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Filatelistenvereniging Vlaardingen & Omstreken 

blad 2 

Bestuur 
 

Voorzitter Wim van den Boogert wimvdboogert@gmail.com 010 - 470 56 24 

Secretaris  Cor Bos  secretaris@pzv-vlaardingen.nl 06 - 81 551 893 

Penningmeester Franco Jongeneel penningmeester@pzv-vlaardingen.nl 06 - 29 479 765 

Hoofd Rondzending Ger van der Bent ageron@live.nl 010 - 435 26 35 

Algemeen Adjunct  Mario Fabbro mariofabbro@hotmail.com 010 - 470 06 59 

Bestuurslid toegev. Guus de Ruiter g.de.ruiter@zonnet.nl 06 - 53 661 487 
 

Rondzendingen 
 

Rondzendcommissaris Vlaardingen Centrum, Westwijk & Maassluis Ger van der Bent 010 - 435 26 35 

Rondzendcommissaris Vlaardingen Ambacht en Holy Peter Overgaauw 06 - 12 451 800 

Rondzendcommissaris Schiedam Wim den Boogert 010 - 434 39 84 

Rondzendcommissaris Spijkenisse, Heenvliet & Poortugaal Chris Wiegant 0181 - 63 29 79 

Rondzendcommissaris SvF – Landelijke rondzending  Henk de Heer 06 - 17 419 380 
 

Serviceafdelingen 
 

Veilingmeester Michel Slinger m.slinger@upcmail.nl 06 - 28 592 761 

Veilingmeesters Schriftelijke Veilingen 

 Franco Jongeneel penningmeester@pzv-vlaardingen.nl 06 - 29 479 765 

 Wim van den Boogert wimvdboogert@gmail.com 010 - 470 56 24 

Webmaster Ger van der Bent ageron@live.nl 010 - 435 26 35 

Ruilbeurs Wim van den Boogert wimvdboogert@gmail.com 010 - 470 56 24 

Ledenadministratie Franco Jongeneel penningmeester@pzv-vlaardingen.nl 06 - 29 479 765 

Promotie Cees Verkerk verkerkca@outlook.com 06 - 19 932 234 

Distributie maandblad Peter Gardenier, Peter Overgaauw en Wim van den Boogert 

 
Lid worden? Bel even met Franco Jongeneel tel. 06 – 29 479 765 of stuur een e-mail naar: 
penningmeester@pzv-vlaardingen.nl  
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor doorlopende kalenderjaren, behalve bij opzegging vóór 
1 november. De contributie bedraagt € 43,50 per jaar voor leden met het maandblad Filatelie en 
zonder dit blad €22,50 per jaar. De contributie dient vóór 1 maart te zijn voldaan. Indien binnen  
1 maand na de aanmaning de contributie niet is voldaan, zal het lidmaatschap conform de statuten 
worden beëindigd. 
 

Contributie:  NL87INGB0002997985 t.n.v. FILATELISTENVER VLAARDINGEN EO. 
Rondzending SvF:   NL87INGB0002997985 t.n.v. FILATELISTENVER VLAARDINGEN EO 
Rondzending V&O:  NL26INGB0003182316 t.n.v. FILATELISTENVER VLAARDINGEN EO 
 
Website: www.pzv-vlaardingen.nl KvK-nummer 40385226 
Verenigingsregistratienummer Samenwerkingsverband Filatelie: 911 
Corr. adres: Secretaris Filatelistenvereniging V&O, Merellaan 112, 3145 XG Maassluis 
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 Beste leden en belangstellenden, 
 
 De kop is er weer af, de eerste verenigingsavond van het nieuwe seizoen was een succes met een 
goede opkomst van onze trouwe leden en hopelijk blijft dit zo, zonder corona onderbrekingen of 
ander medisch ongemak. 
 
De eerstkomende activiteit is de schriftelijk veiling in november, dus duik nog eens in je postzegel 
archief voor mooie zegels en series om iets aan te bieden. Er komen langzaamaan steeds meer 
kopers die voor kwaliteit gaan. Tenslotte wordt je geld steeds minder waard en goede postzegels 
zijn ongevoelig voor inflatie. 
 
Ook het voorstel om een tentoonstelling te houden werd positief ontvangen en zal bij voldoende 
animo in april 2023 kunnen plaatsvinden, informatie hierover staat verderop in het clubblad. 
 
En voor wie het nog niet heeft gedaan, geef je op voor het 50 jarig jubileumfeest op 25 maart 2023, 
dit mag je niet missen, zeker nu ik bekend kan maken dat de burgemeester van Vlaardingen  
langskomt om het eerste exemplaar van ons jubileumboek in ontvangst te nemen. 
 
Tot dinsdag 18 oktober. 
 
Met vriendelijke groet, 
Wim van den Boogert 
 

 
Algemene Ledenvergadering 
datum: dinsdag 18 oktober 2022 
plaats: bijzaal Bethelkerk, Burg. Verkadesingel 26, Vlaardingen.  
aanvang: 20.00 uur 
 
Agenda: 

1.  Opening 

2.  Mededelingen Bestuur 

3. Verslag vorige vergadering  

4.  Rondvraag  

Korte pauze 

5.  Verloting 

6.  Veiling 480 

7.  Sluiting 
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Verslag van de vergadering van de Filatelistenvereniging V&O, gehouden op 20 september 2022 
om 20.00 uur aan de Burgemeester Verkadesingel te Vlaardingen.  
Voorzitter: Wim van den Boogert  
Notulist: Cor Bos  
 
1. Opening 
Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering. Er zijn 31 leden aanwezig.  
De voorzitter heeft het verzoek gekregen van de veilingmeester (Michel) om te melden dat wanneer 
hij de kavels aan het uitstallen is op de tafels, niet “iedereen” om hem heen loopt om gelijk de 
neergelegde kavels te bekijken. Graag enig geduld opbrengen.  
Bericht ontvangen van de familie van Dick v/d Zwan dat hij is opgenomen in het Zonnehuis ivm. 
een herseninfarct. 
 
2. Mededelingen van het (overige) Bestuur 
Ger van der Bent geeft uitleg over het stopzetten van zijn werkzaamheden binnen het Bestuur. Hij 
heeft zijn werk als Hfd. Ronzending en Webmaster 20 jaar gedaan en vindt het welletjes.  
Hij “daagt iedereen uit” om hem op te volgen voor één van de functies. Uiteraard is hij beschikbaar 
voor assistentie tijdens een inwerkperiode van zijn opvolger. 
Cor Bos geeft uitleg over een ontvangen Nieuwsbrief omtrent de voortgang van de samenwerking 
tussen de KNBF (Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen) en de SvF 
(Samenwerkingsverband Filatelie) wat uiteindelijk moet leiden tot een fusie. Zoals bekend is onze 
vereniging lid van de SvF. Wat de gevolgen zullen zijn voor onze vereniging is nog niet helemaal 
helder, maar het zal zeker leiden tot één centrale ledenadministratie van alle verenigingen. 
 
3. Verslag van de vorige vergadering 
Het verslag van de vorige vergadering wordt ter bespreking voorgelegd. Er zijn geen vragen, het 
verslag wordt goedgekeurd. 
 
4. Rondvraag 
Piet v/d Does vraagt of er een “open” tentoonstelling kan worden georganiseerd ivm. het jubileum 
volgend jaar. Er blijkt in de zaal wel belangstelling te zijn voor dit voorstel.  
In het clubblad van oktober zal hierop worden teruggekomen.  
 
Om 20.15uur volgt een korte pauze.  
 
5. Verloting 
Om 20.30 uur wordt de bijeenkomst voortgezet met de gebruikelijke verloting.  
 
6. Veiling 
Rond 20.40 uur start de veiling met veel kavels onder leiding van de veilingmeester en daarbij 
geassisteerd door de Franco en Mario. 
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In totaal worden 210 kavels door de veilingmeester onder de hamer gebracht, waarvan 109 kavels 
worden verkocht (52%) met een totale omzet van € 618,52 incl. opslag. 
 
7. Sluiting 
Om 21.45 uur sluit de veilingmeester de veiling en kan iedereen met zijn gekochte kavels onder de 
arm huiswaarts keren. 
 

 

 

 

 
 
Noteer in uw agenda:  
dinsdag 18 oktober, 20.00 uur clubavond met veiling 
zaterdag 22 oktober, 12.00 – 15.00 uur ruilmiddag 
 

Veilinglijst 480 
Als bijlage toegevoegd. 
 

SvF- Rondzending 
Geniet u ook zo van de rondzending? Lekker snuffelen in de boekjes? 
Onze vereniging neemt ook deel aan de rondzending van het Samenwerkingsverband Filatelie, 
 de SvF. Henk de Heer is hiervoor de coördinator. 
Wil je ook deelnemen aan deze rondzending? Neem dan even contact op met Henk. Het is de 
moeite waard en het kost u niets. De contactgegevens van Henk vindt u op blad 2 van dit blad 

 
 

 
 

Hier kunt u alle vragen kwijt aan medefilatelisten, zolang het maar met postzegels heeft te maken. 
Misschien bent u op zoek naar een zegel die niet op de veiling wordt aangeboden en ook tijdens 
 de ruilmiddag niet is te vinden. Zo'n zegel kan best bij één van de leden thuis aanwezig zijn en  
niet past in zijn eigen verzameling.  
 
Heeft u ook een vraag of iets aan te bieden op filatelistisch gebied. Stuur uw vraag of aanbod naar: 
secretaris@pzv-vlaardingen.nl 
 
 
 
 
 

mailto:secretaris@pzv-vlaardingen.nl


Filatelistenvereniging Vlaardingen & Omstreken 

blad 6 

 
Aankondiging: Schriftelijke veiling 12 wordt gehouden in de maand november a.s. 

Bericht van overlijden 

Het Bestuur heeft een bericht van overlijden ontvangen van ons lid Ben Brekweg 

Bestuur mededeling 

Het Bestuur is naarstig op zoek naar een opvolger van Ger van der Bent. Heeft U tijd en zin om iets 

(terug) te doen voor onze vereniging, meld U aan bij één van de Bestuursleden. Uiteraard kunnen 

de meerdere werkzaamheden die Ger deed worden gesplitst en verdeeld worden over meerdere 

personen. 

Jubibeumtentoonstelling 

Tijdens de laatste vergadering is het plan geopperd om volgend jaar een “gesloten” tentoonstelling 

te organiseren waarbij de leden worden opgeroepen een deel van hun collectie tentoon te stellen 

voor de leden van onze vereniging. Gedacht wordt aan de datum van 22 april 2023. Deze datum is 

de 4e zaterdag van april en tevens onze maandelijkse ruilbeursdag in het bekende wijkgebouw  

“Ipse de bruggen”  

Voor de organisatie zijn wel wat handelingen te verrichten, o.a. het ophalen van de kader-panelen 

in Houten bij de KNBF. Deze mogen wij kosteloos gebruiken, maar moeten door onszelf worden 

opgehaald en terug worden gebracht. Dit kan alleen, gezien het formaat, gebeuren met een 

bestelbus. Dus de 1e vraag is wie is in het bezit hiervan en  stelt zich hiervoor beschikbaar. 

Tijdens de vergadering waren er al spontaan 4 kandidaten die willen deelnemen aan de expositie. 

Ik wil hierbij iedereen oproepen om zich officieel” aan te melden. Het is de bedoeling dat een ieder 

1  kader tot zijn beschikking krijgt om te vullen. Hierin passen precies 12 vellen A4 papier. U kunt 

zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar boscor@planet.nl  

Graag bij uw aanmelding een opgave te doen van hetgeen u wilt presenten, zodat ik in het clubblad 

voorafgaand aan de tentoonstelling een opsomming kan geven wat men kan verwachten. Het zou 

leuk zijn als de inzender zelf ook aanwezig is om evt. vragen te kunnen beantwoorden. 

 

 

 

 

 

mailto:boscor@planet.nl
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Hoera, 50 jaar, het komt er aan. Volgend jaar 
maart is het feest.  
50 jaar Filatelistenvereniging Vlaardingen & 
Omstreken, dat willen we niet zomaar voorbij 
laten gaan. 
 
Dus, wat doen we????? We organiseren een 
feestje. 
 
Wanneer:  op zaterdag 25 maart 2023 

Waar: in Partycentrum ’t Prikkewater, 
Koningin Wilhelminahaven ZZ 3 
3134 KG Vlaardingen 

Voor wie: voor de leden en één introducée per lid 

Hoe laat: vanaf 14.00 uur de inloop en de officiële opening om 15.00 uur 

Aanmelden: ja, dat moet u wel even doen want zonder aanmelding geen toegang 

Hoe: stuur een e-mail aan 50jaarveno@gmail.com met daarin uw naam en de naam 
van uw introducée. 

En verder?  

Verdere bijzonderheden volgen de komende maanden. Maar voor nu 
is het belangrijk dat we weten op hoeveel bezoekers we kunnen 
rekenen. Dus wacht niet te lang met aanmelden, doe het gelijk of in 
elk geval voor 15 november. 

Geen e-mail?  

Geen nood! Een belletje naar Guus de Ruiter  06 53 661 487 of een 
briefje naar de vereniging is ook prima. 
 
Met groet, de feestcommissie 

mailto:50jaarveno@gmail.com
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Hare Majesteit Koningin Elizabeth 

Vanaf haar troonsbestijging op 6 februari 1952 was koningin Elizabeth II een altijd aanwezig 
kenmerk van postzegels in Groot-Brittannië. Elke postzegel die tijdens haar regeerperiode werd 
uitgegeven, bevatte een afbeelding van koningin Elizabeth II, meestal in de vorm van het Wilding-
portret, het definitieve Machin of het silhouet van Gillick. Hare Majesteit heeft ook gestaan op tal 
van postzegels die zijn gemaakt ter gelegenheid van koninklijke evenementen en jubilea zoals 
verjaardagen, jubilea en bruiloften. 

Deze galerij brengt haar leven in kaart op postzegels die gedurende haar lange 
regeerperiode zijn uitgegeven. 

 Jaren 50: New Definitive en de Kroning ; Met de komst van koningin Elizabeth II 
op 6 februari 1952 werd meteen gedacht aan nieuwe definitieve zegels en een 
eventuele kroningszegel. De eerste overweging was het portret: de koningin gaf de voorkeur aan 
een driekwartaanzicht. Foto's zijn gemaakt door de Dorothy Wilding. 

Evenementen in het Verenigd Koninkrijk; Wildings portret van koningin Elizabeth II was 
aanwezig op postzegels ter herdenking van nationale 
gebeurtenissen en 
jubilea in de jaren vijftig 
en zestig, waarvan 
sommige hier zijn te 
zien. 

 

In 1958 markeerde een herdenkingszegeluitgifte met de Welsh 
Dragon de British Empire & Commonwealth Games, die dat jaar 
in Cardiff werden 
gehouden.In 1964 kreeg de 
opening van de Forth Road 

Bridge in Schotland een speciale postzegeluitgifte terwijl de 
scheepswerven van Belfast werden vermeld in een 
postzegeluitgifte ter gelegenheid van het 20e internationale 
Geografisch Congres  
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Jaren 60: Het iconische Machin-beeldhouwwerk en het Gillick-
silhouet. Arnold Machin was een in Stoke-on-Trent geboren 
kunstenaar, beeldhouwer, ontwerper van munten en postzegels. In 
1966 keurde de koningin Machin's ontwerp van haar goed voor 
gebruik op wat bekend werd als de 'Machin-serie' van Britse 
definitieve postzegels. Er wordt gedacht dat zijn ontwerp het 
meest gereproduceerde kunstwerk in de geschiedenis is met meer 
dan 220 miljard geproduceerde exemplaren. 

 

 

 

De serie 'Landschappen' waren de eerste 
'thematische' postzegels die werden 
uitgebracht (Speciale Postzegels die niet 
gebaseerd zijn op een jubileum of 
evenement). Deze set was de eerste die 
brak met het Wilding-portret van de 
koningin, met behulp van een silhouet van 
het hoofd dat door Mary Gillick voor munten 
was gemaakt.  

In de jaren zestig overwoog de toenmalige postmeester-
generaal Tony Benn om het hoofd van de koningin van 
postzegels te verwijderen en te vervangen door UK 
Postage'. Dit is natuurlijk niet gebeurd en het silhouet 
heeft op bijna 2.700 speciale stempelontwerpen gestaan.  

Jaren 70: De koninklijke zilveren bruiloft;  De 
postzegels ter gelegenheid van het zilveren huwelijk 
hadden een ontwerp gebaseerd op fotografie van 
Norman Parkinson.  
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Zilveren jubileum van de toetreding als koningin 

Ontworpen door Richard Guyatt, bevatte elke waarde 
in de set van vier zegels een schets van het Arnold 
Machin-hoofd van The Queen, geflankeerd door de 
letters 'E' en 'R'.  

 

 

Jaren 80: 60e  verjaardag van koningin Elizabeth II 

In 1986 werd de verjaardag van de koningin gevierd en werd een reeks postzegels uitgegeven ter 
nagedachtenis met afbeeldingen van Hare Majesteit gedurende haar hele leven, van haar kindertijd 
tot de regerende monarch. 

 

 

Jaren 90: De 40e verjaardag van toetreding als koningin  

Opvallende ontwerpen met fotografie uit het leven van Hare Majesteit markeerden de 40e 
verjaardag van de toetreding, waaronder Hare Majesteit 
in kroningsgewaden, met baby Prins Andrew en bij 
“Trooping the Colour”  
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Jaren 2000: gouden jubileum  

Vijf portretten van Hare Majesteit door onder meer Dorothy Wildling, Cecil Beaton en Lord 
Snowdon sierden de uitgave ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de toetreding. 

 

 

80e verjaardag:  Acht zwart-witfoto's toonden Hare Majesteit stralend lachend door de jaren heen - 
waaronder een van haar als jong kind met haar moeder, Hare Koninklijke Hoogheid de Hertogin 
van York.  
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Jaren 2010: diamanten jubileum 

Royal Mail vierde het hoogtepunt van het diamanten jubileumfeest van Hare Majesteit de Koningin 
door acht postzegels uit te geven met een selectie van enkele van de meest gedenkwaardige 
gebeurtenissen van 
haar historische 60-
jarige regering. De 
speciale diamanten 
jubileumzegels werden 
op 31 mei uitgegeven 
en bevatten 
afbeeldingen van de 
koningin die haar 
officiële taken uitvoert, 
zowel thuis in het 
Verenigd Koninkrijk als 
op het wereldtoneel.  

De acht zegels gaven een fascinerend inzicht in de enorm diverse taken van de koningin; van het 
leveren van de eerste kerstuitzending op televisie in 1957, tot het inspecteren van het 2nd Battalion 
Royal Welsh, als opperbevelhebber van de Britse strijdkrachten, een halve eeuw later in 2007. 

90e verjaardag; in 2016 werd de 90ste verjaardag van Hare Majesteit de 
Koningin nationaal gevierd. Ze was al de langst regerende Britse monarch en ook de oudste 
regerende monarch ter wereld. 
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Platina huwelijksverjaardag; In 2017 bracht Royal Mail een set postzegels uit ter herdenking van 
de 70e huwelijksverjaardag van HM The Queen en The Duke of Edinburgh. De set van zes zegels 
bevatte gepaarde afbeeldingen van hun verlovingsperiode, bruiloft en huwelijksreis.   

 

Jaren 2020: het platina jubileum van Hare Majesteit de KoninginIn februari 2022 gaf Royal Mail 
een set van acht postzegels uit, met foto's van Hare Majesteit de Koningin, ter gelegenheid van de 
70e verjaardag van haar troonsbestijging op 6 februari 1952. 

 

Dit stukje is ingebracht door Cees Verkerk  (Royal Mail) 

 
 

Bri 
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POSTEX IN BARNEVELD.  

De meesten van u zijn gewend om de Postex in oktober te bezoeken in Apeldoorn. Echter deze 
wordt nu en in de toekomst gehouden in Barneveld in de Veluwehal. Deze hal is geen onbekende 
locatie voor velen, in het verleden werden hier een aantal andere beurzen gehouden. Postex zal dit 
jaar gehouden worden in het vierde weekend van oktober t.w. 28 en 29 oktober 2022. 

 De openingstijden zijn op vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. 
De Veluwehal ligt op de Nieuwe Markt 6, 3771 CB BARNEVELD. Er hebben zich inmiddels weer 
vele handelaren aangemeld voor dit evenement, ook een aantal Belgische handelaren zullen 
aanwezig zijn. De gespecialiseerde verenigingen hebben ook dit jaar weer een plekje gevonden, er 
zullen een 16-tal verenigingen hun promotiestand hebben. De Filatelistische Contactgroep Oost 
Europa houdt haar jubileum en De Vliegende Hollander zal ook met diverse kaders deelnemen. 
Raadpleegt u ook de website www.Postex 2022 voor de actuele informatie, hier kunt u zich ook 
opgeven voor de nieuwsbrief, die binnenkort uit komt met de nodige informatie. Meer informatie 
over beurzen? Kijk eens op: https://www.knbf.nl/evenementen/beurzen  

 

 

Hier vindt u voortaan de vaste postzegelbeurzen / ruilmiddagen in de buurt. Hoeft u niet steeds te 
zoeken. Echter wel onder één voorwaarde: Dat u zelf eenmalig de informatie aanlevert. 
 
 Maassluis  KONINGSHOF, Uiverlaan 20, 3145 XN Maassluis. 
 Elke 2e zaterdag van de maand, van 12.00 tot 16.00 uur - Toegang € 1,00 Gratis parkeren. 
 Bereikbaar met bus 33 en/of 126, halte Uiverlaan en met de Hoekse Lijn, halte Maassluis West. 
 
Filatelistenvereniging IJssel- en Lekstreek 
Bijeenkomsten: meestal op de 4e maandag van de maand vanaf 19:00 uur zaal open begin 
20:00uur met kavel- en letterveiling 
Inloop middagen: 1e zaterdag van de maanden januari, maart en juni van 13:30-16:00 uur. 
Inloopavonden: 2e maandag van de maanden februari en april van 19:00-22:00 uur. 
Deze activiteiten: Buurthuis ‘De Wel” Bongerd 2a 2902 VK, Capelle aan den IJssel. 
 
Postzegelvereniging Philatelica Rotterdam 
Bijeenkomsten: elke 3e woensdag v/d maand, van 20:00-22:30 uur met veiling en kleine verloting in 
‘Het Enkpunt’ Dordtsestraatweg 800, 3075 BS Rotterdam. Openbaar vervoer bus76/lijn 25 
 
Postzegelvereniging De Maasmond 
Bijeenkomsten:elke 4e dinsdag van de maand met december afwijkend met veiling 
Alle activiteiten: ‘De Ontmoetingskerk’, Kon. Wilhelminalaan 1, 3201 CJ, Spijkenisse, 
 
 

https://www.knbf.nl/evenementen/beurzen


 

 

 


