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BESTUUR

voorzitter
vacant
U bent dringend nodig.

voorzitter a.i. - vice-voorzitter
P.J.J. de Poorter, Pijperring 352
2625 EZ Delft (015) 262 72 01
e-mail: peter.de.poorter@casema.nl

1e secretaris &
ledenadministrateur
P.J. van de Kasteele, Oude Vest 109b
2312 XV Leiden (071) 888 94 05
e-mail: kasteeledrost@casema.nl

2e secretaris
H.A.C. Kamphuisen, J.v.Ruusbroecln 29
2343 JM Oegstgeest (071) 523 79 23
e-mail: hilbertsenior@planet.nl

penningmeester & redacteur
F. Hemelop, Cameliadal 6
2317 HK Leiden (071) 521 29 38
e-mail: f.hemelop@wxs.nl
Postbank 39 09 26 t.n.v. Penn Leidsche
ver v Postzegel Verzamelaars

2e penningmeester
vacant
U bent van harte welkom.

administrateur rondzenddienst
J.J.M. Pieters, Stan Kentonstraat 35
2324 LL Leiden (071) 576 17 26

Aankopen kunt u betalen met accept-
giro of op Postbank 51 04 85 t.n.v.
Adm rondzend LV v PV Leiden.
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Redactieve

bijdrage

Weer een extra dikke!
U ontvangt zo'n goed gevuld blad om
verschillende redenen.
De belangrijkste reden is: verschil-
lende auteurs hebben dit weer mogelijk
gemaakt. Als redacteur spreek ik nog
maar eens uit dat dit mij - en hopenlijk
ook u - heel veel plezier doet. Zonder
die medewerking zou het niet mogelijk
zijn om zo'n mooi blad te maken.
Ook namens u: heel hartelijk bedankt.

En er nog een reden: in deze aflevering
krijgt u een indruk van ons nieuwe on-
derkomen 'de Lepelaar' waar wij vanaf
september te gast zijn. Daarom die af-
beelding van een lepelaar op de voor-
pagina.

De dikte van dit nummer werd ook
bepaald door de bijdrage van Rein
Bakhuizen van den Brink (ja, die van
Filatelie). Het laatste woord is nog niet
gezegd over de 'Nederlandse vervalsin-
gen', maar u krijgt van Rein uitvoerige
achtergrondinformatie.

Een belofte wordt precies na één jaar
gehonoreerd: er is een vervolgafleve-
ring over de enquête. Eindelijk!

Hilbert Kamphuisen laat u zijn 'mooi-
ste postzegel' zien. Omdat hij slecht
kan kiezen staat de Levant er ook uit-
gebreid bij.

Het is verheugend dat er een bijdrage
is van onze jeugd: Coen en Bram wor-
den hartelijk bedankt.
Welk jeugdlid volgt dit mooie voor-
beeld? Een verhaal over je mooiste
postzegel kan natuurlijk ook.

Neem de 'waarschuwing' van Willem
Hogendoorn zo net voor de vakantie
ter harte en doe aan 'Crime prevention'.

Zelf vertel ik u hoe het stempel Pie-
terskerk op het nippertje tot stand
kwam. Met ook hier nogmaals heel
veel dank aan de heer Paul Walraven
(postzegelontwerper van de KNBF).

De penningmeester gaat in de ko-
mende jaren weer heel veel waarde-
bonnen aan u uitreiken (dat hoopt hij).
U hoeft alleen te zorgen voor nieuwe
leden, dus dat is snel verdiend.

Erik den Boer wil ik bedanken voor
zijn inspirerende ‘Filatelistigheden’.
Ga maar eens ‘googelen’ zoals ik deed.

Weer veel leesplezier
Frans Hemelop

Overname van artikelen uit

de SLEUTELPOST
is toegestaan, mits met

(oorspronkelijke) bronvermelding en
toezending van een bewijsexemplaar.
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juni 2012

19 ledenbijeenkomst met veiling

juli en augustus 2012

geen bestuursvergadering en ledenbijeenkomst

augustus 2012

31 sluitingsdatum voor inlevering van kopij
voor de Sleutelpost, nr 191

september 2012

3 bestuursvergadering in ‘de Lepelaar’

17 verzenddatum van de Sleutelpost, nr 191

24 bijeenkomst voor de Jeugd

24 ledenbijeenkomst met veiling
in de nieuwe zaal ‘de Lepelaar’ (zie blz. 7 en 15)

... en alvast voor ...

oktober 2012

19/21 Postex 2012 in Apeldoorn

Zie ook de activiteitenagenda: blz.13

Agenda
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Onze maandelijkse bijeenkomsten
hebben altijd een veiling, soms een
dialezing of een andere attractie.
Plaats: recreatiezaal Verzorgingshuis
’Rijn en Vliet’, Aaltje Noordewier-
laan 1 te Leiden.
We beginnen om 20.15 u., maar de
zaal is al om 19.45 u. open, zodat u
de gelegenheid heeft om de veiling-
kavels te bekijken of iets te ruilen.

Bijeenkomsten

Bij overtreding van de voorschriften
gelden de volgende boeten:

bij te laat betalen van de aankoop
€ 0,25 per dag;

de rondzending te lang vasthouden
€ 0,15 per dag en

bij verzenden van een aanmaning
€ 0,50 voor porti- &
administratiekosten.

Rondzenddienst

Website

http://www.lvpv.nl

Statuten, artikel 7
Opzegging van het lidmaat-
schap kan slechts geschieden
voor 15 november van het
lopend jaar.
Opzegging geschiedt door
een schriftelijke kennis-
geving aan de secretaris.

Algemene informatie

fosforlamp en Willem de Wit
catalogi: (071) 531 06 86

watermerkzoeker
of signoscope: Frans Hemelop

(071) 521 29 38

literatuur: Bondsbibliotheek
Hoofdstraat 1,
3741 AC Baarn

Openingstijd:
elke woensdag van de
maand van 10 - 17 uur
en zaterdag 6 okt. en
1 dec. ‘12 van 10 - 12 u.

Telefoon tijdens
openingsuren:
(035) 541 25 26.

Leenadressen
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Even denk ik nauwelijks aan post-
zegels. Want het is nu midden mei en
aangenaam weer in Alanya.
Zonnig en 26 graden Celsius.

Niks geen files hier richting Zandvoort
of Scheveningen. Nee, gewoon vanuit
het hotel de straat over steken naar het
Cleopatrastrand en na 20 meter wan-
delen een ligbedje uitzoeken. Heerlijk.
In de bazaar heb ik wel tien postcards
gekocht van Alanya en omgeving; en
wel voor het gigantische bedrag van
één euro. Ik ben voornemens deze naar
Nederland te sturen.
De obers op het strand gaan rond met
bakjes overheerlijke aardbeien met
slagroom. Het leven is hier goed!

Totdat ik besluit postzegels te willen
kopen. Overal navraag doen dus.
Maar in geen velden of wegen zijn er
postzegels te vinden.

Ik vraag het in diverse winkels.
‘Nee meneer, wij drinken de hele dag
thee en bespreken dan ook de laatste
nieuwtjes; we hebben geen postcards
nodig.’

Ik vraag het bij de kapper.
Deze knipt mij kort tot zeer kort en
steekt een wattenstokje in de alcohol
en daarna steekt hij dit stokje vlak bij
mijn oren in brand. Daarmee verbrandt
hij mijn oorhaartjes. ‘Is dat niet ge-
vaarlijk?’ vraag ik hem. ‘Voor mij
niet’, antwoordt hij.
Omdat kappers bijna alles weten,
vraag ik ook hem waar ik postzegels
kan kopen. Hij moet het antwoord
schuldig blijven.

Ik vraag het in het hotel.
Daar komt men op het fantastische
idee het te vragen op het postkantoor.
Dat blijkt zo'n drie kilometer weg te
zijn. Toch wat ver weg bij warm weer.
Ook geeft men mij bij de hotelbalie de
mogelijkheid om de postcards te scan-
nen en via de internetaansluiting van
het hotel naar Nederland te sturen.
Dat lijkt me toch een beetje te absurd.
Een nadrukkelijk aanwezige Amster-
dammer in het hotel zegt me: ‘Joh,
stop ze in je tas en verstuur ze lekker
in Nederland.’ Ook dat lijkt me minder
geslaagd. Uiteindelijk heb ik toch
postzegels weten te kopen.

Van de

voorzitter a.i.

Strand van Cleopatra (gift van Marcus Antonius)
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Maar ik weet nu ook dat het in Neder-
land een stuk eenvoudiger is met de
vele servicepunten van tante post. En
ook het vinden van een postbus was
niet eenvoudig. Dus niet alles is beter
in het buitenland. En daarom besluit ik
ook om verder gedurende mijn vakan-
tie maar even rustig aan te doen met de
hobby filatelie. Het moet per slot van
rekening niet in werken ontaarden.
Daar heb je immers toch geen vakantie
voor?
En met de komende voetbalweken in
aantocht zal mijn inactiviteit ook nog
wel even aanduren.
Ik wens u allen in ieder geval een fijne
filatelistische (zomer-)tijd toe en na-
tuurlijk ook een zeer fijne vakantie en
of voor de liefhebbers prachtige voet-
balwedstrijden tijdens het komend EK.

En wie weet verschijnen hier dan weer
makkelijk te verkrijgen postzegels van.
Ik gun het u!

Voor degene die ik niet zie op de a.s.
ledenvergadering in juni zou ik willen
zeggen: tot na de zomervakantie!

Met hartelijke groet,
Peter de Poorter

Nieuwe leden:
Geen

Overleden:
Geen

Ledenmutaties

Onze nieuwe vergaderzaal

U bent in september van harte welkom.

Restaurant ‘de Lepelaar’
Apollotoren 2, Leiden
De zaal op de begane grond
is open om 19.30 uur.

Bereikbaar: buslijn 14 en 45.
Parkeerruimte is gelegen in
de nabije omgeving.

De hoofdingang heeft auto-
matische deuren; rechtsaf ligt
het restaurant. Garderobe en
toiletten bevinden linksaf in
de gang aan de linkerkant.

Benieuwd? Kijk op blz. 16
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1.Opening te 20.13 uur.
1.1.Welkom aan de aanwezigen, speci-
aal de ereleden Groenewegen, Hogen-
doorn, Hemelop, Pieters, De Poorter
en Vijlbrief worden, zoals gebruikelijk
genoemd. Een belangstellend echtpaar
werd eveneens hartelijk verwelkomd.
1.2. De 1e secretaris Van de Kasteele
is wegens vakantie afwezig.
2. Notulen Jaarvergadering (zie Sleu-
telpost) zonder op- of aanmerkingen,
onder dank, gearresteerd.
3. Er zijn geen ingekomen stukken.
Er is wel een bijzondere mededeling:
Een extra punt van aandacht heeft de
opzegging van de huur door ‘Rijn en
Vliet’ wegens reorganisatie en bezuini-
gingen van het verzorgingshuis.
Het bestuur heeft inmiddels een aantal
opties voor een nieuwe behuizing in
onderzoek.
4. Het in afwachting van betaling van
haar contributie geschorste lid heeft
betaald, zodat gelukkig niet tot ontzet-
ten hoeft te worden overgegaan. Dank
aan de penningmeester.
5. Tijdens een korte pauze deelt Hans
van Waveren zijn originele en niet zo
eenvoudig op te lossen ‘doe eens een
gooi’ puzzel/quiz uit, handelende over
stempelvlaggen.
6. Veiling in twee delen door de aan-
bieding van 150 kavels. Er gaan 64 ka-
vels retour (43%), hetgeen de veiling-
commissie heel bemoedigend vindt.

7. Pauze die gedurende 20 minuten,
met drankjes, ruilverkeer en inspectie
5 cent-boeken een levendige aanblik
geeft.
8. Uitslag quiz (19 inzendingen) met
als winnaar dhr. Bos 14 vragen van de
19 goed, tweede met 13 goed dhr. Van
Oosten en derde met 13 goed Flerig.
9. Bij de halve euroloterij (Vijlbrief
had alle loten in ‘no time’ aan de
‘man’ gebracht) kwam de mooie Rem-
brandt serie (671/75) bij de heer De
Jong terecht, maar ook 13 anderen vie-
len tot hun genoegen (mevr. Schelle-
kens zelfs driemaal) in de prijzen,
waarbij de jeugd niet vergeten werd.
10. In de rondvraag informeert dhr.
Pijnenburg naar het bestaan van een le-
denlijst. Die lijst bestaat en wordt
zorgvuldig bijgehouden, maar voor-
zichtigheidshalve niet gepubliceerd.
11. De gratis verloting maakte 14 van
de 58 aanwezigen extra blij. Ook hier
werd de jeugd niet vergeten.
12. Sluiting om 22.10 uur met veel
dank, onder applaus voor de barcom-
missie bestaande uit mevr. Hemelop en
dhr. Laterveer.
De volgende vergadering zal dinsdag-
avond 24 april 2012 plaatsvinden.

Oegstgeest, 28 maart 2012.
Aldus de 2e secretaris.

Uit de

leden-

vergadering

Ledenbijeenkomst
27 maart 2012 - 58 aanwezigen
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1.Opening
De voorzitter, de heer De Poorter,
opent de vergadering om 20.15 uur. Hij
heet ieder welkom, in het bijzonder de
ereleden de heren Groenewegen, He-
melop, Pieters, Vijlbrief en De Poorter.
De heer Hogendoorn heeft zich afge-
meld.
2.Notulen van de vorige vergadering.
De notulen van 27 maart hebben ter in-
zage gelegen. Zij worden ongewijzigd
vastgesteld. Naar aanleiding daarvan
wordt gevraagd of er al iets kan wor-
den medegedeeld over de locatie. De
voorzitter komt daar bij de mededelin-
gen op terug.
3.Ingekomenstukken en mededelingen
De secretaris heeft geen ingekomen
stukken.
De voorzitter deelt mee dat het bestuur
heeft gezocht naar andere locaties. Hij
geeft het woord aan de heer Hemelop.
Deze geeft aan dat er drie andere loca-
ties zijn onderzocht, te weten de Parel-
visser, Vogelvlucht en de Lepelaar.
Daarnaast is gekeken naar de mogelijk-
heid om in de huidige zaal te blijven.
Het bestuur heeft een lijst gemaakt van
punten waaraan een zaal idealiter zou
moeten voldoen.
De Parelvisser valt af omdat het veel te
duur is,
Vogelvlucht voldoet niet aan meerdere
punten en is daarom niet erg geschikt.
De Lepelaar springt er goed uit, het is
betaalbaar, is een goede accommodatie
en er is redelijke parkeerruimte.

De organisatie zorgt zelf voor de bar.
Dat scheelt de vereniging wel inkom-
sten, waardoor een contributieverho-
ging in de toekomst niet is uit te slui-
ten. Belangrijkste punt is dat de zaal al-
leen op maandagavond beschikbaar is.
De huidige zaal wordt vanaf september
in gebruik genomen door Roomburg.
Die wil de huidige zaal wel verhuren.
Nadeel is dat dat slechts zekerheid
geeft voor maximaal anderhalf jaar.
Het bestuur is al met al positief over de
Lepelaar, maar wil graag van de aan-
wezige leden horen of voor hen een
bijeenkomst op maandag tot onoverko-
melijke bezwaren stuit. Dat blijkt bij
enkele leden het geval te zijn.

Op een vraag of er wellicht nog andere
locaties zijn die in aanmerking komen,
antwoordt de voorzitter dat het bestuur
in de afgelopen jaren al her en der ge-
keken heeft naar mogelijkheden. De
Lepelaar springt er duidelijk boven uit.
Het bestuur zal nog nader onderhande-
len over een aantal zaken en zal de re-
acties uit de zaal meenemen bij de
eindbeslissing. Op de vraag van de
heer Anker of er zekerheid over de lan-
gere termijn bestaat, antwoordt de heer
De Poorter dat het bestuur dat als punt
zal meenemen, maar dat je uiteindelijk
afhankelijk bent van de zaalbeheerder
wat voor huurcontract die wil afsluiten.

De Postzegeltotaaldag 2013 komt al
naderbij. De heer De Poorter deelt mee
dat het ontwerp van de postzegel de
400-ste geboortedag van de Leidsche
fijnschilder Gerrit Dou zal eren.

Ledenbijeenkomst
24 april 2012 - 48 aanwezigen
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De voorzitter heeft de Bondsvergade-
ring bezocht. De Bond is naar eigen
zeggen nog springlevend en wil de aan-
gesloten verenigingen op een andere
wijze gaan ondersteunen. Verder werd
er in positieve zin gesproken over het
maandblad Filatelie, maar werd bena-
drukt dat dit onafhankelijk van de
Bond wordt uitgegeven.
De heer Verlooij heeft een aantal
‘mancoboekjes’ ter beschikking ge-
steld. Belangstellenden kunnen er een
bij de bestuurstafel meenemen.
4. Veiling
Deze heeft een vlot verloop. Van de 80
geveilde kavels gaan er 39 retour.
5. Doe is een gooi Quiz
De doe eens een gooi Quiz gaat over
Pasen. De heer H. van Biezen wint de
eerste prijs.
6. Halve Euroloterij
De eerste prijs bij de verloting wordt
gewonnen door de heer E. de Boer.
7. Rondvraag
Bij de rondvraag wordt medegedeeld
dat de jeugd de vorige avond de afslui-
tende bijeenkomst had. Zij waren erg
blij met de voor de bingo ter beschik-
king gestelde prijzen.
Er wordt verder geen gebruik gemaakt
van de rondvraag.
8. Gratis verloting
De heer Kniese wint de eerste prijs.
9. Sluiting
De voorzitter bedankt de barbezetting.
Hij nodigt iedereen uit op 22 mei aan-
wezig te zijn. Daarna sluit hij de verga-
dering.

1. Opening
De heer Hemelop opent de vergadering
om 20.15 uur. Hij heet allen welkom,
in het bijzonder de ereleden Hogen-
doorn, Pieters en Vijlbrief. Omdat de
vice-voorzitter, de heer De Poorter, af-
wezig is, zal de heer Hemelop de ver-
gadering voorzitten.
2. Notulen vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering
hebben ter inzage gelegen. Zij worden
ongewijzigd vastgesteld.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
De secretaris heeft als enige ingeko-
men stuk een aantal catalogi van Smits
Philately. Belangstellenden kunnen een
exemplaar meenemen.
De heer Hemelop deelt mee dat de bij-
eenkomsten vanaf september zullen
worden gehouden in ‘de Lepelaar’,
Apollotoren 2. De vergaderdag gaat
naar de 4e maandag van de maand. De
bestuursvergaderingen zullen daar ook
worden gehouden en wel op de 1e
maandag van de maand. Voor leden
van de ‘Postzegelvrienden’ is er dus
geen belemmering om zich aan te mel-
den als bestuurslid.
4. Presentatie Radicalisering en terro-
risme
De heer Hogendoorn geeft aan de hand
van postzegels een boeiende presenta-
tie van radicalisering en terrorisme.
5. Veiling
De veiling heeft een vlot verloop. Van
de 79 kavels gaan er 47 retour.

Ledenbijeenkomst
22 mei 2012 - 52 aanwezigen
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6. Doe is een gooi Quiz
De doe is een gooi quiz ging dit keer
over Koninginnedag. Hij bleek moei-
lijker dan de maker, de heer Hogen-
doorn, had gedacht. Er was niemand
die alle 6 vragen goed had. De winnaar
was de heer H. van Biezen, met 4 cor-
recte antwoorden.
7. Halve euroloterij
De eerste prijs bij de verloting wordt
gewonnen door de heer J. Kuijpers.
8. Rondvraag
De heer Van Dijk vraagt waarom hij
na januari geen rondzendingen heeft
ontvangen. De heer Pieters antwoordt
dat de zendingen soms wat lang bij een
lid blijven liggen.
De heer Laterveer vraagt of de verga-
dering op 19 juni mogelijk niet in de
knel komt met door een wedstrijd in
het Europees voetbalkampioenschap.
De heer Hemelop antwoordt dat je de
ledenbijeenkomsten ruim van te voren
moet plannen en dat die niet zomaar
verplaatst kunnen worden. Je moet er
van uit gaan dat postzegelverzamelaars
voor hun hobby zullen kiezen.
9. Gratis verloting
De heer W. de Jong wint de eerste
prijs
10. Sluiting
De voorzitter roept iedereen op aanwe-
zig te zijn op dinsdag 19 juni. Voor de
zekerheid wijst hij er nog op dat die,
voor de laatste maal, zal worden ge-
houden in Rijn & Vliet.
Verder dankt hij de barbezetting, in het
bijzonder mevrouw Hemelop. Aange-
zien de bar in de nieuwe locatie door
de beheerder van de Lepelaar wordt

geëxploiteerd, was dit de laatste keer
dat zij de bar heeft beheerd. Zij heeft
de bar 13 jaar ten behoeve van de ver-
eniging ‘gerund’. De vergadering
waardeert dit met een fors applaus.
Ook andere leden van de vereniging,
waaronder Cees Anker, hebben zich in
al die jaren ingezet voor het verstrek-
ken van een drankje aan de leden.
Ook hen is veel dank verschuldigd.
Daarna sluit de - waarnemend - voor-
zitter de vergadering.

P.J. van de Kasteele
secretaris

Postzegeltotaaldag
in 2013 - 400 jaar Dou

De precieze datum is nog niet bekend,
maar het thema ervan wel. Dat heeft u
in het verslag hiernaast kunnen lezen.

Er zijn al leden bezig,
dus ook u kunt aan de slag!

Gerrit (Gerard) Dou
Nederlandse kunstschilder

geboren in Leiden, 7 april 1613
overleden in Leiden, 9 februari 1675
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Activiteiten

agenda

18 juni
Nederland in de Bosatlas
vel met 10 versch. gegomde postze-
gels
- € 5,00, waarde ‘1’

4 juli
NOC*NSF 100 jaar
vel met 10 versch gegomde postzegels
- € 5,00, waarde ‘1’

16 juli
Seasons - beleef de seizoenen
vel met 10 versch gegomde postzegels
- € 5,00, waarde ‘1’

13 augustus
Grenzeloos Nederland-Indonesië
vel met 6 versch gegomde zegels in 3
thema’s: liratuur, architectuur en podi-
umkunsten - € 17,10, waarde ‘Wereld’

Rundveerassen
vel van 10 met 6 versch gegomde
postzegels - € 5,00, waarde ‘1’

10 september
Carré - 125 jaar
vel met 10 versch gegomde postzegels
- € 5,00, waarde ‘1’
Onder voorbehoud van wijzigingen,
druk- en schrijffouten

Door hogere kostprijs bij PostNL
is de prijs van het velletje

Pieterskerk - ‘500 jaar mooi’
verhoogd naar:
€ 5,50 voor leden

€ 6,50 voor niet-leden.

Nieuwe emissies

Bestuur en redacteur

wensen u een goede

en gezonde vakantie

en tot ziens op

24 september

Weinig Activiteiten

dagbeurzen

N.V.P.V.

afdeling Boskoop
‘De Stek’, Puttelaan 48, Boskoop

van 13.00 - 17.00 uur
16 juni 2012

15 september 2012

ruilbeurs postzegels en munten Gouda
‘Zorgcentrum’, Korte Akkeren 400, Gouda

van 12.30 - 16.30 uur
31 maart 2012

Verzamelbeurs Schoonhoven
‘De Zilverstad’, Nieuwe Singel 39, 2871 AX

van 13.00 - 16.00 uur
15 september 2012

inlichtingen:
Boskoop P. J. de Koning (0182) 615 136
Gouda H.S. Ekeris (06) 532 09 710

H. de Ruiter (06) 229 91 857

Schoonhoven J.C.M. Zirkzee (0172) 21 62 39
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In haar Persbericht meldde PostNL:

Den Haag, 27 december 2011 –
PostNL heeft een grote serie valse
postzegels onderschept die via pu-
blieke websites werden aangeboden
voor een prijs ver onder de nominale
waarde van de postzegels. De schade
voor PostNL zou enkele miljoenen
euro kunnen bedragen.
De authenticiteitsystemen van PostNL
herkennen de valse postzegels waarna
de verzending van het poststuk of pak-
ket wordt stopgezet. Volgens artikel
216 van het Wetboek van Strafrecht
kan iemand die postzegels vervalst of
als echte postzegels gebruikt een
maximum gevangenisstraf van zes
jaar opgelegd krijgen.
De series valse postzegels zijn her-
kenbaar omdat ze altijd op een blanco
stickervel werden aangeboden en via
de websites - hieronder gespecifi-
ceerd - verkocht werden. Deze valse
postzegels zijn op het oog bijna niet te
onderscheiden van de echte. Voor ex-
perts zijn ze als valse postzegels her-
kenbaar omdat ze een aantal PostNL-
specifieke echtheidskenmerken mis-
sen, zoals een fosforlaag. De sticker-
vellen zijn vooral aangetroffen op
aangetekende poststukken en pakket-
ten. Ook worden de valse postzegels
gebruikt voor internationale verzen-
ding.

Een voorbeeld van een postzending
met valse postzegels kunt u hier vin-
den: http://www.postnl.nl/voorthuis/
postzegels/valse-postzegels/

Dit bericht geplaatst op het Postzegel-
blog heeft zeer veel losgemaakt!
Vooral omdat er een aantal onjuiste
zaken instaan en mensen op het ver-
keerde been kunnen worden gezet.

Postzegels vanaf 1977 (en de langlo-
pende frankeerzegels die toen in ge-
bruik waren) zijn nog steeds geldig en
kunnen omgerekend naar eurocenten
gebruikt worden voor frankering.
In verzamelaarshanden bevindt zich
een massale hoeveelheid zegels die
qua filatelistische waarde onverkoop-
baar zijn geworden. Al jaren lang
worden deze zegels opgekocht tegen
een fractie van de nominale waarde

Nederlandse post-

zegels vervalst?
Of hoe elimineren we de handel in zegels onder nominaal?
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en doorverkocht aan bedrijven of ver-
enigingen. Dit is niet illegaal!
Dat er ook kant-en-klaar stickers op
vellen worden bereid door bedrijven
die ze via het internet verkopen is
legaal en het vervolgens gebruiken op
pakketten of aangetekende zendingen
van deze stickers is ook in orde!
Het gebruik van fosfor in de coating of
als balk op een postzegel is ingevoerd
in het kader van de postmechanisatie
en staat geheel los van echtheidsken-
merken.

Het is weliswaar juist dat thans alle
zegels nog voorzien zijn van fosfor en
dat daarmee zegels zonder fosfor ver-
dacht zijn.
De guldenswaarden Juliana Regina die
in 1977 courant waren hebben in de
periode 1969-1981 nooit fosfor gehad!
Pas in 1981 bij problemen met papier-
aanvoer is het toen benutte papier voor
de lagere waarden - met fosfor van
Harrison & Sons - ook in gebruik
genomen voor de guldenswaarden!
Dit had dan ook niets van doen met
postmechanisatie of valsheid-
bestrijding!

De kreet authenticiteitsystemen klinkt
prachtig maar iedere verzamelaar weet
hoe makkelijk het is elk willekeurig
‘zegel’ als postzegel te gebruiken en er
door te laten slippen! Natuurlijk zijn
valse zegels met enige moeite te her-
kennen, maar dat PostNL er een sys-
teem voor heeft wil er bij mij niet in.

Verderop kom ik op een aantal aspec-
ten terug die nuttig zijn bij het vast-
stellen van falsificaties!

Afgezien van de fosforlaag is PostNL
- tot het moment van schrijven van dit
artikel - met geen enkel concreet
bewijs naar buiten gekomen en is de
postzegelhandel - zowel de reguliere
aan verzamelaars bekende zoals die
georganiseerd in de NVPH als de via
het internet werkzame ‘groothandel’
enorm in diskrediet gebracht.
Via een flyer die op postpunten wordt
verspreid is het publiek gewaarschuwd
tegen elk gebruik van zegels op etiket-
ten daar er hoogstwaarschijnlijk valse
zegels bij zitten....
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Wat is er zo te vinden?
Het is duidelijk dat er voor het benut-
ten van de guldenswaarden waarvoor
onder verzamelaars geen belangstel-
ling meer bestond er een aantal
mogelijkheden waren. Pakketten en
aangetekende post in het binnenland
doch ook post naar het buitenland lag
voor de hand! Toch lijken de stickers
vaker
bedoeld te zijn voor binnenlands
gebruik en PostNL geeft dit met de
voorbeelden al aan: €0.46, €0.92,
€1.38, €1.84 (de diverse gewichtstap-
pen brief); €6.75 (pakket tot 20kg) en
€7.00 (aangetekende brief). Voor het
buitenland (Europa) is er €6.32 (brief
tot 500g), €9.48 (aangetekende brief),
€14.30 (aangetekend pakje tot 2kg)

De stickers zouden telkens één echte
zegel met fosfor bevatten althans die
voor briefpost! Om door de nog
bestaande opzet- en stempelmachines
te komen wat niets met beveiligings-
systemen van PostNL van doen heeft...
Voor de pakketten en aangetekende
stukken resp. zendingen naar het bui-
tenland is een zegel met fosfor niet
relevant.

Toch valse zegels!
Postzegelverzamelaars zijn niet mak-
kelijk te misleiden en in dit geval was
er voor iedereen veel aan gelegen om
materiaal in handen te krijgen en om
zelf te constateren of er valse zegels
bij zaten en zo ja hoe deze te herken-
nen zouden zijn.
De eerste vermoedens bij welke zegels
het om valse exemplaren ging werd al
snel in het Postzegelblog geuit!
Vooral de te mooie ‘tanding’, de glans
en eigenlijk het te mooi zijn van de
verdachte zegels - ze zijn mooier dan
mijn eigen echte! Daarnaast een toch
verdacht ontbreken van een fosfor-
reactie bij een aantal zegels (Kon.
Beatrix) dan wel een afwijkende
fosfor-reactie (44 eurocent).

Inmiddels heb ik via via zelf ook wat
materiaal toegespeeld gekregen met
het verzoek om verslag uit te brengen
voor het Maandblad Filatelie - liefst
nog in het februari nummer. Vandaar!

De op de site van PostNL afgebeelde
voorbeelden van stickervellen hebben
betrekking op de volgende langlopende
zegels:
Kon. Juliana 5g en 10g als velzegel
Kon. Beatrix 1g50, 2g, 2g50, 6g50, 7g
als rolzegels
Kon. Beatrix 3g en 4g als velzegel
Kon. Beatrix € 1 en € 3 als velzegel
Cijferzegel € 0.44 uit rollen
Cijferzegels € 0.02 en € 0.05 uit de
blokjes van 10.
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Deze laatstgenoemde bijplakzegels
zijn niet vervalst - loont ook niet de
moeite lijkt me - en ook de diverse in-
cidenteel toegevoegde oudere
gelegenheidszegels als 70c Jamboree
1995, 45c Leidsche Universiteit, 70c
Sesamstraat e.d. zijn niet vervalst! De
Kon. Juliana zegels van 5g en 10g hoe-
ven zoals al eerder gezegd geen fosfor-
laag te hebben en, voorzover aan de af-
beeldingen van PostNL te beoordelen,
zijn ze ook niet vals.

De overige - cijfer 44c en de diverse
Kon. Beatrix zegels zijn wel degelijk
vals!!!

De stickervellen die ik heb gezien zijn
met 10 x 22g+€ 0.88 (= € 10.80) of 24
x € 1.38 (3e gewichtstrap = 3x € 0.46).
Ook een losse gebruikte sticker met
€ 6.78 t.b.v. € 6.75 ... En ze drijven op
de bovengenoemde valse zegels, de
meeste losse stickers bevatten UIT-
SLUITEND valse zegels!!

Hoe heeft het kunnen gebeuren en
waarom duurde het zolang voordat
PostNL ingreep? Het gerucht gaat dat
dit materiaal al ruim een half jaar cir-
culeert! Zo moeilijk is het toch niet om
vast te stellen of de zegels vals zijn?

Hoe de valse zegels te herkennen?
- Fosfor aan de voorkant van een post-
zegel is gebruikelijk voor Nederlandse
zegels al is de post steeds zuniger ge-
worden. Eerst volop in de coating, nu
nog maar slechts in een L-etje.... En als
voordat PostNL de pijp aan maarten
heeft moeten geven de gedrukte zwarte
L-en voldoende blijken, dan al hele-
maal geen fosfor meer....
- de druktechnieken - met name staal-
diepdruk en rakeldiepdruk - hielden
evt. vervalsingen nog wel tegen, maar
met offset kan elke copy-shop om de
hoek redelijk uit de voeten en zeker die
een eind verderop in de grote, boze
wereld!
- het schier eindeloze assortiment aan
nieuwe zegels nodigt niet bepaald uit
tot vervalsingen en dat is tenminste een
schrale troost.. Ook vervalsers blijken
selectief!

Nee, bij de hier gemaakte vervalsingen
gaat het om een beperkt aantal hoge
waarden welke in het echt in tweekleu-
ren rakeldiepdruk zijn vervaardigd die
met behulp van offset goed waren te
vervalsen en een zegel in driekleuren
rakeldiepdruk waarvan het lijnenspel al
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niet meer op rakeldiepdruk mocht lij-
ken, slechts het groen kreeg een mooi
raster, maar ook dat bleek uiteindelijk
toch geen groot probleem.

De zg. rolzegels (1g50, 2g, 2g50, 6g50
en 7g) hebben een goed gekopieerde
achtergrond zonder raster - het origi-
neel heeft dat raster ook maar zelden
zichtbaar! - en het rosetje bij de 6g50
is beter dan dat van het origineel!
De rolzegels hebben verticaal geen
tanding en de horizontale tanding is bij
de valse zegels duidelijk geslit en de
rondingen van de tanden te mooi.
Bij de echte zegels worden ze uit
elkaar gerukt en zijn er altijd rafels.
De meest linker tand is breder dan de

meest rechter tand wat bij de originele
zegels ook wel voor kan komen. Het
papier is erg glanzend en bevat geen
fosfor.

De € 1 en € 3 zijn 4-zijdig geslit waar-
bij de rondingen te mooi zijn. Echte
zegels hebben de sporen van het uit
elkaar trekken tenzij geknipt wordt...
Hier zijn de rondingen niet altijd even
fraai. Op vier punten - de op één na
eerste tand of de op één na laatste tand
van beide lange zijden vertonen sporen
van het uit elkaar trekken. Kennelijk
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hebben de zegels hier aan elkaar vast-
gezeten! De hoeken zelf zijn niet waar-
heidsgetrouw! Ze horen een boogvor-
mige uitsparing te hebben en niet een
zuinige, lichte inkeping! Het papier is
erg glanzend en bevat geen fosfor.

De 44 eurocent is net als de beide eu-
rozegels 4-zijdig geslit. Ook hier op
dezelfde vier plaatsen treksporen!

De vier hoeken daarentegen zijn
zoals ze moeten zijn: boogvor-
mig! Het lijnenspel in grijs doet
origineel aan en ook een raster
van het groen ziet er prima uit!
Geprobeerd is om een fosfores-
cente L-balk te plaatsen, maar
helaas reageert deze balk slechts
zalmkleurig en de achtergrond
ziet er nogal paarsig uit onder
UV! Bij de echte zegels reageert
de L-balk duidelijk geel en de
achtergrond niet onder UV!
Het belangrijkste is ook hier
weer - net als bij de euro Kon.
Beatrix - de slit-tanding met de
vier hechtpunten!
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Wat ging er fout?
De zegels die verdenking op zich lieten
waren al heel lang terug gesignaleerd.
Waarom niet eerder ingegrepen?
En waarom nu een actie met een voor
insiders als belangrijkste doelwit niet
de strijd tegen vervalsingen maar de
strijd tegen de grootscheepse verkoop
van frankeerzegels ver onder nominaal.
Kortom, het niet laten mislopen van
inkomsten uit diensten die nu moesten
worden verricht in een krimpende
markt terwijl daarvoor eigenlijk al
jaren terug was betaald!
Ruim 100.000 verzamelaars met een
overschot aan zegels van zo'n 1000
euro per persoon (20 jaar lang 50 euro
per jaar als abonnement) is alleen al
100 miljoen euro!? Overdreven????
Wie is er het schip in gegaan?
OK, eigen schuld dikke bult, je had als
verzamelaar beter moeten weten.

Aan de PostNL kant, het binnenlandse
volume misgelopen frankeringen had
veel kleiner kunnen zijn als PostNL
serieus gebruikt had gemaakt van de
barcode postzegels voor aangetekende
stukken binnenland en voor pakketpost
binnenland! De speciale postzegels
waarin de barcode reeds in aanwezig
was is al in 1995 ingevoerd (pakket) en
in 2000 (aangetekend). Het verplichte
gebruik van deze barcode postzegels -
was dat al niet eerder zo afgekondigd -
had voor PostNL heel veel ellende kun-
nen voorkomen!

Ellende voor PostNL, want hoe dan
ook er zijn valse zegels in omloop ge-
bracht, waarvoor PostNL ook diensten
zal hebben verricht. Ook op die schaal
als dat ze beweren?

Ellende voor verzamelaars want de
enige mogelijkheid om nog iets terug te
zien van de vele postzegels die ze aan
de straatstenen niet meer kwijt konden,
was het gebruik voor frankering. En
dat is nu door PostNL genadeloos in
diskrediet gebracht. En daarmee ook de
bonafide handel in postzegels!

Rest ons af te wachten wat PostNL zal
laten weten over de toedracht en de
herkomst van de valse zegels. En of het
legitieme gebruik van de gulden post-
zegels weer terug kan komen.....

R.C. Bakhuizen van den Brink
Leiden, 5-1-2012.
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Op de vraag wat ‘mijn mooiste’
is kan ik moeilijk een kort en bondig
antwoord geven.
Ik verzamel overwegend gestempelde
zegels uit het Levant gebied.
In het Ottomaanse Rijk (gebieden
waar de zon opgaat, landen gelegen in
het oostelijk Middellandse zeegebied)
waren veel buitenlandse Postdiensten.
Handel en postvervoer vierden hoogtij.
Pas in 1840 werd postvervoer staats-
activiteit tot 1923 na het afzetten van
de laatste Turkse sultan. Oostenrijkse
zegels van Kaiser Wilhelm met een
vol stempel Jerusalem en Haifa beho-
ren tot mijn favorieten

.De mooiste Nederlandse zegels vind
ik de Jubileumserie van koningin Wil-
helmina (1898-1923).

Een zeer com-
plexe uitgave
in prachtige
kleuren, zon-
der watermerk maar met een enorme
variatie in lijntandingen (11-12 ½).
Maar soms ook boven, onder en links
zowel als rechts ongetand. Alleen op
de hoogste waarden (1, 2 ½ en 5 gul-
den) komt de aanduiding ‘Nederland’
voor, alle andere waarden (2 tot 50
cent) spreken voor zichzelf door het
fraaie naar links kijkend profiel van
‘Willemientje’ met een parelketting in
het korte kapsel.

De kleuren groen, rood, blauw, geel en
zwart zijn uitzonderlijk fris.
De eerste dag van uitgifte is natuurlijk
31 Augustus 1898, maar alleen voor
de groene 5 cent en de drie hoogste
waarden, de andere waarden kwamen
later, de datum is mij niet bekend.
Er zijn geen eerstedagenveloppen be-
kend.
Mijn vroegste zegel (cat. 124 H) toont
een groot rond stempel met de datum
11.X. 1923. De plaatsnaam is zeer on-
duidelijk, mogelijk Goirle?

De, voor mij vreemdste, dorpsafstem-
peling is van Zeelst. Vijf zegels zo-
waar van 7 ½ cent (cat. 123 G).

8

it is mijn postzegel

... en weet u waarom?
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Zeelst was oorspronkelijk een Noord-
Brabants kerkdorp Zilst (in 1400 een
zelfstandige parochie) dat in 1921 een
wijk werd binnen Veldhoven.
De oudste datum op twee van mijn ze-
gels is: 31.3.24. De derde, vierde en
vijfde zegel ‘stempelen’ 5.4.24.
Afstempelingen van Veldhoven kwam
ik tot op heden niet tegen.
Dit soort waarnemingen maken filate-
lie voor mij een waar genoegen.
Het eind is zoek.

Hilbert Kamphuisen
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J.W. Frisolaan 15 - 2252 HC - Voorschoten - tel.: 071-5619264

Thema’s: o.a. motoren, schepen, vliegtuigen, vogels en vuurtorens

Wereldnieuwtjesdienst
Wij kunnen u alle nieuwe uitgiften van alle
landen leveren: o.a. Nederland, Nederlandse
Antillen, Aruba, Indonesië, België, Italië,
Luxemburg, Duitsland, Kanaaleilanden,
Zwitserland, Engeland, Ierland, Estland,
Letland, Litouwen, Israël, Australië en
Nieuw Zeeland.
Ook veel gebruikte zegels van Nederland,
Nederlands-Indië en Curaçao.
U kunt uiteraard ook op thema geleverd
krijgen: motoren, vliegtuigen, vogels, sche-
pen en vuurtorens.

Albums
Wij kunnen u alle bekende merken leveren
en hebben bijna alle artikelen van Davo en
Importa in voorraad.

Voor muntenverzamelaars verkopen wij
alleen accessoires.
Verzendkosten komen voor uw rekening.

Op donderdag, vrijdag en zaterdag
zijn wij geopend van 10 t/m 17 uur.

Onze website: http://www.vph-wph.nl/

boven = 1 - onder = 3 boven = 2 - onder = 4
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U bent hier
in september

hartelijk
welkom

We verlaten na 13 jaar de
recreatiezaal in Rijn & Vliet.
We hebben vanaf september
een nieuwe ruimte gevonden.

Restaurant ‘de Lepelaar’
Apollotoren 2,
2324 DR Leiden

De zaal op de begane grond
is open om 19.30 uur.

Het zelf verzorgen van de bar is
niet meer nodig.
U heeft in ‘de Lepelaar’ veel meer
keus tegen schappelijke prijzen.

In het begin zal het nog wel wennen
zijn, maar het bestuur hoopt dat u zich
allemaal snel thuis zult voelen.

Er is één maar: onze bijeenkomsten
zijn voortaan op de 4e maandag van
de maand, behalve juni en december,
dan is het de 3e maandag.
Alle informatie en de agenda voor het
hele seizoen vindt u op www.lvpv.nl

SLEUTELTJE

GRATIS TE PLAATSEN !

NIET alleen HIER, maar OOK op de WEBSITE !
Voor ieder lid - eens per jaar.

e-mail: webmaster@lvpv.nl of  (071) 521 29 38

De afbeeldingen 1 t/m 4 staan op de blz. hiervoor.
G = garderobe - T = toiletten
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Verbaasd of
teleurgesteld?

Sinds februari 1986 ben ik doende als
uw penningmeester; volgend jaar in
februari is dat dus 27 jaar.
Alle leden vanaf nummer 1540 en
alle 80 jeugdleden heb ik vanachter
de bestuurstafel zien komen.
En helaas gaan, want van deze ruim
300 'gewone' leden zijn er op dit ogen-
blik nog zo'n 100 over.
Ongeveer eenzelfde aantal van de
huidige (ruim 200) leden was er al
voor 1986.
Over vergrijzing gesproken!

Een half jaar geleden heb ik u verteld
dat ik in februari mijn bestuursfunctie
neerleg.
Met opzet bijtijds; ruim een jaar van
tevoren!
Wat mij verbaast - en tegelijkertijd een
teleurgesteld gevoel geeft - is dat er
nog steeds niemand bereid lijkt om
mijn functie over te nemen.
Wacht u allemaal op een voldongen
feit in februari 2013?

Na februari 2013 bestaat het bestuur
uit drie personen:
- secretaris Jan van de Kasteele
- 2e secretaris Hilbert Kamphuisen
- adm. rondzenddienst Jan Pieters.
Want waarnemend (vice-)voorzitter
Peter de Poorter stapt gelijk met mij uit
het bestuur.
Wat verwacht u eigenlijk?
Dat 'kaboutertjes' het probleem,
UW probleem oplossen?

Ja ik weet wel: enkele mensen hebben
zich bereid verklaard 'iets voor de ver-
eniging' te willen doen.
Met alle respect voor hun bereidwillig-
heid: dat aanbod betreft slechts 'iets te
willen doen bij de veiling'.

Maar mensen, bij de veiling is geen
uitbreiding (in strikte zin) nodig!

Wat UW vereniging nodig heeft zijn:
een voorzitter en een penningmeester!
En dan nog is er maar vijf man om uw
vereniging te besturen.
Maar dat kan, dat doen we al jaren.
Maar ik verzeker u: drie man is (veel)
te weinig.

U weet zo langzamerhand wel dat ik
een ‘doener’ ben. En ik wil mij voor
die 27 jaar voor de vereniging zeker
niet op mijn borst kloppen. Daarvoor
heb ik uw waardering vaak genoeg
kunnen voelen.
Het erelidmaatschap hoop ik nog lang
in uw midden te kunnen uitoefenen.
Meerdere keren heb ik aangegeven dat
er voor mij nog aardige dingen genoeg
zijn om voor ónze vereniging te blijven
doen.
Maar beste mensen: verlos mij a.u.b.
van dat teleurgestelde gevoel.
Laat mij, het bestuur - en vooral UW
VERENIGING - niet in de kou staan.
Ik wens u wijsheid én lef toe.

Frans Hemelop

Kijk ook eens op pagina 27
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Creativiteit van
Coen en Bram

Mijn naam is Coen Oosterloo en
ik ben 10 jaar.
Ik heb een postzegel ontworpen van
een keeper van een voetbalelftal, die
duikt naar de bal. Ik ben nl. zelf ook
keeper in de E15 van Voorschoten
'97. Voetballen vind ik een erg leuke
sport. Mijn andere hobby is muziek
maken. Ik speel trombone in het
jeugdorkest van Laurentius.
Verder verzamel ik postzegels, in het
bijzonder die van de 2e Wereldoorlog.

Mijn naam is Bram Oosterloo en
ik ben 13 jaar.
Ik heb een postzegel ontworpen van
een straaljager, omdat ik een straalja-
ger een mooi toestel vind.
Later wil ik bij de politie werken
maar daar kon ik niks leuks voor ver-
zinnen voor een postzegel.
En mijn hobby's zijn golfen, tennis en
vissen.

Met vriendelijke groet,
Bram en Coen Oosterloo
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BESTUUR

voorzitter
vacant
U bent zeer dringend nodig.

vice-voorzitter
vacant
U bent dringend nodig.

1e secretaris &
ledenadministrateur
P.J. van de Kasteele, Oude Vest 109b
2312 XV Leiden (071) 888 94 05
e-mail: kasteeledrost@casema.nl

2e secretaris
H.A.C. Kamphuisen, J.v.Ruusbroecln 29
2343 JM Oegstgeest (071) 523 79 23
e-mail: hilbertsenior@planet.nl

penningmeester
vacant
U bent zeer dringend nodig.

Postbank 39 09 26 t.n.v. Penn Leidsche
ver v Postzegel Verzamelaars

2e penningmeester
vacant
U bent van harte welkom.

administrateur rondzenddienst
J.J.M. Pieters, Stan Kentonstraat 35
2324 LL Leiden (071) 576 17 26

Aankopen kunt u betalen met accept-
giro of op Postbank 51 04 85 t.n.v.
Adm rondzend LV v PV Leiden.
Rondzendnr vermelden s.v.p.

periodieke uitgave van de

LEIDSCHE VEREENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS
opgericht 17 januari 1940 - inschr. K.v.K. Rijnland 40445982

de SLEUTELPOST









Ziet
deze pagina

er na
25 februari 2013

zo uit?

Wilt u
a.u.b.

reageren op
mijn oproep

op
pagina 25?

Dank u wel!

Frans Hemelop
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Issoria
wordt donateur!

rek.nr 892 838 426
Postadres en secretariaat:
Plantage 4, 2311 JC Leiden
telefoon : (071) 514 22 75
fax : (071) 513 76 50
e-mail : info@issoria.nl

www.issoria.nl

Deze advertentie wordt gesponsord
door ons erelid L. Vijlbrief

HOSPICE ISSORIA

Deze advertentie wordt gesponsord
door ons lid W.I.E Owie ?

Sponsor advertentie.

Vrij !
Iets voor ú ?

slechts € 20 per jaar.

De Nederlandse
Hartstichting wil
met voorlichting
de kennis over
hartfalen ver-
groten.

Daar hebben wij
uw steun heel
hard bij nodig.

Voor al onze activiteiten.

Wilt u meer weten over de
Nederlandse Hartstichting ?

Deze advertentie wordt gesponsord
door ons erelid W. Groenewegen

Deze advertentie wordt gesponsord door
Bep en Frans Hemelop te Leiden

Speciale actie? Geverslijn:
0900 - 20 20 041

€ 0,01 per minuut

Steun het KWF
Kankerbestrijding.

GIRO 26000
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Hier móét u bij zijn.
V: Waarom moet ik hier bij zijn?
A: Omdat we stoppen met de bar.
V: Dat klinkt niet echt gezellig. Als je

ergens mee moet stoppen, doet dat
toch altijd pijn of verdriet?

A: Nou, nee hoor! Dat is voor mij
zeker niet het geval.

V: Ook niet een klein beetje?
A: Natuurlijk zal ik jou missen, als je

dat zo graag wil horen. En natuur-
lijk onze hoogstaande gesprekken
aan de bar.

V: Neem je me nou in de maling, of
klinkt het alleen maar zo?

A: Ik neem en nam mijn gasten aan
de bar altijd serieus. Ook zonder
een cursus Sociale Hygiëne hoor
je dat gewoon te doen.

V: Zo'n cursus is voor een vereniging
toch niet verplicht?

A: Nee, daar heb je gelijk in, noem
het dan maar heel ouderwets: ele-
mentaire beleefdheid of fatsoen.

V: Dat is op de valreep een tamelijk
zwaar onderwerp dat we nu aan-
snijden, dat past toch niet meer in
deze tijd?

A: Laat dat toch maar zo blijven.
V: Maar hoe gaat het nu verder na de

vakantie in september?
A: In dit nummer staat alles.

En anders kan je alle informatie op
de website vinden, inclusief
Google Maps.

V: Hoe heet die website van ons ook
al weer?

A: www.lvpv.nl

V: Hoe kan ik dat nou vergeten?
A: Is dat dan toch de oude dag?

Onze vereniging vergrijst immers,
je hoeft je niet te schamen.

V: En PostNL heeft de ouderenpost-
zegels ook al afgeschaft. Niet echt
leuk, toch?

A: Nou je kunt je geld nog steeds
goed bij PostNL kwijt, als je ziet
wat er dit jaar nog komt.

V: Ja, maar het zijn wel mooie the-
matische onderwerpen. Heeft er
wel eens beroerder uitgezien, niet?

A: Ja, ik moet eigenlijk nog veel
meer brieven gaan versturen met
al die mooie postzegels

V: Wat dacht je van afscheidskaartjes
aan iedereen die 'aan de bar' was?

A: De vrijwilligers krijgen van ons
altijd al een kaart, maar dan zitten
we in het buitenland. Ze moesten
alle postzegels ook geldig verkla-
ren binnen Europa.

V: Dat komt vast nog wel, duurt allen
nog even.
Maar wat anders: vorige keer had-
den we het toch over een nieuwe
ledenwerf-actie?

A: Ja, wat is er tegen.
V: Niets natuurlijk, maar Frans is

direct in dat gat gesprongen.
A: Slim hè, dat mannetje van mij,

daar proosten we op!

(met dank aan Bep Hemelop)

Aan de bar (43)
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Vakantietijd. Heerlijk weg. Maar
dan kom je thuis en is er ingebroken.
Weg vakantieplezier.
Maar hoe komt het dat de inbreker uw
huis uitkoos? Heeft u misschien net
zoals op dit Belgisch poststempel staat
een briefje aan de deur gehangen met
de tekst: ‘Geen brood deze week - zijn
op vakantie’ (afb. 1). Als dat zo is, dan
heeft u niet aan Crime Prevention ge-
daan.
In de tachtiger jaren kwam in Neder-
land de beweging op gang om meer
aan misdaad preventie te doen.
Er werd veel ingebroken, en het bleek
hoe beter je je woning beveiligde, des
te groter was de kans dat de inbreker
naar de buren ging. Een inbreker heeft
namelijk een hekel aan tijdverlies,
want hoe langer hij bezig is, hoe groter
de kans dat hij betrapt wordt.

De politie deed ook mee aan de cam-
pagne ‘Voorkoming misdrijven’. Drie
politiekorpsen, Alphen aan den Rijn,
Rijswijk en Zwijndrecht zetten in het

stempel van hun frankeermachine de
slagzin: Voorkoming Misdrijven, een
zaak van de Politie en u. (afb. 2a, b, c).

Ook internationaal werd er aandacht
aan besteed. Op 6 september 1985
werd in Milaan een Congres over mis-
daadpreventie georganiseerd. Er werd
een leuke zegel uitgegeven (afb. 3).

De Verenigde Naties deden eraan mee.
In 1990 verschenen drie UNO postze-
gelseries over Misdaad Preventie.
De Verenigde Naties New York gaven
zegels van 25 en 36 cent uit. Op die
van 36 cent zie je inbrekers met ‘hun
buit’ sjouwen. De tekst erbij is: ‘Crime
Prevention’ (afb. 4).

De Verenigde Naties Geneve gaven
twee zegels uit van 0,50 en 2 frank.
Hier zien we de tekst in het Frans: Pre-
vention du Crime (afb. 5).

afb. 4afb. 3

Crime

prevention

afb. 1
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Ten slotte de Verenigde Naties Wenen.
Die bleven niet achter: in de Duitse
taal verschenen er twee zegels met de
tekst: Verbrechersverhütung (afb. 6).
Zo zie je maar dat postzegels verzame-
len ook goed is voor je talen kennis.

Japan gaf ook een preventiezegel uit.
Nu is mijn Japans niet zo goed, maar
gelukkig zette de PTT naast het Japans
er ook de Engelse tekst bij: Prevention
of Crime (afb. 7).

Politie Zeist houdt het gelukkig ge-
woon bij de Nederlandse taal.

In hun frankeermachinestempel kwam
in 1991 de tekst te staan: ‘Misdaad
Preventie, DE oplossing’ (afb. 8).

afb. 6

afb. 2a t/m c

afb. 5

afb. 7

afb. 9

afb. 8
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Ook in Engeland riep de politie
Bedford hun inwoners in 1987 al
op met de tekst: ‘Secure your ho-
me’ (afb. 9).

En dat het nog steeds actueel is,
kunnen we zien aan de actie van de
Duitse politie uit Osnabrück.

In Osnabrück werd in april dit jaar
de lokale ‘Aktion Sicher wohnen’
kracht bijgezet met een speciaal
poststempel, waarop we een in-
breker in actie zien bij een woning-
inbraak (afb. 10).

Fijne en inbraakveilige vakantie
toegewenst.
Willem Hogendoorn

afb. 10

Weet u dat ons aanbod nog steeds geldig is?

Na de vakantie lid worden? Dat is GRATIS! Zegt dat voort.
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Uheeft er even op moeten wachten.
Het vorige overzicht heeft u precies
een jaar geleden kunnen lezen.
Toen ging het over ‘de Sleutelpost’.
Nu krijgt u een samenvatting over het
onderwerp ‘Algemeen’.

Terugblik:
In totaal werden 98 formulieren ont-
vangen; 95 tellen mee i.v.m. geringe
beantwoording van sommige onderde-
len. In 1998: 180; de vergelijkende cij-
fers 1998 staan tussen haakjes.

Lid bij andere vereniging?
Van de 95 zijn 45 leden (46%) lid van
een andere vereniging. Dat was in
1998 maar 31%; de meest trouwe
leden zijn kennelijk overgebleven.
19 leden (19%) zijn zelfs lid van twee
verenigingen en 9 (9%) leden van drie.
Winnaar is (weer) Postzegelvrienden.
Van 45 leden ‘bij de concurrentie’ zijn
er daar 14 lid (1998: 21).
Ruilvereniging De Koningskerk is nu
tweede met 6 leden.
Verder worden er nog 32 (1998: 28)
verenigingen in binnen- en buitenland
genoemd. Het ‘buurten’ bij andere ver-
enigingen is duidelijk gestegen.

Verzamelgebied?
Nog 80% (1998: 85%) zegt Nederland
te verzamelen. De Euro heeft minder
invloed gehad dan men wel eens zegt.
Ook Nederland O.G. heeft nog een
aanhang van 45% (1998: 47%).

Verenigd Europa wordt door 6% (9%)
verzameld en Europa is gestegen naar
21% (1998: 18%).

Kwaliteit/soort?
Postfris en gebruikt zijn de toppers
gebleven met respectievelijk 74%
(1998: ook 74%) en 75% (1998: 73%).
Ongebruikt 45% (1998: 38%) wint nog
steeds van de FDC’s die met 39% zelfs
zijn gestegen (1998: 31%); ook al on-
verwacht!
Ook gestegen: verzamelaars van post-
waardestukken naar 22% (1998: 17%).
Andere zaken:
(punt-, nummer- en frankeermachine-)
stempels, 1e vluchten, Mooi Neder-
land, automaat- en postzegelboekjes,
frankeringen, perfins, kinderbedank-
kaarten, postauto’s, EO-filatelie en
‘alles wat interessant is’ worden door
19 (1998: 23) leden verzameld.

Overige landen?
Hier kwam weer een lange lijst naar
voren. Er werden 78 (1998: 82) ver-
schillende landen of gebieden ge-
noemd:
1 verzamelgebied 67% (64%)
2 verzamelgebieden 46% (49%)
3 “ 24% (27%)
4 verzamelgebieden 16% (15%)
5 “ 11% (10%)
terwijl 16 leden (27) zes tot meer dan
tien andere landen of gebieden verza-
melen.

Resultaat enquête (3)
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Van de Europese landen heeft Zwitser-
land nu nipt gewonnen van Duitsland:
15 verzamelaars (1998: 28).
Tweede is nu Duitsland met: 14 (1998:
30), gevolgd door Frankrijk 6 (1998:
19).

Van niet-Europese landen staat Canada
nu gelijk met de USA: 9 verzamelaars
(1998: winnaar met 17 verzamelaars).
Daar is tweede: Australië 8 (12), ge-
volgd door Nieuw-Zeeland 4 (10).
Het effect van 180 tegen 95 geënquê-
teerden is duidelijk.

Thematisch verzamelen?
Hier hebben 51 leden (52%); in 1998:
80 leden (44%) ten minste één thema.
2 thema’s 32% (22%)
3 “ 15% (20%)
Zo’n 12 leden (1998: 11) hebben er
nog meer. Let op: 95 tegen 180!
Ook hier is duidelijk: het thematisch
verzamelen is voor velen meer dan een
uitdaging.
Er zijn in totaal 99 (1998: 110)
verschillende thema’s genoemd.
Er zijn geen toppers; in 1998 waren dat
Vogels (8) en Schepen (6). Nu is het
thema bijzonder gevarieerd.

Voor uw thema een medeverzamelaar
vinden, is dus niet makkelijk.
Gelukkig werd ook genoemd “alles”.
Dat is een makkie!

Computer?
Hoezo is postzegelverzamelen een
hobby voor oude, stoffige mensen?
Liefst 46 (47%) van de 97 gebruiken
een computer bij hun hobby.
Dat was in 1998: 42 (23%) van de 180;
zo’n verdubbeling is niet onverwacht.
Belangrijke speler: de doorbraak van
het internet.
Van deze 46 leden gebruiken er 38 hun
computer voor het verzamelen van ge-
gevens via internet (Google?).

Hier laten we het even bij in deze
aflevering voordat het u duizelt.

Alle cijfers hebben betrekking op
95 inzenders = 40% van de leden, dus
in theorie zou je alles met 2½ kunnen
vermenigvuldigen.

Namens het bestuur,
Frans Hemelop

wordt
vervolgd

:o)
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De Pieters-
kerktoren

Helaas is in de vorige aflevering een
deel weggevallen. Het betreft de tekst
die de heer Hilbert A.C. Kamphuisen
bedoelde bij ‘Opmerking’ aan het
eind van zijn artikel op blz. 22.
Hierna volgt de bedoelde aanvulling.

Opmerkingen en aanvullingen door
John Veerman, eind- en beeldredactie
‘De Pieterskerk in Leiden’, Bouw-
geschiedenis, inrichting en gedenk-
tekens) op uitnodiging van Hilbert
Kamphuisen (zie ‘de Sleutelpost’
2012-03).

1. Hergebruik puin.
Toen men het transept voltooide,
na de val van de toren, kon men
inderdaad beschikken over oudere
bakstenen. Deze zijn herkenbaar aan

hun grotere formaten. Zij zijn nog te
zien op de zolders van beide tran-
septarmen. Bij het begin van de
bouw van de transepten (ca. 1500),
gebruikte men deze nieuwe bak-
steen. Beneden is de steen dan
ook kleiner.

2. Datering schilderij van kerk met
toren, na 1512 en mogelijk zelfs na
1542. Veerman komt hierop in op-
merking 5 terug.

3. Aanwijzingen dat men de toren (op
de rest van plm. 30 m.) weer aan het
verhogen was. In archiefstukken uit
de 15

e
eeuw worden aanwijzingen

gevonden voor werkzaamheden in
verschillende perioden.

4. Fantaseerde de onbekende schilder
de toren, althans de 70 m. ervan op
de rest van 30 m? Er zijn in de te-
genwoordige westmuur nog stukken
van de gevel van de toren behou-
den; zij vallen nu binnen de uitbouw
die later voor het portaal en voor de
balgen van het orgel is gemaakt.
Deze stukken (met twee markante
vensters) zijn niet op het schilderij
aan te wijzen. Daarom denk ik dat
de toren in zijn geheel is verzonnen.

5. De val van de toren.
De belangrijkste aanleiding voor het
onderzoek tijdens de restauratie was
het bijna pijnlijke verschil tussen de
halfslachtige staat van het zuidtran-
sept en het gave beeld dat de toren
ertegenover stelt. Dit gaf het gevoel:
de toren is prominent, maar het lijkt

De Pieterskerk omstreeks 1500
© afbeelding: Museum De Lakenhal, Leiden.
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erop dat het transept (zeer ge-
detailleerd weergegeven in zijn
onvoltooide vorm) het eigenlijke
ontwerp is van het schilderij.
Het zou mij (JV) bijzonder verbazen
als later blijkt dat het schilderij
NIET van direct na de torenval
stamt. Ik ben er bijna zeker van dat
het kort na 1512 tot stand kwam.
Ook andere aspecten van het bouw-
historisch onderzoek wijzen er na-
melijk op dat het transept rond 1512
tot de afgebeelde hoogte voltooid
was en dat de schade en de kosten-
posten het noodzakelijk maakten dat
men die bouwcampagne stillegde.
Het feit dat er een hard dak op het
transept ligt (zo te zien daktegels of
-pannen) mag erop duiden dat dit
voor langer dan enkel een wintersei-
zoen was afgedekt; men wachtte tot
de westzijde hersteld was.

6. Omgekiept of ingestort?
Er is wel iets bekend. Een wat
legendarische getuigenis is het ver-
haal dat de pastoor van de Faliede
Begijnen de windhaan in zijn bed
vond (ik weet niet waar zijn bed
stond). Meer feitelijk is dat de kap-
pen aan weerszijden van de toren
- dus de constructie boven de zuide-
lijke en noordelijke zijbeuken - her-
steld moesten worden. Qua gewel-
ven en natuursteenwerk binnen in
de kerk, moest vooral aan de noord-
kant van de toren veel hersteld wor-
den. Hieruit kan in elk geval worden
opgemaakt, dat het puin vrij recht
naar beneden kwam en niet dat een
stuk van het gebouw echt omviel.

John Veerman

Bijzondere vondst

In de Pieterskerk in Leiden is tijdens de
restauratie een schildering uit circa 1425
aangetroffen.
De schildering is symmetrisch van opbouw
en uitgevoerd in de kleuren rood, een
groenig lichtblauw, wit, grijs en zwart.
Hij toont een op een lage kelk of bokaal
lijkende witte vorm met de voet aan de
zijde van de muurstijl en balkkop.
‘Boven’ die kelk zijn twee (verkleurde?)
grijze sterren te zien tegen een zwarte
achtergrond. Aan weerszijden van de
sterren bevinden zich twee halfronde
vormen met golvende randen (wolken?).

In de halve cirkels zijn groene vlekken en
rode strepen aangebracht.
Veel vragen kunnen nog niet worden
beantwoord; een dergelijke vondst vormt
immers het begin van nader onderzoek.

bron: Stichting Bouwhistorie Nederland
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Grote ledenwerf
aktie 2000, reprise.
Maar nu voor 2015!

En guldens zijn nu euro’s!

Kunt u het zich nog herinneren?
In 1995 (in 122) en in 1999 (in 137)
stond in Sleutelpost een artikel met
ongeveer dezelfde titel.
Daarin werd o.a. geschreven:

“In het jaar 2000, bij ons 60-jarig
jubileum, willen wij ons ledenbestand
flink uitgebreid zien.
We starten daarom een nieuwe
ledenwerfactie. Ook uw hulp is daarbij
natuurlijk onmisbaar.
Om die ledenwerving voor u aan-
trekkelijk te maken, halen wij maar
weer eens de waardebonnen van stal.
Met één verschil, hoe meer leden u
werft, des te groter is uw voordeel.
- tot de eerste 5 leden stijgt de bon per

lid steeds met € 1,—;
- bij 6 tot en met 10 leden is de stijging

per lid zelfs € 1,50.

Kijk maar eens in het schema.
Op de computer is al berekend, dat wij
bij nog meer aangebrachte leden per
lid failliet gaan!

De actie gaat 1 oktober 1995 in en
eindigt 31 december 2000. Gedurende
meer dan 5 jaar hebt u tijd een aantal
leden voor uw vereniging te winnen.

Wij rekenen op u!
het bestuur”

Nu is het met de actie 2000 niet gegaan
zoals wij ons hadden voorgesteld.
Vanaf december 1995 werden er 28
waardebonnen uitgereikt, waarbij een
lid met 4, een lid met 3 en twee leden
met 2 bonnen.
We zijn er toen niet aan failliet gegaan.

Dus - met veel plezier - maken we nu
een herstart met de ‘Actie 2015’.

Helpt u ons uw vereniging (weer)
te laten groeien?

Wij rekenen nog steeds op u!

het bestuur

Waar 2000 staat: lees 2015!
en waar 60-jarig: lees 75-jarig!

De actie loopt van 1 okctober 2012
t/m 31 december 2015, dik 3 jaar!

bij ontvangt u totaal

het 1e lid bon € 5,00 € 5,00

het 2e lid bon € 6,00 € 11,00

het 3e lid bon € 7,00 € 18,00

het 4e lid bon € 8,00 € 26,00

het 5e lid bon € 9,00 € 35,00

het 6e lid bon € 10,50 € 45,50

het 7e lid bon € 12,00 € 57,50

het 8e lid bon € 13,50 € 71,00

het 9e lid bon € 15,00 € 86,00

het 10e lid bon € 16,50 € 102,50
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Officieel stempel
blijft lastig

Je ontwerpt een postzegel.
Ben je een beetje filatelist, dan wil je
die zegel ook afgestempeld hebben.
Daar is een postzegel voor bedoeld!

In het vorige nummer heb ik u verteld
over de totstandkoming van het stem-
pel in de jaren 2009 t/m 2011.
‘Maar dan is het aanvragen van zo’n
stempel in 2012 toch wel ‘routine’ ge-
worden?’, zult u wellicht opmerken.

Ik zal u uit de droom helpen.
Het aanvragen van zo’n stempel wordt
NÓÓIT ‘routine’. Lees de mail van be-
gin december 2011 maar:

Ik heb maar een beperkt aantal stem-
pels per jaar, dit ter info.
Dit houdt in, dat we er geen traditie
van kunnen maken dat er elk jaar een
stempel gaat komen voor uw postze-
geltotaaldag. Deze aanvraag zal ik
doorsturen met mijn advies dat de
KNBF er achter staat. Hopelijk
wordt de aanvraag beloond, afwach-
ten dus, want dwang kunnen wij niet
uit oefenen.
Mvg. Paul Walraven

Blij met deze medewerking ga je dus
rustig zitten afwachten. En dromen...

De Kerst gaat voorbij, de oliebollen
zijn gebakken; we zitten weer in een
nieuw jaar.
Het dan is al héél snel 15 januari!

Een beetje benauwd ga ik op 3 januari
maar eens informeren.

Geachte heer Walraven,
Allereerst wens ik u met de uwen
gezondheid en voorspoed in 2012.
Na rustig afwachten begint het wat te
kriebelen. Ook weet ik niet of het ge-
bruikelijk is te laten horen dat een
verzoek niet wordt gehonoreerd.
Mogelijk kan ik van u vernemen of
wij nog hoop kunnen koesteren om
tijdig een stempel te ontvangen.
Met vriendelijke groeten,
Frans Hemelop

Er breekt enige paniek uit, zowel bij
bij Paul Walraven als bij mij.
Mail is niet snel genoeg, dus verder
gaat ons contact telefonisch.
Desgevraagd blijkt dat door het ‘Kerst-
reces’ en de jaarwisseling is bij
PostNL niemand bereikbaar is die er-
gens van weet.
Paul belooft dat hij verder zijn best
gaat doen! Ik hoop er het beste van.
Na veel telefonisch contact stuur ik
Paul op vrijdag(!) 6 januari deze mail:
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Geachte heer Walraven/beste Paul,
In vervolg op de telefoongesprekken
met mij gisteren en mijn vrouw van-
daag stuur ik je mijn concept voor
een stempel voor de Pieterskerkpost-
zegel toe.
Misschien - als jij dat door kan zen-
den aan bevoegde instanties - dat het
op de valreep toch nog succes ople-
vert. Ik hoop dat van harte.
Het is simpel samengesteld uit letters
en cijfers en vormen de dubbele sleu-
tels van Petrus, de beschermheilige
van de Pieterskerk. De sleutels ko-
men ook voor in het wapen van de
stad Leiden.
In ieder geval een goed weekend

Dit is het geïmproviseerde ontwerp.

De bestelde Pieterskerk-postzegels
waren in december al ontvangen.

Zondag(!) 8 januari belt Paul: Het gaat
waarschijnlijk nog lukken! Donderdag
is het stempel klaar.
Donderdag?

En de zondag daarop is het al
Postzegeltotaaldag!
Wanneer druk ik de enveloppen?
En dan moeten ze nog beplakt én
gestempeld worden ook!
Ik ben blij met het komende stempel,
maar het vliegt me wel een beetje aan.

Dinsdag 10 januari. Grote verrassing!
GLS(?) komt een klein zakje brengen.
In een plastic zakje daarin, zit een fraai
stempel.
Dinsdag al draait de printer de 100
enveloppen. Postzegels scheuren,
plakken. Eerst even drogen en dan op
woensdag alles stempelen.
Wat ben ik blij dat de bezorging niet
pas op donderdag was.
Woensdagavond laat mail ik Paul:

Dag Paul,
Gisteren was het een beetje hectisch
en ontbrak me de tijd, maar nu wil ik
je toch even laten weten dat het is ge-
lukt. Gisteren kwam GLS(?) een klein
zakje brengen - zonder brief o.i.d. -
afzender: klantnr: 3992007 -contact
ID: 5280000000(?), maar de inhoud
van het plastic zakje daar weer in
was een fraai stempel. Daar zijn we
uiteraard ontzettend blij mee.
We danken je vanuit Leiden heel har-
telijk voor jouw moeite en doorzet-
tingsvermogen die tot dit resultaat
heeft geleid.
Met vriendelijke groeten,
Frans Hemelop

Hoe het voor 2013 allemaal gaat lopen
is (lijkt) gelukkig nog ver weg!

Frans Hemelop
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Deze rubriek is dè plaats voor uw
misdruk, vreemd stempel, bijzondere
knoeiwerkjes, rariteit, bizarre vondst,
opmerkelijk artikel, et cetera.
U kunt uw bijzondere bijdrage voor
'de Sleutelpost’ van september inleve-
ren tot en met 31 augustus 2012.

In dit nummer:

De kleine prins
Auteur: Antoine de Saint-Exupéry
(29-6-’00 - 31-7-’44, Mort pour la France)

Antoine is een grote held in Frankrijk.
In WO I is hij neergestort met zijn mi-
litair vliegtuig in de Sahara-woestijn.
Daar heeft hij dit kinderboek met een
moraal geschreven voor zijn vriend.

De inleiding gaat als volgt:
“Aan Léon Werth.
Hopelijk zullen de kinderen mij ver-
geven dat ik dit boekje aan een groot
mens heb opgedragen. Ik heb er een
goede reden voor: dit grote mens is de
beste vriend die ik heb in deze wereld.

En dan is er nog een reden: dit grote
mens kan alles begrijpen, ook kinder-
boeken. Als dat geen reden genoeg is,
dan wil ik dit wel opdragen aan het
kind dat dit mens vroeger is geweest.
Hoewel de meeste mensen zich
die tijd niet herinneren.”

Een klein humoristisch boek, lees dit.
Postzegelverzamelaars zijn net kleine
kinderen. Dat kun je op de club goed
zien… áls je goed oplet!

Erik den Boer

Filate-
listigheden
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Antoine de Saint-Exupéry op 50 franc.

serie ‘Le Petit Prince’ - 1998



Leidse Postzegel- en
Muntenhandel

Vrouwensteeg 3, 2312 DX Leiden
Tel. (071) 512 32 33

Reeds meer dan 60 jaar leveren wij
landen- en motief abonnementen van

nieuwe uitgaven van alle landen
van de wereld.

Voor verenigingen en bedrijven
speciale kortingen.

Tevens vragen wij doorlopend te koop
Verzamelingen en Partijen

INKOOP VERKOOP
TAXATIES ADVIEZEN



De Leidsche Vereeniging van
Postzegelverzamelaars biedt u:

 het Nederlands Maandblad voor Filatelie

 het eigen kwartaalblad ’de Sleutelpost’

 rondzenddienst, zowel als deelnemer en als inzender

 verkoop van uw materiaal op onze veiling - provisie 5%

 maandelijkse ledenbijeenkomsten met veiling en
deelname aan presentie- en halve-euro-loterij

 adviescommissie voor leden en erfgenamen

 jeugdafdeling vanaf 6 jaar

 eigen website: http://www.lvpv.nl

 gratis ‘Sleuteltje’ in ’de Sleutelpost’

 gratis lenen van de fosforlamp

 gratis lenen van de Yvert-/Michel-catalogus

 gratis lenen van de optische watermerkzoeker

 gratis deelname aan cursus Begeleiding bij filatelie

 gratis lenen van literatuur uit de Bondsbibliotheek

 kortingen bij aankoop filatelistische benodigdheden


