Contact november 2020

IN MEMORIAM.
Helaas hebben wij moeten vernemen dat Bram Ritmeester is
overleden.
Navraag bij zijn broer bevestigde onze informatie.
Bram is op zondag 16 augustus overleden en op vrijdag 21 augustus
heeft de crematie plechtigheid plaats gevonden.
Bram was 74 jaar.
Wij wensen zijn nabestaande heel veel strekte om dit verlies te dragen.

Wat doet het Covid-19 met ons.
Je ziet het om je heen gebeuren. De cijfers liegen er niet om. We zullen
ons aan de regels moeten houden om onze gezondheid en die van
andere te beteugelen.
We zullen daarom, net als in september een lijst
aanleggen dat diegene die willen komen zich vooraf
moeten aanmelden. Ook nu zal er weer een
maximaal aantal van 20 worden toegelaten. In
volgorde van aanmelden.
De donderdag ervoor zal het definitief zijn of het wel
of niet doorgaat. Dat heeft ook te maken of de
reisbewegingen mogen worden gemaakt als niet noodzakelijk.
En de bijeenkomst is niet op 14 maar op 21 November. Stond dus
verkeerd vermeld.
Nu ik dit schrijf zie ik ook wat er op woensdag 14 oktober weer gebuurde
met te veel mensen in een ruimte. Ik wens u allen heel veel gezondheid
toe. En hopelijk is er snel een vaccin om de pandemie onder de knie te
krijgen.
Hugo Hendriks, voorzitter.
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POST :
Alle post rechtstreeks sturen naar het secretariaatsadres:
Secretaris N.V.S.P.
Ripolinpad 31
1223 DG Hilversum
E-mail: secretariaat@filatelie-nvsp.nl
VEILING :
Verzoek aan de leden, die schriftelijk willen bieden op de kavels in dit
nummer van Contact, om dit rechtstreeks schriftelijk of telefonisch te
doen aan de veilingmeester.
Tevens wil ik u verzoeken als u de inzendingen heeft, deze zo spoedig
mogelijk in te leveren. Het liefst binnen 14 dagen na een bijeenkomst,
dit om alles op tijd te kunnen verwerken voor de volgende veiling.

Vermeld a.u.b. duidelijk uw naam, adres en
bank/girorekeningnummer bij uw inzending, dit om mogelijke
verwarring te voorkomen.
Dhr. W. Hulshof
't Grachtje over 152
1625 PP Hoorn
Telefoon 0229 - 785374
E-mail: veilingmeester@filatelie-nvsp.nl

Website :

www.filatelie-nvsp.nl

E-mail :
Het algemene e-mail adres is info@filatelie-nvsp.nl
Uw tekstbijdragen voor Contact:
m.snellenberg@ziggo.nl Vermeld in onderwerp regel 'Contact'
CONTRIBUTIE :
Wie vanaf heden lid wordt van de NVSP is per jaar € 12,00 contributie
verschuldigd en deze dient voor 1 februari van het verenigingsjaar
betaald
te zijn op rekening: NL23 INGB 000 5616100 ten name van N.V.S.P. te
Rijnsaterwoude.
Tenzij de contributie-inning plaatsvindt via de werkgever
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Programma bijeenkomst zaterdag 21 november 2020
Locatie: Ontspanningslokaal van PVSU
'spoor 6' op Utrecht CS (tel. 088 671 28 75)
Zaal open om 10.00 uur
10.30 uur
11.30 uur
12.00 uur
13.00 uur

14.30 uur

Opening door voorzitter
Bekijken van kavels, ruilen, aan- en verkoop zegels
Veiling
Pauze, tijd voor een hapje en
een drankje
Rondzendverkeer
Afrekenen veiling
Spoorladdercompetitie
"Vrome Wens"
Verloting
Einde van de bijeenkomst

ATTENTIE ATTENTIE ATTENTIE
Let ook op de regels van het RIVM
Attentie voor de leden die op de bijeenkomst willen komen.

Blijf thuis als u klachten heeft die kunnen wijzen op corona Dat kan
zijn neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, plotseling
verlies van reuk of smaak, verhoging, koorts en benauwdheid.
Aangezien de ruimte die we in acht moeten nemen kunnen we maar
een maximaal aantal leden toelaten. We hanteren de volgorde van
aanmelden.
U wordt dan ook verzocht u vooraf aan te melden door dit te melden
via info@filatelie-nvsp.nl , of te bellen met een van de heren van het
bestuur. Voor telefoonnummers zie laatste pagina in dit blad
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Veiling 21 november 2020
Nr. Kavel omschrijving
161 Rep. Suriname nr. 984 / 989
162 België nr.29
163
164
165
166
167
168
169
170
171

uitv.
o
xx
xx
C.C.C.P. nr. 4810 / 4813
xx
Rep. Suriname nr. 832 / 843
xx
Luxemburg nr. 575 / 580
xx
,, nr. 1236 / 1239
xx
,, nr.1264 / 1266
Nederland nr.449 / 453
x
,, nr. 542 / 543
x
Indonesië nr.874-879-886-888
xx
Jersey nr.47-49-50-601/604-07
o

172 Cyprus 6 zegels 166 - 173
173 Nederland nr. 655 / 659

cat. inzet Extra info.
13,00
2,00
5,50
1,60
12,00
1,50
32,50
4,50
14,50
3,00
5,00
1,00
4,00
1,00
4,00
1,00
10,00
2,00
4,00
1,00
5,00
1,00

o
xx
xx
o
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

3,00
25,00
37,50
7,90
5,60
---------10,00
------13,00
13,00
7,00
15,00
6,00
4,40
10,50

1,00
2,50
3,75
1,20
1,00
2,50
1,50
3,50
5,00
4,50
2,50
2,50
2,50
1,20
3,50
1,00
1,00
2,00

Zomerzegels 1955
Zomerzegels 1956

189

,, nr. 671 / 675
,, dienstzegels 33 / 40
Finland PZB. 1850 1853
Oezbekistan serie uit 1999
Kazachstan blokje uit 2004
,, blokje uit 2019
Ierland PZB 1406 / 1409
Portugal blokje Harry Potter
Kazachstan blokje uit 2019
Duitsland vel 2082
,, vel 2083 D.G.B.
Bulgarije nr. 3637 / 3642
Duitsland vel 2042 Expo 2000
Nederland blokje 1652 & 1604
,, 1753/1755-1768/1769
,, bl. 1556+1667+1677

190

,, PB 65 --2 x 5 zegels

xx

12,00

2,00

191 Nederland PB. 68 -69 – 70

xx
xx

24,00
13,20

4,00
3,00 Kinderzegels 2011

174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188

192 Nederland blok 2886
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Treinen
Treinen
Treinen
Treinen

Trein en spoorbrug
Trein OP spoorbrug
Trein blok en serie

Voor de baby en de
trouw
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193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218

,, blok 3001
,, blok 3107
,, blok 3235
,, nr. 356 A & 356 B
,, F.D.C. 668 A + B
,, F.D.C. 669
,, F.D.C. 670
,, F.D.C. 671
,, F.D.C. 672
Nederland F.D.C. 673
,, F.D.C. 674
,, F.D.C. 675
,, F.D.C. 676
,, F.D.C. 677 A
,, F.D.C. 677 B
Oostenrijk nr. 858 / 867
Ver.Nat.Wien nr. 231 / 235
Duitsland speciaal PZ boek
,, "Vliegende Treinen"
Nederland 15e elfsteden 1997
2st. Wereld catalogus treinen
A 5 Stokboek met wat zegels
Leuchtturm stokboek 15 blz.
20 Multomap insteekbladen
Nederland catalogus 2021
Nederland N.V.S.P. 2014

xx
xx
xx
o
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
o
xx
o
o
o
o
o
o
o
xx
xx

13,50
14,00
12,00
17,00
13,75
8,15
3,50
5,75
5,75
8,15
7,10
3,50
4,50
13,25
13,25
3,75
28,00
---------------------18,90
NOM.

3,00
3,00
4,00
2,00
2,00
1,20
1,00
1,20
1,20
1,20
1,20
1,00
1,10
2,00
2,00
1,00
4,20
3,00
1,00
1,50
6,00
4,00
3,00
2,00
17,55
1,00

Kinderzegels 2012
Kinderzegels 2013
Kinderzegels 2014

Strook trein e.d.

Voorn. Nederland
Zwarte blz.
Zwart A 4 Form.
Jubileumzegels

HIER KAN UW ALBUM OP DE
DAG VAN DE VEILING NOG
BIJGEVOEGD WORDEN
Uitvoering: xx - postfris ; x - ongebruikt ; o - gebruikt ; z - zonder gom ;
vi = volgens inzender rw = restwaarde (rondzendboekjes);
Mi = Michel catalogus, Yv = Yvert catalogus
hw = hoge waarde; zhw = zeer hoge waarde; ww = winkelwaarde
Biedingen: € 0 t/m 10 = € 0,20 ;
€ 10 t/m 50 = € 0,50 ;
€ 50 t/m 100 = € 1,00 ; boven € 100 = € 2,00
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€-€-€-€-€-€

Er werden tijdens de 30 kavels verkocht,
met een opbrengst van € 73.85
€-€-€-€-€-€-€
Aan alle inzenders van de veiling
Graag wil ik u verzoeken om de inzending(en) die u
heeft, zo spoedig mogelijk te doen. Het liefst
binnen 14 dagen na de laatste bijeenkomst.
Dit om alles op tijd te kunnen verwerken voor het
volgende nummer van Contact.

Vermeld a.u.b. duidelijk uw naam, adres en rekeningnummer, dit om
verwarring te voorkomen.
Wim Hulshof, veilingmeester

N.V.S.P. - UTRECHT.

Tweemaandelijkse bijeenkomst

21 november

'Spoor 6' Utrecht CS, tel: 088 - 671 28 75
Aanvang 10.30 uur, einde circa 15.00 uur
Let op de extra aanwijzingen bij het programma
elders in dit blad
Data 2021: 16 januari, 20 Maart tevens algemene ledenvergadering.
19 mei, 23 September en 18 November. Dit onder voorbehoud.
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SPOORLADDER COMPETITIE
LET OP!! We gaan nu ook de laatste jaren
meenemen en wel tot en met zegel 3000.
Uitslag van september 2020
Vraag 1: Een boerderij of hoeve
vinden we op de zegels 403,
1071, 1468/1471
Ik heb de verborgen of delen niet
meegenomen.
Vraag 2: Een kind met brommer is zegel 873.
Vraag 3: Driehoekzegels zijn
de zegels 287, 288, 1439, LP10

Vraag 4: Een
geneeskundige zijn
zegels
221, 297, 309, 320, 352, 392 en 490.

Jammer deze keer van de weinig inzenders. Ik had wat meer tijd
gegeven om in te zenden. Maar hopelijk de volgende keer meer.
Deze keer is er één winnaar dat is de heer van der Flier.
Tijdens de eerstvolgende bijeenkomst zal u een leuke verrassing worden
overhandigd. Mocht u niet aanwezig zijn dan wordt dit naar uw huisadres
gestuurd.
De punten boven de 24 blijven staan en tellen weer mee naar de
volgende 24 punten.
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Als aandachtspunt maak ik u er op attent dat we met de puzzel op dit
moment niet verder gaan dan nummer 3000.
Wel natuurlijk de brandkasten en luchtvaart.
Hieronder de Spoorladder competitie van november 2020.
Vraag
Vraag
Vraag
Vraag

1. Op welke zegels vinden wij kaarsen ?
2. De Jacobstaf vinden we op zegel ?
3. Konijnen zijn de zegels ?
4. Parachutespringen is zegel ?

Voor 10 december verwacht ik weer antwoorden binnen te krijgen.
H. Hendriks, De Overtuin 22, 6881 TT Velp.
Of per e-mail: info@filatelie-nvsp.nl
(inleveren op de twee maandelijkse bijeenkomst kan ook)
Formulier voor het inzenden van Spoorladder antwoorden.

Bij onvoldoende ruimte of als u het boekje heel wilt laten, kunt
u uw eigen papier gebruiken

Naam: ……………………………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………………………
Postcode + Woonplaats: ……………………………………………………………
Lidnummer: ………………………………………………………………………………

Antwoorden:
1. ……………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………………………………
Veel succes,
Hugo Hendriks
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Notulen van de Bijeenkomst NVSP
26 september in Utrecht
1.
Om 10.45 uur opent Hugo de vergadering.
Het is gelukkig zover we mogen weer zij het met de regels die er zijn
weer vandaag hier zijn.
U heeft het in het blad kunnen lezen waar we rekening mee moeten
houden. Het is dan ook per keer twee personen die de kavels kunnen
bekijken.
En als u naar de toilet moet, moet u een mondkapje op. Hier bij de PVSU
vallen ze onder Horeca. En kan het zijn dat en ineens controle binnen
komt en de ruimte wordt gesloten als wij ons niet aan de afspraken
houden. Dus mensen denk goed na. Ik wil hier vandaan namens de NVSP
het bestuur van de PVSU bedanken voor hun inzet om dit weer mogelijk
te maken.
Aanwezig 16 leden afwezig met kennisgeving: 4 leden. Ed Kamphuis zit
op dit moment in de medische molen. Hij zal als de uitslagen goed zijn,
hartkatheterisatie van 2 bloedvaten moeten ondergaan. Ed is 24
september opgenomen in Blaricum en gaat vandaar uit naar Nieuwegein.
Ik heb een kaart bij mij en zal die straks rond laten gaan kan u er iets
opschrijven.
Dan heeft ons via een lid het bericht bereikt dat Bram Ritmeester zou zijn
overleden. Ik heb bij zijn broer navraag gedaan en dat klopt. Bram was
een aantal dagen niet te bereiken en is op zondag 16 augustus dood in
zijn huis gevonden. Hij is vrijdag 21 augustus gecremeerd.
Ook het afgelopen jaar zijn ons weer leden ontvallen en ik vraag u zittend
een minuut stilte in acht te nemen om deze leden te gedenken.
Wim heeft ook de bedrijvenzegels bij zich die u straks bij hem kunt
afnemen. En we hebben een paar catalogus 2020, ook die zijn te
verkrijgen bij Wim.
2.
Ingekomen stukken is de brief van de Kascontrole commissie’
3.
Over de notulen van de buiten gewone leden vergadering zijn geen
vragen of opmerkingen.
4.
Door afwezigheid van de secretaris wordt er geen verslag
gepresenteerd U heeft het in het blad kunnen lezen.
Theo presenteert het financiële jaarverslag en de exploitatiebegroting
van 2019.
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Jan van der Meulen vraagt naar de begroting van 2020. Deze is echter al
op de bijeenkomst van november 2019 gepresenteerd. Verder zijn er
geen vragen.
Het verslag van de kascontrolecommissie wordt gepresenteerd door
Aad Lupker. Met hun bevindingen die het bestuur in de
bestuursvergadering zal opnemen. De aanwezige leden gaan akkoord en
ontlast het bestuur van aansprakelijkheid voor het gevoerde (financiële)
beleid.
5.
Verkiezingen
De aanwezige leden gaan akkoord met het voorstel de herkiesbare
bestuursleden te herkiezen.
Voor de Kascontrolecommisie worden de volgende leden gekozen:
Voorzitter: Patrick Spanjaard
Lid: Gerrit van der Kolk
Lid: Leen Korstanje
6.
Het voorstel van het bestuur om artikel 10 van HR te wijzigen is
akkoord voor de leden. Zij krijgen een stikker met de nieuwe tekst, die ze
over het huidige artikel 10 kunnen plakken. De overige leden zullen dit
zelf met pen moeten doen. Het HR zal in zijn nieuwe vorm op onze site
komen te staan.
7.
Er zijn geen voorstellen binnen gekomen
8.
Rondvraag:
Aad Lupker stelt voor om op de bijeenkomst nog kavels te kunnen
toevoegen. Dit kan dan een ontlasting zijn van de veilingmeester. De
veilingmeester moet dan wel vooraf een duidelijk bericht krijgen over de
betreffende mee te nemen kavels. Er kan dan alleen niet schriftelijk
worden geboden op de kavels. Maar dat komt echter weinig voor.
Jan van der Meulen stelt de kluis beschikbaar namens de PVSU. Daar
kunnen kavels of andere materialen worden opgeslagen. Het aanbod
wordt door het bestuur in dank aanvaard.
9.
De vergadering wordt door Hugo gesloten en dankt een ieder voor
zijn inbreng. U heeft nu nog even om met niet meer dan twee personen
tegelijk de kavels te bekijken.
Voor de inwendige mens wordt weer gezorgd en hebben het geluk dat er
van die dag ervoor ook nog wat kaas en ham is voor op de broodjes.
De veiling werd gehouden al werden er maar weinig kavels verkocht.
Ook de prijzen voor de spoorladder werden weer uitgereikt die van de
maand maart en mei.
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Ja dit was wel weer een bijzondere
bijeenkomst. Maar ik stel vast dat dit
door alle aanwezige goed is opgevolgd.
De loterij is vandaag anders dan anders.
Er hoeft niet voor betaald te worden en
ieder één heeft prijs. Alleen liggen de
prijzen op de kop op tafel zodat er niet
uitgezocht kan worden. Aan de hand
van de aanwezigheidslijst kan er een
prijs opgehaald worden.
De bijeenkomst wordt om ca 14.00 uur
beëindigd
En Hugo wenst u een veilig thuis.
Hopelijk tot November.
Houd de website in de gaten.

Vrome wens
1e prijs Nederland nr. 43 gebruikt c.w. € 25,00
2e prijs Nederland roltanding nr. 15 gebruikt c.w. € 15.00
3e prijs Nederland roltanding nr. 53 gebruikt c.w. € 9.00

Colofon:
Redactie: Marti Snellenberg.
Tekstbijdragen werden geleverd door diverse (bestuurs) leden
De veiling is verzorgd door Wim Hulshof
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Nederlandse Vereniging van Spoorweg Philatelisten
Voorzitter:

H. Hendriks

Velp

026 3824221

Vicevoorzitter,
Veilingmeester,
Nalatenschappen:

W. Hulshof

Hoorn

022 9785374

Hilversum

035 6839910

Secretaris Ledenadministratie : E. Kamphuis
Penningmeester:

T. Boender

Rijnsaterwoude 06 19462323

Bestuurslid:

W. Versloot

Oss

06 41325477

Technische zaken:

Th. van Oostrum

Maarssen

0346 572256

Hoorn

022 9785374

W. Hulshof

Spoorwegmotieven:
Redactie 'Contact':

Mw.

M. Snellenberg Houten

030 6352251

Belangrijke NVSP rekeningnummers (ING bank):
Algemeen

Rijnsaterwoude

NL23 INGB 0005616100

Veiling en
nieuwtjesdienst

Hoorn

NL59 INGB 0005616034

Attentie voor de leden die op de bijeenkomst willen
komen. Lees de aanwijzingen elders in dit blad.
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