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Bondsbureau
Het Bondsbureau en de Bondsbibliotheek zijn weer beschikbaar.
Openingstijden Bondsbureau KNBF te Houten:
Vanaf januari is het Bondsbureau geopend op woensdag, donderdag en vrijdag van
9.30 uur tot 16.00 uur.
KNBF - Audio Visueel Centrum
Het is altijd een mooi moment om na te denken over de volgende clubavond. Deze kunt u een gezellig
en leerzaam filatelistisch tintje geven met een presentatie of lezing van het Audio Visueel Centrum
(AVC).
Een aantal lezingen is beschikbaar als Power Point presentatie, welke per e-mail (via We Transfer) wordt
verstuurd. U kunt de presentatie op uw eigen pc opslaan tot het moment van gebruik.
Daarnaast is een aantal lezingen op CD beschikbaar.
Om de presentaties af te spelen heeft u nodig: een pc (evt. met CD speler), een beamer en een
projectiescherm (of een witte muur).
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U kunt een lezing aanvragen via info@knbf.nl. De complete lijst met beschikbare lezingen kunt u vinden
op www.knbf.nl (onder Diensten … Audio Visueel Centrum).
KNBF Stempel Service
Na sluiting van de postkantoren werd het voor filatelisten steeds lastiger om postzegels netjes te laten
stempelen. De samenwerking tussen PostNL en KNBF heeft er toe geleid, dat PostNL een aantal
werkzaamheden aan KNBF heeft overgedragen, zoals het op verzoek filatelistisch afstempelen van
poststukken en het laten vervaardigen en beschikbaar stellen van (gelegenheids)stempels.
De afgelopen maanden hebben weer aan aantal speciale stempels het levenslicht
gezien.
Wilt
u postzegels of een poststuk filatelistisch laten afstempelen, dan is dit mogelijk.
Hier
zijn geen kosten aan verbonden.
Stuurt u dan de zegels of het poststuk naar KNBF, Nieuwe Schaft 23, 3991 AS Houten. Wilt u ook een
aan uzelf geadresseerde, gefrankeerde envelop insluiten voor de terugzending.
KNBF Bibliotheek|:
De bibliotheek is geopend op woensdagen van 10.00 uur tot 16.00 uur. Graag van te voren bellen om
een afspraak te maken.
Nieuw in de KNBF-bibliotheek:
•
•

Poste Restante – Pieter Stokvis – 176 pag
Deel 24 Monografie Tsjechoslovakia – Perfins – 302 pagina’s

NIEUW: De bibliotheek komt naar u toe met doubletten. Wij zijn aanwezig op de beurs in Krimpen aan
de IJssel op zaterdag 14 mei in Sporthal De Boog, Krimpenerbosweg van 10.00 – 15.30 uur.
Komt u ook eens langs in onze mooie bibliotheek waar u ook kunt snuffelen in een stapel doubletten,
ongeveer 300 stuks. Er is ook een doubletten lijst die u kunt opvragen, helaas niet up to date (wordt aan
gewerkt!).
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen. Wij zijn telefonisch te bereiken op
030 3075469 of via de mail bibliotheek@knbf.nl of info@knbf.nl
(Wim Tukker).

Postzegels vinden op Internet
Aflevering 5 – Stamp identifier applicaties
Niet alleen met een internet browser kunt u zegels zoeken, het kan ook met een mobiele telefoon en een
app. Verschillende lezers wezen me hier al op.
Voor zover ik weet zijn er twee serieuze apps:
De Colnect Stamp Identifier app
Deze wordt ook besproken door Graham Beck in zijn Exploring Stamps Youtube kanaal:
https://www.youtube.com/watch?v=6jdl3nvvjXQ
De app heeft maar één functie: scannen en identificeren.
Stamp-Manager
Stamp-Manager is een van oorsprong Duitse app, maar hij heeft ook een Engelse interface (niet op alle
plaatsen 100% vertaald). Hij is er niet alleen voor iOS en Android, de website geeft aan dat je hem ook
op een Windows PC kunt installeren. Doe dat laatste maar niet, dat gaat wat lastig en je krijgt dezelfde
interface als de app. En hoe moet je foto’s nemen op een Windows computer? ;-)
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Je moet een profiel aanmaken in de app en kunt hem dan gebruiken om je collectie bij te houden, zegels
te verkopen via hun winkel op https://www.stamp-store.com/ (met dezelfde inloggegevens), enzovoort.
Dat deel heb ik niet bekeken, het gaat me nu uitsluitend om het scannen en identificeren van zegels.
Testresultaten
Om beide apps te beoordelen heb ik 10 willekeurige zegels, vnl. gestempeld en zelfs met een cinderella
(St. Kilda), getest met zowel een witte als zwarte ondergrond:
Bij Stamp-manager heb je een ‘Automatic scan’ en een ‘Manual scan’. Vergeet de automatische want
die werkt slecht: De applicatie probeert continu een plaatje te ‘vangen’ terwijl je met je camera aan het
wiebelen bent, toont de ‘resultaten’ in 5 kleine plaatjes onderaan, en dan kun je het beste plaatje
aanklikken voor identificatie. Hij toont echter vaak onderdelen van de zegel (soms helpt het om je
camera verder weg te houden), en bovendien scrollen die plaatjes van rechts naar links uit beeld dus je
moet snel zijn om er een aan te klikken. Ook gebruikt die automatische scan heel veel stroom (je mobiel
wordt warm).
De handmatige scan werkt veel beter: eerst neem je een goede foto, dan selecteer je de rechthoek van
de zegel en die stuur je weg ter identificatie. Zo doet Stamp Identifier dat ook.
Dit zijn de geteste zegels en de resultaten:
(afb 5-1)
Met witte achtergrond (en manual mode voor Stamp-Manager):

Rusland
Kaap de Goede hoop
UK
Polen
Saar
Gibraltar
Nederland
Canada
St. Kilda
Vaticaan

Stamp-Manager
OK
Wel Koning Edward, maar
niet van de Kaap
OK
OK
Niet
Niet
Hij kent de zegel niet, ziet wel
dat het een gebouw is.
Niet
Hij kent de zegel niet, ziet wel
dat het een hertachtige is.
OK

Stamp Identifier
Niet
OK

Stamp-Manager
OK
Wel Koning Edward, maar
niet van de Kaap
OK
OK
Niet
Niet
Niet
Niet
Niet
OK

Stamp Identifier
OK
OK

OK
OK
Niet
Niet
OK
OK
OK
OK

Met zwarte achtergrond:

Rusland
Kaap de Goede hoop
UK
Polen
Saar
Gibraltar
Nederland
Canada
St. Kilda
Vaticaan
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Bij Stamp-Manager komt er op onverwachte momenten een reclame doorheen en ben je beperkt tot een
aantal scans per dag (20-30?). Ik heb de test verspreid over twee dagen moeten doen. Als je een premium
account neemt voor €5.= per maand of €50.= per jaar is die beperking er niet en komen er ook geen
advertenties meer.
De tests zijn uitgevoerd overdag bij
zonnig weer, binnenshuis. De camera van
mijn mobiel is niet de allernieuwste, en
het is van groot belang dat je foto’s scherp
zijn.
Over de resultaten:
- Dat de zegel van Gibraltar (met zijn
lage contrast) bij beide applicaties geen
resultaten opleverde zou wel eens aan
mijn camera kunnen liggen.
- Zo’n vette afstempeling op de Saar
zegel gooit duidelijk roet in het eten.
- Gebruik van een zwarte achtergrond
geeft niet meer positieve identificaties,
maar het is wel veel makkelijker werken
met scherpstellen en uitsnijden. Soms
heeft je camera iets meer werk om de
belichting goed te krijgen (neiging tot
overbelichting).

En de winnaar is...
... voor identificatie zonder twijfel de
Colnect Stamp Identifier. De manier
waarop je de zegel uit de foto selecteert
werkt nog net iets beter dan die van
Stamp-Manager, en de resultaten zijn
beter. Dat komt waarschijnlijk ook omdat
er
een
grote
gemeenschap
postzegelverzamelaars
op
https://colnect.com actief is en daar steeds
nieuwe gegevens invoert. Bovendien is deze app gratis.
Als je denkt dat het bijhouden van je eigen verzameling en een koppeling met een webwinkel handig is,
bekijk dan nog een keer de onderdelen van Stamp-Manager die ik niet getest heb.
Volgende keer de zesde en laatste aflevering van deze reeks – tenzij u nog vragen,
identificatieproblemen of tips heeft die een extra aflevering rechtvaardigen ;-)
Ik ben altijd geïnteresseerd in feedback: postzegels@jandoggen.org
(Jan Doggen – 220315).
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Nieuwsbrief een keer niet ontvangen ??:
Van enkele van onze lezers vernemen wij dat de Nieuwsbrief niet altijd goed binnenkomt. In verband
met de bescherming van uw privacy wordt
de Nieuwsbrief verzonden via de ‘BCC’.
Heeft u de Nieuwsbrief een keer niet ontvangen (de KNBF
Deze afkorting staat voor ‘blind carbon
Nieuwsbrief wordt elke maand rond de 15e
copy’, hetgeen inhoudt dat de
verzonden) of bent u de Nieuwsbrief kwijtgeraakt? Op de
mailadressen van de ontvangers niet voor
website van de KNBF kunt u alle
Nieuwsbrieven lezen en/of downloaden:
anderen zichtbaar zijn. Er zijn echter
www.knbf.nl/nieuws/nieuwsbrief
mailprogramma’s die dit soort van
mailberichten beoordelen als ‘spam’ en ze
daarom of in uw ‘spambox’ plaatsen of helemaal verwijderen. Daarom is het goed uw spamberichten
te controleren op berichten.
Soms helpt het door in uw mailprogramma bij ‘ongewenste mail’ aan te geven dat u mails van ‘deze
afzender’ altijd wilt ontvangen. Ook kunt u ons adres opnemen in uw lijst van ‘contactpersonen’.

Filatelistische aandacht voor: Anaglyf & Stereoscopie (4)
Vijf postzegels tonen de gevonden skeletten van dino’s en de afbeeldingen op de andere postzegels zijn
gebaseerd op de volledige beeltenis van dino’s, die volgens vooraanstaande Zuid-Afrikaanse
wetenschappers in die fascinerende gelijkenis geleefd hebben. Alle afgebeelde dinosauriërs hebben een
connectie met Afrika. De bijbehorende speciale eerstedagenveloppen zijn afgestempeld met de naam
“Beaufort West” op de poststempel. In deze plaats zijn veel resten en complete skeletten van
dinosauriërs gevonden. Voor de posterijen van Zuid-Afrika is het verschijnen van de tien
anaglyfenpostzegels een primeur. Het wereldvoetbal kampioenschap 2010 in Zuid-Afrika bracht het
postbedrijf van Ecuador op het idee een blokje in de anaglyfentechniek uit te geven. In het blokje is een
echte 3D-postzegel verwerkt. Met de speciale 3D-bril op krijgt de fraaie bergachtige voorstelling en de
afgebeelde wilde dieren een magische diepte. De postadministratie van Australië heeft in 2011 haar
uiterste inspanning gedaan om in het bijzonder voor de verzamelaars van thematische postzegels op het
gebied van 3D en andere bijzondere beeldtechnieken nieuwe uitgaven te laten ontwerpen. De basis voor
een nieuwe serie anaglyfenpostzegels vormen zes afzonderlijke beeltenissen van mythologische
creaties. De zes zegels zijn los of als blokje verkrijgbaar en kunnen gebruikt worden voor het verzenden
van poststukken. De Australische Post heeft enkele varianten van de blokjes laten drukken. De zegels
zijn in de uitvoeringen gegomd en zelfklevend te koop. Het blokje met zes zegels is gedrukt in een 2D
uitvoering en in de anaglyfen 3D beeldtechniek.
(Jan M. Broeders - 220314 - nieuwsbrief Optische Fenomenen, www.optischefenomenen.nl)
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Ruimte is het hoofdthema van de nieuwe ‘Junge Sammler’
Ruimte (space) is een populair verzamelgebied voor jonge postzegelliefhebbers. De nieuwe "Junge
Sammler" behandelt ruimte, astronauten en kosmonauten en astrofysica als hoofdthema. Het is
verbazingwekkend dat een groot aantal postzegels uit de Bondsrepubliek en de DDR over dit veelzijdige
onderwerp gaan.
Het nummer wordt tegenwoordig rechtstreeks in de brievenbussen van onze leden en lezers bezorgd.
Het nummer is altijd een paar dagen eerder online beschikbaar.
Dit onderwerp vraagt om deelname: omdat veel
onderwerpen al in het DPhJ Forum zijn behandeld,
helpen links daar mee om gewoon verder te lezen.
Dit varieert van de geschiedenis van de ruimtevaart
tot astrofysica. Heiner Schrop beschrijft ook hoe je
eerdere
Junge
Sammler-problemen op internet kunt openen en lezen. De nummers 5/1994 en
2/2011 gingen al over het actuele hoofdthema. Jonge postzegelliefhebbers en hun
verzorgers zullen dus een enorme hoeveelheid informatie vinden en deze gebruiken
om philatelisch aan dit geweldige onderwerp te werken. Jonas Vester zal als jonge
exposant zijn tentoonstelling "The Race to the Moon" voorstellen. Twee
puzzelspellen, een oproep tot deelname van Arge Luftfahrt en de bekende Junge Sammlers Quiz van
Wolfgang Sander maken het lezen van het nummer weer erg vermakelijk. Jens Petermann introduceert
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ook filatelistische YouTube-kanalen. Daar gaan honderden bijdragen op een vermakelijke manier over
het verzamelen van postzegels.
Naast het hoofdonderwerp is er ook veel leesvoer: Fridolin en Filu moeten dit keer vechten tegen aliens
in de strip. Nieuws, de presentatie van Arge Österreich en een artikel over de Oostenrijkse kunstenaar
Hundertwasser, de mini-poster en een artikel over de nieuwe Bond-film en filatelistische vragen over
overdrukken en overdrukken leveren veel interessante informatie op. Daarnaast is er eigen informatie
van de vereniging over de DMM en de stichtingswedstrijd 2022 in Garbsen, verslagen van de nationale
ringen, groepsacties in Coronatijden en de populaire beginnersserie van Monika Meinecke.
(Axel Brockmann, editorial office JUNGE SAMMLER)

Multilaterale 2023:
Beste verzamelaar,
Het is weer zover. Na de succesvolle Multilaterale
tentoonstellingen, met deelname van de Nederlanders
in Luxemburg en St. Pölten, is nu Slovenië, Koper aan
de beurt.
Hopelijk laat U de KNBF niet in de steek en meld U
zich aan voor deze tentoonstelling.
Alle gegevens omtrent deze zijn nog niet binnen.
Ik hoop U als aspirant inzender zo snel mogelijk te
berichten,
Landscommissaris Multilaterale Slovenië
Albert Haan

FILATELISTISCHE CURIOSA (22)
Tuvalu is een staatje in de Grote Oceaan met zo’n 12.000 inwoners. Alleen Vaticaanstad en Nauru zijn
qua inwonertal kleiner. Het bestaat uit negen atollen, die elk een serie aparte eilandjes vormen die lang
niet allemaal bewoond zijn. (Een atol is een rond een verzonken vulkaantop gegroeid koraalrif.)
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In 1997 gaf dit landje een velletje uit ter gelegenheid van de overdracht van Hongkong aan China. Een
warme felicitatie! Zat hier iets achter? Zocht Tuvalu misschien toenadering tot China of was het gewoon
blij dat er weer een stap was gezet in de dekolonisatie van het Britse Imperium?

Niets van dat alles. Tuvalu was sinds 1974 een zelfstandig landje (voorheen de Ellice eilanden), een
keurige democratie met een eigen parlement, Elizabeth II als staatshoofd en lid van het Britse
Gemenebest. Het was alleen zo dat tijdens deze emissie het land maar drie bronnen van inkomsten had:
ontwikkelingshulp, de verhuur van visserijrechten en… de verkoop van postzegels. Gezien het Chinavriendelijke karakter van het velletje inclusief de Chinese tekst werd er kennelijk gehoopt op veel kopers
in de Volksrepubliek. Verkoopstrategie dus.
Zoals gezegd hoeft Tuvalu geen toenadering te zoeken tot China en het heeft van dat land weinig te
vrezen. Tuvalu heeft twee veel gevaarlijker vijanden: de stijging van de zeespiegel door de opwarming
van de aarde en tsunami’s. Het landje is nergens hoger dan 5 meter boven de huidige zeespiegel en
wordt elk jaar kleiner door golfslag en de stijging van het water… In het naburige Tonga weten ze hoe
de natuur tekeer kan gaan. Op 20 december 2021 begon daar een onderzeese vulkaanuitbarsting die op
15 januari 2022 leidde tot een tsunami, een enorme rookpluim, noodweer, veel as en veel schade.
(Sjoerd Bangma)

Springstamps:
is een geheel nieuwe postzegelbeurs die wordt georganiseerd in Veenendaal in
het Van der Valk Hotel aldaar. Er zijn een 25 tal stands met Nederlandse en buitenlandse postzegelhandelaren.
De eerste editie was een succes, met positieve reacties van zowel bezoekers als handelaren. Vanwege
corona kon de beurs in 2021 niet doorgaan en dit jaar moest de beurs uitgesteld worden. De coronaontwikkelingen maken een beurs op vrijdag en zaterdag na Hemelvaart mogelijk.
Toegang beurs (rolstoel toegankelijk) , symposium en openbare bijeenkomst: € 6,50 per dag waarbij
inbegrepen: inpandig parkeren en onbeperkt koffie, thee, frisdrank.
Openingstijden beurs: vrijdag 27 mei 10.00-18.00 uur en zaterdag 28 mei 10.00-17.00 uur.
Adres: Van der Valk Hotel Veenendaal: Bastion 73, 3905 NJ Veenendaal
Symposium: Vrijdagavond 27 mei 19.30-22.00 uur, symposium ‘De mores in de filatelie, wat zijn de
grenzen’ Beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Toegang gratis voor beursbezoekers, anderen:€ 6.50
inclusief onbeperkt koffie, thee, frisdrank. - Tevoren aanmelden: pr@winterstamps.nl (Jan Heijs).
Programma, met aansluitend discussie:
Kun je dat maken? Juridische mores in de filatelie. Ben de Deugd, advocaat en filatelist. Catalogusprijs, feit of fictie? Erik Buitenkamp, postzegelhandelaar.
Is een attest beter dan een keurstempel? Hans Wilderbeek, keurmeester BPP.
Zijn alleen UPU landen verzamelwaardig? Jan Heijs, auteur.
Openbare bijeenkomst Royal - Zaterdagavond 28 mei 19.00-22.00 uur openbare bijeenkomst Royal
Philatelic Society London. - Boekpresentatie “Postal Routes to the Dutch Possessions in West Africa,
West-Indies and Suriname 1652 to 1919” door de schrijver Sven Påhlman, Zweden. (In het Engels).
De post tijdens de burgeroorlog in Liberia, Marc Parren.
Beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Toegang gratis voor beursbezoekers, anderen € 6.50 inclusief
onbeperkt koffie, thee, frisdrank. Tevoren aanmelden: pr@winterstamps.nl (Jan Heijs).
zal ieder jaar in mei plaatsvinden. Handelen is voorbehouden aan deelnemende
handelaren. Voor meer informatie: www.winterstamps.nl Contact: secretaris@winterstamps.nl
(Willem-Jan Leeflang) T: 06-24558742.
(Jan Heijs)
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Boekbespreking:
Titel: Michel Westeuropa
Deel drie van de Europa reeks is ook alweer verschenen. Bij Michel houden ze een strak en rap verlopend
schema aan om hun 16 Europa delen gespreid op de markt te kunnen brengen. In dit derde deel komen
Frans Andorra, Frankrijk en Monaco aan de beurt.
Ook dit deel is in de bekende Michel stijl opgezet met twee prijskolommen voor * = Ongebruikt tot
1945, daarna ** = Postfris en  = Gebruikt. Zoals we gewend zijn geeft ook dit deel ons alle informatie
die de doorsnee verzamelaar van de hierin opgenomen landen en gebieden nodig heeft om zijn
verzameling te bewerken en bij te houden. Daar waar nodig worden
type-, watermerk- en tandingverschillen vermeld. Dit is een standaard
onderdeel van de opbouw en lay-out van alle Michel catalogi ook de
diverse jaartabellen en overzichten met blokken en boekjes evenals de
overzichten met langlopende zegels zijn ook dit keer gewoon aanwezig.
Wat is er nieuw te ontdekken in deze uitgave? Uiteraard is het geheel,
volgens Michel, uitgebreid doorgevlooid en zijn er vele correcties
uitgevoerd en zijn de catalogus prijzen aangepast aan de huidige markt.
Vooral bij de portzegels van Andorra zijn behoorlijke prijsstijgingen te
vinden. Bij Monaco vinden we alle nieuwe uitgiften tot eind 2020. Van
Frankrijk en Frans Andorra zijn zelfs die van begin januari 2021
opgenomen. Frankrijk telt ruim 300 meer catalogusnummers dan de
voorgaande editie. Opmerkelijk! Dat betekent dat Frankrijk gemiddeld
bijna elke dag een postzegel uitgeeft! Ook zijn er bij Frankrijk,
eindelijk, weer een aantal zwart/wit illustraties verwijderd en goede
kleuren illustraties voor in de plaats gekomen.
Verder blijft ook deze catalogus een gedegen uitgave met bijna 900 pagina's waar we 41.900
prijsnoteringen kunnen terug vinden evenals ruim 9000, meest kleuren, afbeeldingen.
(Henk P. Burgman (AIJP)
Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH - Taal: Duits - Bladzijden: 899 Illustraties: Kleur
"Gebonden", hardcover 23 x 15,5 cm. - ISBN: 978-3-95402-353-0 - Uitgever: Schwaneberger Verlag
GMBH - Prijs: € 52,00 Excl. verzendkosten. - Informatie // Verkrijgbaar bij: Schwaneberger Verlag
GmbH, Industriestr. 1 - 82110 Germering, Duitsland / Elke gerenommeerde postzegelhandel. - E-mail:
europa@michel.de - Web-site: www.michel.de

Nieuwe (2020) postzegel Oekraïne - "200 jaar sinds de ontdekking van
Antarctica"
Oekraïne is momenteel zo negatief in beeld dat een kleine (filatelistische) positieve gebeurtenis – als
troost - toch wel op zijn plaats is. In een tijd toen alles nog rustig en normaal leek, op 28 januari 2020
werd in Kiev een zegel "200 jaar sinds de ontdekking van Antarctica" uitgegeven, in een oplage van 130
duizend exemplaren, samen met een eerstedag-envelope .
Als afbeelding een sub antarctische pinguïn en een foto van het station Akademik Vernadsky. Bij het
ontwerp van de postzegel werden foto's gebruikt van de deelnemers van de Antarctische expedities
Yuriy Shepeta en Denis Pishniak. "Vandaag vieren we een historische gebeurtenis van 200 jaar geleden,
maar het gaat niet om het verleden maar om de toekomst – om die investeringen in onze kinderen en
kleinkinderen, zoals het Vernadsky-station en, in het algemeen, poolonderzoek. Het gaat over de
toekomstige verkenning van het laatste continent, in de ontdekking waaraan onze landgenoot Ivan
Zavadovsky deelnam, en in de studie waarvan de Oekraïners al twee eeuwen betrokken zijn.
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Over het wereldwijde onderzoek dat de hele mensheid betreft, over het klimaat en over de ecologie van
onze planeet. Ten slotte gaat het om het "internationale laboratorium", Antarctica, waar de mensheid
een model van interactie tussen staten, bedrijven en mensen
uitwerkt in een gebied dat niet van een land is, maar van de hele
mensheid. Dus dit is het model waaronder de mensheid morgen
de ruimte zal verkennen, hoop ik, ook met de actieve deelname
van Oekraïne en Oekraïners," zei Evgen Dykyi, de directeur van
het National Antarctic Scientific
Center.
De Onderzoeksbasis Vernadsky is
een Oekraïens antarctisch station
op Marina Point op het eiland
Galindez niet ver van het schiereiland Kiev. Het Oekraïense Antarctische
station is
vernoemd
naar de
mineraloog
Vladimir Vernadsky (1863-1945) die de
eerste president was van de Nationale
Academie van Wetenschappen van
Oekraïne.
In 1947 werd door de Britten de
onderzoeksbasis gebouwd door de British
Antarctic
Survey op Winter
eiland in 1947 onder de naam Base F. Het
werd verplaatst naar het naburige Galindez
eiland in 1954. In 1977 werd het station
hernoemd tot Faraday Station. Coördinatie
en operationeel beheer van de basis worden nu
uitgevoerd door het Nationaal Antarctisch
Wetenschappelijk Centrum van Oekraïne, dat
deel uitmaakt van het Ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen van Oekraïne.
De dichtstbijzijnde Antarctische stations
zijn Palmer Station van de Verenigde Staten
en Yelcho Base van Chili, heropend in
2015.

Na de ceremonie van de speciale stempeling
werd een herdenkingsenvelop met een
postzegel en een afdruk van een speciale
stempel overhandigd aan Yurii Otruba, de
leider van de komende 25e Oekraïense
Antarctische Expeditie, die hij inmiddels eind maart 2020 naar het Akademik Vernadsky-station heeft
gebracht, het punt waar vandaan hij en zijn team van poolreizigers zijn vertrokken voor de
overwintering. Het Oekraïense Akademik Vernadsky station is twee keer afgebeeld op Oekraïense
postzegels:
-
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in 1996 – op de postzegel «De eerste Oekraïense Antarctische Expeditie»;
in 2009 – op een koppeling van twee postzegels "Saving the polar regions and glaciers"
(Anna C. van der Maade – 220401)
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Postex 2022:
Postex 2022 vindt dit jaar plaats op 28 en 29 oktober 2022 – 10.00 – 17.00 u -voor de
tentoonstelling kunt u inschrijven tot 1 juli 2022. Prijs: € 15,00 per kader cat.1 / € 7,50 per
kader cat. 2 . Locatie: Veluwehal Barneveld.
Er is sprake van voortschrijdend inzicht en wel in de mogelijkheden van het tentoonstellen. In onze
eerdere mail stond vermeld dat we niet categorie 1 wilden tentoonstellen maar onder druk van de
verzamelwereld hebben we de indeling van de zaal zodanig gemaakt dat we wel ruimte hebben voor
categorie 1 inzendingen. Gezien het normale aantal kaders in de cat 1, te weten 8, gaan we uit van ruimte
voor 15 inzendingen van 8 kaders. (120 kaders totaal) Daarnaast ook 15 inzendingen voor categorie 2
van maximaal 5 kaders per inzending 75 kaders totaal.
Voor de jubilerende vereniging Oost Europa zijn 40 kaders gereserveerd en voor De Vliegende
Hollanders eveneens 40 kaders. Bij deze kunnen potentiële inzenders zich melden voor een
inschrijfformulier en bij overschrijving zal ik kijken naar de status van de inzending. Het zal in ieder
geval gaan om 1 inzending per deelnemer per categorie.”
Informatie: Ben Mol - b.mol76@upcmail.nl

Troschrysant:
Op donderdag 7 april is tijdens een drukbezochte contactavond van
Postzegelvereniging Monster de postzegel met de chrysant Pina Colada
gepresenteerd. Dit is de 21e postzegel in de serie ‘Westlands Mooiste’
postzegels. De postzegel is in nauwe samenwerking met veredelaar Dümmen
Orange ontwikkeld. De troschrysant Pina Colada wordt in Westland geteeld
en wordt veel geëxporteerd naar oost Europa.
De postzegel laat twee kleuren Pina Colada – geel en wit – naast elkaar in de
kas zien. De postzegel is er in een vel van 10 stuks en als zelfklevende
rolzegel. Er is ook een kaart met de complete serie 12 t/m 22 met de
postzegels waarop 11 glastuinbouwproducten. De postzegels zijn uitsluitend
bij Postzegelvereniging Monster te koop.
De postzegels kosten € 1,20 per stuk. Voor het toezenden wordt gefrankeerd
met Westlands Mooiste postzegels.
(Klaas Keijzer)

Filafair Postzegel 2-daagse in Nederland
De Bossche Stichting Hertogpost slaat haar vleugels uit met het organiseren van 2-daagse
postzegelevenementen in heel Nederland onder
de bekende naam Filafair. Een gevestigde naam
welke men van west naar oost en van noord naar
zuid zal tegenkomen vanaf juli 2022. Dit alles na
jarenlange opgedane ervaringen en de contacten
in de wereld van de filatelie. Het waren de
afgelopen 15 jaren bijzondere, succesvolle,
unieke en onderscheidende handelarenshows &
postzegeltentoonstellingen in ’s-Hertogenbosch.
De toekomstige postzegelevenementen zullen
bestaan uit handelarenshows, met wanneer de
mogelijkheid zich voor doet ook een
postzegeltentoonstelling in de verschillende
categorieën. Deelnemers uit binnen- en buitenland zijn voor beide activiteiten tijdens het evenement van
©KNBF
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harte welkom. Deze postzegelevenementen kunnen een plaatselijk en/of regionaal karakter hebben,
landelijk of Internationaal. Er zal zoveel mogelijk met plaatselijke of landelijke postzegel verenigingen
en organisaties contact en samenwerking gezocht
worden, zodat we elkaar kunnen versterken. We
spreken de wens uit dat het voor iedereen een win-win
situatie is in de wereld van de filatelie. De organisatie
wil zich verder gaan onderscheiden door alleen
evenementen in de toekomst te organiseren op het
gebied van filatelie, shows en tentoonstellingen. We
willen dé specialist hierin zijn. Komt u ook naar onze
jaarlijkse postzegel 2-daagse in Berkel-Enschot en
Barneveld dit najaar? Heeft u interesse als
standhouder, stuur dan een mail naar info@filafair.nl .
We hebben aantrekkelijke stand voorwaarden en
prijzen voor 2022 ter introductie. Overige data voor
2023 volgen in de loop van het jaar.
Peter Teurlings - Stichting Hertogpost / Filafair

-

uw reacties
Wij stellen graag ruimte beschikbaar in de KNBF Nieuwsbrief voor lezers die willen reageren. Een
reactie wordt geplaatst onder verantwoordelijkheid van de afzender en geeft de opvatting van de
afzender weer. De redactie kan beslissen bepaalde reacties niet op te nemen.
Ook reageren? Stuur uw reactie aan: redactienieuwsbrief@knbf.nl.
Hou de bijdrage beperkt. De redactie beslist of de brief geplaatst wordt of niet en dat hangt onder meer
samen met de beschikbare ruimte. De redactie mag de brief inkorten en/of redigeren. Anonieme
reacties worden niet geplaatst, dus vermeld bij inzending in ieder geval uw naam en adres.

Van de heer Jacob Pieter Dekker ontvingen wij de volgende reactie n.a.v. het artikel over de vlinder
uit Nederlands Indië:
Woont in Spanje al 27 jaar en nog steeds lid Aerofilatelia en Astro filatelia. Ik ben zeer content dat ik
voor mij personlijk een pracht artikel van Nederlands Indie vond - Vlinder uit het jaar 1948.

Mijn hartelijke dank,
Ik heb nl een collectie Nederlands Indie . die ik in Parijs tentoon gesteld had en vermeil met 82 punten
heeft gekregen met een zilveren medalle.
Ja ik heb nog veel meer.
Gegroet aan allen .
Jacob Pieter Dekker
( ik ben de Oude voorzitter van de Postjader in Dordrecht )

©KNBF

www.knbf.nl

Pagina 13

Van de heer George Valcks kregen wij de volgende vraag:
Geachte redactie,
Graag zou ik gebruik willen maken van de "lezersvraag rubriek".
Ik heb in mijn collectie frankeerstroken Frankrijk een strook waar ik niets vanaf weet en waar ik geen
info heb kunnen vinden. (zie bijgevoegde scan-afdruk uit 1994)
Dus is de vraag wie kan mij meer vertellen
over deze frankeerstrook uit Frankrijk.
Zoals
was
het
een
loketstrook
(postkantoor) of kwam deze uit een
automaat.
Werd deze postaal gebruikt en waarvoor.
Welke machine fabrikant leverde deze
machine of printer.
Werd deze strook gebruikt door een
bedrijf?
Bij voorbaat hartelijk dank
George Valckx

Mocht u (ook) willen reageren, commentaar leveren, zelf een stukje inzenden, een vraag stellen – een
probleem voorleggen aan uw mede-verzamelaars? Of wilt u zich aanmelden voor een (gratis)
abonnement op de KNBF Nieuwsbrief ?

Redactienieuwsbrief@knbf.nl
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