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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 
 

Hier is dan de eerste “Nieuwsbrief” van het seizoen 2017-2018. 
En zoals u gewend bent, het is immers november, is de grote clubveiling 
weer aan de beurt. De lijst met de eventuele door u aan te kopen kavels 
staat er in. Dus u kunt op uw gemak zoeken. Ik wens u veel succes.  
Verder is uw bestuur bezig geweest om het schema voor de komende 
clubavonden weer voor elkaar te krijgen, het is zowat gelukt. Nog een 
paar avonden moeten worden bezet, maar we zijn in gesprek met de 
personen die een lezing zouden kunnen houden. Als u iets hebt gehoord 
van “die heeft een goede lezing”, u weet ons te vinden. 
Echter heeft u suggesties: spui ze, want daar kunnen we dan weer wat 
mee, meedenken is beslist NIET VERBODEN! 
 

Jan Gerritsen 
 
 

Clubavond november 
 

Onze eerstkomende clubavond wordt gehouden op woensdag 1 
november a.s. in het verenigingsgebouw “Op de Helte” in Roden. 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. 
 

Het officiële gedeelte begint om 20.00 uur en we beginnen met onze 
najaars-ledenvergadering. De agenda is als volgt: 

1. Opening. 
2. Mededelingen. 
3. Financieel overzicht 2016. 
4. Vaststellen contributie 2018. 
    Het bestuur stelt voor de contributies met 5 euro te verhogen: 

 lid met maandblad Filatelie   € 50,00 

 lid zonder maandblad en huisgenootlid  € 27,00 
Tevens stelt het bestuur voor om leden die hun contributie vóór 
1 januari betaald hebben een korting te verlenen van vijf euro. 

5. Begroting 2018. 
6. Rondvraag. 
7. Sluiting. 

 

De begroting is op de avond van de vergadering verkrijgbaar. 
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Hierna vervolgen we met de reguliere clubavond. 
1. Opening. 
2. Nieuwtjes en filatelistisch allerlei. 
3. Uitslag ladderwedstrijd oktober. 
4. Grote clubveiling. (De kavellijst vindt u verderop in dit blad.) 
5. Sluiting. 

 

Als u wilt bieden, dan ontvangt u uw biednummer bij het tekenen van de 
presentielijst. Deze is vanaf het begin van de avond beschikbaar.  
Denkt u er aan ook wat kleingeld mee te nemen voor het afrekenen van 
door u gekochte kavels? Na afrekening ontvangt u een bewijsje waarmee 
u uw kavels kunt afhalen. 
In verband met de clubveiling is er deze avond een tweede pauze waarin 
we de gratis verloting houden. 
 
 

Het winkeltje 
 

Onze eigen winkel biedt u een ruime sortering van allerlei benodigd-
heden. Van zegels tot boeken, van pincetten tot loepen. En niet te 
vergeten: de onmisbare catalogi. 
 

Wij zijn in het bezit gekomen van een voorraad (frankeergeldige) zegels 
van 2002-2011. Buiten de de vele andere zegels van na 2011 kunt u nu 
weer volop uw collectie aanvullen met postfrisse zegels. 
Als u gestempelde eurozegels wilt ruilen, dan is ook dat mogelijk. 
 

Niet  vergeten: Kerstzegels bestellen. Dit jaar is de prijs 70 cent en dat is 
toch mooi meegenomen. U mag zoveel bestellen als u wilt en dat doet u 
op de clubavond en anders belt of schrijft u naar mevrouw Van Leeuwen 
of de heer Peeterse.  
 

Ook heeft de winkel een voorraad oudere banden en aanvullingsbladen 
voorradig. Wilt u eerst informeren? Bel dan  0594 517 721. 
Voor de aanvullingsbladen 2017 ontvangt u volgende maand een bestel-
formulier. 
 

U weet toch al dat PostNL de tarieven met ingang van 1 januari 2018 
weer  verhoogt? Koop daarom nu een voorraadje fraaie frankeerzegels. 
Als filatelist plakt u toch zeker geen saaie standaardzegel! 
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Kadotip 
 

Wilt u in de decembermaand uzelf of iemand anders iets schenken, of 
zoekt u iets dat u op uw verlanglijstje kunt zetten, ook dan kunt u terecht 
bij onze winkel.  
 

De najaarsaanbieding is een nieuw Importa insteekalbum in diverse 
kleuren, verkrijgbaar zowel zonder als met opdruk ”Filatelistenvereniging 
Roden-Leek eo“, Edelweiβ, 16 witte bladen (32 bladzijden) zonder 
tussenstrook. De winkelprijs is € 13,25, maar in november en december 
bedraagt de prijs slechts € 8,00 ! 
 

 
15 jaar geleden… 
 

… bleek de Noordphila’2002 een mooi positief saldo te hebben opgele-
verd. 

 

… besloot het bestuur een “postzegelwinkeltje” in het leven te roepen. 
Het zou een succes blijken. 

 

… was de activiteit van de oktoberavond “Bijzondere brieven bekijken”,  
waarbij onder leiding van geroutineerde brievenverzamelaars onder 
onze leden vele brieven werden besproken. 

 
        

Verenigingsagenda 2017-2018 
 

woensdag 1 november: grote clubveiling en financiele ALV. 
woensdag 6 december: lezing CEPT. 
woensdag 3 januari: Nieuwjaarsbijeenkomst; lezing over De Onlanden. 
woensdag 7 februari:  lezing vogels. 
woensdag 7 maart: ALV met minilezing. 
woensdag 4 april: n.n.b. 
woensdag 16 mei: minilezingen.  
donderdag 7 juni: avondinstuif in De Til. 
 

Verder elke 2e en 4e maandagmiddag openstelling van “De Til” in Leek. 
Het aantal toekomstige openstellingen van De Til zal mede worden 
bepaald door de opkomst van de leden op deze middagen. 
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Postzegelbeurzen in de regio 
 

zat 21 okt: FV Roden-Leek (Dorpshuus NijRoon, Roderweg 86,  
 Nieuw-Roden, 10.00-15.00, toegang gratis) 
zat 21 okt: Winschoten (SV Bovenburen, Tromplaan 86, 9.30-15.00
 entree 1,50) 
zat 28 okt: Assen (hotel Van der Valk, 9.30-15.00) 
zat 28 okt: Coevorden (Heujmansbelt, Wijkstraat 2a, Bruchterveld, 10-16) 
zat  4 nov: Drachten (De Utwyk, Oud Ambacht 116, 9.30-15.00) 
zat  4 nov: Meppel (Trias, Groenmarkt 6, 9.00-12.30)  
zat  4 nov: Stadskanaal (De Rank, Oosterkade 5, 9.30-15.00)  
zat 11 nov: Veendam (Sorghvliet, De Reede 1, 10.00-15.00) 
zat 18 nov: Leeuwarden (sporthal Nijlan, van Loonstraat 114, 10-16)  
 tgv 100-jarig bestaan "Friesland", entree 3 euro 
zat 18 nov: Appingedam (ASWA-gebouw, Klauckelaan 16, 10-16) 
zat   9 dec: Winschoten (SV Bovenburen, Tromplaan 86, 9.30-15.00   
 entree 1,50) 
 

Regenachtige zaterdag? Ga eens naar een beurs.  
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PAQUEBOT: brieven gepost aan boord van schepen op open zee. 
 

Een schip op volle zee wordt gezien als het grondgebied van het land 
waar het schip staat geregistreerd. De opvarenden van zo’n schip kunnen 
dan ook brieven/kaarten schrijven en die frankeren met de meegenomen 
postzegels van dat land. Loopt het schip een haven binnen, dan kan de 
post door de verantwoordelijke officier/purser worden afgegeven bij het 
postkantoor in deze haven. 
 

Er is een regeling binnen de U.P.U. (Universal Postal Union) 1891 
Wenen, Oostenrijk-Hongarije en 1897 Washington D.C., U.S.A., dat 
poststukken van buitenlandse schepen die in een haven worden over-
gedragen op het postkantoor het stempel ‘PAQUEBOT’ krijgen en dan 
behandeld worden als waren ze gefrankeerd met postzegels van het land 
waar ze aan wal zijn gebracht. 
 

 
 

Brief, gefrankeerd met drie Unie van Zuid-Afrika ½d postzegels 
Warthog, uitgegeven 14 oktober 1954 uit de langlopende serie. 
Afgestempeld Walvis Bay Paquebot 8 July 1959 en met ovaal paars 
maatschappijstempel Royal Interocean Lines s.s. “Tjikampek” en 
scheepsstempel s/s Tjikampek. 
De thuishaven van het s.s. Tjikampek is op de datum van afstempeling 
Amsterdam. Volgens de overeenkomst van de UPU dus Nederlands 
grondgebied. In de overeenkomst is niet duidelijk aangegeven of de post 
gefrankeerd moet worden met postzegels uit het land van de thuishaven 
of met postzegels in het algemeen. 
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Walvis Bay ligt op de datum van afstempeling in het V.N. mandaatgebied 
Zuid-West Afrika (vanaf 1919). 
Het poststuk is dus niet gefrankeerd met postzegels uit het land van de 
thuishaven, d.w.z. Nederland. Veel schepen van de K.J.C.P.L./ R.I.L. 
hebben na voltooiing van de bouw en/of verbouw en oplevering hun 
thuishaven nooit meer gezien. Nederlandse postzegels waren dan ook 
niet voorradig, tenzij door de officieren meegenomen. 
 

De K.J.P.C.L. had drie Victory schepen in eigendom, het s.s. Tjikampek, 
het eveneens in 1946 aangekochte s.s. Tjipondok (ex s.s. Hilsdale 
Victory), en het, in 1947 aangekochte s.s. Tjibodas (ex s.s. Komodo 
Victory).  

 
s.s “Tjikampek” 

In maart 1970 verkocht voor de sloop: op 2 april 1970 in Hongkong 
aangekomen om te worden gesloopt bij Fuji Marden’s Shipbreaking Yard 
& Co. Ltd. In Junk Bay. 
 

 
s.s. Tjipondok 
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Poststuk gefrankeerd met twee Malaya postzegels van 10 en 50 cent, 
King George VI met opdruk B M A Malaya ( British Militairy 
Administration) uitgegeven oktober 1945 - 1948, afgestempeld Singapore 
4 pm 30, rest onleesbaar. Geen Paquebot poststuk, regulier in Singapore 
gepost. 
 

 
s.s. Tjibodas 

 

Bronnen: 
- diverse internet 
- The South African Stamp Colour Catalogue 2014 
- Bartholomeu Dias FVZA nrs. 112 en 113. 
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Naschrift 
 

Onlangs kocht ik het hieronder afgebeelde poststuk: 
 

 
 

Gepost aan boord van het s.s. Tjipondok van de Royal Interocean Lines 
met als thuishaven Amsterdam. De brief is gefrankeerd met de 
Nederlandse postzegels van 1 en 5 cent, uitgegeven 1946 en 1953, 
ontwerp Jan van Krimpen.  
 

Afgegeven op het postkantoor van Victoria, Mahé, Seychellen (Indische 
Oceaan) en voorzien van het ronde scheepsstempel Royal Interocean 
Lines, s.s. Tjipondok, afgestempeld met rond stempel Victoria, 
Seychelles op 29 juli 1965  en tweemaal rechthoekig stempel 
PAQUEBOT. Bestemd voor Arlington, Virginia U.S.A. 
Nederlands schip, Nederlandse postzegels, in Victoria behandeld als ter 
plaatse gepost, geheel in de geest van de U.P.U.-overeenkomst van 
1891/1897 ! 

Henk G.M. Havinga 
 
 

Album closed 
 

Op 16 juli jl. overleed op 78-jarige leeftijd de heer D. Bartels uit Leek. In 
onze vereniging heeft hij enige tijd zitting gehad in de Nalatenschaps-
commissie. 
De vereniging heeft de familie haar medeleven betuigd. 
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VEILINGVOORWAARDEN  
 

1. Kopers zijn geen provisie verschuldigd. 
2. De veiling geschiedt tot een biedprijs van vijf euro met 25 cent    

verhoging, van vijf tot 10 euro met 50 cent verhoging en boven 10 
euro met 1 euro verhoging. 

3. Schriftelijke bieders dienen een biedbriefje voor de veiling op te 
sturen naar: B. Peeterse, Weth. I. Hutstraat 68, 9351 RH  Leek 

4. Schriftelijke bieders kunnen een maximumbod opgeven, bijvoorbeeld 
"kavel 1: 15,00". Wordt in de zaal 10,00 geboden als hoogste bod dan 
krijgt de schriftelijke bieder het kavel toegewezen voor 11,00. 

5. De omschrijving van de kavels is naar beste weten, maar geheel 
vrijblijvend. 

6. Reclames op zegels uitsluitend op de veilingavond, schriftelijke 
bieders bij aflevering. 

7. De kavels zijn op de veilingavond te bezichtigen tussen 19.15-20.00 
uur of op een eerdere dag na telefonische afspraak (tel. 0594 517 721).  
 

Voor de schriftelijke bieders is een los biedbriefje ingesloten. 
 

Alle kavels kunt u prachtig in beeld zien op onze website! Kijk bij het 
onderdeel Jaarprogramma en dan onderaan bij “miniveiling”.  
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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. 
Verder is elke tweede en vierde maandagmiddag van de maand een 
ledenruimte in het dorpshuis “De Til” in Leek geopend. 

 

 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.  
 

 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. 


