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Wij nodigen u uit voor onze verenigingsmiddag op
vriidagmiddag 7 januari 2022 in de toneelzaal van “de Rekere “
Drechterwaard 16 1824 EX Alkmaar, zaal open 14.00 uur
AGENDA:
14.00 uur “SVP NIET VROEGER’ bekijken van de aangeboden kavels.
Met inachtneming van de anderhalve meter afstand regel.
15.00 uur: opening
1 Mededelingen
2.Verslag bijeenkomst 3 december 2021
3 Rondvraag
4 Maandpuzzel
5 Gratis verloting
6 Pauze
7 Veiling 155 kavels
8 Sluiting 17.00 uur

 De zaal is rolstoeltoegankelijk.
 Roken is in het buurtcentrum verboden.
Kopij voor het volgend nummer moet uiterlijk
14 januari 2022 op de redactie zijn.

De volgende ledenavonden zijn:
4 februari, 4 maart, 6 mei, 3 juni, 2022
Beurs 20 maart,
Grote veiling 16 april.
Voorjaarsbeurs, 20 maart, en Najaarsbeurs, inlichtingen bij
Nico Louter, nicolouter@xs4all.nl tel 0614931087
Kees van Zoonen, cp.e.vanzoonen@gmail.com
Veranderingen zijn mogelijk. U wordt daar over in de Kaaspost
geïnformeerd.
1

januari 2022 van de voorzitter Kaaspost
Van de voorzitter januari 2022

Beste postzegelvrienden
Als jullie dit in de bus krijgen of op de mail ontvangen is het nog
vóór de Kerst. Vandaar: goede, mooie en rustige Kerstdagen en
daarna een goed uiteinde van het jaar en een mooi begin van
2022. Dat we maar enigszins vrij mogen blijven van verboden
en belemmeringen en dat we weer snel onze bijeenkomsten in
de avond kunnen gaan houden.
Met dat laatste te beginnen: we hebben besloten, in overleg
met De Rekere, dat we de bijeenkomst op 7 januari weer in de
middag zullen houden. Aanvang 14.00 uur, inkijken van kavels.
De maatregelen die het kabinet met ons voor heeft lijken
onveranderd tot het nieuwe jaar en daarna is alles onzeker.
We beginnen 7 januari in ieder geval met een consumptie van
de vereniging.
Denk vooral aan de grote veiling op 16 april. Jaap heeft nu
ongeveer een kwart binnen van de benodigde 1000 kavels. Kijk
nog eens op zolder .
Leo gaat goed met de rondzending. In deze Kaaspost staat een
stukje van hem en zo zal het in het vervolg altijd gaan als er iets
te melden valt.
Nog even iets uitgebreider over ons gesprek met een delegatie
van het bestuur van De Posthoorn uit Hoorn. Ondersteunen
van elkaars activiteiten, gebruik maken van elkaars
mogelijkheden en wederzijds bezoeken van de
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verenigingsavonden. Hoorn heeft zijn bijeenkomst op de eerste
maandag van de maand en als je van plan bent om te gaan,
meld dat even bij mij dan kan ik dat per mail aankondigen.
www.depost-hoorn.nl. Op de veiling kun je ook bieden. Lijkt mij
goed om je eerst te melden en nog even af te stemmen over
het veilen. Ad van Berkel veilt ook in Hoorn en hij kan je vragen
natuurlijk net zo goed beantwoorden.
Hoop dat jullie de komende tijd plezier beleven aan de
postzegels.
Een groet en blijf gezond.
Hoop jullie te zien! Nog een keer: vanaf vrijdagmiddag
14.00 uur kunt u kavels inzien en de veiling zal ongeveer
16.00 uur plaats vinden.
Sip Wiebenga
Verslag van de leden bijeenkomst van de NVPV Alkmaar op
3 december 2021 in De Rekere te Alkmaar
Verslag van de bijeenkomst van NVPV Alkmaar in gebouw De
Rekere te Alkmaar op 3 december 2021
Van het bestuur zijn Manus en Sip aanwezig, en ook 36 leden.
Niet gek voor een middagbijeenkomst.
1. Vanaf 14.00 uur kunnen de leden de kavels inkijken.
2. De voorzitter opent de bijeenkomst om 14.55 uur.
2.1.
We moeten een strak schema hanteren want
17.00 uur moeten we vertrekken. Overigens blij dat
we bij elkaar kunnen zijn. Houdt u zich aan de regels.
2.2.
Een delegatie van het bestuur heeft een gesprek
gehad met een delegatie van het bestuur van Hoorn.
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Elkaar ingelicht hoe het werkt bij de beide
verenigingen. Naast overeenkomsten zijn er natuurlijk
ook verschillen waar we van kunnen leren en we
beiden ons voordeel mee kunnen doen. We kunnen
elkaar helpen in de communicatie en bij de
beursevenementen, eventueel ook veilingen en
rondzending. Verder kunnen we bij elkaar op bezoek
op de verenigingsavond. Wel even melden bij het
bestuur, dat lijkt mij netjes. In de Kaaspost komt een
iets uitgebreider artikel.
2.3.
Afscheidnemen van Bert Bruggenkamp en van
Tom van Waveren. Hun werk voor rondzending is
overgenomen door Leo Nolten. Helaas kan Bert hier
niet aanwezig zijn, maar Tom willen we graag vanaf
hier even toespreken. Ik had al bewondering voor je
nauwkeurigheid en je enthousiasme om het werk ten
behoeve van de rondzending te doen, maar dat werd
nog groter toen je vorige winter door gladheid viel en
je polsen brak. Je was eigenlijk van plan zo snel
mogelijk weer op de been te zijn en jouw deel van de
rondzending weer op te starten. Geweldig. Je blijft
vrijwilliger. Straks mogen we daar weer getuige van
zijn als je de nieuwe catalogus behandelt. Hierbij een
presentje namens de vereniging. Officieel was Bert
hoofd rondzending, maar hij heeft al zijn tijd nodig
als mantelzorger. Hij en zij kruipen langzaam uit het
dal en wij danken ook Bert voor de geweldige inzet.
Zijn beloning komt er ook aan, wordt thuisbezorgd.
2.4.
We gaan ook afscheid nemen van Ben Buis als
veilingmeester. Ik heb daar met Ben over gesproken
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en hij vindt dat niet zo geslaagd. Voor de continuïteit
van de vereniging is het noodzakelijk om jongere
vrijwilligers te hebben die het veilen ook in de vingers
hebben en eventueel om het te leren. Doen is dan de
beste manier. Ben bedankt voor je inzet en voor je
enthousiasme. Blijf alsjeblieft komen, ik weet dat het
verzamelen er niet meer zo in zit, maar jij en ik weten
dat er altijd werk ligt op de verenigingsavonden.
Hierbij ook een aandenken aan de club en schaf er
iets leuks voor aan.
3. Verslag van de bijeenkomst van 5 november 2021
3.1.
Geen vragen.
4. Verslag van de ALV op 5 november 2021.
4.1.
We zijn nog niet uit de invulling van het jubileum
in de toekomst. Vooralsnog wordt er geen jaarlijkse
reservering meer gedaan voor het volgende jubileum.
4.2.
Verder geen vragen meer.
5. Praatje Tom over de nieuwe catalogus.
5.1.
Tom begint met de opmerking dat de catalogus
al weer een poosje uit is, maar Corona en andere
drukte heeft tot uitstel geleid. Het plan was om iets te
zeggen over de prijzen, het uiterlijk van de catalogus
en iets over statistiek over de afgelopen jaren. Het
laatste deel komt de volgende keer.
5.2.
Tom is voorstander van splitsing in een deel
Nederland en een deel overzee. Dat leek vorig jaar te
zijn ingezet, maar nu is het weer één boek. Ruim een
kilo papier. Ook weer begrijpelijk want de markt voor
Overzee is aanzienlijk kleiner. Slappe kaft is lekkerder
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voor de leesbaarheid, maar een harde kaft toont
fraaier en dan mag de prijs iets hoger zijn.
5.3.
Stevige prijsstijgingen en stevige dalingen
5.4.
Stijgingen, Nederland Willem III ** 10 tot 20%,
FDC jaren 50 tot 55, niet beschreven 10 tot 20%,
vooroorlogse pcb’s, voorbeeld van 300% stijging
wordt genoemd (1937).
5.5.
Dalingen, Nederland 1940 tot 1964 30% zowel
** als o. Nu zit de verkoop op 10 tot 30% cw. Gaat nu
realistischer waarde worden.
5.6.
Rest is min of meer ongewijzigd.
5.7.
Koloniën, ook hier Willem III flink omhoog, ook
de pzb’s stijgen in waarde.
5.8.
Dank aan Tom en het praatje krijgt een vervolg.
6. Rondvraag
6.1.
Geen vragen of opmerkingen
7. Maandpuzzel, de winnaar wordt getrokken uit 14 goede
inzendingen. De gelukkige is Jan Koopman. Het goede
antwoord was schoonzoon.
8. De gratis verloting levert als gelukkigen op 9. Peter de
Rover, 16. Kees van Zoonen, 10. Dick van Loon, 43. Ben
Buis en 29. Ad van Berkel. Allen gefeliciteerd met de
prijs
9. Pauze
10.Na de pauze brengt veilingmeester Ad van Berkel 156
kavels aan de man of retour inzender. Dank aan Ad voor
een probleemloze afhandeling.
11.De bijeenkomst wordt gesloten om 16.30 uur als
iedereen zijn rekening heeft gehad, de buit is
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veiliggesteld en de boel weer aan kant is en zeevast
staat.
Dank aan alle vrijwilligers, ook bij het opruimen.
Rondzendnieuws.
Hierbij even een update wat betreft de rondzending. Op dit
moment lopen alle sectoren weer volop. De één wat harder dan
ander, maar we proberen met zijn allen het tempo erin te krijgen
.Wat mij wel opvalt zijn de vele telfouten, let hier AUB op, dit
kost veel energie. Alle inzenders hebben ondertussen een
overzicht gehad van de door hen ingezonden boekjes, waar zij
zeer te spreken over waren. In de toekomst zullen zij dit
regelmatig gaan ontvangen, zodat ze goed op de hoogte blijven
van hun eigen spullen. Er zijn ook een paar veranderingen
doorgevoerd , zoals nieuwe lijsten, wisselend aantal boekjes,
geen incasso meer en de boetes zijn afgeschaft. In de nabije
toekomst zullen er nog een paar wijzigingen doorgevoerd
worden, hiervan houden we jullie op de hoogte. Het bestuur is
ondertussen in Warmenhuizen langs geweest en heeft een
presentatie gehad van de digitalisering die heeft plaats
gevonden. Eigenlijk doordat de administratie op papier zo goed
op orde was, ging dit vrij makkelijk ( mijn voorgangers dank
hiervoor ). Iedereen die vragen of opmerkingen heeft, meld je
AUB zodat we de rondzending zo soepel mogelijk kunnen laten
draaien.
Groeten uit Warmenhuizen en veel plezier..
KAVELLIJST, veiling 7 januari 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.
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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
30
31
32
33
34
35
36
37
38
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Land
Wereld
Nederland
Wereld
Suriname
Indonesië
Indonesië
Indonesië
Ned. Antillen
Ned. Indië
Ned. Indië
Ned. Indië
Ned. Indië
Ned. Indië
Ned. Indië
Curaçao
Suriname
Suriname
Curaçao
Italië
Europa
Zwitserland
Griekenland
België
Motief
Oostenrijk
Zwitserland
Hongarije
Polen
Turkije
Guinea Eq.
DPR-Korea
DDR
Nederland
NOG
Duitsland
Nederland
Sovjet Unie
Duitsland

Omschrijving
Doos losse zegels
Doos
Doos van alles wat
P 1/2 - P 4/6 - P 8 div. kwal.
22, 3 Rup. lila

23, 5 Rup. bruin

33/38, 1 Rup./25 Rup.

230/231-233, 1,50 2,50 10,-gld 
P 3, 15 ct luxe

P 4, 20 ct

P 13, type IV 11½:12

P 13, type III en IV, hoge cw.
D 8/27, -/- D 19a

2, links tanding kort
()
P 32  - P 33 , Eng. druk
10, 25 ct gr.bl., tanding niet best
32D type 1

5, met kleine bemerking

2 insteekboeken
Europazegels

2 insteekboeken
Slangen, diverse dieren

Album
Album
Album
Album
Album
Album
Importa album
Holland album
Album
Album
Album
Album FDC's

C.W.

Inzet
5,-1,-10,-4,-7,50
2,50
12,50
10,-3,-2,50
2,50
2,50
5,-15,-7,50
2,50
1,50
3,-1,-3,-2,-3,-2,-3,-2,-3,-3,-3,-2,-1,-1,-1,-5,-5,-5,-5,-1,-1,--

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
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

Motief
Duitsland
België
Duitsland
Ned./Duitsl.
Diversen
Duitsland
Duitse gebieden
Duitse gebieden
Duitse Rijk
Duitse Rijk
Duitse gebieden
Duitse gebieden
Duitse Rijk
Duitse Rijk
Engeland
Diversen
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Ierland
Frankrijk
Duitse gebieden
Duitse gebieden
DDR
Nederland
Duitse Rijk
Roemenië
Nederland
Nederland
Oost Europa
Indonesië
Duitse Rijk
Nederland
Luxemburg
Luxemburg
Zwitserland

Album dieren
Album EDB's
Album
Album
Doos meest afgeweekt
Doos
Doos afgeweekt, ook Rijk
Samoa 17

Samoa 16

456
()
455 Kiel

Kiautschou 34

Togo 18

423

424

Album FDC en brieven
Insteekboek
87/89

110/113

166/168

199/202

305/309

52/54
/
Boekje '56 Rode Kr., puntje roest
Oost-Afrika 11 paar

25 Piaster 25

Blok 12

7 benzinebonnen
Dienst 115-116-118-120

569/582

M 409, boekenweek '10

3012-D-18 (?)

Map
Holland album
730/738
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572/574

555/557

129


120,-70,-150,-45,-80,-180,-65,-45,--

50,-21,50
30,-40,-40,--

25,-125,-200,-80,-110,--

1,-2,-2,-1,-1,-1,-2,-10,-6,-10,-5,-8,-15,-6,-4,-5,-3,-5,-2,-3,-4,-4,-2,-5,-1,-3,-1,-2,-1,-2,-1,-1,-2,-5,-1,-8,-10,-4,-6,--
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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
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
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Zwitserland
Zwitserland
Zwitserland
Duitsland
Luxemburg
Suriname
Roemenië
Nederland
Wereld
Wereld
Wereld
Wereld
Ned. Antillen
Oost Europa
Roemenië
Ned. + OG
Ned. + Engelnd
Frankrijk + geb.
Duitsland
Wereld/USA
Slowakije
Kanaal Eilanden
Europa/USA
Tanganyika
Australië
Nieuw Zeeland
Grenada
Tanzania
Tsjechoslowak.
Roemenië
Indonesië
Indonesië
Indonesië
Indonesië
Indonesië
Indonesië
Roemenië
Roemenië
Roemenië

681/682

25

8 II
Leuchturm album 1959/1980
Insteekboek

Insteekboek
Insteekboek, ook Rusland
Album 1960/1975
/
Doos wo Nederland
Doos
Doos
Doos wo RZB
Album
Insteekboek
Insteekboek
Album FDC's
Insteekboekje
Insteekboekje, wo 
Insteekboekje Ierland
Insteekboekje
Insteekboek wo blokken
Insteekboek blokken
/
Insteekboek
Insteekboek
Insteekboek
Insteekboek
Insteekboek
Insteekboek
Insteekboek verzameling
Insteekboek + multoband verz.
Insteekboek
Insteekboek, waarbij betere zegels
Insteekboek
Insteekboek
Insteekboek
Insteekboek, waarbij betere zegels
Insteekboek 1968/'76
Insteekboek
Insteekboek

40,-40,-120,--

700,-700,-700,--

2,-2,-6,-5,-10,-5,-2,50
10,-2,-1,-1,-1,-1,-1,-5,-5,-1,-8,-2,50
2,50
3,-5,-3,-1,-2,-1,-5,-1,-2,50
2,50
2,50
10,-5,-10,-5,-7,50
17,50
20,-20,--

117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

Duitsland
Duitsland
Duitsland
Nederland
Nederland
Nederland
Diversen
Roemenië-Rusl.
Rusl.-San Mar.Rusl.-San Mar.Rusland
San Mar.-Servië
San Mar.-Servië
San Mar.-Servië
Spanje
Spanje
Wereld
Tsjech.-Slov.Hongarije
Hongarije
Hongarije
Hongarije
Hongarije
Hongarije
Hongarije
Hongarije
Hongarije
Spanje
Spanje
Spanje
Spanje + Tsjech.
Spanje + Tsjech.
Spanje + Tsjech.
Spanje + Tsjech.
Spanje + Tsjech.
Spanje + Tsjech.
Tsjecho.
Tsjecho.
Tsjecho.

Davo album Bund 2006/'16
Davo album Bund 1949/'90
Davo album Berlijn 1948/'90
FDC's 250/351 zonder adres
FDC's 182/250 zonder adres
Inst.bk'67/'90wo bl.v4+ets.nrs
Lege albums & stockboeken
Boek + San Marino-Spanje-Servië
Boek + Servië-Spanje
Boek + Servië-Spanje
Boek
Boek + Spanje
Boek (dun) + Spanje
Boek + Spanje
Boek
Boek
Doos, ruim 6000 zegels
Boek + Ceska-Turkijë
Telegraafzegel
3a
210-211
319/321
383/386

383/386

398/400
487/489
538/542
Blokken + boekje
Op jaartal
Klein boekje
Boek
Boek
Boek
Boekje
Op jaartal
Op jaartal
Op jaartal
Op jaartal

25,-30,-30,-9,-15,-16,-17,50
15,50
9,50
21,--

20,-25,-25,-2,50
2,50
3,-5,-4,-3,-4,-2,50
4,50
2,50
5,-1,50
1,50
2,50
3,-2,50
3,-3,-1,-1,50
1,50
1,50
1,50
1,-1,50
2,-1,-3,-3,-3,-2,-2,-2,50
2,50
1,50
2,--
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Puzzel voor 1ste Kerstdag. Welk getal hoort op het
vraagteken.
Goed kijken en dan rekenen. Hij is vrij pittig.
Veel puzzelplezier gewenst !
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Puzzel voor 2de kerstdag
Uw oplossing kunt u sturen naar Ireen Bas, Voorstraat 75 1931
AH Egmond aan Zee E-mail verhuur@bastweewielers.nl en
Wil@Reemst.eu . Ook kunt u de oplossing op de verenigingsdag
bij de bestuurstafel inleveren. Zorg dat u dat wel aan het begin
van de bijeenkomst doet.
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---------------------------------------------------------------------------------------Op de clubavonden aanwezig

Bert Huisenga

Postzegelhandel

Zwaansvliet 13
1462 NE Middenbeemster
tel. 0299683587
Email: pzh.bert@quicknet.nl
Nieuwtjesdienst en levering van alle
merken albums en catalogi.
Inkoop, verkoop en taxaties.

WWW.PZHBERT.NL

Voor de rubriek Vraag en Aanbod de ontbrekende catalogusnummers
Mijn ontbrekende Denemarken nummers zijn:
1676, 1702 t/m 05 Blok, 1713a, 1719, 1749 t/m 52, 1760, 1782b, zonder
tab. 1782b met tab,
1821, 1826, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, alle met tab.1841,1855,1923,
1926b,1930,
1957, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, alle met
tab.1968a.1968b,1969a,1969b,1973f
Heeft U 1 van deze zegels of velletjes voor mij?
Mail dan naar henkvandebraak@gemail.com

Nederlandse postzegels Wie wil of weet iemand die 2 schoenendozen met
rondzendboekjes met voornamelijk Nederlandse zegels van oud tot nieuw
wilt doorkijken. Met 25% extra korting op de vermelde prijzen. Ook een
paar 10 cents boeken! 072-5337863 of 06-55773892
vr.groet, Reijer de Regt
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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
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 of B. Buis.
.

Gevraagd
Postzegelverzamelaar uit Zwitserland vraagt om contact met Nederlandse
verzamelaars om zegels te ruilen. Twee leden van onze vereniging hebben
al positieve ruil-ervaringen met hem. Het gaat om Frank Lunt, in Thonex,
een plaatsje vlak bij Genève. Hij schrijft in Engels of Frans. Hij zoekt nog
enkele moeilijke waarden voor zijn bijna complete verzameling Nederland
en OG, maar ook zegels van andere landen zijn welkom.
zijn emailadres: lunts@sunrise.ch
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Een heel goed en gezond 2022 en geniet van uw hobby in deze rustige
dagen!!!
Bestuur en redactie Kaaspost.
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