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Hebt u zich al aangemeld voor de ledenbijeenkomst van 
16 september a.s. ?

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



UITNODIGING

tot het bijwonen van de 

Ledenbijeenkomst

op woensdag 16 september 2020 in "De Schakel",  Pijnboomstraat 17, 
Haarlem-Noord, tel. 023 - 5254924. 

Zaal open om 19.00 uur. 

Veiling om ca. 20.30 uur

Eerstvolgende ledenbijeenkomst op woensdag 21 oktober 2020
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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

PRIJSVRAAG SEPTEMBER 2020; TWEEDE KANS VOOR DIE 
VAN MAART 2020 

In het laatste pre-coronanummer (van maart 2020, wat lijkt het lang geleden) 
stond deze prijsvraag. Enkele leden reageerden al per email en die hoeven 
dat niet opnieuw te doen. Maar wie nog niet heeft gereageerd: grijp die kans 
alsnog, ofwel per email ofwel door de uitslag mee te nemen op de 
verenigingsavond!

Op het postgeschiedenisdeel van de website staat onder ‘bedrijvenpost’ een 
lang stuk over de (post)geschiedenis van de tabakssector in onze regio. 
Aanleiding voor dat stuk was een vondst van ons bestuurslid Ben Mannesse 
met allerlei betaalbewijzen van de Firma Voet, een van de oudste sigaren-
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bedrijven in Haarlem en nog steeds bestaand, als Havana House Haarlem, in 
de Kruisstraat. Van welke verzamelaar had Ben deze illustraties 
overgenomen?

Graag de uitslag sturen aan voorzitter@ohvz.nl (laatste mogelijkheid: eind 
van de ochtend

van 16 september) of meenemen op de verenigingsbijeenkomst van de 16e 
september zelf, in een ongemerkte enveloppe met daarin een briefje met de 
uitslag en je naam.

Kijk ook eens naar het prachtige tabaksdoosje van Haarlem waarmee het stuk
begint!

NIEUW OP DE WEBSITE OVER DE POSTGESCHIEDENIS
 
Zoals al bekend gemaakt aan de leden met een bekend email adres, maar 
nog niet in de Spaarnepost: er is weer veel moois op de website geplaatst 
over de postgeschiedenis van onze streek, en dat is ook buiten onze 
vereniging bekend gemaakt en geraakt en we krijgen mooie reacties. Onze 
aanpak heeft ook in het blad Filatelie een hele discussie losgemaakt en het 
punt ‘digitalisering van de filatelie’ krijgt nu ook in het beleid van de Bond, de 
KNBF, meer aandacht en we zullen zien waartoe dat gaat leiden.

Wat is er nieuw?

✔ Bij de ‘Poststempels’ een stuk over Heemstede, waarmee de directe 
regio Zuid Kennemerland compleet is (voor deze ronde; er zijn al veel 
aanvullingen binnengekomen/verzameld voor een tweede versie later). 
We gaan nu beginnen met een wat groter gebied: eerst Velsen (o.a. 
samen met mensen van de vroegere postzegelvereniging IJmuiden), en 
dan Haarlemmermeer/Schiphol en Hillegom

✔ Bij ‘verzamelen van postzegels’: de postzegelhandel in Zuid 
Kennemerland + Op Hoop van Zegels en haar Postgeschiedenis + Arthur
Steegh: een stuk over een van de meest bijzondere verzamelaars en 
bestuursleden die OHvZ heeft gekend

✔ Bij ‘iconografie’: Haarlem Bloemenstad
✔ Bij ‘sociale filatelie’ (nieuwe rubriek): Adriaan Stoop
✔ En bij ‘belastingzegels’(nieuwe rubriek): belastingzegels van Zuid 

Kennemerland, vooral gebaseerd op de nalatenschap van oud OHvZ lid 
Jaap Kloet

Veel plezier en inspiratie gewenst bij het bekijken van al dit erfgoed!
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OPROEP AAN OHVZ LEDEN

Wat beschouw je als het meest interessante deel van je verzameling? Zou je 
daar niet een stuk over willen schrijven, geïllustreerd met de meest bijzondere
postzegels, poststukken of ander materiaal uit die verzameling? Dat zou dan 
geplaatst kunnen worden op de website over de postgeschiedenis onder de 
rubriek ‘het verzamelen van postzegels’. Dat hoeft dus niet over de 
postgeschiedenis van de streek te gaan, maar kan alles betreffen wat 
filatelistisch interessant is. Je kunt ook contact opnemen met mij, de redacteur
van dit deel van de website, en het met mij samen doen. Op deze manier 
leggen we ook het erfgoed vast van een deel van onze verzamelaars, 
waarvan we weten dat het na verloop van tijd versnipperd en versplinterd 
raakt. Er komen op filatelistische websites steeds meer verzamelingen online 
en op deze manier kunnen we de pareltjes van onze eigen leden vastleggen 
voor de toekomst. 

Ton Dietz

EEN BIJZONDERE ENVELOPPE: Per parachute-post "gedropt" 
naar Frans-Nederlandse Expeditie in Nederlands Nieuw-Guinea.

De Filatelisten Vereniging Nederlands Nieuw Guinea te Hollandia, heeft 
onlangs gezorgd voor een wel zeer bijzondere enveloppe: 1200 exemplaren 
hiervan, voorzien van een rubber stempel met "Expédition Franco- 
Néerlandaise en Nouvelle-Guinée, 1959-1960" erop en verder de gedrukte 
letters "By Parachute Post", werden een dag voor Oudjaar 1959 in een bus 
verpakt en per parachute afgeworpen naar een aantal mensen, die beneden 
door het oerwoud zwoegden‚ Zij hadden het verzoek, de bus dwars door 
Nieuw-Guinea te dragen en af te geven aan het eerste (hulp)postkantoor dat 
zij tegenkwamen, ingewilligd. 
Die mensen "beneden" waren de leden van de z.g. Frans-Nederlandse 
expeditie, die onder leiding van de Franse cineast, auteur en 
ontdekkingsreiziger Pierre-Dominique Gaisseau, te voet van de Zuidkust van 
Nieuw-Guinea de Noordkust van het eiland wilden trachten te bereiken. Zij 
moesten daarvoor dwars door het Centrale Bergland van Nieuw-Guinea‚ een 
tocht die hen nog lang zou heugen. 
Op 30 december 1959 bevond de expeditie zich aan de voet van de Prins 
Hendrik-top. In afwachting van een voedsel"dropping" had men een stuk bos 
schoongekapt. De moeilijkbeid was, dat men zeer dicht bij een Papoeadorp 
lag, maar er wes geen keus. Ondanks zeer moeilijke omstandigheden gelukte
het Kroonduif-vlieger Van Hulten met een Twin Pioneer-vliegtuig de voedsel- 
en andere pakketten te parachuteren. Eén daarvan kwam bijna op het dorp 
neer. 
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Bij deze dropping bevond zich ook een gele blikken, waterdichte bus, waarin 
de 1200 enveloppen waren opgeborgen. Alles werd zo goed mogelijk 
schokvrij verpakt. "Maar ik moest wel lachen" zei Pierre Gaisseau de 
expeditieleider, "toen ik op de bus de "aanmaning" las: "KEEP DRY" — 
"DROOGHOUDEN". We liepen het grootste deel in de bergen in een 
stromende ijskoude regen.....“ 
Hieronder worden voor- en achterzijde van deze envelop afgebeeld die als 
kavel nr. 1 vanavond wordt geveild. 
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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 16 september 2020
o= gebruikt, *=ongebruikt, **=postfris. Cat.waarde in € volgens aangegeven
catalogus. 
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*/o Omschrijving Inzet

1 59 o 15

2 o 20

3 ** 10

4 ** 15

5 ** 170

6 ** 30

7 536 * 280 28

8 537 ** 360 50

9 7f+9f ** 250 40

10 E1 o 1600 50

11 Blok 3 o 60 10

12 ** 5

13 5

14 ** 25

Nr catnr catwcatw

Nw.-Guinea parachutepost, zie 
beschrijving Spaarnepost en website, 
zie foto

Ned. 120 FDC’s waarbij betere, 
sommige met roest 

Ned. Jaren ‘60 in dun insteekboek met 
veel doubletten

Ned. blokjes van vier en velletjes 1992-
1998 in insteekboek 

Ned. idem 1998-2005 in insteekboek 
waarbij Euro 330,- frankeerbaar

Ned. Ant. + Nw. Guinea in insteekboek 
met UNTEA

Ned. 5 gulden Hartz 1949 (Juliana en 
face) enigszins zware plakker

Ned. 10 gulden Hartz 1949 (Juliana en 
face), zie foto

Nw.-Guinea 15 en 20 cent UNTEA 
kopstaand, zie foto

FDC Zomer 1950, zegels met roest, 
zie foto

Hongarije Internationaal Congres 1938 
met speciaal stempel, zie foto

Ned. 70 postzegelboekjes in guldensw. 
met doubletten in blikje

Doos diversen gehele wereld waarbij 
NOR en poststukken  

Ned. complete vellen jaren ‘60-’80 
enorm aantal in plastic tas, interessant 
voor plaatfouten
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15 279-282 ** Ned. Kind 1935 zonder bemerkingen 135 34

16 283-286 ** 81 16

17 R16 * 75 25

18 D16-D19 ** Ned. Cour de Justice 1940 120 30

19 TG 8-10 o 106 25

20 P1 o 350 80

21 13-17 * Curaçao Cijfer 1889 luxe, zie foto 50 15

22 Mi 11-15 * 130 15

23 ** N+300 150

24 5

25 V1984- ** 124,50 18

26 Pb 82b ** Ned. Postzegelboekje 2006 75 10

27 ** 5

28 */** 10

29 ** N436 215

30 o 5

31 o 5

32 o Israël FDC’s 1966-1976 in bundel 5

33 o BRD +300 FDC’s 1966-1977 in bundel 5

34 Mi 21-32 o Berlijn opdrukken in rood 1949, zie foto 110 10

Ned. Zomer 1936, 6 cent lichte 
gomkraak

Ned. 40 cent Veth roltanding 1925 
miniscuul plakkerspoor

Ned. 30, 50 en 60 cent Telegram1877 
pen-gatvernietiging, zie foto

Ned. Indië 5 cent port Cijfer 1874, luxe, 
zie foto

Denemarken pakketveerdienst 1927, 
zie foto

Ned. Frankeerbare waarden van voor 
2010 

Gehele wereld in 3 insteekboeken zeer 
eenvoudig

Ned. Struycken velletjes 2002, logo 
PTT en dicht hangoog, frankeerbaar 
Euro 36,80

Ned. Veldelen+rolzegels+mapjes jaren 
‘80 en ‘90 in insteekboek

Ned. Jaren ‘70-’90 waarbij blokken van 
vier in 3 insteekboeken

Ned. Prestigeboekjes, Mooi Nederland, 
Provincievelletjes, etc.

Suriname en Ned. Ant. +100 FDC’s 
jaren ‘60 en ‘70 in 3 bundels  

Rep. Suriname FDC’s 1980-1993 in 
bundel

V2043
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35 Mi 35-41 o Berlijn UPU 1949, zie foto 380 40

36 Mi 64-67 o 40 5

37 Mi 82-86 o Berlijn Vredesklokken 1951, zie foto 90 10

38 M.106-109 o Berlijn Gedächtniskirche 1953, zie foto 250 25

39 44

40 ** 30

41 **/*/o 20

42 10

43 Mi 261 o DDR 250 jaar Akademie 1950, zie foto 90 10

44 E14-19 o 700 20

45 15

46 5

47 ** Zbl +2000 100

48 5

49 5

50 ** 10

51 5

Berlijn opdrukken in donkergroen 1949, 
zie foto

Frankrijk collectie 1849-1986 in dik net 
insteekboek 

USA in insteekboek waarbij moderne 
velletjes alles frankeergeldig

USA collectie 1945-1979 in DAVO-
album

Bulgarije in insteekboek waarbij 
klassiek in dun insteekboek

Ned. 10 FDC’s 1953-1955 met 
aantekeningen met pen op couverts

DDR insteekboek waarbij betere eind 
jaren ‘40 en begin jaren ‘50

NOR in 2 insteekboeken zeer 
gemengde kwaliteit

Indonesië collectie 1981-1992 in 
insteekboek met alle betere blokken 
en zegels 

NOR 2 insteekboeken en losse 
albumbladen, OR zeer eenvoudig en 
weinig Ned.

Gehele wereld in 4 insteekboeken, 
zeer eenvoudig

Ned. PTT-mapjes nr. 1–179 in 2 
mapjesalbums waarbij doubletten

Gehele wereld onafgeweekt in doos, 
meest Nederland

-270

+E21-24
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52 166 o 170 15

53 280 o 500 25

54 ** 5

55 **/o 5

56 5

57 o 5

58 5

59 */o 5

60 **/*/o NOR in 4 insteekboeken 10

61 **/o NOR in ringband en doosje 5

62 o 10

63 **/o 25

64 o 20

65 */o 30

66 10

67 o 5

68 5

Ned. Indië 5 gulden Jubileum 1923 
oncontroleerbaar stempel, zie foto

Ned. Indië 35 cent Van Konijnenburg 
1941 oncontroleerbaar stempel,zie foto

Ned. Velletjes en boekjes 
guldenswaarden jaren ‘60 tot en met 
2000 met veel doubletten

Diverse motieven in 3 insteekboeken 
o.a. schelpen, munten en Brits 
koningshuis

Denemarken, Faroer, Groenland 1851-
1989 leeg nieuw DAVO-album zonder 
HAWID-stroken

Ned. 3 insteekboeken jaren ‘89 en ‘90 
zeer eenvoudig

Europa zeer eenvoudig in 3 
insteekboeken

NOR collectie 1852-1961 in Erka-
album in zeer gemengde kwaliteit

Ned. FDC’s Beatrix, Molenreeks + 
diversen in 2 DAVO-FDC-albums

Zwitserland in 3 gelopen rondzend-
boekjes, uitgeprijsde restwaarde ca. 
350,- waarbij betere zoals blok 14

Duitsland in 2 gelopen 
rondzendboekjes vnl klassiek

NOR in 6 gelopen rondzendboekjes 
klassiek en modern waarbij beter

Ansicht- en prentbriefkaarten in 3 
albums en los in doos

Gehele wereld in 3 insteekboeken, 
eenvoudig

Ned. + iets diversen waarbij plaatfouten 
in insteekboek
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10

69 5

70 5

OR, Indonesië, Den. + Engeland in 2 
insteekboeken

Gehele wereld diversen in grote tas, 
meest poststukken

kavel 9

kavel 10

kavel 21
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kavel 22

kavel 11
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kavel 43



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.
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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 20
Michel Overzee; 
Band 1  dl 1 (2007/08) Noord-Amerika, dl 2 Midden-Amerika (2008/09)
Band 2 Caraïbisch gebieden (2008/2009)
Band 3 Zuid-Amerika 2 delen  resp. A t/m I en K t/m Z (2009/10)05 (2
delen)
Band 4 Noord- en Oost-Afrika (2009): 
Band 5 West-Afrika 2 delen resp. A t/m G en H t/m Z (2011)
Band 6 Zuid- en Midden-Afrika (2011/12)
Band 7 (2010): Australië, Oceanië, Antarctica
Band 8 dl 1 Zuid-Azië, dl 2 Zuidoost-Azië (2010/11)
Band 9 dl 1 China, dl 2 Japan, Korea, Mongolië (2008)
Band 9 dl 2 Japan enz en ex-Sovjet staten in Azië (2014)
Band 10 Het nabije Oosten (2012/13)

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

Tevens zijn voor uitleen beschikbaar een watermerkzoeker 
"Signoscope" en een UV-lamp voor fluorescerende en fosforiserende 
zegels (o.a ook voor Engelse zegels) bij D.F. de Geus (adres zie 
boven
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MICHEL WESTLICHER BALKAN 2020
een bijdrage van Henk P. Burgman (AIJP)

Zoals genoegzaam bekend heeft Michel zijn zevendelige set met Europa 
catalogi opgesplitst in 16 delen. Voor mij heb ik het zesde deel liggen. In dit 
deel vinden we de volgende landen en gebieden terug; Bosnië en 
Herzegovina, Joegoslavië, Kosovo, Kroatië, Montenegro, Noord Macedonië,
Servië, Slovenië, en "last but not least", Triëst - Zone B. Deze landen konden 
we eerder, samen met nog een aantal andere landen, terug vinden in deel 3 
"Südeuropa".
 Ook deze aflevering is, volgens de redactie van Michel, redactioneel geheel 
door de mangel gehaald. Alle tekst is opnieuw doorgenomen, kleine en 
grotere correcties zijn doorgevoerd en waar nodig is tekstueel nog het een en 
ander aan de nieuwere Michel stijl aangepast. Veel illustraties zijn opnieuw 
gescand en zien er opgefrist uit. Uiteraard zijn alle nieuwtje tot en met februari
/ maart 2020 ingevoerd. Ook de prijzen zijn weer aangepast aan het huidige 
marktniveau. Verder zijn er een aantal leuke nieuwe variëteiten gevonden en 
opgenomen. Verder zijn er ook in dit deel de langlopende zegels apart in een 
opsomming weergegeven en vinden we jaargangtabellen. Waar bekend 
worden de gebruiksperioden en de oplagecijfers vermeld. Verder ben ik niet 
echt veel nieuwe ingrediënten tegen gekomen. Ik ben blij dat de harde kaft 
gebleven is, maar de verdwenen leeslinten mis ik toch wel.
 Afijn, voor de verzamelaars van één of meerdere landen of gebieden is dit 
weer een gedegen en vertrouwde uitgave geworden die daarmee, met behulp
van 10.000 illustraties en 44.000 prijsnoteringen, wel weer best aan zijn 
trekken zal komen.

Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH
Taal: Duits
Bladzijden: 896
Illustraties: Kleur
"Gebonden", hardcover 23 x 15,5 cm.
ISBN: 978-3-95402-336-3
Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH
Prijs: € 49,80Excl. verzendkosten.
Informatie // Verkrijgbaar bij: Schwaneberger Verlag GmbH, Industriestr. 1 - 
82110 Germering,  Duitsland / Elke gerenommeerde postzegelhandel.
E-mail: europa@michel.de
Web-site: www.michel.de
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LEDENMUTATIES EN JUBILEA

Overleden:

57 G.J.C. Berends

Bedankt:

1587 J. van den Hoef 65 P.A.M. Diependaal

911 C.J.Hermans 1264 A.Rijvordt

Kandidaatleden:

186 H. van Wijngaarden

N.B. Eventuele bezwaren tegen het lidmaatschap van vorenstaande kandi-
daat-leden gelieve u schriftelijk ter kennis te brengen van de secretaris. Indien
binnen 14 dagen geen bezwaren zijn uitgebracht, zal het kandidaat-lid als 
aangenomen worden beschouwd.

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

Deze maand geen jubilarissen

AGENDA VOOR HET SEIZOEN 2020-2021

Ledenbijeenkomsten:  16 september, 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:  23 september, 28 oktober, 25 november 2020, 

27 januari, 24 februari, 24 maart, 28 april en 26 mei 2021 
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