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Plezier met je
hobby
Bovenstaande titel heb ik gekozen
naar aanleiding van de Verzamel-
beurs van 2 maart. Wat een gezel-
lige en drukke dag. Met veel en-
thousiasme werd de zaal klaarge-
maakt en ingericht, waren de Lego-
freaks al dagen, wat zeg ik u, al
maanden, aan het het bouwen.
Maar dan de zaterdag,  een en-
thousiast publiek, de verzamelaars
die vol overgave over hun hobby
vertelde of standhouders die hun
waar probeerde te slijten. Veel be-
zoekers kwamen 's middags terug
om nog eens de tentoongestelde
spulletjes te bekijken, of om boe-
ken of puzzels te kopen.
Daarna de zaal weer opruimen en
vervolgens de balans opmaken. De
eigen vereniging heeft goede
zaken gedaan en er een leuk zak-
centje aan overgehouden. Jammer
dat het nog geen nieuwe leden
heeft opgeleverd. Ook het project
van Loes Horstman heeft weer veel
geld opgeleverd, zodat er weer
heel veel bordjes rijst gekocht kun-
nen worden.
Moe en voldaan ga je dan naar huis
en de dagen erna krijg je veel leuke
reacties en emails. Ook standhou-
ders gaven weer aan dat ze vol-
gend jaar wel weer wilde komen.
Kortom een geslaagd evenement.
In april gaan de voorbereidingen
voor de volgende Verzamelbeurs
al weer van start.
Na de Verzamelbeurs hadden we
onze Jaarvergadering. Het bestuur
kreeg nauwelijks kritiek en kunnen
we in de toekomst weer verder met

onze hobby. Natuurlijk waren er
wel wat dingetjes wat we als verza-
melaar niet zo leuk vinden. Zo
moeten we ons niet gek laten
maken door bijv. PostNL, DAVO,
Importa, Arie Versluis of wie dan
ook. Richt je verzameling zodanig
in dat je het zlef leuk blijft vinden en
dat het voor jezelfd betaalbaar blijft.
In postzegel-verzamelend Neder-
land denkt men er volgens mij ook
zo over. Ongekend wat voor leuke
reacties en kwamen op het februa-
ri-nummer, waar het ging om de
waarde of het waardevolle van je
verzameling.
Leest u snel verder in dit nummer,
want een aantal van bovenstaande
puntjes worden in een aantal arti-
kelen of fotoreportage verduide-
lijkt.               Arie Versluis

11 april 2013
Ruilavond in gebouw Maranatha,
J.A. Burgersstraat 1 in Leerdam

16 mei 2013
Veiling
LET OP: Dit is de 3e donderdag
van de maand mei.
Voor deze veiling-avond moeten u
kavels ingeleverd zijn op 11 april.
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3. Great Teacher Onizuka
Great Teacher Onizuka (officieel
afgekort als GTO) is een Japanse
manga geschreven en geïllu-
streerd door Thoru Fujisawa. De
manga is in series verschenen in
het magazine ‘Weekly Shonen’ van
mei 1997 tot april 2002. Het verhaal
vertelt de belevenissen van een
‘ex-bosozoku’ *) lid Eikichi Onizuka
die leraar werd aan de privé hoge-
school ‘Holy Forest Academy’ in
Tokyo. De manga won in 1998 de
‘Kodansha Award’ en is een voort-
zetting van twee andere manga’s
van Tohru Fujisawa, nl. ‘Shonan
Junai Gumi’ en ‘ Bad Company’.
Beide manga’s zijn gericht op het
leven van Onizuka voordat hij le-
raar werd. Met ingang van juni 2009
werd in ‘Weekly Shonen’ een ver-
volg op de GTO manga uitgebracht
onder titel: ‘Shonan 14 days’.
Vanwege de populariteit van de
manga zijn diverse aanpassingen
van GTO gemaakt. Deze aanpas-
singen omvatten een televisiedra-

Stripfiguren op Japanse postze-
gels (6)
Inmiddels is FNIP-nieuws verschenen (jaargang 15, nr. 1). In dit
nummer staat het officiële tweede deel van de Stripfiguren op Japan-
se zegels. Nu is het niet de bedoeling dat ons mededelingenblaadje
een stripblad wordt of dat er alleen maar artikelen over Japanse
postzegels in voor gaan komen. U heeft van mij nog een 3-tal manga’s
te goed en dan gaan we een punt achter deze serie zetten.
Deze maand kunt u meer lezen over de manga die gaat over Onizuka
die leraar wordt om zodoende macht uit te kunnen oefenen op zijn
leerlingen.

ma van twaalf afleveringen in de
periode juli-september 1998, een
film uitgebracht in 1999 onder regie
van Masayuki Suzuki en een
anime TV serie van 43 afleverin-
gen. Naaktheid, geweld en perver-
sie werden afgezwakt voor de
anime. Deze is uitgezonden door
Fuji Television en Animax van juni
1999 tot september 2000. Zowel
de anime als de manga zijn vanaf
eind augustus 2009 eveneens be-
schikbaar gesteld in Noord-Ameri-
ka door Tokyopop.
Eikichi Onizuka is een 22-jarig
ex-bendelid en nog steeds maagd.
Tijdens het shoppen van een aan-
tal tienermeisjes in een winkelcen-
trum ontmoet hij een meisje en
maakt met haar een afspraakje om
uit te gaan. Onizuka wil graag met
haar seks hebben en trekt met haar
naar een ‘love hotel’. Net op dat
moment komen ze haar huidige
vriend tegen die haar smeekt om
bij hem terug te keren. Deze vriend,
een leraar, is wat ouder en onaan-
trekkelijk, maar hij heeft voldoende
invloed op haar om haar te overtui-
gen. Ze keert terug naar hem en
stort zich in zijn armen. Onizuka
ervaart nu wat de macht van een
leraar over meisjes is en besluit om
zelf ook leraar te worden. In zijn
zoektocht ontdekt hij enkele be-
langrijke dingen:
-      Hij heeft een geweten en een
sterk gevoel voor moraal. Dit bete-
kent niet profiteren van gevoelige
schoolmeisjes maar ze zijn wel het
aanknopingspunt voor hun aan-
trekkelijke moeders.
-      Hij geniet van het onderwijs en
de meeste tijd leert hij levenslessen
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in plaats van het routine school-
werk.
-      Hij haat de systemen van het
traditionele onderwijs. Zeker wan-
neer ze gegroeid zijn uit onwetend-
heid en neerbuigend kijken op de
studenten behoeften.
Met deze dingen voor ogen besluit
hij om de beste leraar ooit te wor-
den. Met zijn eigen filosofie en
vermogen wil hij alles doen wat in
zijn macht ligt om dit te bereiken.
Hij wordt aangenomen in een par-
ticuliere school en komt voor een
klas te staan die hun vroegere le-
raar een zenuwinzinking bezorg-
den en hem tot zelfmoord hebben
gedreven. Hij begint aan een mis-
sie van zelfontdekking door elke
student te helpen om zijn proble-
men te overwinnen en te leren
‘echt’ te genieten van het leven.
*) Bosozoku is een Japanse sub-
cultuur geassocieerd met motor-
clubs en motorbendes. Ze werden
voor het eerst opgemerkt in de
jaren 1950 toen de Japanse motor
industrie een snelle uitbreiding
nam. Het begrip ‘bosozoku’ wordt
ook toegepast op bendes die on-
derdelen van hun motoren wijzigen
(vaak illegaal) zoals het gedeelte-
lijk verwijderen van de uitlaatdem-
per zodat meer lawaai geprodu-
ceerd wordt. Vele ‘bosozoku’ groe-
pen gingen zich ook gevaarlijk ge-
dragen en roekeloos rijden in het
verkeer. Het niet dragen van mo-
torhelmen en het negeren van rode
verkeerslichten waren schering en
inslag evenals snelheidsovertre-
dingen. He was hen vooral te doen
om de sensatie en de kick.
Tohru Fujisawa (geboren in 1967)
is een Japanse mangaka die regel-
matig gepubliceerd heeft in het
magazine ‘Weekly Shonen’ sinds
de late jaren 1980. Zijn harde actie
manga ‘Shonan Junai Gumi’
(1990-1996) handelt over het le-
gendarische duo motorrijders: Eiki-
chi en Ryuuji. De manga vertelt hun
leven en hun voortdurende strijd
om jonge meisjes van hun maag-
delijkheid te beroven. Om dit te
doen, besluiten ze te poseren als
modieuze mooie jongens. Een van
de belangrijkste figuren, Eikichi,
speelde later de hoofdrol in zijn

meest bekende manga: ‘Great
Teacher Onizuka’. Hierin probeert
de voormalige motorrijder om een
grote leraar te worden. Ander be-
langrijke manga’s door Funisawa
zijn ‘Rose Hip Rose’, ‘Rose Hip
Zero’ en ‘Tokko’

Deze maand
Emissies Italië
Italie is onder verzamelaars toch
wel een land waar belangstelling
voor is. In Nederland is er zelfs
een landelijke vereniging, Filita-
lia. Enkele emissies uit 2013.
Nagenoeg alle emissies worden
uitgebracht in vellen van onge-
veer 50 dezelfde zegels.
 
Januari 
Italiaanse folklore
Zegel van € 0,60 uit een langlo-
pende serie. De titel van deze
zegel is Fano Carnival.
 
Februari
Sport
Zegel van € 0,85 uit een langer
lopende serie. De titel van deze
zegel is Nordic World Ski Cham-
pionship.
Italiaanse folklore
Zegel van € 0,70 uit een lang
lopende serie. De titel van deze
zegel is Carnival of Termini Imer-
se.
Posta Italiana
Een reguliere, zelfplakkende
zegel van € 0,25.
Maria Luisa dè Medici
Een herdenkingszegel van € 3,60
Artiesten en Cultuur
Een zegel uit een langer lopende
serie ter ere van Mattia Preti. De
waarde van de zegels is € 0,70
 
Maart
Posta Italiana
Een reguliere, zelfplakkende,
zegel van € 0,70
Artiesten en Cultuur
Een zegel uit een langer lopende
serie ter ere van Paolo Paschet-
to. De waarde van de zegel is
€ 0,70
Gabriele d'Annunzio
Een herdenkingszegel van € 0,70
Festival Lirico dell'Arena di
Verona
Deze herdinkingszegel zit in een
minisheet. De waarde van de
zegel is € 1,90
Aeronautica Militaire
Een herdenkingszegel van € 0,70

Reacties
Waardevol (1)
In het mededelingenblaadje van
februari 2013 had het voorwoord
de titel meegekregen Waardevol.
Een ander artikel ging over de
prijsontwikkeling. Aangezien ons
mededelingenblaadje via www.
postzegelblog.nl te lezen is, heb-
ben genoemde artikelen nogal wat
reacties los gemaakt.
 
Een reactie kwam van een lid (dhr.
W. Tel) van een postzegelvereni-
ging uit Woudenberg . Voor hun
mededelingenblaadje “Onder de
Loep” had dit lid een stukje ge-
schreven om nabestaanden te in-
formeren over de waarde van bij-
voorbeeld uw postzegelverzame-
ling.  
Nu de guldenzegels binnenkort niet
meer geldig zijn worden de prijzen
steeds lager en zal uw verzameling
ook minder geld waard worden.
Verzamelen doe je voor je plezier.
Als je er later nog geld aan over
houdt is dat leuk meegenomen.
Maar weten uw nabestaanden wat
ze met uw postzegelverzameling
moeten of willen gaan doen?
Enkele tips:
·    Maak een goede omschrijving
     van uw verzameling.
·    Zorg dat ze weten wat waarde-
     vol is. Geef aan wat echt waar-
     devol is.
·    Geef aan waar het eventueel
     naar toe moet gaan.
·    Zorg ook voor adressen enz.

Aeronautic Militare

Festival Lirico dell'A-
rena di Verona
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Goed om te
weten
Contributie senioren
Het verenigingsjaar loopt van 1
januari tot 31 december. Het lid-
maatschap kost € 38,- per jaar
(2013). 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.

Wat bepaald de waarde van een
verzameling?
·   Compleetheid en kwaliteit.
    Vervalsingen op zegels
    en stukken.
·   Postfris of gestempeld.
·   De verzorging. Plakkers,
    vocht, licht, enz.
·   Een landenverzameling
    of thema verzameling.
·   Een speciaal verzameling.
    Stempels zeldzaamheid.
·   De mode/actualiteit van
    de dag. Speculatie. Afinsa..
·   Allerlei filatelistisch maak-
    werk. Prestigeboekjes,
    1e dag enveloppen, Mooi
    Nederland, enz. Hoge
    oplagen zeker na 1960.
    1940-45 op stuk moeilijker.
·   Momenteel zijn plaatfouten
    in de mode.
·   Catalogus prijzen zijn een
    indicatie. Realiseer u dat je
    vaak veel zegels/series voor
    plm. 30% inkoopt en over
    het algemeen voor 20%
    verkoopt.
·   Kijk ook eens naar de
    aanbiedingen van partijen enz.

 
Wat kun je met de verzameling
doen?
·   Naar een veilinghuis.
·   Naar een verenigingsveiling.
·   Commissie nalatenschappen.
    Advies van kenners vragen.
·   Via internet als iemand daar
    verstand van heeft.
·   Nooit alleen de bijzonder-
    heden verkopen. De rest raak
    je nooit kwijt.
·   Oudere stukken, zegels enz.
    houden hun waarde. Vóór
    1940 zeker. Na 1960 zwak.
 
Reacties
Waardevol (2)
Volgens een kenner is zijn vermoe-
den dat postzegels van na 1960
commercieel waardeloos zijn, een
enkele uitgezonderd. Postzegels
uit Nederland ('ongebruikt met
plakker') zijn zeker tweede keus en
worden vanaf uitgiftejaar 1940 niet
eens meer gecatalogiseerd.
Catalogusprijzen voor de Neder-
landse overzeese gebiedsdelen
stagneren al jaren. Dat is ook een
teken aan de wand. Maar hoe zit
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NADER
BESPROKEN

www.poste.it
Dit keer de Italiaanse site voor
nieuwe emissies. Eerst even de
site op de Engelse taal zetten! De
home-pagina is overzichtelijk,
maar je moet wel even zien uit te
vinden waar je de postzegels kunt
vinden. Kies tabblad “Individuals”.
Kies vervolgens bij Other Products:
“Philately”. Hier kun je verschillen-
de kanten uit. Toch blijft het uitvo-
gelen wat wat is. We kiezen “Phila-
telic Programme”. Vanaf 2006 –
2012 kunt je overzichten downloa-

den, maar dat zijn alleen overzich-
ten. Kies links voor “Stamps”. Nu
kun je vanaf 2002 t/m 2013 de uit-
gegeven emissies zien. De be-
schrijvingen van de zegels zijn
jammer genoeg niet altijd in het
Engels. De afbeeldingen zijn goed
kopieerbaar om in het mededelin-
genblaadje te gebruiken. Wat mij
wel opviel is dat de Italiaanse Post
jaarboeken uitgeeft met daarin
verschillende producten, zoals ze-
gels, FDC's, enz. Zoals je zult er-
varen is de site niet slecht, maar
door het vele zoeken raak je de weg
wel eens even kwijt. Omdat er ook
nog eens geen blaadje, net als
onze Collect, te downloaden is,
krijgt deze site maar een magere 6.
 

het met verzamelingen buitenland:
 bijv. Frankrijk, België,  Zwitserland
enzovoort?  Zou het daarmee niet
hetzelfde zijn?
Het advies is dan ook: “als je de
waarde je wel iets doet, hou het dan
op de oudere zegels”. 
Een beginnende verzamelaar zal
niet snel een collectie kopen , de
lol is er zo af. Meestal begint het
verzamelen al in de jeugd en zit het
er al in voor dat je 10 jaar bent. -
Klein beginnen en uit groeien tot
een leuke verzameling dat is het
mooist .
Mogelijk dat daarom een hele col-
lectie niet in trek is. Daarnaast is er
te veel voor de handel en krijg je
dus weinig. Jonge en moderne
zegels zijn makkelijk te krijgen .
Is er al eens nagegaan hoeveel
kinderen en jonge mensen met
verzamelen van postzegels bezig
zijn?  Zij zullen niet direct bij een
postzegel vereniging zitten.
Velen verzamelen voor het plezier
dat ze er aan beleven en denken
er niet aan om daarmee iets voor
hun oude dag te hebben.
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Het mooiste van postzegels
De prestigeboekjes van PostNL 
geven een verrassende verdieping 
van de postzegelthema’s. Het boekje 
van de buitenplaatsen uit de serie 
Mooi Nederland informeert u over de 
prachtige tuincomplexen van deze 
buitenplaatsen. Of het boekje van de 
Rundveerassen, dat achtergronden 
belicht van het wel zeer bijzondere 
ontwerpproces van deze serie. Kortom, 
een abonnement op de prestigeboekjes 
Nederlandse postzegels, is zeker een 
verrijking van uw verzameling. Elk jaar 
verschijnen er zes nieuwe boekjes.

Als u via uw postzegelvereniging een 
abonnement afsluit, ondersteunt u 
daarmee tevens uw eigen vereniging. 

Lege pauszetel
goed voor nieu-
we postzegels
en munten
VATICAANSTAD – De periode dat
de Rooms-Katholieke Kerk geen
paus heeft, de sede vacante, is
door het Vaticaan aangegrepen om
nieuwe postzegels en munten te
publiceren. De kerk doet dit al
jaren.
Het Vaticaan heeft vier postzegels
uitgegeven met daarop een engel
die de symbolen van de Apostoli-
sche Kamer draagt. De Apostoli-
sche Kamer is onderdeel van de
curie en bewaart de goederen en
rechten van het pausschap tijdens
de periode zonder paus.
De zegels, die waarden hebben
van 70 cent tot 2,50 euro, zijn ont-
worpen door Italiaanse kunstenaar
Daniela Longo. Post kan alleen
tijdens de periode van de sede
vacante met deze zegels worden
gefrankeerd. Het Vaticaan blijft het
setje zegels na de sede vacante

De postzegels voor de sede vacante in de
Rooms-Katholieke Kerk die vorige week is in-
gegaan. Beeld RD
 

verkopen voor filatelisten. Van de
serie worden 230.000 exemplaren
gemaakt, aldus Independent Ca-
tholic News onlangs.
Er verschijnen ook 10.000 zilveren
munten van 5 euro en 5.000 gou-
den munten van 10 euro. Deze
munten worden alleen in Vaticaan-
stad geaccepteerd als wettig be-
taalmiddel. Voor de meeste kopers
zal het echter een verzamelobject

zijn. Bovendien wordt voor de sede
vacante ook een speciale munt
geslagen die een oplage heeft van
125.000 exemplaren.
De ene kant van de 5 en 10 euro-
munten vertoont een duif die de
Heilige Geest voorstelt. Daarbij
staan de woorden „Veni Sancte
Spiritus”. Dat betekent: „Kom Hei-
lige Geest.” Op de andere zijde
staat het embleem van de kardi-
naal-camerlengo, die nu als een
soort interim-paus de honneurs
waarneemt. Verder zijn ook de
symbolen van de Apostolische
Kamer te zien en als tekst is „Sede
Vacante 2013” te lezen.
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Postzegels
mogen 6 cent
duurder worden
Postzegels mogen vanaf 1 juli
maximaal 6 cent in prijs toenemen.
Dat is minister Henk Kamp van
Economische Zaken met PostNL
overeen gekomen, schrijft hij
woensdag aan de Tweede Kamer.
Een iets duurdere postzegel helpt
de financiële problemen op te los-
sen bij PostNL. Het bedrijf is ver-
plicht om 6 dagen in de week post
te bezorgen. Dat is echter niet ren-
dabel, waardoor er te weinig in-
komsten zijn.

In ruil voor de prijsverhoging zal
PostNL afzien van een claim op
andere postbedrijven, meldt minis-
ter Kamp.
PostNL wilde dat die bedrijven
zouden meebetalen aan de 6--
daagse postvoorziening.
Dat is echter niet goed voor de
concurrentie en schrikt nieuwe be-
drijven af om in de postsector te
beginnen.
Een positieve bijkomstigheid voor
de postzegelverzamelaar is dat de
cataloguswaarde van de cijferze-
gels hierdoor zal stijgen.

 

TERUGBLIK

Met 18 aanwezige leden op de le-
denvergadering van 14 maart kun-
nen we zeggen dat de belangstel-
ling redelijk was. In principe hoop
je als bestuur dat er meer dan 50%
van de leden aanwezig zijn. Geen
verhitte discussies, geen financiele
perikelen, enz. In grote lijnen komt
het er op neer dat de leden het al-
lemaal goed vinden wat er ge-
beurd. Veel ruilen en snuffelen, een
paar veilingen, Johan Westerveld
komt een aantal keren en dat is het
dan. Afgesproken is dat we een van
de leden van de postzegelvereni-
ging Almkerk uit zullen nodigen die
veel ruilmateriaal heeft. 

UITNODIGING

Op 11 april 2013 is er een gewone
ruilavond waar we weer heerlijk in
elkaars boeken kunnen snuffelen.
Ook vanbelang is dat u uw veiling-
materiaal aanleverd bij Cora Theu-
nissen of Rinus van der Wal. Zij
kunnen uw materiaal uitzoeken en
op de grote kavellijst gaan plaat-
sen. Vervolgens moet het dan in
het mededelingenblaadje geplaatst
worden.
Om 19.45 uur staat de koffie klaar
en hopen we dat de kou dan inmid-
dels uit de lucht is.

► Zoals afgesproken op de leden-
vergadering zijn er adressenlijsten
gemaakt. U kunt op de ruilavond
zo'n lijst meenemen. Wilt u daar wel
zorgvuldig mee omgaan.
►Verder heb ik een aantal lijsten
in de map gedaan met daarop de
verzamelgebieden en of thema's
die u spaart.

SECRETARIAAT

EVENEMENTEN

19-20 april
Filafair 2013
4e Nationale  Postzegelbeurs.
Info: www.filafair.nl.
Maaspoort  Sport & Events, Mara-
thonloop 1, 's-Hertogenbosch
 
11 mei
Filanumis
Internationale Filateliebeurs met
Numismatiek,
Info: www.wbevenementen.eu
Expo Houten, Meidoornkade 24 in
Houten
 
6-7 september
Hollandfila
Info: www.eindejaarsbeurs.nl
De Veluwehal in Barneveld.

Pagina 7



Pagina 8


