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Hebt u zich al aangemeld voor de ledenbijeenkomst van 
21 oktober a.s. ?

Vergeet u niet uw schriftelijke biedingen op tijd door te 
geven?

In verband met de voorbereiding van de veiling kunt  u 
de zaal niet in vóór 19.30 uur!!!



UITNODIGING

tot het bijwonen van de 

Ledenbijeenkomst

op woensdag 21 oktober 2020 in "De Schakel",  Pijnboomstraat 17, Haarlem-
Noord, tel. 023 - 5254924. 

Zaal open om 19.30 uur. Niet eerder!!

Veiling om ca. 20.30 uur

Eerstvolgende ledenbijeenkomst op woensdag 18 november 2020
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Gehele of gedeeltelijke overname van de inhoud, mits met bronvermelding, is toegestaan.
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TELEFOONNUMMERS EN EMAIL ADRESSEN

Bestuur:
Voorzitter: L.A.M. Turkenburg  023-5354050
Penningmeester: C.J. Fortgens  070-3872206

(NL45 ABNA 0560 0179 01 t.n.v. Hlemse Filatelist Verg)
Secretaris:  A.J. Dietz 06-30293965
Ledenadministratie: L.A. Koelemij 023-5244520

(NL17 INGB 0000 4732 68 t.n.v. ledenadministrateur OHVZ)
Administrateur Rondzendverkeer en redactie Spaarnepost:

 D.F. de Geus 023-5370758
Bestuurslid veilingzaken: B.G. Mannesse 023-5291632
    
De bestuursleden zijn ook per email bereikbaar met de volgende adressen:

voorzitter@ohvz.nl
penningmeester@ohvz.nl
secretaris@ohvz.nl
ledenadministrateur@ohvz.nl
rzv-poststukken@ohvz.nl
veilingmeester@ohvz.nl

Overige functionarissen:
RZV postzegels: K. Hagenaars-Buijs 06-27336026

e-mail: m.hagenaars2@chello.nl  
Veilingmeester: D. Kerkvliet 023-5327402
Inleveren veilingkavels: G.C. Metselaar 023-5261904

Website: www.ohvz.nl

EERSTE CLUBAVOND IN CORONATIJD VERRASSEND SUCCES

Nadat er in augustus een speciaal coronanummer van de Spaarnepost was 
verschenen, met een speciale oranje kleur, en een ‘protocol hervatting 
ledenbijeenkomsten en veiling OHvZ’ en het bestuur twee keer ‘fysiek’ had 
vergaderd op anderhalve meter afstand van elkaar om alles goed voor te 
bereiden, was het zover. Op 16 september werd in De Schakel de eerste 
clubavond in coronatijd georganiseerd. Deelnemers moesten zich van te 
voren opgeven en bij het begin van de avond werd door de voorzitter (Luc 
Turkenburg) en door de bestuursverantwoordelijke voor veilingen  (Ben 
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Mannesse) nog eens goed stil gestaan bij de gedragsregels. Ook was in de 
Spaarnepost van september uitdrukkelijk vermeld dat het ook mogelijk is om 
bij afwezigheid toch van te voren te bieden: schriftelijk, per email of 
telefonisch. Daartoe werden in de Spaarnepost en op de website ook veel 
meer afbeeldingen geplaatst dan we tot nu toe altijd deden en er waren ook 
wat uitgebreidere beschrijvingen. Het was dezelfde veiling als degene die 
voorbereid was voor maart, de bijeenkomst die moest worden afgezegd door 
de lockdown toen. Ook werd de prijsvraag van toen nog eens dunnetjes 
overgedaan en deze keer won Max Kerkvliet de prijs van tien euro, in te 
zetten bij een veiling van OHvZ: gerechtigheid, want Max heeft elke keer 
meegedaan en had elke keer het goede antwoord. Deze keer was de vraag 
van welke verzamelaar de betaalbewijzen van de sigarenmaker Voet was 
overgenomen (in het online stukje over de tabaksindustrie in Haarlem en 
omgeving). Dat was Koos van Putten: oud bestuurslid en legendarische OHvZ
verzamelaar.

De zaal was (met tafels op ruim anderhalve meter) goed gevuld. Er waren 21 
bezoekers en het ‘protocol’ werd goed gevolgd. Van die 21 bezoekers gingen 
maar liefst 17 verschillende leden blij naar huis met een of (veel) meer 
veilingstukken. Het loonde ook om ‘schriftelijk’ te bieden: er waren maar liefst 
34 biedingen vooraf binnengekomen en drie schriftelijke bieders konden 
verblijd worden met geslaagde biedingen. Ook als we kijken naar de veiling-
omzet was het een daverend succes. Van de 70 geveilde stukken gingen er 
maar twee retour, werd er één onder de vraagprijs geveild en maar liefst 58 
boven of ver boven de vraagprijs. Over de kop gingen 70 Nederlandse 
postzegelboekjes, een doos diversen van de hele wereld, een bundel met 
meer dan 300 FDCs van de BRD, een tiental vroege FDCs van Nederland, 
vier insteekboeken ‘gehele wereld’ (ook al stond erbij ‘zeer eenvoudig’), de 35
cent Van Konijnenburg van Nederlands Indië, Nederlandse velletjes en 
boekjes met guldenswaarden, drie insteekboeken met motiefzegels, een leeg 
Davoalbum van Denemarken, Faroer en Groenland, een grote Schiphol-tas 
met van alles, en vooral drie albums en een doos met ansicht- en 
prentbriefkaarten. Het hield niet op! Als we kijken naar de ‘oogst’ per groot 
verzamelgebied dan zien we dat er 32 veilingstukken van Nederland (en 
soms ook wat ‘Overzee’ erbij) waren waarvan 26 stukken (deels ver) boven 
de vraagprijs van eigenaar wisselden. Dat moet een record zijn voor OHvZ 
veilingen. Van de negen stukken van ‘NOG’ (‘Nederland Overzee’) gingen er 
zeven boven de vraagprijs weg en van de zestien stukken uit Europese 
landen dertien. Er waren ook een paar veilingstukken van gebieden buiten 
Europa en ook die gingen goed. Maar het meest verrassend waren toch wel 
de rommeldozen met ‘gehele wereld’ of motieven. De veilingorganisatie 
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(hulde voor Ben Mannesse, Gerard Metselaar en Dick Kerkvliet!) was van te 
voren bang dat ze met die zware last weer huiswaarts moest gaan, maar dat 
hoefde totaal niet. Die zware last werd nu getild door blije kopers en ik was er 
daar deze keer een van en werd niet teleurgesteld door het resultaat! Heerlijk 
uitzoekwerk, met mooie verrassingen.

Op deze manier is het dus goed te doen. Al is iedereen terecht wat 
voorzichtig. We gaan er hopelijk mee door, hopend dat er niet opnieuw een 
lockdown komt, al zijn de vooruitzichten op dit moment niet zo hoopgevend. 

Al die gedwongen thuismomenten van de laatste maanden hebben ervoor 
gezorgd dat heel veel van onze leden weer eens goed naar hun 
verzamelingen zijn gaan kijken en zijn gaan ruimen en ordenen. Er is 
daardoor ook heel veel veilingaanbod. Ook een postzegelbedrijf als Postbeeld
heeft een erg goed half jaar gehad. De postzegelhobby is herontdekt en dat 
lijkt in de hele wereld gebeurd te zijn. Niet dat er veel extra verzamelaars bij 
zijn gekomen, maar wel dat veel ‘rustende’ verzamelaars hun hobby weer 
opgepakt hebben. En er zijn veel zolders geruimd door nabestaanden en daar
zaten ook vaak postzegels, poststukken en ansichtkaarten bij. We hebben 
veel vragen gekregen van nabestaanden wat ze er mee aan moeten en het 
levert zo extra veilingmateriaal op. Hoeveel er toch in de vuilnisbakken terecht
is gekomen of op de vuilstort (het was er nog nooit zo druk) willen we liever 
niet weten….  Een aantal leden heeft overigens plezier gehad van ons 
initiatief van de vorige maand, de ‘Filadating’, al is het allemaal wel wat 
bewerkelijk. We gaan als bestuur bespreken of en hoe we hiermee verder 
willen gaan. Het kwam nu als alternatief voor de ledenruilavond die in juni niet
door ging.

Veel leden hebben de afgelopen stille maanden ook de moeite genomen om 
eens wat uitgebreider studie te maken van de website over de post-
geschiedenis van onze streek, waar veel nieuwe stukken op zijn geplaatst die,
zo hoorden we van velen, erg werden gewaardeerd. We zijn nu begonnen 
met een grote volgende klus: samen met OHvZ-lid Ronald Notenboom en 
twee prominente leden van de opgeheven postzegelvereniging IJmuiden zijn 
we begonnen de postgeschiedenis van de Gemeente Velsen helemaal in 
kaart te brengen. Daar is erg veel materiaal over en het is werkelijk smullen 
om dat te ordenen en er mooie stukken van te maken. 

Tenslotte: kijk nog eens naar de oproep in de vorige Spaarnepost over de 
Rondzendingen! Er zaten bij de laatste Rondzending Poststukken die ik kreeg
o.a. erg interessante ansichtkaarten bij waarvan ik er hier een zal tonen. En 
bij de rondzending postzegels was ik blij met fraaie en schappelijk geprijsde 
postzegels van Mauritius uit 1857 (nee; niet die uit 1847). 
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PRIJSVRAAG VOOR OKTOBER

Arthur Steegh was een markante postzegelverzamelaar en (bestuurs-)lid van 
OHvZ. In het stuk dat we maakten over zijn verzameling staan ook 
voorbeelden van postzegels die hij zelf verzon. Daarvan worden voorbeelden 
getoond van vier fantasielanden. Welke landen zijn dat? Het antwoord is te 
vinden bij ‘Het Verzamelen van Postzegels’ op www.ohvz.nl (bij 
Postgeschiedenis). Graag het antwoord per email naar secretaris@ohvz.nl of 
meenemen op de veilingavond van oktober. De prijs is zoals inmiddels 
gebruikelijk weer tien euro die besteed kan worden aan een veiling bij OHvZ! 
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Met op de onbeschreven achterzijde: “NZH ‘Beijnes’ tramstel naar 
Amsterdam passeert het tramviaduct over de spoorlijn Haarlem-Leiden te 
Heemstede 23 mei 1956 (Foto L.J.P. Albers, Abcoude)”. 
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VEILING

U heeft in de augustus Spaarnepost (de oranje!) het protocol kunnen lezen 
waaraan wij ons strikt dienen te houden. Dat wil zeggen dat kavels niet 
bekeken kunnen worden en dat er maar een beperkt aantal leden de 
bijeenkomst kunnen bezoeken. U dient zich derhalve van tevoren aan te 
melden en vol is vol. Het afrekenen gaat op afroep en wij geven de voorkeur 
aan zo min mogelijk contante betaling. 

Er kan een schriftelijk bod worden gedaan op alle kavels. In verband hiermee 
is de veilinglijst aangepast met uitgebreidere omschrijvingen en altijd een 
minimum inzetprijs en  van veel kavels zijn er foto's die op de website in een 
aanmerkelijk grotere resolutie zijn te bekijken 
 
Bieden kan uitsluitend schriftelijk of per email geschieden, dus beslist niet 
telefonisch.
Naast de schriftelijke biedingen kan uiteraard in de zaal op de gebruikelijke 
wijze worden (mee)geboden. 

Biedingen lager dan de inzetprijs worden niet geaccepteerd.
Biedingen dienen uiterlijk één dag voor de veiling binnen te zijn.
Het bod stijgt steeds met € 2,- onder € 100,-, boven € 100,- met € 5,- en 
boven € 500,- met € 10,-.  Voor elk kavel is € 1,-  tafelgeld verschuldigd.
Indien een kavel aan u is toegewezen, ontvangt u hiervan per omgaande 
bericht. U dient dan het verschuldigde bedrag plus porto voor aangetekende 
toezending over te maken op bankrekening nr NL75 INGB 0003 4360 59 t.n.v.
OHvZ Veilingmeester te Haarlem. Na ontvangst van de overschrijving zal tot  
toezending worden overgegaan. Vergeet niet bij uw bod het kavelnummer te 
vermelden.

N.B. Omvangrijke kavels, zoals stockboeken, albums en dergelijke
worden niet toegezonden maar kunnen na afspraak afgehaald worden.
De bieding wordt toegeslagen één bod boven het tot dan hoogste bod. Het 
veilingreglement blijft ook bij deze van toepassing. Na de veiling kunnen géén
inlichtingen worden gegeven over de toewijzing van de kavels. In de 
eerstvolgende "Spaarnepost" worden de opbrengsten van de kavels 
gepubliceerd.
Schriftelijke biedingen kunnen worden gericht onder vermelding van uw 
telefoonnummer, aan: veilingmeester@ohvz.nl
Contact na toewijzing over de afrekening en het ophalen of toesturen van de 
kavels zal dan ook via de email verlopen.
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KAVELLIJST voor de veiling van 21 oktober 2020

o= gebruikt, *=ongebruikt, **=postfris. Cat.waarde in € volgens aangegeven
catalogus.
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Nr Cat.nr. */o Omschrijving catw Inzet

1 130 o 275 15

2 289 o 200 30

3 5

4 o 10

5 o 10

6 o 10

7 o 5

8 o 40

9 o 10

10 535 * 225 20

11 47-48 o 250 40

12 Mi 90-93 ** 100 15

13 5

14 * 20

15 Mi 80-81 o 70 10

16 Mi 88-90 o Berlijn Olympiade 1952, zie foto 45 7

Ned. 2,50 gulden Jubileum 1923 met 
klein dun plekje, zie foto

Ned. Indië 25 gulden Van Konijnenburg 
1941, zie foto

Gehele wereld in 4 insteekboeken, 
zeer eenvoudig

Ned. in insteekboek waarbij combina-
ties uit boekjes, veel jaren ‘70

Ned. FDC’s 1969-1998 in 3 DAVO-
FDC-albums

Ned. Ant. FDC’s 1970-1996 in 2 
DAVO-FDC-albums en bundel

Suriname FDC’s 1970-1975 in DAVO-
FDC-album

Rep. Suriname 1975-1998 in 2 DAVO-
FDC-albums

België 150 spoorwegzegels op 9 al-
bumbladen

Ned. 2,50 gulden Hartz 1949 zeer licht 
plakkerspoor

West Nieuw-Guinea 1 en 10 cent UN-
TEA grote opdruk 1963, verzoekaf-
stempeling. schaars, zie fotoEstland Rode Kruis 1931, 10 senti met 
licht albumzwart, zie foto

Lege luxe KABE-bladen ruimtevaart 
1971-1977 in 10 verpakkingen

Ned. Collectie 1923-1960 in DAVO-al-
bumBerlijn Dag van de Postzegel 1951, zie 
foto
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17 Mi 91-100 o Berlijn Beroemde Mannen 1952 50 7

18 o 55 7

19 ** N+468 230

20 ** 10

21 ** N+217 110

22 o 5

23 ** 250

24 252-255 ** Ned. Herdenking 1933 63 13

25 ** +258 60

26 P31-33 ** 625 125

27 15 (*) 95 20

28 **/* 180 20

29 * 280 30

30 ** N202 100

31 ** N231 115

32 o Ned. FDC’s 2001-2009 in ringband 20

33 ** 100

34 ** 20

Mi 101-
105

Berlijn Vredesklokken klepel  midden 
1953

Ned. Jaarcollecties 2001-2010 alleen 
frankeergeldig geteld

Ned. Jaren 1976-2000 meest in drie-
voud in insteekboek

Ned. Coll. 2000-2005 alleen frankeer-
geldig geteld in insteekboek

Ned. FDC’s onbeschreven tussen 
E102 en E229 in FDC-album

Zwitserland 1984-1994 alles frankeer-
geldig in insteekboek

N +Sfr. 
750

R98-
R101

Ned. Kind roltanding 1933 in verticale 
paren, luxe zie foto

Curaçao port Cijfer 1945 Engelse druk 
luxe zie foto

Suriname 2,50 gulden Willem III 1879 
ongegomd zoals uitgegeven, zie  foto

Mi 275-
277

IJsland diverse voorstellingen 1952, 25 
kr. Postfris, zie foto

Mi 6A, 
7A,8A

Groenland 5, 10, 15 öre pakketpost 
IJsbeer 1915 tanding 11¼ , zie foto

Ned. Diversen in ringbandje nominaal 
vóór 2010

Ned. Mapjes 2005-2010 in mapjesal-
bum

Ned. 35 prestigeboekjes 2005-2010 in 
speciaal Lindneralbum

Ned. Collectie Kindvelletjes 1965-2007 
in speciaal Importa-album waarbij iets 
nominaal
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35 256-259 o 50 5

36 284-285 o 45 5

37 286-288 * DDR Duits-Chinese Vriendschap 1951 100 10

38 E10 o 120 10

39 o 5

40 **/* 30

41 ** 20

42 ** 20

43 PR11 ** Ned. Prestigeboekje Rembrandt 2006 40 5

44 ** 850 50

45 ** N+86 44

46 o 20

47 Michel catalogus Zuid-Europa 2013 5

48 Engeland in dik insteekboek eenvoudig 5

49 Leeg dik insteekboek zwarte bladen 5

50 o 5

51 o BRD bundel FDC’s jaren ‘70 10

52 o Zwitserland bundel FDC’s jaren ‘70 10

53 o 10

54 o 5

55 o Europa in ringband, eenvoudig 5

DDR Bach 1950 met verzoekafstempe-
ling

DDR Duits-Poolse Vriendschap 1951 
met verzoekafstempeling

Ned. FDC 100 Jaar Postzegels 1952, 
geschreven adres, open klep

Nw-Zeeland 60 versch. FDC’s 1953-
1970 in albumpje, eenvoudig

Curaçao/Ned. Antillen collectie 1870-
1983 in SAFE-ringband plus albumbla-
den

Ned. Collectie 1977-1991 boekjes, vel-
letjes, etc. in blanco album

Ned. Velletjes jaren ‘80 en ‘90 in in-
steekboek met doubletten

V1984-
V2620

Ned. 42 hangmapjes waarbij doublet-
ten alles eurowaarden

Ned. Frankeerbare aangetekende 
waarden

Britse gebieden in blanco album met 
klassiek

Ned. groot aantal FDC’s tussen E100 
en E150 met doubletten

Div. poststukken gehele wereld waarbij 
luchtpost in doos

Gehele wereld postzegels in doos, 
eenvoudig



VEILINGOPBRENGSTEN

De kavels van de veiling van 16 september jl brachten de volgende bedragen
op (zonder tafelgeld)

1  22
2  28
3  10
4  19
5  180
6  48
7  28
8  60
9  52
10  72
11  14
12  19
13  17
14  50
15  42

16  25
17  25
18  -
19  40
20  120
21  15
22  36
23  150
24  11
25  34
26  15
27  16
28  12
29  225
30  5

31  16
32  8
33  26
34  15
35  44
36  7
37  10
38  -
39  74
40  42
41  29
42  12
43  10
44  44
45  34

46  8
47  80
48  5
49  11
50  19
51  12
52  21
53  58
54  13
55  15
56  26
57  10
58  8
59  15
60  20

61  9
62  21
63  44
64  38
65  52
66  72
67  9
68  9
69  11
70  38

Totaal
€ 2.385

  kavel 1 kavel 2      kavel 10
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56 o 10

57 5

58 ** 5

59 o 5

60 ** 5

India in ringband waarbij oude staten, 
deels vals

Motief wielrennen en boogschieten in 2 
albumpjes

Ned. Collectie 1991-1999 in 2 PTT-al-
bums

Ned. FDC’s Kind- en Zomer tussen 
40 en 120 in 2 Importa-albums

Ned. PTT-mapjes jaren ‘70 en ‘80 in 2 
albums



kavel 11 kavel 15

kavel 12

kavel 25

kavel 26 kavel 27
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kavel 28

kavel 29

RONDZENDVERKEER

Boekjes, snuffelenveloppen en omslagen voor poststukken zijn voor diegenen
die de komende tijd hun "vrije" tijd hieraan willen besteden op onderstaand 
adres verkrijgbaar. Ook zijn hier eventuele  Michelcatalogi te leen.
Blanco boekjes voor het rondzendverkeer postzegels kosten € 1,- per stuk en 
de "snuffelenveloppen" €  0,20 per stuk. 
Blanco omslagen voor het rondzendverkeer poststukken kosten € 0,45 per st. 
Alle zijn verkrijgbaar bij de Administrateur Rondzendverkeer D.F. de Geus, 
Leeuwendalersstraat 4, 2026 AB  Haarlem, tel. 023 – 5370758.

UITLEENADRESSEN CATALOGI ENZ.

Onderstaand vindt u de adressen waar de Michel en Yvert catalogi te 
leen zijn, bij voorkeur na telefonische afspraak.

D.F. de Geus, Leeuwendalersstraat 4, Haarlem 023-5370758
Hier zijn beschikbaar:
Michel Europa 2008 delen 1-5 , 2011/12 deel 6 en 2010/11 deel 7
Michel Duitsland 2009/2010 alsmede Duitsland Speciaal 2005
Michel Overzee variërend van 2008 tot 2014 
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Tevens zijn op dit adres voor uitleen beschikbaar een watermerk-
zoeker "Signoscope" en een UV-lamp voor fluorescerende en 
fosforescerende zegels.

Bij dhr J.B. Honkoop, Rijksstraatweg 632, Haarlem         023-8449767
Michel Europa 2005/06, 4 delen; Michel Duitsland Speciaal 2005 
Yvert Frankrijk (2006) Franse koloniën (2005)
Yvert Buiten Europa (dl 1 2005, dln 2&3 (t/m G) 2006; overige1998-
2000)

LEDENMUTATIES EN JUBILEA

Overleden:

909 E. Pimentel

Bedankt:

438 Mw. S.L. Otto 584 H.B. Broxterman

Namens het bestuur van O.H.v.Z.
L.A. Koelemij, ledenadministrateur
Postbus 6236  2001 HE  HAARLEM

Jubilarissen oktober: de heren J.S. Menke (40 jaar) en C.I. Lammerse (25 
jaar)

AGENDA VOOR HET SEIZOEN 2020-2021

Ledenbijeenkomsten:  21 oktober, 18 november, 16 december 2020 

(jaarvergadering), 20 januari, 17 februari, 17 maart, 21 april, 19 mei en 16 juni

2021, alle op woensdag

Bestuursvergaderingen: 28 oktober, 25 november 2020, 27 januari, 24 

februari, 24 maart, 28 april en 26 mei 2021 
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