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Filatelistenvereniging "Roden-Leek en omstreken" 
 

Opgericht 31 januari 1978 
Aangesloten bij de K.N.B.F. en het SamenwerkingsVerband Filatelie 
Ingeschreven bij de K.v.K. onder nr. 4004.8872 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Het bestuur wordt gevormd door 
 

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. 0621 591 868, 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 
 

zegelsuper B. Peeterse, Weth. I.Hutstraat 68, 9351 RH  Leek 
  tel. 0594 517 721  
 

lid  mw. W. Wobbes, Ericalaan 30, 9828 PH  Oostwold 
  tel. 050 551 5722, e-mail: lid1@fvrl.nl 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Rekeningnr. nieuwtjesdienst :  NL11 RABO 0189 1959 32 
  t.n.v. FV Roden-Leek 
 

Rekeningnr. rondzendverkeer :  NL41 RABO 0364 0176 19  
  t.n.v. FV Roden-Leek 
 

Rekeningnr. penningmeester (alg.) : NL41 INGB  0003 9466 00  
  t.n.v. FV Roden-Leek en omstreken 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Verenigingswebsite:  www.fvrl.nl  
 

Redactie-adres: Groningerweg 32, 9321 TC  Peize 
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Clubavond mei 
 

De komende clubavond zal worden gehouden op woensdag 18 mei in 
het gebouw 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 bestel-
lingen af te halen of een aankoop te doen. 
 

Het officiële gedeelte van de clubavond begint om 20.00 uur. De agenda 
is als volgt: 
 1. Opening en mededelingen. 
 2. Nieuwtjes en filatelistisch allerlei. 
 3. Bekendmaking winnaar kerstpuzzel. 
 4. Miniveiling. 
 5. Lezing door de heer Jimmink. 
 6. Rondvraag. 
 7. Sluiting. 
 

Na de pauze een thematische lezing door een bekende verzamelaar: 
Danny Jimmink behandelt het onderwerp: "Dans". Hij zegt hier zelf 
over:  

"DANSEN: mét of zonder. 
Vanuit mijn tentoonstellingsverzameling “Stap voor stap tot dans” is 
deze presentatie in elkaar gezet. Het komt er op neer of we mét of 
zonder kunnen dansen en ik houd het even spannend wat er dan al zo 
voorbij zal komen. Eén ding is zeker; u zult mij zelf niet zien dansen 
en dat moet op zich al een hele geruststelling zijn.                     
Ik zie u graag de 18e." 

 

 
 

En na afloop natuurlijk de gratis verloting voor iedereen die de 
presentielijst heeft getekend.  
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Miniveiling mei 
 

Op de laatste clubavond voor de zomer een veiling met afslag. De regels 
zijn lastiger dan bij een gewone veiling, dus opletten bij het "afmijnen": 
 

1. De veilingmeester noemt steeds eerst de cataloguswaarde en daarna 
het bedrag van het inzetbod. Pas na zijn opening kunt u bieden. 

2. Wilt u het kopen voor die prijs, dan roept u luid en duidelijk "MIJN". 
Dus geen ander woord, alleen "MIJN" telt. 

3. Komt er geen bod, dan gaat de veilingmeester in prijs naar beneden: 
boven de 10 euro met 1 euro naar beneden, van 10 tot 5 euro met 50 
cent en beneden de 5 euro met 25 cent. 

4. Is prijs naar uw zin en wilt u het kavel daar voor kopen, roep dan luid 
en duidelijk "MIJN". Wie het eerste "MIJN" roept, wordt de eigenaar 
van dit kavel. (Uiteraard pas na de betaling aan de penningmeester.) 
Na het woord "MIJN" is het kavel verkocht en volgt er geen 
"eenmaal, andermaal" zoals bij een normale veiling. 

5. Wanneer er twee bieders tegelijk "MIJN" roepen, dan verhoogt de 
veilingmeester de prijs eerst een stap en wacht daarna opnieuw op het 
woord "MIJN". 

6. Er is bijna altijd een bodemprijs voor elk kavel. Is er geen MIJN 
geroepen en is de bodemprijs bereikt, dan wordt dit kavel inge-
houden. 

7. In elke situatie die niet duidelijk is, beslist de voorzitter van de verga-
dering samen met de veilingmeester. 

 

Er is wel een naverkoop, maar dan betaalt u de oorspronkelijke hoge 
inzet. Bied dus als u een kavel wilt hebben! 
  
Kavel NVPH Omschrijving                                   Kwal. Cat.w. Inzet 
 

1.   Album Davo FDC’s leeg    5 
2.   Album gr. Belgie      6,50 
3.   Album zw. Zwitserland   O/XX  8 
4. Blok 3 Berlijn (west) 1971 autosport  XX  5 
5. Bl 4,10,30 BRD     O  4,50 
6. 944-962 Deutsche Post 1947 geall. bezetting X  3 
7.   FVRL insteekalbum leeg     8 
8. 1 t/m 5 Ned. Ant. automaatboekjes  XX 39,50 10 
9. 556-560 NL 1950 kerken in oorlogstijd  X 60 15 
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10. 36,41,49 NL FDC’s 1958-61 beschreven O 53,50 13 
11. 1994-98 NL 2001 Cartoons   O 7,20 4 
12. Bl 2642 NL 2009 3 generaties koninginnen XX 14 10 
13.   NL 2015-19 5x December zegels O 27,40 8                
14. 3737 NL 2022 zilveren zegel trein Jumbo O 25 10 
15.   NL brieven divers 95 st.  O  5 
16.   NL rood-/gemeente-/postzegel- O  5 
     stempels in ringband bl 
17. 224-267 Suriname 1980-81 4 series +LP XX 23,10 9 
18.   Suriname (kolonie) 10x autom.boekje XX  7,50 
19.  Thema Fietsen boekje +-75 zegels O  4 
20.   Wereld zegels 80 gram   O/X  6 
 

Voor de volledigheid  XX = postfris, X = ongebruikt met gom, 0 = gebruikt. 
Afbeeldingen van de kavels zijn te bekijken op onze website bij Clubavond. 
Wilt u een kavel van tevoren bekijken, bel dan voor een afspraak met mevrouw 
Van Leeuwen: 0621 591 868. Biedingen kunt u opsturen tot 16 mei naar FV 
Roden-Leek, Faunalaan 6, 9301 KG Roden of mailen naar  veiling@fvrl.nl   
Als u een maximum bod opgeeft dan proberen wij het zo voordelig mogelijk 
voor u te krijgen. Biedingen onder de inzet worden niet behandeld. 

 
 

Verenigingsdatums na de zomer 

 

   - 7 september: lezing 
   - 5 oktober: lezing 
   - 15 oktober: onze ruilbeurs in Nieuw-Roden 
   - 2 november: grote clubveiling en financiele ledenvergadering 
   - 7 december: lezing 
en elke derde maandagmiddag is er een inloop in De Til in Leek. 
 
 

Nieuw rekeningnummer Nieuwtjesdienst 
 

Met ingang van 1 mei heeft de Nieuwtjesdienst een rekening bij de 
Rabobank. De oude ING-rekening is er nog even, maar wordt binnen-
kort opgezegd. Let dus goed op als u gebruikt maakt van een 
bankprogramma dat automatisch het oude nummer voor u invult!  
Het nieuwe nummer staat al op onze adressenpagina, maar we tonen het 
natuurlijk ook hier:  NL11 RABO 0189 1959 32   t.n.v.  FV Roden-Leek. 

mailto:veiling@fvrl.nl
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Geen rondzendverkeer 
 

In de maand juni staat ons rondzendkeer even stil. 
 
 

Schriftelijke veiling betere kavels 
 

Zoals u van ons gewend bent de jaarlijkse zomerveiling met betere en 
minder vaak voorkomende postzegelseries. Cataloguswaarde volgens de 
speciale NVPH-postzegelcatalogus Nederland 2022.  
 

U kunt hoger bieden dan de inzetprijs. Het kavel wordt toegewezen aan 
de hoogste bieder voor een prijs die 1 euro hoger is dan het bod van de 
op één na hoogste bieder. B.v. kavel 1: u biedt 50 euro en het op één na 
hoogste bod is 40.  U krijgt het kavel dan voor 41 euro. 
 

Het is mogelijk om een bod te plaatsen op losse zegels uit een serie. 
Biedingen op de complete serie gaan echter voor. 
Biedingen kunt u opsturen tot 1 juli naar FV Roden-Leek, Faunalaan 6, 
9301 KG Roden. Voor meer informatie: 06 2159 1868. 
Er worden geen veilingkosten in rekening gebracht. 
 

Kavel NVPH    Omschrijving                                   Kwal. Cat.w. Inzet 
 

  1.      1 / 3    NL 1852  Kon Willem III O 240 35 
  2.      4 / 6    NL 1864  Kon Willem III O 150 30 
  3.      7 / 12    NL 1867  Kon Willem III O 415 83 
  4.    13 / 18     NL 1869  Wapenzegels     O 334 72 
  5.    45 / 48    NL 1893  Pr Wilhelmina h.h. *+ O 800 173 
  6.    77 / 80    NL 1899  Kon Wilhelmina *+ O 762 165 
  7.    90 / 101    NL 1913  Jubileum 100 jaar *+ O 1100 400 
  8.  121 / 131    NL 1923  25 jr Kon Wilhelmina* O 520 109 
  9.  346 / 349    NL 1946  Kon Wilhelmina * X 455 96 
10.  356 / 373    NL 1940  Guilloche XX 150 30 
 

N.B. * met bondskeuring 
           + met bondskeuring en keurmeestercertificaat 
 

De kavels kunnen bekeken worden op de clubavond in mei, de instuif-
avond op 15 juni in de Til te Leek en op onze website via de rubriek 
Nieuws.  
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Gezocht 
 

Ik ben op zoek naar deze zegel, maar dan met het stempel van Den Haag 
en van Nieuwegein: 
 

 
 

Edzo Paap, tel. 0594 504 453 
 

 
Te koop / te ruil aangeboden 
 

De leden van onze club die Nederland, Engeland, Suriname, Ned. 
Antillen en Ned. Indie sparen, kunnen met mij contact opnemen om te 
ruilen of te kopen. Ruilen heeft mijn voorkeur.  
Ik zie in de rondzendboekjes dat verschillende leden hieruit van boven-
staande landen het een en ander kopen. Daar is het rondzendverkeer 
natuurlijk ook voor bedoeld, maar ruilen of kopen bij een clublid is 
wellicht goedkoper en misschien gezelliger.  
Als u hier wat voor voelt, dan kunt u mij bellen op 06 2952 1634.  
 

Meino de Jong  
  



9 

 

Lezingen 
 

Er gaat op de clubavond niets boven een lezing door een verzamelaar die 
vertelt over zijn of haar favoriete onderwerp. Nu is het aantal sprekers 
beperkt, dus vragen we zo nu en dan een beamerlezing aan bij onze 
Bond. Er is een grote verscheidenheid aan onderwerpen, interessant 
voor zowel de traditionele als de thematische verzamelaar. 
 

Graag doen we iedereen een plezier met een lezing die aanspreekt. Leest 
u daarom onderstaande lijst eens door en geef uw voorkeur(en) voor een 
bepaald onderwerp door aan het bestuur. 
 
I 14   Het opzetten van een thematische verzameling 
L  5   De geschiedenis van de Ver. Staten 
L  6   De Nederlandse Antillen 
L  8   Zweden, gezien door zijn postzegels 
L 22  Far Öer 
L 23  Nieuw Zeeland op postzegels 
P 14  Postzegelboekjes Engeland van Machin zegels 
P 20  De Nederlandse kinderpostzegels uit de periode 1924-1941 
P 22  Maximumkaarten, stiefkinderen van de filatelie 
P 23  Perfins, geperforeerde postzegels 
 
T  9   Kerstfeest in de filatelie 
T 10  Een filatelistische wandeling door Amsterdam 
T 19  Vlinders, vliegende juwelen 
T 25  Druk en papier, verteld door postzegels 
T 36  De vogels van Nederland 
T 49  De boekdrukkunst 
T 70  Postzegels maken 
T 71  Brood en banket 
T 77  Het Leger des Heils 
T 82  Munten en postzegels 
T 86  Electriciteit, fascinerend, nuttig en gevaarlijk 
T 88  Ik, Picasso 
T 91  De mijnlamp, een onmisbare hulp 
T 92  De honingbij, een leven zonder slaap 
T 93  Carnaval ontmaskerd 
T 94  Over zwammen gesproken 

mailbox://DS218/home/Mail/Thunderbird/FVRL.sbd/clubavond?number=26&part=1.2&filename=DIALIJST%202019%20tbv%20website.pdf&type=application/pdf#page=2
mailbox://DS218/home/Mail/Thunderbird/FVRL.sbd/clubavond?number=26&part=1.2&filename=DIALIJST%202019%20tbv%20website.pdf&type=application/pdf#page=2
mailbox://DS218/home/Mail/Thunderbird/FVRL.sbd/clubavond?number=26&part=1.2&filename=DIALIJST%202019%20tbv%20website.pdf&type=application/pdf#page=3
mailbox://DS218/home/Mail/Thunderbird/FVRL.sbd/clubavond?number=26&part=1.2&filename=DIALIJST%202019%20tbv%20website.pdf&type=application/pdf#page=3
mailbox://DS218/home/Mail/Thunderbird/FVRL.sbd/clubavond?number=26&part=1.2&filename=DIALIJST%202019%20tbv%20website.pdf&type=application/pdf#page=4
mailbox://DS218/home/Mail/Thunderbird/FVRL.sbd/clubavond?number=26&part=1.2&filename=DIALIJST%202019%20tbv%20website.pdf&type=application/pdf#page=4
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Automatische portocontrole 
 

Wist u dat PostNL al jarenlang bekijkt of u wel juiste frankeerzegels 
gebruikt? (En dat het nog steeds lastig is voor de gebruikte apparatuur 
om dat goed te detecteren?)  
In het blad Noviaposta werd hieraan al 10 jaar geleden aandacht besteed 
door leden van de Nederlandse Vereniging van Poststukken- en 
Poststempelverzamelaars (Po&Po). In Collect 103 (zomer 2020) viel 
hierover het onderstaande artikel te lezen. 
 
Als u een postzegel bekijkt, dan ziet u linksonder een zwart winkelhaakje, 
wat bij PostNL een "sorteerhaak" heet. 
In de zes grote sorteercentra die ons land telt, staan zogenaamde "opzet 
stempelmachines" (Sosma's). In deze machines wordt onze post auto-
matisch (d.w.z. op de juiste plaats) afgestempeld. Deze computer-
gestuurde machines bepalen of er voldoende porto aanwezig is met 
behulp van een camera en een weegsysteem. Ook wordt bepaald welke 
postzegel(s) aanwezig zijn en of het tarief klopt en hierbij is de 
sorteerhaak van belang. 
De zijden van het haakje hebben per tariefsoort een andere lengte! De 
software bepaalt van elke zegel op de brief de lengte van beide zijden van 
het haakje en stelt zo vast om welke tariefsoort het gaat. Vooralsnog zijn 
er vijf categorieën: 

1. Eerste gewichtsgroep 0-20 gram, binnenlandse bestemming.  
2. Tweede gewichtsgroep 20 - 50 gram, binnenlandse bestemming.  
3. Postzegels met een verlaagd tarief (zoals de Decemberzegels).  
4. Postzegels "internationaal".  
5. Tarief  "XL" voor zware poststukken.  
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Duik maar eens in uw verzameling en 
vergelijk de verschillende vormen van het 
haakje. 
Niet altijd wordt de sorteerhaak gebruikt. Als 
de software de afbeelding goed kan her-
kennen, is het bestaan van de haak niet nodig 
en ook uit esthetische overwegingen kan deze afwezig zijn. 
 
 

Onze zegelsuper 
 

U las het misschien in het jaarverslag: ook buiten de clubavonden en 
zelfs in de vakantietijd draaien de verkopen gewoon door. U kunt altijd 
een bestelling opgeven! Als u een keer een groot aantal frankeerzegels 
nodig hebt, kunt u deze vaak zelfs met korting afnemen. 
Zoekt u materiaal of zegels, bel dan de heer Peeterse (0594 517 721). 
 
 

Geen vervoer? 
 

Het kan een keer gebeuren dat u geen eigen 
vervoer hebt om de clubavond te bezoeken. 
Mocht u niet met een mede-lid uit de buurt 
kunnen meereizen, dan kunt u altijd even bellen 
met een bestuurslid. Misschien kunnen wij nog 
iets voor u regelen. 
 
 

Verzamelen is van alle tijden: 
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15 jaar geleden… 
 

… was er tijdens de jaarvergadering ook een verslag "Publiciteit". 
 

… telde de Nieuwsbrief naar liefst 24 pagina's.  
 

… stond er in het "zoekhoekje" opnieuw een zegel waarvan het land van 
uitgifte niet duidelijk was. De leden werden aan het werk gezet. 

 

… zocht een van onze leden Kerstzegels die alleen gestempeld waren 
met "TNT-Post". Een leuk verzamel-idee. 

 

… meldde zich een dame die graag lid wilde worden van de "Filosofie 
Vereniging Roden-Leek". Na een verhelderend gesprek sprak zij 
filosofisch: "Niet alles is, wat het schijnt". 

 

… schreef de voorzitter een openingsartikel waarin hij de voordelen 
aangaf die verzamelaars bij allerlei zomerweer hebben. 

 

… organiseerde het bestuur een uitstapje naar  het TNT-sorteercentrum 
in Zwolle. 

 
 

 
 

HOFSTEE-bloemen 
Schoolstraat 30, Roden. Telefoon: 050 501 8618  

E-mail:  hofsteebloemen@gmail.com 
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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).  
Elke derde maandag van de maand is om 13.30 uur een ledenruimte 
geopend in het dorpshuis "De Til", Tolberterstraat 36 in Leek (tel. 
0617 017 622). 
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, 
          - fluorlamp, electronische tandingsmeter, watermerkzoeker. 
 

 De verenigingscommissie Nalatenschappen kan voor leden en  nabe-
staanden 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 het volledige verenigingsjaar 2022 bedraagt voor 
nieuwe leden € 50,00 inclusief het abonnement op het landelijke 
maandblad "Filatelie" en € 30,00 zonder. 


