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Een (Nieuw)jaar
Een nieuw jaar en voor ons allen
een voortzetting van onze hobby.
Natuurlijk wensen wij u allen vanuit
het bestuur een gelukkig en ge-
zond 2013 en natuurlijk een hele-
boel zegels om aan uw verzame-
ling toe te voegen.
Terugkijkend op het jaar 2012 kun-
nen we stellen dat onze inspannin-
gen vanuit het bestuur om flink aan
de weg te timmeren en daardoor
nieuwe leden te mogen begroeten
niet beloond zijn.
We hebben ons ingespannen, en
met ons heel veel leden, op de
beurs in maart en op de open dag
van de Maranatha organisatie, we
hebben veel mensen gezien met
een aantal gesproken maar helaas
geen nieuwe leden gekregen. We
hebben u allen al veel vaker ge-
vraagd of er in uw omgeving men-
sen zijn die het leuk vinden om met
postzegels bezig te zijn en deze
mensen dan warm te maken voor
het bezoeken van onze vereni-
gingsavonden. Bij deze doen we
het nog maar eens.
We hebben ook onze jaarlijkse
bestuursvergadering gehouden en
ook daar teruggekeken op het jaar
2012. Ondanks het teruglopende
ledenaantal blijven onze avonden
goed bezocht en word er flink ge-
postzegeld. Voor ons als bestuur
een signaal om hier vooral mee
door te gaan. Ook de laatste veiling
was een genot om te zien. Veel
animo en een goede opkomst.
Kort en goed we gaan gewoon door
in 2013 en in maart hebben we
weer onze open dag waarvoor nu

al weer veel werk is verzet. Graag
zien we u op de bijeenkomst in ja-
nuari.             
Ben Mol

Postzegels
kopen en
verkopen
Met 'Postzegels kopen en verko-
pen' heeft u een boek met specifie-
ke opmerkingen en tips, waarmee
u als verzamelaar geld kunt verdie-
nen. U leert hoe u bespaart op de
aankoop van postzegels. En als u
de aanwijzingen in dit boek zorg-
vuldig volgt, helpen de tips u om
een zo hoog mogelijke opbrengst
te realiseren bij de verkoop van uw
verzameling, uw doubletten of uw
deelverzameling.

Titel: Postzegels kopen en ver-
kopen: Tips waarmee u geld
verdient
Auteur: Ruud van Capelleveen

 

10 januari 2013
Ruilavond ingebouw Maranatha, J.
A. Burgersstraat 1 in Leerdam.

Verzamelaarsbeurs
Op 2 maart  wordt voor de 3e keer
de Verzamelaarsbeurs georgani-
seerd.
Heeft u spulletjes voor de prijzen-
tafel? Graag inleveren bij Cora.
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Stripfiguren op Japanse postze-
gels (3)
Dit is het derde deel uit een reeks over de stripfiguren op Japanse
postzegels. Onderstaand artikel is overgenomen uit FNIP-nieuws,
september 2012. Het artikel is ook te vinden op Wikipedia, maar is
bewerkt en voorzien van postzegels. Dit artikel laat ik u in meerdere
afleveringen “lezen”. voor de volgende afleveringen moet u nog even
geduld hebben.

“Tetsuwan Atom” of “Astro Boy”.
De op de postzegel afgebeelde
tekeningen zijn de voorpagina’s
van het striptijdschrift “Shonen” van
juli 1951 en augustus 1961. De
serie is ontworpen door de manga
Tezuka Osamu en verscheen voor
het eerst in de stripmagazines in
1951. In het oorspronkelijke ver-
haal was Atom slechts een tweede-
rangs figuur maar vrij snel kreeg hij
de hoofdrol toebedeeld. Door het
grote succes van de manga werd
er eveneens een anime van ge-
maakt wast zijn populariteit nog
deed stijgen. In de westerse wereld
is “Tetsuwan Atom” bekend gewor-
den onder de naam “Astro Boy”.

 
“Ultraman” is een sciencefiction
anime die in 1966 voor het eerst
verscheen op TV. Op de ene post-
zegel is ‘ULATRAMAN” afgebeeld
zoals hij in de beginseries te zien
was. De andere zegel geeft een
beeld van “Baltian Seijin”, een
monster uit de Balkan dat even-
eens in de verhalen speelt. “Ul-
traman”, de SF figuur van de pla-
neet Nebula M78, was meteen een
held voor de meeste Japanse kin-
deren. De reeks mag beschouwd
worden als een voorbeeld voor de
vele andere SF monsters en verha-
len die nog zouden opduiken in de
Japanse manga wereld.

 
“Roses of Versailles” is een
manga getekend door Ikeda Riyo-
ko in 1972. Op de postzegel is de
originele tekening van “Oscar” te
zien, het hoofdpersonage van de
manga. De strip “Roses of Versail-
les”, ook wel genoemd “Belubara”,
werd in series gepubliceerd in de
shojo magazines en genoot een
grote populariteit bij de Japanse
tienermeisjes. “Oscar”, een meisje,
wordt opgevoed als een man met
het doel haar vader op te volgen als
leider van het paleis. Ze is een
briljante strijder met een sterk ge-
voel voor rechtvaardigheid. Oscar
is trots op het leven dat ze leidt
maar wordt verscheurd tussen
loyaliteit en haar wens om verarm-
de mensen te helpen.

 
“Kidosenshi Gundam” is een
manga en anime die uitgezonden
is in 1979. Op de linkse postzegel
zien we Gundam naar een tekening
van Ohkawara Kunio (1979) en op
de rechtse zegel zien we Amuro,
het hoofdpersonage, met op de
achtergrond Gundam. In het jaar
0079 van de Universele Eeuw leeft

de mens in ruimte kolonies die
mens Sides noemt. Side 3, het
Vorstendom Zeon, heeft de oorlog
verklaart aan de Earth Federation.
Na de eerste gevechten is er een
impasse van 8 maanden opgetre-
den. Deze patstelling wordt echter
onderbroken wanneer ontdekt
wordt dat de Aarde een geheimwa-
pen, de Gundam, wil inzetten tegen
Zeon.

Bronnen: The World of Japanese
Comic. (Frederik L. Schodt) –
Wikipedia

De manga is
later bewerkt tot
een musical voor
het beroemde
Takarazuka Ope-
rette Gezelschap.

Nieuws van
PostNL
Brief sturen wordt duurder in 2013
Op 1 januari 2013 wordt een brief
duurder. Het tarief voor de verzen-
ding van een brief binnen Neder-
land gaat van 50 naar 54 cent. "Het
basistarief voor brieven in Europa
stijgt tot 90 eurocent, een stijging
van vijf eurocent," zegt PostNL.
Ook de andere tarieven van Post-
NL zullen op deze datum met een
vergelijkbaar percentage worden
verhoogd.
Prijsverhoging
Het nieuws over de prijsverhoging
werd op 2 oktober 2012 door Post-
NL bekend gemaakt. Volgens
PostNL is deze tariefsverhoging
nodig omdat er steeds minder post
wordt verstuurd. De prijsverhoging
van PostNL valt binnen de wettelij-
ke norm en is goedgekeurd door de
OPTA, zegt PostNL.
De prijsverhoging treft niet alleen
klanten die postzegels plakken.
Ook de gebruikers van frankeer-
machines krijgen te maken met een
hoger posttarief op 1 januari 2013.
"Voor partijenpost verschilt de ta-
riefwijziging per product, maar ge-
middeld is sprake van een stijging
van rond vijf procent."
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Deze maand
Emissies Nederland
De eerste emissies laten zien dat
PostNl er weer helemaal klaar
voor is om voor u prachtige ze-
gels te kunnen leveren. Persoon-
lijke postzegels, Mooi Neder-
land, postsets, enz. In dit num-
mer een eerste impressie.
 
2 januari 2013
Reining Paping
50 jaar geleden won Reinig Pa-
ping de meest tot verbeelding
sprekende Elfstedentocht. Van-
wege dit feit wordt een velletje
met 10 gegomde postzegels uit-
gegeven. De zegel valt in de
categorie Persoonlijke Postze-
gels, maar nu met een nieuw
kader.
Zoogdieren in Nederland
De eekhoorn is het eerste zoog-
dier in een reeks van 36 zoogdie-
ren die PostNL in de komende
tijd gaat uitbrengen. Het is een
velltetje met 10 dezelfde en zelf-
klevende zegels. Het unieke is
verder dat het postzegelvel ge-
perforeerd is, net als bij de ge-
gomde zegels. Verder kun je met
een smartphone en een speciale
App, de postzegels inscannen
waardoor je een filmpje over de
eekhoorn te zien krijgt.
 
28 januari 2013
125 jaar Arcadis & KNHM
Arcadis is een advies en ingeni-
eursbedrijf die al diverse projec-
ten in zijn portfolio heeft staan.
Een voorbeeld daarvan is de
Natuurbrug bij Creiloo, het Olym-
pisch Stadion in Londen, de Flo-
riade in Venlo,  enz. Arcadis is
een commercieel bedrijf wat is
ontstaan uit de Nederlandsche
Heidemaatschappij. De KNHM is
de ideele vereniging van de Hei-
demaatschappij. 10 prachtige
projecten en een korte beschrij-
ving staan op de zegels afge-
beeld. Het is een gegomd velletje
met de waarde 1.
 
Vervolg op pagina 7.

Maandagpost
Wat kan PostNL doen om de winst-
gevendheid op peil te brengen?
PostNL heeft eerder laten weten
graag te willen stoppen met de
postbezorging op maandag. Er zou
op die dag te weinig postvolume
worden aangeboden. Een formeel
besluit hierover is nog niet geno-
men.
Reorganisaties PostNL
Een andere bezuiniging kan wor-
den gevonden door het aantal
brievenbussen terug te brengen.
Daarnaast lopen er bij PostNL ver-
schillende reorganisaties om de
kosten terug te brengen. De be-
langrijkste hiervan is de drastische
vermindering van het aantal sor-
teercentra. De eerste poging is ui-
termate teleurstellend verlopen.
De reorganisatie werd stopgezet
en verschillende leidinggevenden
binnen PostNL, waaronder de al-
gemeen directeur, moesten hun
functie opgeven.

Dubbeltjesboeken
Op onze bestuursvergadering van
december 2012 hebben we ge-
sproken over het initiatief om zoge-
naamde stuiverboeken in te voeren
op onze avonden.
Cora was bereid zich hiervoor in te
zetten en zelfs een concept regle-
ment werd gemaakt.
Door haar ziekte en het minder
kunnen gebruiken van de rechter-
arm kunnen we Cora hiervoor dus
niet meer inzetten. Bovendien vra-
gen we ons af of stuiverboeken nog
van deze tijd zijn.
Wel constateren we dat er graag bij
andere in de boeken gesnuffeld
wordt en er ook regelmatig wat
uitgehaald wordt dus daarom heb-
ben we het volgende voorstel.
U maakt zelf een boek of boeken
met zegels die u wel kwijt wil. En u
bepaald de prijs per soort boek.
Kan dus zijn dat u zegt dit is een
dubbeltjesboek en een ander boek
is een kwartjesboek.
U neemt dat mee naar de avond en
rekent zelf af met degene die er iets
uitgehaald heeft. De vereniging
hoeft er geen provisie van en heeft
er verder geen bemoeienis mee.
Aan het eind van de avond neemt
u zelf uw boek(en) weer mee want
we hebben in het gebouw van
Maranatha maar zeer beperkte
opslagruimte.
Neem de proef op de som, vul een
boek en wie weet hoeveel belang-
stelling er is.         Ben Mol

LAAT JE INSPIREREN
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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. 

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.

Huiswerk voor de Verzamelbeurs
2013
Voor de 3e keer gaat de postzegel-vereniging NVPV Leerdam en Om-
streken zich op de Verzamelbeurs presenteren. Een gedeelte van de
organisatie wordt ook door de mensen van de eigen vereniging op zich
genomen.
De promotie is al volop aan de gang en de aankomende weken gaan we
de poster laten maken en verspreiden in Leerdam en verre omgeving.
Op de ruilavond in februari gaan we alvast weer wat spulletjes klaarma-
ken en eventueel bedenken hoe “onze” stand eruit moet komen te zien.
Wat vooral belangrijk is dat de postzegel vereniging moet opvallen ten
opzichte van andere standhouders.
Verder wil ik u alvast vragen om eens op zolder of in kastjes te kijken
naar leuke spulletjes oor op de prijzentafel. Dit hoeft niet te maken te
hebben met postzegels, dit mag van alles zijn. Ik hoop dat de dames van
de vereniging weer bereid zijn om de spulletjes te verzamelen, te prijzen
en aan de man te brengen.
Samengevat:
* spulletjes voor de prijzentafel meenemen
* ideeën aandragen / bedenken voor de inrichting van de stand
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www.thailandpost.com
Welke postorganisatie ga ik dit keer
voor u bekijken en beoordelen?
Maar eens gaan kijken via www.
postzegelblog.nl. Portugal lijkt mij
wel leuk. Het ging al snel mis want
de site blokkeerde. Dan maar eens
naar de site van Turkije. Gezocht
via www.ptt.gov.tr. de site op de

Engelse taal gezet en verder gaan
snuffelen. Alleen maar tekst te
vinden, geen enkel plaatje met een
postzegel erop.
Wat nu? Thailand vind ik persoon-
lijk een land met fantastische ze-
gels, bovendien is het een redelijk
Engels georiënteerd land, dus
moet het wel lukken.
Via www.thailandpost.com kwam
ik op de hoge-page. Uiteraard eerst
voor de Engelse taal gekozen. Dat
ging goed. Vervolgens gekozen

NADER
BESPROKEN 

voor privé-klant. Er verschijnt een
duidelijk overzicht met tabbladen.
Wanneer je met je muis over deze
tabbladen heen gaat verschijnt er
een pop-up menu waar je uit kunt
kiezen. Eerst maar eens doorge-
klikt bij Services en vervolgens op
“Stamps and collectible”. Daar kun
je weer kiezen uit o.a. Collector
Stamps, Personalized Stamps. Je
vind echter alleen een beschrijving
van deze termen, maar geen
postzegels!
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Via deze beschrijvingen wordt je
verwezen naar www.postemart.
com. Dit is de verkoopmaatschap-
pij van de Thaise Posterijen. Het is
jammer dat je alleen via een Login
bij meer informatie kunt komen. Het
zoekscherm helpt je echter ook een
stuk verder. (Ga niet naar het ge-
deelte waar Menu boven staat.)
Door een bepaalde zegelsoort te
kiezen, bijvoorbeeld de Comme-
morative Stamps, krijg je een
prachtige lijst met zegels te zien en
goede afbeeldingen. echter de af-
beeldingen zijn niet te copieren.
Wanneer je echter terug gaat zoe-
ken naar 2011 of 2010 dan kom je
nogal eens bedrogen uit. Je kunt
ook een Thaise Collect vinden,
echter de PDF-kwaliteit is slecht,
maar gedeeltelijk in het Engels en
uiteraard in het Thais.
Mag je veel verwachten van zo’n
land? Ik denk het van wel, vooral
als je naar de vele emissies kijkt en
het feit dat je in Nederland gemak-
kelijk aan postzegels uit Thailand
kan komen.
Helaas geef ik dan ook deze site
maar een 5.
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          Voorzitter
          Ben Mol
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          b.mol76@upcmail.nl

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

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

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

          Jeugdleiding
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Vervolg van pagina 3.
Streekdrachten Staphorst
In de serie Mooi Nederland 2013
worden een 5-tal klederdrachten
op postzegels zichtbaar ge-
maakt. Het eerste velletje met 5
identieke zegels gaat over Stap-
horst. Frisse en duidelijke zegels
in een vellteje. De achtergrond is
gelukkig niet zo druk en geeft
duidelijk weer hoe de streek-
dracht in Staphorst zichtbaar  is.
Streekdrachten Bunschoten -
Spakenburg
Het tweede velletje in de serie
Mooi Nederland 2013 gaat over
de streekdrachten zoals die
voorkomen in Bunschoten - Spa-
kenburg. Eveneens een mooi en
helder velletje.

EVENEMENTEN
 

Wat een geweldige avond. Een
hele leuke veiling waarbij flink ge-
boden werd, waar een ieder een
kavel gegund werd. Voor de secre-
taris ging het af en toe wat te snel,
maar des al niettemin werden veel
kavels verkocht. De opbrengst was
met ruim 40 euro heel goed te
noemen. Lag het aan de opstelling
van de tafels? Iedereen kon im-
mers de ander in de gaten houden.
Of lag het aan de 13e december?
Gelukkig zijn de meeste van u niet
zo dat het getal 13 angst inboe-
zemt. In de bestuursvergadering
dachten ze dat het lag aan onze
Carel? Ook dat moeten we maar
als een geintje beschouwen. Kort-
om het was een leuke en gezellige
avond.

U wordt van harte uitgenodigd om
op donderdag 10 januari 2013 weer
aanwezig te zijn in gebouw Mara-
natha. We kunnen elkaar dan een
goed Nieuwjaar en uiteraard ook
een goede gezondheid toewen-
sen. We gaan daarna uiteraard
weer postzegels ruilen of snuffelen
in de bak. Ook zullen we in het kort
stilstaan wat de plannen zijn voor
de Verzamelaarsdag, die gehou-
den zal worden op zaterdag 2
maart. Nogmaals de koffie staat om
19.45 uur klaar en het bestuur
hoopt dat u weer in grote getalen
naar de clubavond komt.

SECRETARIAAT
 

Nog steeds niet iedereen heeft het
KNBF (Bond) pasje in zijn bezit,
met name degenen die nooit op de
ruilavonden komen. Graag even
een e-mailtje sturen naar het secre-
tariaat als u het pasje wilt ontvan-
gen.

Uiteraard zijn er in den lande weer
veel evenementen waar u eens
een bezoekje aan kunt brengen.
Hieronder treft u een greep uit een
aantal tentoonstellingen, beurzen
of veilingen.
 
* 19 januari Nijverdal. Postzegel-
veiling 183 bij veilinghuis Leopardi,
Rijssensestraat 203b.
www.leopardi.nl
* 24, 26, 27 januari Loosdrecht.
Filateliebeurs 2013, Achmea He-
alth Center (voorheen de Panda-
hallen), Industrieweg 10.
www.filateliebeurs.nl
* 2 maart Leerdam. Verzamel-
beurs met verschillende verzamel-
objecten, waaronder poppenhui-
zen en toebehoren, waterlijnmo-
delboten en LEBO, J.A. Burgers-
straat.
versluis.a@worldonline.nl
* 19 en 20 april ’s Hertogenbosch.
4e Filafair, Maaspoort Sports &
Events, Marathonloop 1.
www.filafair.nl
* 27 april Ottoland. Verzamel-
beurs met een groot aandeel post-
zegels en munten. Dorpshuis aan
het Stadhoudersplein 8.
info@verzamelbeurzen.net
* 11 mei Houten. Filanumis 2013.
Internationale Filateliebeurs met
Numismatiek. Expo Houten, Mei-
doornkade 24.
Tel. 050-5033926 (’s avonds)
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Verrassende
hondenkwaliteiten
Hong Kong gaf in juni 2012 een
serie hondenpostzegels uit, met
een aantal bijzondere hondenkwa-
liteiten. Overigens is Hong Kong
niet het enigste land, want Australie
heeft in 2008 een vergelijkbare
serie over honden in overheids-
dienst uitgegeven. Ook Amerika
heeft in 2012 zo'n serie uitgegeven.
Hierna kunt u het stukje lezen over
de honden van "Hong Kong", ge-
schreven door de Willem Hogen-
doorn.
 
Politiehond 
Als eerste natuurlijk de politiehond
(afb. 1). Volgens de postzegel is dit
een “malinois” wat wij in ons land
een Mechelse Herder noemen. Ze
zijn breed inzetbaar voor de politie,
zoals bijvoorbeeld het opsporen
van geuren van explosieven en
verdovende middelen. Maar ook
worden ze gebruikt voor het aan-
houden van verdachte personen
en zoek-en reddingsacties.

Afbeelding 6. Alle 6 de honden op een rijtje

Afbeelding 1. Politiehond

Brandweerhond 
Niet alleen de politie heeft honden,
maar ook de brandweer (afb. 2),
zoals we hier de Labrador Retrie-
ver zien. Volgens de postzegel is
dit een “Fire Investigation Dog”. Ik
heb begrepen dat deze honden
ingezet worden voor het opsporen
van ontvlambare vloeistoffen bij
branden, waarbij vermoed wordt
dat deze is ontstaan door brand-
stichting.

Afbeelding 3. Brandweerhond

Douanehond 
We gaan verder en komen bij de
Douanehond aan (afb. 3), een En-
gelse Spaniel. Deze zijn pas weer
in het nieuws geweest, omdat deze
in grensgebieden (bv de luchtha-
ven), ingezet worden om zwart geld
op te sporen. (Op vakantie dus al-
leen wit geld meenemen! )

Afbeelding 3. Douanehond

Correctional Services Dog 
De volgende hond is een hond die
ik zelf ook heb, de Duitse Herder
(afb. 4). Op de postzegels wordt
deze omschreven als een Correc-
tional Services Dogs. Wat is dat nu
weer? Volgens Google zijn dit hon-
den, die bijvoorbeeld in de gevan-
genis worden gebruikt. De gevan-
genen worden dan geleerd om
deze honden te trainen, met als
positief gevolg dat het zelfvertrou-
wen en de eigenwaarde groeide
van de gevangenen. Doordat de
honden hun onvoorwaardelijke
liefde tonen (aan de gevangenen)
leerde deze vertrouwen te hebben
en tevens werd hun genegenheid
vergroot.

Afbeelding 4. Correctional Service Dog

Quarantine Detector Dog 
De volgende twee honden, respec-
tievelijk een Beagle en een (al-
weer) een Labrador Retriever (afb.
5), worden omschreven als een
Quarantine Detector Dog. Deze
hebben een groot gevoel voor
geur. Ze zijn werkzaam als speur-
honden voor om verboden invoer
van landbouwproducten en levens-
middelen in quarantaine over de
hele wereld te ontdekken. Hierdoor
proberen de overheden schadelij-
ke bacteriën buiten hun land te
houden.

Tenslotte nog een blokje met één
postzegel, waarop alle 6 honden
staan (afb. 6).  Mooie serie, waar
onze PostNL een voorbeeld aan
kan nemen.
(auteur: Willem Hogendoorn -
© 121021)

Afbeelding 6. Labrador Retriever
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