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Voorzitter
Peter Prins Kerwin Lucasstraat 12  1112 LH  Diemen Tel. 06-18551829.
Email: paprins@hetnet.nl

Penningmeester
Krijn Piening Fuut 25 1111 VV Diemen 020-6903064 k.piening@upcmail.nl

Contactpersoon beurs
Loek Verschut  Ehrlichstraat 3hs  1098 RZ Amsterdam 020-6942002 

Coördinator rondzendverkeer
Hans Boerma Gravenland 28 1111 SM Diemen 020-6951668 
hans.boerma@gmail.com

Redactie clubblad
Peter Prins  Kerwin Lucasstraat 12  1112 LH Diemen 06-18551829. Email: 
paprins@hetnet.nl Overname van artikelen door andere verenigingsbladen is 
toegestaand na overleg vooraf

Gegevens veilingen
0 = gebruikt X= met (rest)plakker   XX=postfris

Biedingen
Tot € 2,50 met € 0,10. Van € 2,50 tot € 10,00 met € 0,25. Daarboven met € 
0,50. Schriftelijke en telefonische biedingen aan het secretariaat (06-18551829
of paprins@hetnet.nl). Aan inzenders wordt 10% provisie berekend.

Contributie                                                                                                       
Met Maandblad per 1 januari 2021 € 30,=. Zonder Maandblad Filatelie € 15,=.
U krijgt € 2,50 korting bij betaling vóór 1 januari. Opzeggen lidmaatschap 
uiterlijk 1 december.

Data bijeenkomsten 2021
Club (2e dinsdag): 12-1, 9-2, 9-3, 13-4, 11-5, 8-6, 14-9, 12-10, 9-11 en 14-12
Beurs (4e zondag):  24-1, 28-2, 28-3, 25-4, 23-5, 27-6, 26-9, 24-10, 28-11 en 12-12 (!)
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VERENIGINGSNIEUWS 

 
Nieuwjaarswensen 

Voor u als lid wensen we het beste voor 2021, in ieder geval een beter jaar dan 

het vorige. En ook voor onze hobby wensen we dat we die weer spoedig 

kunnen uitoefenen zoals we gewend waren, dus met clubavond, veiling en 

5/10-centenboeken. De clubavond en de beurs van januari gaan niet door 
zolang de lock down-maatregelen gelden en De Schakel gesloten is. 

 

Ledenmutaties 

We verwelkomen de heer T. Hartjes uit Amsterdam als nieuw lid.  We hebben 

bericht ontvangen van de heer B. Ali in Amsterdam dat hij zij lidmaatschap 

heeft opgezegd. Wij danken hem voor zijn belangstelling en inzet.  
 

Veiling 

Aan de schriftelijke veiling in december hebben zes bieders meegedaan. Er 

zijn 58 kavels verkocht. De opbrengst was 327 Euro. Het vele werk leidt niet 
tot een voortzetting. Hopelijk kunnen we op 9 februari weer club met veiling 

houden. 

   
Contributie 

Iets meer dan twee derde van onze leden heeft de contributie voor 2021 

voldaan. Wilt u het bedrag (30 Euro met Maandblad of 15 Euro zonder 
Maandblad) overmaken op de rekening van De Zegelaars? 

 

Rondzendverkeer 

Het rondzendverkeer is in november en december doorgegaan. Met dank aan 
de deelnemers voor het ophalen en terugbrengen van de zendingen bij de 

rondzendcoördinator. In januari gaan we ook door. 

 
5/10 centsboeken 

In december hebben we de eindstand 2020 opgemaakt. Er zijn 5611 5 cent-

zegels en 836 10 cent-zegels verkocht. 

 

Publicaties 

Vorige maand zijn twee artikelen over de Amerikaanse Posterijen en Diego 

Maradonna uit ons clubblad overgenomen door onze collega-filatelieclubs in 
Aalsmeer en Purmerend. In het Maandblad Filatelie wordt in februari een 

uitgebreid artikel over een Poststuk met een verhaal gepubliceerd dat eerder 

(mei 2019) in ons clubblad heeft gestaan. In het Maandblad van januari 
besteedt ons lid Jan Heijs ook aandacht aan het Maradonna-artikel.  



CORONAJOURNAAL 
 

Als u dit clubblad ontvangt, dan weet u misschien of Trump nog president is 

van de VS. De leden die het clubblad per post ontvangen, weten het woensdag. 
De ontvangers per email moeten nog even wachten hoe de afzettingsprocedure 

afloopt. Misschien blijft hij president tot de inauguratie van zijn opvolger, 

maar mag hij zich niet meer kandidaat stellen in 2024. 
De mogelijke afzetting is het 

vroegtijdig einde van een president 

die twee maanden lang ontkende 

dat hij de verkiezingen had 
verloren en vorige week zijn 

volgelingen opriep op te marche-

ren naar het Capitool. Hoe dat 
afliep heeft u in de afgelopen 

dagen kunnen zien op tv. Deze 

politieke strijd vindt plaats in een 
periode dat de Verenigde Staten 

een van de zwaarst getroffen 

landen is in de COVID-19 pandemie. Filatelistisch interessant is dit poststuk 

van 16 maart 2020, waarin President Trump zijn Corona instructies bekend 
maakt. Heel klein staat erboven: ‘Slow the spread’, oftewel ‘Vertraag de 

verspreiding’ (van het virus). En in een Twitter-bericht op 5 oktober 2020 

schrijft hij: Ik voel me echt goed! Wees niet bang voor covid. Laat het je leven 
niet beheersen.’ Dit voedt natuurlijk de beweringen van velen dat Trump niet 

adequaat is opgetreden om het virus te bestrijden. Misschien is dit wel 

exemplarisch voor een president die lang beweerde dat het virus door China 
was veroorzaakt en voor wie zijn volgelingen dicht op elkaar en zonder 

mondkapje zag demonstreren.  

Het virus heeft flink huisgehouden in de Verenigde Staten: bijna 23 miljoen 

besmettingen en dagelijks komen er zo’n 275.000 bij. 382.000 mensen stierven 
sinds het begin van de uitbraak van de pandemie. Het einde is nog niet in zicht.  

Alle hoop was en is gevestigd op een 

vaccin tegen het virus. Er zijn inmiddels 
een aantal vaccins goedgekeurd. Per week 

komen er meer beschikbaar. Op enkele 

nieuwe postzegel-uitgaven is daar al iets 

van te zien. Op deze zegel van Portugal is 
een injectienaald en een potje met vaccin 

te zien.  

Corona kan een nieuw thematisch verza- 



melgebied worden. Veel landen hebben zegels uitgegeven en daarbij komen 
ook nog stempels en mooie creatieve bijproducten, zoals de inmiddels bekende 

zegel van Oostenrijk op toiletpapier.  

Verder proberen uitgevers van postzegels van landen waar nauwelijks een 

brief wordt verstuurd er weer een slaatje uit te slaan, zoals hieronder te zien is. 

  

Intussen moeten we proberen gezond te blijven en aan onze conditie te 

werken. Deze stempels dateren niet uit Coronatijd, maar zijn wel actueel. Wie 
ouder wordt, moet actief en in beweging 

blijven. Er zijn elke dag vele mensen op 

straat en weg aan het wandelen en 
fietsen. En wie afgelopen weekend de 

sneeuw wilde opzoeken, kwam in de file 

in Vaals terecht.  

Dan tenslotte dat 14-jarige Nederlandse 
meisje dat kennelijk geen jaartje winter-

sport kon overslaan en in Zwitserland 

was gaan skieën en met een vervalste 
coronaverklaring op het vliegveld werd 

tegengehouden en werd teruggestuurd 

naar het zuiden van Zwitserland….  
 



CATALOGI 

 
De Zegelaars hebben in de kerstvakantie de voorraad catalogi aangevuld. Ze 
kunnen voor korte tijd worden geleend door de leden.  

 

NVPH  Nederland 2018 

  Specialiteitencatalogus 2006-11 
  Persoonlijke Postzegels 2012 

Geuzendam Postwaardenstukken Nederland en OG 2008 

Po&Po  Machinestempels 1981 
Michel  1 Midden-Europa 2019 

  2 Zuidwest-Europa 2019 

  3 Zuid-Europa 2019 
  4 Zuidoost-Europa 2019-20 

  5 Noord-Europa 2018-19 

  6 West-Europa 2015-16 

  7 Oost-Europa 2018-19 
  1 Duitsland Spezial Band 1 2019 

  2 Duitsland Spezial Band 2 2019 

  1 Noord-Amerika 2015 
  1 Midden-Amerika 2015 

  2 Caraïbische Eilanden 2015-16 (A-J) 

  2 Caraïbische Eilanden 2015-16 (K-Z) 
  3 Zuid-Amerika 2016-17 (A-J) 

  3 Zuid-Amerika 2016-17 (K-Z) 

  4 Noord-Afrika 2014 

  4 Oost-Afrika 2014  
  5 West-Afrika 2013 (A-G) 

  5 West-Afrika 2013 (H-Z) 

  6 Centraal-Afrika 2018-19 
  6 Zuid-Afrika 2018-19 

  7 Australië Oceanië Antarctica 2016 (A-M) 

  7 Australië Oceanië Antarctica 2016 (N-Z) 

  8 Zuid-Azië 2012 
  8 Zuidoost-Azië 2012 

  9 China 2013 

  9 Japan, Korea, Mongolië, GOS 2010 
10 Midden-Oosten 2013   

  Postkarten und Ganzsachen 2008 

 



Word lid van De Zegelaars!
Ons 40-jarig  jubileum in 2019 was aanleiding voor de start  van een
ledenwerfcampagne. Ook in 2020 en 2021 gaan we daar mee door. Wij
verwelkomen u graag als nieuw lid.
 
Voor 30 Euro (mét Maandblad Filatelie) en 15 Euro (zónder Maand-
blad) bent u lid. Als u uw contributie voor 2021 betaald heeft, bent u
voor  het  resterende  gedeelte  van  2020  gratis  lid  en  kunt  u  gebruik
maken van onze diensten.
Als u uw lidmaatschap wilt opzeggen, verwachten we een bericht van u
vóór 1 december.

Dit kunt u van ons verwachten:
 Maandelijkse clubavond (2de dinsdag van de maand)
 Maandelijkse beursbijeenkomst (4de zondag van de maand)
 Maandelijkse veiling
 Maandelijks rondzendverkeer
 Maandelijks clubblad (via email of per post)
 5- en 10-centsboeken
 Gezellige bijeenkomsten in De Schakel
 Consumpties tegen lage prijzen
 Vrij parkeren (als u op tijd komt)
 Minimaal één keer per jaar een verloting met mooie prijsjes
 Bingo in december met mooie prijsjes
 Lidmaatschap van omnivereniging ASV

In  de  maanden  juli  en  augustus  vinden  geen  bijeenkomsten  en
activiteiten  plaats.  Dan worden het  rondzendverkeer  en de 5- en 10-
centsboeken ververst.

U kunt zich als lid opgeven uitsluitend bij de voorzitter  tijdens onze
clubavond of beursbijeenkomst of per email bij paprins@hetnet.nl

mailto:paprins@hetnet.nl


Wij hebben huizen te koop in:

Andorra, Aruba, Australië, Bahama’s, België, Brazilië, Bulgarije, 
Costa Rica, Cyprus, Dom. Republ., Duitsland, Egypte, 

Engeland (zuid), Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, 
Kroatië, Malta, Mexico,Monaco, Ned. Antillen, Nieuw Zeeland, 

Polen, Portugal, Spanje, Thailand, Tsjechië, Turkije,   USA 
(Florida), Venezuela (Isla Margarita) Zuid Afrika, Zweden

Vraag informatie aan bij:

Schelpenhoek 67
1112 DH  DIEMEN
Tel. 020-6923087
Fax 020-6933957

Email realtron@xs4all.nl
Website www.realtron.nl / www.realtron.eu


