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Nederlandse deelname aan New York 2016 en WESTFILA 2016
Ook in 2016 zullen weer vele evenementen in het buitenland gehouden worden.
Aan twee van deze evenementen zullen wij extra aandacht besteden omdat hier via de KNBF
Nederlandse inzenders zullen deelnemen.
Van 28 mei tot 4 juni 2016 vindt in het Jacob Javits Convention Center in New York de World Stamp
Show NY2016 plaats. In dit enorme complex met 27312 m2 vloeroppervlakte worden in 4000 kaders
collecties van over de hele wereld tentoongesteld, zijn ruim 50 postadministraties vertegenwoordigd
en geven 60 gespecialiseerde verenigingen acte de presènce.
Meer dan 200 handelaren verkopen en kopen zegels,
fdc's, collecties, poststukken en een ruim assortiment aan
ander filatelistisch materiaal en toebehoren.
Onder begeleiding van landscommissaris Arie Zonjee
zullen de Nederlandse deelnemers hun collecties
tentoonstellen. Wij zullen u uiteraard van hun
wederwaardigheden en ervaringen op de hoogte gaan
houden.
Aan publiek geen gebrek, men verwacht gedurende de 8 dagen dat dit evenement duurt ruim 200.000
bezoekers. Overigens: mocht u in de buurt zijn: de toegang is gratis!
Het andere evenement is wat dichterbij.
Van 10 tot 12 juni 2016 wordt in Belgie in Roeselare, Westfila 2016 georganiseerd.
Dit Nationale Kampioenschap voor Filatelie wordt georganiseerd door de KLBP, de Koninklijke
Landsbond der Belgische Postzegelkringen.
Hoewel het een Belgisch nationaal kampioenschap is, heeft men exclusief
100 kaders beschikbaar gesteld voor Nederlandse deelnemers. Ook hier
zal Arie Zonjee de Nederlandse
deelnemers begeleiden. Van de resultaten van Nederlandse deelnemers
aan deze tentoonstelling zullen wij u op de hoogte houden.
De zaalruimte in Belgie is bescheiden in vergelijking met New York, op
ruim 2000 m2 vindt de tentoonstelling plaats, zullen verenigingen zich
presenteren en kan men postzegels en toebehoren kopen en verkopen bij
de aanwezige handelaren.
Leuk detail is dat de Belgische Post gedurende de drie dagen van het evenement telkens een velletje
postzegels uitgeeft in het teken van de "Groote Oorlog", bij ons als WO I bekend.
Wij wensen alle deelnemers veel succes!
Voor de liefhebbers ook nog een tweetal andere filatelistische evenementen:
21-26 oktober PhilaTAIPEI in Taiwan: www.taipei2016.post.gov.tw/post/taipei2016/en/intro.jsp
2023 november Hong Kong 2015, uiteraard in Hongkong: www.hongkong2015stampexpo.com
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Verrazano-Narrows Bridge
De Verrazano-Narrows Bridge is een dubbeldeks hangbrug over The Narrows, die de boroughs (een
borough is een politieke verdeling die van oorsprong in Engeland wordt gebruikt), Staten Island en
Brooklyn in New York City verbindt, met een doorvaarthoogte van 69,5 meter
en een hoogste punt van 211 meter. De langste overspanning is 1298 meter. De
brug heeft 12 autorijbanen, als deel van de Interstate 278 en verwerkt ongeveer
190.000 voertuigen per dag.
De brug is genoemd naar de Italiaanse ontdekkingsreiziger Giovanni da
Verrazzano (door een vergissing is er een z in zijn naam weggevallen), de eerste
Europeaan die de rivier de Hudson
verkende. De brug heeft een maximale
overspanning van 1298 meter en was na de
voltooiing in 1964 de langste hangbrug ter
wereld, tot de voltooiing van de Humber
Bridge in het Verenigd Koninkrijk in 1981.
Hij heeft nu de op zeven na langste overspanning in de wereld en
het is de langste hangbrug in de Verenigde Staten. De 211 meter
hoge torens kunnen vanuit een groot deel van de New Yorkse
agglomeratie gezien worden.
De brug is een belangrijke schakel in het lokale en regionale wegennet. Hij is daarnaast het startpunt
van de New York City Marathon. De brug fungeert tevens
als een toegang tot de haven van New York; alle
cruiseschepen en de meeste containerschepen die
aankomen in de haven van New York en New Jersey
moeten onder de brug door.
De brug heeft 12 rijstroken, zes bovendeks en zes
benedendeks.
De bouw begon op 13 augustus 1959 en het bovendek
werd geopend op 21 november 1964. Het benedendek
werd geopend op 28 juni 1969. Vanaf 1964 tot 1981 was
het de langste hangbrug ter wereld, daarvoor had de Golden Gate Bridge het record. Deze titel werd in
1981 overgenomen door de Humber Bridge in Engeland. De bouw heeft $320 miljoen gekost.
100 jaar 1e Rally Aérien de Monaco:
Ongeveer honderd jaar geleden, van 24 tot 31 maart 1912, vond de eerste rally voor vliegtuigen plaats
in Monaco. Sprake was met name van een rally voor watervliegtuigen, dit als vervolg op de auto- en
bootrally’s die al eerder waren georganiseerd. Aanleiding was de uitvinding van het watervliegtuig
door Henri Fabre in 1911, die met zijn tweede vliegtuig aan de rally
deelnam. Maar vooral ook dank zij de inspanningen van Prins Albert
I, beschermheer van wetenschap en technologie.
Acht vliegtuigen namen deel aan de verschillende test-onderdelen van
de rally, die vier landen vertegenwoordigden, België, Chili, Frankrijk
en de verenigde Staten. Winnaar was de Belg Fisher met een Henry
Farman vliegtuig.
Het succes van de rally maakte dat van 1 – 16 april 1913 een rally
werd georganiseerd onder de naam Schneider Trophy.
De Schneider Trophy, officieel Coupe d'Aviation Maritime Jacques
Schneider, is een trofee die op 5 september 1912 werd gecreëerd door
Jacques Schneider, een Franse luchtvaart enthousiast en pionier.
Jacques Schneider was ervan overtuigd dat watervliegtuigen het
meest gebruikt type toestel zou worden in de burgerluchtvaart. Om de
burgerluchtvaart te promoten organiseerde hij een competitie voor watervliegtuigen waarbij de
winnaar 25.000 goudfranken ontving en een trofee van dezelfde waarde. Deze wedstrijd werd tussen
1913 en 1931 elf maal georganiseerd. Alhoewel het Schneiders bedoeling was de technische
vooruitgang te stimuleren evolueerde het tot een wedstrijd waarbij de deelnemers zo snel mogelijk een
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driehoekig parcours van 280 km (later 350) aflegden. Vanaf 1921 moesten de vliegtuigen zes uur aan
een boei aangemeerd kunnen blijven, zonder
hulp van de bemanning.
Een aantal vliegtuigen waren normale, van de
grond af startende vliegtuigen, die in
Marseille en Genua eerst werden voorzien van
drijvers, alvorebns in Monaco op het water te
kunnen landen.
De wedstrijd was zeer populair en trok vaak
meer dan 200.000 toeschouwers. De eerste
race werd gehouden in Monaco in 1913 en de
winnaar organiseerde de volgende race. De
wedstrijd werd gesuperviseerd door de
Fédération Aéronautique Internationale en de
Aero Club van het organiserend land. Na drie
opeenvolgende overwinningen werd de
winnaar definitief eigenaar van de trofee. De
technische vooruitgang die bij het ontwerpen
en bouwen van de deelnemende vliegtuigen
werd geboekt had ook sterke weerslag op de
militaire vliegtuigontwerpen. De winnaar van
de editie 1929, de Supermarine S.6B lag mee
aan de basis van de Supermarine Spitfire. In
Monaco werd in het kader van de Europese
Dag van de pioniers, in maart 2014 een
symposium
en
een
tentoonstelling
georganiseerd om de drie belangrijke
momenten van de geschiedenis en de
ontwikkeling in de luchtvaart en zijn pioniers
te gedenken.
Vanaf 1981 werd de race opnieuw
georganiseerd, ditmaal door de Royal Aero Club. De trofee die wordt uitgereikt is een kopie van het
originele werk. De wedstrijd werd ieder jaar gehouden in Bembridge Airport op het Isle of Wight. In
2010 werd de race geannuleerd omdat twee vliegtuigen met elkaar in botsing kwamen op de dag voor
het evenement. Bij deze crash kwamen twee mensen om het leven. (Willem-Alexander Arnhemer – 160202
– bronnen o.a.: Postes Monaco – DBZ)

Postzegelverzamelaars zijn braaf…..
Of toch niet. Het kan natuurlijk een vergissing zijn, maar het afgebeelde poststuk, een ‘Flugpostkarte’
met een 5 pfennig zegel en een 20 pfennig luchtpostzegel is verdwenen.
De kaart werd in 2013 voor € 20.000,00 geveild, maar na de veiling was hij verdwenen. Per ongeluk
tussen andere stukken geraakt? Of zijn er toch postzegelverzamelaars die niet braaf zijn?
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Stempels:
Veel verzamelaars hebben in het verleden bij PostNL stempels besteld of gebruikgemaakt van de
mogelijkheid om postzegels te laten stempelen voor filatelistische doeleinden.
Deze dienstverlening heeft PostNL in het kader van het versterken van de
samenwerking overgedragen aan de Koninklijke Nederlandse Bond van
Filatelistenverenigingen (KNBF) in Utrecht. Alles blijft verder hetzelfde:
de tarieven, de voorwaarden en de werkwijze. De facturering wordt ook
door de KNBF uitgevoerd.
Te stempelen stukken die aan het Bondsbureau gestuurd worden, moeten
voorzien zijn van een correct gefrankeerde retourenveloppe. Vermeld
duidelijk welke afstempeling u wenst. Ook vragen wij u een
telefoonnummer of emailadres mee te zenden, want niet alle stempels zijn
direct beschikbaar.
Voor stempels of stempelingen kunt u contact opnemen met de KNBF door een e-mail te sturen aan
info@knbf.nl . U kunt natuurlijk ook een brief sturen aan de KNBF, postbus 4034, 3502 HA, Utrecht,
telefonisch (030) 289 42 90. Het Bondsbureau is geopend op maandag, woensdag, donderdag en
vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Op dinsdag is het Bondsbureau gesloten.
OOK LEUK: PRENTBRIEFKAARTEN
Enigszins verwant aan postzegelverzamelaars zijn prentbriefkaartenverzamelaars. Bij een
prentbriefkaart gaat het de postzegelverzamelaars veelal om de adreszijde en
bij de prentbriefkaartenverzamelaars om de beeldzijde. Het initiatief is
genomen
om
de
mogelijkheid
te
scheppen
ook
prentbriefkaartenverzamelingen te laten beoordelen op postzegeltentoonstellingen. Er wordt bij de filatelisten wel verschillend over gedacht of dit
wel een goede ontwikkeling is omdat
het bij prentbriefkaarten niet echt
gaat om de postale aspecten. Maar de
(nog
experimentele)
nieuwe
tentoonstellingsklasse is een feit.
Het gaat hierbij om prentbriefkaarten, briefkaarten met een
afbeelding en met een bedrukte adreszijde waaruit blijkt dat
de kaart bedoeld is om zonder envelop verzonden te worden.
Het moet een echte briefkaart zijn, gelopen of niet gelopen,
postwaardestuk, of geen postwaardestuk. Het gaat om de
afbeeldingen, daarmee moet een logische verzameling worden
opgebouwd.
Wat voor verzamelingen zullen te zien zijn? Voor de hand
liggen verzamelingen plaats of streek waar je geboren bent of
waar je woont. Maar het kunnen ook thematische
verzamelingen zijn (bijvoorbeeld molens), of verzamelingen
over een speciaal aspect zoals over de fotograaf of de drukker
van de kaarten. Voor een heel klein gebied waar weinig
kaarten van bestaan, zoals één specifiek straatje, zouden
misschien ook eenkaderverzamelingen kunnen worden
gemaakt.
Ga het doen, laat je prentbriefkaarten zien! En draag zo bij
aan de ontwikkeling van een spannende nieuwe klasse. Het zal een hele uitdaging worden, zowel voor
u als inzender als voor de jury!
(Jan Cees van Duin – voorzitter KNBF)

Wat is V-Mail:
Op het uitwisselingsplatform van Philaseiten van februari 2016 werd informatie uitgewisseld over het
begrip V-Mail. Aangezien dit een zelden voorkomend fenomeen schijnt te zijn, hierbij enige notities:
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V-mail werd door de Amerikaanse troepen in de Tweede
wereldoorlog gebruikt voor privé-post naar het vaderland, naar
huis. Daarvoor werden voorbedrukte briefformulieren gebruikt,
die op microfilm werden overgezet. Thuis werden de
microfilms dan op speciaal fotopapier afgedrukt en in een
enveloppe bezorgd. Door deze procedure kon de te vervoeren
hoeveelheid post flink gereduceerd worden, waardoor het (lage)
beladingsgewicht van de vliegtuigen beter benut werd.
(Opmerking van Holger).
Wikipedia schrijft over V-mail:
V-mail, afkorting voor Victory Mail, was een post proces in
gebruik tijdens de Tweede Wereldoorlog, door de Verenigde
Staten als een belangrijke en veilige methode voor de
correspondentie met militairen ‘overzee’. Om de kosten van het
vervoer van een originele brief door het militaire postsysteem
te beperken, werd een V-mail brief gecensureerd, op film
gekopieerd en afgedrukt op de plaats van bestemming. (http://en.wikipedia.org/wiki/Vmail).
Een opmerking over het poststuk
rechtsboven in dit artikel: Onder aan de
brief staat ‘Seabees’, opdat men weet om
welke eenheid het ging.

Seabees waren een soort van hulptroepen in het Pacifische gebied, bijvoorbeeld op het gebied van de
bouw, die onder andere vliegvelden bouwden en repareerden waardoor de B29 bommenwerpers
sneller en veiliger naar Japan konden vliegen.
(Willem-Alexander Arnhemer – 160210)

Mocht u bovenstaande notities willen / kunnen aanvullen, dan graag uw reactie naar
redactienieuwsbrief@knbf.nl

Reacties:
Op de vraag van de heer Ab van de Meent (Harderwijk) in de vorige Nieuwsbrief betreffende de
herkomst van een poststempel, ontvingen wij meerdere antwoorden,
waarvoor onze hartelijke dank !!:
Zo schrijft de heer Ed Boers:
Beste redactie,
Het stempel genoemd in de laatste KNBF-nieuwsbrief 70 staat voor
Field Post Office no. 755. Het stempel is gebruikt door de Canadese
troepen die in Nederland waren gelegerd. Waarschijnlijk is het zegel
op verzoek afgestempeld of ‘met filatelistische doeleinden’ bijgeplakt
op de brief die naar Canada werd verstuurd (welke laatste optie
onwaarschijnlijk is). Dit stempel werd doorgaans gebruikt op frankeervrije (dus ongefrankeerde)
brieven gefrankeerd van militairen naar het moederland Canada.
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Hier ziet u een voorbeeld van zo’n brief:
http://www.postalhistory.com/photo.asp?url=scans_C%2FCD450509A
Hier is er nog één:
http://www.worthpoint.com/worthopedia/canada-fpo-sc-755-1945-christmas-ymca-440439027
In ieder geval hoort het stempel niet op dit zegel thuis.
de heer A.M. Hartstra uit Nieuw Vennep schrijft:
Geachte lezer,
Reactie op een stukje uit de nieuwsbrief: FPO is een afkorting van Fleet Post Office.
Veldpost office ( VS ) een militaire postdienst,, die werkzaam zijn in het veld, op land of op zee. 45 zou
eventueel kunnen verwijzen naar 1945!
Van de heer Thido Veldkamp kregen we het antwoord:
Waarschijnlijk is deze afstempeling afkomstig van het Amerikaanse leger in de Tweede wereld oorlog.
F.P.O. = Feld Post Office
DE 3 = naam legereenheid
45 = afdeling
SC.755 = SC - Supreme Commander. (USA) Hoger officier
en de heer P.J. van Krieken meldt:
in antw. op de vraag Stempel FPO DE3 45 SC755 zie nieuwsbrief jl
is van Canadese Veldpost eenheden ( ik denk zelf een postcensuur stempel ZIE SC 755) verdere
informatie op google te vinden onder Kanadische Feldpost
de heer Ton Flerig schreef:
Stempel betreft Britse veldpost. F.P.O. = Field Post Office DE 3 = December 3 45 = 1945 SC.755
= nummer veldpostkantoor.
De heer Wilbert Davids schreef:
Het stempel is volgens mij een zgn. Soldier's Free Mail stempel van de ‘1st Line of Communication
Postal Unit North West Europe British Army of the Rhine’.
FPO staat voor Field Post Office.
Waarschijnlijk is het stempel geplaatst als op het zegel, als souvenir, als dan niet op een soldatenbrief.
Van de heer Peter Prins ontvingen wij naar aanleiding van het artikel ‘Royal Mail viert zijn
vijfhonderdste verjaardag’, het hieronder afgebeeld stempel, waar in de tekst de viering duidelijk
vermeld is:

Vraag betreffende Interpex:
Van de heer Eddy Cox ontvingen wij de vraag:
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Bij het zoeken op internet naar informatie betreffende de Interpex tentoonstellingen in de US heb ik
geen antwoord gevonden op hetgeen ik zocht, de vraag is:
Vind deze manifestatie nog jaarlijks plaats, is ze op gehouden te bestaan of vervangen door iets
anders ?
Als u informatie heeft over deze beurs, schrijft u dan s.v.p. aan redactienieuwsbrief@knbf.nl

Filatelie en postgeschiedenis van de hoogste orde in Wiesbaden
De 362e veiling die Heinrich
Köhler van 15 tot 19 maart 2016 in
Wiesbaden (D) houdt zorgt voor
een spectaculaire start van het
veilingjaar 2016. Verzamelaars van
over de gehele wereld wachten met
spanning af. Zeker is dat een
uitgelezen selectie van filatelistisch
en postgeschiedkundig materiaal
onder de hamer zal komen,
vastgelegd in een kloeke algemene
catalogus en twee gespecialiseerde
catalogi die het klassieke materiaal
van Duitsland behandelen.
Verzamelaars van Beieren kijken
nu al uit naar de veiling, want nu komt het eerste deel van Hilmar Kraus’ verzameling "Bavaria 18491875” ter veiling. De titelpagina van de bijbehorende speciale catalogus toont een prachtige brief
verzonden van Augsburg naar Lyon in 1853, gefrankeerd met acht(!) zegels van negen Kreuzer in
briljant groen - een lust voor het oog! Voor veel van de veilingobjecten uit deze bijzondere
verzameling
geldt
dat
ze
van
de
hoogste
kwaliteit
zijn.
Een ander, niet minder spectaculair onderdeel van de veiling betreft wat wordt genoemd “Altdeutsche
Staaten, Auslandspostämter und Kolonien”, afkomstig uit de verzameling van Heinrich Sanders. De
speciale catalogus die hiervoor werd samengesteld telt bijna 900 kavels, waaronder veel kwalitatief
hoogwaardige postzegels, zeldzame enveloppen met zegels op de eerste dag van hun gebruik en vele
schitterende brieven. Het veilen van de verzameling-Sanders zal de gehele veilingvrijdag (18 maart) in
beslag nemen!
Wie belangstelling heeft voor de drie catalogi of verdere informatie over de veiling en de kavels zoekt
kan contact opnemen met Heinrich Köhler Auktionshaus GmbH & Co. KG, Wilhelmstrasse 48, 65183
Wiesbaden (Duitsland), telefoonnummer +49(0)611-39381, fax +49(0)611 39384, email
(info@heinrich-koehler.de) of via het internet (www.heinrich-koehler.de).
Een sensationele frankering uit de collectie-Kraus, “Bavaria 1849-1875”: een aangetekende brief van
de tweede gewichtsklasse, verzonden van Augsburg naar Lyon in 1853. Afkomstig uit de collectie van
Sandra Ilene West. (bron: AIJP – 160210)
Wij redden mensen
Vorige maand schreef ik over het paard Isolde uit de serie postzegels met dier-portretten van de
fotograaf Charlotte Dumas. Nu wil ik de aandacht vestigen op 2 honden uit deze serie, die getraind
zijn om mensen te redden. Hier ziet U de beide hondenpostzegels van Moxie en Guinness.
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Beide honden zijn Retrievers, en beide honden zijn door Dumas gefotografeerd in 2011, tien jaar na
9/11, waar beide honden toen in de puinhopen naar mensenlevens hebben gezocht. Dit staat op de tab
van de postzegels beschreven. Ze werkten daar ruim een week, en waren 12 uur per dag in de weer,
op zoek naar overlevenden. Voor zover mij bekend hebben beide honden geen overlevenden
gevonden. Ook Togo gaf een postzegel uit over reddingshonden die bij 9/11 actief waren.

Togo deed dit in 2011, dus 10 jaar na de aanslag en het jaar dat Moxie en Guinness
gefotografeerd werden door Charlotte Dumas.
Reddingshonden
De taak van een reddingshond is het zoeken naar en vinden van slachtoffers. De hond beschikt over
een geweldig reukvermogen en over instinct om gebieden af te zoeken. Bij het zoeken naar
slachtoffers wordt gebruik gemaakt van de natuurlijk aanwezige jachtdrift van de hond.
Voor reddingshondenwerk zijn vele rassen en ook rasloze honden
geschikt. Behalve dat ze aanleg moeten hebben voor dit werk is echter
ook hun bouw van belang. In de praktijk zijn het vooral middelgrote
behendige rassen die aan Reddingshondenwerk doen, zoals de Duitse,
Nederlandse en Belgische herdershondenrassen, de Labrador en de
Golden Retriever. Voor een hond aan de Reddingshondenwerk-opleiding
kan beginnen moet hij goed zijn gesocialiseerd en een behoorlijke
basisgehoorzaamheid hebben. De opleiding duurt gemiddeld voor hond
en geleider zo'n 2½ jaar, waarbij men moet uitgaan van wekelijkse
training. Achtereenvolgens doet men de cursus "basis reddingshond" en "Reddingshond-1". Indien
men voor de laatste cursus is geslaagd, kan men worden ingezet als een inzetbaar
reddingshondenteam. Zo’n team bestaat meestal uit vrijwilligers.
Hier ziet U nog 2 postzegels met reddingshonden die actief aan het zoeken zijn.

Bron: website Raad van Beheer Hondenverenigingen en www.reddingshonden.nl.
(Willem Hogendoorn – 160214)
China: “De Bevrijde Gebieden”.
Wanneer u overweegt om postzegels uitgegeven in China te gaan verzamelen, en u nog niet precies
weet waar te beginnen in de ‘Chinese Filatelie’, is oriëntatie mogelijk door middel van veiling-, en
China- catalogussen te raadplegen. Een zeer interessant verzamelgebied van China, zijn “De
bevrijde Gebieden”, die zeer veel eigen postzegels hebben uitgegeven in de periode van 1930 tot
1950. De catalogus die u hiervoor de meeste informatie geeft is de catalogus van Yang lit.1). De
catalogussen als de Michel, Yvert en Stanley Gibbons hebben slechts een klein deel van de totale
uitgifte van zegels opgenomen. De Yang is vanwege haar uitvoering in kleurendruk en
toegankelijkheid favoriet bij vele verzamelaars. Bovendien vindt u een puur geografische indeling en
is daarom makkelijk te lezen.
De revolutie van 1911 maakte een einde aan het keizerrijk China, maar met de Stichting van de
Republiek China door Sun Yat Sen werd de situatie er niet beter op voor de Chinees. Na de
Russische Revolutie van 1917 werd in 1921 de Chinese Communistische Partij opgericht. De
republikeinse regering, onder leiding van Chiang Kai-Shek was vastbesloten de communisten de voet
dwars te zetten, waarmee de burgeroorlog een feit was. De Chinese Burgeroorlog, was een
burgeroorlog die werd uitgevochten tussen de communisten en de nationalisten en duurde van 1927 tot
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1950, met een onderbreking tijdens de Tweede Chinees-Japanse oorlog tussen 1937 en 1945. De
aantrekkelijkheid van dit verzamelgebied kan worden samengevat in de volgende punten.
* Veel zegels zijn gemakkelijk te verzamelen, maar er zijn ook schaarse en dus dure zegels
* De vaak wat primitievere vorm van de zegels
* De onbekendheid van dit gebied.
* De zegels van de bevrijde gebieden worden als voorlopers van de Volksrepubliek gezien en staan
bekend als “Liberated area’s” , China’s bevrijde gebieden.
De bevrijde Gebieden bestaan uit tien deelgebieden, waarvan wij er enige postaal bespreken, en die
voor de startende verzamelaar snel zijn te herkennen en te verwerven.
Noord China (1937 - 1949) In “ Yang” zijn van dit gebied 413 nummers beschreven, ( fig.1) Voor
postzegels van Noord China bestaat een grote belangstelling. Ook is dit een groot gebied dat op enkele
zegels na, vrijwel compleet te verzamelen is. Er zijn echter ook zeldzamere zegels die met speurwerk
wel te vinden zijn.

Zie fig 1 de Yang nrs 9 t/m 11 en de nrs 382, 384 t/m 386.

Noord Oost China (1937-1949) In de Yang zijn van dit gebied 351 nummers beschreven. (fig2)

Noord Oost China, 1947 (Yang Ne 13 t/m 16 ) Neerslaan Spoorwegstaking van de Chengchow Fig.2 spoorweg

Noord Oost China (Yang van links naar rechts.. Ne 17, 46 (serie nrs 148 t/m 150, 151, 155 en 172 t/m 175) Fig.3

Oost China (1942 - 1949). In “Yang” zijn van dit gebied 499 nummers beschreven, exclusief de
Pakketpost met 32 zegels en Local Post met 47 zegels. Dit gebied is verreweg het moeilijkste om
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compleet te krijgen en ook niet bijna. Er zijn veel regionale uitgaven die zeer zeldzaam zijn. Maar er
zijn ook veel uitgaven die goedkoop zijn, en verschillende tandafwijkingen hebben en goed
bereikbaar zijn voor de startende “Liberated Area”postzegel-verzamelaar (zie fig. 4)

Fig.4 (Yang van links naar rechts.. Ec 384,385, 362,369,428, 327 en uit de spoorwegzegelserie de nrs
406,412 en 417.
Zuid West China (1949 - 1950). In “Yang” zijn van dit gebied 63 nummers beschreven. Ook dit
gebied is relatief goed te verzamelen. Gestempeld is dat een ander verhaal hoewel niet onmogelijk.
Ook staat Zuid West China bekend om zijn lokale uitgaven. Deze provinciale uitgaven zijn overdrukt
door het regime van Tchang Kai Chek en bij de vlucht naar Taiwan achter gelaten. Nadat deze
zegels in beslag zijn genomen door de troepen van Mao, zijn deze overdrukt en hebben als stadspost
gefungeerd. Verzameld u echter alleen gestempelde exemplaren dan is het aan te raden een exemplaar
te bemachtigen, waarvan de plaatsnaam controleerbaar is. (fig. 5)

Fig.5 Yang van links naar rechts. Sw 13 t/m 15 en SW 1 t/m 3, laatste zegel is niet onder Zuid west China beschreven?

Noord West China (1946 - 1949).
In Yang zijn van dit gebied 128 nummers beschreven,
inclusief 22 locale uitgaven. Ook dit gebied is redelijk compleet te krijgen. Echter er zijn enkele
series bij die af en toe, maar dan alleen ongebruikt, worden aangeboden op een veiling. Van de YenAn-Pagoda zegels van de eerste en tweede drukken is het bekend dat er vervalsingen in omloop zijn,
maar deze zijn vrij eenvoudig te herkennen aan het papier.

Fig. 6 De Yen – An Pagoda 4e print en ongetand , Yang van links naar rechts nrs Nw 29 t/m 32
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Zuid China (1949 – 1949).
In Yang zijn van dit gebied 26 nummers beschreven. Er zijn van dit
gebied weinig zegels uitgegeven. Opvallend is de bruggen serie die is uitgegeven op 4 november
1949.

Fig.7

De bruggenserie, ongetand, Yang SC 1 t/m 5

Deze serie werd ook uitgegeven met opdrukken.

Na de eenwording van de VRC.. De zegels van deze serie ( fig 7) waren geldig in een groot gebied,
dat het hele zuiden en een deel van Centraal China bestreek. Daarom zijn mengfrankeringen met
zegels van Centraal China niet zo zeldzaam, maar men moet wel oppassen voor vervalsingen en dit
geldt ook voor poststukken. De postzegels van Zuid China zijn gemakkelijk te verzamelen, om reden
dat er zeer veel zegels zijn uitgeven.
Centraal China en Zuid Centraal China (1945 – 1949). In Yang zijn van dit gebied 176 nummers
beschreven en 61 Local Post nummers. (fig, 8).
Dit deel van China is, met uitzondering van de
Local Post Postzegels gemakkelijk compleet te krijgen.

Fig. 8

Yang van links naar rechts. CC 66-68-84 en 85 en CC 72-73A en 73.

Miep en Rob Ronde & Ed Boers.
Literatuur: 1) Yang’s Postage Stamp Catalogus of The People’s Republic of China. (Liberated Area) 1930-1950),
by N.C. Yang, Seventh Edition, 1998. Stanley Gibbons Part 17 ““China). Internet.

Netherlands Philatelists of California:
Franklin Ennik, secretaris van de NPofC laat weten dat hun februari-nieuwsbrief te lezen is op
http://www.npofc.org/ met leuke artikelen over Nederlandse zegels en poststukken.
EEN STUKJE FILATELISTISCHE VORMING (35)
Kennelijk wél bestelbare post dankzij/ondanks de PRIC.
Na een serie over onbestelbare post wordt het tijd een wat positiever geluid te laten horen over het
bestellen van poststukken, althans in
Nederland. Daarnaast is er nog een
tweede positief geluid: als je schrijft
over
onderwerpen
als
bezorgproblemen en de PRIC komen
er soms boeiende reacties binnen van
oplettende lezers.
Fout geadresseerde post komt soms
zonder
problemen
en
zonder
vertraging over, terwijl er van alles
mis had kunnen gaan. Eén van de
leden van mijn vereniging liet
bijgaand stapeltje decemberpost zien
en u mag drie keer raden waar hij écht
woont.
De
sorteermachine
in
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Rotterdam corrigeerde de verkeerde
postcode
(XK),
want
de
programmatuur weet dat bij de
combinatie 3255 en Washingtonstraat
de letters VJ horen. Dat geldt evenwel
voor alle genoemde huisnummers, dus
daar blijft hij af, of er nu 5, 14, 26 of
geen staat. Het vijfde adres (zonder
huisnummer) staat op een piepklein vierkant envelopje dat PostNL eigenlijk niet kan verwerken. Er
staat geen PRIC op, maar de oranje SIX is onder een hoek van 90° wel aangebracht. De plaatselijke
postbezorger weet natuurlijk wel waar
de geadresseerde precies woont (want
zo groot is Oude Tonge nu ook weer

niet) en dan heb je meteen ook de verklaring waardoor bij een fout of onvolledig adres soms toch alles
in de goede brievenbus terechtkomt.
Ook bij een familie aan de Molendijk in
hetzelfde dorp ging er van alles goed
bij verkeerde adressering. Het eerste
geval toont een half afgemaakte PRIC
en hier heeft de machine gefaald in het
verbeteren van de twee postcodeletters.
Bij het tweede stuk heeft de machine het huisnummer 66 “ambtshalve” veranderd in 99 en dat is knap,
want nummer 66 bestaat niet (Flakkeese dijken zijn vaak eenzijdig en onregelmatig bebouwd) en bij
AM kan de machine kiezen tussen
bijna alle oneven getallen tussen 55 en
107. Omdat de machine ook op de kop
lezen is de keuze voor 99 misschien
wel de meest voor de hand liggende.
In het derde geval kon de machine het
(correcte) adres niet lezen en moest de
video operator er aan te pas komen
(codeerletters VV). Mogelijk was er
door de rode kleur van de envelop te
weinig contrast voor het elektronisch
oog.

Alles bij elkaar blijft het lastig apparatuur te begrijpen: je staat telkens weer voor verrassingen. Deze
voorbeelden laten ook zien wat u mogelijk zelf al dacht te constateren op uw binnenkomende
poststukken. Het eens zo uitgebreide assortiment codes (P, S, T, Q, F, A, E enz.) is de laatste tijd sterk
veranderd en ingekrompen.
Heel veel stukken zijn nu gecodeerd met CC of LL, maar zoals u ziet zijn de H en de V ook nog in
gebruik. Tot slot nog een ongebruikelijke PRIC (NvN) uit Amsterdam, waaraan u kunt zien dat er
ondanks de vervlakking nog wel eens iets aparts voorkomt.
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Sjoerd Bangma

Nooduitgifte Adelaide: nog meer gezocht dan werd verwacht
We schreven er al eerder over (zie KNBF Nieuwsbrief van februari j.l): de zes ‘noodzegels’ die
werden uitgegeven door de posterijen van de Australische staat Adelaide. Het had allemaal te maken
met het feit dat Australia Post op 4 januari 2016 een aantal van haar posttarieven wijzigde, en dat op
vrij korte termijn. Het
tarief voor een dienst
genaamd 'Standard Letter'
ging bijvoorbeeld van 70
cent naar 1 Australische
dollar. Omdat de nieuwe
tarieven snel ingevoerd
werden ontstond er een
tekort aan zegels van 30
cent. Die dertig cent waren
nodig om het verschil
tussen het oude tarief (70
cent) en het nieuwe (1
dollar) te overbruggen.
Zoals gezegd: Adelaide
loste het probleem op door
een
nooduitgifte
te
creëren: zes verschillende zelfklevende zegels van dertig cent die met een oude baliefrankeermachine
werden vervaardigd. De postzegels dragen het inschrift 'Adelaide 2016'. De oplage is heel klein: naar
verluidt zijn slechts 150 series gedrukt. Een van die series (zes verschillende postzegels van 30 cent)
werd enige tijd geleden op het internet aangeboden; de reeks bracht niet minder dan AUS$ 1.061
(ongeveer 690 euro) op. Maar het lijkt erop dat noodzegels nog meer in trek zijn dan werd verwacht:
begin februari werd opnieuw een complete set van zes aangeboden, op eBay.
De zegels werden verkocht voor US$ 1.319,50 ofwel ongeveer € 1.178,70. Zoals u ziet kunnen – ook
moderne – zegels best wel duur worden!! (bron: AIJP – 160217)
Voorfilatelie:
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in voorfilatelie is het hierbij
vermelde boek wellicht interessant:
‘Four Important Exchange Offices’ , handling world’s international
correspondence.
Panama – Alexandria – Aachen – Triest. Door James Van der Linden.
( in de Engelse taal) te bestellen bij ‘La Marque Postale’ voor
Nederland door storting van 29,- euro (port inbegrepen) (deze prijs
geldt tot 1 april, daarna is de prijs € 39,00 incl. verzenden) op naam
van ‘La Marque Postale’ rekening ‘Banque de la Poste’: IBAN BE60
0001 49309470 BIC BPOTBEB1. met vermelding van naam en adres.
ISBN 9789082487404
Hard Cover 72 blz. 80 brieven in kleur met volledige beschrijving, 7
verklarende kaarten,
Alle gekende stempels in gebruik in Panama, Waghorn (de
belangrijkste) Aachen en Trieste.
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Cor Puijk neemt na vijftig jaar afscheid als voorzitter van PZV Volkel-Uden
Vijftig jaar lang stond Cor Puijk als voorzitter aan het roer van de Postzegelvereniging Volkel Uden.
Nu neemt hij afscheid. Daarom draagt de 87-jarige Cor op 2 april 2016 tijdens
het vijftigjarig bestaan van de vereniging het stokje over. Niet alleen jubileert
de heer Puijk, hij was ook de oprichter van de vereniging, in de tijd dat hij als
militair op de vliegbasis Volkel werkte en samen met enkele collega’s de
eerste stap zette voor PZV Volkel-Uden. De club groeide tot meer dan
tweehonderd leden met een grote jeugdafdeling. Dat laatste is helaas nu niet
meer het geval, maar dat is een algemeen probleem. Nu is Cor Puijk elke week
zaterdag en zondag om 08.00 u aanwezig om alles klaar te zetten voor de
postzegelruilbeurs. PV Volkel-Uden viert het vijftigjarig bestaan het
vijftigjarig bestaan, waar leden en oud-leden van harte welkom zijn. Meer
info: www.pzv-volkel-uden.com Onzerzijds past alleen maar respect en van
harte gefeliciteerd !!.
Op zoek naar postzegels en niets anders
In een van de jongste edities van Linn’s Stamp News is een handige tip te vinden die te maken heeft
met het gebruikmaken van zoekmachines. Als iemand Bing, Google of een van de andere grote
zoekmachines gebruikt om informatie over postzegels te vinden, levert dat vaak resultaten op die niets
met postzegels of filatelie te maken hebben. Dat ongemak is te vermijden door gebruik te maken van
sites die zich beperken tot het weergeven van uitsluitend ‘filatelistische’ onderwerpen. De website
StampSearch.info biedt een dergelijke service: u kunt er naar filatelistische websites of dito
afbeeldingen zoeken. Als u uw zoektermen tussen dubbele aanhalingstekens zet (" ") krijgt u
uitsluitend verwijzingen naar sites waarop die woorden exact zo voorkomen. Laat u de
aanhalingstekens weg dan krijgt u een ruimere keuze; dan wordt naar pagina’s verwezen die alle
zoekwoorden op willekeurige plaatsen bevatten. Om naar afbeeldingen te zoeken kunt u gebruik
maken van het tabblad ‘Images’. (bron: AIJP – 160302)

Muscom – Museum van Communicatie:
In verband met de veranderingen die bij het Muscom plaatsvinden is er wat onduidelijkheid over het
feit of het Filatelie Café op zondag nog wel door kan gaan. Gelukkig is dat inderdaad het geval. Het
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café mag doorgaan, toegang € 3,50. Belangrijk is om even aan te melden via aanmelden@muscom.nl
De lezingen die gepland zijn:
Zondag 13 maart Jan Vos: Communicatie bij de dood door de eeuwen heen
Zondag 10 april Ernst Flentge: Interneeringsdepot Groningen ofwel Engelse Kamp
Zondag 8 mei Hans van der Horst: Het Rode Kruis als onmisbare schakel voor contacten met de vrije
wereld
De ingang is nu aan de voorzijde, maar zal worden verplaatst, als u zich aanmeldt kan Muscom u
informeren. De website is in afwachting van de aanpassingen tijdelijk gesloten. Muscom, Zeestraat 82,
2518 AD Den Haag
Bondsbibliotheek
De reacties op het bericht in het februari nummer waren bijzonder positief, zo werd de collectie
verder verrijkt met de nodige tentoonstellingscatalogi, filatelistische literatuur over Oost-Europa en
Duitsland. Alle gevers hartelijk dank.
Een zaak waar wij als bibliotheek ook tegen aan lopen van tijd tot tijd is het ontbreken van
afleveringen van tijdschriften. De oorzaak hiervan kent velerlei oorzaken, zoekraken na binnenkomst,
niet bezorgd door de post, nummers niet meer voorradig etc. Daarom vragen wij u
graag om uw medewerking om de nodige jaargangen weer zo veel mogelijk
compleet te krijgen. Van tijd tot tijd zullen we een lijst publiceren van nummers die
bij ons ontbreken.
De bibliotheek is op woensdagen telefonisch bereikbaar onder nummer 035 – 541 25
26 of per e-mail, bibliotheek@knbf.nl en natuurlijk zijn wij ook nog steeds per POST bereikbaar.
Het adres luidt Bibliotheek KNBF, Hoofdstraat 1, 3741 AC Baarn
Henk Weevers,
Bondsbibliothecaris
Lijst van vermiste nummers:
Die Briefmarke : Post und Philatelie in Oesterreich 2013 Nr. 1,2,3
Idem 2014 Nr. 2
Schweizer Briefmarken Zeitung 2013 Nr. 5/6
Idem 2014 Nr. 11
Idem 2015 Nr. 11 + 12
Le Moniteur de Collection 2008 Nr. 5
Idem 2015 Nr 4+ 5
Jo Toussaint toernooi:
Het Jo Toussaint toernooi werd gehouden op zondag 6 maart samen met het Postzegel Totaal
evenement van Filatelistenvereniging "NOVIOPOST" Nijmegen, dat plaatsvond in wijkcentrum
"Titus Brandsma" te Nijmegen.
In zijn openingswoord stipte de de heer Hans Kraaibeek, secretaris van de KNBF, aan dat de nieuwe
interpretatie van de Gemeente Nijmegen, over het commercieel handelen, of op andere wijze
commercie bedrijven in wijkcentra, de doodsteek betekent voor alle verenigingen die voor en met hun
leden leuke evenementen willen organiseren of zaken tentoonstellen en waarvoor ter dekking van
kosten een kleine bijdrage wordt gevraagd.
Het berekenen van tafelhuur of het onderling verhandelen van doubletten door verzamelaars wordt in
dit verband door de gemeente als commercie gezien. De wethouder van de Gemeente Nijmegen, die
juist daarvoor Postzegel Totaal had geopend, kon dat meenemen en doorgeven aan zijn ambtenaren ter
nadere bestudering en bezinning.
Het Jo Toussaint toernooi werd druk bezocht. Het niveau lag erg hoog. Voor de middag werden de
voordrachten van Algemene Filatelie getoond.
Deelnemers:
De heer J.L.C.M. TSchroots (5e plaats met 70 punten) gaf een overzicht van de ontwikkeling van
vliegveld Schiphol.
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De heer R. van Dam (3e plaats met 76 punten) had zich verdiept in de Egyptische Post van eind
vorige eeuw.
De heer H. Wiersma (3e plaats met 76 punten) gaf ons een inzicht in de geschiedenis van
distributiekantoren.
De heer J. Mulder (2e plaats met 81 punten) nam ons mee naar Polen. Een stuk geschiedenis van hoe
landen gedeeld en weer bij elkaar gevoegd worden.
De heer S. Bangma (1e plaats met 86punten) had weer een totale andere invalshoek. Alle cijfers en
letters die door de sorteercentra op de poststukken aangebracht
worden. Het gaat dan om de PRIC (PRoces Informatie Code).
De jury Algemene Filatelie, bestaande uit mevrouw E. Lipsius, de
heer J. Spijkerman en de heer L. Goofers als voorzitter, hadden er
een hele kluif aan. De wisselbeker werd uitgereikt aan de de heer S.
Bangma met 86 van de maximaal te behalen 100 punten. (zie foto).
Na de lunch werden de voordrachten van de Thematische Filatelie
gehouden, met als deelnemers:
De heer J. Vermeule (3e plaats met 76 punten) nam ons mee naar
een wereld vol barok architectuur met een hoog toeristisch gehalte.
De heer S. Bangma (3e plaats met 76 punten), Een geschiedenis
over glas, een soms diepgaand verhaal, zonder te diep in het glaasje
te kijken, zoals hij het zelf omschreef.
De heer D. Jimmink (2e plaats met 87 punten) liet ons weer jong
voelen met zijn voordracht over dansen.
De heer N. Helling (1e plaats met 93 punten) Met een voordracht onder de titel: "De motorfiets en de
post".
De jury Thematische Filatelie, bestaande uit mevrouw E. Lipsius, de heer. J. Diesveld, en de heer A.
van Deutekom als voorzitter, had veel lovende woorden voor de kwaliteit en de mooie invalshoeken
van de onderwerpen.
Na een afsluitingswoord van de presentator van de dag, de heer Piet Grutters, waarin hij gewag maakte
van de zeer geslaagde dag, kwam er een eind aan dit bekertoernooi en maken we ons weer op voor het
volgende toernooi dat ijs en weder dienende op zondag 5 maart 2017 zal plaatsvinden.

Wilt u zich aanmelden voor de (gratis) KNBF Nieuwsbrief: 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.
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