropvolgende eeuwen werd het gebied 
herhaaldelijk veroverd en heroverd door 
de Perzen, de Turkse Seltsjoeken, Osma-
nen en zelfs Mongolen. Van 1516 tot 1916 
was het een provincie van het Osmaanse 
rijk. Tijdens de Eerste Wereldoorlog lukte 
het de Britse officier T.E. Lawrence, beter 
bekend als Lawrence van Arabië, om de 

Arabieren over te halen een opstand tegen de Turken te beginnen, ondanks 
het feit dat de Turkse sultan had opgeroe-
pen tot een jihad. Tijdens de Arabische 
Opstand vochten Arabieren onder leiding 
van Hoessein ibn Ali zij aan zij met gealli-
eerde soldaten. De Britse generaal Allen-
by liet Feisal, de zoon van Hoessein, tri-
omfantelijk Damascus binnen rijden. 
Hoewel de Britten aanvankelijk de Arabie-
ren onafhankelijkheid hadden beloofd, 

sloten ze in 1916 de Sykes-Picot-over-
eenkomst, die het Midden-Oosten op-
deelde in een Frans en een Brits gebied. 
Volgens dit verdrag zouden de Fransen 
de kust ook van Noord-Syrië en Libanon 
krijgen, met de grote steden Beiroet, 
Aleppo en Damascus, en de Britten het 
gebied aan de kop van de Perzische 
Golf, met als grootste stad Basra. Het 

binnenland, de eindeloze woestijn, zou 
worden verdeeld in ‘invloedssferen’, 
waar een van de beide landen een mo-
nopolie op exploitatie van natuurlijke 
rijkdommen zou hebben. Het zuiden van 
Syrië tussen de Middellandse Zee en de 
rivier de Jordaan, dat voor Europeanen 
met hun Bijbelse opvoeding als ‘Palesti-
na’ een speciale betekenis heeft, zou 

Moskee in Homs

Het woenstijnkasteel 
Kasr-el Heir (8e eeuw)

De citadel van Aleppo 

Damascus
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onder internationaal bestuur komen. In 1920 werd het 
onafhankelijk koninkrijk Syrië opgericht onder koning 
Faisal I, de latere koning van Irak. Zijn heerschappij 
duurde slechts enkele maanden totdat het Syrische le-
ger de Slag van Maysalun verloor van de Fransen. Hier-
na plaatste de Volkerenbond Syrië onder een Frans 
mandaat. Dit bleef zo totdat in de Tweede Wereldoorlog 
Syrië onder het bewind van Vichy-Frankrijk kwam te 
vallen en het in juli 1941 door de Britten samen met de 
Vrije Fransen heroverd 

werd. Hierna riep Syrië zijn onafhankelijkheid 
uit, maar die werd pas door de meeste landen 
in 1944 erkend. De Fransen bleven in Syrië 

tot 1946. In 1946 werd de Sy-
rische Republiek onafhanke-
lijk. Dit onafhankelijke Syrië 
was een seculiere republiek 
die, gesteund door de Sovjet-
Unie, toenadering zocht tot andere Arabische landen. Van 
1958 tot 1961 vormde Syrië een staatkundige eenheid met 
Egypte als de Verenigde Arabische Republiek (VAR). In 
1961 maakte een militaire coup een ein-
de aan de VAR. In 1963 kwam de Ba’ath-
partij, via een nieuwe staatsgreep, aan 
de macht in Syrië. In 1967 werd Syrië 

betrokken in de Zesdaagse Oorlog tussen een Arabi-
sche coalitie en Israël. Syrië verloor de Golan-hoogte 
aan Israël. Op 22 februari 1971 werd Hafiz al-Assad pre-

sident van de Syrië. Deelname aan 
de Jom Kipoeroorlog in 1973 en in-
menging in de Libanese Burgeroorlog 
(1975- 1990) leverden weinig resul-
taat op, maar Syrië bleef wel een 
machtsfactor in de regio. Het terugkrijgen van de Golan-
hoogte van Israël, op welke manier dan ook, blijft een 
hoofddoelstelling van de buitenlandse politiek, naast een 
oplossing van het Arabisch-Israëlisch conflict en het ver-
groten van de invloed inLibanon. Na het overlijden van 

Faisal 1

Franse militaire zegel (1942) 
met kopstaande opdruk

President 
Hafez-al Assad

Bashar-al Assad
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Hafiz al-Assad in 
2000 werd hij als pre-
sident opgevolgd 
door Bashar al-Assad 
Nadat eind 2010 in 
Tunesië demonstra-
ties begonnen en 
daarbij Ben Ali werd 

verjaagd verspreiden de demonstraties zich door de 
hele regio, waaronder in Syrië. In reactie op de de-
monstraties kondigde Assad hervormingen aan, er 
werd een nieuwe grondwet aangenomen waarin niet 

langer stond dat de 
Ba’ath-partij, een Arabisch nationalistische 
en socialistische partij, de staat en de sa-
menleving leidt en dat er ook andere poli-
tieke partijen gevormd mochten worden. 
De demonstraties veranderden al snel in 
een burgeroorlog waarbij het Syrische Ara-
bische Leger van president Assad en pro-
Assad milities de rebellen, door de secu-

liere regering gezien als “terroristen”, met 
grof geweld bestrijden. Syrië en haar bond-
genoten Rusland, Volksrepubliek China en 
Iran schrijven de opstand en het geweld toe 
aan een jihad door intolerante islamisten 
en salafistische terroristen, gesteund door 
streng-wahabitische monarchieën zoals 
Qatar en Saoedi-Arabië, Frankrijk, en wa-

pen leveringen vanuit 
de Verenigde Staten, de NAVO, Israël en Turkije. Assad 
verklaarde in november 2012 tegenover de televisie-
zender RT, dat er in Syrië geen sprake is van een bur-
geroorlog maar van pogingen tot buitenlandse inmen-
ging door regionale en internationale grootmachten, 
salafistisch extremisme en van terrorisme tegen de 
staat. Hij verklaarde nooit onder buitenlandse druk af-
stand te zullen doen van het presidentschap bevolking. 

Alexandrette

Damascus

De ruines van Palmyra

Britse 'EEF' zegel

Aleppo
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President Assad verklaarde in Syrië te willen blijven, 
leven en ook sterven. In 2014 werden er presidents-
verkiezingen gehouden waarbij ook andere kandida-
ten dan Assad mochten meedoen, hij won die verkie-
zingen met 88,7% van de stemmen. Tot zover de korte 
geschiedenis van Syrië, maar met name postaal ge-
zien (en daarvoor leest u immers dit blad) is de streek 
ook verder nog bijzonder interessant. Syrië was deel 
van het Ottomaanse rijk tot het einde van de Eerste 

Wereldoorlog, toen de Turken werden verslagen. Tot die tijd werden in Syrië 
postzegels van het Ottomaanse rijk gebruikt. Bij de Vrede van Parijs in 1918 
kwam het gebied onder Frans mandaat te staan. In februari en maart 1918 
werden voor het eerst Britse geallieerde zegels gebruikt van het type Pales-
tina met als inscriptie “E.E.F.” (Egyptian Expeditionary Forces). In 1919 
werden in Beiroet, waar de Fransen hun bestuurscentrum hadden ingericht, 
zegels van Frankrijk uit de periode 1900-1906 overdrukt 
met “T.E.O”, wat staat voor ‘Territoires Ennemis Occu-
pés’. Later kregen zegels van de Franse Levant dezelf-
de overdruk. Deze zegels werden alleen in het Franse 
mandaatgebied gebruikt, niet in Palestina. In 1918 ves-
tigde Emir Feisal, de latere koning van Irak, een voorlo-
pige regering in Damascus onder Brits bestuur. Begin 
1920 werden postzegels van Turkije overgedrukt met 
een Arabisch zegel ‘Hakuma el Arabia’, ofwel Arabisch 
Gouvernement. Op 4 maart 1920 werd Feisal uitgeroe-
pen tot ‘Koning van Verenigd Syrië’. Deze overdrukken 
waren slechts ongeveer twee maanden in gebruik: op 24 
juli werd het Syrische leger verslagen door Franse troepen en hield het 
Syrisch-Arabische koninkrijk op te bestaan. In juli 1920 legden de Fransen 
in Damascus beslag op de resterende voorraad zegels van het Arabische 

Gouvernement en overdrukten deze met “O.M.F.” 
(Occupation Militaire Française). Deze opdruk was al 
in gebruik op Franse zegels in het westen van Syrië. 
In het oosten van Syrië bleven deze opdrukken tot 
1922 in gebruik. In 1923 werden Franse postzegels uit 
de periode 1900-1921 overdrukt met “SYRIEGRAND 
LIBAN”, voor gebruik in alle delen van Syrië. In het 
begin van 1924 werden dezelfde Franse zegels uit 

Turkse zegel met 
opdruk

Opdruk O.M.F. 
op dienstzegel
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1900-1921 overdrukt met “SYRIE”, terwijl in 
West-Syrië deze zegels werden overdrukt met 
“GRAND LIBAN” In de tweede helft van 1924 
werd apart een nieuwe serie uitgegeven voor 
Alaouites, de streek aan de kust van de Mid-
dellandse Zee net boven het huidige Libanon. 
Daarvoor werd in dit gebied de zegels van Sy-

rië voor frankering gebruikt. De Alawiten weigerden deel uit te maken van 
de Syrische staat en vormden een eigen staat onder de naam ‘Alaouites’. 
Rond deze tijd werden Franse zegels overdrukt met een 
opdruk in zowel Arabisch als Frans. Ook de zegels van 
Grand Liban en Syrië kregen deze tweetalige opdruk. Op 
1 januari 1925 werden postzegels met landschappen uit-
gegeven, een serie voor Syrië en een serie voor Grand 
Liban. Voor de Alaouites werden de Syrische zegels met 

een tweetalige opdruk 
overdrukt. In 1930 
werd de staat Alaouites, als concessie 
aan de Arabische nationalisten, omge-
doopt tot ‘Gouvernement van Latakia’, 
genoemd naar de grote havenstad in 
deze streek. In 1931 werden 22 postze-
gels van Syrië overgedrukt in blauw en 

zwart met de nieuwe naam “LATTAQUIE”, zowel in het Frans als in het Ara-
bisch. In 1937 ging de staat op in Syrië en kwam een eind aan het gebruik 
van deze zegels. Aan de kust ten noorden van Alaouites ligt ook nog de 
Turkse provincie Hatay, die onder een speciaal sta-
tuut deel heeft uitgemaakt van het Franse mandaat-
gebied. De grootste havenstad hier is Iskenderun, in 

het Frans Sandjak 
d’Alexandrette gehe-
ten. In 1938 zijn korte 
tijd Syrische postze-
gels door de Fransen 
overgedrukt. Op 2 
september 1938 werd 
de onafhankelijke republiek Hatay uitgeroe-
pen, Franse opdrukzegels werden daarna Lattaquie luchtpostzegel



FilatelieKoerier

niet meer uitgegeven. In juli 1939 heeft 
Frankrijk dit gebied overge dragen aan 
Turkije, voornamelijk om de Turken gun-
stig te stemmen in het naderende Euro-
pese conflict. Sindsdien blijft Syrië aan-
spraak maken op de regio. Er zijn in deze 
regio nog twee gebieden die wellicht niet 
binnen het kader van dit verhaal passen, 

maar toch nauw verbonden zijn met de periode van 
Franse overheersing in dit gebied. Het eerste betreft 
het eiland Arwad (in het Frans Ille Rouad), dat voor de 
kust van Latakia ligt bij de stad Tartus. Dit strategisch 
gelegen eiland werd in 1915 door de Fransen bezet en 

later gebruikt als uitvalsbasis 
voor de verovering van Damas-
cus in 1918. In 1919 werd het 
gevoegd bij het Franse man-
daatgebied en het jaar daarop 
kwam het bij de Alaouites. Nu hoort het eiland bij Sy-
rië. Cilicië. Dit gebied heeft nooit bij Syrië gehoord, 
maar werd in 1919 veroverd door de Fransen voor-
namelijk ter bescherming van 
de christelijke Armeniërs die 

naar deze streek gevlucht waren. Postzegels van 
Turkije kregen een opdruk CILICIE, in 1920 volgden 
ook zegels van de Franse Levant en Frankrijk met 
de opdruk T.E.O. Cilicie en O.M.F. Cilicie. In novem-

ber 1921 trokken de Fransen 
zich terug en werd het gebied te-
ruggegeven aan Turkije. Vanaf 
1934 hadden de zegels van Sy-
rië als landsnaam ‘Republique 
Syrienne’, later werd dit simpelweg ingekort tot Syrie. 
Deze situatie bleef bestaan tot eind 1957. Op 1 febru-
ari 1958 vormde Syrië en Egypte de United Arab Repu-
blic (UAR), waarna de zegels deze inscriptie droegen. 
Op 28 september 1961 verliet Syrië de UAR weer en 
werd het land de Syrian Arab Republic. Sindsdien staat 

Tweetalige opdruk   
Syrie
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op de zegels Syrian 
A.R. of enkel Syria. U 
ziet: met name inde 
Franse periode heeft 
Syrië een zeer inte-
ressante postale ge-
schiedenis gekend 
met tal van opdruk-
ken, waarbij er bij de 

zegels ook vele afwijkingen en variaties te vinden zijn. Laten we hopen dat 
de situatie in Syrië spoedig stabiliseert, de archeologische kunstschatten 
met rust gelaten worden en dat de rust in de regio snel terugkeert. Tot die 
tijd kunnen we ons maar het beste bezighouden met de filatelistische nala-
tenschap van het land.

Liggende opdruk O.M.F. Syrie op Franse zegels
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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 
verkoop vindt u op de website onder Diensten/veilingen.

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!

OPROEP MAANDELIJKSE INTERNETVEILING
Leden van aangesloten verenigingen mogen deelnemen aan zowel de 
grote zaalveilingen als de maandelijkse internetveiling. Om deel te nemen 
aan de internetveiling kunt u zich gemakkelijk registeren. Ga hiervoor naar 
www.svfilatelie.nl en klik door naar diensten en veilingen. Klik op het zin-
netje: “klik hier voor de kavels van deze maand”.
Heeft u zelf mooi materiaal voor de internetveiling? Neem dan contact op 
met onze veilingmeester voor de maandelijkse internetveiling dhr. Nico van 
der Lee, internetveiling@svfilatelie.nl of tel. 06 33 88 35 03 
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Beschikbaar vanaf 26 november: 
 
Catalogus van de perfins van Nederland en OR  
3e editie. 
 
Nieuw: 
. 30 nieuwe 
. 3800 nieuwe meldingen 
. gewijzigde uitleg van 
  fiscaalzegels 
. voorbeelden in kleur 
. 360 pagina’s 
EN 
. prijsindicaties 
 
Prijs: €29  
(excl verzendkosten) 
 
Te bestellen via 
www.perfinclub.nl of penningmeester@perfinclub.nl  
 
Aanbieding:  
Catalogus kost €16 als u lid wordt van de 
Perfinclub Nederland (contributie is €13) 
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1/ wij hebben weer een nieuwe vereniging, die haar leden de voordelen 
geeft van het lidmaatschap bij SvF: de Kennemer Postzegel Club! Wij heten 
u allen van harte welkom bij het SamenwerkingsVerband Filatelie! De club 
komt maandelijks bijeen op onderstaand adres: Paviljoen Westerhout op 
het Westerhoutplein 3 te 1943 AA Beverwijk. U leest verder informatie op 
hun nieuwe website: http://www.postzegelvereniging-kennemerland.nl

2/ vanaf 1 januari 2017 sluiten een aantal verenigingen van NVPV aan en 
gaan deelnemen aan het rondzendverkeer. De laatste verenigingen zullen 
per 01-01-2018 aansluiten.

3/ meerdere verenigingen onderzoeken de mogelijkheden om lid te worden 
van SVF. Zie hiervoor ook het voorwoord van de voorzitter. Wij wensen hen 
rijp beraad.

4/ heeft u interessante kavels voor de verkoop. Stuur deze eens in voor de 
halfjaarlijkse veiling in Velp of de maandelijkse veiling op onze website. U 
kunt daar ook uw eigen verzameling verder completeren.

5/ Filatelica Weert houdt haar grote veiling op zondag 27 november a.s. 
in de Philips van Horne Scholengemeenschap, Wertastraat 1, 6004 XG 
Weert. Kijk voor verdere info op www.filatelicaweert.nl 

6/ Phila Venlo houdt haar grote Internationale Beurs op 10 december a.s. 
in Café/Zaal De Wylderbeek, Hagerhofweg 2A, 5912 PN Venlo. Kijk voor 
verdere info op www.philavenlo.nl 

7/ Als u geen gebruik kunt maken van een collectieve ziektekostenverze-
kering, heeft SVF de oplossing voor u SVF heeft met Menzis en Salland 
Zorgdirect een collectieve overeenkomst gesloten. dat de leden van de 
aangesloten verenigingen, deel kunnen nemen aan deze collectieve zorg-
verzekering, alsook hun partners en eventuele andere huisgenoten. Tevens 
kunt u kiezen voor Salland Zorgdirect. Er is géén medische selectie. Voor 
de hoogste tandartsverzekeringen geldt wel een jaar wachttijd, tenzij u kunt 
aantonen, dat uw huidige verzekering van hetzelfde niveau is. U wordt dus 
altijd zonder uitsluitingen geaccepteerd. Vanaf  22 november kunt u weer 
inloggen en het aanbod van Menzis vergelijken met uw huidige zorgverze-
kering. Ga hiervoor naar http://medewerkers.info en kies voor svf. 

Koeriertjes
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Op 13 juni 2015 gaf Post Danmark  vier postzegels uit. Martin Mörck 
maakte de tekeningen. Het ontwerp is van Per Ingemann. Dit alles naar 
foto’s van: Danish Maritime Museum, Danmark / Morten Beck Risom, 
een onbekende fotograaf en Jakob Jensen. Alvorens verder in te gaan 
op deze fraaie uitgave van Denemarken, een verduidelijking van wat 
termen. De wijsheid heb ik ontleend aan Wikipedia. Mocht u nog voor u 
onbekende woorden tegenkomen, dan verwijs ik u naar deze website.

Een volschip 
is een zeil-
schip. Men 
spreekt van 
een volschip 
als alle mas-
ten vierkant 
getuigd zijn, 
dus voorzien 
van ra's. Over 
het algemeen 
noemt men 
een twee-
mastvolschip 
een brik. Een 
d r iemas te r 

wordt ook wel fregat genoemd, maar in oorsprong alleen als het om een 
oorlogsschip ging. De achterste mast werd wel ontdaan van de ra's en 
voorzien van een bezaan met gaffeltopzeil. Je kreeg dan een (kruis)bark.
De bezaan is een zeil dat aangeslagen is aan de achterste mast, de be-
zaansmast, van een schip. Het woord is afkomstig uit het Spaans mesana 
en Portugees mezana.
Vanaf half 16e tot half 18e eeuw hadden de grotere driemast zeeschepen 
een korte achterste mast met een lange roede (Latijn ra), met daaraan een 
driehoekig zeil een Latijnzeil. Dit was in de Zuid-Europese landen de be-
zaan.

Deense zeilschepen
Ton Steenbakkers

De vier zelfklevende zegels
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De achterste mast van een 
zeilschip heet nog steeds be-
zaansmast.
Een volschip kan nog meer 
masten voeren. Dit gaat dan 
met een uitgebreide bemanning gepaard. De mastnamen bij een viermas-
ter zijn van voor naar achter: fokkemast, grote mast, hoofd- of kruismast en 
bezaansmast of jagermast.
Als zeevarende natie heeft Denemarken een grote traditie op het gebied 
van het opleiden van zeelieden aan boord van Deense opleidingsschepen. 

Voor-en achterzijde van het velletje van 
10 zegels. Op de achterzijde een QR, 
waardoor je meer informatie kunt krijgen.
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Deze spelen een belangrijke rol voor jonge mensen die een maritieme op-
leiding volgen of grondig willen kennismaken met het leven op zee. De 
vier postzegels die op 13 juni 2015 werden uitgegeven, tonen de huidige 
scholingsschepen Danmark en George Stage. Daarnaast de twee oudere 
schepen København en Fulton

København
De vijf-mast bark København was gebouwd voor Det Østasiatiske Kom-
pagni. Bij het van stapel lopen in 1921, was het schip een van de grootste 
zeilschepen ter wereld. In december 1928, verliet ze Buenos Aires met als 
bestemming Adelaide, Australië, waar ze ongeveer twee maanden later 
werd verwacht. Het schip verdween echter spoorloos op de reis. Ondanks 
een uitgebreide zoektocht, werden noch verdronken zeelui noch het wrak 
werden ooit gevonden. Nooit heeft men kunnen vaststellen waarom het 
schip verging.

Danmark
Na het verlies van København, werd de training schip Danmark gebouwd 
op voorstel van de toenmalige eerste minister en minister voor maritieme 

In 1981 gaf Noorwegen 3 zegels uit met als motief de zeilscheepvaart. Prachtig gegraveerd. 
Onderwerpen zijn: de lichting van het anker; het hijsen der zeilen; Het trainingsschip de 
‘Christian Radich’.

In 1976 werd door Post Danmark een postzegel uitgegeven 
ter gelegenheid van de tweehonderdste verjaardag van de 
onafhankelijkheidsverklaring van de Verenigde Staten. De 
zegel van 130 øre had een toeslag van 20 øre, bestemd 
voor diverse goede doelen. Afgebeeld werd de ‘Danmark’.
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zaken Thorvald Stauning. Het nieuwe schip liep in 1932 
van stapel. Het is een stalen schip. Het heeft drie masten 
en een hulpmotor, die zorgt voor een snelheid van 9 kno-
pen, wanneer de zeilen zijn gestreken. Het zeilschip heeft 
een grootte van  784 bruttoregistertons. Het was gebouwd 
met als enig doel, de opleiding van zeelieden voor de koop-
vaardij. Op het schip, dat eigendom is van de Deense staat, 
is plaats voor 80 leerlingen. Jongens, zowel als meisjes. 
Ze eten, slapen (in hangmatten) en krijgen onderwijs op 
twee ‘slaapzalen’ (Banjen). De bemanning bestaat naast 
de kapitein uit 16 permanente bemanningsleden, van ma-
chinekamer chef tot kok. Het schip wordt beheerd door het 
maritieme en polytechnische opleidingscentrum Martec in 

Frederikshavn, in het noorden van Jutland. 
Sinds 2010 is de voertaal aan boord van het schip Engels. Dit versterkt de 
taalvaardigheden van de toekomstige zeelieden, terwijl  het ook mogelijk 
maakt voor stagiaires uit andere landen, om een basisopleiding aan boord 
van de Danmark te volgen.

George Stage
De driemaster George Stage werd gebouwd in 
1934 en verving een oudere schip met dezelfde 
naam. Het werd gebouwd door ‘Frederikshavns 
Værft og Flydedok’. Het schip wordt in de vaart 
gehouden door Stiftelsen Georg Stages Minde, 
die werd opgericht in 1882 door de reder Frede-
rik Stage, ter nagedachtenis van zijn zoon Ge-
org, die op jonge leeftijd overleed. Doel van deze 

stichting is ‘het eerste praktische onderwijs geven aan jonge mensen die 
naar zee willen. In de loop der jaren is de Georg Stage gemoderniseerd en 
aangepast aan de eisen van deze tijd.
De George Stage herbergt een van Denemarkens vier nautische opleidin-
gen en is ook het oudste civiele nautische opleidingsinstituut in de wereld. 
Het driemaster volschip heeft een vaste bemanning van 10 personen en kan 
63 trainees herbergen. Het maakt elk jaar in de zomermaanden cruises.

Fulton
De drie-mast schoener Fulton werd gebouwd in 1915 en deed dienst op 

De zegel uit 1993
met een afbeelding 
van de Danmark.

De George Stage, afgebeeld 
in 1993.
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de Noord-Atlantische Oceaan, waar het bijvoorbeeld gedroogde kabeljauw 
vervoerde van Newfoundland naar Spanje. Sinds 1970, toen ze werd over-
genomen door het Nationaal Museum van Denemarken, die de schoener 
renoveerde, is de thuishaven van de Fulton Marstal op het eiland Ærø, waar 
ze oorspronkelijk werd gebouwd. In de jaren 1970 en 1980 werd de Fulton 
gedurende vele jaren beheerd door Mogens Frohn, die een groot deel van 
zijn leven heeft gewijd aan een project, gericht op het geven van een kans 
op een nieuwe start in hun leven, aan kansarme jongeren. Vandaag de dag 
is de Fulton Foundation verantwoordelijk voor de schoener, die voorname-
lijk wordt gebruikt voor schoolreizen voor leerlingen van het primair en lager 
secundair onderwijs leerlingen en scholieren van het voortgezet onderwijs.

Opleidingsschepen - Een populair postzegelonderwerp 
Het is niet de eerste keer dat Post Danmark postzegels uitgeeft met beel-
den van de Deense training schepen. In 1993 werden vier postzegels uit-
gegeven met afbeeldingen van de opleidingsschepen,  ontworpen door Bo 
Bonfils en gegraveerd door Arne Kühlmann. Zowel George Stage en Dan-

Een FDC met het blok je. Het blok je heeft een snijteken (half bolletje) links.
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mark werden opgenomen in de serie. 

Jens Krogh.
Een derde schip dat werd afgebeeld in de serie uit 1993 is de Jens Krogh. 
Dit zeilschip is een kotter. Sinds 1976 wordt dit schip door de zeeverken-

ners uit Aalborg en omgeving gebruikt voor diverse 
activiteiten met kinderen en jongeren. Oorspronkelijk 
werd het schip, gebouwd in 1899, gebruikt voor vissen 
met een sleepnet in het Kattengat en op de Noordzee. 
Tot 1973 deed het als zodanig dienst. Na omvangrijke 
restauratie en verbouwingen werd de oorspronkelijke 
tuigage hersteld. Benedendeks werden kooien en voor-
zieningen voor 19 personen aangebracht. Tegenwoor-
dig zeilt de Jens Krogh als oefenschip/schoolschip. Het 
zeilseizoen is van april tot oktober. Met tochten in de 
zomer als grootste gebeurtenis. Zo’n 600 jongeren krij-
gen jaarlijks de gelegenheid om een stuk mee te varen 

van de ongeveer 4000 zeemijlen die er per seizoen worden gezeild. De 
laatste jaren is de  deelname aan The Cutty Sark Tall Ship’ Race een vast 
onderdeel van het programma. In 1990 lukte het de Jens Krogh om de hoog 
gewaardeerde Cutty Sark Trofy te veroveren. 

Marilyn Anne
Tenslotte nummer vier uit 1993. De gaffelschoener Marilyn Anne lag lange 
tijd in de haven van Struer en lag daar min of meer te vervallen en vergaan, 

toen de gemeente Struer in 1978 ingreep en de 
trotse driemaster behoedde voor een tragisch 
einde. Het schip werd in 1919 in Marstal gebouwd 
en voer in zijn actieve periode naar onder andere 
Newfoundland, Afrika, IJsland, Zweden en andere 
Europse havens, alsmede binnenlandse havens. 
Zijn thuishaven was Ålborg. Na grondige restau-
ratie, die werd uitgevoerd in het kader van een 
werkproject voor jongeren, werd het schip over-

gedragen aan een beheersorganisatie waarin wordt deelgenomen door 
ambtelijke vertegenwoordigers van Ringkøbing amt en de steden Holste-
bro, Herning en Struer.  In 1985 werd de Marilyn Anne in gebruik genomen 
als een school voor kinderen en jeugdigen die een andere uitdaging zoe-

De Jens Krogh, afge-
beeld in 1993.

De Marilyn op het zegel 
uit 1993.
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ken, dan die de traditionele scholen bieden. Naast de vaste bemanning van 
4 personen, is er plaats voor 19 leerlingen. Het schip heeft een nieuw leven 
gekregen als thuis en school  voor kinderen die het normale schoolsysteem 
moe zijn. Tegelijkertijd zorgt het voor blijdschap bij velen, die het leuk vin-
den het fraaie houten schip met volle zeilen op het water te zien.

De Tall Ships races 
The Tall Ships Races 'zijn races voor "tall ships" ( zeilschepen ), die als op-
leidingsschepen dienst doen. The races are designed to encourage interna-

tional friendship and training for young people in the art of sailing. De races 
zijn bedoeld om internationale vriendschap te bevorderen en jongeren de 
kunt van het zeilen bij te brengen. De races worden jaarlijks gehouden in 
de Europese wateren en bestaat uit twee wedstrijdtrajecten van een paar 
honderd nautische mijl , en een 'cruise in company’- traject. Meer dan de 
helft (vijftig procent) van de bemanning van elk schip deelnemen aan de 
races moet bestaan uit jongeren. 
Tussen 1973 en 2003 werden de races bekend als ‘The Cutty Sark Tall Ships 

Gedurende een aantal ja-
ren geeft de Noorse Post 
voorgefrankeerde prent-
briefkaarten uit ter gelegen-
heid van de tall ships races. 
Hier een kaart uit 2014: de 
Mircea uit Roemenië bij 
Frederikstadbrua.
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The tall ships races 
2014 Bergen:sfeerbeeld 
van Bryggen in Bergen

The tall ships races 
2014. Statsraad Lehm-
kuhl 100 jaar.

Statsraad Lehm kuhl 
Lengte 84,60 meter. Type 
rig: Bark. Bouwjaar 1914. 
Thuishaven Bergen.
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Races’, omdat ze werden gesponsord 
door Cutty Sark whiskey. Van 2004 tot 
2010 werden de races ondersteund 
door de stad, provincie en de haven 
van Antwerpen. De huidige sponsor 
van de Tall Ships Races 2010-2014 is 
de stad Szczecin (Stettin). 
Na de Tweede Wereldoorlog, behoor-
den tall ships tot een uitstervende ras, 
omdat ze al enkele decennia eerder  de slag hadden verloren van de stoom 
aangedreven schepen. Het was een gepensioneerde advocaat uit Londen, 
Bernard Morgan, die voor het eerst het idee bedacht, om jonge cadetten 
en zeelieden in opleiding uit de hele wereld, tegen elkaar te laten uitkomen 
in een vriendschappelijke wedstrijd De Portugese ambassadeur in het Ver-
enigd Koninkrijk, Dr Pedro Theotonio Pereira was een groot voorstander 
van dit origineel idee. Hij geloofde erin, op deze manier de jeugd van de 
zeevarende volkeren uit heel de wereld samen te kunnen brengen. Deze 
twee gingen bij elkaar zitten in 1953 en drie jaar later zagen ze hun visie 
werkelijkheid geworden. De eerste Tall Ships race werd gehouden in 1956. 
Het was een race met 20 van de overgebleven grote zeilschepen van de 
wereld. De race was van Torquay, Devon, naar Lissabon , en was bedoeld 

The tall ships races 2010.Sørlandet. 56,69 
meter. Type rigger: fullriger. Bouwjaar 1927.
Thuishaven; Kristiansand.
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als een laatste afscheid 
van het tijdperk van de 
grote zeilschepen. De 
publieke belangstelling 
was zo enorm, dat die 
race de organisatoren  er toe bracht, de Sail Training International asso-
ciatie te stichten. In de doelstelling van deze organisatie lezen we dat zij 
‘..gewijd is aan het bevorderen van het onderwijs en de ontwikkeling van 
jonge mensen van alle nationaliteiten, religies en sociale achtergronden, 
door middel van zeiltraining.’ Sindsdien hebben Tall Ship’s Races jaarlijks 
in verschillende delen van de wereld plaatsgevonden. Met miljoenen toe-
schouwers. Vandaag de dag nemen aan de race meer dan honderd sche-
pen deel, waaronder sommige van de grootste zeilschepen ter wereld.

Het programma van de laatste jaren zag er als volgt uit:
2017: Halmstad (Zweden) - Kotka (Finland) - Turku (Finland) - Klaipèda (Li-
touwen) - Szczecin (Polen) 2016: Antwerpen (België) - Lissabon (Portugal) 
- Cádiz (Spanje) - A Coruña (Spanje) - Blyth (Verenigd Koninkrijk) 
2015: Belfast (Verenigd Koninkrijk) - Ǻlesund (Noorwegen) - Kristiansand 
(Noorwegen) - Aalborg (Denemarken) 
2014: Harlingen ( Nederland ) - Fredrikstad ( Noorwegen ) - Bergen ( Noor-
wegen ) - Esbjerg ( Denemarken ) 
2013: Aarhus (Denemarken) - Helsinki (Finland) - Riga (Letland) - Szczecin 
(Polen) 

The tall ships races 2011 
Stavanger. De Wyvern 
werd gebouwd in 1897 
en is Stavanger Sjøfarts 
museumszeilende Colin 
Archer schip.



FilatelieKoerierblz. 34

Titel: Michel Deutschland 2016/17.
Henk P. Burgman

Voor de verzamelaar die niet zo diep wil gaan 
dat hij de Speciale Michel catalogus van 
Duitsland wil aanschaffen is er altijd nog de 
“gewone” Deutschland catalogus. Deze zéér 
gewaardeerde catalogus is alweer aan zijn 
103de  publicatie toe. In deze uitstekende 
catalogus vinden we alle oude en nieuwe 
zegels vanaf 1849 tot en met 2 Juni 2016. 
Alle door en voor de Duitse gebieden post-, 
dienst-, en andere zegels, postzegelboekjes, 
etc. vinden we hier terug. Uiteraard niet 
zo uitgebreid als in de twee delen van de 
“Spezial” uitgave maar uitgebreid genoeg 
om de doorsnee verzamelaar van alle kanten 
behulpzaam te zijn.
Zoals gezegd vinden we hier alle voor de tot 

Duitsland behorende gebieden of door Duitsland ooit bezette gebieden. 
Dus niet alleen de oude Duitse staten, de DDR en de BRD maar ook 
de bezette gebieden, de koloniën, de Duitse 
postkantoren in o.a. China en Marocco. Vergeet 
ook niet de uitgiften van/voor Saarland, de 
diverse geallieerde zones en West Berlijn etc. 
etc. Met 1120 pagina’s ruim 10.400 afbeeldingen 
en 61.500 prijsnoteringen is het toch nog een 
behoorlijk boekwerk geworden. 
 Wat is er nieuw en/of aangepast in deze editie? 
Wel, ten eerste zijn uitgaven van de Belgische 
Militaire post in het Rijnland, Eupen en Malmedy 
geheel “gereviseerd” hierbij zijn de geplaatste 
afbeeldingen meer dan verdubbeld. Verder 
zijn de hoofdstukken betreffende de bezette 
gebieden in Rusland, Oekraïne en Zara (2e 
Wereldoorlog) geheel opnieuw doorgenomen 
en verbeterd. Uiteraard zijn alle prijzen, meestal 
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opwaarts, aangepast aan de huidige marktsituatie.
Ook bij deze uitgave zijn weer vele zegels opnieuw (met een hogere 
resolutie) ingescand  waardoor de afbeeldingen scherper en helderder 
voorkomen dan voorheen.
Zoals eerder vermeld zijn veel prijzen in opwaartse richting bijgesteld en is 
de minimum prijs voor zegels ook hier ingesteld op 0,30 Euro.
Als “bonus” krijgt u bij aanschaf van deze catalogus een “Wasserzeichen-
Falttafel”, een vouwblad waarop de watermerken staan afgebeeld. Vroeger 
was dat op de achtercover te vinden maar door het gebruik van een harde 
omslag is dit op deze wijze opgelost. Ook deze uitgave is uitgerust met twee 
leeslinten waardoor u favoriete pagina’s makkelijk terug kunt vinden. Verder 
vind u ook in deze verpakking een brochure van de Deutsche Briefmarken 
AG. Een soort van advertentieblad met diverse aanbiedingen van deze 
firma.
Voor de verzamelaar die niet te veel diepgang wilt maar voornamelijk 
de hoofdnummers verzameld is dit weer een perfecte uitgave waarmee 
eenieder weer een jaar mee vooruit kan.
Ook deze uitgave is in de online bibliotheek te vinden. Kijk hiervoor op www.
michel.de.

Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH 
Taal: Duits 
Bladzijden: 1120 
Illustraties: Kleur 
Verlijmd, softcover 23 x 15,5 cm. 
ISBN: 978-3-95402-166-6 
Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH 
Prijs: 54,80 € Excl. verzendkosten. 
Informatie // Verkrijgbaar bij: Schwaneberger Verlag GMBH, Ohmstraße1,
D-85716 Unterschleißheim, Duitsland / Elke gerenommeerde postzegelhandel 
E-mail: europa1@michel.de
Web-site: www.michel.de  

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.
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Titel: Michel Olympische Spiele
Henk P. Burgman

De eerste moderne Olympische spelen werden 
in 1896 in Athene gehouden. Ter gelegenheid, 
en als propaganda uiteraard, van deze spelen 
werden speciale postzegels uitgegeven. Pas 
ter gelegenheid van de spelen in Antwerpen 
(1920) werd het een “traditie” om zegels ter 
gelegenheid en/of met een Olympisch motief 
uit te geven. Vele duizenden zegels van vele 
landen en gebieden zouden te pas en te onpas 
het levenslicht zien. Vooral de vele zegels en 
soms ellenlange series van bepaalde plaatjes 
producerende landen hebben het verzamelen 
van deze zegels geen goede naam gegeven. 
Echter met een doordacht verzamel-idee is er 

best een mooie en interessante verzameling aan te leggen. Tot op heden 
had Michel zich niet aan dit motief gewaagd. Echter deze zomer is er dus 
een catalogus voor dit thema uitgebracht. Het is een flinke pil geworden 
met pakweg 770 pagina’s. Het geheel is alfabetisch opgezet. We openen 
met Aden, Kathiri State of Seiyun, gevolgd door Aden, Mahra State en nog 
een tweetal Aden’s. Via onder andere België en Belgisch-Congo (slechts 
één serie uitgegeven), uiteraard Griekenland, Noorwegen, Oegande en 
de USA belanden we bij Cyprus (Zypern). Als we de laatste Cypriotische 
zegel hebben bewonderd zijn we pakweg 11.500 illustraties en 30.000 
prijsnoteringen verder. Even over deze illustraties. Tot mijn verwondering 
zijn er enkele emissies die in zwart/wit worden weergegeven. De reden is 
mij onbekend, Navraag bij Michel is onbeantwoord gebleven. 
In het voorwoord lees ik dat er een restrictie is op het opnemen en afbeelden 
van postzegels. Ik zal de uitleg onverkort en onvertaald hier weergeven. 

“Für die Olympiasieger gilt dabei die Einschränkung, dass sie nur 
berücksichtigt wurden, wenn entsprechende Briefmarken im Zusammenhang 
mit bestimmten Olympischen Spielen ausgegeben wurden. So fehlen in 
diesem Katalog viele Marken, die den zur Zeit des Redaktionsschlusses 
verstorbenen Boxer Muhammad Ali zeigen, der 1960 in Rom die Goldmedaille 
in seiner Gewichtsklasse errang.”
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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

Ik weet niet wat ik hiervan denken moet. Ik snap best dat je niet alle 
uitgiften met Mr. Ali op hoeft te nemen. Maar waar je de grens trekt is voor 
mij een beetje vaag. Wat ik ook vaag, of beter vreemd, vind is dat er wel 
series opgenomen, en afgebeeld, worden waarin maar een enkele zegel 
een Olympisch motief heeft. Bijvoorbeeld Vietnam, 2004, een serie met 
6 verschillende ruïnes in Griekenland waaronder de Akroplis, het eiland 
Delsos en de ruïne van Olympia. Ook hier geld in mijn opinie, waar trek je 
de grens van wat nog wel of niet relevant is.
De nummering van de zegels volgt de nummering zoals in de Michel landen 
Catalogi is weergegeven. Zodoende krijgen de eerste Griekse zegels, die 
voor de spelen van 1896 werden uitgegeven, de nummers 96 t/m 107 mee. 
In het begin een beetje verwarrend maar eigenlijk wel logisch.
Verder is deze uitgave op vrij wit en iets dikker papier gedrukt dan dat we 
van Michel gewend zijn. De harde kaft ontbreekt gelukkig, anders was deze 
pil helemaal niet te tillen geweest.

Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH 
Taal: Duits 
Bladzijden: 768 
Illustraties: Kleur 
“Verlijmd”, softcover 21 x 15 cm. 
ISBN: 978-3-95402-148-2 
Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH 
Prijs: 68,00 € Excl. verzendkosten. Tevens in een online versie te 
verkrijgen voor 34,00 € 
Informatie // Verkrijgbaar bij: Schwaneberger Verlag GMBH, Ohmstraße1,
D-85716 Unterschleißheim, Duitsland / Elke gerenommeerde postzegelhandel 
E-mail: vertrieb@michel.de
Web-site: www.michel.de  
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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.

Postzegelvereniging Kennemerland / KPC 46 (305)
P.J.A.M. Adrichem 06 373 61 871, 
secretarispvk@gmail.com
www.postzegelvereniging-kennemerland.nl
Bijeenkomsten 2de maandag v/d maand, van 19:00 uur 
tot 22:00 uur met gelegenheid tot ruilen, catalogus uitleen 
en veiling met ongeveer 125-175 kavels. Veiling begint 
vanaf 21:00 uur.
Alle activiteiten vinden plaats in “Paviljoen Westerhout“ 
Westerhoutplein 3, 1943 AA, Beverwijk.

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-
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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
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 (Driebergen) 
(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 (Lichtenvoorde) 
(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
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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.

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: 2de 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 tot 
13:00uur met loterij en veiling. 
Bijeenkomst 4de maandag v/d maand (februari en decem-
ber 3de maandag) vanaf 19:00 tot 22:00 uur.
Alle bijeenkomsten in Brede school “Noorderlicht” Roer-
dompstraat 76, 6601 DL, Wijchen.

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, 
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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 
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.H.A. Janssen-Appeldoorn, 077 473 24 94, 
ietjanssen@ziggo.nl
Bijeenkomsten: 2ste dinsdag v/d maand vanaf 20:00 uur 
met dia/dvd-presentatie en kienen in ´Hotel de Oude 
Hoeve‘ Raadhuisplein 6, 5944 AH, 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 
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en veiling in december eindejaar veiling i.p.v. bingo in 
‘Zorgcentrum Buytenhaghe’, Bergmanstrook 45, 2716 
RR, Zoetermeer.

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 Oranjerie’ 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 Na-
tuurcentrum ‘De Boshoek’, Bospad 3, 3121 CL, Schiedam.

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 20:00 uur 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.
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