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                   CONTACTBLAD VAN DE NVPV ALKMAAR   

  Maart 2022                      49 ste JAARGANG  No 3 

                www.NVPV-alkmaar.nl 

. 

Wij nodigen u uit voor onze  verenigingsavond op vrijdagavond 4  maart 
2022 in de toneelzaal van “de Rekere “ Drechterwaard 16 1824 EX 
Alkmaar, zaal open 19.00 uur 
 
AGENDA: 
19.00 uur “SVP NIET VROEGER’ bekijken van de aangeboden kavels. 

 Met inachtneming van de anderhalve meter afstand regel. 

20.00 uur: opening 

1 Mededelingen  

2.Verslag 4 februari 2022 

3 Rondvraag 

4 Maandpuzzel 

5 Gratis verloting 

6 Pauze 

7 Veiling 150 kavels 

8 Sluiting 21.30 uur 

 

   De zaal  is rolstoeltoegankelijk. 

 Roken is in het buurtcentrum verboden. 

 

Kopij voor het volgend nummer moet uiterlijk 14 Maart 2022 op  

de redactie zijn. 

 

De volgende ledenavonden zijn:  
6 mei, 3 juni, 2022 
Beurs 20 maart,  

7 april vervalt i.v.m. de grote veiling  

Grote veiling 16 april. 

 

Voorjaarsbeurs, 20 maart, inlichtingen bij  

Nico Louter, nicolouter@xs4all.nl  tel 0614931087 

Kees van Zoonen, cp.e.vanzoonen@gmail.com 
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Maart 2022 van de voorzitter Kaaspost 
 
Beste leden van de NVPV Alkmaar 
 

Beste postzegelvrienden en -vriendinnen, 

10 februari dat ik dit stukje schrijf want we gaan een week met dochter en 

kleinzoon van 4 op de wintersport. Wordt de hoogste tijd dat het joch 

eindelijk eens skiën leert hè       . Hoop dat ik mij kan beheersen om niet 

zelf te gaan skiën, hoogstens wat langlaufen, maar let op hoe ik 4 maart 

binnenkom. Bij strompelen of rollator gelieve niet te lachen. 

Nu nog onze maart bijeenkomst, even goed luisteren naar Ernst hoe we ons 

moeten gedragen, maar gevoelsmatig zeg ik dat afstand houden, geen 

handen schudden en bij klachten thuis blijven nooit kwaad kan. Na 4 maart 

gaan we de voorjaarsbeurs doen op zondag 20 maart. Nico en Kees hebben 

echt hun best gedaan en zij en het bestuur hopen dat we jullie allemaal 

kunnen begroeten. In Egmond-Binnen hangen de wervende teksten al bij 

de DEKA en in buurthuis De Schulp. 

Dan de Grote Veiling. Minder kavels dan gebruikelijk, ongeveer 500 stuks. 

Dat lijkt op dit moment het maximaal haalbare aantal. Kort dag om nog 

iets in te leveren maar het zou nog net kunnen. Ook hier geldt dat het in 

principe georganiseerd wordt voor de leden, dus kom kijken. Er zit altijd 

iets voor je bij. 

De rondzending doet het goed, Leo heeft er zin in en zet de boel naar zijn 

hand. Mooi om de waardering te horen van inzenders die door de grotere 

roulatiesnelheid eerder hun boekjes terug hebben en dus ook de afrekening 

en ook tussentijds te weten kunnen komen waar de boekjes uithangen.  

De bijeenkomst van de eerste vrijdag in april gaat niet door in verband met 

de Grote Veiling. 

Jullie hebben nog een antwoord te goed op de vraag bij de laatste ALV 

over de invulling van het jubileum. Geen BBQ in verband met ouderen die 

hier niet zo veel om geven. We hebben gesproken over andere 

mogelijkheden en zijn gekomen op een vaartocht vanuit Alkmaar naar het 

Alkmaardermeer met aan boord een buffet. We doen dat in een jaargetijde 

dat het zonnetje meestal schijnt. Overigens duurt het nog een paar jaar 

hoor, maar je kunt maar beter op tijd zijn met de plannen. We zoeken nog 

wel naar een filatelistisch tintje aan boord, quiz of waar hebben we de 
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driegaats Roltanding verstopt? Tentoonstelling van ansichtkaarten van 

Oud-Alkmaar? Moet allemaal aan boord kunnen. Ideeën welkom. 

Hoop jullie te zien op 4 maart. 

 

Verslag van de bijeenkomst van de leden van de NVPV Alkmaar op 

vrijdag 4 februari 2022 in gebouw De Rekere te Alkmaar 

40 leden zijn aanwezig en het voltallige bestuur is ook aanwezig. 
1. De leden hebben inzage in de kavels van de veiling vanaf 19.00 uur 
2. De voorzitter opent de bijeenkomst te 20.00 uur. 
3. Mededelingen 

3.1. Traditiegetrouw openen we de eerste bijeenkomst van een nieuw 
jaar met elkaar een goed en gelukkig nieuwjaar te wensen. Zo ook 
nu. Niet terugkijken, maar vooruitkijken. Een drankje van het 
bestuur hoort er wel bij. Zonder bonnetje, wel een muntje. Te 
verkrijgen via Ireen. 

3.2. Op 1 september 2022 moeten we uit ons gebouw hier. We hebben 
besloten om naar wijkcentrum Overdie te gaan. Goede ruimtes, 
ruime parkeergelegenheid. Beperkte opslag, dus voor de 
veilingopslag moeten we iets vinden. Vooralsnog hebben we een 
oplossing. Andere locaties zijn onderzocht, maar zijn afgevallen 
vanwege beschikbare ruimte. 

3.3. De voorjaarsbeurs is aanstaande, op 20 maart 2022. Komt allen. We 
hebben voldoende handelaren en eigen leden die ook verkopen. 
Neem ook gezellig  je familie mee. Nico en Kees werken hard aan de 
voorbereidingen. 

3.4. De Grote veiling komt een maand na de voorjaarsbeurs. Jaap Cohen 
wacht op jullie spectaculaire inzendingen, maar dan moet het wel 
snel. Jaap legt uit wat postfris precies is, zonder plakkers (resten) 
enz. Liever geen Nederland tussen 1960 en de eeuwwisseling. 

3.5. Over de rondzending alleen maar lof. De doorloop is sneller en dat is 
goed voor de club en de verzamelaar.  

4. Het verslag van 7 januari is niet gemaakt omdat er geen bijeenkomst was. 
Wel moet het verslag van 3 december nog worden goedgekeurd. 
4.1. Geen op- op aanmerkingen. 

5. Rondvraag 
5.1. Geen vragen of opmerkingen 

6. De maandpuzzel telde 10 goede inzendingen. De gelukkige was Andy van 
Tilburg. Net als de vorige keer, maar toen was hij de enige. 
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7. Gratis verloting 
7.1. De winnaars zijn Manus van Tol, Jaap Cohen,  J.Lamers, Juan de 

Groot,  Ineke Visser,  Gefeliciteerd allen. 
8. De veiling wordt gedaan door Bert Huisenga. Snel en gedecideerd. Dank 

Bert. 
9. Na ontvangst van de rekening en het ophalen van de kavels wordt het 

meubilair opgeruimd. Dan kan ieder naar zijn residentie om zijn/haar 
verworvenheden een mooie plek te geven. 

10. Sluiten te 21.35 uur. 
 

EINDELIJK WEER EEN BEURS ! 

 

De laatste beurs die onze vereniging organiseerde was de Najaarsbeurs op 

10 november 2019. En toen begon covid 19, het coronavirus, de wereld te 

teisteren. 

Geen beurzen in 2020 en 2021. Maar nu lijkt de Voorjaarsbeurs op zondag 

20 maart het groene licht te krijgen. Weliswaar zullen we ons aan de dan 

geldende coronamaatregelen moeten houden. Dat is geen probleem nu we 

eindelijk weer een beurs  kunnen organiseren. 

Ongeveer 15 standhouders/handelaren hebben toegezegd op 20 maart 

aanwezig te zullen zijn met postzegels, ansichtkaarten, munten en 

filatelistische accessoires.. 

Tussen 11.00 en 13.00 uur kan men advies krijgen over het eventueel van 

de hand doen van een verzameling. 

De Voorjaarsbeurs vindt plaats in Stichting de Rekere 2.0, Drechterwaard 

16, Alkmaar.Er is catering aanwezig; er dient met pin betaald te worden.. 

De toegang is gratis.Tot ziens op zondag 20 maart a.s. ! 

Nico en Kees. 
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KAVELLIJST, veiling maart 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 Land Omschrijving C.W. Inzet 

1 Zwitserland 130/132                                       150,-- 14,-- 

2 Zwitserland 143/144                                       45,-- 4,50 

3 Zwitserland 179x/184x                                   195,-- 18,-- 

4 Zwitserland 189x/191x                                   170,-- 14,-- 

5 Zwitserland 189z - 190x - 191z                      95,-- 8,-- 

6 Zwitserland 233z/234z - 245z                         163,-- 14,-- 

7 Zwitserland 234x (op glad papier)                  100,-- 8,-- 

8 Zwitserland 417 - 419 - 774 - 719  rest  40,60 4,-- 

9 Zwitserland 455 PAX                                     120,-- 13,-- 

10 Zwitserland 457                                               ? 90,-- 7,-- 

11 Zwitserland Blok 12                                    160,-- 19,-- 

12 Bund 116                                              48,-- 4,-- 

13 DDR 282/283 - 296/297 - 303/306      90,-- 7,50 

14 DDR 289/292                                       50,-- 4,50 

15 DDR 926/933 (kleinbogen)              40,-- 4,-- 

16 DDR 1012/3 - 1039/1044 (6-blok)   53,-- 5,-- 

17 Frankrijk 251                                              35,-- 3,-- 

18 Frankrijk 294                                              28,-- 2,50 

19 Frankrijk 306 - 312 - 315                            32,50 2,50 

20 Frankrijk 538/549                                       24,-- 2,-- 

21 Duitsland 111/112                                       45,-- 4,50 

22 Duitsland 113/115                                       140,-- 14,-- 

23 Duitsland 116                                              45,-- 4,50 

24 Duitsland 117/120                                       170,-- 17,-- 

25 Duitsland 121/122                                       100,-- 10,-- 

26 Duitsland 139/140                                       160,-- 16,-- 

27 Duitsland 141/142                                       100,-- 10,-- 

28 Duitsland 143/146                                       140,-- 14,-- 
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29 Duitsland 153/154                                       40,-- 4,-- 

30 Duitsland 156/159                                       100,-- 10,-- 

31 Duitsland 167/170                                       40,-- 4,-- 

32 Duitsland 171/172                                       55,-- 5,50 

33 Duitsland 173/176                                       100,-- 10,-- 

34 Duitsland 200/203                                       55,-- 5,50 

35 Duitsland 222/225                                       45,-- 4,50 

36 Berlijn 140/154                                       55,-- 5,50 

37 Duitse Rijk 263/267                                       140,-- 10,-- 

38 Duitse Rijk 689/690                                    25,-- 2,50 

39 Luxemburg 552/554                                       32,-- 3,-- 

40 Luxemburg Boekje 2                                  15,-- 1,50 

41 Luxemburg 572/574                                    200,-- 10,-- 

42 Luxemburg 555/557                                       80,-- 4,-- 

43 Zwitserland 129                                              110,-- 5,-- 

44 Zwitserland 25                                                40,-- 1,-- 

45 Zwitserland 681/682                                    40,-- 1,-- 

46 Luxemburg Insteekboek                              8,-- 

47 Nederland Album 1960/1975  5,-- 

48 Diversen Davo Luxe 20 BLANCO bladen  4,-- 

49 Diversen Davo Luxe 20 BL. bl. (met Ned.)  4,50 

50 Diversen Davo Luxe Suppl. 2000/2001  2,-- 

51 Diversen Davo Luxe Suppl. 2002/2004 cpl.  4,-- 

52 Diversen Davo Luxe Suppl. 2005  2,-- 

53 Diversen Importa Suppl. Luxe + Port + RT  1,-- 

54 Nederland Oude Kinderbedankkaarten  1,-- 

55 Nederland 10 blz vol                           /  2,-- 

56 Nederland Stockboek                                 3,-- 

57   Oud fotoalbum +foto’s +ansichten  2,-- 

58 Nederland Doos oude bundels/stempels  2,-- 

59 Nederland Doos afgeweekt met beter  2,50 

60 Nederland Stockboek iets RT en €                2,-- 

61 Nederland 1 en 2                                           70,-- 2,-- 

62 Nederland FDC 144A + blok 20,-- 2,-- 

63 Nederland FDC 153A + blok 35,-- 2,50 

64 Nederland FDC's  457-530 (17 stuks) blanco  6,-- 

65 Diversen Nieuwe lamp met vergrootglas  2,50 



 7 

66 Diversen Stapel plastic mapjes voor kaarten  3,-- 

67 Nederland 2 rondzendboekjes €-zegels  1,-- 

68 Australië Insteekboek vol  8,-- 

69 Wereld Insteekboek vol  5,-- 

70 Duitsland Insteekboek 1983/'99  10,-- 

71 Duitsland Victoria album veel lege bladen  3,-- 

72 Duitsl. + DDR Insteekboek  2,-- 

73 Duitsland  Insteekboek  5,-- 

74 Turkije+Oostenr Insteekboek  5,-- 

75 Noorw. + IJsl. Insteekboek  5,-- 

76 Zweden + Finl. Insteekboek  5,-- 

77 Griekenland Insteekboek  5,-- 

78 Nederland Insteekboek  1,-- 

79 Nederland Insteekboek  1,-- 

80 Nederland Insteekboek  1,-- 

81 Motief Auto's                                       1,-- 

82 Motief Paddestoelen                             1,-- 

83 Motief Treinen                                     1,-- 

84 Diversen 9 RZB                                           5,-- 

85 Wereld Doos  7,-- 

86 Wereld Doos  7,-- 

87 Wereld Doos  7,-- 

88 Frankrijk Album 1970/1980 274,-- 10,-- 

89 Tsjechoslow. Insteekboek  1,-- 

90 Duitsl./Berlijn Insteekboek  5,-- 

91 Duitsland  Insteekboek  2,-- 

92 Frankrijk  Insteekboek  5,-- 

93 België/Lux./Ned Insteekboek  2,50 

94 Zwitserland Insteekboek  2,-- 

95 Diversen Dik insteekboek leeg  5,-- 

96 Diversen Dik insteekboek leeg  5,-- 

97 DDR 662 op brief 65,-- 6,50 

98 Frankrijk 576/577                                    27,50 2,50 

99 Sowjet Zone 212/227                                       40,-- 3,-- 

100 Rheinland Pfalz 51/52                                           28,-- 2,50 

101 Rheinland Pfalz 35                                                20,-- 2,-- 

102 Baden 7                                                  35,-- 3,50 
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103 Baden 31                                                18,-- 1,50 

104 Duitse Rijk 245                                              150,-- 15,-- 

105 Duitse Rijk 571/572                                    25,-- 2,50 

106 Duitse Rijk 606/607                                       50,-- 5,-- 

107 Duitse Rijk 643/645                                    15,-- 1,50 

108 Europa Insteekboek Oostblok-landen  3,-- 

109 Haïti + Hawaii Insteekboek                           /  2,-- 

110 Zuid-Amerika Klein insteekboekje                     1,-- 

111 Polen, e.a. Klein insteekboekje                     2,-- 

112 Midden-Oosten Map                                              1,-- 

113 Duitse Rijk 651/659 op kaart-deel                 25,-- 2,-- 

114 Geall. Bezetting 965/966 spec. Stempel                          1,-- 

115 Nederland P 1/2                                            35,-- 3,-- 

116 Nederland Album FDC ook €  3,-- 

117 Diversen Lindner Cept 1986/1990  3,-- 

118 Diversen Lindner Cept 1980/1985  3,-- 

119 Diversen Lindner Cept 1972/1979  3,-- 

120 Nederland Davo album automaatboekjes   4,-- 

121 Nederland Davo album veel port  8,-- 

122 Nederland Davo album 1945/1968  3,-- 

123 NOG Album  1,-- 

124 Diversen Lindner albumbladen Cept '86/'88  1,-- 

125 Diversen Davo ST album China 1990/1997  8,-- 

126 Ned. Indië Rondzendboekje wo Japanse Bez.  5,-- 

127 Wereld Rondzendboekje  1,-- 

128 El Salvador RZB Guatamala Honduras  2,-- 

129 Scandinavië Rondzendboekje  1,-- 

130 Ned. Indië Rondzendboekje  1,-- 

131 Cept Rondzendboekje  3,-- 

132 Costa Rica Rondzendboekje Cuba  1,-- 

133 België Rondzendboekje  5,-- 

134 België Rondzendboekje  8,-- 

135 GB gebieden Rondzendboekje  3,-- 

136 Wereld Rondzendboekje  2,-- 

137 Franse gebieden Rondzendboekje  2,-- 

138 Oostenrijk Rondzendboekje Liechtenstein  5,-- 

139 Duitsland Rondzendboekje  1,-- 



 9 

140 Brazilië Rondzendboekje veel   3,-- 

141 vervallen     

142 vervallen     

143 Ierland Rondzendboekje  3,-- 

144 Wereld 2 Rondzendboekjes  1,-- 

145 Duitsland Rondzendboekje  3,-- 

146 Wereld 3 Rondzendboekjes  3,-- 

147 Duitsland Rondzendboekje  1,-- 

148 Polen Rondzendboekje  2,-- 

149 Frankrijk Rondzendboekje  4,-- 

150 Europa Rondzendboekje  3,-- 

 
Schriftelijke of telefonische biedingen bij Sip Wiebenga (contactgegevens: zie 

binnenzijde voorkant) 

= 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. 

 

 

Puzzel maart niet zo moeilijk deze keer 

 
Oplossing voor de nieuwe 
puzzel kunt u sturen naar 
Ireen Bas, Voorstraat 75 1931 
AH Egmond aan Zee. E-mail 
verhuur@bastweewielers.nl 
of  Wil@Reemst.eu .  

Ook kunt de oplossing op de 

verenigingsavond bij de 

bestuurstafel inleveren. Zorg 

dat u dat wel aan het begin 

van de bijeenkomst doet. 

 

 

 

 

mailto:verhuur@bastweewielers.nl
mailto:Wil@Reemst.eu
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VOORJAARSBEURS 20 MAART 2022 
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Selectie Olympische Winterspelen Beijing 2022 

De 24e Olympische Winterspelen worden gehouden in Beijing van 4 tot en 

met 20 februari 2022. Beijing is de elfde stad die de Olympische Spelen 

voor een tweede keer mag organiseren en de eerste stad die zowel de 

Zomerspelen (in 2008) als de Winterspelen toegewezen heeft gekregen. 

China organiseert 7 sporten in 26 venues. In totaal worden 109 wedstrijden 

gehouden en zijn 109 x 3 medailles te winnen. De 13e Winter Paralympic 

Games worden gehouden van 4 tot en met 13 maart 2022 ook in Beijing. 

 
China (2017): Logo’s Winterolympics and Paralympics 2022. 

Er waren zes kandidaat-steden: Lviv (Oekraïne), Krakau (Polen), 

Stockholm (Zweden), Oslo (Noorwegen), Alma-Ata / Almaty 

(Kazachstan), Beijing (China). Om uiteenlopende redenen bleven er twee 

steden (Alma-Ata en Beijing) over waaruit gekozen kon worden door de 

IOC leden. Op 31 juli 2015 werd er tijdens het 128e congres van het 

Internationaal Olympisch Comité in Kuala Lumpur gestemd over de 

gaststad. Beijing kreeg in de eerste stemronde de meerderheid van de 

stemmen (44 tegen Alma-Ata (40)) en werd verkozen tot gaststad.  

De openingsceremonie 

We zitten klaar met onze lunch (brood en melk) voor de televisie op 4 

februari 2022 om 13:00 uur (NL-tijd, in Beijing is het zeven uur later). 

Voor de zekerheid hebben we de Bosatlas en de vlaggenatlas uit de kast 

gehaald zodat we alle landen kunnen vinden in de wereld en de verklaring 

kunnen vinden van de kleuren alle exotische vlaggen. 

Er doen sporters mee uit 91 landen. Debuterende landen zijn Haïti en 

Saoedi-Arabië. Rusland wordt geweerd vanwege een grootschalig Russisch 

dopingschandaal. Wel mochten Russen van wie was aangetoond dat ze 
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schoon waren, meedoen onder de olympische vlag. Zij worden aangeduid 

als Russisch Olympisch Comité (ROC). Noord-Korea is door het IOC 

geschorst voor deze Spelen. Taiwan wordt 

Chinese Taipei genoemd. 

 

Gambia (2008): Olympische Spelen 2008 – 

Nationaal Stadion Beijing. 

Tijdens de openingsceremonie was een 

show te zien van de Chinese filmregisseur 

Zhang Yimou. Hij regisseerde ook de openingsceremonie van de 

Zomerspelen van 2008. De openingsceremonie werd gehouden in 

het Nationaal Stadion van Beijing ook wel het Vogelnest of Birdnest 

genoemd. Op de tribune zaten weinig hoge buitenlandse gasten. De 

Verenigde Staten, om diplomatieke redenen en andere westerse landen 

gaven corona op als reden om thuis te blijven. Maar de werkelijkheid van 

de absentie heeft te maken met de mensenrechten situatie in China 

(Oeigoeren, HongKong, Tibet) en de kwestie Taiwan. In feite is er een 

tweedeling ontstaan door het ontbreken van leiders van democratische 

landen en de aanwezigheid van leiders van autocratische landen. Wel 

aanwezig zijn onder andere de leiders van Rusland en Kazachstan. 

Vanzelfsprekend zijn aanwezig IOC-voorzitter Thomas Bach, de Chinese 

 
president Xi Jinping, de Verenigde Naties baas António Guterres en 

topman van de WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus. 

In overleg met het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft de 

Postadministratie van de Verenigde Naties (UNPA) een 

herdenkingscollectie uitgegeven ter gelegenheid van de Winterspelen 2022 

om de bijdrage van sport aan de vrede over de hele wereld te 

benadrukken. Als eerste editie die 
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suggestieve elementen van de Olympische Winterspelen bevat, zijn deze 

‘Sport voor Vrede’-zegels nog een ander symbool van de steun van de VN 

voor de missie van de Olympische Spelen om de beste wintersporters van 

de hele wereld te verenigen, zonder enige vorm van discriminatie dan ook, 

in vreedzame en respectvolle concurrentie. Deze uitgifte is een primeur 

voor de Winterspelen. 

  
 

Op de zes postzegelvellen staan verschillende Olympische wintersporten 

afgebeeld, waaronder ijshockey, snowboard, kunstschaatsen, bobsleeën, 

curling en alpineskiën. De postzegels werden geïllustreerd door Feifei 

Ruan uit China en ontworpen door Rorie Katz (Verenigde Naties). De 

zegels zijn gerelateerd aan de VN-wapenstilstandsresolutie getiteld 

‘Building a peace and better world through sport and the Olympic Ideal’. 

Dit werd bij consensus door alle 193 VN-lidstaten en mede gesteund door 

173 lidstaten tijdens de 76e zitting van de Algemene Vergadering van de 

VN op 2 december 2021. Het toont de erkenning door de internationale 

gemeenschap van de VN van de kracht van sport en de relevantie van de 

Olympische Spelen om de wereld samen te brengen in vreedzame 

competitie, wat hoop biedt op een betere toekomst. De resolutie roept op 

tot naleving van de Olympische wapenstilstand voor de Olympische en 

Paralympische Spelen in Beijing 2022, van zeven dagen voor de start van 

de Olympische Spelen, op 4 februari 2022, tot zeven dagen na het einde 

van de Paralympische Spelen. 

China (2004): Nationale vlag en embleem PRC. 



 14 

     

Het onderstreept het belang van samenwerking tussen de lidstaten om 

gezamenlijk de waarden van het Olympisch Bestand over de hele wereld 

uit te voeren, en benadrukt de belangrijke rol van het Internationaal 

Olympisch Comité, het Internationaal Paralympisch Comité en de 

Verenigde Naties in dit opzicht. De resolutie ondersteunt ook de 

verwachting dat de Olympische Winterspelen in Beijing 2022 een zinvolle 

kans zullen zijn om de kracht van sport te benutten om de wereld vooruit te 

helpen door een sfeer van vrede, ontwikkeling, veerkracht, tolerantie en 

begrip te bevorderen, en alle delegaties van Nationale Olympische en 

Paralympische Comités om deel te nemen aan de Spelen. Het roept alle 

lidstaten op om samen te werken met het Internationaal Olympisch Comité 

en het Internationaal Paralympisch Comité bij hun inspanningen om sport 

te gebruiken als een instrument om vrede, dialoog en verzoening te 

bevorderen in conflictgebieden tijdens en na de periode van de Olympische 

en Paralympische Spelen. Deze woorden werden ook genoemd in de 

speech van IOC-voorzitter Thomas Bach: ‘Give peace a chance’. 

 

De vlag van China wordt binnengedragen. De rode vlag bestaat uit vijf 

sterren. De achtergrondkleur rood symboliseert het communisme en het 

bloed van de Chinese soldaten die in oorlogen stierven. De vijf sterren 

symboliseren de Chinese communistische partij (grote ster) en de vier 

sociale klassen (de arbeiders, de boeren, de kleine burgerij en de ‘nationale 

bourgeoisie’, patriottische ondernemers). Er wordt soms gesteld dat de 

grootste ster voor de Han-Chinezen staat en de vier kleinere voor de vier 

andere grote volkeren in China: de Hui-Chinezen, de Mongolen, de 

Tibetanen en de Mantsjoes; dit kan echter zijn voortgekomen uit 

verwarring met het principe ‘Vijf rassen binnen één eenheid’ 

en de bijbehorende vlag die tussen 1911 en 1928 in China werd gebruikt. 
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China (1950): 1e verjaardag van Volksrepubliek China. 

De vlag gaat in de arena door de hand van 56 officiële etniciteiten. Aan het 

einde wordt door Chinese militairen de vlag gehesen en het nationale 

volkslied gezongen. De show is volledig gedigitaliseerd met een menselijk 

aspect. Vooral kinderen worden ingezet door de regisseur. Het lijkt of de 

arena een groot videogame is waarbij de kijker het spel aanstuurt. Alle 

eerdere Winter Games met hun steden en jaartal worden geprojecteerd op 

een mega ijsblok. In de show wordt als ‘logo’ de sneeuwvlok gebruikt in 

combinatie met olijventakken. 

De olijftak is in de Europese cultuur een symbool van de vrede. 

De olijftak staat voor vrede, verzoening en hoop. Het aanbieden van 

een olijftak is een verzoenend gebaar. De symboliek is al erg oud, de 

olijfboom groeit langzaam en heeft rust en tijd nodig om te bloeien. 

Waar veel olijfbomen groeien is dus kennelijk lange tijd vrede. 

Waarschijnlijk gebruikten de Grieken daarom de olijftak als symbool van 

vrede. Dit thema gebruikt China voor deze Winter Spelen. Sneeuwvlokken 

werden eerder gebruikt bij vorige Winter Spelen               (Squaw Valley 

(1960), Grenoble (1968)).  

  

Landenparade  Nederland 

De landenparade start zoals gebruikelijk met Griekenland. Alle 91 landen 

lopen de arena binnen waarbij ze worden begroet door Chinese mannen en 

vrouwen zwaaiend langs de kant. Schaatser Kjeld Nuis en kunstrijdster 
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Lindsay van Zundert dragen gezamenlijk de Nederlandse vlag het stadion 

in tijdens de ceremonie. De afvaardiging van ‘TeamNL’ bestaat uit 22 

atleten en 26 begeleiders. Nederland is van de 91 deelnemende landen als 

60e aan de beurt om zich te laten zien aan het publiek. 

     

Meer dan de helft van de Nederlandse sporters is er niet bij. Veel atleten 

komen al snel in actie op de Spelen en de openingsceremonie past niet in 

de voorbereiding. Bij de ceremonie moeten atleten enige tijd staan voordat 

ze beginnen aan de vlaggenparade. Bovendien is de temperatuur in Peking 

vrijdagavond ruim onder het vriespunt.  

Chinees Taipei 

Chinees Taipei is een van de landen die deelneemt aan de Olympische 

Spelen. Chinees Taipei debuteerde op de Zomerspelen van 1932. Veertig 

jaar later (1972) kwam het voor het eerst uit op de Winterspelen. Tot en 

met 1948 kwam het land uit onder de naam Republiek China en omvatte 

het land naast het eiland Taiwan ook het Chinese vasteland. De naam 

‘Chinees Taipei’ wordt sinds 1984 gebruikt. Tot die tijd kwam het sinds 

1956 onder de naam Taiwan uit. Die naam mocht het van het IOC op 

aandringen van China niet meer gebruiken, evenals de Taiwanese vlag. 

Alle partijen gingen akkoord met de deelname onder de naam ‘Chinees 

Taipei’ en met het gebruik van een 

speciale olympische vlag. 
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Taiwan (1980); Definitives – National Flag. 

Van links naar rechts hieronder: Taiwanese vlag, Chinese Taipei-vlag 

(specifiek gemaakt voor wanneer Taiwan deelneemt aan de 

Olympische Spelen), en de Olympische vlag.  

Andere kwestie: zal de delegatie van Taiwan in het stadion aangekondigd 

worden als ‘Zhonghua Taipei’ of ‘Zhongguo Taipei’? Eén karakter 

verschil, maar voor de Taiwanezen een gevoelig punt. Het is het verschil 

tussen ‘Chinees Taipei’, of ‘China, Taipei’. Taiwanezen hebben liever de 

eerste variant, maar de Chinezen noemen hen soms Zhongguo Taipei. 

Eigenlijk wilde Taiwan helemaal niet meelopen tijdens de openings-en 

slotceremonie maar op aandringen van het IOC komen ze toch in de 

Vogelnest.  

Russisch Olympisch Comité 

Het Russische Olympische Comité (opgericht in 1911) is het Nationaal 

Olympisch Comité van Rusland. Het 

vertegenwoordigt de nationale belangen in 

het IOC en de Olympische beweging op 

nationaal niveau. Op 5 december 2017 

werd het Russisch Olympisch Comité door 

het IOC geschorst wegens deelname aan 

een door de staat gesponsord 

dopingprogramma.  Op 28 februari 2018, 

na afronding van de dopingtestcontroles 

voor Russische atleten die deelnamen aan de Olympische Winterspelen van 

2018, herplaatste het IOC het Russisch Olympisch Comité, ondanks twee 

mislukte drugstests.  
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Rusland (2011): 100 jaar Russische Olympische Comité (1911 – 2011). 

Op 9 december 2019 verbood het Wereld antidopingagentschap (WADA) 

Rusland voor vier jaar van alle internationale sporten nadat het had 

vastgesteld dat de door het Russische antidopingagentschap verstrekte 

gegevens door de Russische autoriteiten waren gemanipuleerd met als doel 

atleten te beschermen die betrokken waren bij het door de staat 

gesponsorde dopingprogramma. Rusland heeft later beroep aangetekend bij 

het Hof van Arbitrage voor de sport (CAS) tegen de beslissing van het 

WADA. Het Hof van Arbitrage voor de Sport heeft op 17 december 2020 

beslist om de straf die het WADA had opgelegd te verminderen, na 

beoordeling van het Russische beroep op zijn zaak bij het WADA. In 

plaats van Rusland te verbieden van sportevenementen, stond de uitspraak 

Rusland toe om deel te nemen aan de Olympische Spelen en andere 

internationale evenementen, maar voor een periode van twee jaar mag het 

team de Russische naam, vlag of volkslied niet gebruiken en moet het 

zichzelf presenteren als ‘neutrale atleet’ of ‘Neutraal team’. 

 

ROC logo en vlag 

De uitspraak staat toe dat teamuniformen ‘Rusland’ op het uniform 

weergeven, evenals het gebruik van de Russische vlagkleuren in het 

ontwerp van het uniform, hoewel de naam evenveel overwicht moet 

hebben als de aanduiding ‘Neutral Atleet/Team’. Rusland kan tegen de 

beslissing in beroep gaan. Op 19 februari 2021 werd aangekondigd dat 

Rusland zou deelnemen onder de naam ‘ROC’, naar de naam van het 

Russisch Olympisch Comité. Het IOC kondigde aan dat de Russische 

nationale vlag zou worden vervangen door de vlag van het Russisch 

Olympisch Comité. Het zou ook toegestaan zijn om teamuniformen te 

gebruiken met de woorden ‘Russisch Olympisch Comité’, of het acroniem 

‘ROC’ zou worden toegevoegd. De naam veroorzaakte opschudding in 

Taiwan, aangezien de officiële naam, Republiek China, ook wordt afgekort 

als ‘ROC’. 

Postzegelblog Randy Koo  
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Zoals u weet houden wij op zaterdag 16 april a.s. 
onze 

 

 GROTE VEILING NVPV ALKMAAR 

 

U kunt uw kavels tot vrijdag 25 februari a.s. 
inleveren bij 

Jaap Cohen 0299 671791,  mail; jcohen02@hetnet.nl  
of bij 

Reijer de Regt 072 5337863,  mail; 
rade.regt@gmail.com 

 

De inzetwaarde per kavel moet minimaal € 5,- zijn. 

Wilt u er tevens rekening mee houden, dat de 
eventuele  

koper buiten de koopprijs 5% kosten en € 1,- 
tafelgeld  

moet betalen.  
Denk aan de juiste notering; 

** = postfris,  * = postfris met plakker,  o = 
gestempeld 

Kavels die niet aan deze voorwaarden voldoen kunt u  

ook inleveren voor de maandelijkse veiling bij  
S. Bijpost tel. 06 47153136 snjbijpost@outlook.com  

of beschikbaar stellen aan de ”Postzegelvriend”. Inl. 
bij  

Ireen Bas tel. 06 57239424 of 
verhuur@bastweewielers.nl 

 
  

 

 

 

 

mailto:verhuur@bastweewielers.nl
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Vriendenpagina 

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 pag. 2. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

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 of B. Buis. 

. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


