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Van de voorzitter
We gaan weer naar het einde van een jaar wat altijd een goed moment is even
terug te kijken maar ook vooral over 31 december 2009 heen!
Zo vierde de zuster vereniging IJssel en Lekstreek hun 30 jarige bestaan
begin oktober met een mooie en interessante tentoonstelling en natuurlijk hun
5ct hoek die ook hier overbezet was.
Een idee voor degene die uitgekeken is op Nederland, probeer eens wat
anders en begin met spoorwegzegels!
Nog een jubileum wat ongeveer gelijk met de ontvangst van dit nummer valt, is het 25 jarig
bestaan van Postzegel Vereniging Oudenbosch op Zondag 29 november van 10.00 tot 16.00 uur.
Er is een grote veiling, loterij en natuurlijk een overdaad aan 5ct boeken en beter.
Namens het voltallige bestuur willen wij u allen prettige feestdagen, een gezellige
oudejaarsavond en goede start van 2010 wensen.
Wij hopen velen van u nog persoonlijk te mogen begroeten voor het einde van het jaar op de
dinsdag of donderdag in het Turfschip.

Wilfred van Wijk

Rondzendperikelen
In onze vereniging was een verzamelaar die postzegels uit verschillende landen verzameld.
Omdat hij het moeilijk vond om zegels uit de laatste jaren bij elkaar te krijgen dacht hij, kom, ik
koop eens een kilopakket bij zo'n handelaar en wie weet krijg ik er nog wat zegels bij.
De prijs van een dergelijk pakket viel hem toch wel wat tegen, 25 euro voor 500 gram
onafgeweekte zegels. Maar, het waren wél moderne zegels.
Goedgemutst ging de verzamelaar aan de slag. Heel wat avonden uitzoekwerk en afweken
hadden tot resultaat dat de verzamelaar zijn verzameling uit kon breiden met zo'n 70 zegels. Tsja,
wat moet ik nu met de dubbele, dacht de verzamelaar. Weet je wat, dacht de inmiddels actief
geworden verzamelaar, ik maak een rondzendboekje! En ja hoor, na een paar avonden plakwerk
had de verzamelaar een boekje gemaakt met een totale verkoopwaarde van zo'n 65 euro. De
prijzen van de zegels in het boekje waren gemiddeld zo'n 35 cent. Na een jaar kreeg de
verzamelaar het boekje terug en wat bleek? Voor 22 eurootjes was er verkocht. Mooi, dacht de
verzamelaar, ik heb weer een leuke aanbetaling voor een nieuw pakket, het is allemaal wel veel
werk maar ik heb mijn verzameling uitgebreid en ik heb een ander weer aan wat zegels geholpen.
Een maand later was de verzamelaar op een verenigingsavond en zat hij gezellig te ruilen aan een
van de tafels. Een medeverzamelaar plaatste een opmerking over de rondzending, tjonge, tjonge,
ik had laatst een boekje met moderne zegels en wat denk je, die vent vroeg maar liefst 40 cent
voor gewone frankeerzegels, belachelijk gewoon. De verzamelaar dacht, o, wordt er zo over mijn
boekje gedacht, wel, ik denk niet dat ik nog een keer een boekje inzend, ik dacht dat ik het
rondzendgebeuren een plezier deed.
Moraal van het verhaal: Een verzamelaar die de moeite doet om met veel tijd en energie boekjes
te maken heeft het recht om iets terug te krijgen voor al die tijd en energie die hij er in steekt.
Laten we als verzamelaars elkaar respecteren. Probeert u ook eens een boekje te maken? Het
rondzendverkeer is er echt blij mee.
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Belangrijk bericht van de penningmeester
Alvorens ik hier een belangrijke boodschap aan uw allen achterlaat wil ik
eerst iets anders vermelden.
Afgelopen september heeft u allemaal de brief ontvangen met het verzoek
uw contributie voor het nieuwe verzameljaar 2010 te voldoen. In grote
getale heeft u hier gehoor aan gegeven en inmiddels de contributie
voldaan. Een kleine minderheid onder u heeft ten tijde van dit schrijven
dit nog niet gedaan en deze leden hebben inmiddels een brief ter
herinnering ontvangen. Ik spreek namens het gehele bestuur hierbij een woord van dank aan u
allen die intussen de contributie hebben betaald. Door uw tijdige betaling bespaart u uw
vereniging de nodige tijd en geld.
Bankkosten stijgen
Recent ontvingen wij als bestuur het bericht van de bank dat de kosten per 1 januari 2010
verder zullen stijgen. Dit is inherent aan het zakelijke betalingsverkeer. Kort gezegd betekent
dit voor ons als vereniging dat de kosten van onze bankrekeningen in totaal zullen gaan
verdubbelen (van een kleine honderd euro nu op jaarbasis naar ruim tweehonderd op
jaarbasis). Deze stijging wordt veroorzaakt door:
1. Wij voor elke zakelijke rekening die we hebben als vereniging moeten gaan betalen;
2. De transactiekosten verder gaan stijgen per 1 januari.
Het komt er kort gezegd op neer dat de vereniging voor iedere ontvangen betaling via bank
of giro, ongeacht de hoogte van het bedrag, kosten moet betalen. Omdat we zoveel, vaak
kleinere, betalingen binnenkrijgen zijn de kosten substantieel.
Laten we het rondzendverkeer als voorbeeld nemen. De opbrengst voor de vereniging is al
zo laag dat er bij betaling via bank niets voor de vereniging overblijft of dat een uitnamen
uit de rondzendboekjes de vereniging zelfs geld kost! Uitnamen uit de rondzendingen tot
ongeveer Euro 50.-- moeten eigenlijk allemaal contant betaald worden.
Wat kunt u doen?
Zoals al eens eerder in ons blad vermeld kunt u uw steentje bijdragen door:
1. Zo veel mogelijk contant betalen op een clubbijeenkomst of contante betalingen in een
gesloten envelop te doen (bij de rondzendingen in het tasje);
2. Bij betalingen per bank meerdere betalingen combineren in een betalingsopdracht.
Wij als bestuur hopen op uw medewerking om onnodige bankkosten te vermijden.
Bij voorbaat dank.

Sylvia de Rooij
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Van uw Redacteur
Na vier jaar en vijftien
verenigingsbladen voor
u gemaakt te hebben,
zijn we nu zover dat het
laatste en zestiende blad
u ter hand is gesteld.
In oktober 2008 heb ik
het bestuur te kennen
gegeven dat ik per 1
januari 2010 met deze taak zou stoppen.
Bij de algemene jaarvergadering in mei j.l.
heeft de voorzitter dit aan u bekend gemaakt,
met tevens een oproep aan u om zich voor
deze taak te melden, zodat deze
informatiebron voort gezet kan worden.
In het 3de kwartaalblad is er door mij een
oproep geplaatst, om zich bij het bestuur op
te geven, als men zich geroepen voelt om het
blad als redacteur over te nemen.
Tot op heden is helaas mij geen kandidaat
bekend, daarom nogmaals een dringend
beroep op u, zodat ik deze bijzondere
opdracht aan u kan over dragen.
De hoop blijft bestaan, dat zich alsnog een
lid zich aangesproken voelt, en samen met
mij voor een goed vervolg kan zorg dragen.
Nu deze oproep gedaan is, ga ik de vele
mensen die een bijdrage hebben geleverd
aan het tot stand komen van het blad,
bedanken.
Op de éérste plaats gaat mijn dank uit aan al
onze adverteerders / sponsors, die de
mogelijkheid gaven hun naam tegen een
vergoeding in ons blad op te nemen.
Met deze vergoeding konden wij
kostenneutraal het blad bij onze leden
bezorgd krijgen, dus daarom nogmaals heel
hartelijke dank aan deze adverteerders /
sponsors.

Mijn dank gaat ook in het bijzonder uit aan
de redactie van de Nederlandse Vereniging
voor Thematische Filatelie, zij zorgde voor
het contact met de auteurs van diverse
artikelen.
In de afgelopen jaren heb ik dan ook veel
gebruik mogen maken van deze auteurs, die
belangeloos hun artikel aan ons beschikbaar
stelde.
Ook is dank verschuldigd aan diverse leden,
zij hebben hun bijdrage geleverd met het
insturen van een grote verscheidenheid van
leuke filatelistische onderwerpen. Wij hopen
dan ook dat de nieuwe redacteur op hun
bijdrage in de toekomst mag blijven
rekenen.
Verschillende leden hebben hun tijd
beschikbaar gesteld, om het verenigingsblad
in hun directe omgeving te bezorgen. Op
deze wijzen is er flinke besparing geweest
op de verzendkosten. Een wel gemeende
dank is dan ook zeker hiervoor op zijn
plaats.
De samenwerking met het team van Grafisch
Centrum Etten-Leur kon door de
opdrachtgever wel gewaardeerd worden. De
verhouding prijs kwaliteit werd aan het doel
beantwoord. Hopelijk kan dit in de toekomst
voortgezet worden.
Met mijn welgemeende excuses, voor
diegene die door mij niet in mijn dankwoord
zijn betrokken sluit ik deze reeks.
In het vertrouwen dat u vier jaar van het
verenigingsblad hebt genoten, zoals het was
samengesteld. Nu wens ik u allen een
positief postzegeljaar toe, met voor u en de
uwen een voorspoedige en gezonde
jaarwisseling.
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Op naar de (Olympische) top
Een nieuw wereldrecord of liever nog: een Olympische medaille. Wielrenner Leon
Commandeur, zwemmer Mike Marissen, rolstoeltennisster Aniek van Koot en vele
andere toptalenten zetten alle zeilen bij om dat te bereiken. Via de Stichting Sporttop
krijgen zij hulp van (ex-)topsporters, zoals prachtig is uitgebeeld op het postzegelvel
Sporttop: Aandacht voor Talent.
Judo, zeilen, hardlopen, tennis... In tal van sporten telt Nederland jong
talent. Maar de weg naar de top is lang, weet Jochem Uytdehaage, initiator
van Sporttop. De voormalig topschaatser beleefde zelf zeven succesvolle
jaren. Hij werd onder meer Europees-, Wereld- en tweevoudig Olympisch
kampioen. Ook reed hij als eerste man een tijd onder de 13 minuten op de
10 kilometer (12.58,91). Toen hij zich in 2006/2007 niet kwalificeerde voor
de Internationale Allround toernooien, stopte hij met zijn schaatscarrière.
Sindsdien begeleidt hij mensen op weg naar hun doelen, zowel zakelijk als
privé. Bij Sporttop is Jochem de mentor van turner Anthony van Assche.

BETER PRESTEREN
"Ik kom regelmatig sporttalenten tegen die het goud
niet halen. Vaak ligt een gebrek aan de juiste
begeleiding hieraan ten grondslag. Zelf heb ik dat ook
ervaren. Achteraf gezien heb ik veel te weinig rust
genomen. Had iemand mij daar eerder op gewezen, dan
had ik veel beter gepresteerd. Daar ben ik van
overtuigd! Tegelijkertijd is het zonde dat de kennis en
expertise van ervaren topsporters verloren gaat als zij
ermee stoppen. Die combinatie van factoren was voor
mij de reden om Sporttop op te richten. De (oud)kampioenen motiveren, adviseren en inspireren hun
pupillen waar mogelijk. Ook maken zij zich binnen hun
eigen netwerk sterk voor de talenten, voor het regelen
van producten, diensten en eventueel financiële hulp."
Jochem startte in 2004 met vijf aanstormende talenten.
Inmiddels telt de groep 24 koppels. En de resultaten
mogen er zijn. Zwemster Ranomi Kromowidjojo
bijvoorbeeld, won tijdens de Olympische Spelen in
Beijing goud met de estafetteploeg op de 4 x 100 meter
vrije slag. Haar persoonlijke mentor was Nico Rienks, meervoudig Olympisch kampioen roeien.
"Talent en mentor komen altijd bewust uit een ander sportgebied. Zo kan de mentor zich niet met
de techniek bemoeien en dus ook niet in het vaarwater van de trainer komen."
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NUCHTER
Wie hoog staat, kan echter ook diep vallen, weet Jochem.
"Tegenslagen horen erbij. Een foutje is zo gemaakt en een blessure is
niet ondenkbeeldig, ook al doen we onze uiterste best om dit te
voorkomen. We praten er zonodig dan ook eerlijk over met elkaar."
Hoe ging Jochem eigenlijk zelf om met de hoogte- en dieptepunten in
zijn sportcarrière? "Als ik succes boekte, was ik daar heel nuchter
onder. 'Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg' was het credo.
Dat gold ook voor teleurstellingen: ik keek altijd alvast vooruit, naar
wat ik zou willen als het tegenzat. Toen de klap eenmaal kwam, kon ik
me daar dus snel overheen zetten."
Grootse sportprestaties neerzetten levert veel op, vindt Jochem.
"Natuurlijk zijn er soms de medailles, maar een sporter krijgt er vooral
voldoening, zelfkennis en doorzettingsvermogen van. Ook bouw je een
netwerk op. En last but not least: het stelt de
sporters ook in staat om te genieten en
positief bezig te zijn."
Het postzegelvel Sporttop: Aandacht voor Talent vindt Jochem
'kicken'. "De postzegels zien er prachtig uit. Maar mooier nog is de aandacht die we ermee
krijgen voor onze talenten. Ik hoop dat er zo nog meer interesse groeit
voor onze Sporttoppers. Sowieso raad ik iedereen aan het postzegel vel
te kopen. Stel je voor dat je het niet doet, en één van de afgebeelde
sporters wordt Olympisch Kampioen. Dat is dan toch een gemiste
kans?"

SPORTTOPTALENT ANTHONY VAN ASSCHE
"Ik turn al sinds mijn zesde; de laatste jaren bij O&O in Zwijndrecht, met mijn vaste coach Rob
Stout. Inmiddels heb ik al heel wat prijzen gewonnen. Zo ben ik tienvoudig Nederlands kampioen
(junioren), en heb ik aan twee jeugd EK's en twee senioren WK's meegedaan. Onlangs ben ik ook
viervoudig Nederlands Kampioen turnen bij de
senioren geworden. Mijn volgende doel is om goed
te turnen op het EK dit jaar in Zwitserland en op het
WK 2010 in Rotterdam. En in 2012 wil ik de
Olympische Spelen halen."
"Sinds drie jaar zit ik bij Sporttop. Deze stichting
heeft mij erg veel geholpen, bijvoorbeeld met een
treinkaart, ondersteuning in belkosten, sportvoeding
en advies over velerlei vlakken. Ik voel mij in de laatste drie jaar absoluut gesterkt door Sporttop.
Ik heb erg veel geleerd van mijn mentoren, eerst Edith Bosch en nu Jochem Uytdehaage: hoe ga
ik om met een conflict tussen mij en mijn trainer, en hoe bereid ik me voor op een wedstrijd?
Ook heb ik geleerd goed naar mijn lichaam te luisteren - iets wat ik nog wel eens vergat!"
Bron: Collect
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Belgische Wetenswaardigheden
TOPSTUKKEN UIT DE BELGISCHE FILATELIE
Promotie van de Filatelie
Een van de speciale uitgiften dit
najaar brengt hulde aan de topstukken uit de Belgische filatelie.
Aanleiding voor deze bijzondere
uitgifte is de prestigieuze beurs
Monacophil, die dit jaar in het teken
staat van de Belgische filatelie.
De internationale elite van de filatelie
treft elkaar in de prestigieuze 'Club de
philatélie' van Monte-Carlo. Leden van
die club kunnen pas toetreden op
voorspraak van een bestaand lid. Naar
het schijnt werd de Franse president
Sarkozy geweigerd omdat zijn
collectie niet indrukwekkend genoeg
zou zijn. Wie wel toegelaten werd, is
koningin Elisabeth van Engeland. De
selecte club staat onder leiding van de
Belg Patrick Maselis uit Roeselare.
Hij heeft er mee voor gezorgd dat de
editie 2009 van Monacophil in het
teken staat van de Belgische filatelie.
Ter gelegenheid van dit uitzonderlijk
evenement, creëerde De Post een
speciale uitgifte met de mooiste
filateliestukken uit België.
In het midden van dat vel bevindt zich een kopie van de beroem de
zegel 'Dendermonde op zijn kop'. Met een cataloguswaarde van €
75.000, is dat de duurste Belgische zegel. Door een drukfout werd
indertijd het stadhuis van Dendermonde ondersteboven op de zegel
afgebeeld. In 1920 verkocht een medewerker van het Gentse
postkantoor een deel van de postzegels van een velletje van 25 van
deze misdruk. Toen de fout werd opgemerkt, waren er reeds 18
van de 25 zegels verkocht. Van deze 18 exemplaren zijn er 17
teruggevonden, 15 ervan ongestempeld en 2 afgestempeld.
Bron: Philanews

