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Voorzitter
Peter Prins Kerwin Lucasstraat 12  1112 LH  Diemen Tel. 06-18551829.
Email: paprins@hetnet.nl

Penningmeester
Krijn Piening Fuut 25 1111 VV Diemen 020-6903064 k.piening@upcmail.nl

Contactpersoon beurs
Loek Verschut  Ehrlichstraat 3hs  1098 RZ Amsterdam 020-6942002 

Coördinator rondzendverkeer
Hans Boerma Gravenland 28 1111 SM Diemen 020-6951668 
hans.boerma@gmail.com

Redactie clubblad
Peter Prins  Kerwin Lucasstraat 12  1112 LH Diemen 06-18551829. Email: 
paprins@hetnet.nl Overname van artikelen door andere verenigingsbladen is 
toegestaand na overleg vooraf

Gegevens veilingen
0 = gebruikt X= met (rest)plakker   XX=postfris

Biedingen
Tot € 2,50 met € 0,10. Van € 2,50 tot € 10,00 met € 0,25. Daarboven met € 
0,50. Schriftelijke en telefonische biedingen aan het secretariaat (06-18551829
of paprins@hetnet.nl). Aan inzenders wordt 10% provisie berekend.

Contributie                                                                                                       
Met Maandblad per 1 januari 2021 € 30,=. Zonder Maandblad Filatelie € 15,=.
U krijgt € 2,50 korting bij betaling vóór 1 januari. Opzeggen lidmaatschap 
uiterlijk 1 december.

Data bijeenkomsten 2021
Club (2e dinsdag): 9-3, 13-4, 11-5, 8-6, 14-9, 12-10, 9-11 en 14-12
Beurs (4e zondag):  28-3, 25-4, 23-5, 27-6, 26-9, 24-10, 28-11 en 12-12 (!?)
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VERENIGINGSNIEUWS 

 

Vooruitzicht op een koud en wit weekend. 

De basisscholen gaan a.s. maandag weer open. Een opluchting voor de 

kinderen en hun ouders, die veelal thuis moesten werken en ook nog eens hun 

kinderen moesten ondersteunen bij het schoolwerk. Maar vandaag meldt 
minister Slob dat veel kinderen of misschien hele schoolklassen zoveel 

achterstand hebben opgelopen dat rekening gehouden moet worden met het 

overdoen van het schooljaar. Dit is een andere term voor zittenblijven. Voor-
alsnog kunnen we als Zegelaars niet bij elkaar komen. De clubavond van 9 

februari moeten we missen, en naar verwachting ook de beurs van 28 februari. 

Eigenlijk willen we het in dit clubblad niet meer over corona hebben. We 

verheugen ons op een weekend vol sneeuw en vorst tot -20 graden Celsius. En 
misschien kunnen we ook weer eens schaatsen op natuurijs.  

 

Catalogi 

Er hebben enkele leden gereageerd op onze oproep per email om afgeprijsde 

Michel-catalogi te bestellen bij uitgeverij Schwaneberger. Deze leden hebben 

inmiddels hun bestelling ontvangen. Elke maand stuurt de uitgeverij een lijst 
met afgeprijsde catalogi. Zelf hebben we ook onze voorraad aangevuld. Als u 

dit clubblad op papier ontvangt en ook een catalogus wilt bestellen, dan kunt u 

dat telefonisch aangeven. Dan sturen we u de lijst toe.  

      
Contributie 

De afgelopen maand hebben veel leden alsnog hun contributie overgemaakt. 

Nog slechts vier leden hebben dat nog niet gedaan. Zij krijgen apart een brief 
als ze contributie niet alsnog dit weekend overmaken. Wilt u het bedrag (30 

Euro met Maandblad of 15 Euro zonder Maandblad) overmaken op de 

rekening van De Zegelaars? 
 

Rondzendverkeer 

Het rondzendverkeer gaat ook in het nieuwe jaar door, en met liefst een 

dubbele zending in januari en februari. Met dank aan de deelnemers voor het 
ophalen en terugbrengen van de zendingen bij de rondzendcoördinator. 

 

Publicaties  

Het Maandblad Filatelie is deze maand gewijd aan Sociale Filatelie. Het bevat 

maar liefst vier artikelen daarover van leden van De Zegelaars. Jan Heijs 

besteedt er aandacht aan in zijn rubriek ‘Wij lazen voor u’ en in zijn serie ‘De 

tandjes van de macht bijten’ en over propagandastempels op DDR-post. Peter 
Prins schrijft over een bijzonder familiepoststuk met een verhaal.  



DIT WEEKEND SCHAATSEN? 

 

Het klinkt als een wens die we lang hebben moeten 

inslikken. De weersverwachting is dat we kunnen 

rekenen op vorst, nachtvorst, sneeuw en mogelijk 

ijsvorming. Pas over een paar dagen weten we of dit 

uitgekomen is. Afgelopen weekend waren er Europese 

schaatswedstrijden in Hoogeveen, maar dat was in een 

overdekte hal. Ook het schaatsen op de Jaap Edenbaan 

is op een kunstijsbaan. U kunt daar terecht voor 

schaatslessen als u lid bent van de Diemer IJsclub, 

die al 134 jaar bestaat. Deze club behoort tot het 

cultureel erfgoed van Diemen, net als koningin 

Wilhelmina die wel eens onverwacht een bezoek 

bracht aan de schaatsbaan aan de Ouderkerkerlaan 

en de Prins Hendrikkade. We brengen ook in 

herinnering dat de bekende Nederlandse schaats- 

kampioenen Ard Schenk en Kees Verkerk vaak in 

hotel-restaurant De Kroon in 

Diemen logeerden als ze oefenden op de Jaap 

Edenbaan in de Watergraafsmeer. Maar dat is 

lang geleden.  

Sommige weervoorspellers durven zelfs een 

vergelijking te trekken met de winter van 1979, 

toen de vorst en sneeuwstormen heel Nederland 

maandenlang gijzelden. Wegen en spoorlijnen 

waren ondergesneeuwd en reizigers moesten 

overnachten in hun auto, in de trein of in een 

café. Automobilisten konden met hun auto het 

IJsselmeer oversteken naar Friesland.  

Diemen heeft nóg een bijzondere band met 

schaatsen. De in Diemen geboren Jaap Havekotte 

nam in de jaren veertig meerdere keren deel aan het 

NK allround, dat toen nog op natuurijs werd 

gereden. Na zijn schaatscarriere begon hij met Co 

Lassche de Viking Schaatsenfabriek in Weesp. Hij ging met succes de 

concurrentie aan met het Noorse merk Ballangrud. Mede door de 



successen van Ard Schenk en Kees Verkerk op zijn ijzers stapte de 

wereldtop over op zijn schaatsen. Ook de klapschaats werd in productie 

genomen. De fabriek, die later 

verhuisde naar Almere, wordt nu 

gerund door zijn zoon Jaap 

Havekotte Junior. In 2012 werd 

op de Sniep in Diemen een straat 

naar Jaap Havekotte vernoemd. 

Jaap overleed in 2014 op 102-

jarige leeftijd. Schaatswedstrijden 

werden vaak gedomineerd door 

Nederlanders, zowel door mannen als door vrouwen. Behalve op de 

Nederlandse kampioenschappen schitterden ze ook op Europese en 

Wereldkampioenschappen en op de 

Olympische Winterspelen. In het 

prestigeboekje Going for Gold uit 

2006 worden de Nederlandse 

Gouden medaille winnaars van de 

Olympische Spelen opgesomd. In het 

boekje zitten zegels die met de 

lenticulaire techniek zijn gemaakt. 

Dat betekent dat ze een beweging 

kunnen reproduceren.  



Als het gaat vriezen en de schaatskoorts 

oploopt, wordt er altijd over een Elfsteden-

tocht gespeculeerd. Voorlopig moeten we 

het doen met herinneringen, ook een paar op 

postzegel. 

De laatste Elfstedentocht werd in 1997 is 

georganiseerd en werd gewonnen door Henk Angenent.   

In 1986 reed prins Willem-Alexander de tocht uit en 

in 1985 mochten vrouwen voor het eerst meedoen.  

De tocht van 1963 werd in een van de strengste 

winters ooit gereden en werd 

gewonnen door Reinier Paping. Van 

de 10.000 deelnemers behaalden 

slechts 57 wedstrijdrijders en 72 

toerrijders een Elfstedenkruisje. 

Deze tocht was voor het eerst op te-

levisie te zien, en werd in 2009 ver-

filmd onder de titel De Hel van ’63.  

 

In 1956 werden vijf renners die het Pact van 

Vrouwbuurstermolen hadden gesloten (door 

met zijn vijven gearmd over de finish rijden) 

gediskwalificeerd.  

 

Het blijft een grote verrassing of we dit jaar de 

16de Elfstedentocht kunnen meemaken. Als de 

voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging 

het verlossende ’It Giet Oan!’ uitspreekt, dan komt het land in 

beweging. 

 
Met dank aan Wikipedia 



Word lid van De Zegelaars!
Ons 40-jarig  jubileum in 2019 was aanleiding voor de start  van een
ledenwerfcampagne.  Ook  in  2021  gaan  we  daar  mee  door.  Wij
verwelkomen u graag als nieuw lid.
 
Voor 30 Euro (mét Maandblad Filatelie) en 15 Euro (zónder Maand-
blad) bent u lid. Als u uw contributie voor 2022 betaald heeft, bent u
voor  het  resterende  gedeelte  van  2021  gratis  lid  en  kunt  u  gebruik
maken van onze diensten.
Als u uw lidmaatschap wilt opzeggen, verwachten we een bericht van u
vóór 1 december.

Dit kunt u van ons verwachten:
 Maandelijkse clubavond (2de dinsdag van de maand)
 Maandelijkse beursbijeenkomst (4de zondag van de maand)
 Maandelijkse veiling
 Maandelijks rondzendverkeer
 Maandelijks clubblad (via email of per post)
 5- en 10-centsboeken
 Gezellige bijeenkomsten in De Schakel
 Consumpties tegen lage prijzen
 Vrij parkeren (als u op tijd komt)
 Minimaal één keer per jaar een verloting met mooie prijsjes
 Bingo in december met mooie prijsjes
 Lidmaatschap van omnivereniging ASV

In  de  maanden  juli  en  augustus  vinden  geen  bijeenkomsten  en
activiteiten  plaats.  Dan worden het  rondzendverkeer  en de 5- en 10-
centsboeken ververst.

U kunt zich als lid opgeven uitsluitend bij de voorzitter  tijdens onze
clubavond of beursbijeenkomst of per email bij paprins@hetnet.nl

mailto:paprins@hetnet.nl


Wij hebben huizen te koop in:

Andorra, Aruba, Australië, Bahama’s, België, Brazilië, Bulgarije, 
Costa Rica, Cyprus, Dom. Republ., Duitsland, Egypte, 

Engeland (zuid), Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, 
Kroatië, Malta, Mexico,Monaco, Ned. Antillen, Nieuw Zeeland, 

Polen, Portugal, Spanje, Thailand, Tsjechië, Turkije,   USA 
(Florida), Venezuela (Isla Margarita) Zuid Afrika, Zweden

Vraag informatie aan bij:

Schelpenhoek 67
1112 DH  DIEMEN
Tel. 020-6923087
Fax 020-6933957

Email realtron@xs4all.nl
Website www.realtron.nl / www.realtron.eu


