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51e jaargang nr. 9            december 2022 
 

Ledenbijeenkomsten- zaal open : zie bij de betreffende locatie 
Zaandam in principe op de eerste donderdag van de maand:   
in buurtcentrum “Dirk Prins” A.G. Verbeekstraat 35, 1501 RM Zaandam 
(075 631 0707):  Zaal open vanaf 17 uur.  

 
Wormerveer: steeds op derde dinsdag van de maand:  Buurtcentrum “de 
Lorzie”, Marktplein 3, 1521 HS te Wormerveer (075-7729766). 
Zaal open 19.00 uur.  
 
Ledenmutaties: - 
 
Bij de voorpagina:    

Hans Vaags, vooral bekend van de prachtige clubbladen die hij voor de 
PPRC maakt, had even wat tijd over en schreef een leuk stukje over de 
Posthoorn-zegels. Hij vond terecht dat dit goed op zijn plaats was in onze 
Hoornblazer. Hij ontwierp ook maar meteen een omslag, waarvoor mijn 
grote dank. Overigens is die posthoorn ook voor onze jubilarissen extra 
speciaal, maar daar mag ik verder niets over verklappen. Heeft u - net als 
ik - het idee dat u bij een van de vorige huldigingen van jubilarissen over 
het hoofd bent gezien, meld het bij het bestuur en wij starten een 
onderzoek.  
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Vereniging van Zaanse postzegelverzamelaars “DE POSTHOORN” 
 website: www.deposthoornkrommenie.nl 

 

 
Voorzitter, 
Veilingmeester 
Cie. Nalatenschappen 

 
Jan Kluft 
075-615.9227 
jkluft@chello.nl 

 
Rozeboom 8 
1541 RJ Koog a/d Zaan 

 
Secretaris 
Ledenadministratie 
 

 
Huib de Ruiter  
075-6421018 
ruiterhoek@gmail.com 
 

 
Faunastraat 93 
1531 WD Wormer 
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e
 Penningmeester 

 
Hans van Run 
06-44697062. 
hansvanrun@hotmail.com 

 
Meidoornlaan 19 
1741 WJ Schagen 
IBAN: NL34 INGB 0000 266255  
tnv. De Posthoorn Krommenie 

 
Afrekening veiling 
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e
 penningmeester 

 

 
Magda Feijen 
072-533.7887 
magdafeijen@hotmail.com 

 
Zevenhuizerlaan 32 
1851 MV Heiloo 

 
Coördinator Evenementen 
Cie. Nalatenschappen 
Redactie Hoornblazer 

 
John Dehé 
0299-420.563 
johndehe@gmail.com 

 
Purmerenderweg 181 
1461 DJ  Zuidoost-Beemster 
 

 
Administratie Veilingen 
 
 
 

 
Jan Borsboom 
075-6166185 
janborsboom@hetnet.nl 

 
Ds. M. Luther Kingweg 217 
1504 DG Zaandam 

 
Algemeen bestuurslid 

 
Teake Jansonius 
075-616.9518 
t.jansonius@versatel.nl 

 
Ruyterveer 29 
1506 ER Zaandam 
 

 
Algemeen bestuurslid 

 
Jasper Blonk 
075-6289529 
jasper.blonk@online.nl 

 
Jupiterstraat 32 
1562 WS Krommenie 

 
Stuiverboeken 
Afrekening clubavonden 
 

 
Wim Loman 
075-6354316 
w.loman@kpnmail.nl 

 
Lanzarote 9 
1505 VL Zaandam 

 
 

Contributie per jaar: leden € 22.50, donateurs € 12.50, jeugd € 3,50 
 
Ereleden: † Nico van Yperen (lid vanaf de oprichting van deze vereniging), † Bob Oosthuizen                  
Ton Markies ; Willem Aaij ; erevoorzitter Jan Kluft    
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Bestuursmededelingen 
 

Jubilarissen 
Op deze eerste december zullen we ook onze 
jubilarissen weer eens in de schijnwerpers 
plaatsen. Het werd tijd. Omdat de corona 
beperkingen in 2020 en 2021 steeds in 
december toesloegen kunnen we nu in 2022 
voor drie jaar jubilarissen verwennen. Maar 
liefst 22 leden krijgen de uitnodiging naar Dirk 
Prins te komen om een klein cadeautje in 
ontvangst. Inderdaad een klein (maar fijn) 
cadeautje want om in december met 22 
bossen bloemen te gaan slepen was mij te 
gortig. Hierbij leest u alle namen. Bij deze vast 
gefeliciteerd.  

 
Goede doelen 

Na twee jaar corona-onthouding mag u op 1 december vanaf 17.30 uur in Dirk 
Prins uw inzendingen voor het goede doel weer inleveren. De kavels worden ter 
plekke van alleen een kavelnummer voorzien en liggen dan ter inzage voor de 
kopers. Veiling vanaf 19.30 uur. We gaan wel weer voor filatelie en munten. Dus 
geen spullen die eigenlijk in de oud-papierbak thuishoren.  
De inzendingen verdelen we in drie groepen:  
1e groep: kleine kavels voor enkele zegels of series  
2e groep: albums en stockboeken 
3e groep: dozen en doosjes 
De opbrengst gaat weer naar “Only Friends” in Schellingwoude, die dertig 
verschillende sporten voor kinderen met een beperking meer dan mogelijk 
maakt. Het logo ”je bent goed zoals je bent” dekt alles. Zie vooral hun website. 
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Amphilex 2027 ? 
Op initiatief van PostNL wordt er gewerkt aan een grote internationale 
postzegeltentoonstelling in 2027 om het 175-jarig bestaan van de postzegel te 
vieren. Wij houden u op de hoogte. 
 

www.deposthoornkrommenie.nl 
Onze website wordt door heel wat leden en niet-leden bezocht. Diverse leden 
gebruiken de website ook om biedingen op komende kavels door te geven. 
Maar er blijkt soms een probleem want afhankelijk van uw browser, zien 
sommige gebruikers de waarschuwing: pas-op -  niet beveiligd – de posthoorn 
krommenie.  
Voor de goede orde: deze waarschuwing is onzin. Het blijkt dat deze 
waarschuwing niet meer verschijnt als we jaarlijks ruim €100.- betalen. Maar… 
er valt niets te beveiligen. Het is onmogelijk dat uw computer door het bezoek 
aan onze website schade oploopt.  
 

Roltanding 
Er bestaat bij verzamelaars een groot verschil in belangstelling tussen de 
moderne zegels vanaf de oorlogsjaren 1940-45 en zegels uit de periode 
daarvoor. Eigenlijk stopt de leuke periode al in 1934. De reden is heel 
eenvoudig. Tot 1934 zien we een veelheid aan experimenten om de postzegel te 
vervolmaken. Na de eerste uitgifte in 1852 duurde het maar liefst 12 jaar 
voordat we de zegels niet langer met een schaar los moesten knippen; de 
tanding werd ingevoerd. Na 1864 krijgen we een periode van 28 jaar waarin we 
een grote reeks aan kam- en lijntandingen met grote en kleine gaten zien in 
vooral de zegels van Koning Willem III.  
De oorzaak voor deze veelheid aan tandingen lag  vooral in de seizoenen. In de 
winter kon het in de postkantoren vriezen en scheurden de postzegelvellen heel 
anders dan een in warme vochtige zomer. 
Na de uitgifte van Prinses Wilhelmina in 1891 werd het wat rustiger aan het 
tandingfront en blijkt vooral de tanding 12½ de minste problemen op te leveren. 
Maar het briefverkeer steeg explosief. Er werd gezocht naar mogelijkheden om 
de verkoop en het gebruik van postzegels efficiënter te laten verlopen. Zowel op 
postkantoren als bij grote bedrijven verschenen postzegelplakmachines waarin 
postzegels op rollen werden gebruikt. Die rollen van 500 of 1000 zegels werden 
vervaardigd door gewone vellen in stroken te knippen of te scheuren en de 
stroken met de velranden aan elkaar te plakken. Maar helaas braken de rollen in 

http://www.deposthoornkrommenie.nl/
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de z.g. POKO-machines nogal eens. Toen werd bedacht dat het uitnemen van 
enkele perforatiepennen aan de korte zijde van de zegel (en de vellen pas 
daarna te scheuren) de rollen sterker zou maken. De roltanding was geboren. 
Waarom nu het voorgaande verhaaltje 

In de veilinglijst van 20 
december ziet u een aantal 
kavels met roltanding. Dit is 
de eerste reeks. In het mooie 
nieuwe jaar 2023 komen er 
nog de nodige 
roltandingzegels. Niet alleen 
los maar ook in paren, 
blokken, postfris gebruikt en 
met firmaperforatie. 
Roltanding is een van de 
gebieden die de filatelie zo 
boeiend maakt.  
En met boeiend bedoel ik 
ook echt boeiend. Dus geen 
uitgiften die alleen bedoeld 

zijn om de Post rijker te maken: zoals doorlopers, velletjes van 10, 
postzegelmapjes, mooi Nederland of Provincievelletjes in een fluwelen doos. 
Echt schandalig is die nieuwe gouden zegel van €50,- met certificaat van 
echtheid. 
Dit verhaal over roltanding wordt vervolgd en aangevuld in het nieuwe jaar. Veel 
plezier met de echte filatelie. 
 
De Posthoorn wenst u fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2023. 
Jan Kluft 
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Fila priet praat 6 
 
Allen die dit lezen saluut! 
 
Over wie spraken wij in fprpr 5? Juist, over de man die we niet mochten 
ontmoeten op de laatste avonden. Jan is onlangs bij hem langs geweest. 
Hij voelde zich niet in staat onze clubavonden langer te bezoeken. En als je je 
niet lekker voelt dan kan lekker postzegels geen vreugde meer bieden. Hij stopt 
met zijn postzegelhobby, vaarwel plezier. Is dit nou niet vreselijk jammer, niet 
dan? 
Franck Glandorf f bracht zijn zoontje mee naar De Lorzie. Beschouw hem gerust 
maar als lid kandidaat van de toekomst. Mijn indruk was dat zijn zoon een top 
avond had beleefd. Overigens is hij bij De Posthoorn het aller allereerste 
kinderlid binnen onze vereniging. Natuurlijk vrijgesteld van contributie! En 
gegarandeerd voorzien van consumpties! 
 
Jan deelde ons in Wormerveer mee dat DHL  om half vier vanmiddag een 
succesvol bod op PostNL had uitgebracht. Die pakjesbezorger pakt toch effies 
stevig uit! Hoe zal dat straks met de tarieven gaan? Mocht u aandeelhouder van 
Post NL zijn, jammer dan, want u heeft de derde winstwaarschuwing inmiddels 
ontvangen. Een aandeelhouder zou in 2018 € 6,50 per aandeel binnen kunnen 
harken, inmiddels harkt u slechts €1,55 binnen. CEO Verhagen blijft overigens 
nog 4 jaar zitten. 
Maar terug naar onze clubavond zonder IJmuidenaren dat is jammer! 
Hans van Run, ja juist die Schagenaar was gelukkig weer wel van de partij. 
We gaan er niet verder op door, maar wie vertrekt uit Zaandam schijnt mij wel 
wat op zijn hals te halen. U bent gewaarschuwd. Maar Hans rijdt weer naar onze 
clubavond en voelt zich weer een stuk beter. En dat brengt ons weer tot 
optimisme!  
En daar kwamen we Martha en Ton weer tegen. Gezellig toch. Wist u dat Ton 
zelfs schapen heeft lopen tussen de kudde die langs de weg naar de vervloekte 
busbrug loopt. Dat is overigens een leuk gezicht zo plotseling langs een kudde 
schapen te rijden. De schapen hikken noch verschrikken van de passerende 
automobilisten. Ze lopen niet de weg op, wat een beestachtig goede opvoeding 
hebben die schapen gehad! 
Even een terugblik op de laatste veiling. Er was een prachtig DDR  
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Goethe-blok. Het bracht mooi €50,-- op. Dus het is niet alles kommer en kwel 
wat de filatelie aangaat! Jammer dat heel veel kavels retour gingen. Drie grote 
kratten vol retouren konden weer terug naar huis. Het viel zelfs de barman 
André op. 
Nog even over ons maandblad Filatelie nr. 10 van oktober, met het artikel van 
Rob de Vreng. Wat hij niet allemaal weet over de Wilhelminazegels van 1940-
1947 grenst aan het onwaarschijnlijke. Hij is Zaankanter, maar dat weten we. Hij 
moet ons toch eens verrassen met enkele toverlantaarnplaatjes over zijn 
lievelingsonderwerp. 
Een ander boeiend artikel ging over de Frans-Spaanse grens  door de eeuwen 
heen. Ab Koopman schrijft op pagina 571 dat Andorra kan worden gezien als het 
laatste onafhankelijke gebied, als bufferstaat gesticht door Karel de Grote om de 
islamitische Moren tegen te houden om ze de toegang tot het christelijke 
Frankrijk te beletten. Andorra kreeg voor de strijd tegen de Moren  een stuk 
grond in ruil! 
Heeft u de thermostaat omlaag gedraaid? 
Het ga u goed! 
 
Teake Jansonius 
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Donderdag 1 december 2022 in Dirk Prins te Zaandam 
 kijken vanaf 17.30 uur; veiling vanaf 19.30 uur  

  

    
  Goede doelen veiling ten bate van    

 
   "Only Friends"   

 
  met huldiging van Jubilarissen   

 

    Kavel Omschr. Kwal. Cat.w. 

    

 

vanaf nr.1 kleine kavels 
  1 Brief 1822 van Westzaandam Hollandse pad 965 naar Wurtemberg 

2 Sterkamp bij Ommen 1931 briefkaart met documentatie 
 3 NL 229/231 Rembrandt * 30 

4 536 de 5 gld en face * 560 

5 537 de 10 gld en face * 360 

6 NL B1768 op brief 29 juni 1998, het 0 ct zegel o 
 7 Kinderbedankkaarten 1958,1959,1960 en 1965, 1966 
 8 zakvertaalcomputer 8 Europese talen. Werkt! 

  9 Curaçao 48Aa in blok van 4 ** 24 

10 Zuid Korea 170/71  herten * 155 

11 Zuid Korea 350/51 schepen ** 55 

12 Zuid Korea 350/51 en 398/9 Unesco in paar ** 70 

13 Zuid Korea 739/741 kat en hond ** 50 

14 Zuid Korea B185 minisheet o 100 

15 BRD blok 2 Beethoven ** 30 

16 Zwitserland 7 carnets 
  17 Frankrijk Rode kruisboekjes 1968-1973 ** 

 18 Frankrijk 3 boekjes 1987-1990 ** 
 19 Vaticaan 1942 R-kaart met censuur naar Nijmegen 

  

 
de rest is aan u 
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vanaf 101 albums 
  101 mooi mappen boek Duitse Post  
  102 Map met buitenland gesorteerd 
  103 Euromuntenkaart 2002 nom €40,- ** 40 

104 Israël 1948-1961 tentoonst. Collectie o 
 105 2 mooie rode Importa albums blanco 

  106 Importa blanco blauw 
  107 Ned. Indie, Curaçao en Suriname in luxe stockboek 
  108 NL en Ned. Indie in boekje o 

 109 Zweden, Finland en Alland in Uni-Safe boek ** 
 110 IJsland verz. Op Davobladen o/* 
 111 Noorwegen verz. Op Davobladen tot 1980 o/* 
 112 Verenigde Naties Geneve voorraadboek ** 
 113 Portugal voorraadboek 1960-1980 ** 
 114 Joegoslavië in stockboek 

 
                            

 
de rest is aan u 

  

    

    

    

    

 

vanaf 201 dozen enzo 
  201 dubbele metalen archieflade met NL gesorteerd 
  202 jaarsets 1977-1992 ** 

 203 grote doos met gesorteerd wereld 
  204 sorteerdoos met postzegels 
  205 doos met filatelistische spullen 
  206 Wereld afgeweekt in trommel 
  207 moderne poststukken in doos 
  208 literatuur in opvouw box 
  209 de rest is aan u 
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150 JAAR DE NOORSE POSTHOORN POSTZEGEL 
 

Noorwegen vierde de 150e verjaardag van zijn definitieve postzegelserie 
de ‘Posthoorn’ met een souvenirvel dat op 1 oktober werd uitgegeven 
door Posten, het Noorse postkantoor. 
Posten zei in zijn nieuwe uitgave-aankondiging: "In 1872 
wisten waarschijnlijk maar heel weinig mensen van de 
gebeurtenis die dat jaar in de geschiedenis van de filatelie 
plaatsvond. Nu weten we het. De Posthoornpostzegels van 
Noorwegen zouden uiteindelijk de oudste, ononderbroken 
serie postzegels ter wereld worden.”                         De allereerste 
        uit 1872▲ 

In de eerste jaren na 1872 hadden de Posthoornzegels hun waarde in 
Skilling. In 1877 begon Noorwegen de waarden in Øre uit te geven. Er zijn 
in de loop der jaren talloze verschillende drukkers, druktechnieken en 
ontwerpers geweest. 
 
Het souvenirvel bevat één zegel van 19 kronen. De rand toont een 
selectie van andere Posthoornpostzegels, postzegelschetsen en een 
portret van Andreas Friedrich Wilhelm von Hanno, die 150 jaar geleden 
de eerste Posthoornpostzegels voor Noorwegen ontwierp. 

 
Wilhelm von Hanno werd geboren in Hamburg, Duitsland. Wilhelms 
vader, muziekleraar en bibliothecaris Johann Carl Hübner (geboren 
1790), was een inwoner van Königsberg en nam later de extra naam von 
Hanno aan.  Von Hanno werd opgeleid aan die Hamburgische 
Gesellschaft zur Beförderung der Künste und Nützlichen Gewerben in 
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Hamburg tussen de jaren 1840-43. De in Duitsland geboren architect 
Heinrich Ernst Schirmer werd aangesteld als bouwmanager voor de 
restauratie van de kathedraal van Oslo, maar toen hij ziek werd, in 1850, 
kwam von Hanno naar Oslo en werd het project behouden.  
Toen von Hanno de opdracht kreeg om de postzegels te ontwerpen, was 
hij al een bekende architect, beeldhouwer en leraar die verschillende 
gebouwen in Oslo had ontworpen, waaronder kerken, een school, een 
brandweerkazerne en een politiebureau. 
Het basis postzegelontwerp van de posthoorn en kroon is de afgelopen 
150 jaar weinig veranderd ondanks talloze verschillende drukkers, 
druktechnieken en ontwerpers. 
 
In 2001 hebben postzegelkunstenaars Sverre Morken en Enzo Finger de 
Posthoornpostzegels bijgewerkt door het originele ontwerp te combineren 
met vijfkleuren-offsetproductie. Posten zei: "De nieuwe postzegels werden 
uitgegeven in alle kleuren van de regenboog met een metalen gouden 
kroon en hoorn en zilver onder de vleugels, waardoor een serie ontstond 
die tegelijkertijd trendy en klassiek is - een waardig 150 jaar oud 
wereldrecord houder!" 
Joh. Enschede Security Print drukte het in offset in een oplage van 
60.000 vellen. 
 
Ga voor bestelgegevens naar de website van Posten. Posten biedt ook 
een presentatiepakket, verzamelset en eerstedagscovers aan. 

 
Hans Vaags, PPRC 
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Over levensvreugde en arbeidsliefde 
 
Willem Loman is niet alleen goed in muntjes, hij is ook een attent mens. Hij vermoedde 
dat ik wel belangstelling had voor onderstaand briefstukje en schonk het mij.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het gaat in dit geval niet om de postzegels, maar om het grote blauwe vignet naast de in 
1936 afgestempelde zegels: ‘Steunt – onze werkkampen’ is de hoofdtekst. We zien ook 
een waarde-aanduiding van 2½ cent en in de marges: Godsvertrouwen- 
Behulpzaamheid- Levensvreugde- Arbeidsliefde’. Het afgebeelde meisje lijkt bezig met 
nuttig werk. Vlecht ze een matje of een mandje? 
Kinderen in werkkampen, waar ze levensvreugde en arbeidsliefde leren kennen? Dat 
vraagt om onderzoek.  

 De jaren dertig, dat waren de crisisjaren en het waren 
ook de jaren waarin de overheid en allerlei particuliere 
instanties probeerden met werkverschaffingprojecten 
aan werklozen een nuttige tijdsbesteding te geven. 
Speciale aandacht ging daarbij uit naar de jeugd en 
jonge werkelozen. 
Op veel plaatsen in Nederland werden werkkampen 
opgericht. Graafwerk in de natuur, verbeteren van 
wegen, sneeuw ruimen, het ontginnen van 
moerasgebieden. Dat soort werk. 
De jaren dertig waren jaren met hoge werkloosheid. 
Amsterdam had destijds ruim 50.000 werklozen en de 
gemeente was naarstig op zoek naar 
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werkverschaffingsprojecten. Zo ontstond het plan voor het Amsterdamse Bos.  
Onder de leuze ‘Vijf jaar werk voor duizend man’ zette de gemeente Amsterdam 
werklozen in, bij de uitvoering van ‘het Boschplan’. De werkzaamheden stonden onder 
leiding van de Nederlandse Heidemaatschappij. Het werk zou uiteindelijk veel langer 
duren dan vijf jaar en alleen al tussen 1934 en 1940 werkten er 20.000 mensen in het 
Bos. De aanleg bracht de gemeente ook financieel voordeel: het rijk betaalde een deel 
van de loonkosten. 
 
Terug naar ons vignet. Het is uitgegeven als steun bij de opzet van werkkampen. De 
woordkeus verraadt een christelijke achtergrond (‘godsvertrouwen-behulpzaamheid’), 
maar ik heb nog niet kunnen achterhalen welke instantie dit vignet heeft uitgegeven. 
Wel vond ik een brief op Delcampe, waarbij het als sluitzegel dienst deed:  
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De brief is uit 1935, verstuurd uit Heerlen, de bestemming is Polen. De Vredeszegel biedt 
een mooie frankering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Door de maatregelen van de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog heeft het begrip 
‘werkkamp’ en zwarte betekenis gekregen. De joodse werkkampen in die oorlog waren 
de voorposten van de concentratiekampen.  
Zie op internet: https://eenvandaag.avrotros.nl/item/het-leek-een-onschuldig-
werklozenproject-maar-was-een-dodelijk-doordacht-plan-nederlandse-werkkampen-
waren-voorportaal-van-auschwitz/ 
 
Maar in de jaren dertig waren de kampen nog goedbedoelde pogingen om het leed van 
jonge mensen te verzachten en te verhinderen dat ze doelloos over straat zwierven. De 
werkkampen moesten wat rust in hun leven brengen, ze weerbaar maken in de 
moeilijke strijd om het bestaan. Er was ruimte voor ontspanning en de werkzaamheden 
vonden meestal plaats tegen een kleine vergoeding. Bij de opening van kamp Eerde in 
Ommen (1935) gaf de burgemeester aan dat het werkkamp een initiatief was van de 
Raad van de Nederlandse Kerken voor praktisch Christendom, “Waardoor de christelijke 
werklooze jeugd gelegenheid bekwam om zich een poosje aan de moreele gevaren van 
den lediggang door arbeid te onttrekken, het interessante kampleven mee te maken, 
hun ouders een poosje van de zorg voor hun persoon te ontlasten en tenslotte óók nog 
wat te verdienen”. 
 
 
John Dehé 

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/het-leek-een-onschuldig-werklozenproject-maar-was-een-dodelijk-doordacht-plan-nederlandse-werkkampen-waren-voorportaal-van-auschwitz/
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/het-leek-een-onschuldig-werklozenproject-maar-was-een-dodelijk-doordacht-plan-nederlandse-werkkampen-waren-voorportaal-van-auschwitz/
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/het-leek-een-onschuldig-werklozenproject-maar-was-een-dodelijk-doordacht-plan-nederlandse-werkkampen-waren-voorportaal-van-auschwitz/
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Dinsdag 20 december 2022 in De Lorzie in Wormerveer    

kijken vanaf 19.00 uur; veiling vanaf 20.30 uur     

     

Kavel Omschr. Kwal. Cat.w. Inzet. 

 Dobbelsteenkavels Cor Fischer    

1 99A de 2½ gld 1913 (*) 150 2 

2 534/5 de 2½ gld (*) 180 bod 

 Curaçao    

3 Nw Guinea Port 1/6 o 21 bod 

4 19/23 Princes Wilhelmina o/* 32 bod 

5 29/37 Kon. Wilhelmina o 52 bod 

6 Curaçao LP 53/68 * 32 bod 

7 Curaçao Port 21 in blok van 4 met randen links onder ** 20 bod 

 Suriname     

8 312/315 Kind o 23 bod 

9 Port 17/32 in 12 waarden */**  bod 

10 Port 47/57 ** 20 bod 

11 210/213 diverse afwijkende opdrukken  */**  bod 

12 LP 33/34 a complete vellen doorgetand  1e oplage ** 35 bod 

13 LP 33/34 complete vellen doorgetand  ** 40 bod 

 Buitenland    

14 Griekenland 582/7 Marshallplan * 220 5 

15 Italië 774/6 Marshallplan * 130 3 

16 Italië 802/804 Tabak * 90 3 

17 Luxemburg 552/4 Europa * 70 bod 

18 Portugal 778/779 OTAN * 350 8 

19 Nw Hebriden 327/334 (1972)  ** 48 2 

20 Zwitserland 681/2 PTT ** 40 bod 

     

 gewone kavels:    

 Nederland    

21 49 de Kroningsgulden korte tand (gr.rondst) o 150 5 

22 84/86 Tbc (mooi) * 135 13 

23 86 de 5 ct Tbc ** 350 35 

24 149p en 149p1 * 130 25 

25 158,160 en 162 Veth zonder wmk * 110 10 

26 203/207 Rode kruis * 37 4 
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27 208/211  kind ** 35 4 

28 212/219 Olympiade * 70 6 

29 220/223 ** 48 6 

30 229/231 stempel Vredespaleis o 25 bod 

31 229/231 Rembrandt *(*) 30 4 

32 238/239 Goudse glazen (*) 50 4 

33 244/247 ANVV * 105 10 

34 244/247 ANVV o 47 5 

35 269 Emma zegel ** 32 4 

36 356/373 ** 150 17 

37 356a/d * 98 7 

38 402/3B Legioenblokken (tropisch) * 225 5 

39 402/3B Legioenblokken  ** 225 25 

40 483/6 Hartz * 64 4 

41 474/489 Hartz * 133 8 

42 538/41 blokken van 4 met velranden o 16 bod 

43 550/560 * 95 3 

44 556/60 Kerken ** 60 5 

45 583/91 en 602/11 */** 48 bod 

46 592/595 ITEP ** 60 5 

47 592/595 ITEP ** 60 5 

48 592/595 ITEP gebruikt o 50 5 

49 681/682 Europa 56 blok van 4 ** 50 8 

50 722/726 Deltawerken 12 series o 92 3 

51 V886/888 Amphilex vellen ** 60 6 

     

 Port, Postbewijs Internering    

52 Port 80/106 * 54 4 

53 IN 1/2 Internering * 300 40 

54 Postbewijs 1/7 mooi getand o 470+ 60 

55 * Postzegelboekjes frankeergeldig €87,- **  45 

56 * Kindblokjes frankeergeldig €70,- **  35 

     

 Roltanding     

57 R7 de 6 ct ** 225 30 

58 R7 de 6 ct o 130 15 

59 R13 verticaal paar ** 60 8 

60 R15, R16 en R18 in verticale paren o 190 25 
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61 R19/31 o 106 10 

62 R29/31 de 30,35 en 40 ct * 139 15 

63 R82/85 o 30 3 

64 R84 blok van 4 met velrand links o 25 3 

     

 Nederlands Indie, Antillen en Suriname     

65 Ned. Indie Port 16 en 16a donkerrood * 28 bod 

66 Ned. Indie Port 17,18 en 19 * 72 6 

67 Ned. Indie 160/166 jubileum 1923 (oplage 15.700) o 225 25 

68 Ned. Indie Rode kruis brief naar Geneve   10 

69 * Ned. Ant 239/43 de zeeman op spec. Cover   bod 

70 Suriname LP 23 in blok van vier met bovenrand ** 40 5 

71 Suriname LP 23 in blok van vier ** 40 4 

     

 Duitse Rijk, Staten etc.    

72 Alg Bez. sovjet A195 ** 70 7 

73 Berlijn en Brandenburg 1/7 zigzag tanding ** 150 10 

74 Duitse Rijk Etappen West 11/12 ** 330 23 

75 Duitse Rijk 403/6 Noodhulp o 65 5 

76 Duitse Rijk 909/10 ** 90 10 

77 Berlijn 61/63 Goethe o 180 15 

78 Berlijn 71,72/3 en 87 o 200 15 

79 Hamburg 8 Bootzegels 1863 van ½ en 1 pf *  10 

80 Theresienstadt 1943 * 200 6 

81 DDR 327/341 persoonlijkheden ** 400 30 

82 DDR 362/379 ** 150 12 

83 Wurtemberg Frans 28/37 o 240 20 

     

 Vaticaan    

84 39/44 overdruk op Paus Pius XI ** 3500 375 

85 51/58 Wereldtentoonstelling o 100 8 

86 147/8 Luchtpost ** 700 95 

87 174/77 Paus Pius X ** 40 4 

88 205/206  Luchtpost  o 30 3 

     

 Zwitserland    

89 13 I en 13 II volle randen o 270 20 
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90 13/17 I/II ? o 460 25 

91 17 1 de 40 Rp München o 550 15 

92 19 3Rp met zijdedraad o 480 20 

93 21 de 3 Rp wit papier o 130 10 

94 20/23 Zittende Helvetia 1862 * 750 25 

95 71/73 UPU o 45 2 

96 149/51 en 172/4 pro Juventute o 120 6 

97 175/78 en 185/8 pro Juventute o 170 9 

98 185/8 pro Juventute o 75 3 

99 234 de 40 rp luchtpost * 85 bod 

100 276 de 30 rp * 90 5 

101 blok 15 Lausanne 1955 * 110 5 

102 Telegraaf 5 ** 40 4 

103 20 hoge frankeerwaarden Zfr 32,- **  8 

     

 Europese landen    

104 Balkan uitgifte **  15 

105 België 892/7 letterkundigen ** 117 12 

106 België PR 117/118 voor het sportfonds  ** 18 3 

107 België Spoor 433/54 (Mi 357/78) ** 120 18 

108 Liechtenstein 90/93 o 125 12 

109 Luxemburg 443/8 o 110 10 

110 Monaco 26/28,47,103,115 en 179 * 170 bod 

111 Oostenrijk 952/4 Post o 120 7 

112 Polen 280,289/90 Challenge 1934 */** 100 10 

     

 Wereld    

113 Venezuela 14K = ½real 1866 in blok van 4 (*) 500 20 

114 * China 2005 combi uitgifte met NL molens **  5 

115 Suez kanaal nr 4 de 40 ct roze uit 1868 o 1000 10 

116 USA 173 de $1,- mooi o 100 6 

117 Zanzibar 188 de 7½sh 1936, vol stempel o 42 4 

     

 Albums en stockboeken NL    

118 NL divers   bod 

119 10 postboekjes  ** 62 3 

120 1864-1980 in Davo o/*  25 

121 nrs 1266 -1613 ** 440 15 
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122 1/70 Importa 1e dagbladen in envelop   bod 

123 1980-1999 series en velletjes in Importa Edelweiss   5 

124 Maximumkaarten 1981-85 in Safe album   5 

125 Fdc's vanaf 1948 tot 1960 (na 1960 niet geteld)  700 40 

126 Stockkaartjes vanaf 1945 tot 2008 (frankeergeldig)   25 

127 Kindblocs, velletjes en combinaties in Davo III   10 

128 NL doubletten 1870-2010 in dik en vol boek   5 

129 NL na 2000 o  bod 

130 1980/93 in blokken van 4 **  5 

131 1990/00 in blokken van 4 **  5 

132 Kaarten w.o. Spoed drukwerk type Duif   10 

133 Brieven, kaarten en divers in Ringband   5 

134 Postbladen, automatzegels, combinaties   10 

135 Kindblocs, velletjes en briefkaarten   10 

136 1940-1987 in luxe Leuchturm ** 1000 25 

137 NL 1852-1981 in Davo luxe o/*/** 2800 125 

138 NL 1852-1975 in Davo  o/*/** 90 

139 Velletjes  ** 250 8 

140 NL en divers   bod 

141 Briefkaarten, postbladen en divers **  8 

142 NL, Suriname en Hongarije   bod 

143 Punt en Kleinrondstempels stockboekje   10 

144 Divers met veel combinaties uit boekjes **  10 

145 Diversen   5 

146 NL en overzee divers **  5 

147 Suriname en Antillen   bod 

148 Ned. Indie en Indonesië   5 

149 Ned. Indie en Nw Guinea   bod 

150 Repoeblik Indonesië, Maluka Selatan **  10 

151 Curaçao en Antillen o/*  25 

152 Curaçao en Suriname tot 1975 in Davo luxe   20 

     

 Albums en stockboeken Europa    

153 België doubletten met spoorzegels o  bod 

154 België divers   bod 

155 Berlijn 1e dagbladen    bod 

156 DDR vanaf 1946 op Schaubekbladen   10 
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157 DDR 1948-1990   10 

158 Duitsl. Zone Franc. 1/4 en 6/7 en 9 complete vellen + 
TS 

** 2186 100 

159 Duitse Rijk en Baden   bod 

160 Duitse Rijk, R-brieven, Dienst en expres   20 

161 € postzegels BRD, Deutsche Post   bod 

162 BRD  o  10 

163 BRD postzegelboekjes 2010-2020 **  30 

164 Diverse landen   bod 

165 Aland, Finland, Faeröer en Zweden met velletjes en Bk**  25 

166 Engeland   bod 

167 Engeland Queen Elisabeth carnets   bod 

168 Engeland collectors packs 1986/88 **  10 

169 Frankrijk, Italië en Malta   5 

170 Frankrijk en Nw Zeeland   5 

171 Groenland blokken op stockkaart o  7 

172 Noorwegen o  6 

173 Noorwegen jaarboeken 1988/89 **  10 

174 Poststukken Europese landen en NL in ringband   bod 

175 Spanje 1975-1985 compleet + blocs, boekjes, luxe band**  20 

176 Spanje 1986-1993 compleet + blocs, boekjes luxe band **  20 

177 Spanje 1994-1998 compleet + blocs, boekjes luxe band **  20 

178 Spanje modern, series en boekjes  in stockboek **  20 

179 Tsjechoslowakije 1979-82   bod 

180 Tsjechoslowakije ook blocs. Verz. Div jaren **  25 

181 Vaticaan vanaf 1929 **  10 

182 Vaticaan vanaf 1929 o  10 

183 Zweden 1970-85 **  5 

184 Zwitserland vanaf klassiek o  10 

     

 Verenigd Europa    

185 Voorlopers vanaf 1946 in Davo **/*  5 

186 CEPT Fdc's 1958 - 1968   800 20 

187 1970/1977 in luxe Lindner ** 700 15 

188 1955/1985 in Kabe + velletjes en meelopers **  15 

189 1956/1979 in Leuchturm **/* 1930 45 

190 1977/1985 in Leuchturm ** 750 20 

191 1986/1987 in Leuchturm **  10 
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192 CEPT Fdc's 1956 en 1957   480 25 

193 BRD blokken in aantallen **  bod 

194 BRD postzegelboekjes en divers   5 

     

 Albums en stockboeken Wereld    

195 Australië en iets Tasmanië   5 

196 Australië na 2005 en Antarctica   10 

197 Australië   bod 

198 Wereldverzameling in album uit 1932   10 

199 Divers   bod 

200 Engelse koloniën, USA, Canada en velletjes NL   10 

201 China, Japan en Filipijnen   5 

202 Engelse koloniën   10 

203 USA in 2 stockboeken   6 

204 USA doubletten in Patento o  bod 

205 Zuid Afrika, Canada en USA   5 

206 Zuid Afrika o  5 

     

 Motieven    

207 Vogels   5 

208 Paarden en div. landen   20 

209 Religie   bod 

210 Ruimtevaart   bod 

211 Zeevaart en divers   bod 

     

 Lege boeken en literatuur    

212 Davo S voor Automaatboekjes   bod 

213 Leuchturm 1852-1976    bod 

214 8/16 zwart Importa   bod 

215 16/32 wit Fil-I-Safe   3 

216 16/32 wit Leuchturm   3 

217 16/32 zwart luxe met koperbeslag   5 

218 16/32 zwart luxe met koperbeslag, kaftschade   bod 

219 16/32 zwart Mandorboeken 2 stuks   5 

220 20/40 zwart luxe met koperbeslag   5 

221 30/60 zwart   5 

222 Patento 444 A5   bod 
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223 BRD 1949-1975 Safe    bod 

224 Fil-I-Safe blanco album (potloodnotities)   bod 

225 Importa blanco met cassette als nieuw   bod 

     

 Dozen en diversen    

226 NL Jaarsets, mapjes en Kinderbedankkaarten in Lacostadoos bod 

227 NL Fdc's en mapjes    bod 

228 NL de zilveren 12,75, telebrieven en een CD NVPH   10 

229 12 Provinciën  2002 compleet in Cassette **  25 

230 115 mapjes in doos   5 

231 M1/M250 compleet in schoenendoos    8 

232 Kist met postzegelboekjes 1/46 aantallen en oude jaarsets,  50 

233 NL afgeweekt in wijndoos   bod 

     

 Dozen en diversen buitenland    

234 poststukken in sigarenkistje   bod 

235 afgeweekt wereld gesorteerd in sigarenkistje   bod 

236 Doos met Europese landen in 5 stockboeken   10 

237 kleine stockboekjes in schoenendoos   bod 

238 Tas onafgeweekt   bod 

239 4 kleine stockboekjes   bod 

240 USA in sigarenkistje   bod 

241 afgeweekt wereld in sigarenkistje   bod 

     

 
 

    

 

AJAX | ONLY FRIENDS 
Ajax en Only Friends hebben hun handtekeningen gezet 

onder een meerjarige samenwerkingsovereenkomst.  

 

Only Friends voetballers met onze Dennis en Edwin van der Sar 
Belangrijk en meest opvallende onderdeel van de overeenkomst is dat de 
voetbalteams van Only Friends vanaf het seizoen (2017-2018) hun wedstrijden 
in het officiële Ajax-tenue, met het logo van Only Friends op de mouw, spelen. 
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De ondertekening door Edwin van der Sar en onze Dennis, vond plaats in 
aanwezigheid van een grote groep jeugdvoetballers die door ons waren 
uitgenodigd zonder dat ze exact wisten wat er precies ging gebeuren. Bij 
binnenkomst in het clubhuis werd mede door de aanwezigheid van Edwin van 
der Sar en tal van Ajax-attributen al snel duidelijk dat er deze middag iets 
bijzonders op het programma zou staan. Maar dat ze vanaf het seizoen 2017-
2018 als echte Ajacieden het veld op mogen, dat hadden ze zeker niet verwacht 
en was dan ook een grote verrassing. Het nieuws werd dan ook door onze 
voetballers met groot gejuich ontvangen. 

Onze Dennis, oprichter van Only Friends en grondlegger van het Friendship 
Sports Centre, zette zijn handtekening onder het contract met de woorden: “We 
hebben al jaren een goede relatie met Ajax en de Ajax-Foundation. Bovendien 
hebben we al vele mooie projecten samen gedaan, zoals de “More than Friends” 
dag welke we ieder jaar op ons sportcomplex organiseren in aanwezigheid van 
o.a. de gehele Ajax-selectie. Dat wij in het Ajax-tenue mogen voetballen, 
daarmee gaat een lang gekoesterde wens van mijzelf maar ook van onze 250 
voetballers in vervulling. Als vader, Amsterdammer en Ajacied ben ik enorm 

http://onlyfriends.nl/2016/12/21/voetballers-only-friends-spelen-vanaf-komend-seizoen-in-ajax-tenue/naamloos/


24 

 

trots dat we deze overeenkomst met Ajax mogen ondertekenen. Only Friends 
blijft een zelfstandige organisatie. De samenwerking zal onze spelers maar ook 
onze sportclub in zijn geheel, veel goeds doen”. 

Edwin van de Sar, algemeen directeur van Ajax: “Only Friends en Ajax hebben al 
vele jaren bewezen samen mooie activiteiten te kunnen organiseren voor de 
voetballers en sporters met een beperking. Dat we nu door middel van deze 
overeenkomst ook nog hun wens van voetballen in een Ajax-tenue kunnen 
vervullen is natuurlijk fantastisch. De overeenkomst bevat nog meer, zogeheten, 
activatiemogelijkheden voor Only Friends. Daarmee hopen we dat ze als 
sportclub verder kunnen doorgroeien en daardoor nog meer kinderen en 
jongeren met een beperking de weg naar Only Friends weten te vinden. Onze 
trouwe partners ABN AMRO en adidas zijn bij de realisatie van de samenwerking 
zeer betrokken geweest en ik wel hen via deze weg dan ook bedanken voor hun 
bijdrage”. 

  

  

 
 
 
 
 
 

Ondertekening contract Ajax en Only Friends 
 

http://onlyfriends.nl/2016/12/21/voetballers-only-friends-spelen-vanaf-komend-seizoen-in-ajax-tenue/img_5909/

