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Vergeet u niet uw biedingen op tijd door te geven?

Veiling  op 20 januari per email of schriftelijk



UITNODIGING

voor deelname aan de

Veiling (per email of schriftelijk)
op woensdag 20 januari 2021

In het februarinummer zullen de jaarverslagen van 
het verenigingsjaar 2019-2020 worden afgedrukt.
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TELEFOONNUMMERS EN EMAIL ADRESSEN

Bestuur:
Voorzitter: L.A.M. Turkenburg  023-5354050
Penningmeester: C.J. Fortgens  070-3872206

(NL45 ABNA 0560 0179 01 t.n.v. Hlemse Filatelist Verg)
Secretaris:  A.J. Dietz 06-30293965
Ledenadministratie: L.A. Koelemij 023-5244520

(NL17 INGB 0000 4732 68 t.n.v. ledenadministrateur OHVZ)
Administrateur Rondzendverkeer en redactie Spaarnepost:

 D.F. de Geus 023-5370758
Bestuurslid veilingzaken: B.G. Mannesse 023-5291632
    
De bestuursleden zijn ook per email bereikbaar met de volgende adressen:

voorzitter@ohvz.nl
penningmeester@ohvz.nl
secretaris@ohvz.nl
ledenadministrateur@ohvz.nl
rzv-poststukken@ohvz.nl
veilingmeester@ohvz.nl

Overige functionarissen:
RZV postzegels: K. Hagenaars-Buijs 06-27336026

e-mail: m.hagenaars2@chello.nl  
Veilingmeester: D. Kerkvliet 023-5327402
Inleveren veilingkavels: G.C. Metselaar 023-5261904

Website: www.ohvz.nl

HET GAAT GOED MET DE FILATELIE!

De wereld haalt opgelucht adem. Het zal nog even duren voordat iedereen is 
gevaccineerd, maar het komt er aan en dat is ook goed nieuws voor een 
postzegelclub als de onze: het zal niet zo heel lang meer gaan duren voordat 
we weer ‘normaal’ bij elkaar kunnen komen. 

Ondertussen hebben filatelisten niet stil gezeten. Veilingen en 
postzegelhandelaren hebben een gouden jaar achter de rug. Ook bij ‘Op 
Hoop van Zegels’ lopen de rondzendingen en de (internet) veilingen 
uitstekend en we hebben ook een paar nieuwe leden kunnen inschrijven. Ook
onderling, merken we, zijn de contacten aangehaald, met uitwisseling van 
doubletten en informatie. Verveling en eenzaamheid lagen het afgelopen 
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moeilijke jaar op de loer, maar filatelisten, zo lijkt het, hadden daar niet zo veel
last van!

Onze laatste veiling bracht maar liefst 2240 euro op voor 50 stukken, waarvan
er 45 van eigenaar verwisselden. Dat is gemiddeld 45 euro per stuk. Met 
twaalf inzenders en dertien succesvolle kopers (en nog meer bieders) was dat
een prachtig resultaat. Het blijkt opnieuw te werken. Van de 45 stukken die 
geveild werden gingen er negen zelfs over de kop (meer dan twee keer de 
inzetprijs), waaronder de twee veilingnummers met ansichtkaarten. En bij 
elkaar werd voor 29 veilingstukken meer geboden dan de inzetprijs. We 
hopen natuurlijk allemaal dat de ‘echte’ veilingen snel weer terug komen, met 
dat nieuwsgierig en hoopvol samendrommen om de veilingtafel in het eerste 
uur van de avond, en de spanning over het wel of niet verwerven van een 
gewenste postzegel, verzameling of poststuk (of ansichtkaart!) tijdens de 
veiling zelf. En iedereen verlangt naar de gezelligheid tijdens en na afloop van
de avond. Maar we hopen ook wel dat meer mensen dan vóór 2020 de weg 
naar onze internetveiling weten te vinden, want het kan al jaren en er werd te 
weinig gebruik van gemaakt. 

Het bracht ook meer kijkers naar onze website, omdat alle veilingstukken daar
in een mooie kleurendruk worden getoond en omdat mensen na afloop 
kunnen zien wat een en ander heeft opgeleverd. En we horen dat leden (en 
anderen) veel leerzaam plezier beleven aan de digitale postgeschiedenis van 
onze streek.  

Dat we daar aan het pionieren zijn is ook het nieuwe bestuur van de Bond 
opgevallen en na al een eerdere meningswisseling in het Maandblad volgde 
nu ook een uitnodiging om deel te nemen aan een ‘digitaliseringscommissie’ 
van die Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen. Uw 
secretaris heeft het daarbij op zich genomen om onderzoek te doen naar de 
websites van andere nationale verenigingen en naar die van de vier grote 
koepels: de wereldkoepel, de Europese, de Amerikaanse en de Aziatische. 
Voor wie er zelf ook eens in wil duiken: begin dan bij  https://www.f-i-p.ch/ . 
Ook wordt in kaart gebracht wat er via de Bondswebsite en op andere 
websites voor digitale informatie al voorhanden is over de filatelie van 
Nederland (en ‘Overzee’). 

De grootste verrassing tot nu toe is dat er op de website van de Bond 
(https://www.knbf.nl/) aan de bovenkant twee vlaggetjes staan: die van het 
Verenigd Koninkrijk en die van Duitsland en als je op een van de twee klikt 
krijg je google translate te zien en kun je niet alleen uit het Engels of het Duits
kiezen, maar uit nog eens 106 talen (zelfs het Fries staat er bij, en het 
Afrikaans, het Urdu en het Japans). Dat is nog allemaal niet zo opzienbarend 
voor wie thuis is in de wonderen van google. Maar wat ik helemaal niet 
verwacht had is dat je onze eigen website in veel van die talen te zien kunt 
krijgen. Probeer het zelf maar eens in het Chinees (of ga naar:  
https://he4rhdlnlvur6tjclkc4jdvfn4--ohvz-nl.translate.goog/ ). Of het allemaal 
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goed vertaald is blijft natuurlijk de vraag, maar elke Chinees kan zo dus (min 
of meer?) in het Chinees kennis nemen van wat Op Hoop van Zegels te 
bieden heeft. En elke Nigeriaan in het Hausa, Igbo of Yoruba, elke Rus in het 
Russisch en elke Braziliaan in het Portugees. Het is een wonderlijke wereld.

Ik wens iedereen, mede namens ons Bestuur en de grotere kring van 
Medewerkers een heel mooi, een supersociaal 2021 toe. 

Enkele voorbeelden:  Ji dadin gidajen bayananka; Enwe obi ụtọ na 
poststamps gị; Gbadun awọn iwe ifiweran ẹ rẹ; Наслаждайтесь своими ṣ
почтовыми марками; Aproveite seus selos postais; Genietsje fan jo 
postzegels!

Ton Dietz, secretaris 

PRIJSVRAAG VOOR JANUARI 2021

Spelen met Google Translate is een aardige bezigheid en opent een wereld 
aan communicatiemogelijkheden met filatelisten uit de hele wereld. De 
prijsvraag van deze maand gaat een keer niet over onze postgeschiedenis-
website, maar daagt iedereen uit om eens met google translate te spelen.

Wat is volgens google translate de vertaling van “ Postzegels verzamelen 
houdt de mens bezig” in het Bahasa Indonesia?

DE UITSLAG VAN DE PRIJSVRAAG VAN DECEMBER 2020

De vraag was wanneer oud-secretaris Hans van Schaik begon met zijn werk 
voor de nalatenschapscommissie: op de (website)pagina over de 
postgeschiedenis van onze eigen vereniging is te lezen dat dat op 19 februari 
2008 was. Rein Bruntink was de gelukkige winnaar deze keer!

TD

OPROEP: STUUR FOTO’S VAN PERSOONLIJKE POSTZEGELS 
VAN HAARLEM EN OMGEVING!

Beste leden,
De postgeschiedeniswebsite is de laatste paar jaar enorm gegroeid, mede 
door de inbreng van fanatieke verzamelaars uit onze Vereniging. Er is echter 
een rubriek die nog helemaal leeg is: de rubriek over de persoonlijke 
postzegels die iets zeggen over onze streek of over haar inwoners. Ik weet 
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dat Rinus Hagenaars een grote verzameling had, maar die is na zijn 
overlijden verkocht en via veilingwebsites helemaal versnipperd geraakt, al 
kon ik nog wel wat ‘redden’. Gaandeweg heb ik het nodige digitaal 
opgeslagen, maar ik denk dat er nog veel meer moet zijn. Daarom de vraag 
aan alle leden: als je in je eigen verzameling persoonlijke postzegels hebt 
over Haarlem, of over de randgemeentes: maak, bv met de mobiele telefoon 
een foto, neem die op in een Word bestand en stuur het naar 
secretaris@ohvz.nl. Met veel dank alvast!

Een paar voorbeelden ter inspiratie:

NZH Museum, Haarlem https://www.postbeeld.nl/sn1p31010-nzh-museum-
tramways-3v

IJmuiden Vuurtoren

https://www.ebay.de/itm/3013-Vuurtoren-IJmuiden-Hoog-
Lighthouse/381081655234?
hash=item58ba3c97c2:g:xZMAAOSwofxUg1GK:rk:25:pf:0

TD
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Vogelenzang, de Kerk
OHvZ Rondzending 
Postzegels oktober 
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VEILING

In verband met de corona zullen de komende ledenbijeenkomsten 
geen doorgang kunnen vinden en zal de veiling alleen schriftelijk en 
(bij voorkeur!) per email veilingmeester@ohvz.nl  plaatsvinden.

Graag opgave van kavelnummers, maximale bod, lidnummer  en 
telefoon.

U krijgt altijd een korte reactie waaruit blijkt dat het bericht ontvangen 
en gelezen is. Mocht u zo'n reactie net ontvangen dan is het raadzaam
even telefonisch contact op te nemen met 023 5291632.

Er kan een schriftelijk bod worden gedaan op alle kavels. In verband 
hiermee is de veilinglijst aangepast met uitgebreidere omschrijvingen 
en altijd een minimum inzetprijs en van veel kavels zijn er foto's die op 
de website in een aanmerkelijk grotere resolutie zijn te bekijken 

Biedingen lager dan de inzetprijs worden niet geaccepteerd.

Biedingen dienen uiterlijk één dag voor de veiling binnen te zijn.

Doet u a.u.b. biedingen die volgens het biedverloop mogelijk zijn: dus 
tussen 5 en 30 euro verhogen met 1 euro, tussen 30 en 100 met 2 
euro, tussen 110 en 500 met 5 euro. Boven 500 wordt met 10 euro 
verhoogd en boven 1000 met 20 euro. Voor elk kavel is € 1,-  tafelgeld 
verschuldigd.

Stel bieden liefst niet tot het laatste moment uit. Indien meerdere 
gelijke maximale biedingen uitgebracht zijn, wordt het kavel 
toegeslagen aan de eerst ontvangen bieding.

Nadat de veiling is gesloten ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht 
over uw aankopen en de betaling op bankrekening nr  NL75 INGB 
0003 4360 59 ten name van OHvZ Veilingmeester te Haarlem.  Wilt u 
zo snel mogelijk de betaling regelen, dan bij voorkeur via internet 
bankieren, en telefonisch contact opnemen om het ophalen van de 
kavels af te spreken. Neemt u zelf iets mee waarin u uw kavels kunt 
vervoeren.
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KAVELLIJST voor de veiling van 20 januari 2021
o= gebruikt, *=ongebruikt, **=postfris. Cat.waarde in € volgens aangegeven
catalogus.
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Nr Cat.nr. */o Omschrijving catw Inzet

1 29 o 150 30

2 V 402/03 ** 255 30

3 Tg 11 o 90 15

4 11 (*) 150 30

5 239/43 * 200 20

6 ** N 400 240

7 **/*/o 80

8 o 5

9 ** Indonesië, 4 versch. velletjes 1996. + 100 5

10 o 325 25

11 134/35 ** Ned, Toorop 1923. 100 20

12 15 ** 45 9

13 ** 110 20

14 ** + 1700 50

Ned, 2,5 gld Willem lll 1872, mooi van 
tanding en kleur. Foto

Ned, legioenvelletjes 1942, 402 klein 
vouwtje linker onderhoek en minuscuul 
gomschaafje, 403 licht spoor 
vingerafdruk.

Ned, 1 gld telegram 1877, paartje op 
fragment, pen/gat vernietiging, lichte 
vouw linker ex. Foto

Curaçao, 1,5 gld Willem lll 1889, klein 
handelaars stempeltje op gomzijde, 
pracht zegel. Foto

Suriname 1 t/m 10 gld Wilhelmina 
1945, zeer licht pl. spoor, iets 
beginnend tropisch, overigens pracht 
zegels. Foto

Ned, frankeerbaar, na 2010, in inst. 
boek, alleen velletjes.

Ned, in inst. boek waarbij + 125,- 
frankeerbaar, voor 2010.

Ned + Ned. Antillen, FDC's vnl jaren 
70/80, in Importa alb. en 2 kl. formaat 
Importa Fdc albumpjes.

 E 9 + E 
11

Ned, 2 FDC's 1952, met adres, E 11 
klein zwart vlekje achterzijde. Verder 
zonder bemerkingen.

Ned. Nw. Guinea, 80 ct Untea 
hoogstaand. 3 x basisprijs. Foto

Mi 
554/55

Duitsland, Von Schiller 1934. Luxe. 
Foto.

Suriname, 1959/92, Aruba 1986/99, 
Indonesië 1954/61, in inst. boek.
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15 o 15

16 o 15

17 o 10

18 ** N 154 78

19 **/o 20

20 8

21 5

22 5

23 Australië, in inst. boek, met doubletten. 8

24 ** 10

25 o 5

26 5

27 ** 30

28 Mi 9+C o 350 60

29 Mi 3x o 55 10

30 ** 160 30

31 Mi 1/5 ** Italië, Campione. Wapen 1944, luxe! 55 10

32 ** N + 49 20

Ned, 89 FDC's E 109/188, zonder 
adres, waarbij 129a, 136a, 144a en 
153a, in FDC album. 

Rep. Suriname, grote bundel FDC's, 
1975/92, zonder adres.

Ned, grote bundel FDC's 1987/2005, 
zonder adres, alleen Molenreeks en 
Philato.

Ned, frankeerbare waarden, voor 2010, 
zeer gevarieerde waarden.

Collectie DDR, 1982/90, nagenoeg 
compleet, dubbel verzameld **/o, in 
Kabe album.

Kameroun, in inst. boek, waarbij 
doubletten.

Frankrijk, 1960/2001, in 2 inst.boeken, 
met doubletten, eenvoudig.

Indonesië, 1945/1975, in inst. boek, 
met doubletten, eenvoudig.

Ned, coll. 1959/84, in Importa alb. 
Ontbreekt veel.

Engeland, collectie 1881/1985, in Davo 
alb.  Zeer eenvoudig.

Engeland, leeg Kabe alb. gutter pairs 
1972/84, zonder Hawid stroken.

Engeland, collectie gutter pairs 
1979/87, in dik inst. boek.

SG + 
£380

Italië, Parma, 15 c wapen 1859, met 
certificaat Raybaudi 1997, luxe! Foto

Frankrijk, 220 c Cérès 1849, 
prachtzegel. Foto.

Mi 
389/97

Oostenrijk, 700 t/m 4000 kr. div. 
voorstellingen 1922, Luxe!

België, div. frankeergeldige waarden, 
wwarbij ook 1-en 2-en.



 
Onderstaande afbeeldingen zijn in een aanmerkelijk grotere resolutie te 
bekijken op onze website!!

Kavel 1 Kavel 3
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33 ** 30

34 ** N 497 300

35 ** N 550 330

36 o 300 20

37 30

38 **/o 50

39 10

40 o 10

Geh. wereld, div. thema's in dik inst. 
boek. Goed materiaal!

Ned, jaarcollecties 2011/14, geteld 
tarieven 2020, frankeerbaar.

Ned, jaarcollecties 2015/19, geteld 
tarieven 2020, frankeerbaar.

Mi PP 
1/6

Italië, pakketpostzegels Umberto l 
1884, 50 c iets slordig get. Foto.

USA, collectie 1870/1996, in 2 Davo 
albums, leuk, geen toppers.

Goede coll. Canada, 1859/2000, 
waarbij betere nrs (o.a 16, 36/37, 
46/47), in Davo album.

Eenvoudige coll. Ned. Indië en 
Suriname, in Davo alb, met Finland 
band.

Ned, groot aantal FDC's jaren '80/90, 
zonder adres, in doos. 



 kavel  4 kavel  12

kavel  5

 kavel 13 kavel 28 kavel 29

 kavel 31
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 kavel 36

 
                                                                                                                                      

VEILINGOPBRENGSTEN DECEMBER

De kavels van de veiling van 16 december jl brachten de volgende bedragen
op (zonder tafelgeld)

1  38
2  -
3  30
4  21
5  38
6  70
7  415
8  130
9  9
10  12
11  12

12  150
13  11
14  17
15  40
16  240
17  15
18  15
19  -
20  17
21  20
22  425

23  110
24  10
25  10
26  5
27  27
28  -
29  22
30  7
31  10
32  -
33  10

34  10
35  32
36  15
37  38
38  32
39  22
40  15
41  15
42  50
43  16
44  10

45  11
46  16
47  12
48  9
49  42
50  29

Totaal:      
€ 2.310

.
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UITLEENADRESSEN CATALOGI ENZ.

Onderstaand vindt u de adressen waar de Michel en Yvert catalogi te 
leen zijn, bij voorkeur na telefonische afspraak.

D.F. de Geus, Leeuwendalersstraat 4, Haarlem 023-5370758
Hier zijn beschikbaar:
Michel Europa 2008 delen 1-5 , 2011/12 deel 6 en 2010/11 deel 7
Michel Duitsland 2009/2010 alsmede Duitsland Speciaal 20
Michel Overzee; 
Band 1  dl 1 (2007/08) Noord-Amerika, dl 2 Midden-Amerika (2008/09)
Band 2 Caraïbisch gebieden (2008/2009)
Band 3 Zuid-Amerika 2 delen  resp. A t/m I en K t/m Z (2009/10)05 (2
delen)
Band 4 Noord- en Oost-Afrika (2009): 
Band 5 West-Afrika 2 delen resp. A t/m G en H t/m Z (2011)
Band 6 Zuid- en Midden-Afrika (2011/12)
Band 7 (2010): Australië, Oceanië, Antarctica
Band 8 dl 1 Zuid-Azië, dl 2 Zuidoost-Azië (2010/11)
Band 9 dl 1 China, dl 2 Japan, Korea, Mongolië (2008)
Band 9 dl 2 Japan enz en ex-Sovjet staten in Azië (2014)
Band 10 Het nabije Oosten (2012/13)

Bij dhr J.B. Honkoop, Rijksstraatweg 632, Haarlem         023-8449767
Michel Europa 2005/06, 4 delen; Michel Duitsland Speciaal 2005 
(2 delen)
Yvert Frankrijk (2006) Franse koloniën (2005)
Yvert Buiten Europa (dl 1 2005, dln 2&3 (t/m G) 2006; overige1998-
2000)

Tevens zijn voor uitleen beschikbaar een watermerkzoeker 
"Signoscope" en een UV-lamp voor fluorescerende en fosforiserende 
zegels (o.a ook voor Engelse zegels) bij D.F. de Geus (adres zie 
boven
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RONDZENDVERKEER

Op dit moment bestaan de voornaamste activiteiten van Op Hoop Van Zegels
naast de maandelijkse veilingen uit het rondzendverkeer postzegels en het 
rondzendverkeer poststukken

Boekjes en snuffelenveloppen voor postzegels en omslagen voor poststukken
zijn voor diegenen die de komende tijd hun "vrije" tijd hieraan willen besteden 
op onderstaand adres verkrijgbaar. 

Blanco boekjes voor het rondzendverkeer postzegels kosten € 1,- per stuk en 
de "snuffelenveloppen" €  0,20 per stuk. Blanco omslagen voor het 
rondzendverkeer poststukken kosten € 0,45 per st. 

Alle zijn verkrijgbaar bij de Administrateur Rondzendverkeer D.F. de Geus, 
Leeuwendalersstraat 4, 2026 AB  Haarlem, tel. 023 – 5370758. en kunnen 
aldaar ook worden ingeleverd.

AGENDA VOOR HET SEIZOEN 2020-2021

Ledenbijeenkomsten c.q. veilingen:   20 januari, 17 februari, 17 maart, 
21 april, 19 mei en 16 juni 2021, alle op woensdag

In februari worden de voor de algemene ledenvergadering bestemde 
verslagen in de Spaarnepost opgenomen en kunnen leden hun commentaar 
langs digitale weg kenbaar maken

Bestuursvergaderingen:   27 januari, 24 februari, 24 maart,  28 april en 26 
mei 2021 
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