1

NVPV Alkmaar
www.nvpv -alkmaar Tijdens de verenigingsavond kunnen de
bestuursleden de telefoon niet aannemen Bellen kan tot 20.00 uur.
Voorzitter: Sip (S.E) Wiebenga Tel 072 5065351
Email se.wiebenga@gmail.com
Secretaris: vacant Voorzitter neemt waar
Penningmeester: Cock (C.N.J) Groot. Tel 0621605391
Email penningmeester-NVPV@outlook.com
Algemeen Bestuurslid: Manus (M) van Tol. Tel 0611340399
Email manusvantol1@hotmail.com
Algemeen Bestuurslid: Ireen Bas Tel 0657239424
Email verhuur@bastweewielers.nl
Ledenadministratie:A.van Tilburg Tel 0725617903
Email andyvantilburg@hotmail.nl
Rondzending:Leo Nolten Tel 0651599086 Email leo.nolten@kpnmail.nl
Maandveiling: S.Bijpost Tel 0647153136 Email snjbijpost@outlook.com
Grote Veiling: J.Cohen Tel 0299671791 Email jcohen02@hetnet.nl
en R de Regt Tel 0725337863 Email rade.regt@gmail.com
Inname en Beheer van Nalatenschappen en partijen : via bestuur
Beurzen beheer: Nico Louter Email nicolouter@xs4All.nl tel 0614931087
Kees van Zoonen: Email cp.e.vanzoonen@gmail.com
Redactie Kaaspost: W (Wil) Reemst Tel 0725070377 GSM 0628507140
Email: wil.reemst@hotmail.nl
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Ireen Bas Zie Algemeen bestuurslid
CONTACTBLAD VAN DE NVPV ALKMAAR
oktober 2022 49 ste JAARGANG No 8

www.NVPV-alkmaar.nl
.
Wij nodigen u uit voor onze verenigingsavond op vrijdag 7 oktober
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 Verslag bijeenkomst september 2022
3 Rondvraag
4 Maandpuzzel
5 Gratis verloting
6 Pauze
7 Veiling 151 kavels
8 Sluiting 21.30 uur

 De zaal is rolstoeltoegankelijk.
 Roken is in het wijkcentrum verboden.
Kopij voor het volgende Kaaspost uiterlijk 16 oktober 2022 bij de redactie.

De volgende ledenavonden zijn:
Vrijdag 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
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Jaap Cohen :
E-mail jcohen02@hetnet.nl Tel 0299671791
Reijer de Regt : E-mail rade.regt@gmail.com Tel 0725337863

Van de voorzitter oktober 2022
Beste postzegelvrienden en -vriendinnen,
De kop is er af bij wijkcentrum Overdie. Bij het bestuur zijn
eigenlijk alleen positieve berichten binnengekomen. We weten
dat we voor de veilingkavels nog een betere opstelling moeten verzinnen, maar
dat gaat ook komen.
De vrijwilligers BBQ is geweest en was weer een succes. Manus trok alle
vleesregisters open en prima kwaliteit hoor. Dank je Manus.
Voor de najaarsbeurs zijn de flyers al beschikbaar, dus graag plekken bedenken
waar we een flyer kunnen achterlaten. Nico en Kees zijn in full swing.
Het begin is er ook weer af voor de Grote Veiling (GV), de eerste kavels zijn
ingeleverd. Jaap en Reijer kunnen aan de slag. Een draaiboek voor de GV is zo
goed als beschikbaar voor het nageslacht. Ook mooi voor de huidige
samenstellers van de GV om maar niets te vergeten.
Dan het verdwijnen van de Kaaspost in zijn huidige vorm. Het idee is nu dat we
een geprinte versie van de Kaaspost maken, wellicht via een copy centre en dat
die op een centraal punt kan worden afgehaald. Het kan ook per post worden
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toegezonden. Voor de kopiekosten en de postzegel wordt wel iets in rekening
gebracht. Graag jullie wensen kenbaar maken bij Ireen Bas.
Van de penningmeester ook goede berichten, elders in dit blad leest u iets over
contributie. Ook het jaarverslag komt er weer aan. In deze uitgave leest u ook
weer de tekst over het afgelopen jaar. De cijfers komen in de Kaaspost van
november.
Veel leesplezier en groet, Sip Wiebeng

Beste postzegelvrienden,
Verslag van de bijeenkomst NVPV Alkmaar in wijkcentrum Overdie op
2 september 2023 36 leden aanwezig
Cock, Ireen en Sip van het bestuur aanwezig
1. De voorzitter opent de bijeenkomst om 20.00 uur. Iedereen van harte
welkom. De nieuwe locatie is in ieder geval gevonden en fijn dat
iedereen weer gezond retour is van vakantie.
2. Mededelingen
2.1. Kaaspost in gedrukte vorm niet meer zoals nu, maar in gewijzigde
vorm. Kopieën van relevante stukken, veilingen enz. Volgende
Kaaspost meer daarover. Melden bij Ireen als je speciale wensen
hebt.
2.2. Overdie nieuwe locatie, went snel. Evaluatie in het nieuwe jaar.
2.3. We kunnen ruimte huren voor opslag GV en maandelijkse veiling bij
Overdie vanaf januari 2023. Kleine verbouwing in voorbereiding.
Start 1 januari 2023.
2.4. GV. Kom met veilingstukken. Jaap wacht met smart.
2.5. Piet Kuijmans is in gesprek met de Collect club. Korting bij een
gezamenlijk abonnement. Ongeacht het aantal deelnemers. Stukje in
Collect van PostNL. Piet is in contact met redactie van Collect Club.
2.6. Purmerend heeft een grote veiling op 1 oktober. Is op de Website
vanaf 6/10. Wordt ook nog reclame voor gemaakt in de volgende
Kaaspost.
2.7. Sip is er niet in oktober. Weer eens even met vakantie. Cock en
Manus nemen waar. Liever Sip niet bellen want hij zit op zee.
2.8. Vrijwilligers BBQ geweest, prima geslaagd. Dank aan Manus.
3. Rondvraag
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3.1. Tiny Keijsper heeft op haar vaste veilingnummer een kavel gekregen
bij de GV waar ze niet op heeft geboden. Niet juist en wel door haar
betaald. Wordt recht getrokken door de penningmeester. Haar
nummer was in beslag genomen door een buitenstaander.
3.2. Kees Lambregts: Even wennen aan de microfoon. Niet de fout van
Kees, de spreker moet beter in de Mike spreken.
3.3. Kees slijt een Israël zegel aan een liefhebber.
4. Puzzelprijs
4.1. Uit de 7 goede inzendingen wordt als winnaar getrokken……Sip
Wiebenga. Hij geloofde daar al in.
5. De gratis verloting levert als winnaars op: 26 Cock Groot, 14 Jan Koopman,
31 Bert Huisenga, 29 Magda Feijen, 8. Henk.
6. Bert Huisenga brengt de verkoop van 150 kavels snel en efficiënt tot een
goed einde. Dank aan Bert.
7. Om 21.30 uur gaat het licht uit in de zaal en gaan enkelen met een
verhuisdoos vol pretboeken huiswaarts.
Uw verslaglegger Sip Wiebenga

----------------------------------------------------------------------------------------

Digitale toekomst
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
-----------------------------------------------------------------------------------------Jaarverslag 2021/2022 van de NVPV Alkmaar
Het verenigingsjaar loopt van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2022.
Aan het begin van het verenigingsjaar telde de vereniging 132 leden en aan het
einde 130 leden.
5 leden hebben bedankt, 6 nieuwe leden konden worden ingeschreven en 3
leden zijn overleden.
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De overledenen zijn de heren C. Goudsblom uit Warmenhuizen, B.P. van der
Zwaag uit Bergen en A.J.C. de Groot uit Alkmaar. Het is gebruikelijk dat de
overledenen herdacht worden op de Algemene Leden Vergadering (ALV) in
november.
In het verenigingsjaar jubileerden J.P. Dekker, H.G.M. van der Mark en R.C.A.
Schijf, 40 jaar lid en Jan Koopman 60 jaar lid. Het jubileum van Jan Koopman is
natuurlijk wel heel bijzonder.
De vereniging heeft het afgelopen verenigingsjaar minder te lijden gehad van
Corona dan het jaar er voor, desondanks is toch januari uitgevallen als
bijeenkomst maand. Toch houden we dan nog 9 bijeenkomsten over terwijl het
maximum 10 bijeenkomsten per jaar is. Eén bijeenkomst is vervroegd naar de
middag in verband met de avondsluiting van De Rekere, ook door Corona.
Saillant detail was dat de opkomst op die middagbijeenkomst net zo goed was
als op avonden, ondanks dat enige werkenden niet konden komen.
Al het werk van de vereniging wordt door vrijwilligers gedaan. Van de
regelmatige bezoekers van de bijeenkomsten is ongeveer de helft betrokken bij
het vrijwilligerswerk. Heel bijzonder en een woord van dank past aan al die
mensen die zich inzetten voor de publieke zaak.
Het bestuur bestaat uit 3 man en 1 vrouw en wordt het volgende jaar uitgebreid
met 1 man, die overigens bijna het gehele afgelopen verenigingsjaar heeft
meegedaan met het besturen van de vereniging in afwachting van zijn
benoeming in de ALV. Het bestuur vergadert thuis bij één van de bestuursleden
en ontvangt daarvoor een vergoeding voor de catering.
Het bestuur vergadert in ieder geval 1 keer per maand, desgewenst vaker bij
projecten van langere duur.
De activiteiten van de vereniging zijn in het afgelopen jaar zo veel mogelijk
gehandhaafd. Helaas moest de najaarsbeurs vervallen in verband met Corona
dreiging. De beurs moest op het laatste moment worden afgezegd. De
voorjaarsbeurs kon gelukkig wel doorgaan. De beurzen zijn vooral opgetuigd als
service aan de leden. De praktijk is natuurlijk dat regionaal ook aandacht is van
mensen die uit zijn op koopjes op het gebied van postzegels, munten,
suikerzakjes, sigarenbandjes, speldjes enz. Ook wordt gelegenheid geboden aan
mensen die graag hun verzamelingen laten beoordelen op waarde, omdat het al
jaren op zolder ligt of uit een nalatenschap komt en ze het eigenlijk wel kwijt
willen.
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De Rondzending was in goede handen van 2 leden die reeds lang te kennen
hadden gegeven dat ze wilden stoppen, maar is weer in goede handen terecht
gekomen. Zelfs regionaal trekt het beheer en de uitvoering van de rondzending
veel aandacht en zo is aansluiting van verenigingen in Hoorn en in Purmerend
bereikt. Goed voor hen en goed voor onze vereniging.
De Grote Veiling (GV) kunnen we nog steeds doorgang laten vinden, hoewel het
heel veel werk is. Veel mensen zijn er mee bezig, maar het resultaat is altijd
positief voor de vereniging.
De maandelijkse veiling werd ook het afgelopen verenigingsjaar weer goed
verzorgd. 150 kavels per keer vinden hun weg naar de leden. Eigen leden treden
op als veilingmeester.
Het maandblad werd keurig verzorgd door 2 dames en levert goede binding op
tussen de leden. Dat neemt niet weg dat de verspreiding als blad het volgende
verenigingsjaar stopt en dat het blad via de website gelezen kan worden of
anders tegen betaling gedrukt en eventueel, ook tegen betaling, verzonden
wordt.
Onze traditionele plek van samenkomen, gebouw De Rekere in Alkmaar, houdt
binnenkort op te bestaan. Per 1 september 2022 moesten wij omzien naar een
andere locatie. Die werd gevonden in Wijkcentrum Overdie. Past een woord van
dank aan de mensen van De Rekere die ons altijd op onze wenken hebben
bediend. Gastvrij en we voelden ons op onze plek.
Sip Wiebenga, 08/09/2022
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Rooster van aftreden
Naam Functie
Jaar van
aftreden
Sip Wiebenga
Voorzitter
2022
Cock Groot
Penningmeester
2023
Ireen Bas
Bestuurslid/kaaspost
2024
Manus van Tol
Bestuurslid/tweede
2025
penningmeester
-Sip Wiebenga is bereid om aan te blijven als voorzitter
-alle andere bestuursleden zijn ook bereid om aan te blijven
-als Leo Nolten toetreedt (hij is bereid toe te treden) schaalt hij in voor aftreden
in 2026.
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KAVELLIJST, veiling 7 oktober 2022
Schriftelijke of telefonische biedingen bij Sip Wiebenga (contactgegevens: zie
voorin de Kaaspost)
= postfris, = ongebruikt met gom en plakkerrest, ()= ongebruikt zonder
gom of nagegomd, = gebruikt. Kavels die als diversen worden aangeboden
bevatten 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

Land
Diversen
Diversen
België
Duitse gebieden
Diversen
Ned. Indië
Berlijn
Rusland
Italië/wereld
Polen
Italië/Duitsl.
Israël
Nederland
Wereld
Europa
Wereld
Wereld
Europa
Europa/wereld
Montenegro
Wereld
Wereld
Europa/USA
Europa
Wereld
België
België

Omschrijving
Leuchtturm LC Zwitserl. '07/'59
Davo Zwitserland Luxe Cristal
Album

Davo album
Insteekboek
Davo Luxe Cristal
Davo album
Ringband '62/'71
Insteekboek
Insteekboek
Insteekboek
Insteekboek
Insteekboek euro
Dik insteekboek sport

Insteekboek wo CEPT 
Insteekboek
Insteekboek
Insteekalbum
Insteekalbum
108 I t/m 111 I vel

Doos insteekboeken
Doos kantoorpost RZB
Doos brieven
Doosje bundels
Doos
3094 20x

2993 20x


C.W.

48,--

16,-20,--

Inzet
15,-5,-1,-1,-2,-5,-1,-4,-2,-1,-0,20
1,-2,-2,-2,-2,-1,-1,-1,-3,-3,-2,-1,-1,-1,-1,-2,--
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28
29
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

België
België
België
België
Wereld
Zwitserland
Duitsland
Denemarken
Spanje/DDR
Zwitserland
Nederland
Wereld
Diversen
Nederland
Wereld
Wereld
Duitsland
Wereld
Finland
Duitse gebieden
Duitse gebieden
Monaco
Monaco
Monaco
Portugal
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Suriname
Benin
Benin
Rep. du Congo
Rep. du Congo

3074/93 blok

3161/80 blok

3046/50 blok 15 3161/80

3x FDC + munt
Dik insteekboek sport 1980/2006
Insteekboek Europa
Doos kantoorpost
Davo album
Insteekboek
Insteekboek
Album
Houten kist
Davo munten album
Album 1944/1982
Doos
Doos
Doos RondZendBoekje
Doos
Blok 47

Marokko 51Y

Turkije? 20Ia

2-3-4-5

13/18
443/47 448/50

553/58

Lp 1 blokje van 4

592/595

29

D 9/19

280/283

1332 LII - LIV - LV

1327 XLVIII - IL - L - LI
87

27 met wm


24,-18,-38,50

90,-140,--

100,-100,-40,-180,--

2,-2,-3,-2,-2,-1,-1,-1,-2,-1,-1,-1,-1,-1,-2,-1,-2,-1,-1,-8,-10,-5,-2,-4,-3,-3,-5,-10,-6,-5,-7,-7,-3,-6,--
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62
63
64
65
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

Ned. Antillen
Ned. Antillen
Ned. Antillen
Nederland
Ned. Antillen
Nederland
Wereld
Nederland
Europa
Ned. Antillen
Ned. Antillen
Ned. Antillen
Nederland
Nederland
Indonesië
Diversen
Nederland
Nederland
Nederland
Wereld
Nederland
Nederland
Ned. Indië
NOG
Suriname
Ned. + NOG
Nederland
Polen
Polen
Duitsland
Duitsland
Tsjechosl.
Tsjechoslowak.
Tsjechoslowak.

Importa album
Insteekboek
Insteekboek
Importa album FDC's
Album FDC's
Importa album tot 1991
Insteekboek
Insteekboek
Insteekboek
234/243
206/208 239/243
234/243
Importa album SK 1991/2007
420262 ? vel 6 postzegels
Davo leuke begin verzameling
Ach Lieve Tijd, Alkmaar, boek
Importa ringband + kinderblokken
Importa ringband + z. in blok 
8 jaarsets 1983/1989

Nw stockboek 14 blz met iets zgls
Nieuw stockboek 14 blz

Stockboek

Stockboek

Importa album
/
Met iets Rep.
 + Indonesië 
Stockboek

Insteekboek 16 blz
Insteekboekje (± 650 zegels)
Insteekboek 16 blz
Insteekboek 32 blz
Insteekboek 14 blz
Insteekboek 16 blz
Insteekboek 12 blz

150+
600+

135,-93,-135,-350+
5,76

10,-2,-40,-1,-5,-10,-1,-2,-2,-8,-5,-8,-60,-2,-5,-2,-5,-3,-4,-1,-2,50
2,-1,50
2,-2,-2,-1,-2,-1,-2,-3,-1,-1,-1,--
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11
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

Tsjechoslowak.
Diversen
Duitsland
Duitsland
Duitsland
Duitsland
Duitsland
Duitsland
Duitsland
Duitse Rijk
Duitse Rijk
Duitse Rijk
Duitse Rijk
Duitse Rijk
Sowjet Zone
Berlijn
Luxemburg
Luxemburg
Frankrijk
Nederland
Div. landen
Div. landen
Griekenland
Wereld
Griekenland
Ned. Antillen
Ned. Antillen
Duitsland

124

Wereld

125

Wereld

126
127

Nederland
DDR

Insteekboek 16 blz
Catalogus Duitsland 1 + 2 ’02/’03
111/112

116

139/140

153/154

156/159

200/203

173/176

Dienst 34/51

94

Feldpost 3

Feldpost 5 paar

Feldpost 12

212/227

140/154

555/557

572/574

2871/2881

165

Insteekboek

Insteekboek

Insteekboek
Insteekboek Olympische Spelen
Insteekboek
FDC E1 met adres
FDC E2 met adres
Doos modern op papier
Davo oud wereld-album, oa
Duitsl., Ned., China, Japan, etc.
Oud wereld-album, oa Ned. 1 en
2, China, Japan, Duitsl., etc.
Blokken, PZB, velletjes, br.k.
2 albums FDC's

45,-45,-160,-40,-100,-55,-100,-75,-36,-350,-1.800
900,-40,-55,-80,-200,-75,-230,--

42,50
90,--

1,-2,-4,50
4,50
16,-4,-10,-5,50
10,-7,50
3,50
17,50
36,-18,-3,-5,50
8,-20,-5,-20,-1,-2,50
4,-3,-3,-4,-9,-3,-5,-5,-5,-2,--
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128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

Wereld
Duitsland
Azië
Motief
België
Diversen
DDR
Duitsland
Duitsland
Scandinavië
Duitsl., Ierland
DDR
Zwitserland
Indonesië
Wereld
DDR + zone's
Oostenrijk
Wereld
Europa
Duitsland
Wereld
Wereld
Duitsland
Egypte

Album
Album zone's en staten
Album oa India
Album FDC's voetbal
Album
Cat. Leuchtturm Duitland 2021
Album
Album, ook Reich
Safe album
Album
Album
Album
Insteekboek
Insteekboek
Insteekboek
Insteekboek
Insteekboek
Insteekboek
Insteekboek
Insteekboek
Insteekboek
Insteekboek
Insteekboek
Insteekboek

1,-2,-1,-1,-1,-1,-1,-2,-2,-3,-1,-1,-1,-1,-1,-3,-1,-1,-1,-4,-1,-2,-4,-1,--

DE PRIJSONTWIKKELING VAN POSTZEGELS VAN NEDERLAND EN OVERZEESE
GEBIEDEN
INLEIDING
Laat ik dit artikel beginnen mijn waardering uit te brengen aan de heer van
Waveren voor zijn periodieke presentaties over de prijsontwikkelingen in de
catalogus van Nederland.
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Verzamelaars van postzegels besteden verreweg het meeste geld aan het kopen
van postzegels. Soms als belegging, maar meestal om de verzameling zo
compleet mogelijk te krijgen of uit interesse voor een bepaald
onderwerp/gebied. Er wordt regelmatig gesproken over de prijsontwikkeling van
postzegels. Zoektochten op Google komen niet verder dan algemeenheden zoals
de prijzen voor algemeen materiaal zakken door de vergrijzing.
Daarom heb ik wat dieper onderzoek gedaan naar de prijsontwikkeling zonder te
beweren dat het een gedegen onderzoek is dat op wetenschappelijke leest
gestoeld is. Om dit te doen zou mij teveel tijd kosten en er zijn andere dingen in
het (postzegel) leven.
Alle catalogussen en maandbladen (Philatelie) vanaf 1975 had ik tot voor kort
nog in mijn bezit. Met het opruimen van de zolder heb ik vrijwel alles weggedaan
behalve een paar jaar maandbladen en de catalogussen van 1975, 1982, 2011 en
2020. Er zijn op diverse gebieden duidelijke verschillen van de verschillende
catalogussen maar daarover later meer.
Methode van prijsvergelijking
Er zijn door mij a select een aantal prijzen onderzocht van de jaren zoals
hierboven beschreven. Ik heb zowel gestempelde als ongestempelde postzegels
bekeken en ook postzegels met hoge- en met lage waarden. Tevens heb ik port-,
brandkast- en roltanding postzegels meegenomen.
Als kritische kanttekening moet ik wel aangeven dat de grootte van de selectie
beperkt is.
Om een precies gedetailleerde vergelijking te maken moeten alle soorten
postzegels van alle jaren worden meegenomen. Als dit wel het geval zou zijn
kunnen diverse “crossings” gerealiseerd, zodat op diverse -deel- gebieden een
duidelijk beeld ontstaat. Maar het geeft globaal wel een beeld van de
ontwikkelingen van de prijzen. De prijzen in guldens zijn omgezet in euro’s. Alle
prijzen zijn afgerond in hele euro’s.
In de oudere catalogussen wordt meestal nog geen onderscheid gemaakt tussen
postfris en met plakker. De prijzen die ik gehanteerd heb zijn altijd met plakker.
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Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld en welke -voorzichtige- conclusies
kunnen we hieruit trekken
De prijzen op basis van de cataloguswaarde
Het jaar 1975 is voor mij -om praktische redenen- het ijkpunt. Een aantal zeer
voorzichtige conclusies kunnen we trekken:
• De duurdere postzegels zijn iets meer gestegen dan de goedkopere
postzegels
• Gestempeld is iets meer in waarde gestegen dan ongestempeld. Overigens
is dit voor Nederland het geval, voor “overzee” is dit juist omgekeerd
• Globaal zijn de postzegels 3x in prijs (nominaal) gestegen
De marktprijzen
Uit oude maandbladen Philatelie vragen de handelaren in 1975 ongeveer 80%
van de toen geldende cataloguswaarde. Uiteraard verschilt het wel iets per zegel
maar dit is toch wel de rode draad. Wat wordt er tegenwoordig gevraagd?
Handelaren zijn dun gezaaid dus moeten we het doen wat er op
verenigingsavonden en veilingen wordt geboden. Gangbaar is ongeveer 20% van
de cataloguswaarde. Uiteraard valt hier wel een paar grote kanttekeningen te
plaatsen. Postfris laat ik buiten beschouwing omdat ik dit niet heb meegenomen
in mijn prijsvergelijking. Voor oudere ongestempelde postzegels wordt een wat
hoger percentage van de catalogus prijs gegeven. Van de postzegels na de
tweede wereldoorlog hebben de prijzen een vrije val gemaakt en kan je de
catalogus prijzen vergeten.
Conclusie; de prijzen zijn zelfs nominaal nu iets lager dan in 1975. Uiteraard is de
welvaart en dus de koopkracht enorm toegenomen. Dit komt ook tot uitdrukking
in de prijzen van onroerend goed (Nederland) en de aandelen (MSCI
Wereldindex). De huizenprijzen zijn sinds 1975 ongeveer 7 x hoger geworden (los
van de lokale verschillen). Bij de MSCI Wereldindex van aandelen is het verschil
nog veel groter want deze is 25 x meer waard geworden.
Postzegels is een leuke hobby maar -in mijn optiek- ongeschikt als belegging
mede gezien de toekomst.
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Huidige situatie en dan ? Catalogus
Er is een groot verschil tussen de diverse catalogussen zowel qua grootte als qua
inhoud. In omvang de catalogus van 1975 is 60% van de catalogussen van 1982,
2011 en 2020. Ook het aantal bladzijden is sterk toegenomen; in 1975 383, in
1982 431, in 2011 776 en in 2020 900.
De inhoud is dus duidelijk toegenomen en dit zal -bij ongewijzigd beleiddoorgaan. Hoe komt dit?
Het meest voor de hand liggende is de toename van het aantal postzegels. Dit is
logisch want er worden tenslotte elk jaar weer postzegels uitgegeven. Behalve
dit gegeven is de catalogus gedetailleerder geworden.
In de toekomst wordt -bij ongewijzigd beleid- de catalogus in print te groot, dik
en dus onbruikbaar.
Men wil met de catalogus zo gedetailleerd en duidelijk zijn. Een willekeurig
voorbeeld van gedetailleerdheid is bijvoorbeeld de plaatfouten van portzegels en
dit ook voor de verschillende tandingen. Het is uiteraard een geweldig,
arbeidsintensief en vooral deskundig werk om dit alles uit te zoeken. Ook zijn
deze variaties allemaal voorzien van een prijs.
Behalve gedetailleerde informatie is een belangrijk-voor velen het belangrijkstede prijzen. Hier levert de catalogus echt een wanprestatie. Een prijs komt tot
stand door vraag en aanbod. Ik zal hier niet teveel ingaan op de diverse factoren
die de prijs beïnvloeden (bijvoorbeeld de overheid) de prijsstrategie zoals stay
out of afroom strategie. Om een goede prijs bepaling te krijgen moet er groot
aanbod en vraag zijn en de prijs die op dat moment tot stand komt. Een goed
voorbeeld hiervan is de aandelen markt. De prijzen veranderen per seconde. Dit
komt omdat er veel vraag en aanbod is en alles razendsnel wordt afgehandeld en
verwerkt. En hoe achterhaald zijn de prijzen van de catalogus? Worden eens per
jaar gemaakt na langdurig overleg en dan -vooral- in print weergegeven. Maar
het belangrijkste is dat de prijzen totaal niet overeenkomen met vraag en
aanbod in de markt. Zonder dieper hier op in te gaan kunnen we constateren
dat de prijzen niet de marktprijzen weergeven.
De postzegelwereld in het algemeen loopt achter in vergelijking met andere
branches. De catalogus kan meer interactief worden gemaakt. Behalve papier
besparing kan meer interactief gewerkt worden en veel meer informatie
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worden vermeld. Ook kan men de betere indeling maken waarbij per onderwerp
informatie kan worden opgeslagen en ontsloten. Wikipedia is een mooi
voorbeeld hoe kennis wordt verwerkt en kan worden veranderd door de
deelnemers.
Als er up to date prijzen (zoals de effectenbeurs) moeten worden weergegeven
moet er veel werk worden gedaan. Om de prijzen zo up to date en realistisch
weer te geven moeten heel veel prijzen van vooral professionele veilingen
worden verzameld. Grote veilingen geven een betrouwbaar beeld omdat de
kwaliteit min of meer gegarandeerd is er veel vraag en aanbod is. Catawiki is een
mooi voorbeeld hiervan.
De “markt” en de hobby voor postzegels
De “markt” wordt bepaald door verschillende partijen die invloed hebben op de
“markt”. In grote lijnen kan het verzamelaars en beleggers die kopen en
verkopen en partijen die deze “bij elkaar brengen”. Uiteraard zijn er ook
handelaren maar dit zijn inkopende- en verkopende bedrijfjes. Eigenlijk niet
anders dan verzamelaars die ook kopen en verkopen, behalve dat men dit doet
met een winstoogmerk.
In het voorwoord van de catalogus (2020) staat uit onderzoek blijkt dat mondiaal
het aantal verzamelaars toeneemt. Welk onderzoek staat er niet bij, maar voor
Nederland is dit zeker niet het geval en daar gaat het hier tenslotte over want
het is de Nederlandse catalogus. Hierbij een aantal redenen:
• Telefonische navraag bij het maandblad voor postzegelverzamelaar Philatelie- bleek men niet te weten hoeveel postzegelverzamelaars er
zijn in Nederland
• Het aantal leden van Philatelie was in de jaren 80 77.500 en is nu 10.000.
Het is een duidelijke indicatie van de sterk afgenomen belangstelling
• Als er meer verzamelaars zijn stijgt de prijs ook, het is immers vraag en
aanbod. Dit is niet het geval
• We hoeven alleen maar naar de diverse verenigingen te kijken en te zien
dat de belangstelling afneemt. Hier staat wel tegenover dat men via
internet -zonder verenigingsverband- actief is op postzegelgebied
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• Europa vergrijst sterk. Postzegelverzamelaars zijn vrijwel uitsluitend oude
mensen en dus neemt het aantal verzamelaars door sterfte af
• In mijn contacten met grote postzegelveilingen worden de prijzen van
Europese postzegels “dramatisch” genoemd; dus afnemende vraag door
minder verzamelaars. Dit geldt niet voor de hele wereld overigens
• Veel goed materiaal vooral van Azië en Engelse koloniën gaat vooral naar
Aziatische landen en - mindere mate- de VS
• Opkomende landen met een toenemende bevolking en koopkracht nemen
ook toe wat betreft postzegelverzamelaars en prijzen. China is hier een
mooi voorbeeld van
• De postzegelhandel -voor goede, hoogwaardige postzegels of
verzamelingen- wordt steeds internationaler
• Kortom; een wat diffuus beeld en afnemende belangstelling in Nederland
en Europa
De manier waarop postzegelverzamelaars zich manifesteren is sinds 1975 ook
niet erg veranderd, zeker in vergelijking met de maatschappij als geheel. Internet
en de pc bestonden in 1975 nog niet en nu beheersen een belangrijk deel van de
maatschappij. Het contact bestaat nog voornamelijk uit de verenigingsavond,
waarbij de indeling hiervan ook niet erg is veranderd. Ik verzamel Nederland en
Overzee, Duitsland en Engelse koloniën, maar ik weet niet -op een enkeling nawie dat ook verzameld. App groepen van een bepaald verzamelgebied ken ik
niet. Dit kan natuurlijk ook aan mij leggen.
In de toekomst zullen kleine op Nederland gerichte veilingen verdwijnen en
alleen online veilingen en enkele grote internationale veilingen bestaan. De
laatste groep veilingen zal de individuele postzegels met een kleine waarde niet
meer aannemen. Individuele postzegels met grote waarde zullen online worden
geveild en kunnen niet worden bekeken; men moet het doen met de
beschrijving. Grote verzamelingen met een hoge waarde zullen mogelijk aan
specifieke doelgroepen worden aangeboden (onderhands of geveild). Men is
goed op de hoogte (data) wat klanten over de hele willen bemachtigen of
aanbieden.
Resumerend zie ik de toekomst -zeker wat betreft Nederland- somber in.
Natuurlijk zou ik anders willen mededelen, maar het is niet anders. De
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verzamelaars vergrijzen en sterven uit, nieuwe meer aan de tijd aangepast zaken
(app groepen, interactieve zaken) worden niet gerealiseerd. Jonge mensen
hebben totaal geen interesse in postzegels.

P H de Rover
----------------------------------------------------------------------------------------

Let op:15 april 2023 Grote veiling in Alkmaar.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------GROTE VEILING van POSTZEGELS, MUNTEN en papiergeld

Op zaterdag 1 oktober in wijkcentrum “De Inval” Karekietpark 16,
1444 HV Purmerend BEZICHTIGING VAN DE KAVELS VANAF 10.00 UUR
AANVANG VEILING OM ± 13.00 UUR
POSTZEGELBEURS en GROTE VEILING
Ook munten, bankbiljetten, ansichtkaarten en poststukken. Taxatie
mogelijk.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaterdag 1 oktober 2022 Toegang gratis grote veiling Deventer
TIJD: 10:00 - 16:00 uur VEILING: 15:30 uur LOCATIE:
Wijkgebouw Van Vlotenhof , Johannes Van Vlotenlaan 7412 SC Deventer
Kavellijst ca. 1 maand tevoren te bekijken op
www.deventerpostzegelvereniging.nl Info@deventerpostzegelvereniging.
--------------------------------------------------------------------------------

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!
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De organisatoren,
Nico Louter en Kees van Zoonen

De nieuwe puzzel Veel succes.

Puzzel voor de maand oktober 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.

De oplossing van de puzzel in september is:
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CONTRIBUTIE
Bij deze het verzoek om de contributie ad € 11,00 weer over te maken op
de bankrekening van onze postzegelclub en wel op: NL90 INGB
0005542629
Indien u ook een abonnement heeft op het blad Filatelie dan graag € 26,00
te samen met de contributie overmaken.
BETALINGEN
De banken berekenen ons helaas voor iedere ontvangst kosten. Mijn
verzoek is dan ook om betalingen samen te voegen. Dit geldt ook voor de
rondzendingen. Graag in de omschrijving duidelijk vermelden wat het
betreft en bij de rondzendingen alleen de nummers die rechtsboven op het
papier staat vermelden.
Alvast mijn dank, Cock Groot, penningmeester
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.
Vriendelijke groeten Ireen Bas.
Manus hartelijk bedankt voor de heerlijke BBQ, We hebben weer
genoten!
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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 postfris21
(ook zonder gom) Tevens interesse in sluitzegels met reclame, [geen
tbc)belasting-en firma -perforatiezegels. Tel 072 5337863
Email:rade.regt@gmail.com
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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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