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Mededelingenblad van de

FILATELISTENVERENIGING
IJSSEL-& LEKSTREEK
Van de voorzitter
Bij het schrijven van dit voorwoord is er sprake van een tweede golf aan besmettingen, na de rustige
zomermaanden. Het is ook niet te voorzien wanneer ons verenigingsleven weer zijn normale beloop zal hebben
gevonden. Dit voorwoord stipt enige belangrijke zaken aan, zodat u toch op de hoogte blijft van het wel en wee
van de vereniging.
Mocht het u zijn ontgaan: alle beurzen en bijeenkomsten in De Wel zijn voor 2020 definitief afgelast. De Wel is
een te kleine locatie met beperkte mogelijkheden als we voldoende afstand tot elkaar willen bewaren. Voor
beurzen zou dat neerkomen op een te klein aantal bezoekers om nog aantrekkelijk voor handelaren te kunnen
zijn. En bijeenkomsten zouden maar voor een beperkt aantal leden toegankelijk kunnen zijn.
U heeft ook kunnen lezen dat het bestuur de voorbereidingen voor de najaarsbeurs in De Boog op 14 november
ter hand heeft genomen, uiteraard in samenwerking met de beheerder. Die voorbereidingen houden onder meer
in het uitwerken van een bezoekersprotocol en het uittekenen van een zeer ruim bemeten opstelling in de
sporthal. Op dit moment voldoen wij daarmee aan de geldende regelgeving.
Het beleid van de regering is erop gericht de verspreiding van het virus onder controle te krijgen. Lukt dit niet,
dan volgen er zo rond 20 oktober over drie weken strengere maatregelen. Eerst dan pas weten wij of de beurs
ook daadwerkelijk doorgang kan vinden en onder welke voorwaarden (registratie, tijdsblokken en dergelijke).
Wij houden u op de hoogte maar volg vooral ook de website voor eventuele berichten en voorwaarden.
In het mededelingenblad van september-oktober jongstleden heeft het bestuur u gevraagd bij acclamatie
akkoord te gaan met decharge van het bestuur over 2019. Er zijn geen berichten van afkeuring ontvangen zodat
hiermee het bestuur over dat jaar feitelijk is gedechargeerd. Wij zijn u erkentelijk voor het in ons gestelde
vertrouwen.
De Kascommissie, die de balans en het overzicht van baten en lasten in het Jaarverslag onderzoekt, is positief
in haar bevindingen. Wel wil de commissie de opmerking maken dat, gezien het eigen vermogen, het jubileum
wel wat royaler gevierd had kunnen worden. Om dit verzuim goed te maken, plant het bestuur een feestelijke
bijeenkomst, zodra de corona periode voorbij is.
In dit blad treft u ook een licht bijgesteld reglement rondzendverkeer aan, ook weer vergezeld met een verzoek
dit bij acclamatie goed te keuren. Het betreft kleine wijzigingen, maar het is wel zo praktisch deze op korte
termijn door te voeren.
Blijf gezond en pas goed op uzelf.
Leen de Kooter,
voorzitter
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In Memoriam Dhr van Alphen

Op woensdag 30 september j.l. overleed ons lid dhr Henny van Alphen na een slopende ziekte in
de leeftijd van 83 jaar in het hospice Vogelhof van verpleeghuis Rijckehove In Capelle a/d IJssel.
Hij was sinds 1999 lid van onze vereniging. Hij stond bij ons bekend als een blij en vriendelijk
mens, die ook graag naar verenigingsavonden kwam. Diverse leden hadden contact met hem over
de boeken en over zijn vervoer van en naar de vereniging.
Met bewondering en respect kijken wij terug op de hoeveelheid werk die hij verzette voor de
vereniging, vooral voor de stuiverhoek, waarvoor hij jarenlang alle Oost-Europese landen heeft
bijgehouden, nadat hij ze eerst helemaal opnieuw had opgezet,een gigantische taak! Toch vond hij
het altijd weer fijn als we hem nieuwe voorraad kwamen brengen, en de uitname uit de boeken
was fors dus hij moest ook steeds weer aan de bak.
Het laatste jaar voelde hij zich wat minder en van de zomer werd hij echt zo ziek dat hij moest
worden opgenomen in het ziekenhuis en van daaruit naar een hospice werd overgeplaatst waar hij
uiteindelijk overleed.
We verliezen in Henny een bijzondere man en een geweldige vrijwillige medewerker met passie
voor de postzegel. Wij wensen zijn dochter en kleinkinderen veel sterkte toe met dit verlies.
Het bestuur

ZATERDAG 14 november 2020. Geen beurs vanwege corona.
IN BUURTHUIS "DE WEL"
BONGERD 2a, 2906 VK CAPELLE AAN DEN IJSSEL.
(Bereikbaar met de metro halte Schenkel).

De zaal is open vanaf 10.00 uur tot 15.30 uur.
Activiteiten:
De volledige stuiverhoek - De u bekende huishandelarenPro Filatelie Rondzendboekjes - Nieuwtjesdienst.

EN OM 13.30 UUR EEN LETTERKAVEL VEILING.
Filatelistisch materiaal is zeer welkom
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VOORWOORD SCHRIFTELIJKE OKTOBER 2020
Dit najaar is er de 682ste schriftelijke veiling. Ondanks alle “coronaperikelen” toch een flinke veiling met veel mooie en
bijzondere zegels van Nederland en Overzee. Ook de Europese landen zijn goed vertegenwoordigd. Wilt u meedoen met
deze veiling? Stuur dan snel uw biedbriefje in. In veel gevallen wordt er door de inzender niet vermeld welk type zegel of
welke tanding etc. er wordt aangeboden. Het is ondoenlijk om van alle zegels deze gegevens na te gaan. Wanneer u
alleen wilt bieden op een kavel indien de aangeboden zegel van een bepaald gewenst type is (of onder andere
voorwaarden) dan kunt u dit op twee manieren doen:
1. U belt uw veilingmeester met het verzoek één of meer kavels te willen nazien, of
2. U vermeldt uw wensen op uw biedbriefje, waarna uw bod wordt behandeld onder voorbehoud van het door u
gewenste.
Wanneer u belt met de veilingmeester (zeker niet ná 21.00 uur), is het meestal niet mogelijk om meteen antwoord te
krijgen maar zult u worden teruggebeld. U zult ongetwijfeld begrijpen dat uit beveiligings- en verzekeringsoverwegingen
het veilingmateriaal NIET bij uw veilingmeester thuis beschikbaar is, zodat een en ander elders moet worden nagekeken.
Indien ouder materiaal postfris wordt aangeboden wordt dit materiaal pas aan bieders uitgeleverd nadat de kwaliteit
hiervan (tenzij al een certificaat aanwezig is) nogmaals door deskundigen is nagekeken. Ook deze mensen kunnen zich
vergissen maar volgens ons niet correct zijnde zegels worden tegengehouden. Dit tast uiteraard op geen enkele wijze uw
recht van reclame aan. Bij gelijke kavels kan de veilingmeester (uiteraard binnen uw limiet) wel eens een ander
kavelnummer aan u toewijzen zodat meerdere bieders tevreden kunnen worden gesteld. De NVPH catalogus wordt
gebruikt voor Nederland en Overzee. Voor de overige landen wordt gebruik gemaakt van de Michel of anders
aangegeven, b.v. België de Obp en Frankrijk de Yvert. U heeft deze keer tot en met 6 november de tijd om uw
biedbriefje in de sturen, waarop ca. 14 dagen later de toewijzing bij u bekend is. Ook wanneer u niets krijgt toegewezen
kunt u van ons een berichtje tegemoet zien.
Verloop van de biedingen:
< € 10,-- met € 0,25
Van € 10,-- tot € 25,-- met € 0,50
Van € 25,-- tot € 50,-- met € 1,-Van € 50,-- tot € 100,-- met € 2,-veilingkosten slechts 5%
Van € 100,-- tot € 150,-- met € 4,-met een minimum van € 1,00
Van € 150,-- tot € 450,-- met € 10,-> € 450,-- met € 25,-Voorbeeld:
Een kavel is ingezet voor € 18,00. Uw bod hierop is € 20,00. Bent u de enige bieder, dan ontvangt u deze kavel voor de
inzet, dus voor € 18,00. Is er een andere bieder welke € 19,00 biedt voor deze kavel dan wordt de kavel aan u
toegewezen voor het naast hogere bod, dus € 19,50. Bij gelijk bod geldt de volgorde van binnenkomst. Snel bieden heeft
dus zin.
Toezending:
Kavels welke aan u zijn toegewezen ontvangt u per post. Porto plus de kosten van eventuele aanvullende diensten (of
equivalent hiervan bij bezorging) komen voor rekening van de koper. Tot € 25,00 wordt het toe geslagene meteen
verzonden, van € 25,00 tot € 50,00 als aangetekend stuk, terwijl bieders met een toewijzing boven € 50,00 eerst een nota
ontvangen waarna na binnenkomst van het bedrag de zending ook aangetekend zal worden verstuurd. Bij grotere
bedragen als verzekerd vervoer.
Bent u niet helemaal tevreden over de kwaliteit of indien de kwaliteit afwijkt van het in de kavellijst vermelde dan is
(gedeeltelijke) retournering mogelijk binnen drie werkdagen.
Wilt u de toegewezen kavels komen afhalen dan dient u dit op uw biedbriefje kenbaar te maken.
W.A.G. Lindeman
Veilingmeester Filatelistenvereniging IJssel- & Lekstreek
Zonnebloem 49
2925 EZ Krimpen aan den IJssel
tel. 06-44 480 465
email: wagl@hetnet.nl

Filatelistisch frankeren wordt op prijs gesteld.
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Verklaring der tekens bij veilingen:

***
**
*
o
FDC
PZ
PB
TB
C
V

Postfris
Ongebruikt met plakker
Ongebruikt met plakkers of zonder gom
Gebruikt
Officiële NVPH 1e dag envelop
Postzegelboekjes 1902 - 1950
Postzegelboekjes 1964 - 2007
Telblok
Combinatie uit postzegelboekjes
Velletjes

...P
…PM
...R
Kr
Gr
Ps
Lb
Kb
Gp

Plaatfout
Plaatfout Mastcatalogus
Rolzegels
Kleinrond stempel
Grootrond stempel
Puntstempel
Langebalk stempel
Kortebalk stempel
Gutter-pair

LP
RT
BD
PR
P
D
TG
BK
IN
PV
PW
AU
HB
M

Luchtpost
Roltanding
Blauwdrukken
Prestigeboekjes
Portzegels
Dienstzegels
Telegramzegels
Brandkastzegels
Interneringszegels
Postpakket verrekenzegels
Postbewijszegels
Automaatstroken
Hangverpakking
Postzegelmapjes

Obp
Zbl
Mi
Yv
Pr
Zu
St
Stp
Ma

Officiële Belgische
Postzegelcatalogus
Zonnebloem
Michel
Yvert et Tellier
Prangko
Zumstein
Stanley Gibbon
Stadpostzegels
Mast plaatfouten

bl.v.4 blok van 4 zegels
1+3 zegel 1 en 3
1/3 zegel 1 tot en met 3

MAANDAG 14 december 2020.

Geen beurs vanwege corona.

IN BUURTHUIS "DE WEL"
BONGERD 2a, 2906 VK CAPELLE AAN DEN IJSSEL.
(Bereikbaar met de metro halte Schenkel).
AANVANG 20.00 UUR – EINDTIJD 22.30 UUR
Zaal open vanaf 19.00 uur

Verenigingsavond
Verder natuurlijk Veiling , Letterkavels, Bingo en Loterij
Huishandelaren – Nieuwtjesdienst – Rondzendboekjes zijn ook aanwezig
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Biedlijst 682ste veiling oktober
Inzenden naar de veilingmeester W.A.G. Lindeman, Zonnebloem 49, 2925 EZ Krimpen ad IJssel

email

WAGL@HETNET.NL

mob.

Naam:
Postcode:
Telefoon:
Kavel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

06-44 480 465

Adres:
Plaats:
Email:
Bod

Kavel
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Bod

Kavel
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

kavels worden na afrekening naar u opgestuurd
rek.nr. NL20 INGB 0004 1937 46
U heeft tot vrijdag 6 november op uw biedingen in te sturen
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Kavellijst voor de 682ste ingelaste schriftelijke veiling van de
Postzegel Vereniging IJssel- & Lekstreek
kavel
omschrijving
kw
NEDERLAND
1
o
4/6
2
o
10
3
o
78+79
4
o
84/86
5
o
87/89
6
o
102/103+106
7
o
129
8
o
134/135
9
o
199/202
10
o
203/207
11
**
248/251
12
o
518/537
13
550/555
o
14
**
556/560
15
o
583/587
16
596/600+602/606
***
17
***
666/670
18
***
671/675
19
***
707/711
20
***
722/726
21
***
738/742
22
***
752/756
23
o
Dienst 25/26
BELGIE
24
Obp 9a
*
25
Obp 129/131
o
26
Obp 177
**
27
Obp 188A 2x in blok v4
o
28
Obp 238/239
***
29
Obp 289+291
o
BULGARIJE
30
**
Mi 38
31
**
Mi 42 type II
32
**
Mi 43
33
o
Mi 44/45 type A
34
**
Mi 44 A
35
**
Mi 45 A
DLD - GENERAL GOUVERNEMENT
36
o
Mi 30/32
37
o
Mi 35/39
38
o
Mi 40/51
39
o
Mi 52/55

cw

inz.

150,00 10,00

30,00
11,50
70,00
8,50
16,00
10,00
50,00
10,00
35,00
45,00
30,50
30,00
90,00
13,20
37,20
17,00
35,00
19,00
13,50
14,00
10,50
20,00

5,00
2,00
7,00
1,00
2,00
1,00
7,50
1,10
3,50
4,50
3,05
5,00
12,00

1,50
3,75
1,70
3,50
1,90
1,35
1,40
1,00
2,00

21,00 3,50

cw

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

1,30
16,00
4,50
18,00
4,50
8,00
7,00
24,00
7,50
6,00

IJSLAND
58
Mi
59
Mi
60
Mi
61
Mi
62
Mi
63
Mi
64
Mi
65
Mi
66
Mi
67
Mi

o
o
o
o
o
o
o
**
o
o

25,00 4,00
16,00 3,00
6,00 1,00
2,50 0,50
10,00 1,70
8,00 1,50
11,00 2,00
20,00 2,00
40,00 8,00
65,00 13,00

7A
7B
8A
8B
12 B
26 B
30 B
38
dienst 17/23
dienst 24/31

OOSTENRIJK
71
Mi 20+21+22 type a
72
Mi 33/39
SURINAME - REPUBLIEK
73
Zbl 312/316+blok 317
74
Zbl 342/347
75
Zbl 348/353
76
Zbl 356/367 vlinders
77
Zbl 368/373 luchtballon
78
Zbl 374/378+blok 379
79
Zbl 434/439 cactussen
80
Zbl 512/516
81
Zbl 536/539 padvinders
82
Zbl 549/560 vliegtuigen
THULE
83
Mi 1
84
Mi 2
85
Mi 2
86
Mi 3
87
Mi 4
88
Mi 4
89
Mi 5
ZWITSERLAND
90
Mi 128/129
91
Mi 130/132
92
Mi 132
93
Mi 143/144
94
Mi 185/188

120,00 10,00

18,00 2,70
18,50 1,85
65,00 9,00
5,00
1,60
1,50
1,60
0,50
0,75

11,00 2,00
140,00 20,00

5,00 1,00
18,00 3,00

DLD - SOVJET ZONE (THURINGEN)
40
Mi blok 3B
***
70,00
DLD - SOVJET ZONE (ALGEMENE UITGAVE)
41
Mi blok 6
*** 180,00
DLD - SAARLAND
42
Mi 349
o
14,00
43
Mi 351+353
o
11,00
44
Mi 361
o
2,50
45
Mi 365/367
o
5,05
46
Mi 398
o
10,50
47
Mi 426
o
9,50

kw

NOORWEGEN
68
Mi 442/443
*** 18,00
69
Mi 444/448
o
7,50
70
Mi 1105/1106+1139/1140+1145/1150
***
9,50

180,00 15,00

50,00
10,00
8,50
10,00
4,00
6,00

kavel omschrijving
GROENLAND
48
Mi 138/139
49
Mi 140
50
Mi 148/152
51
Mi 211/216 blok van 6
52
Mi 217/218
53
Mi 305/308 Y
54
Mi 316/321
55
Mi blok 10+13+14
56
Mi blok 11
57
Mi blok 17

11,00
27,00

2,50
2,00
0,50
1,00
1,85
1,70

U heeft tot vrijdag 6 november om uw biedbrief in te sturen
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inz.
0,30
3,00
0,90
3,50
0,90
1,50
1,25
4,50
1,25
1,00

3,00
1,00
2,00

o
o

5,00
17,50

1,00
2,00

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

12,50
7,50
7,00
14,00
7,00
11,25
8,75
7,00
7,00
16,50

1,25
0,75
0,70
1,40
0,70
1,15
0,90
0,70
0,70
1,65

***
***
**
**
**
o
**

18,00
12,00
12,00
3,50
3,50
3,00
3,50

3,00
2,00
2,00
0,60
0,60
0,60
0,60

**
***
**
**
o

104,00 10,00

80,00 12,00
60,00 6,00
22,00 2,20
70,00 7,00

Bijstelling Reglement Rondzendverkeer
Filatelistische verenigingen krimpen in een gestaag tempo. Wij zullen het daarom steeds meer moeten hebben
van vormen van samenwerking tussen verenigingen. Dan is het handig praktische zaken op dezelfde wijze te
regelen.
Een van de punten waarop we nu al samenwerken is het rondzendverkeer. Een der deelnemers heeft het
bestuur opmerkzaam gemaakt op enkele kleine verschillen tussen ons reglement en dat van het
Samenwerkingsverband voor Filatelie, terwijl toch ook rondzendboekjes via dat kanaal bij ons circuleren.
Het bestuur heeft daarom besloten ons reglement rondzendverkeer in lijn te brengen met dar van het
Samenwerkingsverband voor Filatelie. Die wijzigingen betreffen met name het verlagen van het
provisiepercentage, de aanschafprijs van boekjes en het noemen van de verzekering van het rondzendverkeer.
Onderstaand treft u het bijgestelde reglement aan.
De Algemene Vergadering moet formeel deze wijzigingen goedkeuren. Omdat deze vergadering tot onbepaalde
tijd is opgeschort, stelt het bestuur voor het bijgestelde reglement bij acclamatie goed te keuren. In dit geval wil
dat zeggen: goedkeuren zonder een vergadering bijeen te roepen en zonder dat er een (schriftelijke) stemming
plaatsvindt.
Het blijft altijd mogelijk dat een verenigingslid tegen de hier voorgestelde procedure bezwaren heeft, of het
bijgestelde regelement niet wil goedkeuren. In dat geval zou het bestuur voor het einde van oktober daar graag
bericht van ontvangen.
Voorstel tot Bijstelling van het Reglement Rondzendverkeer
versie 26 maart 2018
Artikel 1
Aan het rondzendverkeer kunnen alleen leden deelnemen van de Filatelistenvereniging IJssel- & Lekstreek. Zij
ontvangen tegen kostprijs een stempel met daarop hun lidmaatschapsnummer. Het gebruik van dit stempel is
verplicht.
Artikel 2
Elke deelnemer aan het rondzendverkeer wordt opgenomen in een sectie.
Artikel 3
Elke rondzendsectie heeft een sectiehoofd. Het sectiehoofd zorgt ervoor dat regelmatig rondzendingen
circuleren binnen de sectie.
Artikel 4
Zodra een deelnemer een rondzending ontvangt, dient hij/zij te controleren of zijn/haar voorganger alle lege
vakjes in de boekjes heeft afgestempeld. Indien er één of meerdere open vakjes worden aangetroffen, dient dit
direct aan de voorganger en het sectiehoofd te worden medegedeeld. Indien een deelnemer zegels uitneemt,
dient hij/zij het leeggekomen vakje te voorzien van een afdruk van zijn/haar stempel met lidmaatschapsnummer.
Indien een deelnemer constateert dat er zegels verwisseld zijn, dient de gehele rondzending direct bij het
sectiehoofd te worden ingeleverd.
Artikel 5
Een deelnemer mag een rondzending maximaal drie werkdagen in bezit houden, om deze vervolgens door te
geven aan de eerstvolgende op de rondzendlijst. De laatste deelnemer op de lijst dient de rondzending in te
leveren bij het sectiehoofd.
Artikel 6
De data, waarop de rondzending wordt ontvangen en doorgegeven, moeten door alle deelnemers op de
rondzendlijst worden genoteerd. Zodra een deelnemer een rondzending afgeeft aan de volgende op de lijst,
dient hij/zij de daarvoor bestemde bon voor ontvangst te laten tekenen. Deze bon moet tenminste 1 jaar worden
bewaard.
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Artikel 7
Indien een of meer boekjes worden beschadigd of zoekraken, zal de deelnemer bij wie de rondzending in beheer
is, hiervoor aansprakelijk worden gesteld. De deelnemer bij wie een rondzending of deel daarvan zoekraakt,
moet hiervan direct aangifte doen bij de politie. Een kopie van de aangifte dient direct aan het bestuur te worden
gegeven.
Artikel 8
Aankopen uit het rondzendverkeer dienen binnen 14 dagen te zijn voldaan op het rekeningnummer NL20 INGB
0004 1937 46 ten name van Filatelistenvereniging IJssel- & Lekstreek.
Artikel 9
Indien betaling na 14 dagen plaatsvindt, zal bovenop het verschuldigde bedrag de wettelijke rente in rekening
worden gebracht. Alle hieraan verbonden kosten, ook buitenwettelijke, komen geheel voor rekening van de
deelnemer.
Artikel 10
Het omruilen van zegels leidt tot royement van het deelnemende lid. Het bestuur houdt daarbij de optie tot
nadere juridische stappen open.
Artikel 11
Alleen leden van de Filatelistenvereniging IJssel- & Lekstreek en leden waarvan hun vereniging is aangesloten
bij de Samenwerkingsverband Filatelie, mogen rondzendboekjes inzenden.
Artikel 12
De inhoud van de rondzendboekjes dient van een goede kwaliteit te zijn. De rondzendleider heeft het recht
boekjes te weigeren.
Artikel 13
Alleen rondzendboekjes met een minimale looptijd van 18 maanden worden geaccepteerd.
Artikel 14
Na de overeengekomen circulatieperiode worden de boekjes zo spoedig mogelijk uit het rondzendverkeer
genomen en met de inzender afgerekend. De inzender ontvangt deze rondzendboekjes retour. Bij grote
bedragen bestaat de mogelijkheid een tussentijds voorschot aan de inzender te verstrekken, dit ter beoordeling
aan het bestuur.
Artikel 15
De provisie welke de inzender is verschuldigd aan de Filatelistenvereniging IJssel- & Lekstreek over het
uitgenomen bedrag, bedraagt 10%.
Artikel 16
Lege boekjes voor het eigen rondzendverkeer van Filatelistenvereniging IJssel- & Lekstreek moeten bij deze
vereniging worden gekocht, tegen een aanschafprijs van € 1,00.
Artikel 17
Lege boekjes voor het eigen rondzendverkeer van de Samenwerkingsverband Filatelie welke in het landelijk
rondzendverkeer circuleren, kunnen ook worden gekocht bij Filatelistenvereniging IJssel- & Lekstreek. Deze
boekjes kunnen niet worden ingeleverd voor het eigen rondzendverkeer.
Artikel 18
Bewerkte (door vervalsen, nagommmen en dergelijke) zegels zullen uit de boekjes worden verwijderd en
vervallen aan de Filatelistenvereniging IJssel- & Lekstreek. De inzender zal hiervan op de hoogte worden
gesteld.
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Artikel 19
Deelnemers en inzenders dienen zich voor vragen en/of opmerkingen inzake het rondzendverkeer te wenden
tot de rondzendleider. Indien daar geen uitsluitsel wordt verkregen staat deelnemers de gang naar het bestuur
open.
Artikel 20
Van elk ingeleverd boekje ontvangt de inzender een ontvangst bewijs. Op dit ontvangst bewijs staan de naam
en het lidmaatschapsnummer van de inzender, de inleverdatum en de inzendwaarde van het boekje. De
inzender dient dit bewijs zorgvuldig te bewaren, totdat hij/zij het boekje retour heeft ontvangen.
Artikel 21
Voor vermissing of diefstal van boekjes of heeft de vereniging een verzekering afgesloten ten behoeve van
zichzelf en de inzenders.
Artikel 22
Leden van Filatelistenvereniging IJssel- & Lekstreek en leden waarvan hun vereniging is aangesloten bij de
Samenwerkingsverband Filatelie, die deelnemen aan het rondzendverkeer, hetzij als deelnemer of als inzender,
verklaren zich akkoord met dit reglement.
Artikel 23
Over zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

ZATERDAG 12 december 2020. Geen beurs vanwege corona.
IN BUURTHUIS "DE WEL"
BONGERD 2a, 2906 VK CAPELLE AAN DEN IJSSEL.
(Bereikbaar met de metro halte Schenkel).

De zaal is open vanaf 10.00 uur tot 15.30 uur.
Activiteiten:
De volledige stuiverhoek - De u bekende huishandelarenPro Filatelie Rondzendboekjes - Nieuwtjesdienst.

EN OM 13.30 UUR EEN LETTERKAVEL VEILING.
Filatelistisch materiaal is zeer welkom
Beste Leden van de Filatelistenvereniging IJssel- en Lekstreek.
Jaarlijks doet de vereniging mee aan de Grote Clubactie, een loterij waarvan de opbrengst ten goede komt
aan deelnemende verenigingen. Normaliter brengen wij daartoe de loten persoonlijk aan de man op de
verenigingsavonden en verenigingsbeurzen. U begrijpt dat deze aanpak er de komende tijd niet inzit.
Als alternatief hebben we bedacht om het mogelijk te maken loten te bestellen, door een bedrag, afgerond in
euro’s over te maken naar de penningmeester. Voor dat bedrag koopt de vereniging loten op uw naam.
De loten kosten drie euro per stuk. U kunt zoveel loten bestellen als u wilt.
Wilt u meedoen? Maak dan vóór 15 november uw inzet over aan de penningmeester, Filatelistenvereniging
IJssel- en Lekstreek, rekening NL20 INGB 0004 1937 46.
Wij hopen op uw deelname!
namens het bestuur van Postzegelvereniging IJssel- & Lekstreek
Kees de Vries
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Ziekte en Gezondheid
Ons alledaagse leven is door de huidige covid-19 pandemie behoorlijk overhoop gehaald.
Gezondheid en zorg zijn iets minder vanzelfsprekend dan wij tweehonderd dagen geleden dachten. Dat is de
aanleiding om eens na te denken hoe een themaverzameling over ziekte en gezondheid er uit zou kunnen zien.
Onderstaand een idee, zomaar eens bedacht op een regenachtige middag, en hier uitgewerkt in wat voorbeelden.
De eerste vraag is: over hoeveel postzegels hebben we het eigenlijk? Op www.colnect.com staan driekwart
miljoen afbeeldingen van postzegels die we thematisch kunnen selecteren. Het thema “ziekten” geeft 684
treffers, Tuberculose 1794, Malaria 503, Kanker 254, Aids 240, Artsen 2245, Medische Wetenschap 954
enzovoorts. Er zit veel overlap tussen de thema’s en er zijn soms veel varianten per zegel. Maar er blijven er
genoeg over om te verzamelen. Wat opvalt: er zijn veel zegels over infectieziekten, die als zeer bedreigend voor
de volksgezondheid werden en worden ervaren.

Afbeelding 1a t/m 1e
Een themaverzameling zou kunnen beginnen met zegels die ziekten voorstellen als monsters die verslagen
moeten worden. Kanker is een kreeft, Aids een slang en tuberculose een draak. [afb 1a t/m 1c]. Het zijn
beelden, die meestal stammen uit een periode dat medische kennis over een ziekte beperkt is. Zo zijn er
bijvoorbeeld heel veel Belgische zegels van vóór de Tweede Wereldoorlog, die betrekking hebben op
tuberculose. Die ziekte was toen nauwelijks behandelbaar en dan zit er niet veel anders op dan te hopen op een
goede afloop, steun vinden in het geloof en het beoefenen van liefdadigheid voor ziekenverzorging [afb 1c t/m
1e].

Afbeelding 2a t/m 2d
Op tegenwoordige postzegels vinden we afbeeldingen van ziekteverwekkers die ontleend zijn aan de realiteit.
Bijvoorbeeld op postzegels die microbiologische congressen aankondigen of aandacht vragen voor de
volksziekte malaria of polio [afb 2a t/m 2c]. Het zijn toenemend virussen, parasieten en bacteriën van de
bekende infectieziekten die het zegelbeeld bepalen en dat geldt ook voor moderne infectieziekten als sars
en covid-19 [afb 3d].
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Afbeelding 3a t/m 3b
Deze beelden vinden hun oorsprong in de negentiende eeuw. Dan ontstaat een nieuwe benadering van ziekten,
die afstand neemt van religieuze overtuigingen - ziekte als straf bijvoorbeeld. Of van onbewezen aannamen,
zoals het idee dat moeraslucht verantwoordelijk zou zijn voor malaria1. In plaats daarvoor komt een
wetenschappelijke benadering met opzienbarende resultaten. Zo maakte de huisarts Robert Koch op 24 maart
1882 bekend dat hij de bacterie die tuberculose veroorzaakt had ontdekt. Daartoe benutte hij een
ingenieuze combinatie van isoleren en fixeren van proefmonsters en het fotografisch vastleggen van
microscopische beelden van de bacterie [afb 2a].
Zeer geavanceerde technieken voor die tijd en de aanpak van Koch vindt brede navolging. In korte tijd worden
de verwekkers van vele ziekten van mens en dier letterlijk in beeld gebracht. Daarom het begrijpelijk dat er
tientallen herdenkingszegels zijn, die Robert Koch en zijn ontdekking als onderwerp hebben. En dat
geldt ook voor ook latere bekende en minder bekende onderzoekers zoals Fleming, Semmelweis en Pantelic
[afb 2b t/m 2d|.

Afbeelding 4a t/m 4d
Een verbeterde diagnose is natuurlijk interessant [afb 4a]. Maar het gaat er uiteindelijk om een ziekte goed te
kunnen behandelen. Zo heeft het decennia geduurd om voor tbc een werkend medicijn te vinden. Die
aandoening kon
lange tijd niet anders bestreden worden dan door
hygiënische maatregelen en patiënten in sanatoria op te nemen, in de hoop op heilzame werking van zon en
buitenlucht [afb 4b]. Geleidelijk aan krijgt toepassing van wetenschappelijke kennis in behandelingen (en
medicijnen) steeds meer succes, dankzij de samenwerking tussen medici en technici. Bestraling en
hardbewaking zijn daar twee willekeurige voorbeelden van [afb 4c en 4d].

1. Malaria komt van het Italiaanse “mala aria”, vertaald “slechte lucht”.
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Afbeelding 5a t/m 5d
Bij infectieziekten geldt dat voorkomen beter is dan genezen. Deze gedachte achter vele
voorlichtingscampagnes zien we vooral na de tweede wereldoorlog ook op postzegels terug. Sommige
van die zegels zijn wat minder geslaagd, zoals de zegels van Vaticaanstad en Nederland (ontwerp Piet Paris),
gericht op de preventie van aids. Het is altijd nuttig om te weten dat driekwart van de kinderen met aids in
Afrika woont [afb 5a] en dat we vooral daar die ziekte moeten stoppen [afb 5b]. Maar de zegels vertellen niet
wat we moeten doen of vooral moeten laten. Nee, dan de zegels uit Rusland, Zwitserland en Servië, die niets
aan duidelijkheid te wensen overlaten. Aids komt door besmetting via bloed of sperma, is seksueel
overdraagbaar en kan bestreden worden door het gebruik van beschermingsmiddelen. Eenvoudiger dan dat kan
het niet worden verteld.

Afbeelding 6a t/m 6e
Voorlichting vertelt niet alleen hoe het zit, maar vraagt ook van ons een actieve houding. Om de malariamug uit
te roeien, start Unicef diverse campagnes om ons de flitsspuit ter hand te laten nemen [afb 6a]. Betrokken
burgers organiseren prestatielopen om geld in te zamelen voor onderzoek [afb 6b]. En overheden
roepen ons op te stoppen met roken [afb 6c]. “Tabak of
gezondheid, aan u de keuze” staat er op een zegel uit Senegal.
De oproep tot onderzoek door vrouwen zelf naar borstkanker [afb 6d en 6e] is denkelijk het meest geslaagde
voorbeeld van dit type zegel. Als we de naam van de zegel uit Belize op de zoekmachine van de computer
intypen, dan blijkt dat het oorspronkelijke idee voor deze “breast cancer research stamp” (BCRS) uit de VS
komt. Die toeslagzegel was daar mateloos populair en zo succesvol dat hij in vele andere landen is
gekopieerd. De uitgifte van deze zegel werd ondersteund door een eendrachtige samenwerking van enkele
Democraten en Republikeinen in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. Je kunt het je nu bijna niet meer
voorstellen, zo’n samenwerking …
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Afbeelding 7a t/m 7d
Zegels doen niet alleen een beroep op zelfredzaamheid. Er is, in de laatste jaren steeds meer aandacht
voor het sociaal isolement waarin de zieke medemens kan komen. Zo is er een zegel uit Bosnia Herzegovina
die ons oproept niet weg te kijken bij aids [afb 7a]. Een Deense zegel maakt ons duidelijk dat reuma een ziekte
is die ons allemaal kan overkomen [afb 7b]. De zegel ten gelegenheid van een tweejaarlijks congres dat aan
kanker is gewijd stelt het nog eenvoudiger: bij ziekte is een handreiking een menselijk gebaar waarmee alles
begint [7c]. En onderlinge solidariteit bij covid-19 is waar het volgens een Zwitserse zegel op aankomt.

Afbeelding 8a t/m 8e
Zo komen we bij de jongste variant van de vele infectieziekten die in de loop der jaren de wereld hebben
geteisterd. De Verenigde Naties bracht recent een blok van zes zegels uit, met maatregelen tegen verspreiding
van Covid-19 als onderwerp.
Handen wassen, afstand houden, symptomen
herkennen, begrip voor elkaar en solidariteit. Allemaal gedachten die we in een of andere vorm ook bij andere
grote ziekten op postzegels tegenkomen.
Niets nieuws onder de zon, zou je denken, maar heel bijzonder in het zegel met de blauwe cirkel. Het inschrift
luidt “Myth Busting” ofwel “onzin ontmaskeren”. Ongetwijfeld doelt de VN hier op lieden zoals de
zelfbenoemde virologen, die met hun You Tube diploma de social media bevolken. Verder niet gehinderd door
enige kennis, zullen zij ons wel even vertellen hoe om te gaan Covid-19. Aan dat soort domheid geloof
hechten werpt ons verder terug dan de onwetendheid over infectieziekten zoals in het begin van dit artikel
is aangestipt.
Hier verlaat ik natuurlijk het pad van de eenvoudige postzegelverzamelaar die een artikel in het verenigingsblad
schrijft, maar u begrijpt, ik moest het even kwijt. Zelf nadenken is altijd goed, het kan altijd beter, maar enig
vertrouwen in de reguliere medische wetenschap en het weten- schappelijk onderzoek is ook zo slecht nog
niet. Niet omdat ik het zeg, maar omdat al die zegels zoals hierboven ons dat vertellen.
Jos Louwe
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IJssel- & Lekstreek Postzegel en Muntenbeurs s

s

Zaterdag 14 november 2020 10.00 - 15.30
Sporthal De Boog, Krimpenerbosweg 2, Krimpen a/d IJssel
Entree 2 euro voor niet-leden
Vele handelaren, grote stuiverhoek, catering
Bereikbaarheid: Via provinciale weg N210. Ruime parkeergelegenheid. Openbaar
vervoer: bus 98 vanaf metrostation Capelse Brug, uitstappen halte Vijverlaan.
Inlichtingen: 0653287218 of l.dekooter@live.nl
Volgende beurs is op zaterdag 13 november 2021

Advertentie mogelijk gemaakt door de Stichting Pro Filatelie

Jaaragenda 2020.
Verenigingsavonden:
Ma 26 Oktober:
Ma 23 November:
Ma 14 December:

Verenigingsavond (lezing)
Verenigingsavond (lezing)
Verenigingsavond

Beurzen:
Za 12 December

Beurs in De Wel

Najaarsbeurs
Za 14 november

Beurs in De Boog

Bestuursvergaderingen op maandag avond in de Oosterstraat aanvang 19.00 tot 22.00 uur .
Ma 20 Januari
Ma 6 April
Ma 8 Juni
Ma 14 September
Ma 19 Oktober
Ma 7 Wo 9 December
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VOORTAAN ÉÉN REKENINGNUMMER VAN DE VERENIGING
Zoals u wel gemerkt zult hebben is het betalingsverkeer in de afgelopen jaren er niet goedkoper op geworden.
Het zijn geen spectaculaire bedragen die de vereniging voortaan aan de bank moet afdragen, maar ook wij
moeten op de kleintjes letten,
Daarom heeft het bestuur, op voorstel van de penningmeester besloten om de vijf (!) bankrekeningen terug te
brengen naar één algemeen nummer. Dit algemene nummer werd tot voorheen gebruikt voor de betalingen
van de diverse kosten, maar staat per direct ook open voor de betaling van de contributie, de verrekeningen
van de nieuwtjesdienst en het rondzendverkeer. Het algemene bankrekeningnummer is
lNG Bank NL20 INGB 0004 1937 46
Met vriendelijke groet,
Het bestuur.

Najaarsbeurs afgelast
Het bestuur heeft in de vergadering op 21 oktober jongstleden besloten de najaarsbeurs op 14 november in De
Boog af te gelasten.
De overwegingen die tot dit besluit hebben geleid, zijn van verschillende aard.
Allereerst zou de beurs, om aan alle regels te kunnen voldoen, een zeer ongezellige opzet krijgen. We zouden
moeten werken met tijdsblokken waarvoor bezoekers zich van te voren moeten inschrijven. Even met elkaar
praten omdat we elkaar lang niet hebben is niet goed mogelijk, want we moeten zoveel mogelijk op een vaste
plek zitten. Rondsnuffelen is alleen mogelijk als we een beperkt aantal bezoekers tegelijkertijd in de zaal toelaten
en het sportcafé is dicht.
Deze opzet met weinig bezoekers is ook niet aantrekkelijk voor de standhouders, zodat het aanbod beperkter
zou zijn dan we gewend waren.
En tenslotte willen we als bestuur niet de grenzen van het mogelijke opzoeken, iets waar we niemand een
plezier mee denken te doen.
Geen beurs dus, maar misschien zijn er mogelijkheden om iets met de stuiverhoek te doen. De boeken zijn
goed gevuld en we hebben veel tijd voor onze hobby. Over die mogelijkheden denken we in het bestuur na en
zullen we uiteraard met de medewerkers van de stuiverhoek overleggen. Wij houden u op de hoogte als we een
plan hebben en de situatie het toelaat.
Leen de Kooter, voorzitter
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De geschiedenis van de postzegel deel 3
Postzegels verzamelen
Al snel na het verschijnen van de eerste postzegel begon men ze te
verzamelen. Rond 1860 verscheen de eerste postzegelcatalogus en het
eerste voordrukalbum. Erg veel zegels waren toen niet uitgegeven; het
bijeenbrengen van een vrijwel complete wereldverzameling was toen nog
mogelijk.
Mede door de belangstelling van de kant van de verzamelaars gingen de
posterijen er rond de eeuwwisseling toe over om naast langlopende
frankeerzegels gelegenheidszegels uit te geven. Het verzamelen van
postzegels werd een steeds wijder verbreide hobby, de verzamelaars
organiseerden zich, er ontstond levendige postzegelhandel en langzaam maar zeker groeide ook de
stroom nieuwe uitgiften.
Wie denkt dat de grote hoeveelheid nieuwe uitgiften of hoge nominale waarden iets van deze tijd is,
heeft het mis: in 1898 verscheen in de Verenigde Staten de zogeheten 'Columbus'-serie met als
hoogste waarde een zegel van $ 5, een voor die tijd ongelofelijk hoog bedrag. Grote protesten
ontstonden toen Groot-Brittannië in 1948 een zegel van een pond uitgaf ter gelegenheid van de
zilveren bruiloft van George VI. Naast de zegel van Groot-Brittannië werd er een zegel in gelijke
waarde uitgegeven voor elk van de (vele) Britse kolonies. Een pond was destijds een vermogen en
de emissie was dus uitsluitend weggelegd voor de welgestelden.
We kunnen rustig stellen dat ook vandaag nog sommige landen misbruik maken van de
compleetheidsdrang van de verzamelaar. Zij overvoeren de markt met overbodige emissies en raken
op deze manier uit de gratie.
De toekomst
Terwijl het verzamelen van postzegels is uitgegroeid tot een hobby voor miljoenen, is de rol van de
postzegel in het postverkeer gaandeweg kleiner geworden. Een van de belangrijkste oorzaken is de
ontwikkeling van de frankeerstempelmachine (algemeen aangeduidt als 'frankeermachine''). Ook de
mogelijkheid van 'frankering bij abonnement' heeft het gebruik van postzegels ingedamd. De
opkomst van het faxverkeer is ook te noemen, en tenslotte uiteraard het e-mail verkeer.
Verschillende postadministraties hebben afgelopen jaren laten weten dat het volume post door e-mail
merkbaar kleiner is geworden.
De postzegel zal zeker een rol blijven spelen in de 'emotie'post: het vakantiekaartje, het
geboortekaartje, en niet te vfergeten de Valentijnskaarten. Het lijkt erop dat de postadministraties
steeds meer inspelen op deze trend en de ontwerpen van postzegels hierop afstemmen. De
'gepersonificeerde postzegel' is hier een mooi voorbeeld van.
Door al deze ontwikkelingen vragen verzamelaars zich wel eens bezorgd af of het einde van de
postzegel niet in zicht is gekomen. Deze bezorgdheid is evenwel volledig onterecht. Hoewel een
postverkeer zonder postzegels zeker niet ondenkbaar is, hebben de posterijen voldoende redenen
om door te gaan met de postzegel. Het aspect van het verzamelen van postzegels is gaandeweg zo
belangrijk geworden dat afschaffing van de postzegel niet alleen tot hevige protesten van alle
verzamelaars zou leiden, maar bovendien een inkomstenderving voor de posterijen zou betekenen!
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De keuze van een verzamelgebied
1.
2.

Inleiding
Financiën
Inleiding
Veel verzamelaars zullen aanvankelijk al het materiaal dat ze kunnen
bemachtigen in hun verzameling opnemen. Het is een illusie om te
stellen dat men op deze wijze ooit een goede wereldverzameling op
kan bouwen. Er zijn in de wereld immers ondertussen zoveel
postzegels verschenen dat het onmogelijk is om alles of bijna alles
daarvan bij elkaar te krijgen. Dit inziende zal men al spoedig het
verzamelgebied gaan inperken tot een of enkele landen of thema's.
Vaak kiest men voor een hoofdverzameling en enkele bijverzamelingen. Sommige verzamelaars specialiseren zich zelfs op een
serie, of zelfs op een enkele zegel. Al met al wil dat natuurlijk niet
zeggen dat uw beginverzameling of de zegels die u van familie en
kennissen krijgt, plotseling voor uw verzameling waardeloos zijn
geworden. U kunt ze immers altijd nog gebruiken als ruilmateriaal.
Het is dus verstandig om op een gegeven moment een keuze te
maken. Dit wordt vooral belangrijk als u wat meer geld aan uw
verzameling uit wilt gaan geven of als u wilt overstappen naar een
permanent opbergsysteem, bijvoorbeeld een voordrukalbum. Denk
goed na over uw keuze en de (financiële) gevolgen, dat voorkomt
teleurstellingen.
Er zijn vele factoren die bij de keuze van een verzamelgebied een rol
spelen. Men kan het land waarin men woont of waarmee men
bijzondere banden heeft (vakantieland, woonplaats familie,
geboorteland) kiezen voor het opzetten van een landenverzameling.
Ook een andere hobby of interesse kan leiden tot het opzetten van een
beeldverzameling.

Financiën
Bij het maken van een keuze zal men zich onder andere moeten
afvragen of het financieel haalbaar is. Het opzetten van een uitgebreide
collectie klassiek Nederland vergt de nodige middelen. Een 'jong'
verzamelgebied zoals de Verenigde Naties of Faroer is voor weinig geld
compleet te maken. Natuurlijk kan men de investering over langere
periode spreiden. Het is belangrijk de eisen aanvankelijk niet te hoog te
zetten.
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"POSTE RESTANTJES"
In deze rubriek "POSTE RESTANTJES" kan ieder lid van onze vereniging, uitsluitend voor
particulier gebruik, gratis een advertentie plaatsen.
•

Gezocht: Latijns Amerika (midden, zuid en caribbean) gros materiaal o.a. ten behoeve van
stempels. Ook partijen proeven, afwijkingen etc. zijn welkom, echter geen brieven. P. Weda
tel.: 010 480 29 61 (na 18:00 uur)

•

Gezocht: Roodfrankeringen van het EK voetbal 2000 van de organisatie
Rotterdam. I van Gent tel.: 0168483217

•

Gezocht: Spartastempels zijn altijd welkom: Ook voor andere Sparta-artikelen (dvd's, boeken
etc.) heb ik belangstelling. Uiteraard wil ik er voor betalen, mits tegen redelijke prijs. Hans
Elshoff tel.: 06 301 30 335

•

Ruilen: 1.000 zegels groot formaat West-Duitsland, geheel of gedeeltelijk voor
Oost Europa (liefst) Rusland. Tel. 010 404 97 91

• Aangeboden: oude Leuchtturm klemband Oostenrijk I met postfris Oostenrijk 1963/1986. Als
extra’s nog wat gebruikt en op FDC Oostenrijk. Achterin nog wat bladen gebruikt Engeland
en Ierland en nog wat bladen Turkije postfris, prijs euro 50,-. C. de Vries, tel. 0180-522530
Gevraagd: Catalogus Duitsland, ( niet te oud ). W.B.Marse Ridderkerk tel. 06 53 63 98 37
• Aangeboden:
Nederland collectie xx/x/o in Importa album 1852-1991 1350 zegels voor € 125,-Nederland en O.G. gestempeld vanaf 1852 – heden
Nederland Davo P3 album met 60 verschillende FDC`s voor € 17,50
Ned. Antillen en Suriname gestempeld in stockboek 500 zegels en diverse velletjes voor € 75,-Ned. Antillen FDC`s E34-E150A totaal 141 enveloppen in 2 Importa albums cat. waarde € 350,--voor € 50,Suriname FDC`s E35-E117 en E001-E062B totaal 184 enveloppen in 2 Importa albums cat. waarde
€ 610,-- voor € 75,-Importa Holland album met Ned. Antillen, Suriname, Indonesie en Nw -Guinea xx/x/o totaal 850 zegels voor
€ 40,-Duitse Rijk plaatsnaam stempels op 1050 zegels voor € 125,-Deutsche Lokalausgaben en Deutschland unter Allierter Besetzung postfris doubletten, blokjes,
randstroken enz. cat. waarde € 3800,-- voor € 225,-Israel postfris ook wat gestempeld collectie in stockboek 450 zegels voor € 35,-Zwitserland gestempeld kleine collectie vanaf 1862-1975 in klein stockboek 380 zegels cat. waarde €325,-voor € 25,-Informatie bij Hans Trouwborst cevico@zonnet.nl 0180313612
•

Aangeboden: Bent u al ver gevorderd met uw verzameling en mist u nog de duurdere zegels, denk dan
eens aan een nieuw verzamelgebied: de DDR, het voormalige Oost-Duitsland. Veel zegels voor weinig geld
en nog compleet te krijgen, zowel postfris als gestempeld:
DDR gestempeld 1949-1974 cat. waarde € 3800,-- incl. doubletten voor € 225,-DDR gestempeld 1974-1990 cat. waarde € 1200,-- incl. doubletten voor € 100,-DDR gestempeld 1966-1974 cat. waarde € 825,-- enkele doubletten voor € 75,-DDR postfris 1949-1979 cat. waarde € 1850,-- voor € 175,-DDR postfris 1966-1973 cat. waarde € 650,-- voor € 60,-DDR postfris 1973-1979 cat. waarde € 550,-- voor € 50,-Informatie bij Hans Trouwborst cevico@zonnet.nl 0180313612
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