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Het Bestuur van Het Postmerk nodigt u hierbij van harte uit voor de  
ledenbijeenkomst  van 

Donderdag 14 april 2022 

 
In het H. F. Witte Centrum, Henri Dunantplein 4, te De Bilt. Aanvang 
activiteiten om 20.00 uur. Zaal open om 19.00 uur.  

 

PROGRAMMA:   
 Welkomstwoord 

 Verenigingsnieuws 
 Ballotage 
 ALV (Jaarverslag, financiën, kascontrole, bestuurswisselingen) 
 Lezing “De brievenbesteller” 
 Veiling 

 
En ook: 

 Nieuwtjesdienst 

 Nalatenschappen 
 Rondzendverkeer 
 Winkeltje 
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Maandblad april 2022 
 

 

54e jaargang no. 4 
 

Bankrek.nr. t.n.v. “Het Postmerk” 
NL43 INGB 0001 6908 29 

(penningmeester/veiling) 

Bankrek.nr. t.n.v. “De Vereniging-Het Postmerk” 
NL63 INGB 0001 9546 00 

 (rondzendverkeer) 



LET OP: 

 
 
 
 
Naast diverse onderwerpen zal er deze maand april weer een algemene 
ledenvergadering (ALV) worden gehouden, waarbij het bestuur verant-

woording aflegt over het gevoerde beleid in 2021. Elders in dit Postmer-
knieuws vindt u het jaarverslag van de secretaris over 2021. Een over-
zicht van de financiën van de club is elders in dit blad te vinden. 
Ook is er weer eens een lezing. De titel is “De brievenbesteller” maar de 

inhoud is voor u nog een verrassing!! Behalve de standaard veiling zijn 
er verder geen bijzonderheden. 

De vrijwilligersbijeenkomst, welke al tweemaal niet kon worden gehou-
den, is nu gepland op de 13e april, woensdagavond van 18.00 tot 20.00 
uur. De uitnodigingen zijn onderweg. 

Guus van Wijk. 
 
 

 
 
 

 
Verslag van de bijeenkomst van 10 maart 2022 
Met een wat dwarse opstelling werd het in de zaal al snel druk. Bij bin-
nenkomst was er voor de aanwezigen gratis koffie of thee met een ver-
snapering.  
Tegen 20.00 uur waren er 46 personen aanwezig, waaronder diverse 
nieuwe gezichten. Allereerst werd geprobeerd om nog een aantal loten te 

verkopen, uiteindelijk bleven er 50 loten onverkocht.  
 
Otto opende om 20.00 uur de bijeenkomst en heette ieder welkom voor-

al het grote aantal introducés. Hij begon met het bekendmaken van de 
snelle betalers, dat waren de heren van der Laan, Volmuller en Segaar. 
Zij krijgen hun prijs thuisgestuurd want geen van hen was fysiek aanwe-

zig. Daarna ging er nog een ledenwerfprijs naar Jan Mulder voor het 
aanbrengen van een nieuw lid in 2021. 
 
Uit de doos met de verkochte lotnummers werden achtereenvolgens de 
20 winnende loten getrokken. De prijzen werden wisselend met blijd-
schap (winnaars) en teleurstelling (verliezers) ontvangen!! Na een pauze 
van ca 15 minuten kon worden begonnen met de veiling. Vanwege wat 

stemproblemen werd de veilingmeester na 45 kavels vervangen door de 

welbespraakte Jaap de Bruin, die met de verkoop van de rest van de 
kavels wel raad wist!! Om 21.45 uur werd de bijeenkomst gesloten. 
 

Guus van Wijk. 
 

Van het bestuur 
 

Verslag van de vorige bijeenkomst 
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Er is een nieuw lid aangemeld: De heer Ad Kopmels uit Doorn. De heer 
Kopmels is voorgesteld door H. Teirlinck. 

 
 
 
 
 

Donderdag 12 mei 2022. 

Donderdag 9 juni 2022. 
 
 
 
 
 
Jaarverslag van “Het Postmerk “  over het jaar 2021. 

Het verenigingsjaar 2021 stond in het teken van de coronaperikelen en 
dus was er geen regelmatig contact met de leden mogelijk. Slechts 5 van 
de 10 geplande bijeenkomsten konden doorgang vinden waarbij het aan-

tal aanwezigen ook nog was beperkt. Gelukkig was er wel regelmatig het 
maandblad en kon men middels de schriftelijke veilingen toch nog aan de 
benodigde aanvulling van de verzameling werken. Helaas kon ook het 
etentje van de vrijwilligers geen doorgang vinden.  

 

Ledenwerfactie 
 

De ledenwerfactie is een competitie die als doel heeft om zo-

veel mogelijk nieuwe leden aan te brengen voor de vereni-

ging. De leden die nieuwe leden aanbrengen, ontvangen een 

prijs, gerelateerd aan het aantal aangebrachte nieuwe leden in 

dat jaar. 

 

Neem ook eens iemand mee die nog niet is geïnfecteerd met 
het postzegelvirus, wellicht is het besmettelijk! 

Komende bijeenkomsten 
 

Ballotage 
 

Naam aanbrenger 

 
Aantal nieuw aangebrachte leden, 

aangebracht in 2022 

H. Teirlick 1 

Jaarverslag 2021 
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Het werk van de vrijwilligers ging ondanks de coronaperikelen gewoon 

door en hopelijk kunnen ze later alsnog worden bedankt, want zonder 
hen kan de vereniging niet draaien. 
 
Er waren op 1 januari 2021 150 leden en we mochten in het afgelopen 
jaar 2 nieuwe leden verwelkomen. Er zijn 5 leden overleden en 5 leden 
hebben hun lidmaatschap opgezegd of om andere redenen afgevoerd. 

Daarom bedroeg het ledenaantal op 31 december 2021 142 leden. 
 
Ondanks alle problemen zijn de veilingen gewoon doorgegaan en zijn er 
in de 10 veilingen, waarvan 5 schriftelijk, 1608 kavels aangeboden waar-

van er 1246 zijn verkocht wat neerkomt op 76 %, voorwaar en voortref-
felijk resultaat. De resultaten van de Heuvelrugveilingen zijn hierin mee-

genomen. Bij aanvang van 2021 waren er 15 nalatenschappen in behan-
deling, waarvan er 12 zijn afgerond. Er kwamen in de loop van het vere-
nigingsjaar 8 nalatenschappen bij zodat er 11 overgaan naar het komen-
de jaar. 
 
In dit 2e coronajaar met zijn diverse beperkingen heeft ons rondzendver-
keer toch heel normaal kunnen draaien. Zowel binnen onze vereniging 

als bij de 3 verenigingen die gebruik maken van ons rondzendmateriaal. 
De deelnemers zijn er het afgelopen jaar eens goed voor gaan zitten als 

we naar de omzet kijken. Deze was met ruim €15.000,- het hoogst sinds 
2010. Dankzij een tweetal nieuwe inzenders blijft de inhoud van ons 
rondzendverkeer keurig op peil. 
 
Afgelopen jaar heeft de rondzendcommissie als proef een 30-tal gelopen 

rondzendboekjes met beter materiaal voor een interessante prijs over 
kunnen nemen van een inzender. Uit deze boekjes kunnen in het ko-
mende jaar op de ledenavonden voor een schappelijk bedrag (rond de 
10% cat.waarde ) zegels gekocht worden. Daarnaast zullen uit dit mate-
riaal een aantal nieuwe rondzendboekjes samengesteld worden. Hiermee 

blijft goed materiaal tegen een aantrekkelijke prijs beschikbaar voor 

onze deelnemers. Als deze proef slaagt zullen we nog een aantal mooie 
boekjes overnemen van deze inzender. 
 
Mede door de inzet van de 5 leden van de rondzendcommissie aangevuld 
met 10 sectiehoofden wordt ons RZV met ruim 100 dozen in goede ba-
nen geleid en vindt continue een adequate controle van de verkoop 
plaats. 

 
Tot slot dankt het bestuur allen die hebben bijgedragen aan het slagen 
van het afgelopen verenigingsjaar voor hun inzet en hoopt zij in het ko-

mende jaar weer op U te mogen rekenen. 
 

De secretaris, 
Jan Rentinck. 
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Van de 150 kavels in maart werden er 86 aangeboden met een inzet van 
€ 1,00. De 150 kavels waren ingebracht door 23 verschillende inzenders. 

Vanwege de vele lage inzetten werd er stevig geboden. Liefst 30 bieders 
gingen er met de kavels vandoor!!! Van de 150 kavels bleven er maar 20 
over, dus 86% verkocht!! De opbrengst was € 840,00 totaal, een respec-
tabel resultaat. 

Guus van Wijk. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Veiling 14 oktober  
No. Inz Omschrijving **/*/0 C.W. Inzet 

1 18 Nederland Willem III, 12,5 cent, nr.22 * 195,00 20,00 

2 18 Nederland  Jubileumzegel 1913 25 

cent, nr. 96 (vouw) 

** 50,00 5,00 

3 44 Nederland 1923 Toorop 134/135, zeer 
kleine plakkerrest 

* 45,00 9,00 

4 44 Nederland 1924 Kinderzegels 141/143 ** 35,00 7,00 

5 44 Nederland 1924 Veth zonder WM 159 
minimale plakkerrest 

* 45,00 9,00 

6 44 Nederland 1924 Veth zonder WM 160  * 50,00 10,00 

7 44 Nederland 1924 Veth zonder WM 162 * 40,00 7,50 

8 44 Nederland 1933 Vredeszegel 256 ** 30,00 5,00 

9 44 Nederland 1937 Zomerzegels 296/299 ** 46,00 8,00 

10 17 Nederland tweezijdige roltanding R75, 
R76, R77 

0 43,00 4,00 

11 17 Nederland tweezijdige hoekroltanding 
R60, R62, R65, R67, R68 

0 14,40 1,50 

12 44 Duitsland 1933 Hindenburg WM ruiten 
10 waardes 

** 80,00 12,00 

13 44 Duitsland 1934 Neurenberg (Mi 546-
547 

** 85,00 15,00 

14 44 Duitsland 1934 Beroepen 3 hoge 
waarden (Mi 652, 563, 564) 

*  15,00 

 

 

De biedingen voor de veiling gaan als volgt: Van   

€ 1,00 tot € 10,00 met  € 0,50 omhoog en van     

€ 10,00 tot € 50,00 met € 1,00 omhoog. Daar-

boven met € 2,00 omhoog. 
 

 

 

Veiling 14 april 2022 
 

Van de veilingmeesters 
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15 44 Duitsland 1938 Hitlers verjaardag en 

Neurenberg (Mi 664, 672) 
** 33,00 5,00 

16 44 Duitsland 1939 Duitse kunst (Mi 700) 
met randstukje 

** 35,00 6,50 

17 44 Duitsland 1942 Grote Prijs  Duitsland 
(Mi 814) 

** 26,00 4,00 

18 15 Baden 1948, Wurttemberg 1947  
(2 insteekkaarten) 

0/** 23,00 2,50 

19 44 Duitsland 1936 Riem Blok ** 32,00 7,50 

20 44 Duitsland 1934 Dienstzegels (Mi 132-
143) 

** 50,00 8,50 

21 44 Duitsland 1938 Dienstzegels  (Mi 144-
154) 

** 150,00 22,50 

22 18 Danzig Block 2 0 120,00 10,00 

23 90 Engeland 1939 - 212, 213, 214 / 1942 
- 228, 229 

0  4,00 

24 89 Aruba 2004/1995 320/323 en 
168/170 

** 11,40 1,00 

25 89 Aruba 1996 171/174 en 175/177 ** 13,70 1,50 

26 89 Aruba 1996 178/179 en 180/181 en 
182/184 

** 13,40 1,50 

27 89 Aruba 1996/1997 185/187 en 
188/189 en 190/192 

** 17,30 2,00 

  

 
    

   

            Kavel 1                       Kavel 2                             Kavel 13 

  

Kavel 22 
 
Kavel 14 
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28 33 Spanje, automaatzegels op 14 en-
veloppen en 9 ander enveloppen 

  2,00 

29 33 Suriname 35 FDC's 1960/74 nr. 14 
t.m. 108 enkele beschreven 

  2,00 

30 33 Nederland 33 enveloppen luchtvaart, 
enkele beschreven 

  2,00 

31 33 Envelop Generaal Gouvernement, 
Reich, Duitsland, blokken, divers 

  2,00 

32 33 Duitsland BRD, blokken, divers   7,00 

33 74 Gelopen RZ boekje Bulgarije rest-
waarde ca € 108,00 

**/0  4,00 

34 74 Gelopen RZ boekje Gibraltar restwaar-
de ca € 58,00 

**/0  3,00 

35 74 Gelopen RZ boekje Jersey restwaarde 
ca  € 42,00 

0  3,00 

36 74 Gelopen RZ boekje Faeröer restwaar-
de ca € 103,00 

**  4,00 

37 74 Gelopen RZ boekje Nederland rest-
waarde ca € 158,00 

*  6,00 

38 74 Gelopen RZ boekje Hongarije blokken, 
restwaarde € 70,00 

**  3,00 

39 45 Nederland setje postzegelboekjes (10) 
en postzegelmapjes, velletjes 

**  2,50 

40 90 5 Insteekkaarten Engeland 1409-
1412/1445-1448/1451-1454 rand-
stroken/1488-1492/1503-1507 

** 29,50 2,50 

41 22 Chocoladedoos met ± 800 overheerlij-
ke zegeltjes 

  1,00 

42 11 Taartdoos met diverse enveloppen, 
briefkaarten 

  5,00 

43 17 Suriname, Nieuw Guinea, Curaçao in 
losse Davo bladen 

**/*/0 883,00 25,00 

44 44 Insteekalbum Balkan landen 32 bladen   5,00 

45 44 Insteekalbum DDR 32 bladen    5,00 

46 22 Klein insteekalbum en Euro album leeg   1,00 

47 22 Insteekalbum 16 bladen wit, thema 
vlinders 

0  4,00 

48 44 Nieuw in folie Leuchtturm FDC/brieven 
album 

  3,00 

49 44 Nieuw in folie Importa Edelweis  
insteekalbum rood 8 witte bladen 

  2,00 

50 22 Importa 3x FDC-album leeg   4,00 

51 22 Insteekalbum 16 bladen zwart thema 
vissen 

  4,00 

52 22 WWF album 1981 106 kaarten fauna   4,00 

53 11 Importa FDC album Oostenrijk Christ-
Kindle enveloppen 

  10,00 

54 11 Insteekalbum 6 bladen wit, Engeland 
en wat Ierland 

0  5,00 

55 11 Davo album Nederland samengestelde 
bladen, met wat zegels 

**/*/0  5,00 

56 11 Fraai Davo insteekalbum 20 insteek-
bladen wit, voorraad Nederland 

0  10,00 
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57 11 Insteekalbum Frankrijk 8 witte bladen 0  5,00 

58 11 Ringband met afwijkende FDC's  
Nederland 

  5,00 

59 11 Fraai Leuchtturm album in cassette 
Nederland stroken met nummeropdruk 

  5,00 

60 11 Insteekalbum Zweden 8 bladen wit   1,00 

Nalatenschappen. 
No. 
61 

Inz 
259 

Omschrijving 
Idem, gr formaat,  1 gulden bruin en 
olijfgroen, (46) 

**/*/0 
0 

C.W. 
30,00 

Inzet 
3,00 

62 259 TBC zegel 1906, 3 cent groen, echt 
stempel, (85) 

0 35,00 4,00 

63 230 Toorop zegel 1923, 10 ct oranje, 
(135) 

0 25,00 2,00 

64 230 Olympische Spelen 1928 (212-219) * 70,00 4,00 

65 240 Wilhelmina gr formaat 1946 5 Gulden, 
(348) 

0 40,00 5,00 

66 240 NL Legioenblok V403 ** 110,00 12,00 

67 231 Suriname, kankerbestrijding 1950, 
(280 - 83) 

* 90,00 6,00 

68 231 Suriname, Juliana "en face" 1951, 
(285 - 93) 

** 85,00 10,00 

69 231 Suriname, Stadion Paramaribo 1953, 
(309 - 11) 

* 42,00 2,00 

70 240 Zwitserland, Luchtpost 1924, (189 - 
91 x) 

* 170,00 15,00 

71 240 Idem, luchtpostzegels 1924, (Mi 189 - 
91) type x 

0 170,00 20,00 

72 250 Aangetekende luchtpostbriefkaart 
(14d) A'dam - Batavia 1 okt 1927 

 45,00 10,00 

73 250 Aangetekende zwerfbrief Bennekom- 
UK 1 aug 1933 

  10,00 

74 250 Aangetekende enveloppe Rotterdam- 
Berlijn 13 dec 1930, leuke frankering, 
3x roltanding 

  5,00 

75 250 Aangetekende portvrije enveloppe 
Legerplaats bij Harderwijk-Aarhus 
(Den) 25 juni 1915 

  10,00 

76 250 Aangetekende enveloppe 'sGraven-
hage-Utrecht 1945, met 4x legioen-
zegel 402 

  5,00 

77 261 2 Gelopen RZ boekjes Zweden, rest-
waarde ca € 40,00 

0  4,00 

78 261 Gelopen RZ boekje Berlijn, restwaarde 
ca € 47,00 

**/*/0  5,00 

79 261 Gelopen RZ boekje Egypte/UAR, rest-
waarde ca € 19,00 

0  2,00 

80 261 Gelopen RZ boekje Eng. Gebieden 
Klassiek, restwaarde ca € 318,00 

0  35,00 

81 259 Gelopen RZ boekje Ned. plaatfouten, 
restwaarde ca € 800,00!!! 

**/0  40,00 

82 259 Gelopen RZ boekje Ned. plaatfouten, 
restwaarde ca € 210,00 

**  10,00 
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Kavel 70 

Kavel 71 

 

             Kavel 72                                                          Kavel 73 

  

Kavel 74 Kavel 75 
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83 259 Gelopen RZ boekje Nederland gebruik-
te series, restwaarde ca €118,00 

0  15,00 

84 230 Gelopen RZ boekje NN Guinea, Indo-
nesië, restwaarde ca € 106,00 

**/*/0  12,00 

85 230 Mapje met ca 28 Ned. FDC's 1951 - 
60, beschreven met hier en daar wat 
roestpuntjes 

  10,00 

86 230 Insteekalbum (16 zwart) met Europa 
Cept 

**/*/0  25,00 

87 240 Insteekalbum (16 wit) met zegels 
Polen, Roemenië 

0  4,00 

88 240 Insteekalbum (16 zwart) met zegels 
uit o.a., Scandinavië, Norfolk Island 
etc. 

**/0  20,00 

89 251 Album (16 zwart) met zegels New 
Zealand 

  12,00 

90 251 Album (24 zwart) met zegels, blokken 
Korea 

0  8,00 

91 251 Dik (32 zwart) insteekalbum vol zegels 
USA 

0  15,00 

92 251 Insteekalbum (9 wit tuss) met diverse 
zegels 

  1,00 

93 230 Insteekalbum (16 wit) met Europa 
Cept en wat UK, Canada 

  10,00 

94 251 Hongarije in Davo Nero insteekboek 
(zwart 24) vanaf 1964 

  7,00 

95 262 Davo Crystal III met Ned. 1990 - 2000 **  10,00 

96 262 Davo Crystal met velletjes Ned. 1993 - 
98, ook provincievelletjes 

**  40,00 

97 262 Album met ca 210 FDC's Ned. E351 - 
521 

  12,00 

98 262 Album met ca 180 FDC's Ned. E201 - 
350 

  4,00 

99 257 Indonesië in Davo Crystal 1983 - 2001 0  15,00 

100 257 Dik insteekalbum (32 wit) met zegels 
thema schilderijen 

**/0  10,00 

101 257 Album met 46 Ned. Postzegelboekjes **  10,00 

102 257 Insteekalbum (16 zwart) met gebruik-
te zegels Nederland 

0  10,00 

103 264 Insteekalbum (8 wit tuss) met zegels 
diverse landen 

0  3,00 

104 264 Klein insteekboekje met zegels diverse 
landen 

0  2,00 

105 264 Insteekalbum (8 wit ) met zegels 
Nederland 

0  1,00 

106 264 Fotoalbum met wat FDC's en postze-
gelboekjes Ned. 

  3,00 

107 250 Frankrijk, Klassieke verzameling tot 
1945 in klemband 

*/0  35,00 

108 240 Republiek Suriname, 1985 - 1995, ook 
doubletten 

** 800,00 25,00 

109 251 Engeland in Davo Nero G insteekboek 
(zwart 32) tot 1998 

0  7,00 
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110 250 Engeland, klassieke verzameling met 
iets Agencies en Levant 

0  35,00 

111 251 Ca. 280 Afrikaanse zegels in insteek-
boek (zwart 32) 

0  7,00 

112 260 Album met 45 covers Fil. Jubilea 
1982-84 

  1,00 

113 260 Album met 180 Ned. FDC's E147 - 294   3,00 

114 260 Album met 60 FDC's Antillen, ca 1960-
82 

  3,00 

115 257 Lege Leuchtturm klemband Israël, 
bladen 1955 - 79 

  1,00 

116 258 Mapje met zegels, velletje, diverse 
landen 

**  3,00 

117 7 Doosje postzegels, zeer divers   3,00 

118 230 Mapje met 15 velletjes diverse landen **/0  3,00 

119 258 Doos met ca 170 moderne poststuk-
ken buiten Europa, veel Japan 

0  1,00 

120 260 Doos met 16 jaarsets Nederland, 
1985-2000 

**  5,00 

 

 

 

 

 
Ondergetekende verzoekt in de volgende maandveiling te kopen: 
 

Kavel Bod Opbrengst 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Biedbriefje inleveren voor de veiling of opsturen naar de veilingmeester. 

 
Naam: ………………………………………………………… Lidnummer: ……………………… 

 

Telefoonnummer: ……………………………………  Handtekening: ……………………… 
 

Biedlijst voor de schriftelijke bieder  
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Delftse tulpenvazen op nieuwe postzegels. 
Op de nieuwste postzegels die op 21 maart zijn uitgekomen staan 
schitterende Delftse tulpenvazen afgebeeld, afkomstig uit verschilklende 
Nederlandse musea. Alle getoonde vazen zijn eind 17e eeuw vervaardigd 
van het beroemde Delftse blauw.  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Op het postzegelvel ‘Delftse tulpenvazen’ zijn de grote exemplaren van 
vernis voorzien, waardoor ze als het ware een porseleinen glans krijgen. 
Op de velrand keren alle tulpenvazen terug, met de namen van de 
musea die ze in hun collectie hebben. De achtergrondkleur onder de 

naam van elk museum correspondeert met de kleur onder hun vazen. 
 

Het postzegelvel ‘Delftse tulpenvazen’ telt 6 verschillende postzegels met 
de waardeaanduiding Nederland 1, bedoeld voor post tot en met 20 
gram met een bestemming binnen Nederland. De postzegels zijn reeds 
vanaf 21 maart 2022 verkrijgbaar bij de Bruna-winkels en via 
www.postnl.nl/bijzondere-postzegels. De postzegels zijn ook telefonisch 

te bestellen bij de klantenservice van Collect Club op telefoonnummer 
088-8689900. De geldigheidstermijn is onbepaald. 
 
Typisch Nederlandse sport: Hockey. 
Eveneens op 21 maart verscheen een eerste postzegelvel in de nieuwe 

serie typisch Nederlands met de schijnwerpers op de hockeysport. De 
meerjarige serie Typisch Nederlands is dit jaar gewijd aan sporten waarin 

Nederlanders uitblinken. Op elk van de zes postzegels staat een 
illustratie van een hockeyster die met de bal aan de stick op het punt 
staat een tegenstander te passeren.  
 

Postzegelnieuwtjes 
 

 

Vanaf 1680 kwamen de tulpenvazen in allerlei vor-
men op de markt: van kalebasflessen en triomfbo-

gen tot komvormen en godinnen met tuiten op hun 
hoofd. De meest indrukwekkende exemplaren wor-
den bloempiramides genoemd. Ze bestaan uit bol-
vormige of vierkante segmenten die tot spectaculai-
re hoogte worden gestapeld, soms bijna twee me-
ter. 
De ontstaansgeschiedenis van Delfts aardewerk is 

nauw verbonden met oosters porselein. Delft was 
één van de vestigingsplaatsen van de VOC. In de 
pakhuizen van de stad lagen grote voorraden van 

dit porselein opgeslagen. In reactie daarop ontwik-
kelden de plaatselijke plateelbakkers Delfts blauw, 
een keramisch product dat in vorm, glans en deco-
ratie met porselein te vergelijken was. 
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Als inspiratie zijn voor het ontwerp actiefoto’s gebruikt van sport-
fotografen. Daarbij hebben de ontwerpers zich geconcentreerd op de 
dynamiek van het lichaam, de kracht die het uitstraalt en de balans 

tijdens de inspanning.  
 

Het postzegelvel ‘Typisch Nederlands - hockey’ telt zes gelijke postzegels 
met de waardeaanduiding Nederland 1, bedoeld voor post tot en met 20 
gram met een bestemming binnen Nederland. De postzegels zijn reeds 
vanaf 21 maart 2022 verkrijgbaar bij de Bruna-winkels en via 

www.postnl.nl/bijzondere-postzegels. De postzegels zijn ook telefonisch 
te bestellen bij de klantenservice van Collect Club op telefoonnummer 
088-8689900. De geldigheidstermijn is onbepaald. 
 
 
 

 

 
 
Bijzondere aanbieding van het Rondzendverkeer tijdens leden-
avonden: 
Op de ledenavonden van februari en maart hebben speciale boekjes op 
de rondzendtafel gelegen. Deze heeft de rondzendcommissie voor een 
schappelijke prijs over kunnen nemen van een inzender. De in die boek-

jes aanwezige zegels zijn per stuk of serie voor 30% van de aange-
geven verkoopwaarde te koop. Voor 20% van de resterende verkoop-
waarde kunt u het gehele boekje overnemen!   

 
Om een beeld te geven wat er beschikbaar is hier een beknopte om-
schrijving: 

 

In de achtergrond zijn de 23-

meterlijn en de slagcirkel afge-
beeld, symbolen voor de typi-
sche plattegrond van een hoc-
keyveld. 
Hockey is een grote sport in 

Nederland, met meer dan 
250.000 actieve hockeyers bij 
ruim 300 verenigingen. Zij 
spelen zowel op het veld als in 
de zaal.  

De Nederlandse vrouwenploeg en mannenploeg doen al jaren mee op 
het hoogste niveau. Beide teams hebben al veel prijzen gewonnen, 
waaronder vier Olympische titels voor de vrouwen en twee voor de 
mannen. De vrouwen wonnen elf keer de wereldtitel, de mannen drie 
keer. 

Van het Rondzendverkeer 
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 17 boekjes Nederland, van klassiek tot modern, met de hogere 

waarden en met dienstzegels.  Veel gestempeld, maar ook post-
fris en met plakker, 

 5 boekjes N.O.G veelal klassiek tot 1950. Ook weer postfris, met 
plakker en gestempeld, 

 4 boekjes Zwitserland, van klassiek tot modern, met dienstze-
gels.  Naast gestempeld ook  postfris en met plakker, 

 4 boekjes België, van klassiek tot circa 1965. Naast gestempeld 
ook met plakker, 

 3 boekjes (oud) Duitsland 
 3 boekjes Scandinavië 

 3 boekjes Australië 
 

Ook geeft onderstaande scan een indruk wat u verwachten kunt. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

De voorraad die in februari en maart op de rondzendtafel heeft gelegen 
wordt in april aangevuld met 17 “verse” boekjes. Laat deze kans niet 
voorbij gaan en schuif op 14 april aan om te kijken of u voor een zeer 
schappelijke prijs uw verzameling aan kunt vullen.  

Piet Bloemerts, 

Hoofd rondzendverkeer. 
 

 

 

 
 
Fosforescerend. 
Een aantal chemische stoffen resp. verbindingen lichten op onder een 

kortegolf bestraling, die door een U.V.-lamp of een andere analyselamp 
wordt bereikt. Dit in een kleur die afhankelijk is van de gebruikte 
chemische stof. Na het uitschakelen van de lamp duurt het oplichten nog 

korte tijd voort, hetgeen bij flurescentie niet het geval is. Onder 
klemstroken opgeborgen fosforescerende zegels lichten niet op. Teneinde 
vast te stellen of men met fosforescerende zegels te doen heeft, is een 

ultra-korte-golf U.V.-lamp onontbeerlijk. 
 

Postzegel ABC 
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Bestuur: 
 

Voorzitter 

 
 

Secretaris 

 
 

Penningmeester 

 
 

Commissaris 

 
 

Facilitaire za-

ken 

 

Otto Verkoren 

 
 

Jan Rentinck 

 
 

Guus van Wijk 

 
 

Piet Bloemerts 

 
 

Jan te Brinke 

 

030 2204027 

voorzitter@postmerk.nl  

 

030 2717097 

secretaris@postmerk.nl 
 

030 2204138 
penningmeester@postmerk.nl 
 

030 2201060 
commissaris@postmerk.nl 
 

030 2292047 
facilitair@postmerk.nl 

 

  
 
 
Ledenadministratie: 
Aanmeldingen en wijzigingen kunt u schriftelijk doorgeven aan Guus van 
Wijk, Van Houtenweg 15, 3732 BN De Bilt, 

ledenadministratie@postmerk.nl 
 

 
Veiling: 

Tijdens iedere ledenbijeenkomst wordt er een interessante veiling ge-
houden.  

Er wordt voor deze veiling 5% commissie of tafelgeld gevraagd. Ieder lid 
kan kavels inleveren bij de heer Hans Vermeulen, tel. 030-6954715, 
postmerkveiling@gmail.com 
 
Bibliotheek:  
Het Postmerk heeft een eigen bibliotheek. Er zijn diverse catalogi, een 

elektrische tandingmeter, een watermerkzoeker en een UV-lamp gratis 
beschikbaar. Inlichtingen: Tonny van Wijk, tel. 030-2204138. Uitlenen 

kan na vooraf telefonisch contact door afhalen (Van Houtenweg 15, De 
Bilt) of tijdens de ledenbijeenkomst. 
 
 
 

Verenigingsinformatie 
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Erelid is: De heer A. G. van den Brink 

De Leden van Verdienste zijn: 

De dames A.M. van der Mark en A.S. Dijkema en de heren P. Bloemerts 

en T. G. Hooftman. 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
Winkeltje: 
Het winkeltje van de vereniging verzorgt verschillende filatelistische arti-

kelen. Voor leden zijn deze te verkrijgen met korting. Het is mogelijk om 
de verschillende albumbladen hier te bestellen. Inlichtingen: Mw. A.S. 

Dijkema, Tel. 0346 214033 iedere maandag tussen 19.00-20.00 uur 
 
Nieuwtjesdienst: 
De Nieuwtjesdienst is een extra service voor de leden van “Het Post-
merk”. Indien u zich aanmeldt worden de nieuwe uitgiften van de ge-
wenste landen of thema’s voor u bijeengebracht. Elke maand kunt u  de 
“nieuwtjes” komen ophalen. Voor meer informatie: Mw. A.S. Dijkema, 

Tel. 0346 214033 iedere maandag tussen 19.00-20.00 uur 
 

Rondzendverkeer: 
Het rondzendverkeer is één van de specialiteiten van “Het Postmerk”. In 
bijna alle plaatsen van de provincie Utrecht is het mogelijk het rond-
zendverkeer te ontvangen. In de boekjes die u thuis ontvangt vindt u 
zegels uit verschillende landen en met verschillende thema’s. Wanneer u, 

na een paar dagen alles bekeken heeft en u uw keuze uit de boekjes 
heeft gehaald brengt u het naar uw collega filatelist in de buurt. Inlich-
tingen: Piet Bloemerts, tel. 030-2201060 na 19.00 uur,  
rondzendverkeer@postmerk.nl 
 

Nalatenschappen: 

De commissie nalatenschappen houdt zich bezig met het taxeren en het 
verkopen van verzamelingen. Inlichtingen: Guus van Wijk, tel. 030-
2204138, nalatenschappen@postmerk.nl 
 
Redactie Postmerknieuws: 
Bij de redactie van het Postmerknieuws kunt u kopij aanleveren voor 
plaatsing in dit blad per e-mail of via de post. De redactie behoudt zich 

het recht voor om aangeleverde kopij niet of in een latere uitgave te 
plaatsen. Redactie: T. G. Hooftman,  
Tel. 030-6037280, redactie@postmerk.nl 

 
Als lid van onze vereniging kunt u een zogenaamd “tandje” plaatsen; een 
kleine advertentie van maximaal 4 regels. Tarief € 2,00 per bericht. 
 

 
18 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vinkenlaan 31, 3722 AH  Bilthoven     T 030-2282591     E verkoop@veld-int.nl 

www.veldhoveninterieurs.nl

Inspiratie, een uitgebreid 
en persoonlijk advies, 
maatwerk en een 
onbezorgde realisatie van 
uw interieurwensen.  
 
Dat is waar ons team van 
interieurprofessionals 
voor staat.  
 
Kom langs in de 
showroom en laat u 
verrassen! 




