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     VAN HET SECRETARIAAT 
 
Op zaterdag 21 februari 2015 zal een bijeenkomst 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 - tegen betaling - 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;   
4.   Rondvraag;   
5.    Sluiting.  
 
 
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. 
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PENNINGMEESTER GEZOCHT 
 
 
Tot onze spijt delen wij u mee dat Hans Vinkenborg, onze penningmeester, 
door persoonlijke omstandigheden zijn functies bij onze vereniging heeft 
neergelegd per 1 januari 2015. Hij maakt wel de jaarrekening over 2014 op 
en de jaarrekening zal in ons mei-nummer worden gepubliceerd (na 
goedkeuring van de kas-commissie). 
 
Het KSP-bestuur is dringend op zoek naar een 
 

penningmeester 
 
voor onze vereniging.  
 
Wie van u kan deze functie vervullen en onze vereniging ondersteunen.  
Het penningmeesterschap wordt nu tijdelijk waargenomen door Henk Veen, 
maar door zijn andere KSP-werkzaamheden is dit uiteraard van tijdelijke 
aard. 
Voor meer informatie of uw aanmelding kunt u contact opnemen met het 
secretariaat (zie colofon). 
 
 

Herinnering contributiebetaling 2015 
 
 
Als u de contributie voor 2015 (nog) niet heeft overgemaakt, gaarne deze 
overmaken op  de bankrekening van KSP: 
 
IBAN:  NL32INGB0000150279 
  
Door de (zeer) hoge kosten, maakt KSP geen gebruik meer van 
acceptgirokaarten.  Wij verzoeken u dan ook  om de contributie ZELF over te 
maken naar KSP.   Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 
 
 

VOLGENDE BIJEENKOMSTEN 
 
De volgende bijeenkomst(en) wordt/worden gehouden op : 
 
Zaterdag 30 mei 2015 te Utrecht 
Zaterdag 19 september 2015 te Utrecht 
Zaterdag 14 november 2015 te Utrecht (Portugese dag!) 
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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 Frits van Beekum op redactie@ksp-iberia.nl. Als u Spaans spreekt vindt u 
meer info over beurzen en tentoonstellingen op www.fesofi.es/cutenews/tabla.php en voor 
informatie over Portugese beurzen op de site van de CTT: www.ctt.pt.  
 
  

2015 
 
19 t/m 22 februari 2015 
In Torremolinos (Zuid-Spanje) wordt voor de 2e keer de EUROPEAN 
CONVENTION FOR COLLECTORS (ECC) 2015 gehouden in het Palacio de 
Congresos de Torremolinos. In 2014 kwamen er 15.000 bezoekers en waren 

er 78 handelaren aanwezig uit verschillende landen. 
Ook dit jaar wordt warme belangstelling verwacht. Er is 
geen tentoonstelling maar wel weer veel handelaren en 
uitgebreide aandacht in de pers. Meer informatie kunt u 
vinden op de site www.ecc2014.es want de nieuwe 

website voor 2015 werkt nog niet.    
 
13 t/m 21 maart 2015 
In Aviles in Noord Spanje (aan de kust van de Golf van Biskaje vlakbij Gijón) 
wordt voor de 53e keer de EXFILNA 2015 gehouden. Dit is een nationale ten-
toonstelling onder auspiciën van de FNMT, Correos, 
FESOFI en in samenwerking met de Grupo Filatélico 
Avilesino. De lokatie is de Sporthal Centro Deportivo El 
Quirinal. De gelegenheid is de herdenking van de 
450ste stichtingsdatum van de (zuster-)stad San 
Augustin de la Florida (USA) door de conquistador 
Pedro Menéndez uit Avila. De tentoonstelling zal 
ongetwijfeld mooi zijn, maar het aantal handelaren 
zeer gering. Desalniettemin interessant om naartoe te 
gaan als u de Spaanse filatelie een warm hart toedraagt. Info: 
www.grufia.com 
 
20 en 21 maart 2015 

Op deze data wordt in Den Bosch 
weer de jaarlijkse HERTOGPOST 

2015 gehouden. Het is een kleine postzegelbeurs met nationale en 
internationale handelaren en met een categorie 3 tentoonstelling met 
propaganda klasse. De entree is 5 euro. De beurs wordt weer gehouden in 
het Maaspoort Sports & Events centrum, Marathonloop 1 te Den Bosch. 
Nadere info op www.hertogpost.nl of op www.hertogpost-event.nl  
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3 en 4 april 2015 
In het sportcentrum “De Mammoet” in Gouda wordt op deze dagen de 22e 
internationale Brievenbeurs gehouden. De toegang is gratis. Zie 
www.brievenbeurs.com 
 
13 t/m 16 mei 2015 
In Londen wordt onder auspiciën van FEPA een grote internationale 
postzegelbeurs georganiseerd onder de naam 
LONDON 2015 - STAMP EXHIBITION EUROPHILEX. 
Aanleiding is het feit dat de 1e postzegel ter wereld 
175 jaar geleden verscheen. Locatie is het Business 
Design Centre in de Upperstreet in Islington, noord 
Londen. Metro station Angel. Er zijn meer dan 100 
dealers, enkele internationale veilingen, 1.400 kaders 
met een tentoonstelling van o.a. ‘World rarities’, een 
demonstratie van de Sperati printing press, seminars 
en promotiestands. De entree is £10 voor de 1e dag 
en daarna gratis. Opgemerkt moet worden dat het prijsniveau in Engeland 
hoger ligt dan op het vasteland, dus koopjes zul je hier niet eenvoudig 
scoren. Meer informatie op: www.london2015.net 
 
5 en 6 september 2015 
Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de 
Philatelisten Vereniging Groningen wordt door hen de 
GRONINGEN 100 georganiseerd in de Sporthal De 
Hullen te Roden. Er is een tentoonstelling met ca. 600 
kaders in o.a. de 1e en 2e categorie in de ene zaal en 
een handelarenbeurs in de andere zaal. Naar 
verwachting zijn er ook stands van (gespecialiseerde-
)verenigingen en buitenlandse postorganisaties. Nadere 
info: www.philatelist.nl (doorlinken naar Groningen 100). 
 
 

OPROEP VRAAGBAAK 
 
In de rubriek 'Vraagbaak'  kunt u vragen of problemen aan de redactie en leden van KSP 
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.   Uw ervaring en kennis is echt nodig !! 
 
Gaarne uw vraag over een Spaans en/of Portugees filatelistisch materiaal 
zenden aan Frits van Beekum (afbeeldingen gaarne scannen op 600 dpi). 
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UNIVERSITEIT VAN SALAMANCA  
OP ZEGEL ED. 805 

 
 
 
De universiteit van Salamanca is in 1218 door koning Alfonso  IX gesticht en 
is een van de oudste universiteiten van Europa. 
 

 
 
De regulering van de studies en van het academisch leven was het werk van 
paus Benedictus XIII in 1411. 
In de 15e en 16e eeuw werd een nieuwe trend ingevoerd door de humanisten 
en is begonnen met de bouw van grote en kleine scholen om een eigen 
ruimte te hebben om les te geven om de kathedraalgebouwen  te vervangen, 
waar tot dan toe onderwijs werd gegeven. 
 
In 1837 werd de belangrijkste bron van 
inkomsten (kerkelijke belastingen) 
hoofdzakelijk vervangen  door collegegeld te 
innen, maar ook was er nog enige 
staatssteun. 
In 1943 werd de universiteit verbonden aan 
ideologieën van nationaal traditioneel 
katholicisme door o.a. de Falange en 
aanhangers van deze beweging. 
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In 1983 werd een einde gemaakt aan de resten van het 19e eeuws liberaal 
model en werd er een begin gemaakt voor de  autonomie van de universiteit.  
 
De zegel van 10 Céntimos met de afbeelding van deze universiteit is 
verschenen in juli 1937 en zoals vele uitgiften gedurende de periode 1936-
1939 komen van dit zegel vele variaties voor (welke bedoelt waren om geld te 
genereren om deze periode door te komen en de burgeroorlog te 
financieren). 
De oplage van het zegel was 500.000, met tanding 11 ¼. 
 
Volgens de speciale Edifil catalogus komt alleen de getande zegel voor, 
zowel ongebruikt als gestempeld als wettige port op  brieven en alle andere 
uitgiften (ongetand, andere kleuren etc.) niet als 
gestempeld, wat niet wegneemt dat er op brieven die 
als maakwerk moeten worden beschouwd toch deze 
zegels kunnen voorkomen. 
 
Als eerste worden hieronder de getande en 
ongetande zegels getoond (meest in omloop,  
getande zegel en ongetande 2 zegels, een in 
donkergroen en een in lichtgroen). 
 
Enige variaties van dit zegel: 
A. verticaal paartje, horizontaal ongetand;  
                                                                Ed. 805sh ►  

 
 
   B. horizontaal paartje centraal ongetand;                                 
      
   ▼ Ed. 805sph 

 
 
    
C. verticale strip van 3 zegels, bovenste 2  
horizontaal ongetand, onderste zegel onder getand; 
 
◄ Ed. 805sh en Ed. 805sma 
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Ook van andere zegels uit deze serie zijn verschillende variaties uitgebracht, 
o.a.  
D. verticaal paartje van 15 en 50 ct.  

 
E. verticaal paartje van 30 ct. centraal ongetand  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om een overzicht te krijgen over alle variaties in deze serie moet men de 
speciale Ed. catalogus raadplegen. 
 
Bron: Geraadpleegde literatuur Wikipedia en de speciale Edifil catalogus. 
 

       Nico Beek 
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  Zegels D. Manuel met opdruk “Assistencia” 
 
 
In mei 1911, ongeveer een half jaar na de revolutie waarbij koning Manuel II 
werd verjaagd, werd voor de armenzorg het “Fundo National de Assisténcia” 
opgericht. 
Als een van de mogelijkheden om inkomsten te verkrijgen werd bepaald dat 
er speciale postzegels vervaardigd moesten worden, die bijgeplakt  moesten 
worden, naast de normale frankering, op van te voren vastgestelde data.  
Op de normale post, uitgezonderd kranten en periodieken, een zegel van 10 
réis en op telegrammen een zegel van 20 réis.    
 
Als data werden vastgesteld 24, 25, 26 en 30 december, 1 en 2 januari en 4 
en 5 oktober van elk jaar alsmede op de Nationale Feestdag. 
Natuurlijk dacht men gelijk aan een speciale zegel, maar aangezien men 
reeds in het zelfde jaar gebruik wilde maken van deze mogelijkheid werd 
besloten om bestaande zegels te overdrukken met de term “Assistencia”. 
    

 
Brief van Matosinhos naar Porto verzonden op 4 november 1911 (1e verplichte dag)  

gefrankeerd met CE 161 25 réis D.Manuel en toeslagzegel IP 1. 

 
Op dat moment waren de zegels van D. Manuel met opdruk Republica nog in 
omloop. De Ceres zegels moesten immers nog verschijnen. En dus werd 
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besloten om deze zegels van een extra opdruk te voorzien en wel horizontaal 
in rood op het groene zegel van 10 réis en zwart op het rode zegel van 20 
réis.  
Bepaald werd dat de eerste verplichte dagen 4 en 5 oktober 1911 zouden 
zijn. 
 

 
Toeslagzegel IP 1 bijgeplakt op prentbriefkaart van Setubel naar Amiens (Frankrijk) verzonden op 25 

december 1912 met diverse Ceres zegels. Tarief voor briefkaarten naar het buitenland was 2 c. (Het gebruik 
van toeslagzegels op post naar het buitenland was niet verplicht) 

 
 

 
De zegels konden alleen maar gebruikt worden op binnenlandse post en 
telegrammen aangezien afspraken het gebruik binnen de landen van de 
internationale postunie verbood. 
Hoewel het jaar daarop de Ceres zegels, met opdruk Assistencia, in gebruik 
kwamen, konden deze zegels nog gebruikt worden tot ze compleet 
uitverkocht waren. 
Van de 10 réis werden 1.235.000 zegels gedrukt en van de 20 réis 262.000 
stuks. 
 

     Henk Veen  
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DE “FERROCARRILES” (XI CONGRESO 
MADRID) ZEGELS UIT 1930 

 
 
In het begin van de 19e eeuw ontstond in Engeland de eerste spoorwegen, 
maar nog zonder de (stoom)machines. De rails was bedoeld om de kolen uit 
de mijnen op een gemakkelijke manier te vervoeren, mede omdat de lading 
zeer zwaar was. De kolenwagentjes werden toentertijd door paarden 
voortgetrokken. 

 
In 1822 werd aan de Stockton en Darlington 
spoorweg begonnen en in 1825 had George 
Stephenson (9 juni 1781 - 12 augustus 
1848: zie afbeelding) zijn eerste stoomtrein 
ontworpen, “Active” genaamd. De naam 
“Active” werd later gewijzigd in 
“Locomotion”.  De “Locomotion” trok 80 ton 
aan kolen over de spoorrails en had een 
topsnelheid van ongeveer 38 kilometer per 
uur.  
 
In 1829 werd er een wedstrijd uitgeschreven 
voor een nieuwe spoorweglijn tussen 
Liverpool en Manchester met een hoofdprijs 
van ₤ 500. George Stephenson won deze 
wedstrijd overtuigend met zijn nieuwe 

stoomlocomotief “The Rocket”. 
 
Daarna volgden velen landen met de bouw van spoorwegen. In Nederland 
werd dat gerealiseerd in 1839 met de spoorlijn Amsterdam - Haarlem. ▼ 
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Verdere groei van het spoorwegnet ging in een rap tempo en men had de 
behoefte dit internationaal te coördineren. Dit werd gedaan door een congres 
in Brussel te houden in 1885. Daarna werden de congressen gehouden in 
Milaan (1887), Parijs (1889), St. Petersburg (1892), Londen (1895), Parijs 
(1900), Washington (1905), Bern (1910), Rome (1922), Londen (1925) en het 
11e congres in Madrid (1930, van 5 tot en met 15 mei). 
 
Ter gelegenheid van het 11e  Congres 
van de Internationale Spoorwegen in 
Madrid werd door Spanje een serie 
uitgegeven (Ed. 469 - 482, inclusief 
een “Urgente” zegel).  
De oplage van de serie is slechts 
10.000 series. De serie, met lijntanding 
14, werd op 13 mei 1930 uitgegeven 
en mocht alleen worden gebruikt van 
13 tot en met 15 mei (slechts 3 dagen). 
Op de postzegels 1 tot en met 50 C. 
staat de type trein “Montaña” die in 
1925 door Duitsland aan Spanje is 
geleverd. Op de Peseta waarden staat 
een Hanomag-Linden treinen  op de 
20 Céntimos Urgente zegel staat een 
elektrische trein (machinefabriek 
Oerlikon) die door Zwitserland is 
geleverd.  
 
Door de kleine oplage heeft men al vrij snel vervalsingen vervaardigd via de 
foto-litho methode op zinken platen. Dit is waarschijnlijk gebeurd tijdens of 
vlak na de Spaanse Burger Oorlog. 

Alle waarden van de serie zijn 
vervalst, inclusief de 20 
Céntimos Urgente zegel. 
 
 
Hierna worden de kenmerken 
beschreven om de verschillen 
tussen ECHT en VALS zo 
duidelijk mogelijk te maken, 
zodat u bij aanschaf wel de 
echte zegels hebt aangeschaft. 
En u moet toch denken aan  een 
aanschafprijs van ongeveer € 
150 voor een  ongebruikte serie 
met plakker. 
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DE 1 TOT EN MET 50 CÉNTIMOS 
De lage waarden komen vervalst niet vaak voor (minder dan de hoge 
waarden) en het verschil is zeer klein te noemen. Ook heb ik de indruk dat de 
vervalsingen meer ongetand voorkomen dan getand. Het woord 
“Internacional” is bij de vervalsingen dikker waardoor de middelste streep, of 
ook wel tong genaamd, bij de “E” hoger lijkt te liggen omdat de verdikking 
daar boven op de “tong” ligt. 
 
 

 
Echt zegel         Vals zegel (afbeelding uit FFE 7) 
 
Bij detail van het woord “Internacional” ziet met bij de “R” van de echte zegel 
ook een kleine inkeping die bij de valse zegels niet meer goed waarneembaar 
is. 
 

  
 
 
DE “10 PESETAS”  
Bij een aanschaf van een dure serie controleert men altijd eerst de duurste 
zegel. In dit geval de 10 Pesetas zegel.  
Bij deze zegel zijn er gelukkig meer details waar aan men kan zien dat men 
dan te maken heeft met een echte zegel of een vervalsing.   
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Door de foto-litho methode gaat de “scherpte” van het beeld altijd achteruit. 
De hoeken van de letters worden rond en zijn iets vervormd. 
 

  
Detail Echte zegel    Detail Valse zegel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Echt zegel                            Vals zegel 
 
Het sein op de ijzeren constructie achter de trein (zie de afbeeldingen op 
volgende pagina) is het detail dat men meteen kan zien dat men te maken 
heeft met een echt of een vals zegel is 
Bij de echte zegel is links in het sein één opening (zie “1”), terwijl bij de valse 
zegels er 4 openingen zijn (zie “1” tot en met “4”). Tevens heeft de vervalsing 
een extra punt bij de seinpaal gekregen (zie “10”). 
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ECHT            VALS 
 
Een klein detail is de linker bovenhoek, Bij de echte zegels is deze iets 
afgesneden” (linker afbeelding), terwijl bij de valse zegels deze (gewoon) een 
hoek is (rechter afbeelding). 
 

 
 
 
 
 
DE 20 CÉNTIMOS URGENTE 
Bij deze zegel is er slechts één detail dat men de echte en valse zegels op 
een gemakkelijke manier kan onderscheiden. De linker onderkant van de  “2” 
van “20” raakt bij de echte zegels de binnen cirkel NIET en bij de valse zegels 
raakt de linker onderkant van de  “2” van “20” de binnen cirkel WEL (zie de 
blauwe pijlen in de afbeeldingen op volgende pagina).   
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ECHT           VALS 
 
Bron: “La serie falsa de Ferrocarriles” van José María Sempere; 

  Wikipedia; 
  Afbeelding van ongetande Ed. 470 uit FFE 7; 
  Eigen materiaal. 

 
    Frits van Beekum 

 
 
 
 
 

DIVERSE BERICHTEN  
 
 
ATTENTIE: Herinnering contributiebetaling 2015 

Doordat betaling via acceptgirokaarten te bewerkelijk en 
voor KSP te duur is geworden heeft het bestuur besloten 
dat de contributie voor 2015 voortaan door de leden zelf 
dient te worden overgemaakt naar de bankrekening van 
KSP:    IBAN:  NL32INGB0000150279 
 
Wij verzoeken u dus vriendelijk en dringend om ZELF de 
contributie over te maken naar KSP.  
Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 

 
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 
frisdrank, maar het mag ook een broodje of soep zijn. Een 
extra reden om te komen ! 
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Boekje ‘Echtheidskenmerken’ is weer te koop ! 
Sinds eind 2013 is de nieuwe versie van ons boekje 
“Echtheidskenmerken van de Spaanse Postzegels (1855-
1900)” weer te koop. Co-auteurs Frits van Beekum en Hans 
Vinkenborg hebben de inhoud geheel herzien en 
gecorrigeerd waar nodig. Onmisbaar om de echte en de 
valse zegels van klassiek Spanje te kunnen onderscheiden. 
De uitgave is thans geheel in KLEUR hetgeen de 
duidelijkheid zeer ten goede komt. Het boekje is weer in 2 
talen (Nederlands en Engels) en bij alle kenmerken is ook 
weer vermeld of het een officieel graveurskenmerk is of niet. 

De prijs is € 15,- voor leden (excl. portokosten). Op de volgende bijeenkomst 
kan deze uitgave worden besteld bij het bestuur. Als u het boekje per post 
toegezonden wilt hebben kunt u het bestuur een e.mail sturen of bellen.  
 
 
Het keuringsarrangement met de BondsKeuringsDienst (BKD)  
KSP heeft een speciale regeling met de BKD waardoor u tegen 
gereduceerde 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 of Henk Veen. 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 ! 
 
Toezending veilinglijsten KSP 
De veilinglijsten worden standaard alleen toegezonden aan leden die in de 
afgelopen 3 jaar tenminste 1 maal iets hebben gekocht of geboden op een 
KSP veiling of als zij zich expliciet hebben opgegeven. Wij doen dit om 
drukwerk- en portokosten te besparen. Mocht u geen lijst hebben ontvangen 
en toch prijs stellen op toezending dan kunt u dat melden bij Henk Veen en 
dan wordt uw naam weer op de mailinglist gezet.  
 
Aanlevering veilingmateriaal 
Uw te veilen materiaal kunt u inleveren bij Nico Beek (Spanje) of bij Jerry 
Spaans (Portugal) en dat wordt dan opgenomen in één van de veilingen die 
tijdens de kwartaalbijeenkomst worden gehouden. Wel verzoeken wij u dat 
materiaal eerst uit te kavelen en goed te nummeren en te prijzen om te 
voorkomen dat de veilingmeesters dit moeten doen. U kunt uw materiaal 
afgeven tijdens de bijeenkomst of toesturen naar de adressen zoals vermeld 
in de binnenomslag. Ook u heeft vast wel dubbel materiaal waar een ander 
naar op zoek is. Dus zoek s.v.p. uw materiaal bij elkaar en biedt het aan !  
 
 





 20

 
Wilt u svp uw dubbelenalbum nakijken om te zien of u de bovenstaande 
leden kunt helpen? Neem uw ruilmateriaal mee naar de volgende 
bijeenkomst ! Als u zelf ook iets zoekt: meldt dit dan bij het bestuur 
zodat u hier ook kan worden vermeld ! Alvast bedankt. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Een Oerlikon elektrische trein die op Edifil 482 staat afgebeeld. 
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