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Filatelistenvereniging  "Roden-Leek en omstreken" 
 
Aangesloten bij de K.N.B.F. en het SamenwerkingsVerband Filatelie. 
Ingeschreven bij de K.v.K. nr. 4004.8872 
 

voorzitter J. Gerritsen, Appelhof 25, 9356 BT  Tolbert 
         tel. 0594 515 331, e-mail: vz@fvrl.nl 
 

secretaris W. van der Velde, Groningerweg 32, 9321 TC  Peize  
             tel. 050 503 2608, e-mail: sec@fvrl.nl 
 

penning- P. Kremer, Buitensingel 62, 9883 SJ  Oldehove 
meester tel. 0594 621 266, e-mail: pm@fvrl.nl 
 

nieuwtjes-      mw. C. van Leeuwen, Faunalaan 6, 9301 KG  Roden 
dienst       tel. 050 534 3470, e-mail: nieuwtjes@fvrl.nl 
 

rondzend- mw. C. Schuitema, De Grouw 10, 9351 LP  Leek 
verkeer tel. 0594 511 586, e-mail: rzv@fvrl.nl 
 

winkel en B. Peeterse, Weth. I.Hutstraat 68, 9351 RH  Leek 
veilingen tel. 0594 517 721  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Rekeningnr. nieuwtjesdienst:    NL98 INGB  0004 3757 69 
  t.n.v. FV Roden-Leek Nieuwtjes te Roden 
 
Rekeningnr. rondzendverkeer:  NL92 INGB  0003 9300 65   
  t.n.v. RZV FV Roden-Leek te Leek 
 
Rekeningnr. penningmeester (algemeen):  NL41 INGB  0003 9466 00 
  t.n.v. FV Roden-Leek e.o. te Oldehove 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Verenigingswebsite:  www.fvrl.nl 
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Van de voorzitter 
 

Dit is dan alweer de laatste “Nieuwsbrief” van het seizoen 2016-2017. 
Ook dit jaar hebben we weer een paar leden bereid gevonden om op de 
clubavond in mei iets over hun eigen verzamelgebied te vertellen. Deze 
leden bedank ik hierbij alvast voor hun inbreng. 
Het kost uw bestuur steeds meer moeite om leden te vinden die iets over 
hun verzamelwoede willen vertellen, men verwacht dat een ander dit wel 
zal doen. Niet bang zijn, stap over uw vrees heen om in het openbaar 
iets over uw hobby te vertellen. Het bestuur wil u daar graag bij helpen. 
Tenslotte wensen wij u en uwen een geslaagde zomervakantie toe. 
 

Jan Gerritsen 
 

 

Clubavond mei 
 

De komende clubavond zal worden gehouden op woensdag 17 mei in 
het gebouw "De Til” in Leek. De zaal is open vanaf 19.15 uur; u bent 
dan in de gelegenheid om in alle rust uw nieuwtjes en uw bestellingen af 
te halen of een aankoop in het winkeltje te doen.  
Het officiële gedeelte van de clubavond begint om 20.00 uur. De agenda 
is als volgt: 

1. Opening.                                               5. Miniveiling. 
2. Mededelingen.                                       6. Minilezingen. 
3. Nieuwtjes en filatelistisch allerlei.          7. Rondvraag 
4. Uitslag ladderpuzzel en eindstand.   8. Sluiting. 

 
Na de pauze twee kleine lezingen door eigen leden. De heer Krause 
vertelt ons over “Woolfie”: leven en werken van Wolfgang Amadeus 
Mozart en de heer Broere behandelt “Gidsen te land en ter zee”: 
vuurtorens en lichtschepen.  
Aan het einde van de avond doen alle aanwezigen die de presentielijst 
hebben getekend mee aan de gratis verloting.  
Opgelet: omdat onze gebruikelijke zaal in Roden niet beschikbaar is, 
houden we deze avond in Leek. De Til is voorzien van een personenlift, 
zodat het gebouw voor iedereen toegankelijk is. De Til ligt op de hoek 
van de Tolberterstraat en De Tip; aan De Tip ligt een ruim 
parkeerterrein. 
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Miniveiling   
 

Een experiment! De miniveiling vindt dit maal plaats bij afslag, dat wil 
zeggen dat de inzetprijs steeds verder verlaagd wordt totdat iemand een 
bod uitbrengt.  
 

Kavel NVPH  Omschrijving     Kwal. Cat.w.  Inzet  
 
001 671-675 Zomer 1956         0  25,50   6,00 
   Rembrandt      
002 681-682 Europa 1956       0    2,30  
 713-714 Europa 1958       0    1,00  
 727-728 Europa 1959       0    2,30  
 745-746 Europa 1960       0    1,50 
 757-758 Europa 1961       0    0,50   2,00  
003 R74-R77 Kind 1926 rolt.       0  50,00 13,50 
004 854  Kind 1965 blok         XX  27,50 10,00 
   met plaatfouten     
005 1740-1745 vel Kerst 1997      XX 12,00   3,00  
006 P51  Dienstbrief met P51      0   4,00   1,60  
007 PB8b  Boekje PB8b 1969     XX 10,00   2,50 
008 PB 22c,24a, 7 PB’s  waaronder     
 25a, 26a, Rode Kruis 1978-1983 
 27a, 28a, 29          0 23,50   7,50 
009 Postzegelmapje 251, zilver zegel 2001     XX 15,00   4,50 
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Kavel  Omschrijving      Kwal. Cat.w.  Inzet  
 

010 Prestige boekje 10, schaatsen 2006     XX 30,00   9,00 
011 Prestige boekje 12, Mooi NL 2006     XX 16,00   5,00 
012 Briefkaarten met kleinrondstempel     3,00 
013 Zomer 1938 op aangetekende brief 
   Vlekkerig/bekijken     1,00 
014 5 Enveloppen met bijzondere evenements- 
   afstempeling      1,00 
015 11 Oude ansichtkaarten stad Groningen 11,00   3,30 
016 Nederland     jaarcollectie 1981          XX    3,00  
 
017 DDR         8 series sprookjes, 38 stuks    XX  18,70   4,00 
018 Luxemburg/Tsjech.Rep. 
  Mi 1861        Gecomb. uitgifte 2010        XX 
 Mi 635           XX   3,00    1,00 
019 Noorwegen  Jaarpakket 2006         XX 100,00   30,00  
020 Saarland      Mi 376/78 Volkshilfe 1956   XX     0,50  
021 Suriname     637 Voor het Kind 1974        0   1,70 
           653 Voor het Kind 1975        0   1,70 
           644/45 Kind 1975          0   1,20    0,50 
022 Verenigd Koninkrijk    QE 1974/82, 
           1971, 1970/71, 1967/1970    0/XX    1,00 
023 Zweden       1087 oa Klederdracht,   
           Energie,Natuur,Tekeningen   XX       1,50 
        

 
Verenigingsagenda 2017 
 

woensdag 17 mei: mini-lezingen 
woensdag 7 juni: avondopenstelling van De Til (19.30-21.30) 
woensdag 6 september: lezing Euro-CEPT 
woensdag 4 oktober: lezing vogels 
zaterdag 21 oktober: onze postzegelbeurs in Nieuw-Roden 
woensdag 1 november: grote clubveiling en financiele ALV 
woensdag 6 december: ruilavond 
 

en natuurlijk elke 2e en 4e maandagmiddag openstelling van “De Til” in 
Leek, maar NIET in de maanden juni, juli en augustus. 
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Uitgelicht… 
 

Ons 100e lid Coosje Suiveer is geboren op de Veluwe, maar op 18-jarige 
leeftijd is zij naar het noorden getrokken. Zij is werkzaam geweest in de 
gezondheidszorg, in een algemeen ziekenhuis op verschillende afdelingen 
en poliklinieken, psychiatrie, ouderenzorg en is nu met pensioen. Het 
afstand kunnen nemen van o.a. de hoge werkdruk, was een hele 
opluchting.   
“De vrijetijdsbesteding tijdens mijn werkzaamheden was en is weven op 
een groot staand weefgetouw. Ik vind het heerlijk om met kleuren en 
verschillende garens patronen uit te testen. Dit ontspant na een inspan-
nende werkweek. Naast weven zit ik vaak achter het spinnewiel en maak 
ik van wol-, katoen- en zijdevezel een draad. Dat is heerlijk om te doen. 
De draad wordt geverfd met natuurlijke verfstoffen en wordt gebruikt 
voor het weven.“ 
 

                    
 

Sinds 2016 is ze lid van onze vereniging. Voorheen was ze lid van de 
postzegelclub Hoogezand, waar op clubavonden alleen maar geruild 
werd. Na een dialezing over haar verzameling was er geen respons, dat 
was een teleurstelling. 
Tevens is zij lid van de NVTF (Nederlandse Vereniging voor 
Thematische Filatelie), regio Noord. De bijeenkomsten van de thema-
tische werkgroep worden enkele malen per jaar gehouden in het “Hof 
van Zuidlaren” (voorheen Sprookjeshof). Daar is voor leden de 
gelegenheid zijn of haar verzameling te presenteren, waarbij men dan 
advies en opbouwende kritiek krijgt. Het is een enthousiaste groep 
mensen van ongeveer 20 personen. Een aanrader! 
Vanwege de enthousiaste verhalen van leden van Roden-Leek, tijdens de 
themabijeenkomsten, werd ze nieuwsgierig naar de invulling van de 
clubavonden in Roden: “In Roden wordt aandacht besteed aan 
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wisselende onderwerpen in de filatelie. Ik leer ervan. Er heerst een 
positieve sfeer onder de aanwezigen en het is gezellig!” 
 

Zelf kwam zij voor de eerst keer in aanraking met postzegels toen ze 
samen met haar echtgenoot een postzegelbeurs bezocht in de 
Veemarkthallen in Groningen. Dit als tussenstop op weg naar familie. 
“Ze mocht wel even mee!” Zij werd bij een postzegelberg in de 
jeugdhoek achtergelaten. Dan toch maar even kijken wat er zoal tussen 
zat. Het resultaat: een spinnewiel, een schaap en nog een schaap! 
 

In 1995 werd een begin gemaakt met een themaverzameling “Textiel”; 
van natuurlijke vezel, het verwerken ervan zowel handmatig als 
industrieel tot gebruiksartikelen. “Mijn eerste postzegel was er eentje met 
een weefspoeltje”. In 2014 werd op de Postex in Apeldoorn voor het 
eerst geëxposeerd met als titel: “Voor de draad ermee! Van natuurlijke 
vezel tot textiel”. De bekroning was GOUD! Daarna werd nog 
tweemaal geëxposeerd in een hogere klasse met als resultaat: Groot 
verguld Zilver. 
“Mijn wens is om een vrouwelijk jurylid toe te voegen aan de door 
mannen gedomineerde  wereld van de filatelie. Ik heb veel geleerd van de 
opmerkingen van de jury, vaak terecht, soms niet te begrijpen.” 
 

 

Mijn mooiste zegels: het ovaal is van echte zijde! 
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De ledenmiddagen in “De Til” in Leek zijn een aanvulling op de 
activiteiten van de vereniging. “Ongedwongen kun je met elkaar praten, 
overleggen, ruilen en zoeken. Fijn! 
Er zit tussen de kavels van de miniveilingen voor mijn verzameling niet 
veel bij. Maar het is een prima aanbod voor geïnteresseerden.  
De nieuwsbrief wordt met interesse gelezen. “Het is leuk om te weten 
wat er leeft binnen de vereniging. De vereniging moet vooral doorgaan 
op de ingeslagen weg met het belichten van de verschillende 
mogelijkheden van het verzamelen van postzegels.” 
 
 

Stempel rondzendverkeer 
 

Als uw persoonlijk  stempel in de loop van de jaren door het vele gebruik 
wat onduidelijk is geworden, dan kan het stempel heel makkelijk worden 
schoongemaakt. 
U doet in een klein bakje of eierdop een beetje ruitensproeiervloeistof en 
zet daar de stempel in. Eventueel met een zachte oude tanden-
borstel  voorzichtig poetsen (pas op voor de spetters!) en uw stempel is 
weer schoon. 
   
 

Ik verzamel iets anders! 
 

Al weer enige tijd geleden ontstond bij de redactie het idee om leden te 
vragen om in de Nieuwsbrief eens iets te laten zien uit een van hun 
verzamelingen. En dan niet een pagina uit een voordrukalbum, maar 
“iets anders”. Bijna iedereen verzamelt meer dan alleen Nederland en al 
is dat vaak bij lange na niet compleet, het is altijd een uitdaging om mee 
bezig te zijn. 
 

Bij plaatsing in de Nieuwsbrief mag het een volledig artikel zijn, maar 
ook alleen een paar afbeeldingen met een begeleidende tekst is prima! 
Zelfs het scannen willen wij voor onze rekening nemen. 
Het gaat er om dat uw medeleden eens zien waar ú zich mee bezig houdt 
en misschien brengt het anderen op gedachten… 
 

Toevallig ontvingen we een artikel van de heer Havinga, dat uitstekend in 
deze nieuwe rubriek past. Hij behandelt hierin kort de geschiedenis van 
Namibië, met postzegels uit de  verschillende periodes. 
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NAMIBIË, filatelistisch van kolonie tot verzelfstandiging. 

 
Duitse kolonie 
 

Een Duitse kolonie vanaf 7 augustus 1884 en onder Duitse Post-
administratie vanaf 7 juli 1888.  
 

 
 

Van 1888 tot 1892 Duitse postzegels met de waarde in PFENNIG. 
 

          
           1897                      1898                     1900                  1906 
                        Overdruk                                 Langlopende serie  
                                                                      SMS Hohenzollern 
       Deutsch-               Deutsch                 Zonder                 Watermerk  
       Südwest-Afrika     Südwestafrika         watermerk            ruiten 
  

Zuid-Afrikaanse bezetting 
 

Op 19 juli 1915 werd Duits Zuidwest-Afrika bezet door het leger van de 
Unie van Zuid-Afrika. Voor frankering werden zowel de Duitse 
koloniale als Zuid-Afrikaanse postzegels gebruikt. 
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Zuid-Afrikaans mandaat 
 

In 1919 was door de Volkerenbond aan de Unie van Zuid-Afrika het 
mandaat gegeven over het gebied. Het mandaat werd ingetrokken door 
de V.N. met resolutie 435 in 1978. Pas in 1988 werd de resolutie door 
alle partijen getekend. 
 

      
 

             1923 type 1 met overdruk               1923 type III met overdruk 
              South West Africa. en       Zuidwest Afrika. en 
              Zuid-West Afrika.                        South West Africa. 
              horizontaal                                   horizontaal       
 

      
 

            1926-1927 met overdruk                  1926-1927 met overdruk 
                Afrikaans-Engels             Engels Afrikaans    
                verticaal                                            verticaal 
  

       
 

                      1927-1930                                             1931 
                Overdruk S.W.A.                            Eerste langlopende serie  
                                                             SouthWest Africa    Suidwes Afrika 
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1953: Engelse en Afrikaanse tekst op dezelfde zegel 
 

Het monetaire stelsel van de Unie van Zuid-Afrika ging op 14 februari 
1961 over van het Engelse stelsel in ponden shilling en penny naar het 
decimale stelsel met waarden in Randen en centen. 
 

 
 

14 februari 1961: 1ste definitieve serie waarden in Rand en centen 
 

Op 31 mei 1961 veranderde de Unie van Zuid-Afrika in de republiek 
Zuid-Afrika en zij verliet het het Britse Gemenebest. 
 

    
 

1978 
Postzegels in de drie talen Afrikaans, Duits en Engels 

 
Kort voor 1990 trok Zuid-Afrika zijn politie- en legermacht terug. 
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Onder VN-toezicht vond de machtsoverdracht plaats en op 21 maart 
1990 werd Namibië zelfstandig, met uitzondering van Walvis Bay. 
 

         
 

Onafhankelijkheid 21 maart 1990. 
 

De munteenheid veranderde van Rand en centen, in Namibian dollar en 
centen. 
Tot op heden is 1 N$ nog steeds 1 R, dit vanwege elkaars economische 
afhankelijkheid. 
 

          
 

Walvis Bay werd op 1 maart 1994 door de Zuid-Afrikaanse regering 
overgedragen aan Namibië. 
 
 
Bronnen:  NamPost Philately. 
     South African Stamp Colour Catalogue. 
                diverse bronnen internet. 
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Schriftelijke veiling betere kavels 
 

Zoals u van ons gewend bent, ook dit voorjaar weer een veiling met 
betere en minder vaak voorkomende zegels.  
Biedingen kunt u opsturen voor 30 juni naar FV Roden-Leek e.o., 
Faunalaan 6, 9301 KG Roden. 
 

U kunt hoger bieden dan de inzetprijs. Het kavel wordt toegewezen aan 
de hoogste bieder voor een prijs die € 1 hoger is dan het bod van de op 
één na hoogste bieder. B.v. kavel 1, u biedt € 90 en het op één na 
hoogste bod is € 85; u krijgt dan het kavel voor € 86. 
Er worden geen veilingkosten in rekening gebracht (elders soms 20%) 
Voor informatie: 06 2159 1868. 
De kavels kunt u bekijken op de clubavond van 17 mei a.s. 
 
Kavel NVPH  Omschrijving           Kwal.    Cat.w.   Inzet 
 

1 19-29     Koning Willem III    0 315 80 
2 34-44     Prinses Wilhelmina (hangend haar) 0 175 40 
3 402/403b Legioenzegels 2x vel 1942  XX 220 60 
4 518-533    Juliana ”en face” 1949-1951  XX 360 90 
5 550-555    Zomerzegels 1950   XX 60 15 
6 556-560    Kerken in oorlogstijd 1950  XX 100 25 
7 592-595    ITEP serie 1952   XX 100 25 
8 PBW 1-7  Postbewijszegels 1884  0 455 70 
9 Pers. postz. Donald Duck compl. 36st  2010 0 538 75 
10 Pers. postz. Kastelen compl. 25 st  2009 0 374 55
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Uitslag ladderpuzzel maart 
 

De winnaar van de ladderpuzzel van maart is geworden mevrouw 
Wobbes (59 pnt). Zij heeft de cadeaubon van € 10,00 te besteden in het 
winkeltje gewonnen. Helaas was ze op de clubavond van april niet 
aanwezig, dus wordt de prijs alsnog uitgereikt op de mei-avond. 
 

De oplossingen 

1. NVPH 84-86, dec 1906   2. Keukenhof 
3.    2013, NVPH 3078, Joost Veerkamp  4. Oekraine 
 

5.   
 
 

Ladderpuzzel volgend seizoen. Oproep voor nieuwe 
vragen. 
 

De ladderpuzzel van het seizoen 2016-2017 is afgelopen. Er hebben 
afwisselend per maand 13 leden aan meegedaan, dat is vergeleken met 
vorig jaar een verbetering. In dit stuk even een korte evaluatie tot nu toe 
en een oproep om nieuwe onderwerpen voor de vragen aan mij aan te 
leveren. 
 

Korte evaluatie van de verbeteringen 
Op basis van het verzoek van mij van vorig jaar zijn twee verbeteringen 
doorgevoerd. Dit is wat ik hier in september over heb geschreven: 
“Op basis van de tips die eind van vorige seizoen hebben gekregen hebben we de 
ladderpuzzel enigszins aangepast. De vragen zullen iets meer posthistorie bevatten en 
niet alleen over Nederlandse zegels gaan. Verder komen er twee ranglijsten. De 
punten die men per puzzel kan scoren tellen voor de jaarranglijst en voor de “eeuwige” 
ranglijst.” 
De eeuwige ladder: dit heeft tot nu toe elke maand een nieuwe winnaar 
opgeleverd, wat een duidelijke verbetering vergeleken met vorig jaar. Die 
gaan we dan ook continueren. 
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Posthistorie: de vragen zijn wat pittiger geworden en ook dat wordt 
gewaardeerd. Maar ze nog niet altijd posthistorisch. Daar ga ik volgend 
jaar iets meer aan doen. 
 

Categorieën vragen 
Momenteel hebben we per ladderpuzzel 5 vragen, waarmee 10 punten 
zijn te halen. Ze bestaan uit de volgende categorieën: 

1. Een posthistorische vraag; (2 punten) 
2. Onderwerp van de maand; (1 punt) 
3. Ontwerper van een Europese zegel(serie) vraag; (1 punt) 
4. Landsnaam op zegels vraag; (1 punt) 
5. Zoek de verschillen zegel. (maximaal 5 punten). 

Het aantal vragen en het aantal punten is iets wat prima werkt. Het is 
echter altijd een opgave om een vraag per categorie te bedenken. 
Daarom zoek ik nieuwe onderwerpen om vragen over te stellen. 
Daarmee kan ik afstappen van elke keer over dezelfde 5 categorieën een 
vraag te stellen en wat meer te mengen. De 3 categorieën van vorig 
seizoen die zijn vervallen komen in ieder geval terug. Dit zijn :  

6. Zegelfragmenten; 
7. Een vraag over een Nederlandse postzegel(serie); 
8. Een open vraag waarop zoveel mogelijk antwoorden worden 

gevraagd. 
Maar meer onderwerpen zijn van harte welkom. Als u een leuke 
categorie weet dan zou ik dat graag horen. Dit kan persoonlijk op de 
clubavond of per mail:  ladder@fvrl.nl  

Klaas Keuter 
 

 

15 jaar geleden… 
 

… organiseerde de vereniging na twee jaar voorbereiding weer een zeer 
geslaagde Noordphila. De Noordphila’2002 werd samen met 
Birdpex-4 gehouden op 3, 4 en 5 mei 2002 in Leek. Bij de opening 
werd ons lid de heer Oberink door de K.N.B.F. onderscheiden voor 
zijn vele activiteiten in de filatelie. 

 Een topper op de tentoonstelling was de “Hirosjima”-brief die de 
atoomaanval in 1945 overleefde. De bijzondere brief werd bewaakt! 

 Veel leden deden mee aan een éénblad-tentoonstelling met als 
onderwerp een door hen zelf gekozen vogel. 
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 Op elke eerste woensdag van de maand, met uitzondering van de 
zomermaanden, is er een clubavond in het gebouw "Op de Helte”, 
Touwslager 125 te Roden (tel. 050 501 9390).  
Voorafgaand aan de clubavond ontvangen de leden een convocatie. 

 

 Maandelijks ontvangen de deelnemers aan het rondzendverkeer een 
doos rondzendboekjes.  
Leden kunnen voor intern en extern rondzendverkeer eigen boekjes 
inleveren. 

 

 Bij de nieuwtjesdienst zijn nieuwe en eerdere uitgaven van Neder-
landse en buitenlandse postzegels, F.D.C.'s, jaarpakketten, enzovoort 
in abonnement te nemen. 

 

 Via de besteldienst kunt u catalogi, stockboeken, albumaanvullings-
bladen en dergelijke bestellen.  
De korting op de normale winkelprijs bedraagt 10-15 %. 

 

 De vereniging beschikt over een bibliotheek, catalogi en filatelistische 
apparatuur. Alles wordt gratis aan de leden uitgeleend.  
Onder andere betreft dit: 

          - de speciale catalogus Nederland (NVPH), 
          - wereldcatalogi (Michel, in het Duits),  
          - het Handboek Postwaarden Nederland,  
          - een uitgebreide bibliotheek (met ook buitenlandse onderwerpen), 
          - leesmappen met actuele filatelistische bladen, 
          - een fluorlamp, 
          - een electronische tandingsmeter,  
          - een watermerkzoeker. 
 

 De verenigingscommissie Nalatenschappen kan voor leden en  
nabestaanden bemiddelen bij verkoop van verzamelingen.  
De vereniging zelf doet geen aankopen. 
 

 Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. 
Opzeggingen dienen schriftelijk voor 1 november bij het secretariaat 
te zijn ingediend.  

 

 De contributie voor 2017 bedraagt € 45,00 inclusief het abonnement 
op het landelijke maandblad "Filatelie" en € 22,00 zonder. 


