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Een maand vol
verrassingen
De maand december zit altijd vol
verrassingen.
Het begint met Sinterklaas.
Het maandblad Filatelie schenkt in
haar novembernummer er speciale
aandacht aan, want zo staat er
geschreven: ‘IEDEREEN GELOOFT
IN DE GOEDHEILIGMAN ‘ maar
ook in de catalogus van Post-
ex wordt de kinder  vriend behoor-
lijk in het zonnetje gezet.  Er zijn
toch aardig wat zegels verschenen
waarop onze Sint staat afgebeeld.
Als ik niet zo veel zou verzamelen
zou dit onderwerp best wel leuk
zijn om er bij te nemen, ach wie
weet.
Als de Sint is weg gereden komt  de
Kerstman er aan gesjeesd.  Kerst-
bomen met en zonder versiering
staan in winkels , tuinen of  huiska-
mers.
Sinterklaas kapoentje maakt plaats
voor Stille nacht Heilige nacht.
En wat is er tussen Sint en Kerst ?
Ja! de veiling van december.
Dit jaar zijn er zoveel kavels dat ze
in een aparte bijlage moesten wor-
den opgenomen, is dat geen ver-
rassing . Nu maar hopen dat er voor
u ook iets bij zit wat nog betaalbaar
is ook, want december is toch al
een dure maand.
Wat natuurlijk ook een verrassing
is, is de enveloppe waarin een
verzoek zit om de contributie voor
2011 aan de club liefst dit jaar nog
over te maken.
Ach als we toch aan het uitgeven
zijn, kan dat er ook nog wel bij.

Waarom zo vroeg ? De bijschrijvin-
gen komen vaak wat later en van
enkelen soms te laat. Er moet dan
weer een herinnering’s brief wor-
den geschreven en dat kost alleen
maar weer extra geld.
Laat dus een van de goede voor-
nemens zijn, de contributie op tijd
te betalen .
Zo dat was dan het slot woord van
dit jaar.
Wij als bestuur hopen dat u fijne
feestdagen mag beleven en voor
2011 veel geluk , een goede ge-
zondheid en uiteraard ook veel
postzegel plezier.    Carel Kiesel

Het plezier aan
onze hobby
Onze vereniging is landelijk gezien
een kleine vereniging maar als je
naar de daden kijkt is het een prima
club.
Onze avonden worden zeer goed
bezocht (meer dan 50% opkomst)
Men wil ruilen met elkaar, kopen bij
elkaar en praten met elkaar. Men
wil praten over postzegels, over het
uitgifte beleid van onze TNT Col-
lectclub. Men levert kavels in voor
de veilingen en bestelt zijn zegels
of benodigdheden zoals de supple-
menten en men incasseert maan-
delijks een prijsje uit de gratis lote-
rij. (als je geluk hebt)
Op zo’n verenigingsavond ervaar
ik dat steeds als het gaat lekker,
ontspannen. We ontstressen hier.
Natuurlijk is de fantastische ruimte
waar we bijeen komen hier voor
een groot deel debet aan maar ook
de mentaliteit van onze leden. Het

14 december
Veiling en ruilavond in gebouw
Maranatha, J.A. Burgerstraat 1 in
Leerdam
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is gewoon lekker om eens per
maand een avond hiermee bezig te
zijn. En ons clubblad is een gewel-
dige bindende factor in onze vere-
niging. Bovendien zijn we geïnte-
resseerd in elkaar en elkaars ver-
zamelgebied.
Toch willen wij als bestuur de vin-
ger aan de pols houden. We wor-
den allemaal ouder. We werden het
afgelopen jaar ook weer gecon-
fronteerd met zieken en dus uitval
van mensen die normaal op onze
avond komen. Dus willen wij ook
van u graag weten of er aan de
structuur van onze avonden iets
moet veranderen. Eind november
houden we onze jaarlijkse be-
stuursvergadering en al u in de-
cember of januari met voorstellen
komt bij een van de bestuursleden
kunnen we dat uitwerken en even-
tueel op de jaarvergadering pre-
senteren.
Met andere woorden laten we
vooral het plezier wat we beleven
aan onze hobby proberen vast te
houden en uw ideeën daarbij kun-
nen voor het bestuur van grote
waarde zijn.
Natuurlijk als u een idee heeft om
aan nieuwe leden te komen dan
heeft dat bij ons de grootste priori-
teit maar als het gaat om een an-
dere invulling van de avonden
houden wij ons aanbevolen voor
opmerkingen.
Wij verwachten voor de decembe-
ravond een goede opkomst want
we krijgen gasten vanuit het Hoofd-
bestuur van de NVPV, van onze
collega NVPV vereniging uit Het
Land van Heusden en Altena, we
hebben een veiling en de decem-
ber zegels moeten de deur uit.
We rekenen op een grote opkomst.
Tot 14 december.      Ben Mol    

Cultuur uit Zuid-
Afrika
Geïnspireerd door de vaak mooie
zegels van Zuid-Afrika, ben ik eens
gaan zoeken op internet bij de Zuid-
Afrikaanse TNT-Post (www.sapo.
co.za/philately/2010/8_Definitivep-
Stamps.htm).

Voor de verzamelaars onder u, die
een landenverzameling van Zuid-
Afrika hebben, weten dat dit land al
meerdere langlopende series heeft
uitgebracht. Iedereen kent wel de
langlopende serie (ook wel “Defini-
tives” genoemd) met de cactussen,
de dieren of de vogels.
Onlangs is de 8e langlopende serie
aangekondigd. Op 27 oktober 2010
zijn de eerste zegels uitgegeven.
De bedoeling is dat er gedurende
5 jaar een reeks van zegels uitge-
geven gaat worden. De titel van
deze serie is “Beadwork of South
Africa” . Beadwork is een zeer
kunstzinnige manier van kralen
rijgen. Het zijn kleine kunstwerkjes
die gemaakt worden met behulp
van talloze fel gekleurde kraaltjes.
Het kralenwerk behoort tot de Zuid-
Afrikaanse cultuur en zijn in het
bezit van de “Iziko South African
National Gallery” en de “Iziko Soci-
al History Collections”.
Het beadwork, het rijgen met gla-
zen kraaltjes, is al een hele oude
bezigheid. Voor zover bekend is
het vanaf 1700 opgekomen toen
tonnen glazen kraaltjes naar Afrika
werden verscheept als ruilmiddel
voor de handel die met Zuid-Afrika
werd gedreven. De bevolking ver-
werkte de kraaltjes in hun kleding
en andere versieringen zoals diver-
se figuren (5c.-zegel) of beeldjes
(bijv. de 80c.-zegel).
Hierna volgt een korte beschrijving
van de 27 zegels. Van sommige
zegels heb ik nog wat extra dinge-
tjes vertaald vanuit de prachtige en
kleurrijke folder.
5c.: lieveheersbeestje;

10c.: duif. Dit beest-
je is in KwaZulu-Na-
tal gemaakt door
een kind dat daarbij

ook gerecycled textiel gebruikte;
30c.: mobiele telefoon;
40c.: hammerhead vogel;
50c.: vliegtuig;
60c.: engel;

70c.: Nguni koe. In
sommige Zuid-Afri-
kaanse culturen is
de koe heilig. Nguni

koeien zijn duur en worden als
bruidsschat gebruikt.
80c.: bokser;

90c.: zebra;
R1: mijnwerker. Zuid-
Afrika heeft veel
verschillende soor-
ten mijnen, o.a..

voor kolen, diamanten, goud, plati-
na, enz.;
R2: Tsjonga vruchtbaarheidssym-
bool. Dit popje krijgt een Tsonga
meisje op haar feest van volwas-
senheid. Het meisje bewaart het tot
haar trouwen in de hoop dat ze veel
kinderen zal baren;
R3: voorschoot voor een getrouw-
de Ndebele vrouw. Oorspronkelijk
droegen de vrouwen voorschoten
van geitenleer. Hun staat van ver-
siering bepaalde de sociale status
van de draagster;
R5: Mfengu tabakszak. Zowel
mannen als vrouwen van de Mfen-
gu stam rookten tot een halve eeuw
geleden uit lange pijpen. Die wer-
den gedragen in tabakszakken die
versierd waren, passende bij de
rest van hun kostuums;
R10: ceremoniële kwast uit Zuid-
Sotho. Stamhoofden hadden der-
gelijke kwasten, bedoeld om vlie-
gen te verjagen;
R20: Zulu halsversiering met leeu-
wennagels. De klauwen van een

leeuw symbolise-
ren kracht.
De vijf zegels voor
de standaard post
(standard postage)
hebben de volgen-
de afbeeldingen en
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Goed om te
weten
Contributie senioren
Het verenigingsjaar loopt van 1
januari tot 31 december. Het lid-
maatschap kost € 34,- per jaar
(2010). De betaling moet plaats-
vinden voor 1 februari van het
lopende verenigingsjaar. Betaalt
u tussen 1 februari en 1 mei dan
wordt er € 1,10 incassokosten in
rekening gebracht, daarna wor-
den de extra kosten € 2,20. Het
postbanknummer van onze af-
deling is 388956 t.n.v. Postze-
gelvereniging "Leerdam en om-
streken", Leerdam. Via een be-
richtje in het mededelingen-
blaadje krijgt u het verzoek om
het bedrag zelf over te maken.

Contributie jeugd
Voor inschrijving moet € 1,00
betaald worden, daarna betaalt
men € 5,00 per jaar.

Rondzendingen
Het geld voor de rondzendingen
moet overgemaakt worden op
nummer 3641252 (Postbank), t.
n.v. Beheerder rondzendverkeer
NVPV.

Filatelieloket
In Leerdam is geen filatelieloket.
Voor nieuwe uitgiften kunt u te-
recht op de ruilavond van onze
vereniging of rechtstreeks bij
Dhr. Mol.

Catalogi, tijdschriften e.d.
Oude catalogi, tijdschriften, een
Signoscope en UV-lamp worden
op tafels in Maranatha gelegd.
Op de ruilavond zelf kunt u daar
gebruik van maken. Dit materi-
aal blijft in Maranatha en mag
niet meegenomen worden.

Allerlei
Zoekt u iets of heeft u iets aan te
bieden, maak dan gebruik van de
rubriek "Vraag en Aanbod". Ook
copy voor één van de volgende
nummers is van harte welkom op
het secretariaat.

betekenissen:
1e – Zulu hals versiering;
2e – Debiele hals versiering;
3e – Xhosa hals versiering;
4e – Swazi hals versiering;
5e – Tsonga liefdesspeld. Dit mini-
atuur werkje is gespeld op een
liefdes poppetje.
Zuid-Afrika kent naast de normale
nominale waardes en standaard
post, de zegels met speciale waar-
den. Dit is te vergelijken met onze
zegels voor Europa of voor de
Wereld.
Hieronder een opsomming:
Airmail postcard: Zulu hals versie-
ring. Ongeveer vijftig jaar geleden
meegebracht door missionarissen
uit Kwa-Zulu-Natal. Het vierkante
uitsteeksel is een liefdes teken: een
Zulu hart in kralentaal.
Zegel uit boekje B4: Bhaca hals
versiering. Getrouwde vrouwen
dragen deze versiering als teken
van hun status. Twee koperen
knopen, overblijfselen uit koloniale
oorlogen en waardevolle herinne-
ringen.

Zegel uit boekje B5:
Tsjonga hals ver-
siering.  In dit kunst-
werkje zitten op-

merkelijke  kleuren. Het maakt
duidelijk dat degene die dit draagt,
Xitsonga spreekt.
International small letter: Bhaca
hals versiering. Ook deze versie-
ring wordt gedragen door getrouw-
de vrouwen van de AmaBhaca
stam.
Registered letter medium: Venda
spelt. Tshivenda sprekende stam-
men waren eens een machtig volk.

Kavel nr. 2

Kavel nr. 6
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De kerstzegels van 2003 nader bekeken
Onder deze kop stond in Filatelie van december 2009 een artikel van J.Put en G.J.Grootveld over de afwij-
kingsmogelijkheden door de verschuiving van de rode en groene kleur ten opzichte van elkaar.
Deze mogelijkheden waren genummerd van 3 t/m 7. Bij elke mogelijkheid stond een beschrijving..
Bij bestudering van mijn kerstzegels kwam ik tot de conclusie dat er nog meer mogelijkheden voorkomen. Ik
heb zegels die voldoen aan mogelijkheid 3 én 5 en zegels met de mogelijkheid 3 én 6. Variatie nummer 7 uit
het artikel is eigenlijk een combinatie van mogelijkheid 4 én 6. Ook komt de variatie 4 én 5 voor.
Verder stond in het artikel een zinnetje dat de stansing niet altijd helemaal op zijn plaats was aangebracht.
Bij bestudering van dit gegeven ben ik de volgende mogelijkheden tegengekomen:
zegels zonder enige kleur van de naastliggende zegel ( 8 stuks)zegels met alleen aan de rechterkant kleur
van de naastliggende zegel (16 stuks)zegels met alleen links kleur van de andere zegel (16 stuks)zegels met
aan beide zijden kleur van de naastliggende zegel (12 stuks)Al met al een behoorlijk aantal variatie mogelijk-
heden.
Als ik goed reken kom ik tot 52 x 9 = 468 variaties.
Ik heb er tot nu toe 187 gevonden. Dus ik ben nog niet op de helft. Misschien kan iemand me aan nog enke-
le exemplaren helpen. Alvast bedankt!        Ko Osté

Kavel 34 - Treinen van Engeland

Kavel 40 - Frankrijk Komieken
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NADER
BESPROKEN

 

De Franse Posterijen geven super
veel zegels uit. Als verzamelaar wil
je graag weten welke zegels er
uitgekomen zijn. Is de site van de
Franse Post zo ingericht dat je al
die zegels kunt vinden? We gaan
de site eens bezoeken.
 
www.laposte.fr
De home-pagina is erg kleurrijk en
in eerste instantie is het "pop-up"
scherm vervelend. Even geduld
hebben dus of op "fermer" drukken.
Vervolgens moet een keuze ge-
maakt worden uit 5 hoofdstukken.
Nu zal voor de meeste van u de
Franse taal een belemmering zijn,
maar als u maar één woordje ont-
houdt, komt u al heel ver. "Timbre"
betekent postzegel! We kiezen het
hoofdstuk PARTICULIER en klik-
ken op "entrée.
De pagina die u nu krijgt is niet zo
gemakkelijk leesbaar, laat staan
om te begrijpen. Maak aan de lin-
kerkant de keuze COLLECTION-
NEZ en kies de 2e optie. Als u bo-
venaan in uw scherm naar het in-
ternetadres kijkt, ziet u www.tim-
bres.laposte.fr staan. Zet dit
adres in uw favorieten. Voor de
pagina waar u nu zit, kunt u aan de
rechter bovenzijde voor de Engelse
of Duitse taal kiezen. Dit maakt het
zoeken een stuk gemakkelijker.
Waar u ook klikt, er zijn bepaalde
series postzegels die je gewoon-
weg niet kunt vinden. Ook zijn er
nergens overzichten te vinden van
zegels die uitgegeven zijn. Van
sommige zegels is wel uitgebreide-
re informatie te vinden, maar dat
loopt van 2003 tot en met 2008.
Nu kan ik nog wel verder gaan
zoeken, maar mijn conclusie is nu
al dat het voor een verzamelaar van
franse zegels een waardeloze site
is. Het cijfer wat ik geef is dan ook
een "4". De franse Posterijen doen
er goed aan om eens op de site van
België of Canada te gaan kijken.

LAAT JE 
INSPIREREN
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UITNODIGING
 

TERUGBLIK
 

Op 14 december 2010 heeft onze
vereniging haar eerste veiling van
dit seizoen. Met meer dan 200 ka-
vels, bezoekers van andere vere-
nigingen en hoogstwaarschijnlijk
dhr. Oppelaar van het hoofdbe-
stuur, hopen we er weer een zeer
gezellige en spannende avond van
te maken. Vooral spannend want
wie durft er boven de vraagprijs van
een kavel uit te gaan, hoe lang durf
je door te gaan en de kavel dan
maar aan die ander te gunnen.
Omdat er veel kavels onder de
hamer gaan, zullen we vanaf 19.30
uur beginnen met het klaarleggen
en hopen om 20.00 uur te kunnen
beginnen. Wij verwachten u in ge-
bouw Maranatha aan J.A. Burger-
straat 1 in Leerdam.

Het was uitzonderlijk gezellig de
afgelopen keer op de ruilavond in
oktober. Rina de Groot meldde zich
als lid aan en Dhr. van Dam kwam
eens kijken. Laatstgenoemde was
in het verre verleden al eerder lid
van de postzegelvereniging. Ook
waren er enkele leden die nog maar
weinig op onze stek in Maranatha
geweest zijn. Het bestuur hoopt dat
de belangstelling en de gezellig-
heid blijft zoals die op deze avond
was. Er werd geruild, gesnuffeld,
gekletst en uiteraard was er de
verloting. Klasse!

EVENEMENTEN
 

Eindejaarsbeurs
Op 28 en 29 december 2010 wordt
in Barneveld een grote beurs met
postzegels en munten georgani-
seerd. De beurs wordt gehouden in
de Veluwehal, vlakbij het NS-stati-
on. De toegang bedraagt € 3,50 per
persoon. Meer informatie kunt u
vinden op www.eindejaarsbeurs.
nl.

Filateliebeurs 
Op 28, 29 en 30 januari wordt in
Loosdrecht de 23e Filateliebeurs
gehouden. Zoals altijd vindt deze
beurs plaats in de Pandahallen. De
toegang is gratis. Meer informatie
over deze beurs vindt u op www.
filateliebeurs.com.
Noord 2011
Op 19 februari 2011 vindt in Roden
de postzegelmanifestatie Noord
2011 plaats. Dit evenement is ver-
gelijkbaar met de Eindejaarsbeurs,
echter wat minder groots opgezet.
Als u in de buurt bent, is dit evene-
ment een aanrader. Meer informa-
tie op wbevenementen.eu.
Overige evenementen
Op de site van www.postzegelblog.
nl, tabblad Agenda, kunt u nog veel
meer evenementen vinden. Met
name in Zuid-Holland worden er
verschillende activiteiten door ver-
schillende verenigingen georgani-
seerd.
.
 

BESTUUR
 

Voorzitter
Ben Mol
Drossaardslaan 21
4143 BD  Leerdam
benmol@12move.nl

Secretaris
Arie Versluis
De Waterloop 27
4141 JV  Leerdam
versluis.a@worldonline.nl

Penningmeester
Carel Kiesel
Eksterlaan 28
4143 AC  Leerdam
nvvpleerdam@xs4all.nl

Algemeen Adjunct
Rinus van der Wal
Dimmerlaan 58
4143 BT  Leerdam
mwal2@chello.nl

Jeugdleiding
Cora Theunissen

Rondzendverkeer
Frits van Lavieren

SECRETARIAAT
 

Supplementen
De supplementen, met name die
van DAVO Nederland, zijn inmid-
dels weer leverbaar. Liset Versluis
verzoekt de leden om weer zo
spoedig mogelijk de lijst bij haar in
te leveren. Wanneer er voor een
groter bedrag besteld kan worden,
dan komt dat onze verenigingskas
ten goede. Zo heeft Liset al aange-
geven dat we dit jaar ruim € 100,-
in de kas kunnen storten.
Nieuw lid
Rina de Groot uit Meerkerk heeft
zich aangemeld voor onze vereni-
ging. We hopen dat zij het goed
naar haar zin zal krijgen en dat er
veel mensen zijn die bij haar uit de
boeken kunnen snuffelen en uiter-
aard andersom.
Opzeggingen
Het komt in onze vereniging niet
veel voor, maar helaas zijn er op
het secretariaat 2 opzeggingen van
leden binnen gekomen, die hele-
maal niets meer met postzegels
doen.

Herhaling: NVPV Altena
Laat op 14 december even weten
wie er mee  willen gaan naar Alm-
kerk. Op 20 december heeft NVPV
Altena een veiling en ruilavond.
Ook zijn er een tweetal handelaren
aanwezig. Geef dus even aan Arie
Versluis door of je mee gaat, dan
kunnen we met elkaar regelen hoe
we het met het vervoer doen. De
veilinglijst is bij Arie Versluis ver-
krijgbaar.

Kavel 30
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