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GEGEVENS SAMENWERKINGSVERBAND FILATELIE
Kantoor Zwaardvegersgaarde 130, 2542 TH Den Haag
E-mail: info@svfilatelie.nl Tel: 070 - 366 34 65

Dagelijks bestuur

Voorzitter (wnd): J.W. Kraaibeek (Hans)
Tel: 06 - 83 71 17 29
E-mail: vicevoorzitter@svfilatelie.nl
Secretaris:
K. Schokker (Klaas)
Tel: 072 - 562 60 95
E-mail: secretaris@svfilatelie.
Penningmeester: Ph. La Maitre (Philippe)
Tel: 0342 - 47 45 11
E-mail: penningmeester@svfilatelie.nl

Algemeen bestuur

Rondzenddienst: J. Alberts (John)
Tel: 010 - 450 84 74
E-mail: rzv@svfilatelie.nl
Nieuwtjesdienst: M.J.M. Gielen (Jeu)
Tel: 077 - 382 00 64
E-mail: nieuwtjes@svfilatelie.nl
Veilingdienst:
C. Ursem (Cees)
Tel: 06 - 13 13 29 38
E-mail: veilingmeester@svfilatelie.nl
Redactie:
L.M.G. Schroeten (Loek)
Tel: 0495 - 56 19 06
E-mail: redactie@svfilatelie.nl
Jeugd:
H.P. van Laarhoven (Hans)
Tel: 055 - 541 87 46
E-mail: jeugd@svfilatelie.nl
Webmaster
M. Molle (Mike)
Tel: 06 - 27 10 77 11
E-mail: webmaster@svfilatelie.nl
Noord:
Oost:
Midden:
Holland:
West:
Zuid:
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M. Molle (Mike)
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R. Peters (Ronald)
E-mail: holland@svfilatelie.nl
M. Veerman (Mart)
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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)
E-mail: jeugd@svfilatelie.nl

Tel: 055 - 541 87 46

Dringende oproep voor Filatelistische
bijdragen voor de FilatelieKoerier
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.

Multilaterale Hertogpost 2017
25-27 augustus 2017 wordt de Multilaterale Tentoonstelling georganiseerd
door Hertogpost in de Brabanthallen te ’s-Hertogenbosch.
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HET BESTUUR VAN SAMENWERKINGSVERBAND FILATELIE
Dagelijks bestuur

Hans Kraaibeek
(wnd-voorzitter) +
(rayonvoorz. Noord)

Klaas Schokker
(secretaris)

Philippe la Maitre
(penningmeester)

Algemeen bestuur
John Alberts
(rondzenddienst)

Jeu Gielen
(nieuwtjesdienst)
Cees Ursem
(veilingen)

Hans van Laarhoven
(jeugd)
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Rayonvoorzitters
Mike Molle
(rayonvoorz. Midden)+
(webmaster)

Vacant

(rayonvoorz. Oost)

Ronald Peters
(rayonvoorz. Holland)

Mart Veerman
(rayonvoorz. West)

Ton Steenbakkers
(rayonvoorz. Zuid)

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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Voorwoord
Beste Lezers,
Voor u ligt de eerste Filateliekoerier van 2017.
Ook dit jaar zullen wij weer 3 uitgaven maken, waarvan u twee digitaal ontvangt en één gedrukte versie.
Het verheugt ons dat wij de Filateliekoerier ook kunnen verspreiden onder
de reeds bij ons aangemelde verenigingen van de NVPV die zich per 1-12018 bij ons zullen aansluiten.
Zo krijgen de leden van deze verenigingen alvast een inkijkje wat het Samenwerkingsverband allemaal te bieden heeft.
Zoals u wellicht heeft gelezen in het Maandblad Filatelie, heeft de KNBF in
mei jl. een pand aangekocht in Houten. Het Bondsbureau, de Bondsbibliotheek en de opslag van de tentoonstellingskaders zullen eind van dit jaar
hier worden ondergebracht. De activiteiten om het pand hiervoor geschikt
te maken zijn inmiddels opgestart.
In dit pand is ook ruimte voor de activiteiten van het Samenwerkingsverband. Onze Algemene Ledenvergadering is akkoord gegaan met het huren
van ruimtes op het nieuwe Bondsbureau, dat zeer centraal in het land ligt
en goed bereikbaar is. Het ligt in de bedoeling om eind dit jaar of begin volgend jaar de kantooractiviteiten van ons rondzendverkeer vanuit Den Haag
naar Houten over te brengen en in een later stadium de veilingactiviteiten.
Over de precieze datum kunnen we op dit moment nog geen uitspraken
doen, maar uiteraard zullen wij u hierover op de hoogte houden. De verhuizing naar Houten geeft ons de mogelijkheid om verenigingen nog beter van
dienst te zijn.
Wij zijn blij met de aansluiting van verenigingen van de NVPV, en mogen
ons ook verheugen in de interesse die andere verenigingen hebben getoond om zich bij ons aan te sluiten.
Om de dienstverlening aan onze verenigingen naar een hoger plan te kunnen tillen en met name ook voor de groei die wij naar de toekomst lijken te
gaan doormaken, zijn wij op zoek naar vrijwilligers voor het rondzendverkeer en de veilingen die ons straks in Houten willen bijstaan.
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Wellicht is dit iets voor u? Neemt u dan contact met ons op.
Tot slot wens ik u allen een hele fijne zomer.
Met vriendelijke groet,
Hans Kraaibeek,
Wnd. voorzitter

Wilt u een Koeriertje plaatsen?

Mail dit naar redactie@svfilatelie.nl en webmaster@svfilatelie.nl en uw Koeriertje wordt zowel op de website als in de eerstvolgende FilatelieKoerier
geplaatst. Uw Koeriertje moet uiteraard wel betrekking hebben op filatelie,
c.q. uw verzameling.

Nalatenschappen of verkoop van uw verzameling
of deel daarvan

Wist U dat wij als SVF een Adviescommissie voor de liquidatie van verzamelingen 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 bovendien 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 zinnetje: “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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D.O. Kirchnermedaille
voor Louis Nobelen
In 1964 is door de toenmalige Internationale Vereniging Philatelica de D.O.
Kirchner-medaille ingesteld, ter nagedachtenis van de heer Kirchner, hoofdbestuurslid van Philatelica en overleden in 1964.
De medaille wordt uitsluitend toegekend aan personen die zich bijzonder
verdienstelijk hebben gemaakt voor de Vereniging. De Vereniging is inmiddels opgegaan in het SVF en de medaille en reglementen zijn overgenomen.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van SVF op 13 mei jl. heeft onze
oud-voorzitter Louis Nobelen, zijn functie als bestuurslid neergelegd.
Als Voorzitter en Algemeen Bestuurslid heeft hij jarenlang ontzettend veel
werk verricht.
Een paar van de zaken waar hij zeer nauw bij betrokken was en welke door
zijn grote inzet tot stand gekomen zijn,
zijn o.a. de fusie van Filatelistenvereniging De Globe met I.V. Philatelica, de
besprekingen met de NVPV die per 1-12018 leiden tot de aansluiting van haar
verenigingen bij SVF, zijn deelname in
de KNBF-werkgroep Huisvesting wat
geleid heeft tot de aankoopvan het pand
van de KNBF in Houten.
Bij al deze zaken, maar ook bij vele niet
genoemde dingen, heeft hij een grote
voortrekkers rol vervuld.
Louis is erelid van SVF en Lid van Verdienste van de KNBF.
Bij zijn afscheid werd hij tot zijn grote
verrassing onderscheiden met de D.O.
Kirchnermedaille in goud, waarbij hem
vanuit de zaal een daverend applaus
ten deel viel.
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FilatelieKoerier

2017 / 1

blz. 11

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 Nederland 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 ruilbeurs komt?
U kunt als lid voor zeer weinig geld zegels kopen uit een geweldige voorraad 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 zegels en materiaal contact op met onze Jeugdleider Hans van Laarhoven.
blz. 12

FilatelieKoerier

Titel: Michel Franse Koloniën
en Gebieden.
Henk P. Burgman

En nu eens iets geheel anders en iets nieuws!
De voor mij liggende catalogus is de eerst uitgave waarin de Franse gebieden
en koloniën gebundeld zijn. Moest de verzamelaar van de Franse gebieden
meer dan twee handen vol catalogi kopen of
op zijn minst bij de bibliotheek gaan lenen kan
dat nu met één aanschaf binnen handbereik
komen. Dat het verzamelen van de zegels
van de Franse koloniën en gebieden populair
was is algemeen bekend. Dat de zegels
veel verzameld werden door thematische
verzamelaars is begrijpelijk. Ook het feit dat
diverse gebieden zogenoemde “afgesloten
gebieden” zijn is natuurlijk best interessant.
Na een klein dip worden deze zegels steeds
meer verzameld en was het verschijnen van
een allesomvattende catalogus slechts een
kwestie van tijd. In deze uitgave vinden we,
volgens de inhoudsopgave, de zegels van de
volgende gebieden : De Franse buitenlandse
kantoren; zegels voor bezette gebieden gevolgd door de algemene
uitgaven voor de koloniën. Verder op alfabetische volgorde de volgende
landen en gebieden: Algerije, Djibouti, de Franse Antarctische gebieden,
Frans-Indochina en -Polynesië, Madagaskar, Marokko, Mayotte, NieuwCaledonië, Réunion, St. Pierre en Miquelon, Syrië, Tunesië, Vanuatu en
Wallis en Futuna. Deze rij word afgesloten met 2 pagina’s zegels voor de
“Zentralafrikanische Republik”. Niet vermeld in de inhoudsopgave aan de
achterzijde vond ik ook nog Ivoorkust en Frans-Equatoriaal Afrika. U ziet
een exotischer palet is er haast niet te bedenken.
Uiteraard vinden we alle postzegels alsmede de Dienst-, Port- Pakket- en
Automaatzegels plus andersoortige uitgaven van al deze gebieden.
De vroegste zegels zijn die uit 1851 voor Réunion en de meest recente
zegels zijn van begin 2017. In deze nieuweling vinden we dus pakweg 165
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jaar postzegelgeschiedenis terug.
Uiteraard is ook deze catalogus opgezet volgens het beproefde Michel
concept met vooraf enige technische en praktische uitleg en word afgesloten
met een steekwoordenlijst die het opzoeken van gebieden ten zeerste
vergemakkelijkt en is voorzien van een harde kaft en twee leeslinten. De
afgebeelde zegels (9500) zijn voor 95% in kleur en zéér scherp afgebeeld,
waardoor het voor de thematische verzamelaar makkelijker is om details te
bekijken en te kunnen herleiden naar hun thema. Het gebruikte papier is
een fractie dikker en witter dan we gewend zijn. Dit komt de voornoemde
duidelijkheid ook ten goede.
In mijn opinie een welkome aanvulling van de Michel reeks. Of het een
blijvertje word? Dat zal afhangen van de animo om dit boekwerk aan te
schaffen.
Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH
Taal: Duits
Bladzijden: 720
Illustraties: Kleur
“Gebonden”, hardcover 23 x 15,5 cm.
ISBN: 978-3-95402-198-7
Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH
Prijs: 89,00 € 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

Titel: Michel Europa-Katalog - 2017
Henk P. Burgman

Band 1: Mitteleuropa
Band 2: Südwesteuropa
De delen 1 en 2 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 (± 34.300 in deze drie
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delen) 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
Liechtenstein,
Oostenrijk,
Zwitserland,
Slowakije, de Tsjechische Republiek, TsjechoSlowakije, 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 was en dat nog het zelfde jaar tot
Hongarije toetrad.
Van alle gebieden vinden we de frankeerzegels
en waar uitgegeven ook de dienst- portluchtpost- en automaatzegels evenals allerlei
andere uitgaven. Bij Zwitserland worden,
onder andere, de zegels behandeld die
uitgegeven zijn voor de diverse internationale
organisaties die daar gevestigd zijn, zoals
UPU, IOC etc. Vele prijzen zijn, meestal naar boven, 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.
In het hoofdstuk Liechtenstein zijn o.a. de prijzen van de FDC’s opnieuw
bewerkt en uitgebreid. Oostenrijk is ook opnieuw bewerkt met nadruk op de
diverse perforatie mogelijkheden en ruim 60 nieuwe drukvarianten. Bij de
zegels van de Oostenrijkse Levant zult u vele prijsstijgingen tegenkomen.
De verzamelaars van Slowakije zullen zien dat de behandeling c.q.
opsomming van de ongetande zegels uitgebreid is en bij Tsjecho-Slowakije
zijn de formaten van veel vellen uit de periode 1946-1954 opgenomen
alsmede enkele nieuw gevonden items toegevoegd. Bij Zwitserland is bij
veel onderdelen de tekst op de schop gegaan en duidelijker opgenomen.
Met 16.800 afbeeldingen en 75.000 aangepaste noteringen in 1312
bladzijden is dit een catalogus die weer aan alle eisen voldoet.
Deel 2; Zuidwest Europa met; Frans en Spaans Andorra, Frankrijk, Gibraltar,
Monaco, Portugal, De Portugese Azoren en Madeira plus Spanje.
De prijsnoteringen voor deze landen zijn intensief tegen het licht gehouden.
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Zo te zien is er door alle geledingen heen een
lichte stijging merkbaar. Zowel bij Frankrijk en
Portugal alsmede de zegels van de Azoren en
Madeira zijn veel verhoogde prijswijzigingen
doorgevoerd. Bij Frans Andorra zijn de
uitgiftedata opgenomen. Bij Portugal worden
de oplagecijfers nu ook meegenomen.
Bij Monaco zijn bij de oudere “klassieke”
uitgaven (t/m 1914) nu prijzen voor brieven
opgenomen.
Ook dit deel is met zijn 17.500 afbeeldingen
en 80.000 prijsnoteringen weer een gedegen
en goed bruikbare catalogus.
Alle delen openen met een overzicht van
technische zaken en uitleg van de gebruikte
afkortingen en kreten. Samen met de verschillend 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”. Zéér veel afbeeldingen zijn opnieuw gescand
met nieuwere technieken waardoor de scherpte en helderheid 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 tot en met pakweg februari/maart 2017
Deze catalogi zijn uiteraard ook als E-Boek te verkrijgen. Kijk hiervoor op de
site van Michel. www.michel.de
Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH
Taal: Duits
Bladzijden: 1312/1504
Illustraties: Kleur
“Gebonden”, hardcover 23 x 15,5 cm.
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ISBN: 978-3-95402-201-4/202-1
Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH
Prijs: 69,80 € per deel 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

Titel: By Mörck
Henk P. Burgman

Onder deze simpele titel is een, in mijn ogen, grandioos mooi boek uitgekomen.
Martin Mörck moet bij de verzamelaar van Scandinavische postzegels
niet onbekend zijn. Geboren in 1955 te
Gotenburg uit een Noorse vader en een
Zweedse moeder en opgegroeid met
vele kunstenaars en hun kinderen, kan
zijn artistieke interesse en ontwikkeling
niet vreemd zijn. In 1975 ging hij in de
leer bij Arne Wallhorn van Sweden Post.
Zijn eerste postzegel die door Zweden
werd uitgebracht was het uiltje uit 1978
(Facit 1008). Sindsdien heef hij voor
vele bedrijven, niet alleen postzegels
en bankbiljetten, gravures gemaakt.
Om wat niet filatelistische onderwerpen
te noemen; Het medaillon op de
Absolut Wodka flessen en etiketten
voor Bucamel, een Spaanse wijn, ook
illustraties voor het modehuis Vuitton,
illustraties voor tijdschriften, logo’s en portretten van vele bekende politici.
Dit boek gaat over zijn leven en werk met als hoofd thema zijn gravures op
filatelistisch vlak. Hij praat met Jon Nordhorn over zijn jeugd, zijn inspiraties,
zijn interesses en bijvoorbeeld hoe hij in China graveurs opleidde. Ook zijn
reizen naar de Lofoten, Groenland en China ontbreken niet. Hij verteld
over deze twee landen en hoe en waarom hij zich aan deze laatste twee
aangetrokken voelt. We zien hem aan het werk en vele van zijn ruim 800,
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postzegels worden, al dan niet uitvergroot,
aan ons getoond. Ook diverse stadia van het
graveren en vele proefdrukken passeren de
revue. Behalve voor alle noordse landen heeft hij
zegels gegraveerd voor onder andere; de USA,
Frankrijk, Oostenrijk, Monaco, China en Japan. In
totaal heeft hij voor 20 postadministraties zegels
gegraveerd en voor 4 landen bankbiljetten.
Uiteraard komen ook zijn hobby’s (waaronder
het verzamelen van Noorse scheepspost en
Groenlandse Tupilak’s) aan bod.De tekst lezen
is soms wat vermoeiend. Het zijn volgens mij
letterlijk uitgeschreven opnames. Want ik herken
zijn manier van spreken maar al te goed. Hij
begint vaak aan een zin of antwoord maar is naar vier, vijf of zes woorden
alweer twee onderwerpen verder. Ondanks dat is het een boeiend boek
waar je eigenlijk geen genoeg van krijgt.
Het is heel apart opgezet, meesterlijk geïllustreerd en in een handzaam
formaat dat je mee kan nemen in bed en dan drie uur later denkt. Nu moet
ik toch echt gaan slapen.
Mocht u geïnteresseerd zijn laat het mij weten. Misschien kan ik het bij
voldoende belangstelling met korting inkopen.
Wit u meer weten over Martin? Kijk dan eens op deze websites :
http://www.martinmorck.se/index.htm - http://stampengravers.blogspot.
nl/2013/06/morck-martin.html en op Wikipedia
Schrijver: Jon Nordstrøm
Taal: Engels
Bladzijden: 264
Illustraties: Kleur en zwart/wit
Gebonden, hardcover 23,5 x 18,5 cm.
ISBN: 978-87-998151-04
Uitgever: Nordstroms Forlag
Winkelprijs: 41 € excl. porto
Informatie // Verkrijgbaar bij: Nordfrim A/S - Kvindevadet 42 - 5450 Otterup
– Denmark
E-mail: contact@nordfrim.com
Web-site: www.nordfrim.dk
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Titel: GREENLANDS CIVIL
AVIATION HISTORY 1960 - 2015
DEPICTED ON STAMPS
Henk P. Burgman

Onder deze titel heeft TELE-POST
(Groenlands postadministratie) weer eens
een mooi en interessant filatelistisch boek
afgeleverd. Zoals de titel al zegt beschrijft het
de nog jonge burger luchtvaart geschiedenis
van Groenland.
Begonnen met een gecharterde Catalina
“vliegboot” is Air Greenland uitgegroeid tot
een volwaardige luchtvaartmaatschappij
die ondanks de vele beperkingen die het
Groenlandse klimaat teweeg brengen zich
goed op de been houd en zelfstandig kan
overleven met een kleine maar moderne
luchtvloot. Uiteraard was vooral in het
begin het regionale vervoer van mensen, goederen, pakketten en post
belangrijk. Vooral het veiligere en snellere vervoer van de post naar de
afgelegen plaatsen en dorpen werden door de kleinere toestellen met veel
succes gedaan. Later werden er door de groeiende economie en interesse
in dit land steeds meer buitenlandse bestemmingen toegevoegd. Ook hier
speelde het snelle en zekere vervoer van post naar het buitenland een
grote rol.
Ondanks dat helikopters en vliegtuigen van levensbelang waren zijn
er voor 2011 maar enkele zegels uitgebracht met deze toestellen als
onderwerp. Na 2011, een jaar na de viering van 50 jaar Air Greenland, is
POST GREENLAND begonnen met het uitgeven van een serie zegels die
de meest gebruikte en tot de verbeeldingsprekende toestellen weergeven.
De zegels zijn allen ontworpen en geëtst door Martin Mörck die al voor
vele Scandinavische landen postzegels heeft ontworpen. Rond elk toestel
dat afgebeeld is op een van de zegels gaan vele verhalen de ronde. Niet
alleen luchtvaart verhalen maar ook keiharde feiten en gebeurtenissen
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die minder glorieus waren. Veel van deze verhalen zijn hier opgeschreven
en geïllustreerd met prachtige foto’s en uiteraard de postzegels zelf. Alle
12 de zegels zijn opgenomen in het boek. De zegels zijn afgestempeld
met het eerste dag stempel waarop het zegel was uitgegeven. Behalve
de eerder genoemde Catalina PBY-5A komen we andere bekende namen
tegen zoals de “De Haviland DHC-3 Otter”; de DC-4 en DC-6; De “Sikorsky”
helikopter; de “Twin Otter”, de “Dash 7 en 8” tot aan de Airbus 330-200. in
13 hoofdstukken worden vele feiten uit de doeken gedaan maar wel op een
meer dan prettig leesbare wijze.
Ook dit boek voldoet weer aan de hoge eisen die TELE-POST aan al zijn
filatelistische boeken stelt. Diverse eerdere uitgaven zijn nog steeds via de
website verkrijgbaar.
Schrijvers: O. Dam - S. Aðalsteinsson & F. Øelund
Taal: Engels
Bladzijden: 57
Illustraties: Kleur
Hardcover, 28 x 25 cm.
ISBN: 978-87-91951-07-7
Uitgever: TELE-POST; A.P. Frandsen
Winkelprijs: 300 DKK incl. porto
Informatie // Verkrijgbaar bij: TELE-POST, Videnpark Trekantsomraadet,
Vesterballevej 5, DK 7000 Fredericia, Denemarken.
E-mail: apf@telepost.gl
Web-site: www.stamps.gl

Titel: Icelandic Numeral
Cancels 1903 - 1960
Henk P. Burgman

Voor de verzamelaar en geïnteresseerde in IJslandse nummerstempels
is er onlangs een tweedelige uitgave op de markt gekomen. de IJslandse
verzamelaar Brynjólfur Sigurjónsson heeft zijn in jaren opgedane ervaringen
op papier gezet en wel op een hele bijzondere wijze.
Elk nummer heeft een eigen pagina. Per nummer zien we waar op IJsland
het stempel in gebruik is geweest. Indien mogelijk zien we een foto van
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de farm, kantoor of schip waar
het stempel in gebruik waren.
Dit kan op meerdere plaatsen
zijn geweest. We vinden een
grafiekje waarin te zien is in
welke periode de meeste
stempels zijn gebruikt en een
afbeelding van het stempel
op een poststuk en anders
op een zegel. Uiteraard word
er vermeld, indien bekend,
in welke periode het stempel

waar in gebruik is geweest en
op welke zegels het voorkomt.
Zelfs handgeschreven nummers
worden vermeld. Een database
van pakweg 11.000 zegels en
1000 brieven liggen ten grondslag
aan dit magistrale werk.
In deel 1 beginnen we met een korte
uitleg over hoe de onderzoeken tot
stand kwamen, een korte uitleg
over de typen etc. Het sluit
af met een 7-tal appendices
waarin
verschillende
belangrijke onderzoekspunten
en resultaten uitgelicht worden.
En, ja, daar tussen in vinden
we de schat aan informatie
waar de verzamelaar van
nummerstempels zo naar
op zoek is. dit eerste deel
behandeld de nummers 1 tot
2017 / 1

blz. 21

en met 173.
Deel 2 start meteen met het nummer 174 en racet dan door naar nummer
300. Het sluit af met een uitgebreide appendix waarin de op alfabetische
volgorde de plaatsnamen staan vermeld, inclusief waar de plaats, provincie
van gebruik was, welk nummer er gebruikt was en op welke bladzijde we
het kunnen terug vinden. Een lijst met mensen die hebben meegewerkt en/
of materiaal beschikbaar hebben gesteld sluit het boek af.
Ik heb begrepen dat van elk deel slechts 50 exemplaren zijn en kosten ± 90
€ per deel Exclusief verzendkosten.
Schrijver: Brynjólfur Sigurjónsson
Taal: Engels
Bladzijden: 357 + 218
Illustraties: Kleur
Hardcover, 21 x 25 cm.
ISBN: 978-9979-72-375-2
Uitgever: Blurb Inc.
Prijs: ± 90 € per deel

Titel: Michel SAAR-SPEZIAL 2017
Henk P. Burgman

Na dertien jaar is er eindelijk weer een
gespecialiseerde
catalogus
voor
de
verzamelaars van postzegels en poststukken
van het Saar gebied gepubliceerd. Het is het
wachten waard geweest. In samenwerking
met de Arbeitsgemeinschaft Saar is het een
waar “handboek” geworden. Deze studiegroep
heeft zéér veel materiaal aangedragen dat
tot voorheen n iet in deze Michel uitgave te
vinden was. Om enkele aspecten te noemen;
Diepgaande weergave van vele variëteiten en
plaatfouten bij zowel de oudere emissies (19201935) als bij de latere uitgaven (1947-1959); een
lijst met druknummers en corresponderende
drukdata; uitgebreide posttarieven overzichten
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en zéér veel zegels die nu in kleur afgebeeld zijn.
Uiteraard vinden we alle zegels en dienstzegels
die in de verschillende perioden zijn uitgebracht
evenals veel postwaardestukken. Aparte
rubrieken met betrekking tot gebruikte stempels,
oplage cijfers van de Heuss zegels etc. etc. het
is er allemaal terug te vinden. Deze publicatie
bevat 166 bladzijden waarin 1300 afbeldingen
en 10.000 prijsnoteringen terug te vinden zijn.
In mijn opinie is het, ondanks de pittige
aanschafprijs, een aan te bevelen uitgave voor
de verzamelaar van dit vaak omstreden gebied
met een roerige geschiedenis.
Meer informatie over de Arbeitsgemeinschaft
Saar kunt u vinden op :
http://www.arge-saar.de/index.html
Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH
Taal: Duits
Bladzijden: 166
Illustraties: Kleur
“verlijmd”, softcover 22,5 x 15 cm.
ISBN: 978-3-95402--228-1
Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH
Prijs: 49,80 € 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 - Plattenfehler
Bund/Berlin
Henk P. Burgman

Weer een nieuwkomertje! Maar wel een leuke!
De huidige verzamelaar lijkt een beetje uitgekeken op het recht door zee
verzamelen van postzegels. Niet alleen omdat hij alles al heeft maar ook
omdat veel verzamelaars bij hun collega’s
dezelfde verzameling zien als dat zij hebben.
Een manier om een land, gebied of thema
anders te verzamelen is op zoek gaan naar iets
afwijkends. En... wat is er nou afwijkender dan
een afwijking? Maar ja wat is een afwijking. Is
een druktoevalligheid een afwijking? Ja! Is een
plaatfout een afwijking? Ja! Maar wat is nou
een druktoevalligheid en wat een plaatfout?
Hele discussie kunnen daar aan opgehangen
worden. En iedereen heeft gelijk! Toch? Zo
lang je maar verzameld wat en hoe je zelf wilt.
Toch zijn er wel wat puntjes die men in het oog
moet, kan, houden.
Persoonlijk vind ik
dat een plaatfout
iets anders is dan een (druk)afwijking of een
(druk)toevalligheid en dat het met het blote oog
te zien moet zijn. Hoe ver je wilt gaan met het
benoemen moet de verzamelaar voor zich zelf
uitmaken. Afijn de Michel redactie heeft besloten
om een catalogus uit te geven die, zoals de titel
weergeeft, plaatfouten beschrijft en weergeeft.
Veel informatie is al eerder gepubliceerd o.a. in
verschillende tijdschriften en in de DeutschlandSpezial deel 2 van Michel. Maar als je die dure pil
niet wil aanschaffen voor alleen de plaatfouten
is dit een waardige een goedkopere oplossing.
We vinden niet alleen de plaatfouten op zegels
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maar ook die bij postzegelboekjes en automaatstroken plus één pagina
met plaatfouten voor het “Bundesland” Saarland. De redactie is er vanuit
gegaan dat de afgebeelde plaatfouten met het blote oog waarneembaar
moeten zijn. Dus “vliegenpoepjes” die bij een vergroting van x 10 te
voorschijn komen zult u niet tegenkomen. Met ruim 170 bladzijden en 1600
afbeeldingen plus 8000 prijsnoteringen bent u helemaal up to date wat deze
aardige tak van sport betreft.
Het is een goed initiatief om een plaatfoutencatalogus samen te stellen
en te publiceren. Een nog beter initiatief is het in leven roepen van een
“Forschungsgruppe” voor plaatfouten en dat is ook de bedoeling. Mocht
u interesse hebben in deze groep kunt u contact opnemen met de Michel
redactie via: europa1@michel.de
Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH
Taal: Duits
Bladzijden: 174
Illustraties: Kleur
“Verlijmd”, softcover 22,50 x 15 cm.
ISBN: 978-3-95402-210-6
Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH
Prijs: 39,80 € 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

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 aangesloten verenigingen gesorteerd op verenigingsnummer. Gelieve correcties, mutaties en ter zake doende aanvullingen per e-mail door te geven
aan de ledenadministratie leden@svfilatelie.nl bij voorbaat dank.
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 19:3021:30 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
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uur. Alle activiteiten vinden plaats in ‘t Parochiehuis’, Gerberastraat 1, 1431 SG, Aalsmeer.
Postzegelvereniging Amstelveen (303)
J.M. Korver, 020 64 34 03,
janenwilkorver@hotmail.com
Bijeenkomsten: 3de dinsdag v/d maand in ‘Bejaardencentrum 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)
S.J. Kraaij, 0227 60 20 06,
johnkraaij@quicknet.nl
Bijeenkomsten: 1de woensdag v/d maand in ‘De Cultuurschuur’, 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 Facebook 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, Harderwijk.
Kamper Filatelisten Club (409)
J.G. Fidder, 038 331 59 68,
johan.fidder@telfort.nl
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 Prinstererstraat 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,
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eefbakker@home.nl
Bijeenkomsten: 2de donderdag v/d maanden september
t/m mei van 19:15-22:00 uur in Speeltuin ‘De Blekkerhoek’, 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 20:00 uur bij Speeltuinvereniging ‘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. Uilenburcht’, 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 19:30 uur).
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: Vanaf 19:30 uur met o.a. zegelen, verlotingen en veiling op de 3de maandag v/d maanden september t/m mei 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 ‘Caleidoz’, Breedestraat 39, 6983 AC, Doesburg.
Philatelistenclub Tiel (511)
H. van Dintel, 0344 69 14 79
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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.

vanaf 20:00 uur met kleine loterij in Zalencentrum ‘Parkstaete’, Parkstraat 3 B, 6881 JA, Velp,
Bijeenkomsten: 2de maandag v/d maand vanaf 19:30 uur
met bingo in Zalencentrum ‘Onder de Toren’, St. Maartenstraat 54, 6661 DA, Elst.

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
(ruilen 19:00-20:30 uur) in de Kerkgemeen-schap ‘Protestantse 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 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 Vredehorst’, Tarthorst 1, 6708 HG, Wageningen.

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 donderdag 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 verloting, 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’ Rhenen, 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 serviceflat ‘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
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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 december 3de maandag) vanaf 19:00 tot 22:00 uur.
Alle bijeenkomsten in Brede school “Noorderlicht” Roerdompstraat 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. Hermsen, 0316 52 68 26,
johanhermsen@versatel.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’, Cypresstraat 58, 61016 JX, Echt
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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
verenigingsavond met de behandeling van de agenda
doorgaans stoppen we omstreeks 23:00 uur.
Ruilbeurzen: in de maanden febr., mei, sept. en nov. laatste zondag v/d maand van 9:30 tot 13:00 uur.
Alle activiteiten vinden plaats in ‘De Fonkel’, Prins Karelstraat 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.
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 09:0012:30 uur.
Veilingen: in het voorjaar en in het najaar grote veiling.
Zie website.
Alle activiteiten vinden plaats in Ontmoetingsplein ‘MuzeRijk’, 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.
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Beurzen met veiling: laatste zondag van maart en november in het gebouwencomplex van de Scholengemeenschap ‘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: 3de zondag v/d maand om 09:30 uur is de
zaal open voor het doen van aankopen bij de nieuwtjesdienst, de handelaren of onderling ruilen, na afloop verlotingen, veilingen en/of lezingen 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, Noordwijkerhout.
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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.

Bijeenkomsten: 2de maandag van de maand vanaf 20:00
uur tot ca 22:00 uur.
Ruilbeurs: 4de zaterdag van de maand van 13:00 -16:00
uur. In de maanden juni, juli en augustus zijn er geen bijeenkomsten en beurzen.
Alle activiteiten vinden plaats in “Zalencentrum Protestantse Gemeente Brielle”, Langestraat 76, 3131 VJ,
Brielle.

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, ruilbeurzen 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’, Beemsterstraat 4, 2131 ZB, Hoofddorp.
Bijeenkomsten: 2e donderdag v.d. maand vanaf 19:00uur,
ruilbeurzen op de 4e zaterdag v/d maanden januari, februari 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.
Twee maal per jaar grote veiling in ‘De Jeugd van Gisteren’, Beemsterstraat 4, 2131 ZB, Hoofddorp

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,

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 nalatenschappen en liquidaties van postzegelverzamelingen.

Filatelistenvereniging Hoekse Waard (Oud-Beijerland) (915)
M. van Aalst, 0186 61 95 90,
fam.vanaalst@suntel.nl
Bijeenkomsten: 2de donderdag v/d maand van 19:3022:00 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 .20:0022:30 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 Natuurcentrum ‘De Boshoek’, Bospad 3, 3121 CL, Schiedam.

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

Filatelistenvereniging IJssel- en Lekstreek (Capelle
aan den IJssel) (919)
R.J. Tanja, ’s avonds 06 532 87 218,
l.dekooter@live.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 Monster (905 aspirant lidvereniging)
N.W.M. van den Ende, 0174 41 57 38,
nwvdende@caiw.nl
Bijeenkomsten: 1ste donderdag van de maand zaal open
19:30 uur bijeenkomst vanaf 20:00 uur met lezing of dialezing veiling en gelegenheid tot ruilen.
In de maanden juli en augustus zijn er geen bijeenkomsten. Alle activiteiten vinden plaats in “Gebouw OJOS”
Choorstraat 95 2681 AR, Monster.

Postzegelvereniging Philatelica West-Brabant (Roosendaal) (921)
A.K.H.M. Coppens, 076 503 55 24,
secretaris@filawb.nl
www.filawb.nl
Bijeenkomsten: 3de donderdag van de maand van 18:3022:00 uur. Ruilbeurzen: 1ste dinsdag van de maand van
13:30-16:30 uur.
Alle activiteiten vinden plaats in ‘’t Turfschip’, Lange Brugstraat 63, 4871 CM, Etten-Leur.

Filatelie Brielle e.o. (907 aspirant lidvereniging)
Mevr. W. van Staveren, 0181 40 23 21,
wilke931@hotmail.com

blz. 30

FilatelieKoerier

