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De KNBF Nieuwsbrief kunt u ook lezen (en downloaden) op de KNBF site.
www.knbf.nl. Of scan de QR code met uw mobiele telefoon.
Alle
postzegelverzamelaars, filatelisten en anderen die geïnteresseerd zijn in postzegels,
kunnen zich aanmelden voor een GRATIS abonnement op de KNBF Nieuwsbrief via
www.knbf.nl
Voor het aanmelden geldt het volgende: 1) voor leden van bij de KNBF aangesloten verenigingen: Op
de KNBF website account aanmaken en aanvinken dat u de Nieuwsbrief wilt
ontvangen. 2) voor niet-leden: eenvoudig aanmelden op het hoofdscherm - u
ontvangt dan automatisch een e-mail waarmee u door aan te klikken uw abonnement
kunt activeren. Verder is het voor leden van een bij de KNBF aangesloten vereniging
wel van belang zich aan te melden op de KNBF site om de Bonds-ledenpas te
activeren. U kunt dan gebruik maken van de vele aan de pas verbonden voordelen.
Filatelieblog:
Bezoekt u ook eens onze Filatelieblog een onderdeel van de website van de KNBF
www.knbf.nl . En mocht u interessante informatie of leuke verhalen en artikeltjes
hebben welke geplaatst zouden kunnen worden op Filatelieblog, stuur dan uw
informatie aan redactienieuwsbrief@knbf.nl
GEWONE POSTSTUKKEN MET EEN (ONGEWOON) VERHAAL (4) .
Onder in een schoenendoos lagen een tweetal fdc’s uit de DDR. Gewoner kan een poststuk nauwelijks
zijn, alhoewel je bij zo’n fdc beter kan spreken van een aspirant-poststuk, want iets wordt eigenlijk pas
een poststuk als het ter verzending bij de post wordt aangeboden. De betreffende fdc’s waren voorzien
van zegels uit de serie van 10 stuks die waren uitgegeven ter gelegenheid van het Karl Marxjaar 1953
(Michel nrs. 344 t/m 353) en beide
voorzien van hetzelfde citaat van
Marx.
Het tevoorschijn komen van deze
fdc’s riep weer heel wat herinneringen
op aan mijn
beginnersjaren als
verzamelaar.
DDR
verzamelen?
Niemand in mijn omgeving deed dat.
Zoiets kon gemakkelijk worden
uitgelegd als het hebben van
sympathie met dat land of van een
slechte filatelistische smaak (of van
beide, natuurlijk). Het land gaf
immers veel gegomde zegels uit met
gedrukte nepstempels die niet gelopen
hadden en “sperwaarden”. Die laatste zegels waren slechts beperkt verkrijgbaar (zie ook mijn in 2009
en 2010 op de KNBF website gepubliceerde artikelen 5 en 10) en wee je gebeente als die werden
aangetroffen in een tentoonstellingscollectie! In de Michel catalogus werden zulke zegels indertijd
voorzien van een speciaal tekentje (♦) en een cursief gedrukte prijsnotering. Overigens kwamen de
eerste sperwaarden pas ná de Marx serie.
Tegenwoordig is iedereen het filatelistisch aanvechtbaar gedrag van de DDR vergeten! Als we het
uitgiftebeleid anno 2012 van diverse andere (Europese) postbedrijven bekijken dan heeft het ook
weinig zin meer je nog druk te maken over de DDR in de jaren ’50 tot ’80 van de vorige eeuw.
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Het bijzondere van de serie Marx zegels zit overigens niet het
verschijnen van fdc’s, maar het “rode boekje”
dat bij de serie verscheen (en dat in dezelfde
schoenendoos was opgeborgen). In dat boekje
(circa 15 bij 12 cm, maar hier sterk verkleind
weergegeven) zijn alle 10 zegels afgedrukt op
aparte pagina’s, elk voorzien van een toepasselijk
citaat van Marx, Engels, Lenin, Stalin, Malenkov
(kent u die nog?), en van de “grote” leiders van de
DDR: Wilhelm Pieck, Otto Grotewohl en Walter
Ulbricht . Vrome spreuken ter verheerlijking van de
socialistische heilstaat.

Eén pagina uit dit boekje wil ik u niet onthouden.
Een poging de plechtige formulering te vertalen:
“De stelling van Stalin, dat de opbouw van een sterk
en onafhankelijk Duitsland slechts mogelijk is langs
de weg van vrede en democratie,
wordt bewaarheid”.
Profetische woorden, maar anno
2012 weten we dat het op een iets
andere manier is gegaan dan
Stalin en Pieck hadden gedacht.
Natuurlijk is het filatelistisch
belang van het rode boekje minimaal, maar het levert
een interessant voorbeeld van de politieke
propaganda via het medium postzegel. (auteur: Sjoerd Bangma)
Computer technologie en postzegels
Vandaag de dag is het normaal dat computers worden gebruikt bij het ontwerpen van nieuwe
postzegels, maar dit was zeker niet altijd het geval. De eerste
postzegels, ontworpen met behulp van een computer, werden in
1970 uitgegeven in Nederland. Het was een serie van vijf
zegels met als afbeeldingen een variëteit aan krullen, cirkels en
spiralen. (Zomerzegels 1970 NVPH 965-969). Nu zijn we niet
meer verbaasd dat computers worden gebruikt bij het
ontwerpproces, maar in die tijd was het nogal een nieuwigheid.
In 1970 was de personal computer (PC) nog niet uitgevonden en
Bill Gates en Steve Jobs waren beide 15 jaar oud en totaal onbekend.
De eerste computer werd gebouwd vlak voor de Tweede Wereldoorlog, in 1938
in Duitsland door Konrad Zuse. Hoe dan ook, het Verenigd
Koninkrijk en de Verenigde Staten
betwisten deze
bewering, beide landen beweren dat zij de eersten waren.
In 1939 werd in de USA de
Atanasoff-Berry
Computer
ontwikkeld. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog
ontwikkelden
Alan Turing met zijn team de
Colossus computer om daarmee de geheime codes van de Enigma
coderingsapparaten van Nazi Duitsland te decoderen. De beroemde ENIAC
(Electronic Numerator, Integrator, Analyzer and Computer) was de eerste
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grote elektronische computer in de Verenigde Staten. De machine woog dertig ton en was 5,5 meter
hoog en 24,5 meter lang.
Het gebruik van rekenmachines daarentegen gaat veel verder terug in de tijd. De
oudere generatie zal zich zeker de rekenliniaal kunnen
herinneren, die veel werd gebruikt voor handmatige
berekeningen. Wetenschappers zoals de Fransman
Pascal, hadden al een mechanische telmachine
ontwikkeld – de Pascaline – in 1642. De Duitser
Schuster bouwde een cilindervormige telmachine in
1820 en de Engelsman Babbage ontwikkelde zijn Difference Engine in 1823. Een
veel latere ontwikkeling was de
Curta mechanische calculator
ontwikkeld door Curt Herzstark
tijdens zijn gevangenschap in
concentratiekamp Buchenwald –
het ontwerp van de rekenmachine
duurde net lang genoeg om hem te laten overleven tijdens de
oorlog.
Maar laten we terugkeren naar de moderne computer. De PC (personal computer) dateert van de
midden-zeventiger jaren van de vorige eeuw, met nieuwe bedrijven (Microsoft,
Apple, Atari) die een begin maakten op de onzekere weg van het produceren
van deze kleine machines voor individueel gebruik. Daarvoor waren computers
grote machines die veel geld kostten en die in
gebruik waren bij grote bedrijven. De nieuwe
personal computers waren klein genoeg om op een
tafel of bureau te passen en voor een prijs die ze
binnen het bereik brachten van geïnteresseerden.
Bijvoorbeeld de eerste Apple computers die werden in 1976 verkocht
voor US$ 666,00, nogal een verschil met de veel duurdere en grotere mainframes.
Met de nieuwe computers kwamen nieuwe woorden zoals spreadsheet, graphics,
mouse, keyboard en e-mail. Het Internet, dat dateert
uit de zestiger jaren en het WWW (World Wide
Web) uitgevonden in 1990 (dat is iets meer dan
twintig jaar geleden!) zijn nu algemeen gebruikte
bronnen van informatie. De jeugd van nu groeit op
met moderne technologie en heeft geen angst om
het te gebruiken. De oudere
generatie aarzelt nog een beetje
maar velen hebben de digitale
sprong in het diepe genomen en
genieten
van
de
vele
mogelijkheden.
Zuid Afrika heeft een aantal aan de computer gerelateerde postzegels uitgegeven:
in 1998 het postzegelboekje ‘Science & Technology’ met een PC op het kaft, de
Millennium Stamp van 2000 met een ‘geïntegreerde
schakeling’ (Integrated Circuit) in het ontwerp. Het
zeilsport herinneringsvelletje van 2001 toont een
paar GPS knoppen, in 2003 werd Mark Shuttleworth
(die miljoenen verdiende met zijn internet
onderneming) afgebeeld op een zegel, in 2004 werd
de virtuele postzegel geïntroduceerd en later weer
opgegeven, de Rotary uitgifte van 2005 toonde een
toetsenbord en een muis op een zegel, de
Occupational Health (Gezondheid op het werk)
zegeluitgifte van 2009 had twee zegels met een
computer en in 2010 zagen we het mooie velletje ‘Bridging the Digital Divide’, waarmee aandacht
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werd gevraagd voor de nadelen van het niet hebben van toegang tot computer technologie en het
Internet. Gelukkig maakt de moderne mobiele telefoon digitale technologie
veel toegankelijker voor iedereen. Al deze elementen zijn afgebeeld op
postzegels en zijn een fascinerend onderwerp om te verzamelen. De
computer als zodanig kan worden gebruikt om deze zegels te vinden. Happy
collecting!
(auteur: Wobbe Vegter - Zuid Afrika. Bron: Setempe - The South African Post Office
Philatelic Magazine) - (Wobbe Vegter is de Vice President of Thematics SA. Zijn website
over computer zegels is te zien op http://wvegter.hivemind.net - informatie over Thematics SA is te vinden op
www.thematicsa.co.za/ .)

Verzamelaarsjaarbeurs-Utrecht
Europa’s grootste vintage evenement: dat is de VerzamelaarsJaarbeurs die op zaterdag 14 en zondag
15 april 2012 plaats vindt in de Jaarbeurs Utrecht. Zoals altijd gehouden in combinatie met de Mega
Platen & CD Beurs. Op ruim 2000 kramen verdeeld over 5 hallen is
alles te vinden wat er maar te verzamelen valt, van porseleinen
poppen tot design artikelen, en van serviesgoed tot zakhorloges en
postzegels. Voor wie graag snuffelt in antiek en curiosazaken,
verzamelt of gewoon een gezellig dagje rond wil snuffelen en unieke
items zoekt is de halfjaarlijkse VerzamelaarsJaarbeurs een waar
paradijs. Bovendien zijn er het hele weekend speciale
tentoonstellingen, presentaties, demonstraties en signeersessies. Het volledige programma staat verder
op de site www.verzamelaarsjaarbeurs.nl . De VerzamelaarsJaarbeurs vindt plaats op zaterdag 14 april
van 9.00 tot 17.00 uur en op zondag 15 april van 10.00 tot 17.00 uur.
Rectificatie:
In het artikel: Kascommissie in onze KNBF Nieuwsbrief van februari j.l.
hebben wij verwezen naar een artikel in Bondsbrief 95 van de heer Kok. Dit
moet echter zijn De Kok (voluit H(arrie) P.J.M. de Kok RA. Onze excuses
hiervoor.

Kasteel Amstenrade te koop!!!
Heeft u al eens een kasteel willen bezitten? Nu is uw kans. Kasteel Amstenrade is vanaf 30 januari te
koop.
Met zo’n korte mededeling zal gravin Leïla de Marchant et d’Ansembourg, eigenaresse van het
kasteel, niet helemaal blij zijn. Het betreft dan ook een postzegelvelletje, gewijd aan het kasteel, dat
wordt uitgegeven door PostNL in samenwerking met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Het velletje,
met vijf postzegels, wordt uitgegeven in het kader van het Jaar van de Historische Buitenplaats 2012
binnen de serie Mooi Nederland. Een
serie van postzegelvelletjes die reeds
enkele jaren worden uitgegeven met
daarin
historische
en
culturele
afbeeldingen van diverse plaatsen in
Nederland. Binnen deze serie zijn dan
ook al postzegelvelletjes gewijd aan de
plaatsen
Roermond,
Sittard
en
Maastricht. En nu, logischerwijs, aan
Amstenrade. De velletjes binnen de Mooi
Nederland serie zijn alleen verkrijgbaar
in de genoemde plaatsen, in dit geval de
gemeente Schinnen, of bij de Collect Club van PostNL te Groningen.
Maar wat is nu een buitenplaats? Een buitenplaats is een monumentaal huis of kasteel, vaak met
bijgebouwen, dat een harmonieus en onlosmakelijk geheel vormt met een omliggende tuin of park.
Aldus de Stichting Themajaar Historische Buitenplaats 2012. Met dit themajaar wilt men aandacht
vragen voor het behoud van dit belangwekkend culturele erfgoed. Limburg kent 53 van dit soort
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buitenplaatsen. Hier bij ons, in de Westelijke Mijnstreek, zijn dat naast kasteel Amstenrade, de
kastelen Stein, Elsloo en Obbicht, Huize Genbroek in Geverik, Wolfrath in Born en Millen te Sittard.
Wat Millen betreft, het kasteel ligt in Nederland, het dorpje zelf in Duitsland. Een opmerkelijke
situatie. Het postzegelvelletje laat twee gecombineerde foto’s van het kasteel zien. Een foto met het
kasteel, genomen vanuit parkzijde en een foto genomen van de Chinese kamer. Een prachtig vertrek in
het kasteel. Maar wie het kasteel kent zal beamen dat ook de boiserie salon en de toren salon prachtige
vertrekken zijn die men zeker moet gaan bewonderen. Met zoveel reclame voor haar kasteel krijg ik
zeker een glimlach op het gezicht van gravin Leïla de Marchant et d’Ansembourg!
Contact met onze postzegelvereniging De Philatelist? Mail dephilatelistgeleen@kpnmail.nl
(Auteur: Wim Meens)

Thematisch Verzamelen:
De Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelie (NVTF) is de grootste en de enige algemene
thematische vereniging in Nederland. De NVTF heeft ongeveer 600 leden.
De NVTF werd opgericht in 1952 en heeft als doel het bevorderen van de beoefening van de
thematische filatelie, dit als onderdeel van de algemene filatelie. Om dit doel te bereiken organiseert
de vereniging allerlei activiteiten en geeft haar leden alle gewenste
informatie en adviezen bij het beoefenen van hun hobby.
De NVTF is bedoeld voor alle thematische verzamelaars, dus niet
alleen voor verzamelaars van één bepaald thema. Zowel zij die op hun
eigen manier hun thematische hobby willen beleven, als zij die er over
denken om in de toekomst met hun verzameling aan een
tentoonstelling mee te doen of dat nu al regelmatig doen, zullen zich
binnen de NVTF ´thuis´ voelen.
Leden van de NVTF kunnen via de NVTF hulp krijgen bij alle
aspecten van de thematische filatelie, waar iedere verzamelaar,
ongeacht het thema, vroeg of laat mee te maken krijgt. Een van de
meest voorkomende vragen is: hoe kom ik van al mijn verzamelde
losse postzegels en poststukken tot een echte verzameling of anders
gezegd ´hoe kom ik uit mijn stockboek?´. Maar ook andere vragen
worden vaak gesteld: ´was is goed filatelistisch materiaal en hoe kom ik daar aan, hoe maak ik een
mooi albumblad, hoe moet je een plan maken en wat zijn precies de regels voor tentoonstellingen?´.
Op de landelijke Contactdagen en op de regionale bijeenkomsten kunt u op alle vragen antwoord
krijgen. Het prachtige tijdschrift THEMA dat vijf maal per jaar uitkomt op ca. bladzijden in A-4
formaat en in full colour, is een bron van belangrijke en nuttige informatie. En zoekt u postzegels,
stempelafdrukken, postwaardestukken, postzegelboekjes e.d. voor uw thema, dan kunt u deelnemen
aan de uitgebreide Rondzenddienst, de schriftelijke veilingen in
THEMA of ‘snuffelen’ in het grote aanbod van onze
´huishandelaren´ tijdens de Contactdagen. Wat de NVTF aan al
die verschillende thematische verzamelaars kan bieden, is in
feite in twee woorden gezegd: kennis en materiaal.
Nieuwsgierig? Kijk dan eens op de website van de NVTF: www.nvtf.nl of neem contact op met Jan
Cees van Duin, Berglustlaan 84, 3054 BK Rotterdam, telefoon: 010-4610573, e-mail:
jc.vduin@hccnet.nl .
Forums en websites: Op de site van KNBF (www.knbf.nl ) is een
rubriek: Contact filatelisten waar u de mening van andere filatelisten kunt
lezen en waarop u eventueel zelf commentaar kunt toevoegen - natuurlijk als
u een KNBF ledenkaart heeft en bent ingelogd. De in deze rubriek
opgenomen websites laten een groot aantal bijzonder interessante
verzamelingen en informatiesites zien.
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Agatha Christie, the Queen of Crime
Agatha Mary Clarissa Miller werd op 15 september 1890 geboren in Engeland. Zij was een
schrijfster, die uitgroeide tot een van de meest succesvolle auteurs aller tijden.
Haar werken werden in ten minste 103 talen vertaald, en er werden ruim 4
miljard exemplaren van haar boeken verkocht.Agatha houdt, op nadrukkelijk
verzoek van haar uitgever, als schrijver de achternaam van haar eerste man aan,
dus werd het: Agatha Christie (afb. 1).
Agatha Christie’s oeuvre omvat 66
detectiveromans, 20 toneelstukken, 4 nonfictiewerken, 6 romans en ongeveer 150
korte verhalen. Er zijn bijna 200 verfilmingen van/over Christies
werk en over het leven van de auteur op het witte doek en de
beeldbuis verschenen. Met recht kreeg zij dus de bijnaam “the
Queen of Crime”. Op een tap op een postzegelblok uit Engeland
vinden we deze benaming terug (afb. 2).
Hercule Poirot
In 1920 introduceert Agatha Christie de privédetective Hercule
Poirot in haar debuutroman The
Mysterious Affair at Styles (1920). Hij is
een gepensioneerde Belgische politie-inspecteur die tijdens de Eerste
Wereldoorlog naar Engeland vluchtte. Kenmerkend voor Christie zijn haar
humor, haar kennis van gif en vooral haar ingewikkelde verhaallijnen vol
misleidende aanwijzingen, dubbele valkuilen en een verrassende ontknoping.
Poirot (afb. 3) hecht veel belang aan de psychologie van de verdachten. De bekendste roman met
Poirot is: Murder on the Orient Express (1934).
Miss Marple
In 1930 verschijnt de eerste roman met de amateurdetective Miss Marple: Murder at the Vicarage.
Miss Marple is een dame op leeftijd en woont in het (eveneens fictieve)
Engelse dorpje St. Mary Mead. Ze wordt vaak aangezien voor een
nieuwsgierige oude vrijster, maar lost de meest ingewikkelde moordzaken
op met haar ijzeren logica. Volgens Agatha Christie zelf was Jane Marple
gebaseerd op haar grootmoeder, die altijd van alles en iedereen het ergste
verwachtte.
De eerste verhalen van Miss Marple zijn verfilmd met Margaret
Rutherford (afb. 4) in de hoofdrol. Zij is de miss Marple die bij velen in
de herinnering is gebleven, maar haar vertolking heeft weinig tot niets met de Marple uit de boeken te
maken
The Mousetrap
Ook zeer populair is ook haar toneelstuk The Mousetrap (1952). The Mousetrap (muizenval) is de
langst lopende toneelvoorstelling ter wereld. In
'The Mousetrap' is een aantal gasten door de
sneeuw opgesloten in het hotel van een jong
echtpaar. In de omgeving van het hotel heeft
eerder die dag een moord plaatsgevonden. De
spanning loopt vervolgens nog verder op als er
een tweede slachtoffer valt. Het blijkt al snel dat
alle aanwezigen een motief hebben voor de
moord en ook dat ze in de gelegenheid waren om
deze te plegen. De gasten verdiepen zich in
elkaars geheimen, maar de moordenaar verraadt
zich niet. De Engelse PTT (Royal Mail) heeft een prestige-boekje met postzegels uitgegeven, met op
de voorzijde Agatha Christie’s “The Mousetrap” (afb. 5). (auteur: Willem Hogendoorn).

© KNBF 2011

www.knbf.nl

Pagina 6 van 12

Economische crisis op machinestempels.
Het CBS heeft aangegeven dat we voor de tweede keer kort achter elkaar een crisis in gaan. Dat wil in
economische termen zeggen: twee
kwartalen achter elkaar krimp. In Europa
proberen landen gezamenlijk de crisis op
te lossen. Anderen willen dat niet. Over
hoe de gevolgen van de crisis bestreden
moeten worden lopen de meningen flink
uiteen. En daar gaan we het verder niet
over hebben. Filatelistisch is de huidige
crisis ook (nog?) niet te documenteren.
Dat was tijdens de crisis in de dertiger
jaren
wel
anders.
Gezamenlijke
oplossingen waren toen niet mogelijk
want er was geen ‘Europa’. Men
probeerde op alle mogelijke manieren om
het eigen land te bevoordelen t.o.v. de
andere landen. Er werd, ook in
vlagstempels op brieven, steun gevraagd
voor de eigen nationale producten als
onderdeel van de (handels)politiek.
Onderstaand allereerst drie landen die hun
handel in zijn algemeenheid aan prijzen
(Afbeelding 1):
Boven: “British goods are best” 11-51926 (“Britse goederen zijn het beste”).
Midden: “Buy Irish goods” 2-9-1930
(“Koop Ierse goederen”).
Onder: “Kauft Österreichische
Waren”
21-4-1936.
(“Koop
Oostenrijkse goederen”).
Maar de volgende stempels laten
niets aan duidelijkheid over dat
het kopen van eigen goederen
gezien wordt als een middel tot
het bestrijden van de crisis
(Afbeelding 2):
Boven: “Koopt Nederlandsche
waar, dan helpen wij elkaar” 245-1938.
Midden:
“Bekämpft
die
Arbeitsnot,
kauft
Deutsche
Waren” 13-2-1934 (Bestrijdt de
werkloosheid,
koop
Duitse
goederen.”)
Onder: “Tot bestrijding der
werkloosheid, koopt Belgische
producten” 30-12-1932.
Zouden
we
weer
machinestempels in zetten bij
crisisbestrijding? De toekomst zal
het uit wijzen.
(auteur: Jan Heijs, Amsterdam).
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Nieuw Bondstentoonstellingsreglement
Mede in verband met verschillende wijzigingen in internationale reglementen betreffende
filatelistische tentoonstellingen is het Bondstentoonstellingsreglement van 2007 herzien. Tevens is een
aantal wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de organisatie van een filatelistische
tentoonstelling.
De belangrijkste wijzigingen zijn:
- de mogelijkheid voor een organisatie om onder bepaalde voorwaarden een categorie 3 + 2 + 1
tentoonstelling te organiseren;
- verlaging van het minimum aantal kaders dat als voorwaarde voor de organisatie geldt;
- daaraan gekoppeld de gewijzigde subsidiebedragen die de organisatoren kunnen ontvangen; en
- het invoeren van de mogelijkheid tot het deelnemen met een eenkaderinzending
als beginner dan wel als niet-beginner. Een beginner is een inzender die nog
nooit eerder heeft deelgenomen aan een wedstrijdtentoonstelling. Een nietbeginner kan met een eenkaderinzending deelnemen die beslist niet is uit te
breiden tot een meerkaderinzending.
Het nieuwe Bondstentoonstellingsreglement 2012 is ingegaan op 1 januari 2012.
De tekst van dit nieuwe reglement vindt u op http://www.knbf.nl/ onder
"vademecum", rubriek 102 Tentoonstellingsreglementen. In deze rubriek zijn onder meer ook
opgenomen de reglementen voor eenkaderinzendingen van respectievelijk beginners (102.04.15) en
van niet-beginners (102.04.15a)
Het Jo Toussaint Toernooi 2012 gaat door.
Het Jo Toussaint Toernooi zal dit jaar op zondag 21 oktober 2012 tijdens de Postex in Apeldoorn
worden gehouden.
Vandaar onze oproep: “Doe mee en schrijf je in vóór 15 september
2012!”
Op die zondag staan zowel de lezingen “Algemene Filatelie” als die van
de “Thematische Filatelie” ingepland. De lezingen moeten aan de
volgende eisen voldoen. Het onderwerp van de lezing moet leerzaam zijn.
De toehoorder moet door de presentatie, die kennis en
wetenswaardigheden aangereikt krijgen, waardoor hij geraakt en
uitgedaagd wordt om ook filatelistisch aan de slag te gaan.
De presentatie mag ± 20 minuten duren. Tijdens het verhaal
mogen belangrijke filatelistische stukken d.m.v. een beamer
het verhaal ondersteunen. De organisatie zorgt ervoor dat de
benodigde apparatuur aanwezig is. Een deskundige jury kent
aan diverse onderdelen van de presentatie punten toe. De
deelnemer met het hoogste aantal punten is de winnaar van
het betreffende onderdeel.
Op de website van de KNBF (www.knbf.nl) staat onder het
kopje VADEMECUM: 101.04 BEKERTOERNOOI het nu geldende reglement. Als u belangstelling
heeft om deel te nemen, neemt u dan in ieder geval vóór 15 september contact op met R.M. ten Hoedt
tel: 026-3230947 per email r.tenhoedt01@upcmail.nl. Hij kan u nader informeren. Ga even
enthousiast aan de slag als uw voorgangers uit 2011. En wellicht hebben de verzamelende dames ook
iets in petto?
Postex Nieuws (3)
De voorbereidingen lopen goed en de andere activiteiten beginnen weer vormen aan te nemen.
Ook voor de jeugd zal er dit jaar weer het nodige te doen zijn. In de voorhal kunnen de jeugdleden
weer de nodige spelletjes doen, waarmee punten te behalen zijn.
Deze punten kunnen worden ingeleverd bij de stand van Jeugd
Filatelie Nederland, zij zijn weer aanwezig met de nodige
gevulde stokboeken met zegels, waarbij deze punten van pas
komen. Ook zal er weer een puzzel worden gemaakt, waarbij zij
vragen moeten oplossen, de antwoorden zijn in de grote hal te vinden.
Al met al genoeg activiteiten, aan het eind van de zaterdag- en zondagmiddag zal er een jeugdveiling
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worden gehouden, waarbij de punten ook van pas komen. Al het veilingmateriaal kan alleen door
jeugdleden
worden
verworven,
senioren
mogen
hier
niet
aan
deelnemen.
Wanneer u in wilt sturen voor de tentoonstelling die dit jaar experimenteel categorie 1 en 2 is, vergeet
u niet tijdig het aanmeldingsformulier aan te vragen bij Dhr. B. Mol, Drossaardslaan 21, 4143 BD
LEERDAM. De sluitingstermijn is 30 april 2012.
Ook zal het Jo Toussiant bekertoernooi tijdens de Postex worden gehouden en ik verwijs dan ook naar
het artikel hierover elders in deze Bondsbrief. (auteur: L.L. Louwerse)
Postzegels in Pluimveemuseum Barneveld.
In het Nederlands Pluimveemuseum in Barneveld (Hessenweg 2a, 3771 RB Barneveld - tel. 0342
400073) zijn dit jaar 84 vellen te zien met postzegels en enveloppen die zijn verzameld ter
gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de WPSA
(World Poultry Science Association). Ook is er in
2012 de expositie “Met de Haan aan tafel” te zien.
Hier prijken kip en haan op populaire tafelserviezen
van de grootste porseleinfabrieken ter wereld. En dan
is er natuurlijk de vaste collectie over de
geschiedenis van kip een ei, een oude broedmachine
in werking, een antiek veilinglokaal, een uitgestrekte hoendertuin, een speeltuin voor de kinderen en
nog veel meer! Leuk en leerzaam voor jong en oud! Informatie: www.pluimveemuseum.nl
Open t/m 2 november, dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Ook open op 2e Paasdag
en 2e Pinksterdag. Toegangsprijzen: volwassenen € 5,-- kinderen van 2 tot en met 11 jaar € 2,50.
Nu als extraatje: op vertoon van uw KNBF ledenpas 2 kop koffie of thee gratis!
Het Nederlands Pluimveemuseum in Barneveld is een uniek museum waar de boeiende geschiedenis
van kippen en eieren op eigentijdse wijze in beeld is gebracht.
Met donzige kuikentjes direct uit de oude broedmachine. En
een uitgestrekte hoendertuin waar 20 Oudhollandse
hoenderrassen hun mooiste kleuren tonen. In het oude
veilinglokaal kunnen de bezoekers met een druk op de knop
zelf de veilingklok stil zetten. Een speurtocht voor de jonge gasten maakt het ook voor hen spannend.
Tweede Nationale postzegelbeurs ’s Hertogenbosch
Stichting Hertogpost organiseert op vrijdag 23 en zaterdag 24 maart 2012 in Maaspoort Sports &
Events. Openingstijden voor publiek: vrijdag van 10.00u tot 17.00u en op zaterdag van 10.00u tot
16.00u.
Organisator Stichting Hertogpost brengt tijdens Filafair… 2012, in samenwerking met POST.NL een
bijzondere serie postzegels uit met als thema “de markt en stadhuis van ’sHertogenbosch”. Daarnaast worden er twee speciale FILAFAIR… 2012
beursvelletjes verkocht door POST.NL zelf. Alles wordt aangevuld met twee
bijzondere handstempels en afgesloten met een speciale beurspostzegel van
FILAFAIR.. 2012. De afbeeldingen van deze bijzondere “Bossche” postzegels zijn
gemaakt en bewerkt door Wim van Laarhoven uit ‘s-Hertogenbosch, welke in zijn
vrije tijd veel fotografeert. Zijn bijzondere beelden vielen op bij de organisatie van
Filafair… waardoor men nu kan genieten als postzegelverzamelaar en in het bijzonder als inwoner van
’s-Hertogenbosch, ondanks het feit dat de beelden zijn aangepast.
Voor verdere inlichtingen en voorverkoop zie onze website : www.filafair.nl
Studiegroep Zwitserland geeft boeken en tijdschriften in bruikleen.
Filatelistische Studiegroep Zwitserland heeft op 29 januari j.l. al
haar boeken en tijdschriften in bruikleen afgestaan
aan de KNBF Bondsbibliotheek. Hierdoor worden
alle boeken en tijdschriften opgenomen in de
systematiek van de Bondsbibliotheek waardoor
bezoekers van de bibliotheek voor literatuur over
Zwitserland op één plaats terecht kunnen. Bij de overdracht waren
o.a. aanwezig de heren G. van den Wall Bake, Thöni en Molenaar
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namens Filatelistische Studiegroep Zwitserland, de heer B. Mol, namens de KNBF en de heer
C.H.R.T. Weevers namens de KNBF Bondsbibliotheek. Deze aanzienlijke hoeveelheid literatuur, in
de loop van 75 jaar bijeengebracht, is nu niet alleen toegankelijk voor leden van de Studiegroep
Zwitserland maar voor alle belangstellenden. (foto: de heren Mol en Van den Wall Bake)

Verenigingen – Beurzen – Evenementen
Postzegelbeurzen in Aalsmeer 2012.
Op 17 maart, 21 april, 15 september, 20 oktober, 24
november en 15 december houden wij een Ruilbeurs in
“Het Parochiehuis” Gerberastraat 6 Aalsmeer 0297340484. Openingstijden zijn van 09.30 u tot 15.00 u,
Toegang is gratis. Voor inlichtingen of tafelhuur Dhr. C.
Meurs 0297-343886 of Dhr. S. Zijlstra 0297-340257Of
kijk
op
onze
website
www.postzegelverenigingaalsmeer.nl .
Verzamelbeurs Veghel.
Op de 3e zondagen 18 mrt 2012; 15 apr 2012; 20 mei
2012; 16 sep 2012; 21 okt 2012; 18 nov 2012 en 16 dec
2012 van 09.30 - 12,30 u organiseert de Stichting
Verzamelbeurs Veghel een verzamelbeurs
in
Wijkgebouw "De Golfstroom". van Diemenstraat 1a,
Veghel-Zuid. Met elke maand een expositie van een
verzameling.
Inl.
M.
Bosch,
0413-367786.
E-mail : verzamelbeursveghel@onsbrabantnet.nl
Website
:
http://www.verzamelbeursveghel.nl/
Entree jeugd GRATIS , volwassenen 1,00 euro.
Ruilbeurs Drechtsteden
Dordtse Postjager organiseert op de zaterdagen 24 maart,
28 april, 26 mei, 23 juni, 22 september, 27 oktober, 24
november 2012 de Postzegel Ruilbeurs in De
Gravenhorts, Vijverlaan 1002, Dubbeldam entree en
parkeren gratis - info 06 19234614
Verzamelbeurs Wijk bij Duurstede in 2012
Filatelisten Vereniging Wijk bij Duurstede (FVW)
organiseert op de laatste zondagen van de maanden
januari, februari, maart en april in het voorjaar en van
september, oktober en november een verzamelbeurs. Data
voorjaar: Zondag 25 maart, 29 april 2012, 30 september;
28 oktober en 25 november 2012.Vikinghal,
Karolingersweg 234, 3962 AP Wijk bij Duurstede.
Openingstijd : 11.00 u / 15.30 u. Toegang gratis.
Informatie en/of standhuur: Mw. G. van Lunsen tel. 0622650760. FVW-website: www.fv-wbd.nl.
Ruilbeurs Heemskerk
Postzegelvereniging Heemskerk organiseert op zondag
25 maart 2012 een ruilbeurs voor postzegels. Locatie:
Cultureel centrum “de Jansheren”, Malteserplein 1, 1961
JC te Heemskerk. Aanvang 10.00 – 16.00 uur.
Semihandelaren, en ruiltafels aanwezig. Voor de jeugd
zijn er gratis postzegels. Toegang is gratis en er is
voldoende gratis parkeergelegenheid Inlichtingen: 0251234256 of e-mail: pa_wint@hotmail.com
Postzegelbeurs Apeldoorn.
Op 17 maart, 21 april en 19 mei 2012 van 10.00-16.00
uur wordt door organisatie@eindejaarsbeurs.nl een
postzegelbeurs georganiseerd in Apeldoorn, Locatie
Wijkcentrum Het Bolwerk , Ravelijn 55, 7325 NT
Apeldoorn. Toegang en parkeren is gratis. Info: 0553558600 organisatie@eindejaarsbeurs.nl
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Postzegelbeurs Heerenveen
Postzegelvereniging Heerenveen organiseert op 17 maart
2012 een Postzegelbeurs in De Koningshof, Prinsenweg
1,
Heerenveen.
Info:
pvheerenveen@gmail.com

Postzegelbeurs Leiden: op
LPV “De Postzegelvrienden” organiseert een postzegelbeurs op zaterdag 17 maart 2012 in het Clubhuis KZ
Danäiden, Montgomerystraat 50 Leiden (nabij de Churchillaan) Tijden: 10:00 – 16:00 uur Toegang gratis.
Informatie en tafelhuur onder 071-5312597
Voorjaarsruilbeurs Huizen
PV Huizen organiseert op Zaterdag 24 maart a.s. de
voorjaarsruilbeurs in het gebouw Zenderkerk, Borneolaan
30 in Huizen. Openingstijd van 10.00 tot 16.00 uur, waarbij om 14.00 uur een veiling wordt gehouden van ca 500
kavels. Toegang is vrij. Naast de vrije tafels zijn tevens
enige handelaren aanwezig. Voor nadere inlichtingen kan
men contact opnemen met J. Visscher, tel 035-5387550.
Postzegelbeurs Enschede
Enschedese Philatelisten Vereniging organiseert op
zondag 25 maart 10.00-16.00 uur. Gebouw postduivencentrum, Poolmansweg 128 7545 LV Enschede Info:
053-4313352
Ruilbeurs Bodegraven
Postzegelvereniging N.V.P.V. afdeling Bodegraven
organiseert op zaterdag 31 maart 2012 een ruilbeurs voor
postzegels - munten en ansichtkaarten. Locatie:
Rijngaarde, Rijngaarde 1 te Bodegraven-Dronenwijk.
Aanvang 9.30 – 16.30 uur. Semi-handelaren, ruiltafels en
jeugdhoek aanwezig. Voor de jeugd zijn er gratis
postzegels. Toegang 2 euro (tot 18 jaar gratis)
Inlichtingen: 06-53260579 of 06-13536015
http://postzegelvereniging-nvpv-bodegraven.jouwweb.nl/
Er zijn nog tafels van 120/80 te huur à 5 euro per stuk.
Postzegelbeurs Noordwijk 2012.
Op 31 maart houden wij een Ruilbeurs in “Het
Vinkenhof” Achterzeeweg 1 Noordwijk binnen.
Openingstijden zijn van 09.00 tot 13.00 u, Toegang €
1,00. Voor inlichtingen H. Meeuwenberg 071-3614198 of
kijk op onze website. Goede parkeergelegenheid.
Verzamelbeurs De Meern
Postzegelvereniging Postfris’68 organiseert op zaterdag
31 maart 2012 een verzamelbeurs in cultureel centrum De
Schalm, Oranjelaan 10, De Meern. Openingstijden: 9.00
tot 12.00 uur. Toegang en parkeren gratis. Info: tel
0348443237 of www.pf68.nl
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Postzegelbeurs en veiling Deventer
NVPV Deventer organiseert op zaterdag 31 maart 2012,
van 10.00 - 16.00 u een Postzegelbeurs en veiling (aanvang 14.30 u) in het Wijkgebouw, Van Vlotenlaan 85,
Deventer.
Toegang
gratis.
Info:
www.deventerpostzegelclub.nl
Ruilbeurs en postzegelveiling Harderwijk
PZV Harderwijk e.o. organiseert een ruilbeurs en
postzegelveiling op zaterdag 31 maart 2012 in buurthuis
”de Kiekmure”, Tesselschadelaan 2 3842 GA te
Harderwijk. Toegang gratis.
Opening: 09.00 u tot15.00.
De veiling begint om 12.30
uur. Er zijn nog enkele tafels á € 5 te huur. Inl. tel 0341426444/ email: kramer.timmer@scarlet.nl. Op de veiling
kan niet schriftelijk worden geboden. Voor kopers van de
aangeboden kavels zijn er geen kosten aan verbonden.
Postzegelbeurs Hardinxveld-Giessendam
Op zaterdag 31 maart organiseert PV “De Philatelist” een
postzegelruilbeurs. De ruilbeurs wordt gehouden van
10.00 tot 16.00 uur in het Hervormd Centrum,
Talmastraat 9 te Hardinxveld-Giessendam. Voor info: 0620111834 of arjanvanbaaren@planet.nl
Verzamelbeurs Emmen
WB Evenementen organiseert op zaterdag 31 maart een
grote algemene verzamelbeurs in het Hampshire Hotel
(De Giraf), Van Schaikweg 55 in Emmen, 09.30-16.00
uur. Inlichtingen W. Beerekamp tel. 050-5033926 (’s
avonds) of info@wbevenementen.eu
Internationale beurs voor poststukken en postzegels
Gouda
De Stichting de Brievenbeurs / Filamania organiseert op
6 en 7 april 2012 haar Negentiende Internationale beurs
(geen ruilbeurs) voor poststukken/postzegels, met ruim
45 internationale standhouders, in Sporthalcomplex De
Mammoet, Calslaan 101, Gouda. Speciale activiteit:
Postwaardestukken. Zie www.brievenbeurs.com en
www.filamania.com
Brabantse Filatelistendagen Oosterhout (NB)
De Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars
organiseert postzegelbeurs ‘Brabantse Filatelistendagen’
op de zaterdagen 7 april, 5 mei, 2 juni, 1 september, 6
oktober, 3 november, 1 december
van 13.00 - 16.00 u in Wijkcentrum
De Bunthoef, Bloemenhof 2,
Oosterhout Z - toegang Є 0,50,
parkeren gratis.
Ruilbeurzen Elshout
Postzegelvereniging Philatron Drunen organiseert op
zaterdag 14 april en 12 mei ruilbeurzen in
Gemeenschapshuis ’t Rad, Kerkstraat 39 te Elshout. De
zaal is open van 10 tot 13 uur en de toegang is gratis.
Mail: joop@jheeren.com of 0416-37 99 19
Verzamelaarsjaarbeurs
De VerzamelaarsJaarbeurs vindt plaats op zaterdag 14
april van 9.00 tot 17.00 uur
en op zondag 15 april van
10.00 tot 17.00 uur, in de
Jaarbeurs in Utrecht
Postzegelruilbeurs Tiel
De Philatelistenclub Tiel, Postzegelvereniging Gelders
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Rivierengebied, organiseert op donderdagavond 19
april een openbare postzegelruilbeurs in het AVGN
-gebouw aan de Scheeringlaan 4a in Tiel. Open
19.30 – 22.00 uur. Tevens omstreeks 21.00 uur een
kavelveiling met ca. 150 mooie kavels. Toegang
vrij, zowel voor leden als niet-leden. Info:
www.postzegelclubtiel.nl
Verzamelbeurs Veenendaal
De afd. Veenendaal van F.V. De Globe organiseert op 21
april 2012 de halfjaarlijkse verzamelbeurs in de Veenendaalhal, Nijverheidslaan 8 in Veenendaal. Open: 09.30 tot
15.30 uur. Info: tel. 0318-517569 deglobe-vndaal@live.nl
Verzamelbeurs Reeuwijk
De Verzamelaar, afd. Rijn- en Gouwestreek Boskoop
organiseert op zaterdag 21 april, 20 oktober en 15
december 10.00 - 16.00 u een verzamelbeurs in
Zalencentrum De Brug, Dunantlaan 1, Reeuwijk Info:
J.C.M. Zirkzee 0172 216239 j.p.zirkzee1@kpnplanet.nl
IRIS Postzegelbeurs Papendrecht
Postzegelvereniging “IRIS” uit Papendrecht organiseert
op de zaterdagen 21 april, 20 oktober en 15 december
2012 een postzegelbeurs in De Palm, Van der Palmstraat
3, Papendrecht Toegang en parkeren gratis. Inl: M.
Smeding (0184 415437) e-mail m.a.smeding@tele2.nl
Internationale beurs poststukken en postzegels
"Stichting de Brievenbeurs/Filamania" organiseert de
negentiende
internationale
beurs
voor
poststukken/postzegels op 6 (11.00 - 17.00 u) en 7 april
(10.00 - 17.00 u) 2012, in sporthalcomplex de
MAMMOET, 2804 RT Gouda (Calslaan 101, hoek Burg.
van Reenensingel / Groen van Prinsterersingel.) Ruim 45
gerenommeerde standhouders uit Nederland, België,
Duitsland, Frankrijk en Engeland met een grote
verscheidenheid
aan
poststukken,
stempels,
postgeschiedenis, postwaardestukken, literatuur en
postzegels. Toegang gratis. Brievenbeurs/Filamania is
geen
ruilbeurs.
Info:
www.brievenbeurs.com
www.filamania.com
Filamanifestatie 2012 Purmerend
Op 21 en 22 april wordt in het Jan van Egmond Lyceum,
Hoornselaan in Purmerend een wedstrijd (cat.3) en
propaganda tentoonstelling georganiseerd met ca. 200
kaders. Opbouw 20 april. Open op zaterdag 10.00 - 18.00
u, zondag 10.00 - 16.00 u
Postzegeldag Almere
Op zaterdag 21 april 2012 organiseert V.P.V.A Almere
een Postzegelda in O.S.G. De Meergronden, Marktgracht
65 te Almere-Haven. Mogelijkheid gratis munten en
postzegels te laten taxeren door de Hollandse Postzegel
en muntenveiling. Ca. 150 vijfeurocent boeken aanwezig
en handelaren. Toegang gratis en er is een lift aanwezig.
Ruilbeurs Helmond
Postzegelvereniging de Helmveste organiseert op 3 juni
en 23 september een ruilbeurs in De Fonkel, Prins
Karelstraat 123, Helmond van 09.30 tot 13.00 Info: C.
van Elk tel. 0492-539339
Tentoonstelling 2012 - 2e categorie in Schleiz –
Duitsland
In Schleiz (Thüringen - Duitsland) wordt van 27 t/m 29
april 2012 een tentoonstelling 2e categorie georganiseerd.
Ook inzenders uit de in multilateraal verband samenPagina 11 van 12

werkende landen kunnen zich voor deelname aanmelden.
Informatie: www.briefmarkenfreundeschleiz.de of aan
te vragen bij Dr. Wolfgang Leupold, Fröbelstrasse 26, D07902 Schleiz, Duitsland.
Verzamelbeurs FILANUMIS Houten
Op zaterdag 12 mei 2012 van 09.30 - 16.00 wordt voor
de derde keer in Euretco Expo
in Houten de Verzamelbeurs
Filanumis voor filatelie en
numismatiek georganiseerd.
De beurs van 2011 werd door
1500 verzamelaars bezocht.
Veel NVPH en NVHM
handelaren en niet aangesloten handelaren. Entree Є 4,00
Vrije toegang op vertoon KNBF-bondspas. Secretariaten
van Filatelistische Verenigingen kunnen bij de
organisatie geheel vrijblijvend GRATIS entreekaartjes
voor de eigen leden aanvragen. Dit kan bij voorkeur per
mail info@wbevenementen.eu of telefonisch op 0505033926 (alleen ’s avonds).

Pro-Phil 2012
Filatelistenvereniging “De Helmveste, Helmond en
Omstreken” organiseert op 3 en 4 november 2012 in
Gebouw ‘De Fonkel’, Prins Karelstraat 123 in Helmond
een lustrum tentoonstelling Categorie 3. De
tentoonstelling zal ca. 200 kaders omvatten en wordt
ingedeeld:
wedstrijdklasse,
bestemd voor inzendingen in de
tentoonstellingsklasse 3, 1 en 2
kader, open klasse, voordruk
albumbladen,
jeugd
en
propaganda. Geen kadergeld.
Aanmelden tot 1 augustus 2012.
Plan van de verzameling en
korte omschrijving t.b.v. de catalogus is vereist. Info en
aanmelden: Secretariaat Tentoonstellingscommissie C.A.
van den Broek-Verbeek, Annecyhof 1, 5627 DJ
Eindhoven tel. 040 2427073 of 06 24734756

Indien u uw e-mail adres wilt veranderen waarop u de
KNBF Nieuwsbrief ontvangt dan dient u het volgende te
doen:
U heeft een “account” op de KNBF website:
na in te loggen klikt u op “mijn account”. In
dit onderdeel kunt u bij het onderdeel “E-mail
adres” uw nieuwe e-mail adres invullen. U
dient vervolgens “opslaan” aan te klikken.
- U heeft geen “account” op de KNBF website:
in de begeleidende e-mail bij de nieuwsbrief
kunt u de internet link aanklikken en uw email adres ingeven. Door vervolgens op
“verstuur” te klikken wordt uw e-mail adres
verwijderd. Door op het hoofdscherm van de
KNBF website in het onderdeel “Nieuwsbrief”
uw naam en e-mail adres en vervolgens op
“Verstuur” te klikken wordt de nieuwsbrief in
de toekomst naar het nieuwe e-mail adres
verstuurd

Association
Internationale des
Journalistes
Philatéliques

Volleybal Newsletter
De heer Piet van den Berg uit Roosendaal geeft een
speciale nieuwsbrief uit voor verzamelaars en liefhebbers
van volleybal. De nieuwsbrief is in het Engels geschreven
en behandelt de sport in de breedste zin van het woord,
nationaal en internationaal. De heer Van den Berg is
bereikbaar via: volleyphil@home.nl

Wilt u dat wij ook uw activiteit vermelden in
deze rubriek? Stuurt u dan de gegevens - zo
beknopt mogelijk en in Word - naar
redactienieuwsbrief@knbf.nl en vergeet u
vooral niet te vermelden wanneer, waar en
hoe laat. En een eventueel informatieadres.

Veranderen van e-mail adres:
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