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Donderdag
8 maart 2012
Jaarvergadering met gratis verlo-
ting in gebouw Maranatha,           
J.A. Burgersstraat 1 te Leerdam.

De broekriem
maar even aan-
halen (2)?
Vorig jaar schreef Carel het voor-
woord voor het mededelingen-
blaadje van maart. Naar aanleiding
van de op handen zijnde jaarverga-
dering schreef hij zijn visie op het
financiele plaatje van onze vereni-
ging. Is er wat veranderd in het
afgelopen jaar? Nee, we moeten
blijven letten op onze centen en
vooral kijken hoe we het in de toe-
komst als kleine vereniging kunnen
volhouden.
Twee jaar geleden schreef onder-
getekende het voorwoord en dat
had de titel "Toeval". Daarin haalde
ik naar voren dat wij een enthousi-
aste club hebben met ongeveer 43
betalende leden en een bezoekers-
aantal op de clubavonden van ge-
middeld 20. Dat is nog steeds zo.
Drie jaar geleden schreef Carel een
stukje met als titel "Valt u dat ook
op?" Daarin memoreerde hij dat we
misschien wel bang gemaakt zou-
den worden met de financiele crisis
en dat we daarom misschien wel
onze hand op de knip zouden hou-
den. Vervolgens merkte Carel op
"Gewoon doorgaan met ademha-
len en natuurlijk ook met verzame-
len."
Vier jaar geleden was het weer mijn
voorwoord dat de titel droeg "Diep-
gang". In dat stukje werd onder
andere aangegeven dat het be-
langrijk is om diepgang in de jaar-
vergadering te krijgen door het
geven van je mening. Dat levert
zinvolle discussies op.

Als u het bovenstaande leest en
alles probeert te overzien, dan durf
ik als bestuurslid te zeggen dat wij
het met elkaar heel goed doen.
Naar de toekomst toe moeten we
scherp blijven door onze financien
goed in de peiling te houden. Ook
moeten we blijven werken aan het
uitdragen van onze passie voor het
verzamelen, zodat we in de toe-
komst weer nieuwe leden erbij
krijgen. Het bestuur heeft de taak
om het u naar het zin te maken en
te blijven zorgen dat uw hobby be-
taalbaar blijft.
Komt u ook op de ledenvergade-
ring om met het bestuur mee naar
de toekomst te kijken?
Arie Versluis

Werkverdeling
3 maart
Op pagina 7 vindt u de werkverde-
ling voor de Verzamelaarsbeurs.
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Een van de vier zegels van de gemeenschap-
pelijke uitgifte van Australië en Groot-Brittannië
uit 1988.

Een strook van vijf postzegels uit 1988 met de aankomst van de eerste vloot.

Oceanië (2)
De vorige maand heeft u het één en ander kunnen lezen over Austra-
lië, het belangrijkste gebiedsdeel van Oceanië. Deze maand gaat het
over tweehonderd jaar geschiedenis van Australië in postzegels. Het
artikel komt uit een geïllustreerd naslagwerk voor 3000 van de mooiste
postzegels ter wereld en een professionele gids voor het starten en
opbouwen van een geweldige verzameling. 
Het boekwerk is samengesteld en geschreven door Dr. James
Mackay (ISBN-10: 90 5920 943 5). 
 
Tweehonderd jaar in postzegels
De oorspronkelijke bewoners van Australië, de Aboriginals, hebben
een geschiedenis van duizenden jaren. De Britse belangstelling begon
pas in de 16e eeuw. In de tijd dat Groot-Brittannië terrein begon te
verliezen, in wat nu de VS is, was het een ander gebied aan het ont-
wikkelen op het zuidelijk halfrond. De eerste kolonisten van de nieuwe
kolonie - 750 veroordeelde gevangenen - kwamen in Botany Bay in
1788.

Twee postzegels uit de 2e serie voor het 200-jarig bestaan met navigator William dampier, een
werldbol en een hand met een fragment Dampiers dagboek.

Tot 1783 had Groot-Brittannië ge-
vangenen ondergebracht in de
Amerikaanse koloniën maar doen
deze niet meer beschikbaar waren,
zocht men een andere plek. Jo-
seph Banks, de naturalist van de
eerste reis van James Cook naar
de zuidzeeën in 1769 – 1770, stel-
de Botany Bay voor als iedeale
plaats. In d 1787 vertrok een vloot
transportschepen onder begelei-
ding van de HMS Sirius naar het

land dat Cook New South Wales
had genoemd; hij meende een ge-
lijkenis te zien met de kust van
Glamorgan. Op 27 januari 1788
stapten kapitein Arthur Phillip en
zijn officieren aan land op Sydney
Cove en plantten de Britse vlag.
Deze gebeurtenis gaf aanleiding
tot de eerste herinneringszegels ter
wereld van een regeringspost-
dienst: de serie met de titel “One
Hundred Years” van New South

Wales uit 1888. De postzegel van
1d liet Syndey zien, een paar jaar
na de landing. James Cook was
afgebeeld op de postzegel van 4d.
Op de zegel van 20s stond niet
alleen gouverneur Phillip maar ook
Lord Carrington, de gouverneur in
1888. Het zou nog honderd jaar
duren voordat Australië, behou-
dens royalty, weer een levende
persoon afbeeldde.
Geen van de andere koloniën kon
het eeuwfeest op dezelfde manier
vieren want tegen die tijd waren de
postzegels van het Gemenebest
van Australië al ingevoerd. Voor
het eeuwfeest van West-Australië
in 1929 verscheen een enkele
postzegel met het wapen van de
staat, een zwarte zwaan. Vijf jaar
later werd de eerste nederzetting
van Victoria herdacht met een serie
van drie waarop een aboriginal
verbaasd naar de stad Melbourne
kijkt. Het eeuwfeest van Zuid-Au-
stralië in 1936 leverde een serie
van drie op met de oude gomboom
in Glenelg, naast een gezicht op
Adelaide uit 1836 en de drukke
hoofdweg King William Street. Een
halve eeuw later verschenen post-
zegels voor de 150e verjaardagen.
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Het is leuk om te zien hoe de artis-
tieke stijlen inmiddels veranderd
waren in de jaren ‘70 en ’80.
In 1938 was het 150-jarig bestaan
van de eerste nederzetting aan de
beurt. Er verscheen een serie van
drie met Arthur Phillip en zijn staf
bij Sydney Cove. Tasmanië had
geen zegels uitgebracht bij zijn
eeuwfeest maar maakte dat goed
met een serie voor de 150e verjaar-
dag in 1953. Deze bestond uit twee
kleine postzegels van de luite-
nants-gouverneur Collins en Pater-
son, plus een grote zegel van 2s
met de schepen die bij Sullivan
voor anker lagen in 1804.
In mei 1951 verscheen serie van
vier voor het gouden jubileum van
het Australisch Gemene best. Sir
Edmund Barton en Sir Henry Par-
kes, die de campagne voor het
verenigen van de koloniën hadden
geleid, stonden op twee se-tenant-
zegels. Op de zegel van 1s6d stond
het federale parlementsgebouw in
Canberra. De postzegel 5,5d laat
een reproductie zien van een por-
tret door T.Roberts van de hertog

van York (de latere George V) die
de inwijdings-ceremonie leidt in
1901. Sindsdien zijn diverse zegels
verschenen voor het 100-jarig be-
staan van diensten die het wereld-
deel tot een enkel land hebben
aaneen gesmeed: de telegraaf
over land, de postkoetsen, de
spoorwegen en de eerste binnen-
landse vluchten.
Vanaf 1968 verschenen boekje
met beroemde Australiërs, om te
beginnen de zanger Banjo Pater-
son en de aboriginal-kunstenaar
Albert Namatjira. Voor de 75e ver-
jaardag in 1976 verscheen een
postzegel met het wapen van het
Gemenebest. Sinds 1978 ver-
schijnt elke 26e januari een post-
zegel voor Australia Day.
Toen het 220-jarig bestaan in 1988
naderde, trok Australië alle laden
open. Vanaf november 1984 ver-
schenen niet minder dan 13 series.
Eerst een serie van acht ter ere van
de Aboriginals, daarna Europese
expedities, de reis van de eerste
vloot in 1878 – 1788, en de eerste
jaren van bewoning. Een gedeelde

uitgifte met Groot-Brittannië liet de
nationale vlaggen zien en mensen
die de gemeenschappelijke ge-
schiedenis van de twee landen
symboliseren, van Shakespeare
tot John Lennon en de cricketspe-
ler W.G.Grace. Er waren ook ge-
meenschappelijke uitgiften met
Nieuw-Zeeland en de VS waarin
gebruik gemaakt werd van stripfi-
guren.
Australië vierde de opening van zijn
nieuwe parlementsgebouw en
Expo ‘88 in Brisbane en kwam met
een nieuwe permanente serie die
op een luchtige manier het thema
samenleven verbeeldde. Natuurlijk
brachten ook veel andere landen,
van Ierland tot Israël, postzegels uit
ter ere van Australië ’s 200-jarig
bestaan.
 
 
P.S. De volgende maand kunt u het
3e vervolg over Oceanië lezen.
Men praat over Australische bui-
tengebieden zoals Norfolk Island,
Christmas Island, enz.
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Goed om te
weten
Contributie senioren
Het verenigingsjaar loopt van 1
januari tot 31 december. Het lid-
maatschap kost € 37,- per jaar
(2012). 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.

Jaarverslag
2011
1.     Algemeen
In 2011 hebben 3 leden hun lid-
maatschap opgezegd, 2 nieuwe
leden hebben zich ingeschreven
en 2 leden zijn helaas overleden.
Dat betekent dat ook het ledenaan-
tal van de vereniging in Leerdam
terugloopt.
Het filatelistisch loket blijft ook dit
jaar weer in een behoefte voorzien
en daarnaast worden veel postze-
gels aan instellingen. De vereni-
gingskas heeft hier zijn voordeel
van. De verkoop van insteekboe-
ken, supplementen, catalogi, e.d.
door de fam. Versluis voorziet
eveneens in een belangrijke be-
hoefte.
Dit jaar zijn er weer 10 bijeenkom-
sten geweest, namelijk iedere
tweede dinsdag van de maand,
behalve in juli en augustus. De
bijeenkomsten werden, net als in
2010, door gemiddeld zo’n 20
leden bezocht, met het grootste
aantal van 22 leden. Gelet op het
ledenaantal is dat altijd nog zo’n
45%. De hoofdactiviteit was steeds
het snuffelen, om te kijken of er nog

iets te vinden was voor de eigen
verzameling. Het bestuur blijft alert
op het lage aantal leden en blijft
kijken hoe de vereniging zich in
Leerdam kan profileren.
De Verzamelaarsmarkt was een
succes, mede dankzij de verkoop
van 2e hands boeken en puzzels
van Mevr. Horstman. Op zich moet
er nog meer uit te halen zijn, maar
het Leerdamse publiek moet blijk-
baar nog wennen aan het idee van
een Verzamelaarsdag waarbij
meerdere verzamelobjecten aan-
wezig zijn.
Het bestuur heeft ook voor 2012
weer een Verzamelmarkt gepland,
om zodoende het Leerdamse pu-
bliek op de hoogte te houden van
het bestaan van een postzegelver-
eniging. Op Postex in Apeldoorn
hebben verschillende leden hun
steentje bij gedragen aan de orga-
nisatie van dit grootse evenement.
Het ene jeugdlid (16 jaar) “verza-
melt” met de oudere leden mee. De
jeugdafdeling blijft dan ook opge-
heven.
Het afgelopen jaar hebben de ruil-
avonden plaatsgevonden in ge-
bouw “Maranatha” aan de J.A.
Burgerstraat. Een goede accom-
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modatie die door de leden zeer
gewaardeerd wordt vanwege de
ruimte, het goede licht en de gezel-
ligheid.
 
2.     Veilingen
In de maanden mei en december
werden kavelverkopen van de
eigen vereniging georganiseerd.
De veilingen verliepen dit jaar zeer
goed, dit in tegenstelling tot 2009.
De veiling in mei bevatte 227 kavels
en die van december 209 kavels en
brachten leuk geld op. Op beide
veilingen was de variatie erg groot
en waren de kavels (te) laag ge-
prijsd. Blijkbaar slaat dit aan.

3.     Vergaderingen
Op 8 maart 2011 werd de ledenver-
gadering gehouden. De ledenver-
gadering werd door slechts 15
leden bezocht. Arie Versluis was
aftredend, echter hij stelde zich
weer beschikbaar.
Op 29 november 2011 werd een
bestuursvergadering gehouden,
waarvan de agenda er als volgt uit
zag:
·       Opening door voorzitter
·       Notulen van de vorige verga-

        dering (23 november 2010)
·       Vaststellen van de agenda,
        eventueel aanvullen met
        gesprekspunten
·       Ledenwerfacties en promotie
        (eventueel te organiseren
        Verzamelaarsdag / kraam op
        de Vrijmarkt, samenwerking
        met andere verenigingen)
·       Verzelfstandiging van de af-
        deling (eigen statuten en
        reglement)
·       Gebruik van de ruimte
        Maranatha (evaluatie)
·       Ruilavonden voor de ouderen
·       Mededelingenblaadje
·       Rondzendingen
·       Stuiverboeken
·       Financiën
·       Contributie voor 2012 en 2013
·       Bestuurswisselingen
·       Rondvraag
·       Sluiting
Veel lopende zaken werden door
het bestuur afgehandeld op de
ruilavonden zelf of via de mail.
 
4.     Jeugdafdeling „De Kartel“
De jeugdafdeling blijft slapende,
omdat ook dit jaar er nog maar 1
jeugdlid was.

Deze maand
Zoals we gewend zijn van België,
geeft de Belgische Post weer
een hele scala aan zegels uit met
de meest  uiteenlopende onder-
werpen.
De maand een 1e bijdrage.
 
16 januari 2012
De Maya Kalender
Velletje met 5 dezelfde postze-
gels met de waarde 1 (gegomd).
Volgens de Maya kalender
mogen we 21 december van dit
jaar het einde der tijden verwach-
ten. De Belgische Post loopt op
die ingrijpende gebeurtenis met
een knipoog vooruit.
Trappistenbier
Blaadje met 6 verschillende
postzegels met de waarde 1 Eu-
ropa (gegomd). Op de afbeeldin-
gen 6 verschillende biersoorten.
Om dorst van te krijgen.
Fabelwezens (Jeugdfilatelie)
Een boekje met 10 verschillende
postzegels met de waarde 1
(zelfklevend).
 
13 februari 2012
Schrijf elkaar! (Feest van de
postzegel)
Boekje met 5 verschillende post-
zegels met de waarde 1 Interna-
tionaal (gegomd).
Aan de linkerkant van de postze-
gels staat op de tab aangegeven
om wel voorbeeld van de schrijf-
kunst het gaat.
Visit Belgium (Europa)
Blaadje met 2 verschillende
postzegels met de waarde 3 Eu-
ropa (gegomd). Op het blaadje
een getekende compilatie van
Belgische attracties.
 
12 maart 2012
Franco Dragone
Een Italiaans-Belgische theater
directeur (nog geen gegevens
bekend over deze emissie).
De wereld in kaart
(Nog geen gegevens bekend
over deze emissie).
 
16 april 2012
De ondergang van de Titanic
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5.     Ledental
In het volgende staatje staat het
verloop van het aantal leden ge-
noemd.
* aantal leden per 1-1-2011     43
* bedankt in 2011                       3
* overleden                                 2
* aantal nieuwe leden                2
* aantal leden per 31-12-2011 43
 
6.     Mededelingenblaadje
Het mededelingenblaadje voldoet
goed bij de leden. Vanaf september
2007 verschijnt het mededelingen-
blaadje op glossy-papier, heeft 4
kleurenpagina´s en bevat 8 pagi-
na´s. Veel informatie voor het me-
dedelingenblaadje wordt gehaald
van verschillende internet-sites,
het Maandblad Filatelie, andere
verenigingsblaadjes en het blad

Je ziet steeds meer in postzegels
De prestigeboekjes van PostNL 
zijn zeer gewild en dat is terecht! 
De boekjes zijn kunstwerkjes op 
zich. In deze met liefde samenge-
stelde boekjes vindt u niet alleen 
de postzegels van een bepaalde 
uitgifte, het boekje vertelt ook een 
beknopt verhaal over het onderwerp 

van de postzegels. De boekjes zijn 
met zorg vormgegeven door een 
professioneel ontwerper en bevatten 
unieke beelden. Per jaar verschijnen 
er vijf prestigeboekjes. 
U bestelt de prestigeboekjes 
gemakkelijk via uw eigen post-
zegelvereniging.

Thema van de NVTF. Daarnaast is
het mededelingenblaadje te lezen
op de site van
www.postzegelblog.nl.
 
7.     Bestuurssamenstelling
Zie colofon op blz. 7
 
8.     Rondzendingen
De rondzendingen blijven goed
lopen in onze vereniging. Er wordt
tamelijk veel uitgehaald. Het rond-
zendverkeer is in een drietal sec-
ties onderverdeeld. Omdat er
steeds 6 dozen gelijk opgestuurd
dienen te worden, vanwege kos-
tenbesparingen, werkt dit enigs-
zins vertragend op de snelheid
waarmee de rondzendingen rond-
gaan. Het bestuur spreekt haar
zorgen uit op haar vergadering van

29 november 2011 en vindt dat er
actie moet worden ondernomen
om de kosten van bank en verzen-
ding lager te laten worden. Bij on-
gewijzigd beleid wordt het rond-
zendverkeer een dienst die geld
kost in plaats van dat het de vere-
niging geld oplevert.
 
9.     Ruilavonden
Zoals al eerder vermeld worden de
ruilavonden iedere 2e dinsdag van
de maand gehouden, behalve in de
maanden juli en augustus. De ruil-
avonden worden voor het overgro-
te gedeelte door een vaste kern van
leden bezocht. In een zeer onge-
dwongen en prettige sfeer werd er
veel gesnuffeld. Ruilen is in onze
vereniging het hoofddoel. Johan
Westerveld bezocht een aantal
keren de ruilavonden. Hij heeft veel
zegels om te verkopen. De op-
brengst daarvan komt ten goede
aan de zending en de prijzen die hij
berekend zijn zeer schappelijk. De
vereniging krijgt hiervoor een be-
paalde vergoeding van dhr. J.
Westerveld. Dhr. Huiskens van de
vereniging uit Nijmegen heeft in
november de ruilavond bezocht en
hij had heel veel postzegels bij zich
van Australië. 

EVENEMENTEN 
Tweede Nationale Postzegelruil-
beurs in ’s-Hertogenbosch
Op 23 en 24 maart 2012 organi-
seert de „Stichting Hertogpost‟ de
2e Nationale Postzegelbeurs in
Maaspoort Sport & Events te ’s-
Hertogenbosch. Meer informatie
op www.filafair.nl.
Postzegelruilbeurs met veiling
in Weert
Op zondag 25 maart 2012 orga-
niseert Postzegelvereniging Fila-
telica Weert e.o. de bovengenoem-
de ruilbeurs en veiling. Meer infor-
matie op www.filatelicaweert.nl.
Postzegelbeurs Papendrecht 
Postzegelvereniging “IRIS” uit Pa-
pendrecht organiseert op  zater-
dag 21 april een postzegelbeurs in
De Palm, Van der Palmstraat 3,
Papendrecht. Toegang en parke-
ren gratis. Inl: M. Smeding (0184
415437). 
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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

TERUGBLIK

UITNODIGING
 

BESTUUR

Werkverdeling Verzamelaars- en
boekenbeurs
 
Vrijdagmiddag 2 maart:
Ben, Rinus, Carel, Chris Visee,
Annie, Elly en Diana gaan in de zaal
de tafels klaarzetten en de prijzen-
tafel inrichten. Arie zorgt voor een
plattegrond. Ook zorgt Arie voor
extra tafels en schraagjes.
 
Zaterdag 3 maart: 
► Vanaf  8.00 uur is de zaal open
     en zullen de eerste stand
     houders er zijn.
► Gerrit Vermeer zal meehelpen
     om de laatste dingen in orde
     te maken.
► Verder hopen we dat ver-
     schillende leden bij toerbeurt
     als "gastheer" willen optreden.
► Carel is het aanspreekpunt en
     regelt dingen daar waar nodig.

Op 8 maart hebben we onze jaar-
lijks vergadering. Uiteraard zal er
dan teruggeblikt worden op de
Verzamelaars- en boekenbeurs.
Zoals in het voorwoord ook al is
aangegeven, is meedenken als lid
belangrijk. Het bestuur heeft res-
pons van u nodig om ook in de
toekomst verder te kunnen. Om
19.45 uur is de zaal open en kunt
u alvast een kopje koffie of thee
nemen. Het bestuur rekent op uw
komst.

Op 9 februari waren er 24 (niet-)
leden aanwezig, waaronder hope-
lijk een nieuw lid. Een geweldige
opkomst. Ben gaf informatie door
over de gezondheidstoestand van
Cora Theunissen. Zij is vanuit het
ziekenhuis van Gorinchem overge-
bracht naar het UMC in Utrecht.
Arie gaf informatie over de stand
van zaken rondom de organisatie
van de Verzamelaarsmarkt. So-
wieso werden op deze avond ver-
schillende zaken gedaan voor de
Verzamelaarsbeurs. Zo werden er
mini-kaders samengesteld en werd
de organisatie voor de prijzentafel
geregeld. Daarnaast was er ook
nog tijd en gelegenheid om te ruilen
met elkaar.

SECRETARIAAT

► Voor iedereen die een "rol"
     heeft zijn consumptiebonnen
     beschikbaar.
► De catering is in handen van
     Loes Horstman en de extra
     opbrengst die zij daaruit haalt
     is voor het AIDS-weeskinderen
     project.
 
Ziekte
Cora Teunissen-Roggen ligt inmid-
dels al geruime tijd in het zieken-
huis en op het moment dat ik dit
schrijf is er nog geen kijk op dat ze
naar huis mag. Zij heeft een ontste-
king, veroorzaakt door streptococ-
cen, bij haar heup. Wilt u haar een
kaartje sturen dan kan dat naar het
UMC Utrecht, Heidelberglaan 100,
3584 CX Utrecht. Zij ligt op afdeling
C2, kamer 12 (2e verdieping).

Agenda
ledenvergadering
1. Opening door de voorzitter
2. Verslag van de leden-verga-
    dering van 8 maart 2011
3. Ingekomen stukken
4. Verslag kascontrole-commissie
    en benoeming van een nieuw
    lid. Aftredend Ton Verlangen.
5. Financieel jaarverslag
6. Jaarverslag 2011
PAUZE met gratis verloting
7. Bestuursverkiezing. Cora
    Theunissen is aftredend en
    herkiesbaar
8. Eventuele voorstellen of sugges-
    ties, vanuit de leden voor de
    Algemene Ledenvergadering
    NVPV op 14 april 2012 op het
    Bondsbureau in Utrecht
9. Opzet ruilavonden, eventuele
    voorstellen of suggesties
10. Organisatie veiling
11. Verslag postzegelloket
12. Evalutatie Verzamelaars-
      en boekenbeurs
13. Rondvraag
14. Sluiting

w w w. va n d e r wa l - i n t e r i e u r s . n l

LAAT JE 
INSPIREREN
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Wist u dat
 

            Van links naar rechts:
            Achel, Chimay, Orval, Rochefort, Westmalle en Westvleteren.

Het nieuwe land
Zuid-Soedan
eigen postzegels
uitgeeft?
Op 9 juli 2011 scheidde het zuide-
lijke deel van Soedan zich af van
het noorden en werd Zuid-Soedan
officieel zelfstandig en noemt zich –
internationaal – Republic of South
Sudan. Het is één van de armste
landen van de wereld en als zoda-
nig nauwelijks in staat eigen post-
zegels uit te geven. Algemeen be-
kend is dat de nieuwe wereldmacht
China probeert invloed te krijgen in
alle delen van de wereld en met
name in Afrika. In moeilijke tijden
leert men zijn vrienden kennen en
in dit geval waren de Chinezen de
goede vrienden van het nieuwe
land, door op de dag van de onaf-
hankelijkheid het Chinese consu-
laat in de hoofdstad Juba te promo-
veren tot ambassade. Twee dagen
later overhandigde de ambassa-
deur aan Brigade Generaal (Rtd)
Elijah Biar Kuol de Minister van
Post en Telecommunicatie een
vriendschapsgeschenk in de vorm
van 100.000 postzegels van 1, 2,5
en 3,5 SSP (South Sudan Pounds)
met als afbeeldingen de nieuwe
nationale vlag, het staatswapen en
een portret van John Garang, de
leider van de opstandbeweging
SPLA, die op 30 juli 2005 bij een
helikopterongeluk om het leven
kwam. De zegels werden gedrukt
bij China Postage Printing Bureau
in Peking. De schenking was ver-
gezeld van een tiental verschillen-
de stempels, één voor elk van de
tien provinciehoofdsteden van het
nieuwe land.

Persoonlijke postzegels   (deel .....)
PERSOONLIJK POSTZEGELVEL MET QR CODES 
De Vereniging Boxtelse Verzamelaars (V.B.V.) heeft in samenwerking
met Postzegelhandel Verzameltoon een speciaal velletje persoonlijke
postzegels ontworpen. De afbeelding op de zegel is van Kasteel Stape-
len in Boxtel. Bijzonder aan het velletje is dat er op de twee binnenzegels
het logo van de V.B.V. en van Verzameltoon met bijbehorende QR code
staan afgedrukt. Daarmee zijn we een van de eersten in Nederland die
de QR code op deze manier gebruiken. Een QR code is een 2D barcode
waarop je informatie kwijt kunt. Via de app op een Smart Phone opent
deze QR code en kom je rechtstreeks op de website van de V.B.V. of
van Verzameltoon. Voor verdere informatie of bestellingen: info@verza-
meltoon.nl . Prijs per velletje is € 8,95 exclusief verzendkosten.
 
PERSOONLIJKE POSTZEGELS IN BELGIE
Eind 2010 verschenen nieuwe bsisregels voor de persoonlijke zegels
(MijnZegel / My Stamp en Duostamp) met het embleem van bpost! Deze
zegels vertoonden een duidelijke rasterhoek van 45 graden in de
landsnaam en het embleem. Sinds kort is men overgestapt op een
nieuwe uitvoering van de basizegel: zowel de landsnaam als het em-
bleem zijn nu in meer kleuren uirtgevoerd en de totaal indruk is niet meer
in het zwart maar in het grijs. Bekijkt u het maar eens bij de zegels die u
tegenkomt. Ook in het blad Filatelie kunt u hierover meer informatie
vinden.

Pagina 8


