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VAN HET SECRETARIAAT 
 
Op zaterdag 7 februari 2009 zal een bijeenkomst plaatsvinden in het 
Bondsbureau, Zeelantlaan 11 te Utrecht.  
Telefoon zaal: 030 - 2800.128.     
 
De zaal is vanaf 10.00 uur beschikbaar.  
Aanvang van de bijeenkomst : 11.00 uur.  
Koffie (etc.) en belegde broodjes zijn aldaar - tegen betaling - aanwezig.  
 
AGENDA : 

 
1. 11.00 - Opening; ingekomen stukken en bestuursmededelingen;  
2.  11.45 - Veiling Spanje; 
3. 12.15 - Lunch; 
4.    12.45 - Veiling Portugal; 
5. 13.00 - Gezellig bijeenzijn om informatie uit te wisselen, ruilen, etc.  
 
 
De zaal in Utrecht is te bereiken:  
- Per auto:   Vanuit richting Arnhem op snelweg na Bunnik afslag 
"Utrecht-Nieuwegein-Hilversum-Breda". Afrit "Utrecht/Jaarbeurs" (Nr. 
17). Beneden meteen rechts (Europalaan) en meteen weer linksaf 
"Hollantlaan". Bij pleintje (± 100 meter) rechtsaf, de “Vrieslantlaan” op en 
- na pleintje - linksaf  = “Zeelantlaan”;  
 
Vanuit richting Den Haag bij verkeersplein "Oudenrijn" richting Ring 
Utrecht(zuid)/Jaarbeurs aanhouden. Na de brug over het Amsterdam-
Rijnkanaal de afslag "Jaarbeurs" (afrit 17) nemen. Onderaan afrit linksaf 
de “Europalaan” op. Onder viaduct door en links, bij verkeerslichten, 
"Hollantlaan" op.  Na pleintje (± 100 meter) rechtsaf, de “Vrieslantlaan” 
op en - na pleintje - linksaf = “Zeelantlaan”. 
  
- Per openbaar vervoer:   Vanuit Utrecht CS met de sneltram richting 
Nieuwegein, halte "Kanaleneiland-Zuid" of vanuit CS met bus 7 tot 
eindpunt.  
 
Ook tijdens deze bijeenkomst vindt de gebruikelijke veiling plaats. 
Schriftelijk bieden: De biedbriefjes dienen uiterlijk de donderdag voor 
de bijeenkomst aanwezig te zijn bij de veilingadministratie. 
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VOLGENDE BIJEENKOMSTEN 
 
De volgende bijeenkomst(en) wordt/worden gehouden op : 
 
Zaterdag 9 mei 2009 te Utrecht 
Zaterdag 19 september 2009 te Utrecht 
Zaterdag 28 november 2009 te Utrecht (Portugese dag!) 
 
 
 

EVENEMENTEN AGENDA 
 
In deze rubriek vestigen wij graag uw aandacht op nationale- en 
internationale tentoonstellingen die een raakvlak hebben met de 
SPAANSE en PORTUGESE filatelie, zowel in binnen- als buitenland. Als 
u bijdragen voor de agenda heeft kunt u deze per e.mail sturen naar 
Hans Vinkenborg op j.a.vinkenborg@freeler.nl. Als u de Spaanse taal 
machtig bent vindt u meer info over beurzen en tentoonstellingen op 
www.fesofi.es. En voor informatie over Portugese beurzen kunt u 
misschien iets vinden op de site van de CTT: www.ctt.pt.  
 
 

2009 
 
 

23 t/m 25 januari 2009 
In de Pandahallen in Loosdrecht wordt weer de jaarlijkse FILATELIE-
BEURS gehouden met een groot aantal vooral Nederlandse handelaren 
en semi-handelaren en vertegenwoordigingen van een groot aantal 
gespecialiseerde verenigingen. Volop gelegenheid om leuke dingen te 
vinden in deze grootste handelarenbeurs van Nederland. Ook KSP is 
aanwezig met een promotietafel, komt u even langs? 
 
 
28 en 29 maart 2009 
In Antwerpen wordt door de FNIP 2x per jaar een grote internationale 
postzegel en muntenbeurs georganiseerd, de ‘ANTWERPFILA’. Deze 
vindt zoals altijd plaats in AntwerpExpo aan de Jan van Rijswijcklaan 191 
naast de ringweg rond Antwerpen. Toegang € 3,- voor 2 dagen. Info: 
www.fnip.be.  
 

mailto:j.a.vinkenborg@freeler.nl
http://www.fesofi.es/
http://www.ctt.pt/
http://www.fnip.be/
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10 en 11 april 2009 
In Gouda wordt zoals ieder jaar op Goede Vrijdag weer de BRIEVEN-
BEURS gehouden waar vooral brievenhandelaren uit een scala van 
landen hun handel zullen aanbieden. Zeer de moeite waard als u (ook) 
brieven verzamelt! Locatie is weer de sporthal “De Mammoet” aan de 
Burg. van Rheenensingel. 
 
10 en 11 oktober 2009 
En dit is de datum van de Najaarsbeurs van ANTWERPFILA (zie 
hierboven). 
 
6 tot 12 oktober 2009 
In Irún, Guipúzcoa, Spanje wordt de jaarlijkse Exposición Filatélica 
Nacional EXFILNA ’09 gehouden, de grootste tentoonstelling in Spanje 
in 2009. 
 
 

2010 
 
 

1 tot 10 oktober 2010 
In 2010 gaan we allemaal naar Portugal !! Grote internationale FIP 
Wereldtentoonstelling met beurs en met 3.000 kaders in Lissabon in het 
Paviljoen van de ‘International Fair of Lisbon’ in het Parque das Nações 
onder de naam “Portugal 2010”. Op 10.400 m² zijn ook handelaars en 
postadministraties aanwezig en komt een belangrijke thematische 
expositie over de 1e Republiek. De tentoonstelling is gewijd aan de 
herdenking van de oprichting van de 1e Republiek op 5 oktober 1910.  
 
 

VRAAGBAAK 
 
In de rubriek 'Vraagbaak'  kunt u vragen of problemen aan de redactie en 
leden van Iberia voorleggen waarop u zelf geen antwoord weet. Dit 
kunnen vragen zijn met betrekking tot zegels, maar ook m.b.t. 
onbekende stempels, vreemde opdrukken, vermeende vervalsingen, 
literatuur, etc. Het staat vanzelfsprekend niet vast dat uw vraag of 
probleem zal worden opgelost, maar ..… niet geschoten is altijd mis !! 
Alhoewel de redactie van dit blad zijn best zal doen om de vragen te 
beantwoorden, is het echt noodzakelijk dat iedereen die een plausibele 
oplossing voor de opgeworpen vragen kent zijn reactie doorgeeft aan 
Frits van Beekum (Portugal) of Hans Vinkenborg (Spanje). Uw 
ervaring en kennis is echt nodig !! 



Op de 2 Argentijnse zegels van de vorige vraagbaak ontving ik een 
gedetailleerde reactie van Nico Beek. De twee militaristische zegels 
blijken te komen uit een serie van 5 zegels die inderdaad in Argentinië 
zijn uitgegeven om de Spaanse Nationalisten met geld te steunen in de 
strijd tegen de Republikeinen. Nico heeft deze serie destijds bij Ronald 
Shelley gekocht en de toelichting meldde dat de serie in 1937 is 
uitgegeven. De rest van de achtergrond van deze zegels stond al in de 
vorige Vraagbaak geschreven en klopt dus met de aanvullende 
informatie. 
 
Ook van Nico ontving ik deze afbeeldingen van 2 zegels uit Salamanca. 

De omschrijving rondom 
de kasteeltoren luidt: 
“Camara de la Propie-
dad Urbana” de Sala-
manca en de woorden 
Decreto 264. De linker-
zegel is paars en 10 cts 
en de rechter geel en 90 
cts. Opvallend is dat 
beide zegels een hori-
zontale rode streep 
laten zien. Als ik dit 
moet inschatten zijn het 

lokale belastingzegels van Salamanca die iets te maken hebben met 
leges die verschuldigd zijn aan het lokale kadaster. Maar dat is mijn gok, 
ik weet het niet zeker. En ik neem aan dat de rode streep er op duidt dat 

de zegels ongeldig gemaakt zijn nadat 
ze uit de roulatie zijn genomen, net als 
de klassieke zegels van Spanje met 
de barrados strepen. Dat veronderstel 
ik omdat de rode streep erop gedrukt 
lijkt te zijn, het is geen streep van een 
viltstift of zo. De zegels melden niet 
waar ze gedrukt zijn. Opvallend is dat 
de 10 cts zegel tanding 11 heeft en de 
90 cts zegel tanding 11 ½. Als u er 
meer over weet hoor ik het graag van 
u.  
 
Verder heb ik nog een aanvulling op 
het artikel in de vorige IBERIA m.b.t. 
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het artikel over Valores Declarados (waardezendingen) Bij dat artikel 
waren een groot aantal voorbeelden afgebeeld van stempels en daarbij 
was ook 1 rechthoekig stempel afgebeeld waarvan ik meldde dat ik die 
nog nooit in het echt gezien had. Welnu, hiernaast ziet u een afbeelding 
van deze stempel op een gangbare zegel die Nico Beek nota bene in zijn 
dubbelenalbum vond. Daaruit blijkt maar weer eens dat u soms in uw 
eigen dubbelenalbum juweeltjes kunt vinden. En dat een artikel in 
IBERIA daar de aanleiding van kan zijn ! 
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r ik dat graag van u. 

 
 het begin van 1938 had het republikeins gouvernement een tekort aan 

d tot stand gebracht: AGENCIA 

En dan tenslotte nog deze kleurige 
zegel uit het zonnige Valencia. Geen 
idee of dit een losse zegel is of een 
zegel uit een serie. Het is duidelijk 
dat deze zegel is uitgegeven om het 
toerisme naar Valencia te promoten 
want hij is uitgegeven door de 
‘Fomento del Turismo’ zo is te lezen, 
een instelling ter ontwikkeling van 
het toerisme. Een prachtig plaatje, 
alleen jammer dat hij niet erg scherp 
is gedrukt. Wie de zegel hoe 
gebruikte is mij niet bekend. Naast 
de fraaie architectuur wordt gewezen 
op de vorstelijke natuur rond de 
stad. Weet u meer over deze zegel ? 
Zo ja, dan hoo
 
 
 

POSTALE GESCHIEDENIS SPAANSE 
BURGEROORLOG (DEEL 5 ) 

In
vreemde valuta om daarmee in het buitenland voedsel en ammunitie te 
kopen. Het vertrouwen in de republikeinse peseta was langzamerhand 
verminderd, daar de nationalisten voortdurend vorderingen maakten. 
Vele wegen werden bewandeld om de nodige gelden te verkrijgen en 
een ervan was door middel van zegels. 
Het eerste filatelistisch agentschap wer
FILATELIA OFICIAL afgekort; de AFO. Deze werd  door  Arturo 
Fernandez Noguera in Barcelona opgericht en de postzegelhandelaren 
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guera de overschotten van de F.N.M.T. overnam, vond hij 

 

931 Montserrat     de  25 ct. Ed. nr. 642 

ovendien complete sets van de Montserrat 

 de 

stellenden: de Montserrat-

uwe zegels te drukken, wat 

over de gehele wereld werden per brief aangeschreven, welke met 
prachtige zegels werden gefrankeerd ( zie o.a. artikel A.F.O. in IBERIA 
nr. 73 )  
Toen No
aanzienlijke hoeveelheden van de volgende zegels: 
1905  Don Quijote de 10-15 en 25 ct. Ed. nr. 257/259

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1
 
B
de Monasterio Ed nr. 636/649 en de 
luchtpostserie Ed. nr. 650/654.  
Deze twee sets bood Noguera
verschillende dealers te koop aan over de 
gehele wereld. 
Voor de belang
serie werd voor 2 pond sterling 
aangeboden. 
Liever dan nie
een kostbaar proces was en tijd van 
voorbereiding voorzag hij de Quijote en 
Montserrat zegels van een nieuwe waarde. 
 



Aldus werden de volgende uitgaven gedrukt: 
gevallen op 21 december 

 

d nr. NE 22/23  Ze zijn nooit in roulatie gebracht. De stad werd weer 

.50 ct. Op 10 ct. Rood Quijote Ed nr. 756 

Teruel was in handen van de nationalisten 
1937 en werd heroverd door de republikeinen op 8 januari 1938 om dit 
ontzet te herdenken werden op de 15 ct. Quijote zegel de opdruk Teruel 
21—X11 – 37       8---1---38   + 30 ct.  
Aangebracht in zwarte en rode opdruk.
 
E
door de nationalisten heroverd een maand later. 
1938, 13 april 7e verjaardag van de republiek 
45 ct. Op 15 ct. Violet Quijote Ed. nr.755 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
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938, 1 mei, feest van de arbeid 
pt. beide op de 15 ct. quijote, Ed. nr. 

nige afwijkende opdrukken, waarvan slechts een vel van elk bestaat. 
jn 

d. nr. 761hcc opdruk in rood 

d. nr. 762hpa  1 pt. Op 15 ct. (pagina 9) 

1
Twee overdrukken; 45 ct. en 1 
761/762 

 
E
Door de aparte nummering van deze zegels op de achterzijde zi
vervalsingen makkelijk te onderscheiden. 
Hieronder 2 van deze afwijkingen: 
 
E

 
 
E
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1938, 15 juni luchtpost uitgave. De 

938, 10 november 25 ct. 

ndere zegels uitgegeven door de 

erdediging van Madrid” 
werden 

De eerste druk in blauw-groen werd vernietigd met uitzondering van 20 
vellen (=1000 zegels) 

 

25 ct. montserrat zegel met 
opdruk en een toeslag Ed. nr. 
782/786 
 
1
Montserrat-zegel; opdruk met 
nieuwe waarde Ed. nr. 791 
(◄hiernaast). 
 
A
republikeinen omvatten : 
 
“V
Deze zegels/blokken 
uitgegeven op 15 april 1938 om de 
1e verjaardag te herdenken van de 
belegering van Madrid Ed. nr. 
757/760 
 



De tweede druk in blauw  Ed. nr. 757. Een deel van deze zegels werd 
voorzien van opdruk voor luchtpost. 

Op 7 november 
1938 werden 

zegels nooit voorkomen in blokken. 

 

zegels van opdruk 
voorzien om de 2e 
verjaardag te 
herdenken van de 
verdediging. De 
opdruk werd 
aangebracht op 
vellen van 50 
zegels: 10 blokken 
van 4 zegels 
kregen een grote 
opdruk Ed. nr. 790 
en een verticale rij 
arom kunnen deze 

 

van 10 kregen een kleine opdruk Ed. nr. 789 da
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U.S.A. Constitution 
De republiek had naast geld vrienden nodig en de U.S.A. constitution 
zegels/blokken werden uitgegeven om kapitaal te verkrijgen en good-will 
in Amerika te bevorderen. Evenals de verdedigingszegels van Madrid 
zijn hier ook twee drukken De 1e druk heeft een gele achtergrond en de 
2e een grijze Ed. nr. 763 en 763a. 
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Voor de luchtpost is er een opdruk Ed. nr. 765.  

 
Ook miniatuurvelletjes werden uitgegeven. 
 
Er zijn veel variëteiten van deze uitgave ( zie de speciale catalogus ). 
 

Nico Beek 
 
 
 

De echte en valse opdrukken van Cruz 
Vermelha 1927-1936 (deel 4) 

 
 
De opdrukken van 1929 en 1930 hebben de zelfde kenmerken en ik zal 
ze dan ook in dit hoofdstuk samen beschrijven. De vervalsingen hebben 
namelijk grotere cijfers (van het jaartal) dan de originelen opdrukken.  
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Wat ook is opgevallen dat de zogenaamde kraalranden (het 
“contouraccent”) van de opdruk door boekdruk bij de echte zegels altijd 
sterk en goed zichtbaar zijn, terwijl ze bij de vervalsingen, ondanks dat 
deze ook door boekdruk zijn vervaardigd, zeer zwak zijn en soms 
nauwelijks waarneembaar zijn. 
 
1929-opdrukken 

Hiernaast een echte 1929-
opdruk (lengte 8 mm bij 2,3 mm 
hoog) en als we de “1929” 
vergroten zien we duidelijk de 
kraalranden om de opdruk en ik 
heb zelfs een exemplaar 
genomen met een wat fletse 
opdruk. 
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Men ziet aan de buitenkant de 
extra inkt zitten, die een soort 
dikke rand geeft aan de cijfers, 
doordat de inkt door het 
boekdruk-procédé naar de 
randen zijn “geperst”.    
Wat ook een echtheidskenmerk 

is, is dat de cijfers “mooi” op één lijn staan, de negens hebben mooie 
egale ronden “benen”. 
 
De valse 1929-opdrukken zijn een stuk “dikker/groter” en hebben een 
lengte 8,5 mm bij 2,5 hoog, alsmede de weer afwijkende rode kleur zoals 
we die ook zien bij de “1928”-vervalsingen (afbeelding pagina 14). 
Tevens “leunen” de “P” en de “f” in “Porte franco” naar rechts en zijn de 
letters (weer) slordig afgewerkt. 
 



Men kan de “dikke” 1929-opdrukken ook zonder kopstaande- of dubbele 
opdrukken vinden, wat dan 
(zoals ook bij de 1928-
opdrukken) meteen opvalt dat 
de zegels (of series) postfris 
zijn, terwijl deze juist moeilijk te 
vinden zijn.   
 
◄ Valse opdruk(ken) met de 
grote cijfers en de slordig 
afgewerkte letters. 
Tevens valt op dat de onderzijde 
van de “2” onder te eerste “9” 
staat van “1929”. 
 
Ik heb de valse 1929-opdruk 
hoofdzakelijk op de 80 C (CE 
19) gezien, waarvoor ik (nog) 
geen verklaring kan geven. 
Hopelijk kom ik daar nog achter 
of kan iemand mij die informatie 
verstrekken. 

 
1930-opdrukken 
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 zichtbare kraalranden

”. 
 

 Hiernaast de valse opdruk van 

De maten zijn gelijk aan die van de valse 1929-opdrukken, zijnde 8,5 

 ander goed te verduidelijken heb ik een zegel afgebeeld, 
die (veel) later een kopstaande valse opdruk heeft gekregen.  

 
Hiernaast een echte 1930-opdruk. 
Duidelijke  
en de cijfers staan mooi op één 
lijn, met de zelfde maten als bij de 
1929-opdrukken (8mm x 2,3 mm).  
De “3” staat niet onder “9” van “1930

◄
“1930”, de “3” staat duidelijk 
onder de “9”, cijfers zijn zeer 
plomp en de “vlag” van de “1” lijkt 
meer op de neus van een 

stripfiguur. 

mm x 2,5 mm. 
Om het één en
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bele opdruk 

én valse 

en de
lordige valse “Porte franco”-

 

als 

 
o nu toe hebben wij de catalogusnummers van Portugal eerst Núcleo, 

 
af r 

ummering volgen, maar gaan per heden, conform onze 

Bij het drukken kon wel eens 
gebeuren dat een (druk)vel 
2X door de machine ging, 
waardoor een dub
(waarvan één kopstaand) 
ontstond, maar dan werd wel 
het vel door de zelfde 
clichéraam gedrukt. 
Hiernaast heeft de zegel één 
originele opdruk in de juiste 
rode kleur met de juiste maat 
(1930) cijfers en é
kopstaande opdruk in een 
heel andere rode kleur en met 
de valse kenmerken! 
 
Tenslotte hieronder nog de 
verschillen tussen de, goed 
verzorgde, echte-  
s
opdrukken 
 

   Frits van Beekum 
 
Echt 
 

 
 
V
 

 
 

 
Nieuwe afkorting catalogisering Portugal 

T
m

t 
et de afkorting “Nú”, genoemd en later Núcleo/Afinsa met de zelfde
korting. We blijven uiteraard de huidige Afinsa-catalogus en haa

n
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zustervereniging PPS en de belangrijkste Portugese veilinghuizen, de 
afkorting “CE” (Catálogo Especializado) gebruiken.  
 

DIVERSE BERICHTEN  
 

ACHTIG NUMMERS VAN IBERIA OP CD-ROM. T
Alweer enige tijd te koop op CD-
Rom. De bladen omvatten de periode vanaf april 1987 tot september 

007 in pdf formaat en voor zover nodig wordt Adobe Acrobat 7.0 er 
at aan informatie en 

komen van deze CD- Rom uitgave moeten we Frits van 

af 5 euro per 
egel, zie IBERIA nr. 73. Maak hier gebruik van als u twijfelt aan de 

weet 

 en als u recent een bericht van ons per 
.mail hebt ontvangen hoeft u niets te doen. Maar als u uw e.mail adres 

s u denkt dat uw adres bij ons nog niet op 

zijn de eerste 80 IBERIA’s (met index) 

2
standaard bijgeleverd. De CD Rom bevat een sch
artikelen en eigenlijk kunt u niet zonder deze informatie als u uw hobby 
serieus neemt ! 
De CD Rom is voor KSP leden te koop voor € 17,50 en voor niet-leden 
voor € 20,-. Hans Vinkenborg heeft bij iedere bijeenkomst de voorraad bij 
zich maar u kunt ook bellen/mailen, ook voor alle andere publicaties. 
Voor het totstand
Beekum en Henk Veen bedanken en wij hopen dat veel leden tot 
aankoop overgaan, want niet alleen wordt u er wijzer van, maar u steunt 
hiermee ook de vereniging. Aarzel niet, koop de CD Rom ! 
 
Het keuringsarrangement met de BondsKeuringsDienst (BKD)  
KSP heeft een speciale regeling met de BKD waardoor u tegen  geredu-
ceerde tarieven zegels kunt laten keuren voor prijzen van
z
echtheid van uw zegel ! Voor de prijs hoeft u het niet te laten ! Wie 
is uw zegel vals en blijkt het een ‘originele’ Fournier of Sperati vervalsing 
te zijn. Of misschien is die dure zegel toch echt! Informatie: Frits van 
Beekum of Hans Vinkenborg. 
 
e.mail adressen van leden 
Henk Veen, onze secretaris, wil nog steeds alle e.mail adressen van 
leden. De meeste zijn bekend
e
onlangs gewijzigd heeft of al
de ledenlijst staat, dan verzoeken wij u om Henk even een berichtje te 
sturen op ksp-iberia@planet.nl zodat u voor extra tussentijdse berichten 
ook bereikbaar bent. Bedankt voor uw hulp !  
 
De KSP website op internet 
Als u nog een idee heeft voor een verdere verbetering van de website 
www.ksp-iberia.nl dan kunt u dit doorgeven aan Frits van Beekum. Hij 
orgt er ook iedere keer voor dat u de veilinglijst ruim voordat u een z

mailto:ksp-iberia@planet.nl
mailto:ksp-iberia@planet.nl
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ite kunt vinden. Wanneer heeft u voor het 

eeft u iets te melden, iets meegemaakt of wilt u 
w gedachten met ons delen over een onderwerp gerelateerd aan de 

se filatelie, zet het dan op papier en stuur het naar 

r € 18 per jaar. Slechts weinig 
ensen hebben zich hiervoor opgegeven, maar we zetten de proef 

h hiervoor wilt aanmelden kunt u contact 

, ter 
laatse kopen. Op de achterflap van deze IBERIA staat een overzicht 

en zijn ook per post leverbaar, 

gehouden, waaronder Hans Vinkenborg die een 
antal grote en spectaculaire Maculaturas liet zien en daarbij vertelde 

ngels lid Dave Davies en Frits van 

papieren lijst krijgt op de webs
laatst onze website bezocht ? Zet hem bij uw favorieten en mail ons uw 
op- en aanmerkingen. 
 
Artikelen gezocht 
Wij willen u graag oproepen om ook eens een bijdrage in te sturen voor 
publicatie in IBERIA. H
u
Spaanse of Portuge
Hans Vinkenborg of Frits van Beekum die voor publicatie zullen 
zorgdragen. Iedere bijdrage is welkom en desnoods helpen wij u om de 
boel netjes opgemaakt te krijgen. Het leidt tot een grotere variatie van 
onderwerpen en dat komt de inhoud ten goede! En bovendien ontvangt 
KSP subsidie van de KNBF voor iedere pagina die gevuld is met 
artikelen, dus u helpt ook de vereniging. 
 
Electronisch lidmaatschap 
Zoals eerder werd bericht heeft KSP met ingang van 1 januari 2009 het 
electronisch lidmaatschap ingevoerd voo
m
voorlopig wel door. Als u zic
opnemen met onze secretaris, Henk Veen (zie de binnenzijde van de 
omslag). U krijgt dan geen papieren versie van IBERIA en geen 
veilinglijsten etc meer thuisgestuurd. Wel krijgt u toegang tot de website 
van KSP waar u met een steeds wisselend password toegang krijgt tot 
de veilinglijsten en IBERIA. Eventueel kunt u dan zelf gaan printen.  
 
De andere eigen publicaties van KSP 
Zoals gebruikelijk liggen bij iedere bijeenkomst de eigen publicaties van 
KSP ter inzage en deze kunt u, voorzover ze nog in voorraad zijn
p
van de beschikbare uitgaven. Alle boek
dus als u niet op de bijeenkomst kunt komen kunt u contact opnemen 
met Hans Vinkenborg. 
 
Presentaties van 8 november j.l. 
Tijdens de afgelopen bijeenkomst van 8 november hebben een aantal 
leden een presentatie 
a
hoe deze zijn ontstaan. Ook ons E
Beekum hielden een presentatie die zeer de moeite waard was. 
Bovendien heeft Dave nog een partij albums en benodigdheden gratis 
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cember 2008 
itgegeven door uitgeverij Edifil en geschreven door Luis Alemany 

les Españoles, Estudio y 

komende veiling(en). Wij krijgen nauwelijks 
anbod meer van Portugees materiaal. Hebt u enkele kavels voor de 

tact op met Wietze Hoogeveen te 

vergemaakt. Als u de 
cceptgirokaart niet meer heeft kunt u ook zelf een overboeking maken 

g nummer 150.279. Uw medewerking wordt zeer op prijs 

iek 'Vraag en Aanbod' kunnen alle leden van KSP

uitgedeeld aan een ieder die daarin was geïnteresseerd, waarvoor wij 
hem dankbaar zijn. Verder waren er de hapjes en drankjes die inmiddels 
traditie zijn geworden bij de laatste bijeenkomst van het jaar. Een 
genoeglijke veiling met mooi Burgeroorlogmateriaal en een goede 
opkomst van leden bekroonden het geheel waarop we met plezier 
terugkijken. Met dank aan allen die dit mogelijk maakten ! 
 
Nieuwe fiscaalzegels catalogus Spanje 
Voor het eerst sinds 90 jaar (!) is er in Spanje een catalogus uitgekomen 
m.b.t. de fiscaalzegels van Spanje. Deze is in de
u
Indarte. De officiële titel luidt: ‘Fisca
Catalogación de los Timbres Fiscales Españoles incluida su Utilización 
Postal’ en telt meer dan 500 bladzijden met 37 hoofdstukken. Het is dus 
zowel een studie als een catalogus van de fiscaalzegels en het postale 
gebruik van die zegels en het bestrijkt een periode van meer dan 150 
jaar. Ik heb de catalogus nog niet ingezien maar wel de lovende 
recenties gelezen in de Spaanse bladen. Voor zover ik kan nagaan 
omvat de catalogus dus niet de koloniën, hopelijk volgt er ooit een deel 
2. De prijs is gelijk aan die van alle andere gespecialiseerde catalogi van 
Edifil (70 euro). Als ik in de toekomst een exemplaar bezit zal ik er verder 
en in meer detail over berichten. Te koop via internet bij de uitgever en 
alle Spaanse handelaren. 
 
Veilingkavels Portugal gezocht 
Wij willen u graag oproepen om eens in uw dubbelen-boek te kijken voor  
kavels Portugal voor de 
a
Iberia-veiling, neemt u dan con
Purmerend. Telefoonnummer 0299 - 648 628. 
 
Contributie 
De penningmeester verzoekt u nog even na te kijken of u het 
lidmaatschapsgeld over 2009 al heeft o
a
naar rekenin
gesteld ! 
 

VRAAG EN AANBOD 
 
n de rubrI  gratis een 
dvertentie plaatsen of een oproep doen die iets met de Spaanse of a
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Filatelistische  
Kontaktgroep Spanje ~ Portugal “Iberia” (KSP) 
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