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VAN HET SECRETARIAAT 
 
Op zaterdag 2 juni 2012 zal de jaarlijkse ledenvergadering plaatsvinden 
in het Bondsbureau, Zeelantlaan 11 te Utrecht. 
 
De zaal is vanaf 10.00 uur beschikbaar.  
Aanvang van de bijeenkomst : 11.00 uur.  
 
Koffie (etc.) en belegde broodjes zijn aldaar aanwezig.  
Bij deze IBERIA treft u drie consumptiebonnen aan die u tijdens deze 
bijeenkomst kunt gebruiken! 
 
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. 
 
AGENDA : 
1. Opening; 
2. Ingekomen stukken; 
3. Bestuursmededelingen: O.a. verkiezing volgens rooster van de 

functie van voorzitter. Frits van Beekum stelt zich herkiesbaar.   
4.    Rondvraag;   
5.    Lezingen, oa van Frits van Beekum; 
6. Sluiting. 
 
!! Wilt u zich verkiesbaar stellen voor bovengenoemde functie, 

stuurt u dan een berichtje aan het secretariaat !! 
 
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 (Let op! Situatie gewijzigd) 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”. 



 2

- Per openbaar vervoer:   Vanuit Utrecht CS met de sneltram richting 
Nieuwegein, halte "Kanaleneiland-Zuid" of vanuit CS met bus 7 tot 
eindpunt.  

VOLGENDE BIJEENKOMSTEN 
 
De volgende bijeenkomst(en) wordt/worden gehouden op : 
Zaterdag 15 september 2012 te Utrecht 
Zaterdag 24 november 2012 te Utrecht (Spaanse dag!) 
 

EVENEMENTEN AGENDA 
 
In deze rubriek vestigen wij graag uw aandacht op nationale- en internationale ten-
toonstellingen 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@ziggo.nl. Als u Spaans 
spreekt vindt u meer info over beurzen en tentoonstellingen op www.fesofi.es en voor 
informatie over Portugese beurzen op de site van de CTT: www.ctt.pt.  
 
 

2012 
 
24 en 25 augustus 2012 
In de Veluwehal in Barneveld vindt weer de jaarlijkse na-zomer beurs 
plaats onder de naam HOLLANDFILA. Meer info:  
www.eindejaarsbeurs.nl
  
6 en 7 oktober 2012 
In Antwerpen wordt in het voorjaar weer in het Bouwcentrum (Antwerp 
Expo) de grote postzegel- en muntenhandelarenbeurs gehouden waar 
velen iets van hun gading zullen kunnen vinden. Ik kan het aanbevelen! 
Deze wordt door de FNIP georganiseerd, onder de naam ‘ANTWERP-
FILA’. De adres van de beurs is Jan van Rijswijcklaan 191 naast de 
ringweg rond Antwerpen met volop gratis parkeerruimte naast het 
gebouw. Neem de afslag 4 en volg de A-12 tot over de ring en volg dan 
naar rechts het bord ‘Expo’. De toegangsprijs is € 3,- voor 2 dagen. Info: 
www.fnip.be.  
 
19, 20 en 21 oktober 2012 
In de Americahal in Apeldoorn wordt op deze data de jaarlijkse POSTEX 
gehouden. Bij deze gelegenheid zal KSP zich groots presenteren met 
een tentoonstelling en een stand. Nadere informatie hierover volgt 
binnenkort. Noteer deze data vast in uw agenda ! 

mailto:j.a.vinkenborg@ziggo.nl
http://www.fesofi.es/
http://www.ctt.pt/
http://www.eindejaarsbeurs.nl/
http://www.fnip.be/


26 t/m 28 oktober 2012 
Voor wie naar Duitsland wil: In Sindelfingen wordt dit weekend de 
jaarlijkse postzegelbeurs BRIEFMARKENMESSE SINDELFINGEN 
plaats. Meer info: www.briefmarken-messe.de
  
28 en 29 december 2012 
In de Veluwehal in Barneveld vindt weer de jaarlijkse eindejarsbeurs 
plaats onder de naam HOLLANDFILA. Meer info:  
www.eindejaarsbeurs.nl
 

VRAAGBAAK 
 
In de rubriek 'Vraagbaak'  kunt u vragen of problemen aan de redactie en leden van 
Iberia voorleggen waarop u zelf geen antwoord weet. Of de redactie legt vragen aan 
u voor waarop de redactie 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 of 
onze 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 !! 
 
Naar aanleiding van de vorige vraagbaak ontving ik geen verdere reactie 
op de rode en op de blauwe zegel. Maar van Hans Vanderstadt uit 
Bennebroek kreeg ik een uitgebreide reactie op de derde -gele- zegel die 
we nog even verkleind afdrukken. Het blijkt een 
zegel voor kerkelijke belasting te zijn en de 
voorstelling wordt door hem als volgt 
omschreven: een aardsbisschopshoed of een 
kardinaalshoed met een miskelk, met kannetjes 
water voor de mis. Het is dus een religieuze 
voorstelling en daarom staat er ook geen 
plaatsnaam op. Mooi zo, dankzij Hans 
Vanderstadt hebben we deze zegel kunnen 
thuisbrengen. Bedankt. 
 
Verder ontving ik van Achim Boers uit Madrid diverse reacties op een 
aantal zegels die in de afgelopen 2 jaar in de Vraagbaak hebben 
ontstaan. Ook stuurde hij een interessante barrados zegel op waarop ik 
terugkom in een volgende Vraagbaak.   

       Hans Vinkenborg 
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Uitgave 150e verjaardag van de 
Amerikaanse grondwet 

 
Op 1 juni 1938 werden de zegels, blokken Ed. nr. 763/766 als wettige 
frankering toegelaten. Het ontwerp was van Arthur Barger een 
Amerikaan die toen hoofd was van de Rieusset drukkerij te Barcelona. 
Hieronder een brief verstuurd naar Arthur Barger te New York. Op de 
achterzijde een paars rondstempel: directie secretariaat monopolie van 
de postzegels 24 oktober 1938. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De graveur was 
Camilo Delham. 
Eind 1937 
verscheen een 
proefdruk, die 
goedgekeurd 
werd.  
In perforatie door 
het zegel de 
tekst: Muestra 
Rieusset 
Barcelona. 
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Er bestaan 2 drukken. De 1e druk komt uit de Rieusset drukkerij en is te 
herkennen aan de grijze achtergrond 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 25 januari 1938 werd deze drukkerij gebombardeerd en vrijwel 
verwoest. De platen werden gelukkig gered en overgebracht naar 
drukkerij Barguno te Barcelona ( ziet u de persoon Barger hierin terug! ) 
In deze drukkerij werd de 2e druk voltooid.  
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Bij deze 2e druk werd een iets andere kleur gebruikt waardoor deze 
zegels/blokken een gele achtergrond hebben. 
 
De zegels/blokken konden alleen via de A.F.O. (Agencia Filatelica 
Oficial) worden betrokken. Deze instantie had als doel om geld te 
genereren voor de republiek ( zie artikel in IBERIA nr. 73 ) Hiervoor 
hebben van deze uitgave, maar ook van andere uitgiften via de A.F.O. 
(onderzeebootserie, Defensie van Madrid etc.) vele afwijkingen het licht 
doen zien. Denk aan ongetand, boven ongetand, onder ongetand, aan 2 
zijden ongetand etc. ook zegels met andere tanding zijn verschenen ( zie 
voor alle afwijkingen de speciale Edifil catalogus ) 
 
De zegels/blokken met opdruk: aereo + 5 pts. Brachten natuurlijk meer 
geld in het laatje. Ook hier weer diverse afwijkingen. Enkele zal ik 
hieronder tonen.   
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Van de zegels/blokken met opdruk aereo + 5 pts. zijn vervaarlijke 
vervalsingen in omloop. Op een van onze bijeenkomsten heb ik de 
aanwezigen een kopie gegeven  met kenmerken die u enigszins kunnen 
behoeden voor vervalste opdrukken. Om alle leden hiervan kennis te 
laten doen hierbij de gegevens: 
 

Belangrijke kenmerken waarop u 
moet letten om er zeker van te zijn 
dat de opdruk “aereo + 5 Pts” p[ 
zegel/blok Edifil 765/766 echt is. 
 
(De eerste afbeelding links is de 
“Echte” en de tweede afbeelding 
rechts is de “Valse”) 

 
 
 

1. De eerste afbuiging van de “5” moet iets afgeplat zijn;  
 
 
 
 
 
 
 

2. De bovenste streep van de “s” is niet mooi gebogen, maar vrijwel  
horizontaal; 
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3. De opening van de “5” is klein; 
 
 
 
 
 
 

4. De horizontale en verticale lijnen van de “+” moeten even lang zijn; 
 
 
 
 
 
 
5. Onder de “+” staat meestal een kleine punt (alleen met een goede 
loep te zien; 
 
 
 
 
 
 
6. De lengte van de opdruk is 20,5 mm. 

   N. Beek 
 
 
 

DE POSTROUTE (1) 
 
door: Hans Vinkenborg 
 
Met een zekere regelmaat wil ik u langs deze weg iets gaan vertellen 
over een onderdeel van de posthistorische wetenswaardigheden van de 
Spaanse koloniale filatelie en in het bijzonder over postroutes die kunnen 
worden herleid a.d.h.v. de opschriften en stempels die je aantreft op 
brieven en poststukken. In beginsel zal ik per keer één brief of poststuk 
bespreken. Het gaat me wat ver om dit een ‘nieuwe rubriek’ te noemen, 
maar voorlopig heb ik wel genoeg materiaal om een tijdje vooruit te 
kunnen. Net als bij alle andere artikelen en rubrieken wordt het op prijs 
gesteld als u vragen of reacties heeft op het beschrevene zodat ik daar 
melding van kan maken in een volgende aflevering.  
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Verder moet ik ook beslist vast melden dat ikzelf niet geïnteresseerd ben 
om vast te stellen of de gehanteerde frankering wel correct en volgens 
het geldende tarief is, voorzover dit al vast te stellen is. Nee, de focus 
van deze stukjes ligt geheel op de route die de brief heeft gevolgd om 
van A naar B te komen. Dat is vaak al lastig genoeg en dat vergt enige 
kennis van o.m. geografie en stempels die in de verschillende landen zijn 
gebruikt. Verder zal ik proberen zoveel mogelijk van de op de brief zicht-
bare opschriften te verklaren, u ziet vanzelf wel wat ik bedoel.    
 
In deze eerste aflevering wil ik me richten op een simpele brief, noem het 
maar even een vingeroefening. Deze afgebeelde brief is verzonden van 
Santiago de Cuba naar Manzanillo, ook op Cuba. Dat hij uit Santiago 

komt en de datum kon ik opmaken uit de tekst van de brief; deze brief is 
verzonden in juli 1869 en gefrankeerd met een zegel van 10 centimos 
van de Spaanse Antillen uit 1869 (Edifil nr.16). In die tijd was het heel 
gebruikelijk om een groot stuk papier te nemen, dubbel te vouwen, op 
één kant je verhaal te schrijven (met inkt !) en dan dicht te vouwen, een 
druppel zegellak te laten vallen op de achterzijde zodat hij dicht zat en 
op de voorkant te vermelden waar hij naartoe moest. Dit is hier ook 
gedaan. Een straatnaam is niet vermeld want Ramirez y Oro was net zo 
bekend als bij ons die gloeilampenfabriek in het zuiden van het land. 
Enveloppen werden toen nog maar zelden gebruikt. En als je hem 
openvouwt krijg je dus de inhoud te lezen. Deze brief betreft een 
bestelling van medicijnen door drogist Bottino Lacuvabuey bij de 
 9
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groothandel Ramirez y Oro. Bij het horen van deze laatste naam spitst 
de posthistoricus zijn oren, want uit de archieven van deze groothandel 
zijn later vele duizenden interessante brieven gekomen die je nog vaak 
op de markt tegenkomt en waardoor vele postroutes zijn gedocumen-
teerd. Ik kom hier later nog wel een paar keer op terug.  
Zowel de plaats Manzanillo als Santiago de Cuba liggen in de provincie 
Oriente, de meest oostelijke provincie van Cuba op een afstand van 
bijna 200 km van elkaar en beide plaatsen liggen aan de zuidkust. Hoe 
krijg je die brief van A naar B als er daar geen treinen en auto’s bestaan 
en als er een bergrug tussen deze plaatsen ligt? Een paard of muilezel 
met of zonder koets zou kunnen maar dat duurt erg lang. Gelukkig had 
men in Cuba een zeer uitgebreid netwerk van (zeil- en) stoomboten die 
rondjes om Cuba voeren, de meeste plaatsen aandeden en die ook de 
eilanden buitengaats bedienden. Zo ook hier, alle post tussen deze 
beide kuststeden ging per kustvaartuig en deze wijze van vervoer heet 
dan ook ‘Correo de Cabotaje’ (u mag de j als een g uitspreken) want 
cabotaje betekent kustvervoer. Meestal waren deze kustschepen 
eigendom van particuliere exploitanten die lijndiensten voor personen en 
goederenvervoer onderhielden en die medegebruikt werden door de 
posterijen, op contractsbasis. Het blijkt ook uit het opschrift linksboven 
op de brief: ‘Vapor VillaClara’. Het was in die tijd gebruikelijk om de 
naam van de boot op de brief te schrijven, hier dus de VillaClara. Het 
woord Vapor betekent stoomboot. En VillaClara (thans: Santa Clara) is 
een stad in Cuba in de provincie Las Villas, in het midden van Cuba 
(Cuba is ca. 1.200 km lang van oost naar west). En die provincie heet nu 
overigens ook Santa Clara.  
De mudo-stempel is er één van dertien in een dozijn dus daar hoeven 
we niet bij stil te staan. Op de achterkant staat niets, alleen de restanten 
van het lakzegel. Verdere opschriften en leesbare stempels ontbreken 
dus hier moeten we het mee doen, een eenvoudige brief om mee te 
beginnen. Tenslotte kan ik hier nog bij vermelden dat dit soort brieven 
meestal in meervoud werden verzonden met verschillende schepen, om 
meer zekerheid te krijgen dat er in ieder geval één aankomt, een 
hurricane zit in Cuba en omgeving in een klein hoekje. En daarom kun je 
wel eens vrijwel identieke brieven tegenkomen. Een jaar later, in oktober 
1870 werd Cuba getroffen door een grote hurricane waarbij duizenden 
doden vielen, steden werden verwoest en diverse schepen vergingen. 
De Villa Clara is daarbij niet vergaan maar op het land geworpen en de 
bemanning heeft dat overleeft. Volgende keer een ander voorbeeld uit 
de posthistorie !  
 
 



EEN AARDIG TIJDSBEELD (5) 
 
De hierbij afgebeelde briefkaart is wel een van de meest bijzondere 

exemplaren die ik in de 
laatste jaren ben 
tegengekomen. Deze 
werd op 22 maart jl 
aangeboden als kavel 
559 op de veiling van 
Subastas Sevilla. De 
afbeelding van de 
Spaanse infanterie-
soldaat is geheel zelf 
getekend en gesigneerd 
door E. Fumarola, maar 
dat is nog tot daar aan 
toe. Er zijn wel meer 
mensen die goed 
kunnen tekenen. Nee, 
het bijzondere zit hem in 
de postzegel van 10 cts. 
en de stempel die 
afgebeeld zijn. Kijk er 
maar eens goed naar. 
Misschien valt het u op 
dat de zegel slecht 
gecentreerd is of dat de 
stempel een beetje 
vreemd overkomt. Het 
bijzondere van deze 

kaart is nu dat ook dit deel, dus de 
postzegel en de stempel, zijn nagete-
kend. Dan moet je toch wel erg goed 
kunnen tekenen ! En dat maakt zo’n 
kaart ook buitengewoon zeldzaam. Ik 
heb zelf ook wel twee keer moeten 
kijken voordat ik dat geloofde. De 
vraag is natuurlijk of dit stuk ooit be-
doeld geweest is om echt in de post 
te gaan circuleren, maar ik denk van 
niet. Gelukkig maar, want zo is dit 
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handel aangeboden. Gelukkig wordt er toch wat gevonden voor je 
verzameling. Al met al een leuke dagen, maar of de KSP nog daar met 
een stand moet staan ….. 
 
 

De vervalsing van de 50 Escudo Hélice  
(CE 10) 

 
Gelukkig komt dit zegel zelden voor. Je moet er zelfs moeite voor doen 
om de vervalsing van de 50 escudo Hélice. Een paar jaar gelden zat de 
vervalsing in de João Pedro de Figueiredo veiling. De inzet was € 10. 
Aangezien dit zegel één van de ontbrekende referentie zegels was, bood 
ik het “absurde” bedrag van € 110. De zegel werd echter afgeslagen 
voor € 180 !  
Gelukkig heb ik de zegel inmiddels in mijn referentie-verzameling tegen 
een inkoop van … € 10.   
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De zegel is goed nagemaakt en ziet er bijna origineel uit. De originele 
zegels hebben echter een kamtanding van 11 ½ en de vervalsingen 
hebben een lijntanding van 12 x 11 ½. Een beetje vreemd, want als een 
lijnperforatie beschikt van 11 ½ , waarom dan niet de gehele zegel met 
11 ½ . Dan lijken ze nog meer op het origineel. 



    ECHT 

    VALS 
 
Naast de tanding valt ook op de naam van de ontwerper, zijnde Almada 
Negreiros, boven de “50” van “50$00 op. Deze heeft een andere positie 
en vormgeving.  
Tevens is de “witte ruit” aan de onderzijde, boven de “ER” van “AEREO”, 
wijder dan het origineel.  
Het blijft in “vervalsingsland” opletten.  

      Frits van Beekum 
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HET 25-JARIG JUBILEUM VAN KSP 
 
Het bestuur heeft een feestplan opgesteld 
dat hieronder wordt vermeld. Wij hopen dat 
zoveel mogelijk leden zullen deelnemen 
aan de excursie en naar onze 
bijeenkomsten komen. De meeste jubileum 
activiteiten vinden plaats in de tweede helft 
van dit jaar. Het plan bevat globaal de volgende punten: 
 
Excursie in augustus 2012 
In augustus organiseren wij een dagexcursie naar de papierfabriek “De 
Middelste Molen” (zie: http://www.demiddelstemolen.nl/) in Loenen op de 
Veluwe (let op! Dus niet Loenen aan de Vecht), de enige papierfabriek 
die nog in oude staat bewaard is gebleven. Daarna gaan we naar 
Eerbeek waar we een rondleiding en mogelijk ook demonstratie krijgen 
van het maken van lijnzaadolie in de enige nog werkende bovenslag 
watermolen van Nederland. In het ernaast gelegen restaurant “De 
Korenmolen” (zie: http://www.dekorenmolen.com/) sluiten we de dag af 
met een gezellig gezamenlijk diner.  Voor die leden die niet over eigen 
vervoer beschikken zal vervoer worden geregeld vanaf de stations 
Utrecht, (eventueel Amersfoort) of Apeldoorn. 
Op de bijeenkomst van 2 juni hopen wij u de details te kunnen geven. 
 
De september bijeenkomst op zaterdag 15 september 
In de september bijeenkomst in Utrecht zullen 2 lezingen/presentaties 
worden gegeven aan de hand van zegels, één van Spanje en één van 
Portugal.  
 
Postex van 19 tot en met 21 oktober  
Tijdens deze grote postzegelshow te Apeldoorn (zie: www.postex.nl) 
laten diverse leden in 30 kaders hun verzamelingen zien en zullen wij 
daar om heen nog wat activiteiten organiseren.  
 
Feestdag op zaterdag 24 november in Utrecht 
Op onze jaarlijkse themadag vinden heel veel activiteiten plaats, het is 
zowel een ‘Spanje’ als een ‘Portugal’ dag en we verwachten weer 
belangstelling uit het buitenland. 
  
Wij volstaan hier met een samenvatting van de punten: 
• Een aantal leden zullen iets uit hun verzameling laten zien d.m.v. 
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een presentatie met toelichting; u hoort nog wie wat gaat laten 
zien; 

• Er is de uitgebreide ‘november-veiling’; 
• De lunch wordt u, zoals gewoonlijk, aangeboden door KSP (koffie, 

thee, soep, broodjes en extra’s); 
•  In de middag staan er zoals altijd op een themadag een aantal 

Spaanse en Portugese hapjes/tapas en drankjes (met en zonder 
alcohol) klaar.   

 
Wij vragen u om deze data vast in uw agenda te noteren en wij hopen 
dat u bij zoveel mogelijk activiteiten zult meedoen of aanwezig kunt zijn. 
 
 
 

DIVERSE BERICHTEN  
 
Gratis koffie/thee, soep en broodjes 
Ook bij deze Iberia ontvangt u weer een aantal 
consumptiebonnen waarmee u bij de bijeenkomst gratis 
consumpties kunt afhalen in de koffiekamer. Koffie/thee of 
cola, maar het mag ook een broodje of soep zijn. Een extra 
reden om te komen ! 
 
Is uw e.mail adres gewijzigd? 
Wilt u Henk Veen s.v.p. een mailtje sturen als uw adres is gewijzigd? Zijn 
adres is als vanouds: ksp-iberia@planet.nl. Zorg dat u bereikbaar blijft. 
Bedankt voor uw hulp !  
 
Eigen publicaties van KSP. 
Op de binnenzijde van de achterflap van deze IBERIA kunt u zien welke 
publicaties van KSP nog te koop zijn bij Hans Vinkenborg (en die op de 
bijeenkomst te koop zijn). Ook de CD Rom met de eerste 80 Iberia’s 
inclusief een index is verkrijgbaar. De Iberia’s omvatten de periode vanaf 
april 1987 tot september 2007 in pdf en voor zover nodig wordt Adobe 
Acrobat er standaard bijgeleverd. De CD Rom bevat een schat aan 
informatie en 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,-. Het boekje Echtheidskenmerken 
is uitverkocht, maar wij zijn bezig met een herdruk die in het begin van 
het najaar beschikbaar komt. Wij houden u op de hoogte.  
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Annonces 
De advertenties in Vraag en Aanbod zijn gratis voor leden. Zoekt u iets? 
Wilt u iets kwijt? Meld het aan. Heeft u al een advertentie, kijk dan of 
deze nog actueel is en geef uw wijzigingen door aan Hans Vinkenborg. 
 
Het keuringsarrangement met de BondsKeuringsDienst (BKD)  
KSP heeft een speciale regeling met 
de BKD waardoor u tegen geredu-
ceerde tarieven zegels kunt laten 
keuren. Maak hier gebruik van als u 
twijfelt aan de echtheid van uw zegel ! 
Voor de prijs hoeft u het niet te laten ! 
Wie weet is uw zegel vals en blijkt het een ‘orginele’ Fournier of Sperati 
vervalsing te zijn. Of misschien is die dure zegel toch echt! Informatie bij 
Frits van Beekum, Henk Veen of Hans Vinkenborg. Informatie kunt u 
krijgen bij genoemde heren of vinden in het Maandblad Filatelie. Als u 
alleen een mondelinge mening wilt kunt u uw dubieuze zegels ook 
gewoon meenemen naar de bijeenkomst, soms kunnen we u direct 
uitsluitsel geven ! 
 
KNBF Nieuwsbrief 
Bent u al geabonneerd op de gratis electronische nieuwsbrief van de 
KNBF? Deze verschijnt maandelijks en staat boordevol aardige feiten, 
artikelen en nieuwtjes. Ook vindt u daarin een actuele agenda voor 
lokale beurzen. U kunt worden opgenomen op de mailinglist door een 
berichtje te sturen naar de redactie op: redactienieuwsbrief@knbf.nl.  
 
Electronisch lidmaatschap 
KSP kent ook het electronisch lidmaatschap voor € 18 per jaar. Slechts 
weinig mensen hebben zich hiervoor opgegeven, maar we zetten de 
proef voorlopig wel door. Als u zich hiervoor wilt aanmelden kunt u 
contact 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 per post 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 dat zelf printen.  
 
Aanlevering veilingmateriaal 
Uw te veilen materiaal kunt u inleveren bij Nico Beek (Spanje) of bij Jerry 
Spaans (Portugal) en dat wordt dan opgenomen in 1 van de 3 veilingen 
die tijdens de kwartaalbijeenkomst worden gehouden. Wel verzoeken wij 
u dat materiaal eerst uit te kavelen en te nummeren en te prijzen. Ook u 
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