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De avond lockdown is in gegaan. 

 

Ja beste mensen het is weer zover. Het is nogal uit de hand gelopen. Je 

ziet dat kinderen wel besmet kunnen zijn maar niet of nauwelijks ziek 

worden. Maar zij kunnen vader, moeder opa en oma wel besmetten 

met alle gevolgen van dien. 

En nu maar weer afwachten wanneer we de boosterprik krijgen. Er zijn 

er genoeg maar we zijn weer de laatste in de rij. Waarom niet sneller, 

net als de griepprik. Dat is al jaren geen probleem. En het lijkt wel of 

dit iets geheel nieuw is. 
 

Maar ik hoop toch dat u en de uwe deze maand gezellig doorkomen en 

af kunnen sluiten. En weer met hopelijk een goede gezondheid het jaar 

2022 in kunnen gaan. 

                    Zoals u van ons al een aantal jaren weer gewend 

bent willen wij ook op  

15 januari Proosten op het leven. 

Wel moeten we de maatregelen goed naleven. En 

op dit moment kan ik nog niet voorspellen wat het 

in januari zal worden.  

Dus weer aanmelden als u wilt komen. Via de e-

mail of telefoon.  

En als er minder dan 15 leden zich opgeven gaat 

het niet door. 

 

 

 

 

Het bestuur wens u en de uwe fijne feestdagen en een 

goede jaarwisseling. En heel veel gezondheid. 

 

Hugo Hendriks 

Voorzitter 
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POST :  
Alle post rechtstreeks sturen naar het secretariaat NVSP: 

Dotterbloem 1 
2635 KA  Den Hoorn 
E-mail: secretariaat@filatelie-nvsp.nl 
 

VEILING :  
Verzoek aan de leden, die schriftelijk willen bieden op de kavels in dit 
nummer van Contact, om dit rechtstreeks schriftelijk of telefonisch te 
doen aan de veilingmeester. 
Tevens wil ik u verzoeken als u de inzendingen heeft, deze zo spoedig 
mogelijk in te leveren. Het liefst binnen 14 dagen na een bijeenkomst,  
dit om alles op tijd te kunnen verwerken voor de volgende veiling.  
Vermeld a.u.b. duidelijk uw naam, adres en 
bank/girorekeningnummer bij uw inzending, dit om mogelijke 
verwarring te voorkomen.    

Dhr. W. Hulshof 
't Grachtje over 152 
1625 PP  Hoorn 
Telefoon 0229 - 785374 
E-mail: veilingmeester@filatelie-nvsp.nl 
 

Website :   www.filatelie-nvsp.nl 
 

E-mail :   Het algemene e-mail adres is info@filatelie-nvsp.nl 
 

Uw tekstbijdragen voor Contact:   m.snellenberg@ziggo.nl    
Vermeld in onderwerp-regel 'Contact' 
 

CONTRIBUTIE :  
Wie vanaf heden lid wordt van de NVSP is per jaar € 12,00 contributie 
verschuldigd en deze dient voor 1 februari van het verenigingsjaar 
betaald te zijn op rekening: NL23 INGB 000 5616100 ten name van 
N.V.S.P. te Rijnsaterwoude. 
 
E-mailadres : 
Als uw e-mail adres wijzigt wilt u dit dan aan het secretariaat doorgeven. 
secretariaat@filatelie-nvsp.nl 
 

mailto:secretariaat@filatelie-nvsp.nl
http://www.filatelie-nvsp.nl/
mailto:info@filatelie-nvsp.nl
mailto:m.snellenberg@ziggo.nl
mailto:secretariaat@filatelie-nvsp.nl
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CONTRIBUTIE: 
 

De contributie voor 2022 zal € 12,00 bedragen. Dus geen verhoging 
van de contributie. 

De leden dienen deze contributie voor 1 februari 2022 over te 

maken op rekening NL23 INGB 0005 6161 00 
ten name van N.V.S.P. te Rijnsaterwoude 

Dit geldt alleen als de contributie-inning niet via de werkgever 
plaatsvindt. 

 

 

          N.V.S.P. - UTRECHT.     
         Tweemaandelijkse bijeenkomst 
 

 15 januari 

 'Spoor 6' Utrecht CS, tel: 088 - 671 28 75     Zaal open om 10.00 uur 
 Aanvang 10.30 uur, einde circa 15.00 uur    
  
 Data voor 2022: 19 maart (tevens jaarvergadering),    
 21 mei, 17 september en 12 november 
 Dit onder voorbehoud. 
 
 

 
 

Programma bijeenkomst zaterdag 15 januari 2022  
 
Locatie: Ontspanningslokaal van PVSU  

'spoor 6' op Utrecht CS (tel. 088 671 28 75)  
Zaal open om 10.00 uur 

 

10.00 uur     Opening door voorzitter 
10.15  - 11.00 uur Bekijken van kavels, ruilen, aan- en verkoop zegels 

11.00 - 12.00 uur Veiling  
12.00 - 13.00 uur Pauze, tijd voor een hapje en een drankje 

13.00 uur Afrekenen veiling 
  Spoorladdercompetitie 

                       "Vrome Wens" en verloting/kienen 

14.15 uur Toast op het leven en het nieuwe verenigingsjaar 
  Proosten op 2021 !!! 

14.30 uur Einde van de bijeenkomst 
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ATTENTIE  ATTENTIE  ATTENTIE 
 
We gaan er nu nog maar vanuit dat we de RIVM maatregelen nog moeten 

hanteren.  

 
Aangezien de ruimte die we in acht moeten nemen kunnen we maar een 

maximaal aantal leden toelaten. We hanteren de volgorde van aanmelden. 
Het moeten wel minimaal 15 leden zijn die zich aanmelden. 
 

U wordt dan ook verzocht u vooraf aan te melden door dit te melden via 
info@filatelie-nvsp.nl, of te bellen met een van de bestuursleden. Voor  

telefoonnummers zie laatste pagina in dit blad 

 
 
 
 

Winterstamps 
  

Vrijdag en zaterdag 28 en 29 januari 2022 WINTERSTAMPS  

Is een geheel nieuwe postzegelbeurs in Veenendaal in een luxe omgeving, 

het Van der Valk hotel aldaar.  
Toegang beurs: € 6,50 waarbij inbegrepen: inpandig parkeren en onbeperkt 

koffie, thee, fris.  
Openingstijden: vrijdag 28 januari: 10.00-18.00 uur en zaterdag 29 januari 

10.00-17.00 uur. Adres: Van der Valk Hotel Veenendaal: Bastion 73, 3905 NJ 

Veenendaal 
SYMPOSIUM Vrijdagavond 28 januari 19.30-22.00 uur, symposium ‘De mores 

in de filatelie, wat zijn de grenzen’. (na de beurs, toegang gratis). Beperkt 
aantal plaatsen beschikbaar.  

Tevoren aanmelden: pr@winterstamps.nl (Jan Heijs). 
Onderwerpen: 

• Postzegels: voor de post?, Mirjam Verhaagen, senior marketeer 

verzamelmarkt PostNL. 
• Catalogusprijzen, feit of fictie? Rob Smit, 10 jaar medesamensteller NVPH 

catalogus.  
• Zijn alleen UPU landen verzamelwaardig? Jan Heijs, auteur. 

Voor meer informatie: www.winterstamps.nl Contact: 

secretaris@winterstamps.nl (Willem-Jan Leeflang) T: 06-24558742 
 

 
 

mailto:info@filatelie-nvsp.nl
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Verslag bijeenkomst 13 november 2021. 
   Hugo opende de bijeenkomst met de mededeling dat er toch een aantal 

afmeldingen waren t.w.:   de heren Hilders, Abram, Roks, Nouwens, van 
Oostrum,  Nafzer en Brussen. Voor de heer Bulthuis ik heb een kaart bij me 

die u straks kan voorzien van uw naam,  zal hij zeer leuk vinden. 

Mogelijk waren de strengere maatregelen die gisteren in de COVID 
persconferentie nummer (niet meer bij te houden)  door onze leiders zijn 

aangekondigd. Gelukkig waren er toch nog 15 leden voorzien van de QR 
code die de zaal bevolkte. 

   Helaas heb ik in september iets cruciaals vergeten dat is de aanwezigheids- 

premie en de vrome wens. Ik hoop daar vandaag wel aan te denken.  
Bij Wim zijn er weer bedrijfszegels te koop. 

   En veel leden hebben stokboeken of losse zegels die iedereen al heeft. U 
kunt de zegels opsturen naar het WNF. U kunt de zegels ook meenemen 

naar de bijeenkomsten: Jouke en Aad verzamelen zegels voor de zending.  

   Onze penningmeester presenteert de begroting voor 2022. Na duidelijke 
uitleg van alle posten en verder geen vragen wordt deze goedgekeurd door 

de vergadering. 
Ook dit jaar wordt er een bedrag uit de reserve genomen om de kosten te 

kunnen dekken. Het bestuur is van mening niet de contributie te verhogen, 
maar de reserve ten goede te laten komen aan de leden. Zo zullen we in de 

toekomst onze reserve blijven gebruiken. 

Hugo spreekt zijn teleurstelling uit dat er steeds minder deelnemers zijn aan 
de spoorladder competitie, hij overweegt dan ook om te stoppen want het is 

altijd aardig wat werk en dat te doen voor 5 mensen is niet echt rendabel. Er 
wordt gevraagd om makkelijker vragen. Geen optie, als je vraag niet kan 

beantwoorden dan kun je nog altijd punten scoren met de andere 3 vragen.  

Hugo deelt mede dat hij binnenkort aan zijn heup geopereerd moet worden 
en dan mogelijk bijeenkomsten moet gaan missen. We wensen hem veel 

sterkte. 
   Vandaag zijn weer de nieuwe bedrijfszegels van de vereniging verkrijgbaar. 

De makers zijn echter aan het eind van eventuele afbeeldingen en roepen de 
leden op aan Hugo of Wim suggesties te doen voor 2022. We verzoeken u 

dringend te reageren. We kunnen als thema bijvoorbeeld stations, ander 

materieel van de NS zoals seinpalen e.d., enfin we horen ook graag hoe 
hierover denkt. 

De veiling en bingo verlopen gezellig en we hopen iedereen en als het kan 
wat meer leden te mogen ontmoeten op 15 januari 2022. 

 

Het bestuur wenst iedereen fijne feestdagen en een goede jaarwisseling. 
Aad Lupker, secretaris. 
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SPOORLADDER COMPETITIE  
 

LET OP!! We gaan nu ook de laatste jaren 
meenemen en wel tot en met zegel 3000.  
 
Uitslag november 2021 
 

 
Vraag 1: Nobelprijs winnaar Zeeman is zegel 1479.   
 
 
  

 Vraag 2: Ds. A.S. Talma vinden op zegel 284. 
 

 
 
 
Vraag 3: De geel gieterij is de zegel 1374 en 1375.    
 
 

 
 
 

Vraag 4: Klederdracht Marken  
is op de zegel 708 en 747. 

 
 
 
Deze keer is er één winnaars dat is de heer van der Flier. Tijdens de 
eerstvolgende bijeenkomst zal u een leuke verrassing worden 
overhandigd. Mocht u niet aanwezig zijn dan wordt dit naar uw huisadres 
gestuurd.  
Op dit moment (3 december) heb ik niet alles nog binnen. Want je kon 
het inleveren tot 10 december. Maar dat wat nu nog binnen komt tot 10 
december gaat gewoon mee voor Januari 2022. 
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De punten boven de 24 blijven staan en tellen weer mee naar de 
volgende 24 punten.  
Als aandachtspunt maak ik u er op attent dat we met de puzzel op dit 
moment niet verder gaan dan nummer 3000.  
Wel natuurlijk de brandkasten en luchtvaart.  
 
Hieronder de Spoorladder competitie van januari 2022. 
 
Vraag 1. Op welke zegel vinden we de Vrijwillige Brandweer ? 
Vraag 2. De zegel ? is van de Europese cultuur hoofdstad ? 
Vraag 3. Hazen staan op welke zegels ? 
Vraag 4. Tjerk Hiddes de Vries is zegel ? 
 
Voor 10 februari verwacht ik weer antwoorden binnen te krijgen. 
H. Hendriks,  De Overtuin 22,   6881 TT Velp. 
Of per e-mail: info@filatelie-nvsp.nl 
(inleveren op de twee maandelijkse bijeenkomst kan ook) 
 
Formulier voor het inzenden van Spoorladder antwoorden. 
Bij onvoldoende ruimte of als u het boekje heel wilt laten, kunt  
u uw eigen papier gebruiken 
 
Naam: …………………………………………………………………………………… 

Adres: …………………………………………………………………………………… 

Postcode + Woonplaats: …………………………………………………………… 

Lidnummer: ……………………………………………………………………………… 

 

Antwoorden: 

1.  …………………………………………………………………………………………… 

2.  …………………………………………………………………………………………… 

3.  …………………………………………………………………………………………… 

4.  ……………………………………………………………………………………………   
  
Veel succes, 
Hugo Hendriks 

mailto:info@filatelie-nvsp.nl
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Uitgifte 1e halfjaar 2022 PostNl 
3 januari Beleef de natuur Fort Ellewoutsdijk 

  Typisch Nederlands- schaatsen 

21 februari Beleef de Natuur Nieuwkoopse Plassen 

  200 jaar Mauritshuis 

21 maart Typisch Nederlands- Hockey 

  Delftse tulpenvazen 

4 april  Typisch Nederlands- Wielrennen 

9 mei  Typisch Nederlands- Zeilen 

  Het vrouwtje van Stavoren 

13 juni  Beleef de natuur Sint-Pietersberg 

20 juni  200 jaar Koning Willem 1. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ledenmutaties 

Overleden 

 

 

Lidmaatschap opgezegd 

F.J. Vermeulen,  Ede 
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Veiling 15 januari 2022 
 

Nr. Kavel omschrijving uitv. cat. inzet Extra info. 

833 Nederland velletje 3057 xx 20,00 4,80  Nominaal € 9,60 

834 Nederland  Mooi Ned. 3742 xx 9,00 2,40  Nominaal € 4,80 

835 Nederland blokje 3x Winter xx --- 1,45  

836 Nederland blokje K.N.B.F. 2x xx 1,80 1,00  

837 Nederland vel 2885  xx 18,00 4,80 Nominaal € 9,60 

838 Nederland vel 3743 / 3748 xx 14,50 3,80 Nominaal € 5,70 

839 Nederland vel 3229 / 3233 xx 18,00 4,80 Nominaal € 9,60 

840 Nederland vel Anton Pieck xx 18,00 4,80 Nominaal € 9,60 

841 Nederland vel 2937 / 2946 xx 18,00 4,80 Nominaal € 9,60 

842 Nederland  102 / 103 o 14,00 1,40  

843 Nederland  139 / 140 o 6,00 1,00  

844 Nederland  163 / 165 o 10,00 1,00  

845 Nederland  236 / 237 o 5,00 1,00  

846 Nederland  332 / 345 o 10,30 1,00  

847 Nederland  428 / 442 o 14,50 1,40  

848 Nederland  474 / 489 o 22,70 2,25  

849 Nederland  2009 o 14,00 1,40  

850 Nederland  L P  1 / 10 o 21,50 1,20  

851 Nederland  D  9 / 15 + 20 / 26 o 89,50 5,00  

852 Nw. Guinea  UNTEA   1 / 19 o 60,00 3,00 2x speciale envelop 

853 Nw. Guinea  63 / 66   vlinders xx 6,00 1,20  

854 Duitsland  571 / 575 xx 2,30 1,00  

855 Dominica uit jaar1951 en 1954 o --- 1,00  

856 Br. Guyana 8 zgls. 1934 + 1938 o --- 1,00  

857 Rep. Suriname  733 blokje v. 4 xx 8,60 2,00  

858 Rep. Suriname  681 / 683 xx 8,00 1,60  

859 Rep. Suriname  656 / 658 xx 11,00 2,20  

860 Rep. Suriname  427 / 431 xx 6,50 1,30  

861 Rep. Suriname  blokje 279 xx 4,50 1,00  

862 Belg. Congo serie uit 1947 o --- 1,50 ( niet compleet ) 

863 Joegoslavië  kaart met 16 zgls.  xx --- 8,00  

864 Albanië  kaartje met 7 zgls. xx/x --- 2,00  
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865 Australië  PZB 410 / 413  xx 25,00 7,50  

866 Roemenië   2056 / 2063  o 7,00 1,00  Ongetand 

867 U.S.A. strook met 10 zgls. xx --- 1,20  

868 TNT  international  24 zgls.  xx $ 48,00 2,40  

869 Indonesië 23 bloemenzegels  xx --- 2,50  

870 Hong Kong  diverse zegels xx --- 2,00  

871 Griekenland uit jaren 2003/06 xx --- 4,00  

872 Mooi Rood Stokboek 22 blz.    BOD 
Inhoud niet veel 
waard 

873 België  blok  233    (2019) xx ??? 9,50 Stadstram  

874 Duitsland  2946 / 2947 xx 8,00 3,00 Treinen 

875 Luxemburg  blok 35  (2015) xx --- 2,75 6 zegels 1 trein 

876 Luxemburg PZB  10 zgls (2016) xx --- 6,50  

877 Finland  PZB 2158 /  2163 xx 9,00 5,00 Treinen 

878 Frankrijk  CNEP  1999 xx --- 3,00  

879 Bulgarije  blokje  uit 2012 xx --- 3,50 Treinen 

880 Duitsland speciale uitgifte   o --- 1,50 Treinen 

881 Hongarije zwart stokboek vol o/xx --- 5,00  

882 Engeland blauw stokboek vol o/xx --- 5,00  

883 Isle of Man  PZB  33  (1995) xx --- 5,00  

884 Engeland blokje 2298 / 2299 xx 7,00 1,40  

885 Frankrijk boekje uit 2014 xx --- 12,00 Treinen 

886 Finland  PZB  1525 / 1528 xx 7,00 1,40  

887 Duitsland blok 65(2391 / 2392) xx 3,20 1,60  

888 Duitsland blok 54(2200 / 2203) xx 6,50 3,50  

889 Nederland 13 Persoonlijke zgls o --- 1,00  

890 Duitsland Spec. Uitgifte 2420 o --- 1,00  

891 Stokboek vol met Vlinders o/xx -- 10,00  

892 Korea  Stokboek Diana o --- 10,00  

893 davo suppl. nederland  2007 xx --- 2,00  

894 davo suppl. nederland 07/08 xx --- 4,00  

895 davo suppl. nederland 04/10 xx --- 4,00  
 
Uitvoering:  xx - postfris ;  x - ongebruikt ;  o - gebruikt ;  z - zonder gom ;     

      vi  = volgens inzender    rw = restwaarde (rondzendboekjes);   
Mi = Michel catalogus, Yv = Yvert catalogus 
hw = hoge waarde;  zhw = zeer hoge waarde;  ww = winkelwaarde 
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Biedingen:  € 0 t/m 10 = € 0,20 ;         € 10 t/m 50  = € 0,50 ;     

     € 50 t/m 100 = € 1,00 ;    boven € 100 = € 2,00 

 
Aan alle inzenders van de veiling 
  
Graag wil ik u verzoeken om de inzending(en) die 

u heeft, zo spoedig mogelijk te doen. Het liefst 
binnen 14 dagen na de laatste bijeenkomst.  

Dit om alles op tijd te kunnen verwerken voor het 
volgende nummer van Contact.      

 
Vermeld a.u.b. duidelijk uw naam, adres en 
rekeningnummer, dit om verwarring te voorkomen.         
   
Wim Hulshof,  veilingmeester   

          

 
Opbrengst voorgaande veiling 

 

Van de 60 aangeboden kavels zijn er 31 verkocht 
met een opbrengst van € 120,65 

 

 

AAN  ALLEN VAN DE  N.V.S.P. 
 
Er is de laatste paar jaar erg weinig vraag naar zegels van Nederland uit de 
periode 1945 / 2000, terwijl het aanbod hiervan behoorlijk groot is door bv 

Nalatenschappen. 

Ik ben dan ook genoodzaakt absoluut geen zegels uit die jaren meer aan te 
nemen voor veiling en/of loterij,  ik heb nog een redelijke voorraad liggen. 

Het heen en weer sjouwen van deze kaveltjes vind ik een beetje erg jammer. 
 

Met vriendelijke groet van de veilingmeester 

 

Vrome wens  
 

1e prijs  Nederland roltanding no. 93 gestempeld  CW. € 25.00 
2e prijs Nederland roltanding no. 8   gestempeld   CW  € 19.00 
3e prijs Nederland roltanding nr. 66 + 67  gestempeld CW € 13.50 
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Colofon:  
 

Redactie: Marti Snellenberg.  

Tekstbijdragen werden geleverd door diverse (bestuurs)leden     
De veiling is verzorgd door Wim Hulshof  
 

 

 
Nederlandse Vereniging van Spoorweg Philatelisten 
  

 

Voorzitter, H. Hendriks Velp 026 3824221 
 

Vicevoorzitter, 

Veilingmeester,  W. Hulshof Hoorn 022 9785374 

Nalatenschappen:  

Secretaris -  
Ledenadministratie : A. Lupker Den Hoorn 015-2564090 

 
Penningmeester: T. Boender Rijnsaterwoude  06 19462323 

Bestuurslid: W. Versloot Oss 06 41325477 

Technische zaken: Th. van Oostrum Maarssen 0346 572256 

 

 

Spoorwegmotieven: W. Hulshof Hoorn 022 9785374 

Redactie 'Contact':   Mw. M. Snellenberg   Houten 030 6352251 

 

   
Belangrijke NVSP rekeningnummers (ING bank): 
 

Algemeen        Rijnsaterwoude    NL23 INGB 0005616100 
 
Veiling en  
nieuwtjesdienst        Hoorn  NL59 INGB 0005616034 
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