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Bedankt.
Via deze weg wil ik jullie bedanken voor de kaart met de
beterschapswensen of de berichtjes via de e-mail of telefoon. Ja ik
ben nog wel aan het revalideren. De heup gaat uitstekend alleen de
knieën willen niet meewerken eerder tegen werken. Daarom rijd ik
jammer genoeg nog geen auto. Maar als jullie dit lezen misschien al
wel ik hoop het maar.
Maar waar heb ik het eigenlijk over als je luistert en de berichten ziet
op TV over de oorlog in de Oekraïne. Het wordt steeds erger en wij
merken daarvan dat alles duurder wordt of schaars gaat worden. Dus
maar hopen dat dit snel ophoudt. Ga praten met elkaar en los het dan
op.
Wat ik nog wel heb kunnen doen is voor de Bond van Gepensioneerd
Vervoerspersoneel leden telefonisch de belastingaangifte doen. Dat is
de derde keer op rij dat het via de telefoon is gegaan. Het was voor
de corona dat de leden een uitje hadden naar Utrecht en dan
ampersand in de ruimte van PVSU de belastingpapieren lieten
invullen. Hopelijk kan dat het komend jaar wel weer.
Wat er deze keer niet in het blad staat is de Spoorladder. Maar ik had
dat al eens eerder gezegd het aantal leden dat meedoet loopt terug.
Deze keer maar vijf leden. En is er geen uitreiking van een
spoorladder prijs deze keer. De punten blijven wel staan en misschien
in het najaar wel weer een Spoorladder.
Hugo Hendriks
Voorzitter.
Vrome wens

1e prijs Suriname nr. 13, gestempeld
2e prijs Nederland roltanding nr. 27 + 51, gestempeld
3e prijs Curaçao nr. 71 op briefstukje, gestempeld
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POST :
Alle post rechtstreeks sturen naar het secretariaat NVSP:
Dotterbloem 1
2635 KA Den Hoorn
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:
Vermeld in onderwerp-regel 'Contact'

m.snellenberg@ziggo.nl

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.
E-mailadres :
Als uw e-mail adres wijzigt wilt u dit dan aan het secretariaat doorgeven.

secretariaat@filatelie-nvsp.nl
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Programma bijeenkomst zaterdag 21 mei 2022
Locatie: Ontspanningslokaal van PVSU 'spoor 6' op Utrecht cs
(tel. 088 671 28 75)
10.00 uur
10.15 uur
11.00 uur
12.00 uur

Opening door voorzitter
Bekijken van kavels, ruilen, aan- en verkoop zegels
Veiling
Pauze, tijd voor een hapje en een drankje
Rondzendverkeer
13.00 uur Afrekenen veiling
Spoorladdercompetitie
"Vrome Wens"(zie pagina 1) en Bingo/Verloting
14.30 uur Einde van de bijeenkomst

N.V.S.P. - UTRECHT.

Tweemaandelijkse bijeenkomst
21 mei
'Spoor 6' Utrecht CS, tel: 088 - 671 28 75
Aanvang 10.30 uur, einde circa 15.00 uur

Zaal open om 10.00 uur

Data voor 2022: 24 september en 12 november
Dit onder voorbehoud.
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Veiling 21 mei 2022
Nr. Kavel omschrijving

uitv.
xx
o/xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

cat.
25,00

,,
1502 / 1509
936 Faroer
368 / 371
937 Groenland jaargang 1998

xx
xx
xx

12,00
11,00
44,20

938 Guyana

blok uit 2002

xx

1,50

2 insteekbladen vol

x/o

4,00

o

2,00

924 Nederland 602 / 605
925
,,
6 NS treinpost zgls
926
927
928
929
930
931
932
933
934

,,
2 NVSP 2007 B
,,
2 NVSP 2007 A
,,
2 NVSP 2006 B
,,
vel NVSP 2008
,,
vel NVSP 2008
,,
vel NVSP 2008
,,
vel NVSP 2008
,,
vel NVSP 2009
Finland PZB 1520 / 1523

935

939 Israël

940 Nederland / Bonaire
941 Aruba

blok

196

xx
xx
Turkije Kaart vol zegels
x /o
Zwitserland 2 zegels 2012 / 13 xx
,,
2452
(2017)
xx
,,
2323 / 2325 (2013)
xx
,,
2151 / 2152 (2010)
xx
Frankrijk CNEP 2016
xx
België
blok 55
xx
Ver. Naties strook 231 / 235
xx
België – SPOOR HOLDING Blok xx
Belgie – SPOOR HOLDING Blok xx
Tsjechië klein boekje vol zgls
x/o
Europa insteekboek V.A.W.
o

942 Oostenrijk blok 4
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
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inzet Extra info.
2,50
2,00
4,00
4,00
4,00
10,00 TEE
10,00 LOCOMOTOR
10,00 E. LOC 1000
10,00 Diesel loc 600
10,00 SPRINTER
1,00

25,00
5,00

2,40
1,60
9,00

12,00
1,50
5,00
2,20
1,20
4,00
2,00
6,00
1,00
2,50
2,50
6,00
5,00
4,00

Huwelijk Willem en
Maxima
Combi uitgave
Willem Alex

TREINEN
TREIN
TREINEN
TREINEN
TREINEN
TREIN
TREIN
TREINEN
TREINEN
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955 Hongarije ringband veel spul
956 Nederland
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982

F.D.C. 689 2x
,,
F.D.C. 690 2x
,,
F.D.C 785
,,
F.D.C. 671
,,
F.D.C. P.B.Z 17
Groenland 260 / 261
België 10 zgls op kaartje
Duitsland 604 / 607
Turkije
blok 29
Israël blok uit 2013
Faroer blok 18
Nederland 114 / 119
,,
139 / 140
,,
149
,,
325 / 326
,,
402 / 403
,,
454 / 459
Australië 6 blok + 4 blok + 1
,,
PZB 410 / 413
Nederland P.Z.M. 251
Italië
F.D.C Europa 1967
Nederland P.Z,M 339 A + B
Nederland blok 2235
Nederland blok 2236
België blok Georges Simenon
PRACHT Album Leuchtturm
Importa Album Ned.

990 Wereld

16 blokken
13 blokken
992 Wereld 27 stroken en vier blok
991 Wereld

xx
xx
xx
xx
xx
xx
o
xx
xx
xx
xx
o
o
xx
o
xx
o
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
leeg
o
xx/x
xx/x
xx/x

25,50
14,50
9,80
5,75
5,00
4,50

5,50
6,00
6,70
6,00
15,00
5,00
11,25
4,10
25,00
15,00
11,00
4,00
6,00

8,50 van alles wat
4,00
2,00
1,50
1,20
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3,00
1,00
2,00 Legioen zegels
1,00 Prinsessen zegels
1,00
5,00
2,00 De zilver gld zegel
1,00
2,20 Bedreigde dieren
1,00
1,20
1,00
BOD met insteekbladen
BOD wat zgls 1852/1984
4,00 TREINEN
3,20 TREINEN
5,00 TREINEN
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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

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

Opbrengst voorgaande veiling
Van de 77 aangeboden kavels zijn er 47 verkocht
met een opbrengst van € 184,85

AAN ALLEN VAN DE N.V.S.P.
Er is de laatste paar jaar erg weinig vraag naar zegels van Nederland uit de
periode 1945 / 2000, terwijl het aanbod hiervan behoorlijk groot is door bv
Nalatenschappen.
Ik ben dan ook genoodzaakt absoluut geen zegels uit die jaren meer aan te
nemen voor veiling en/of loterij. Ik heb nog een redelijke voorraad liggen.
Het heen en weer sjouwen van deze kaveltjes vind ik een beetje erg jammer.
Met vriendelijke groet van de veilingmeester
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Verslag bijeenkomst NVSP 19 maart 2022.
De opening heeft plaatsgevonden bij de start van de Algemene Leden
Vergadering. Er zijn 19 leden aanwezig en het is weer fijn om een zo’n
groot aantal te zien. Gelukkig zit voorlopig, zoals het er naar uit laat zien
het hele COVID-19 gebeuren erop. Dat het maar voor altijd mag
wegblijven.
Er wordt tijd gegeven om de kavels te bekijken en een broodje te
nuttigen.
Wim opent de veiling en er wordt aardig geboden op de kavels.
Behoudens Nederland en overzeese gebiedsdelen is er aardig vraag naar
de kavels.
Na de veiling en afrekening worden munten uitgedeeld om een drankje
aan de bar te kunnen halen om een toost op het leven uit te brengen.
Dat hebben we ook volmondig gedaan. Andrea kwam nog langs met wat
bittergarnituur wat er goed inging bij de leden.
Na de toast werd nog de aanwezigheidsenveloppen bij loting uitgereikt.
Tevens werd de vrome wens, helaas was de tweede prijs zoekgeraakt,
onder de aanwezigen verloot.
Om 13.45 uur was deze gezellige bijeenkomst weer verleden tijd en zien
we uit naar 21 mei a.s. wanneer we elkaar weer ontmoeten op “Spoor 6”
op Utrecht CS.
Aad Lupker,
secretaris.

Ledenmutaties
Lidmaatschap door NVSP opgezegd
Er zijn 5 leden geroyeerd i.v.m. niet nakomen
betalen contributie
Overleden
Dhr. B Iepema 23-08-2021
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Verslag Algemene Ledenvergadering Vergadering 2021 d.d.
19 maart 2022.
1. Om 11.10 opent Wim de vergadering. Hugo heeft zicht afgemeld
wegens ziekte.
2. Er zijn geen ingekomen stukken.
3. Notulen Algemene Leden Vergadering 2020 van 25 september
2021 geven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.
4. Jaarverslag van de secretaris gepubliceerd in Contact maart 2022
geeft geen aanleiding tot opmerkingen
5. Jaarverslag financiën 2021. Theo licht te cijfers toe op het
uitgereikte overzicht waarop de Verlies en Winstrekening en de
balans van de vereniging. Jan vindt dat er een staatje van de
begroting 2021 naast de gerealiseerde cijfers van 2021 moet
staan. Theo vindt dit niet noodzakelijk. Jan: Waarom niet in de
balans een overzicht van het verloop van het eigen vermogen.
Theo heeft overzicht laten zien aan een bevriende accountant en
deze vond deze verantwoording voor een vereniging als de onze
ruim voldoende. Verder geen opmerkingen.
6. Verslag van de kascontrolecommissie wordt gepresenteerd door
Patrick. Er zijn een aantal aanbevelingen gedaan vorig jaar en die
zijn door het bestuur uitgevoerd. Voor dit jaar zijn de
aanbevelingen voor het bestuur om ter overweging te nemen: Is
transportverzekering nog nodig ? En meer duidelijkheid welke
kosten onder de jaarlijkse bestuur vergoeding van € 100,00 valt.
Bestuur zegt dit in de bestuursvergadering te bespreken en de
uitkomst mede te delen aan de kascontrolecommissie.
7. Verkiezingen.
Bestuur, Wim besluit te blijven zitten in het bestuur. Hiervoor
dank.
Kascontrolecommissie. Omdat het moeilijk is om nieuwe mensen
te krijgen wordt voorgesteld dezelfde mensen te handhaven en
alleen de functie te wijzigen. Zo wordt Gerard v.d. Kolk voorzitter
en Patrick Spanjaard en Leen Korstanje leden van de commissie.
8

Contact mei 2022

8. Voorstellen.
Moeten we doorgaan met de bedrijfszegels? We hebben al het NS
materieel op de zegels staan. De volgende suggesties worden
gedaan : de oude museumspoorlijnen. De lijnwerkplaats in
Ommen. Oude Stations.
9. Besloten wordt de ALV 2022 op 18 maart 2023 te houden.
10. Rondvraag.
Jan verzoekt de bijeenkomst van 17 september 2022 vanwege de
verjaardag van Andrea te verzetten naar 24 september 2022.
Wordt ter plekke met Mirjam geregeld en goed gevonden.
Aad Lupker, secretaris.
^^^^^^^
Postzegeluitgifte 2e kwartaal 2022
4 april 2022
-Typisch Nederlands - wielrennen: postzegelvel met 6 gelijke postzegels
waarde 1 (gegomd)
9 mei 2022
-Typisch Nederlands - zeilen: postzegelvel met 6 gelijke postzegels
waarde 1 (gegomd)
-Het vrouwtje van Stavoren: postzegelvel met 3 x 2 verschillende (6w)
postzegels waarde 1 internationaal (gegomd)
13 juni 2022
-Beleef de natuur - Sint Pietersberg: postzegelvel met 10 verschillende
postzegels waarde 1 (zelfklevend)
20 juni 2022
-250 jaar koning Willem I: postzegelvel met 2 x 3w samenhangend
verschillende postzegels waarde 1 internationaal (gegomd)
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SPOORLADDER COMPETITIE
LET OP!! We gaan nu ook de laatste jaren
meenemen en wel tot en met zegel 3000.
Uitslag maart 2022
Vraag 1: De zegels 235, 510/512,
547, 1296/97, 1750, R89 hebben
te maken met de winter of jaargetijden

Vraag 2: Zegel die met vuurwerk te maken
hebben zijn 2540/49, 2611 en 3255.

Vraag 3: Heel veel zegels uitgegeven
als persoonlijke zegel: 2171/91, 2209,
2270/71, 2316, 2391, 2635a en b.

Vraag 4: Zegels die iets met Enkhuizen
te maken hebben zijn 1271 en 2423.

Ik had al aangegeven dat er steeds minder leden zijn die de
spoorladder invullen. Nu dat is nu zover. Zoals je al in mijn voorwoord
hebt kunnen lezen waren er deze keer maar 5 leden die wat hadden
ingeleverd.
Maar er zijn geen prijswinnaars deze keer. Ik ben niet heel erg streng
geweest en redelijk veel goed bevonden
Hugo Hendriks
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Springstamps Vrijdag 27 en zaterdag 28 mei 2022
Dit is een geheel nieuwe postzegelbeurs in Veenendaal in een luxe
omgeving,
het Van der Valk hotel Veenendaal: Bastion 73, 3905 NJ Veenendaal
Toegang beurs: € 6,50 waarbij inbegrepen: inpandig parkeren en
onbeperkt koffie, thee, fris.
Openingstijden: vrijdag 27 mei 10.00-18.00 uur en zaterdag 28 mei
10.00-17.00 uur.
SYMPOSIUM Vrijdagavond 27 mei 19.30-22.00 uur, symposium ‘De
mores in de filatelie, wat zijn de grenzen’.
Programma, met aansluitend discussie:
-Kun je dat maken? Juridische mores in de filatelie. Ben de Deugd,
advocaat en filatelist.
--Catalogusprijs, feit of fictie? Erik Buitenkamp, postzegelhandelaar.
Is een attest beter dan een keurstempel? Hans Wilderbeek, keurmeester
BPP.
-Zijn alleen UPU landen verzamelwaardig? Jan Heijs, auteur.
Beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Toegang gratis voor
beursbezoekers, anderen:€ 6.50 inclusief onbeperkt koffie, thee,
frisdrank. Tevoren aanmelden: pr@winterstamps.nl (Jan Heijs)
OPENBARE BIJEENKOMST ROYAL Zaterdagavond 28 mei 19.00-22.00 uur
Openbare bijeenkomst Royal Philatelic Society London.
-Boekpresentatie “Postal Routes to the Dutch Possessions in West Africa,
West-Indies and Suriname 1652 to 1919” door de schrijver Sven
Påhlman, Zweden. (In het Engels).
-De post tijdens de burgeroorlog in Liberia, Marc Parren.
Beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Toegang gratis voor
beursbezoekers, anderen € 6.50 inclusief onbeperkt koffie, thee,
frisdrank. Tevoren aanmelden: pr@winterstamps.nl (Jan Heijs).
Voor meer informatie: www.winterstamps.nl Contact:
secretaris@winterstamps.nl (Willem-Jan Leeflang) T: 06-24558742
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

Den Hoorn

015-2564090

Secretaris Ledenadministratie : A. Lupker
Penningmeester:

T. Boender

Rijnsaterwoude 06 19462323

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
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