CONTACTBLAD VAN DE NVPV ALKMAAR
september 2022 49 ste JAARGANG No 7

www.NVPV-alkmaar.nl
.
Wij nodigen u uit voor onze verenigingsavond op vrijdag 2 september
2022 in Wijkcentrum Overdie Maerlantstraat 8-10 Alkmaar, zaal open
19.00 uur.

AGENDA:
19.00 uur “SVP NIET VROEGER” bekijken van de aangeboden kavels.
20.00 uur: opening
1 Mededelingen
2 Rondvraag
3 Gratis verloting
4 Pauze
5 Veiling 150 kavels
6 Sluiting 21.30 uur

 De zaal is rolstoeltoegankelijk.
 Roken is in het wijkcentrum verboden.

Kopij voor het volgende Kaaspost uiterlijk 16 september 2022 bij de
redactie.

De volgende ledenavonden zijn:
Vrijdag 7 oktober, 4 november.
Zondag 13 november najaarsbeurs.
Vrijdag 2 december, 6 januari, 3 februari, 3 maart.
Zaterdag 15 april grote veiling.
Vrijdag 12 mei, 2 juni.
Grote veiling inlichtingen bij
Jaap Cohen :
E-mail jcohen02@hetnet.nl Tel 0299671791
Reijer de Regt : E-mail rade.regt@gmail.com Tel 0725337863
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Van de voorzitter juni 2022
Beste postzegelvrienden,

Van de voorzitter september 2022
Beste postzegelvrienden,
Hoop dat jullie gezond en aangesterkt zijn teruggekeerd van vakantie. De
Elbe fietstocht hebben Marina en ik voor 50% volbracht. Nog iets om naar
uit te kijken volgend jaar om die tocht af te maken.
Het eerste evenement dat op de rol staat is de BBQ voor de vrijwilligers bij
Manus op vrijdag 26 augustus vanaf 16.00 uur. Het aanschuiven van
stoelen na afloop van onze maandelijkse bijeenkomst is al voldoende om
bij Manus binnen te komen. Wel aanmelden gaarne. Adres: James
Wattstraat 9.Alkmaar.
Manus heeft inmiddels 44 aanmeldingen.
Dan de eerste maandelijkse bijeenkomst op 2 september op onze nieuwe
locatie, Wijkcentrum Overdie, Van Maerlantstraat 8-10, 1813 BH in
Alkmaar. Vanaf 19.00 uur ben je welkom. Als je via de A9 Alkmaar
binnenrijdt, grote rotonde kooimeer, 2 de rechts de vondelstraat in en dan
de 3 de rechts.
De Kaaspost in gedrukte vorm loopt op zijn eindje. Vanaf Januari 2023
willen we overgaan in een versie die per mail wordt toegestuurd en te
raadplegen is op de Website. We zijn bezig om de Website toegankelijker
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en overzichtelijker te maken. Je hebt nu de tijd om eventueel kinderen of
neven of nichten te interesseren om je bij te staan om de kaaspost op de site
te lezen. In een echt noodgeval zijn ze wellicht bereid om hun e-mailadres
ter beschikking te stellen. Dit is wel de toekomst en het geldt voor elk
tijdschrift. De gedrukte vorm verdwijnt. Drukken is kostbaar en de
bijkomende kosten als port rijzen ook de pan uit. Wel kunnen we zorgen
dat op de verenigingsavond enkele gedrukte exemplaren van de
veilingkavels klaar liggen.
De ALV zal plaats vinden op vrijdag 4 november. Het bestuur zal u
voorstellen om Leo Nolten, die nu de rondzending voor zijn rekening
neemt, als vijfde bestuurslid in te lijven.
De penningmeester verzoekt u om de betalingen van de zegels uit de 2
dozen van de rondzending samen te voegen bij betaling. Wel de doos
nummers vermelden. Dat maakt het aantal transacties kleiner en komt het
overzicht ten goede.
Nico en Kees gaan de najaarsbeurs weer opstarten. Zondag 13 november is
het zo ver. Zet het in je agenda
Ook de grote veiling gaat weer in voorbereiding. Je kunt al kavels
inleveren vanaf 2 september. De registratie graag digitaal. Liever niet te
lang wachten i.v.m. de voorbereidingen van Jaap en Reijer.
Hoop jullie allemaal te zien op 2 september.
Groet, sip Wiebenga

Beste postzegelvrienden,
Doordat er in de nabije toekomst overgegaan wordt op het digitale systeem
van de Kaaspost, zou het heel fijn zijn als degene waar wij nog geen Email adres van hebben het aan ons door willen geven.
Graag u e-mail adres sturen naar de redactie:
Ireen bas Verhuur@Bastweewielers.nl Tel 0657239424 of naar
wil.reemst@hotmail.nl
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KAVELLIJST, veiling 2 september 2022
Schriftelijke of telefonische biedingen bij Sip Wiebenga (contactgegevens: zie
blz. 2)
= postfris, = ongebruikt met gom en plakkerrest, ()= ongebruikt zonder
gom of nagegomd, = gebruikt. Insteekboeken en albums die onder diversen
worden aangeboden bevatten tenzij expliciet vermeld, geen zegels.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
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Land
Liechtenstein
Indonesië
Joegoslavië
Ned. en OG
Nederland
Nederland
Frankrijk
Diversen
Nederland
NOG
Italië
Cuba
Duitsland
Ned. Antillen
NU/VN/UN
Australië
Canada
Franse gebieden
België
Frankrijk
Zwitserland
Duitsland
Duitse rijk
Duitse rijk
Duitse rijk
Duitse rijk
Duitse rijk
Nederland
Frankr./Oostenr.

Omschrijving
Insteekboek blokken
/
Insteekboek wo Molluken
Map blokken
Insteekboek
Insteekboek veel blokken

Insteekboek
/
Dik insteekboek
Davo album Australië
Insteekboek
Album
2 insteekboeken
Insteekboek wo blokken
Insteekboek
Dik insteekboek
Insteekboek wo blokken
Insteekboek
Insteekboek
Insteekboek
Insteekboek
Insteekboek
681 - 682

260Y

684 - 685 kort tandje
813

Dienst 2x 145

Dienst 162
779

Insteekboek
Insteekboek oud

C.W.

40,-20,-40,-15,-15,-25,-10,--

Inzet
5,-8,-2,-2,-5,-3,-5,-1,-3,-2,-2,-1,-1,-2,-1,-2,-1,-3,-3,-2,-2,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-2,--

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Afrika
Wereld
Europa
Frankrijk
Frankrijk
Frankrijk
Frankrijk
Frankrijk
Luxemburg
Nederland
Oostenrijk
Hongarije
Ghana
Liechtenstein
Liechtenstein
Portugal
Nederland
Duitse rijk
Monaca
Wereld
Nederland
Frankrijk
Frankrijk
Frankrijk
Frankrijk
Tsjechoslowak.?
Nederland
Slovenië
Joegoslavië
Hongarije
Hongarije
Hongarije
Italië
USA
België
Zweden

Insteekboek veel flora enz./
Insteekboek Azië/Frankrijk enz.
9 blokken
Vignet/fiscaal enz.
Spoorweg enz.
10 luxe blokken

1955 1053-1058

1953 945-50

Div. zegels
/()
D9/D15, D21/D26

57-67
/
Bezetting 33II

Flora/fauna

52B

1-3

Pakket post

4x misdruk/plaatfout
146I stempel 18-1-22
Zie tanding

Dik album blokken enz.
Modern

Yv2578/2526 ?

Luxe blok epreuves ?

Bloemen 2021

Le Petit Prince 2021

Rolzegels

9 misdruk

Blok 10

Blok 8

Blok 115B

Blok 3042B

Blok 132B

Pb uit 1998

Kaartje met Eagle

Nominaal lot

Nominaal lot


200++
hoog
150,-70,-195,-88,-97,-35,-40,-170,-110,-70,-40,-320,--

90,-30,--

30,-40,-130,-55,-50,--

5,-8,-10,-10,-10,-5,-11,-6,-8,-4,-3,-3,-3,-7,-5,-4,-2,-2,-5,-16,-2,-6,-2,-1,-1,-8,-5,-3,-3,-9,-3,-3,-2,50
3,-3,-1,--

pag. 5

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
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Denemarken
Scandinavië
Italië
Wereld
Wereld
Wereld
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Ned. + diversen
Duitsland
Italië
Italië
Vaticaan
Vaticaan
Duitsland
Duitsland
Wereld/Turkije
Wereld
Ierland
Engeland
Wereld
Europa
NOG
Wereld
Canada
Australië
Zwitserland
Nederland
Suriname
Oostenrijk
Wereld
Caribisch Ned.
Nederland

Nominaal lot

Nominaal lot

Oud tot €uro
Doos
Doos
Doos
Album FDC
Insteekboek wo comb. pb
Mapje nummerzegels guldens
Doosje PTT/mapjes

Doos jaarsets gld en insteekb.
Doos FDC´s + loep
Doos Ned. modern, catalogi

Doos kantoorpost
Insteekblad blokken

Insteekblad blokken 3-4-5-6-7 
Insteekblad 9 blokken

Insteekblad 12 blokken

Insteekboek
Insteekboek
Album
3x mapjes
6x blokken insteekblad

Doos wo bundels
Doos
Doos bundels
Doos FDC
Doos veel RZB´s
8 RZB’s insteekkaart
3 RZB´s
3 RZB´s
Blokken guldens
FDC´s
Doosje
Doos
Vel + serie

Insteekboek Port Bet. schaatsen

38,--

1,-4,-5,-1,-1,-1,-5,-1,-5,-1,-3,-3,-3,-1,-3,-4,-3,-5,-1,-1,-5,-1,-2,-1,-1,-1,-1,-3,-2,-1,-3,-1,-1,-1,-3,-10,-3,--

103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

Frankrijk
Rep. Guinea
Portugal
Griekenland
Italië
Zwitserland
Roemenië
Nederland
Engeland
Guernsey
Israël
Zwitserland
Diversen
Diversen
Diversen
(Ned.?) Antillen
Diversen
Wereld
Zweden + Finl.
Duitsland
Duitsland
Wereld
BRD + DDR
Diversen
Alkmaar
Diversen
Nederland
Diversen
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Zwitserland
Griek./Portugal
Europa

Insteekboek
Insteekboekje
/
RZB
RZB
RZB
RZB
569/82
7 benzinebonnen
GBR 1387/91
GBR 218/21 553/56
Munten op zegels
48 bijzondere zegels
Suppl. Ozg + DDR 49/72
Suppl. DDR 78/80
Insteekboek wereld + Europa
Insteekboek
RZB 1930
Insteekboek
Insteekboek
Ideal album 748/1218
Dubbelen
Insteekboek
Insteekboek
Blad Filatelie jaar 1990
Herdenkszegels 1573/1973
Velletje V3764/3769
Kistje PTT-mapjes

Duitsland albums
Dik insteekboek
Dik insteekboek OG
Insteekboek
Insteekboek OG
Insteekboek, kerstzegels
2 insteekboeken
Insteekboek
Insteekboek

1,-3,-6,-1,-1,-5,-2,-1,-1,-2,-2,-2,-5,-2,-2,-2,-3,-2,-2,-2,-1,-2,-5,-0,55 !
4,-8,-3,-1,-2,-2,-2,-2,-1,-5,-5,-2,--
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139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

Europa west
Europa oost
Europa oost
Rusl./Oekraïne
Diversen
Nederland
Duitse gebieden
Rep. Suriname
Suriname
NOG
Diversen
Diversen

Dik insteekboek
Dik insteekboek
Insteekboek
Brieven
Verrassingsdoos postzegels
Insteekboek guldens

Schaubek album enkele zegels
Insteekboekje
Insteekboekje
Album
Lindner album brieven
Lindner album ringband

3,-3,-2,-2,-3,-1,-5,-3,-3,-5,-3,-1,--

NAJAARSBEURS OP NIEUWE LOCATIE
Het is medio augustus, bloedheet, veel verzamelaars zullen (nog) niet met
hun verzameling bezig zijn.
Maar de tijd gaat snel en voor dat je het weet is het 13 november, de
zondag waarop de Najaarsbeurs plaats vindt.
De eerste beurs op de nieuwe locatie : Wijkcentrum Overdie.
Over het algemeen worden de beurzen goed bezocht, maar toch zouden we
wat meer eigen leden onder de bezoekers willen zien. Het is erg interessant
om te snuffelen bij zoveel handelaren. Wie weet is er net die zegel die je al
jaren zoekt. De organisatoren doen hun best om zoveel mogelijk
handelaren/standhouders naar de beurs te halen en het evenement onder de
aandacht van een groot publiek te brengen.
Leden van onze vereniging: noteer 13 november in agenda en geheugen!
De organisatoren,
Nico Louter en Kees van Zoonen
Overleden
Op 7 augustus is ons oud-lid Piet Wetsteijn op 76 jarige leeftijd overleden.
Hij was een verwoed verzamelaar van Vuurtorens en Boten. Wij wensen
zijn familie veel sterkte toe.
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05 augustus 2022, 7:00 uur - Yvonne Kruse van ZHPV Zoetermeer

Schepen in flessen gebouwd

Zo moeilijk is het
niet om een schip in
een fles te plaatsen.
Tuig de masten op,
bevestig er touwtjes
aan, leg ze plat op
het dek en schuif ze
met schip en al de
fles in. Met behulp
van de touwtjes kun
je ze daarna weer
omhoog trekken. De
romp van het schip
moet natuurlijk wel
door de
flessenopening
kunnen. Het is ook
nog mogelijk het
volledige schip binnen in de fles te bouwen met behulp van speciaal, extra
lang en fijn gereedschap.
De Revenge was een Engels galjoen gebouwd in 1577 en werd gebruikt in
de Engels-Spaanse oorlogen Als vice-admiraal van de Engelse vloot won
Francis Drake met de Revenge de slag om de Spaanse Armada in 1588,
ook bekend als ‘the battle of Gravelines’. Als kapitein van de Golden Hind
(zegel) voer hij de wereld rond. Ook dit schip was een galjoen uit de laatste
helft van de 16e en begin 17e eeuw. De meeste grote schepen uit die tijd
waren van dit type, ook de Nederlandse Leeuwin en Mauritius.
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Kenmerkend voor een galjoen was een lage, smalle en ver naar voren
uitstekende boeg waarachter een loodrechte voorkant van de eigenlijke
romp oprees. Hierdoor konden aan de voorkant gemakkelijker zware
kanonnen worden ingebouwd. De achterbouw bleef hoog: ‘het kasteel’,
mede bedoeld als onderkomen voor de edelen en officieren.

Vasco da Gama (circa 1460-1524) was een Portugese ontdekkingsreiziger
die als eerste, via Kaap de Goede Hoop, over zee India bereikte en dus een
verbinding maakte tussen de Atlantische en Indische oceaan. Hij stelde
Portugal zo in staat om zowel in Afrika als in Azië koloniën te stichten.
Rechts onder: de route naar India.
Vasco da Gama en zijn mannen werden niet overal met open armen
ontvangen door de plaatselijke bevolking en meestal braken er felle
onlusten uit. Zijn ‘specerijen-route’ deed de Portugese economie
opbloeien. In 1503 zonk zijn nau de Esmeralda voor de kust van Oman, op
weg naar India. In 1998 werd het wrak gevonden en in 2013-2015
geborgen door David Mearns.
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De ‘Torre de Belém’, de ‘Toren van Belém’, is een 16e eeuws fort gelegen
in Lissabon, dat dienst deed als vertrek- en aankomstpunt voor de
Portugese ontdekkingsreizigers. Uiterst rechts zie je het monument voor de
ontdekkingsreizigers in de vorm van een schip met gebolde zeilen. Op de
voorplecht staan 33 prominenten uit de Portugese geschiedenis. Voorop de
staatsman Hendrik de Zeevaarder, met in zijn hand een model van een nau.
Een Nava is een schip dat tijdens de kruistochten in de middeleeuwen werd
ingezet. De romp was rond, bijna bolvormig en het schip had meestal drie
masten met Latijnse zeilen. Een Latijns zeil is een driehoekig zeil dat met
de top omhoog aan de mast gevoerd wordt. Men ziet ze tegenwoordig nog
in de Middellandse Zee. De nava is gebouwd volgens hetzelfde principe als
de caravel en de karveel, hoewel in de loop der tijd natuurlijk aanpassingen
en verbeteringen zijn aangebracht.
De Mayflower is een voorbeeld van een Nederlandse fluyt. Pieter Jansz.
Liorne (Hoorn, 1561-1620) zou een groot aandeel gehad hebben in de
ontwikkeling ervan. De fluyt was een bewapende driemaster en was
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bedoeld als vrachtschip. De Hollandse Republiek had behoefte aan een
zeer snel schip met een maximum aan ruimte en zo’n beperkt mogelijke
bemanning. Het werd ingezet voor de internationale handel door de VOC.
Het Engelse schip de Mayflower vervoerde een groep Engelse families, de
‘Pilgrims’, die in 1620 naar Amerika wilden wegens
godsdienstonderdrukking. Ook de korte periode in Leiden was hun niet zo
goed bevallen. Ze besloten te vertrekken, samen met de rest van de groep
in Engeland, naar Amerika, het nieuwe ‘beloofde land’.
Het Grote Jacht werd in 1678/79 gebouwd op een werf in Kolberg,
Duitsland, voor keurvorst Friedrich Wilhelm von Brandenburg, naar een
voorbeeld van het jacht van de Hollandse stadhouder Prins Willem III van
Oranje. Het schip is van het type ‘Hollands Statenyacht’: een zeilschip met
één mast en bewapend met acht houten kanonnen. Gestationeerd aan de
Oostzeekust voer het vanaf 1693 naar Amsterdam, op de Nederrijn, Emden
en later naar Londen.
De Santa Maria, het vlaggenschip van Christoffel Columbus, geboren in
Genua, was een carraca (Nederlands: kraak, Spaans: carraca, Portugees:
nau). Dit was een zeewaardig zeilschip met drie of vier masten, dat werd
ontwikkeld in de 14e en 15e eeuw in Europa, hoofdzakelijk in Portugal.
Columbus maakte hiermee zijn eerste ontdekkingsreis naar Amerika in
1492, samen met de kleinere karvelen de Niña en de Pinta.
Ook de schepen waarmee Ferdinand Magellaan (Portugees in Spaanse
dienst) in 1519 uit Andalusië vertrok waren van dit type. Zijn nau de
Victoria was het eerste schip in de geschiedenis dat rond de wereld voer
(1519 tot 1522). Van de gehele vloot kwam slechts de Victoria terug. Later
werd dit type schip doorontwikkeld tot het galjoen dat model stond voor de
17e eeuwse retourschepen die de welvaart van onze Gouden Eeuw
brachten.
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Daar zouden ze de ‘Plymouth Colony’ stichten, een kolonie op religieuze
basis en een sobere levensstijl. Slechts de helft van de groep overleefde de
eerste, barre winter aldaar, maar met behulp van de lokale, oorspronkelijke
bevolking vierden ze een jaar later hun eerste herfst-oogstfeest:
Thanksgiving. Sindsdien is dit feest niet meer weg te denken uit het leven
in de Verenigde Staten en Canada. Veel inwoners van de V.S. zijn er erg
trots op als ze een voorouder kunnen aanwijzen die nog met de Mayflower
naar Amerika gekomen is.
De Derfflinger, afgebeeld op onderstaand kaftje van het postzegelboekje, is
ook van het type fluyt (Duits: Fleute). Hij werd gebouwd in 1675 voor
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Friedrich Wilhelm van Brandenburg en heette aanvankelijk ‘Wolkensäule’.
Later vernoemd naar generaal Georg von Derfflinger (1606-1695).
Over het schip de Harun el-Rashid heb ik geen informatie kunnen vinden,
maar over de naam des te meer. Harun al-Rashid (763-809) was de kalief
van de Abbasiden Dynastie in het Midden-Oosten tussen de jaren 786-809.
Zijn leven en bewind vormden inspiratie voor de sprookjes van Duizenden-één-nacht. Sprookjesachtig was hij allerminst. Hij was een omstreden
tiran, aanbeden en verguisd. Hij onderhield ook contacten met de westerse
wereld, zoals met Karel de Grote, die hij veel kostbare geschenken stuurde,
waaronder een olifant.
Onverwachte informatie vond ik bij de schrijver Karl May (1842-1912), de
man die helaas altijd in één adem wordt genoemd met Winnetou en Witte
Veder. Hij heeft zo oneindig veel meer geschreven! In zijn roman ‘Van
Bagdad naar Istanboel’ uit 1892, het derde deel van een roman die zich
afspeelt in het Turkse rijk, doet hij een aardig boekje open over deze Harun
al-Rashid.
En dan was er een link met Sinbad de Zeeman. Zijn avonturen volgden ook
de weg naar Duizend-en-één-nacht. Hij kende Harun al-Rashid persoonlijk
en noemt hem meerdere malen in zijn ‘Zeven Reizen’. Links onder Harun
al-Rashid, rechts Sinbad de Zeeman.
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Leuke breinbreker Veel succes.

Puzzel voor de maand juni, veel succes!!!!! Graag je oplossing sturen naar Ireen
E Mail Verhuur@Bastweewielers.nl of naar wil.reemst@hotmail.nl
Men kan het ook nog inleveren op de clubavond voor de opening bij Ireen.

Ik wil graag alle mensen bedanken die zoveel postzegels en aanverwante
albums gedoneerd hebben aan de postzegelvriend. U kunt ook de zegels
doneren bij mij thuis. Bel dan even en we maken een afspraak. Alles is
welkom en dan zorg ik dat het op de goede plaats terecht komt.
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Vriendelijke groeten Ireen Bas.

De vriendenpagina is bedoeld voor u, leden van onze
vereniging. Op deze pagina kunt u gratis uw advertentie kwijt. Plaatsing
van de advertenties blijft te allen tijden onder voorbehoud, het bestuur is
vrij om een advertentie te weigeren. Opgave voor een advertentie kunt u
doen bij Wil Reemst, zie voor contactgegevens voorblad binnenzijde.

Gezocht: Winkelwagen-reclame-muntjes, ze zijn er in metaal en plastic en
worden vaak als promotieartikel weggegeven. Heeft u een dergelijk muntje
en gebruikt u het niet? U maakt mij er blij mee.
Mees Schotten Tel 0725897107
Gevraagd: koop of ruil, oude ansichtkaarten/foto s tot 1965 van
dorp/stad/fantasie/filmster/militair/vliegtuigen/sport.
Ook Nederlandse en Duitse eurozegels v.a.2002, gestempeld of postfris
(ook zonder gom) Tevens interesse in sluitzegels met reclame, [geen
tbc)belasting-en firma -perforatiezegels. Tel 072 5337863
Email:rade.regt@gmail.com
De Stichting “DE POSTZEGELVRIEND” stelt zich ten doel langdurig
De Stichting Postzegelvriend stelt zich ten doel langdurig zieken en
gehandicapte postzegelverzamelaars te helpen met het opbouwen en
voortzetten van hun verzameling. Dit geschiedt o.a. door toezending van
donaties, alle soorten postzegels of werken als vrijwillig(st)er. Er is een
briefwisseling met een vaste correspondent en de stichting geeft
het blad “De Postzegelvriend” uit. Inlichtingen bij Ireen Bas.
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