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VOLGENDE BIJEENKOMSTEN AGENDA BIJEENKOMST 

Uitnodiging voor de ledenbijeenkomst van vrijdag 11 mei 2018, aanvang om 
20:00 uur. U kunt vanaf ongeveer 19:30 uur terecht in Buurthuis D’n Turfberg, 
van der Clusenstraat 4-A Valkenswaard (tel: 040-2010360). 

AGENDA 
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AGENDA BIJEENKOMST 

RUILBEURSAGENDA 

Vrijdag 9 juni 
 - Wilde veiling 

Vrijdag 14 september 
 - Wilde veiling 

1. Welkom en mededelingen 

2. Workshop druktechniek 

3. Loterij 

4. Workshop taxeren 

5. Clubveiling 

6. Ruilen van postzegels 

DATUM TIJD   PLAATS LOCATIE ENTRÉE 

28-apr 13:00-16:00   Maaseik Zaal Tech. Inst. St.-Jansberg, Weertersteenweg 135 € 1,00  

5-mei 9:30-14:00   Lommel 
Ruilclub "Kruispunt", Parochiezaal Lommel Barrier 

1 gratis drankje + 1 gratis lot (leden € 2,-) 
€ 3,00  

5-mei 9:30-12:00   Eindhoven Trefcentrum Oude Toren, Oude Torenstraat 6b € 1,00  

6-mei 10:00-12:30   Valkenswaard Buurthuis "D'n Turfberg", van der Clusenstraat 4-A € 1,50  

7-mei 18:30-20:30   Bladel Cultureel Centrum den Herd € 1,00  

12-mei 10:00-15:00   Venlo (Blerick) "SSV 't Wonder", Kazernestraat 1 (bij station) € 1,00  

13-mei 10:00-13:00 
  
Waalre 

Ontmoetingscentrum "De Pracht", De Pracht 2 

Entréeprijs incl koffie/thee 
€ 2,00  

13-mei 10:00-13:00   Boxtel Gemeenschapshuis De Walnoot € 1,00  

13-mei 8:00-14:00   Genk St.-Jan Berchmnascollege, Collegelaan 1 ? 

13-mei 9:00-12:00   Hamont-Achel Ruilclub De Grensvrienden, Parochiezaal Hamont-Lo € 1,00  

19-mei 9:00-15:00   Leopoldsburg "De Zwaantjes", St. Michielsinstituut - 3970, Baelstraat ? 

20-mei 10:00-13:00   Meijel Gemeenschapshuis "D'n Binger", Alexanderplein 2 € 1,00  

26-mei 13:00-16:00   Maaseik Zaal Tech. Inst. St.-Jansberg, Weertersteenweg 135 € 1,00  

27-mei 9:30-12:30   Veldhoven D'Ouw School, Oude Kerkstraat 18 € 2,00  

2-jun 9:30-14:00   Lommel 
Ruilclub "Kruispunt", Parochiezaal Lommel Barrier 

1 gratis drankje + 1 gratis lot (leden € 2,-) 
€ 3,00  

2-jun 9:30-12:00   Eindhoven Trefcentrum Oude Toren, Oude Torenstraat 6b € 1,00  

3-jun 10:00-12:30   Valkenswaard Buurthuis "D'n Turfberg", van der Clusenstraat 4-A € 1,50  

4-jun 18:30-20:30   Bladel Cultureel Centrum den Herd € 1,00  



Omstreeks 19.30 uur waren de eerste leden al aanwezig om D’n Turfberg weer 
in te richten voor onze clubavond van vrijdag de 13e april. We konden al snel 
merken dat we weer een goede opkomst zouden bereiken. Rond 20.00 uur kon 
ik al 37 leden tellen. Bij een controle telling toen iedereen even op zijn plaats 
zat tijdens de opmerkingen van Henk kwamen we uit op 41 aanwezige leden. 
Henk opende om 20.00 uur de vergadering. Het programma voor vanavond 
werd als volgt ingevuld: eerst de opmerkingen, dan postzegels ruilen en de 
kavels bekijken tot 21.00 uur, dan de loterij en aansluitend de veiling van 50 
kavels. 

Henk roept de aanwezige leden nogmaals op om hun stem uit te brengen op 
onze vereniging tijdens de Rabobank Clubkas Campagne. Tracht de 4 stemmen 
die je niet mag gebruiken voor je eigen vereniging te ruilen met vrienden of 
buren zodat die ook een stem uitbrengen op onze vereniging. Mia de Laat 
merkte op dat onze vereniging moeilijk te vinden was, waarop Frank Stokmans 
aangaf over alle plaatsen heen te zoeken en dan Postzegelver etc. in moest 
geven waarna onze club direct verscheen. Harry van den Heuvel en Frank 
Boons gaven aan dat alleen leden die een kaart hadden ontvangen van 
Rabobank de Kempen op onze vereniging konden stemmen. 

Verder kon Henk mededelen dat van de verzekering een vergoeding was 
ontvangen voor de zoekgeraakte kavels bij Petra Janssen. De gedupeerden 
kregen van Frank gedurende de avond hun tegoed uitgekeerd. 

Vervolgens wordt overgegaan tot het ruilen van zegels. Ik heb natuurlijk niet 
alles kunnen volgen maar kon toch constateren dat mijn tas 8 boeken lichter 
was geworden. Ik heb zelfs vernomen dat er ook kofferbak verkoop heeft 
plaatsgevonden en 3 volle dozen van eigenaar gewijzigd zijn. Toen we om 
21.00 uur de loterij wilden starten waren nog veel mensen druk doende om 
zegels uit te zoeken of zaten in een stevige discussie ( over postzegels?). 

De loterij heeft vanavond € 83,00 opgebracht. Goed werk Peter en natuurlijk 
weer bedankt. 

Om 21.10 kon Eddy starten met het veilen van de 50 kavels. Deze kavels 
waren door 6 personen ingebracht. Deze keer waren er ook 15 kavels bij die 
aan de club geschonken waren. Door 17 personen werd een biednummer 
afgehaald en 14 leden hebben één of meerdere kavels gekocht. Alle 50 kavels 
werden direct verkocht zodat er ook geen na verkoop heeft plaatsgevonden. 
Een knappe 100% scoren dus !! De totale opbrengst bedroeg € 211,25.  
Net voor 22.00 uur konden de eerste bieders al hun kavels ophalen en even 
later werd ook aan de inzenders hun geld uitgekeerd. Om iets voor 22.30 uur 
was alles afwerkt, de zaal opnieuw ingericht etc etc. Ik denk dat deze 
experimentele ingelaste ruilavond leuk verlopen is en mogelijk zelfs voor 
herhaling vatbaar is. 

Afmeldingen: De heren P. Grol, J. Senders, H. Smit en J. Poos. 

Joop van Gils, secretaris. 

VANUIT HET BESTUUR 
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VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 13 APRIL 2018 



Van Hest Centrale Verwarming is gespecialiseerd in al uw cv werkzaamheden: 
 Onderhoudsbeurt/servicebeurt ketel 
 Reparaties cv installatie 
 Vervangen cv ketel 
 Aanpassen van cv installaties (kleine verbouwingen) 
 Leveren en monteren radiator c.q. designradiator  

VEILINGREGLEMENT 

De veiling geschiedt per opbod: tot € 5,00 met € 0,25 verhoging 
 tot € 10,00 met € 0,50 verhoging, 
 tot € 25,00 met € 1,00 verhoging. 

Betaling na de veiling à contant met 10% opgeld voor de verkoper. 

Als er te goeder trouw vergissingen worden gemaakt moeten 
deze door de inzender zo goed mogelijk worden rechtgezet. 

Mocht dit niet lukken dan kan het bestuur hierin bemiddelen. 
 
Betekenis van symbolen: 

 �� = postfris  � = ongebruikt met plakker 
 � = gebruikt (�) = ongebruikt zonder gom 
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VEILING 



VEILING 
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Nr. Kwal. Land Catnr. en bijzonderheden Cat. Waarde Inzet Nr. Not. 

1 � Nederland 261/264 kind 1933 onc € 27,00  € 4,00  1   

2 � Nederland 279/282 kind 1935 onc € 14,00  € 2,25  2   

3 � Nedeland 356/373 traliezegels onc € 175,00  € 27,50  3   

4 � Nederland 402/403 legioenzegels onc € 10,75  € 1,75  4   

5 � Nederland leggioenblokken onc € 255,00  € 40,00  5   

6 � Nederland Dienst 12 onc € 25,00  € 4,00  6   

7 � Nederland Dienst 16/19 0nc € 40,00  € 6,50  7   

8 �� Nederland V1439 kerstvel 1989 onc € 10,00  € 1,50  8   

9 �� Nederland V1461 kerstvel 1990 onc € 10,00  € 1,50  9   

10 �� Nederland V1702/05 kerstvel 1996 onc € 10,00  € 1,50  10   

11 �� Nederland V1740/45 kerstvel 1997 onc € 12,00  € 2,00  11   

12 �� Nederland V1788/1807 kerstvel 1998 0nc € 12,00  € 2,00  12   

13 �� Nederland V1856/1875 kerstvel 1999 onc € 10,80  € 1,50  13   

14 � Nederland 48 onc € 575,00  € 60,00  14   

15 � Nederland 97 onc € 40,00  € 6,00  15   

16 � Nederland 134/35 onc € 50,00  € 7,50  16   

17 � Nederland 212/19 onc € 60,00  € 9,00  17   

18 � Nederland 238/39 onc € 42,00  € 7,00  18   

19 � Nederland 244/47 onc € 65,00  € 10,00  19   

20  Nederland blanco automaatstrook     bod 20   

21  Nederland port inningskaart     bod 21   

22 �� Oostenrijk zie kavel     bod 22   

23 � Nederland 1295/98 + blok 1299 onc € 5,00  € 1,00  23   

24 �� Nederland 1301/04 + boekje 30 0nc € 8,80  € 1,50  24   

25 � Nederland 1316/19 + blok 1320 onc € 5,50  € 0,75  25   

26 � Nederland 1324/27 + boekje 31 onc € 7,20  € 1,25  26   

27 � Nederland 1340/43 + blokje onc € 4,80  € 0,75  27   

28 � Nederland 1415/17  + blok onc € 4,50  € 0,75  28   

29 �� belgie Boekje 20/21   € 44,00  € 2,50  29   

30 � Bundespost 153/54   € 40,00  € 5,00  30   

31 � zwitserland 359/362   € 20,00  € 2,00  31   



Dhr. J. Bleijerveld  4-5 

Dhr. G. van Daal  7-5 

Dhr. G. Swinkels  7-5 

Dhr. R. Vergossen  22-5 

LEDENNIEUWS 
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ONZE JARIGEN IN MEI 

Alle jarigen van harte gefeliciteerd  
  en een fijne dag gewenst 



LOTERIJ 

In mei hebben we weer leuke 
zegels in de loterij, zoals de 
Zuidpoolexpeditie 1957-1958 
van België. Naar aanleiding van 
het artikel op pagina 10 een  
blokje van St. Kitts Londen 2012. 

Veel geluk in de loterij van mei. 
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WEL MUNT, GEEN POSTZEGEL 

Honderd jaar geleden, op 26 april 1918, wordt op boerderij De Brandenburg te 
Lage Vuursche een meisje geboren met de naam Francina Elsje. Kort na haar 
geboorte verhuist het gezin naar het Groningse plaatsje Klein Ulsda waar haar 
vader enkele jaren een boerderij runt. Maar hij boert slecht en na een faillisse-
ment keert het gezin terug naar "het westen" en vestigt zich in Hoofddorp. 

Al op jonge leeftijd blijkt het blonde meisje een onmiskenbaar talent voor sport 
te hebben. Op haar elfde meldt Francina zich aan bij de plaatselijke gymnas-
tiekvereniging en blijkt een snelle loopster. Maar ze is ook gek op tennis, 
schaatsen en zwemmen. Haar eerste medaille behaalt ze in het zwem-bad op 
de 50 meter vrije slag. Haar trainers drukken haar op het hart om een keuze te 
maken. Het wordt atletiek. 

In 1935, ze is dan pas net 17 jaar, stapt Francina over naar de Amsterdamse 
damesatletiekvereniging ADA en loopt prompt haar eerste nationale record op 
de 800 m. Frits de Ruijter, later zelf succesvol op de middellange afstand, zag 
haar lopen en omschreef haar race aldus: “Fanny liep heel krachtig, ze was 
buitengewoon gespierd en dat is ze ook altijd geweest. Dat bijzondere lijf is de 
basis voor het succes.” 

Op achttienjarige leeftijd debuteert Francina op de Olympische Spelen van 
Berlijn in 1936. Ze wordt vijfde bij het hoogspringen en vijfde op de 4x100 m 
estafette. In de series verbetert ze samen met Lies Koning, Kitty ter Braake en 
Ali de Vries het uit 1932 stammende nationale record met één seconde. 

Twee jaar later, op de Europese kampioenschappen te Wenen in 1938 wint ze 
haar eerste internationale medailles: brons op de 100 en 200 m. Berlijn kwam 
te vroeg voor Francina; de Spelen van Helsinki in 1940 zouden háár spelen 
moeten worden. Maar de Tweede Wereldoorlog doorkruist deze ambities. In dat 
jaar trouwt ze met haar trainer Jan Blankers en in 1941 word zij voor het eerst 
moeder. Ondanks het ontbreken van grote wedstrijden zijn de oorlogsjaren 
sportieve topjaren voor Fanny: ze vestigt in 1942 wereldrecords op het ver-
springen en de 80 m horden, in 1943 op het ver- én hoogspringen en in 1944 
op de 100 yd en de estafettenummers 4x110 yd en 4x200 m. Ook in 1944 
worden er geen Olympische Spelen gehouden. Als ze in 1946 haar tweede kind 
krijgt lijkt haar ‘loopbaan’ voorbij, want een moeder van twee kinderen die 
topprestaties levert, dat lijkt toch uitgesloten. Maar Francina begint twee 
maanden later alweer te trainen en wint datzelfde jaar nog vijf nationale en 
twee Europese titels: de bijnaam 'de vliegende huisvrouw' is geboren. 

Donderdag 26 april j.l. was het dus precies 
100 jaar geleden dat ‘de vliegende huisvrouw’ 
werd geboren. De Koninklijke Nederlandse 
Munt komt met een herdenkingsmunt ‘als 
tastbaar eerbetoon aan de vrouw die zoveel 
heeft betekend voor de Nederlandse sport’. 
De Utrechtse sprintster Dafne Schippers zal  
op 3 juni, tijdens de internationale FBK Games 
in Hengelo, de eerste 5 euromunt slaan. 

ARTIKEL 

M
E
I 

2
0
1
8
 

M
a
a
n

d
b

la
d

 P
V

V
e
o
 

10 



Nu vroeg ik me af of er naast een herdenkingsmunt ook een postzegel van 
Fanny Blankers-Koen zou worden uitgegeven. Dat blijkt niet het geval.  
Jammer voor de vele verzamelaars van het thema sport of Olympische Spelen, 
want het is daar waar ze haar grootste successen behaalde. 

Laten we het verhaal weer oppakken zes weken voor de Olympische Spelen in 
Londen in 1948. Het is 20 juni en in het Amsterdams Olympisch Stadion wordt 
de Olympische Dag georganiseerd. Dit is vanaf 1933 een jaarlijks terugkerend 
evenement met een vast programma van gymnastiek, wielrennen, voetbal, 
paardensport en atletiek. Vijftien minuten voor het begin van de 80 m horden 
zit Fanny nog op de tribune. Zij vindt de speedwaybaan van het Olympisch 
Stadion met zijn verborgen zachte plekken te gevaarlijk. Eén misstap en het 
werk van twee jaar zal vergeefs geweest zijn. De organisatie voelt echter de 
wens van het publiek en zet Jan Blankers onder druk. Die zegt op het laatste 
moment toe. De stadionspeaker kondigt haar optreden reeds aan. Fanny is 
woedend en vertrekt op haar gympen naar het bijterrein voor een warming-up 
van een minuut of vijf. Pas vlak voor de start, haar tegenstandsters staan al te 
wachten, trekt zij haar spikes aan. Haar enige gedachten zijn “uitlopen die race 
en meteen omkleden”. Het startschot klinkt en wég is ze. Als in een roes neemt 
ze de eerste horden en raakt in een voortreffelijk ritme. Zonder het te beseffen 
finisht ze met een straatlengte voorsprong op de rest van het veld en zit alweer 
in de kleedkamer als de winnende tijd wordt omgeroepen: een wereldrecord in 
11 seconden rond, een verbetering van haar eigen record met drietiende van 
een seconde. Het publiek staat op de banken, maar Fanny laat zich niet meer 
zien. Het ontlokt de verslaggever van het weekblad Sportief de opmerking: 
'Waarom zetten ze eigenlijk horden neer, als Mevrouw F.E. Blankers-Koen de 
80 meter loopt? Zij kijkt die dingen tóch met geen oog aan...' 

In de weken daarna weet Fanny haar grootse vorm vast te houden en op de 
Olympische Spelen in Londen 1948 wint ze goud op alle onderdelen waaraan ze 
deel neemt: de 100 m, de 200 m, de 80 m horden en de 4 x 100 m estafette 
samen met de loopsters Gerda van der Kade-
Koudijs, Xenia Stad-de Jong en Nettie Witziers-
Timmer. Doordat het wedstrijdprogramma 
ongunstig uitvalt, kan Fanny niet meedoen aan 
het onderdeel verspringen, waarin ze de grote 
favoriete zou zijn geweest. Volgens sommigen 
had Fanny ook de gouden medaille op het 
hoogspringen en de vijfkamp kunnen winnen als 
ze meegedaan had, maar zelf zei ze dat ze 
daarvoor nooit de kracht zou hebben gehad. 

Bij terugkomst in Nederland wordt Fanny, tot haar eigen verrassing, door een 
enthousiaste menigte onthaald. Van het gemeentebestuur ontvangt ze een 
gedenkboek van het regeringsjubileum en van haar buurt in Amsterdam een 
degelijke fiets omdat ze "nu lang genoeg gelopen had". Zo vlak na de oorlog is  
Fanny Blankers-Koen voor velen een symbool van de wederopbouw. 

M
E
I 

2
0
1
8
 

M
a
a
n

d
b

la
d

 P
V

V
E

O
 

11 

ARTIKEL 



Buiten de wedstrijden op de diverse atletiekbanen speelt  
zich op het persoonlijke vlak een geheel andere, afkeurens-
waardige strijd af tussen Fanny Blankers-Koen en haar  
grote rivale én concurrente Foekje Dillema. In 1950 raakt 
Fanny haar Nederlands record op de 200 meter aan Dillema 
kwijt! Daarna weigert Fanny om tegen Foekje te lopen. 

Voor deelname aan de Europese Kampioenschappen te 
Brussel in 1950 moeten alle deelnemende atletes een 
geslachtskeuring ondergaan. Ook Dillema wordt daarvoor 
opgeroepen maar de Friezin weigert dit onderzoek te onder-
gaan. Ze wordt nadien voor het leven geschorst, officieel als 
gevolg van een medische conditie. Kort na haar overlijden in 2007 volgt uit een 
DNA test dat ze wel degelijk vrouw was, krijgt ze eerherstel van de KNAU en 
wordt haar Nederlands record op de 200 meter, dat destijds uit de boeken was 
geschrapt, weer erkend. Er wordt gesuggereerd dat Fanny en haar echtgenote 
en trainer Jan Blankers een rol hebben gespeeld in de schorsing van Dillema. 

Dit zorgde destijds voor enige controverse bij de uitgifte van 
de zomerpostzegels in 2010 “Helden van toen en nu” waarop 
het silhouet van Fanny te zien is. Sommigen spraken er 
schande van dat ‘Neerlands grootste sportvrouw aller tijden’ 
als held zou worden herdacht. Dit zou niet kunnen zonder ook 
aandacht te schenken aan de schade die zij haar concurrenten 
berokkend had. 

Voor zover mij bekend is dit de enige Nederlandse postzegel 
waarop onze ‘grootste sportvrouw’ te ‘zien’ is. 

Van andere landen verschenen ook zegels 
met een afbeelding van Fanny Blankers-
Koen. De Dominicaanse Republiek geeft in 
1957 (Mi. 560) een zegel uit met Fanny 
die als eerste de finish passert tijdens haar 
gouden 200 meter race in Londen 1948. 
Op het beeld zijn haar concurrentes in geen 
velden of wegen te bekennen wat in 
werkelijkheid ook wel ook zo was! 
 

 

 

Dezelfde zegel is ook verschenen met opdruk 
“ASISTENCIA REFUGIADOS HUNGAROS 1957” 
(steun aan de hongaarse vluchtelingen 1957). 

Beide zegels zijn ook nog verschenen in een 
velletje. 

 

(bron: Wikipedia) 
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Palau heeft in 1996 
(Mi. 1084) een zegel 
uitgegeven ter her-
denking van 100 jaar 
Olympische Spelen. 
In de serie van 4 
schittert onze Fanny 
tijdens haar gouden 
80 m horden race in 
Londen 1948. 

Voor de Spelen in Londen 2012 geeft 
St. Kitts een velletje uit met daarin een 
zegel van Fanny die de felicitaties ont-
vangt van Maureen Gardner, de win-
nares van het zilver op de 80 m horden. 

In 1952 doet Fanny nog mee aan de 
Olympische Spelen in Helsinki, maar 
door blessures moet ze de strijd op de 
200 m staken in de halve finale en moet 
ze ook in de finale van de 80 m horden 
opgeven. 

In 1955 beëindigt Fanny haar eigen carrière maar blijft actief in de sport als 
chef d'équipe van de olympische ploeg in 1960, 1964 en 1968. 

We kennen haar nu vooral van haar optreden in Londen 1948 met 4 gouden 
medailles. Maar hoe groot ze echt was wordt pas duidelijk als we kijken naar 
haar indrukwekkende erelijst van titels. Fanny behaalde in totaal 58 nationale 
titels, 5 Europese titels en ze vestigde 21 wereldrecords. 

In 1999 werd zij door de internationale atletiekfederatie IAAF gekozen tot 
internationaal atlete van de 20e eeuw en in 2012 wordt ze opgenomen in de 
IAAF Hall of Fame. Francina Elsje (Fanny) Blankers-Koen (26 april 1918 – 25 
januari 2004) mag met recht de titel ‘grootste nederlandse sportvrouw’ worden 
toegedicht en zou daarom toch moeten worden herdacht met een postzegel. 
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ARTIKEL 



DE LEUGENBRUG 

Het thema voor de gemeenschappelijke 
Europazegels is dit jaar bruggen, net zoals in 
1984 overigens. Op 12 april j.l. verscheen bij 
de Romeense Post, een postzegel van de 
Sibiu-brug met een waarde van 3,50 Lei. 

In 1859 ontstond in Sibiu, het voormalige 
Hermannstadt dat tot 1781 onder bestuur  
van Saksen viel, een verbinding tussen de onder- en bovenstad door een 
liggende stalen brug zonder peilers, een zogenaamde “Liegebrücke”.  
Vanwege de phonetische uitspraak sprak men in de volksmond al snel van 
“Lugenbrücke” (leugenbrug). Dit resulteerde in meerdere legenden. 

Als iemand op de brug leugens verkondigde zou de brug schudden en de 
leugenaar op de grond werpen. Een andere legende zegt dat fraudluleuze 
handelaars, als ze betrapt werden, door de lokale bevolking van de brug 
werden geworpen. Daarnaast was de brug een geheime ontmoetingsplaats 
voor studenten van de militaire accademie en hun meisjes. 

Verzamelaars van het thema bruggen kunnen hun verzameling dit jaar weer 
flink uitbreiden. Deze zegel is ook interessant voor verzamelaars van het thema 
fietsen: op de afbeelding is op de brug een fietser te zien. Naast deze zegel 
komt er nog een postzegel uit met twee Donau-bruggen met waarde 16 Lei. 

Redactie 

NIEUWE UITGIFTEN 
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ADRES: Dorpstraat 58 

 5575 AE Luysgestel 

TELEFOON: 0497 - 541294 

E-MAIL: luyksgestel@bakkerijvanheeswijk.nl 

INTERNET: bakkerijvanheeswijk.nl 



De uitgave van ons clubblad is mede mogelijk door de 
bijdrage van onze adverteerders. 

 

Denk daarom bij uw volgende aankopen als het 
mogelijk is ook eens aan die adverteerders. 

 

Prijswijzigingen voorbehouden. 




