
� PostNL presenteert zegels troonswisseling.  
PostNL presenteerde onlangs twee specia-
le postzegels t.g.v. van de aanstaande 
troonswisseling. De eerste velletjes met de 
laatste postzegel van de koningin en de 
allereerste postzegel van de aanstaande 
koning rolden bij drukkerij Koninklijke Joh. 
Enschedé in Haarlem van de pers. 

„We zijn zeer verheugd en vereerd dit historische moment te mogen meemaken”, 
zei Yme Pasma, directeur consumentenmarkt bij PostNL. „Bij het aantreden van 
een nieuw staatshoofd hoort ook een nieuwe postzegel, net als de speciale postze-
gels die ter ere van de drie eerdere inhuldigingen in 1898, 1948 en 1980 zijn uitge-
geven.” Deze speciale zegels hebben de waarde 1, bedoeld voor binnenlands 
briefverkeer tot 20 gram. Zij kunnen nu al worden besteld, maar de zegel van Bea-
trix is pas vanaf 25 maart leverbaar en die van Willem-Alexander een paar weken 
na zijn inhuldiging op 30 april. PostNL gaat ook een inhuldigingszegel uitgeven. Het 
wordt een tussentijdse zegel totdat het postbedrijf later dit jaar de permanente 
postzegel ter ere van de nieuwe koning presenteert! 
 
� Negen verdachten aangehouden in postzegelfraude-zaak. 
 In 2011 kwam een grootschalige postzegelfraude aan het licht waarbij voor mil-
joenen aan valse postzegels werden gebruikt ter frankering. Het betrof frankeergel-
dige gulden-postzegels. De politie heeft in totaal negen verdachten aangehouden. 
Hoofdverdachten J.L. uit Keulen en D.W. uit Maasmechelen stelden etiketten voor 
frankering van aangetekende zendingen samen via het bedrijf van L. genaamd Va-
go BV. Deze etiketten waren in eerste instantie beplakt met echte postzegels, maar 
omdat de vraag der mate groot werd, is er besloten om valse zegels te gebruiken in 
combinatie met één echte postzegel zodat het beveiligingssysteem van PostNL de 
valse zegels niet zou opmerken. Bron: www.postzegelblog.nl. 
 

Tot dinsdag 12 maart, 

 
VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS ‘DELFT’ 

OPGERICHT 11 MEI 1922 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://filadelfia.snth.nl/ 
 
DRUKWERK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 

Hans van Muiswinkel 

Secretariaat/Ledenadm. 
Wil Matla 
Hof van Delftlaan 119 
2613 BL  Delft 
℡ (015) 2126904 
b.g.g. (015) 2562247 

E-mail: w.matla@zonnet.nl 

Adresgegevens van enkele bestuursleden 
(Secretariaat / Ledenadministratie: zie voorkant; Assistent Veilingmeester: zie onderaan kavellijst) 
Voorzitter:    Rondzendverkeer:  Penningmeester:  Veilingmeester: 
Hans van Muiswinkel  Bram Ritmeester   Cees Schouten   Hans Hartman 
A. van Schendelplein 71 Ternatestraat 20   � (015) 2562247  Prinsessenpad 20 
2624 CR  Delft   2612 BD  Delft   Postbank Nr. 255545  2635 HV  Den Hoorn 
� (015) 2564838  � (015) 2141701  T.n.v.: Ver. v. Postzegel- � (015) 2615293 
hansmuis@telfort.nl  Mobiel: 0613013793  verzamelaars Delft.  hartmanjh@kpnmail.nl 
      Postbank Nr. 363366  cschouten@kpnplanet.nl 

  a.ritmeester@planet.nl 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waarde Postzegelvrienden & -vriendinnen, 

Op 28 januari jl. kondigde koningin Beatrix haar abdicatie aan 
en dat is, ook voor ons filatelisten, interessant. Wat staat ons nog 
allemaal te wachten? In de eerste plaats verwacht ik een mooie 
zegel t.g.v. de 75ste verjaardag van de koningin, dan een inhuldi-
gingszegel van Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima en 
ten slotte natuurlijk de langlopende serie met Willem-Alexander. 
Hetzelfde beleefden we ruim 30 jaar geleden. In 1979 verscheen 

een fraaie zegel toen koningin Juliana haar 70ste verjaardag vierde, het jaar daarop 
de inhuldigingszegel met koningin Beatrix en vervolgens de langlopende serie Bea-
trix die uit 16 waarden bestaat (1981-1990). De nieuwe koning gaat niet Willem IV 
heten, maar gewoon Willem-Alexander. Daar kan ik me iets bij voorstellen, want 
Willem III hield er een losbandige levensstijl op na die, volgens de Oranjehistoricus 
J.G. Kikkert, zelfs tot gevolg had dat hij onvruchtbaar was geworden en dus onmo-
gelijk de verwekker van Wilhelmina kan zijn geweest. Meest waarschijnlijke kandi-
daat voor het vaderschap is de adjudant van de koning, jhr. S.M.S. de Ranitz. Vol-
gens Kikkert leed Wilhelmina, evenals de Ranitz, aan een zeldzame erfelijke afwij-
king: toondoofheid. Dit onvermogen om het verschil tussen hoge – en lage tonen te 
kunnen onderscheiden, komt in de familie van Willem III, noch in die van koningin 
Emma voor. Mocht u trouwens nog een postfrisse langlopende serie van koning 
Willem III hebben liggen (1872-1888), dan heb ik goed nieuws voor u, want die 11 
waarden staan samen inmiddels samen voor € 26.775,- in de catalogus (afb.)! 

Maandelijkse bijeenkomst op dinsdag 12 maart 2013: 
Plaats: Buurthuis Rotterdamseweg 51A; Tijd: 20:00 uur, zaal open: 19:15 uur. 
 
 
 
 
 
 
 

� Verloting op 12 maart 2013. 
Voor de verloting op 12 maart zijn 

weer heel wat mooie prijzen beschik-
baar! 

Hoofdprijzen:  
- Velletje Reinier Paping. 
- Mapje ‘Meer vogels in de tuin’ 

van de vogelbescherming. 
En verder natuurlijk nog diverse an-

dere leuke prijzen. Voor de lootjes à 25 
ct. per stuk kunt u in de pauze natuurlijk weer terecht bij onze secretaris Wil Matla. 

 
� Leden lief en leden leed. 

Bij de bestuursverkiezing tijdens onze laatste le-
denbijeenkomst is tot assistent-veilingmeester be-
noemd de heer Ger Bach. Wij heten Ger van harte 
welkom in ons bestuur en zijn erg blij dat hij ons 
verenigingsbestuur komt versterken! 

 
� Persoonlijke postzegels. 
Ger Bach (onze kersverse assistent-veilingmeester) heeft mij verzocht om hier 

een oproep te plaatsen aan leden die samen met hem Persoonlijke Postzegels wil-
len verzamelen. Iedere keer een heel velletje te moeten kopen, loopt aardig in de 
papieren. Als je met 10 mensen één velletje koopt, ben je heel wat goedkoper uit, 
als je toch maar één zegel nodig hebt. Als u hiervoor belangstelling heeft, geef dit 
dan even aan Ger door, dan gaat hij het regelen. 

Ger Bach, Tel.: (015) 2159004, E-Mail: g.bach@online.nl. 
 
� Beurzen. 

- Golda Carta 1e Internationale prentbriefkaarten beurs, de Brievenbeurs 20e 
Internationale poststukkenbeurs en Filamania 3e Internationale postzegelbeurs in 
Sporthallen ”De Mammoet“ te Gouda. Vrijdag 29 maart 2013 van 10:30 – 17:00 
uur en zaterdag 30 maart 2013 van 10:00 – 16:00 uur. 
- Filafair… 2013 4e Nationale Postzegelbeurs, Maaspoort Sports & Events, Mara-
thonloop 1 te ’s-Hertogenbosch, 19 & 20 april 2013, vrijdag van 10:00 – 17:00 uur 
en zaterdag van 10:00 – 16:00 uur 
 4e Filanumis 2013 Internationale beurs voor Filatelie en Numismatiek, zaterdag 
11 mei 2013, Expo Houten, Meidoornkade 24 in Houten, zaal open 09:30 – 16:00 
uur. Entree € 4,- (vanaf 16 jaar), op vertoon van KNBF-bondspas slechts € 2,-. 
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Agenda van de bijeenkomst op 12 maart 2013 v.a. 20:00 uur: 
1. Opening.          5. Rondvraag / Verloting.  
2. Ingekomen stukken / Mededelingen.  6. Tweede gedeelte van de veiling. 
3. Eerste gedeelte van de veiling.   7. Afrekenen. 

4. Pauze / Lotenverkoop      8. Sluiting. 


