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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 
EN BESTUURSMEDEDELINGEN 

 

Beste postzegelvrienden en -vriendinnen, 

 

De voorzijde van dit clubblad laat aan duidelijkheid niets te wensen over, 

maar roept tegelijkertijd ook vragen op. Het zit als volgt: Net op het moment 

dat we meenden dat alles voor de ledenbijeenkomst op 24 november in kan-

nen en kruiken was, besloot het kabinet tot een aantal maatregelen om de 

toename van corona-besmettingen in te dammen. Een van die maatregelen 

betreft het sluiten om acht uur van de deuren van horeca-ondernemingen. 

Omdat onze vergaderlocatie, De Til onder deze sector valt, kan onze ledenbij-

eenkomst op 24 november dus geen doorgang vinden. Dat impliceert echter 

dat na de beurs van 11 december we elkaar pas weer zullen ontmoeten op 

de nieuwjaarsbijeenkomst van woensdag 5 januari………. als dat tenminste 

niet opnieuw door Rijksmaatregelen wordt doorkruist.    

Maar bijzondere omstandigheden vragen om bijzondere besluiten en tijdens 

de zaterdagmiddagbeurs van 13 november besloot het bestuur zich in te zet-

ten voor een alternatief. Dankzij de medewerking van het management van 

De Til zijn we er in geslaagd een andere optie te realiseren. We verhuizen de 

geplande bijeenkomst naar de middag van de 24ste november en houden 

vanaf 13.30 uur de aangekondigde buitengewone ledenbijeenkomst, als-

mede een gewone bijeenkomst. De samenkomst krijgt op deze manier wel 

een extra-buitengewoon karakter, maar we vertrouwen er op dat de leden 

begrip hebben voor de gemaakte keuze en tevens in staat zijn zich op dat 

tijdstip vrij te maken van andere verplichtingen.  

 

Namens het bestuur nodig ik jullie allen uit voor de ledenbijeenkomst op 

woensdag 24 november. Tijdens deze bijeenkomst gaan we twee agenda’s 

afwerken. We beginnen met een buitengewone ledenvergadering waarin we 

streven naar besluitvorming over de aangepaste Statuten en het aangepaste 

Huishoudelijk Reglement van onze vereniging. 

We zijn daar een lange tijd intensief mee aan de slag geweest en dat resul-

teerde in het voorstel dat was opgenomen in het clubblad van oktober. In de  
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VERVOLG VOORWOORD  

 

afgelopen weken reageerden enkele leden met commentaar en voorstellen 

tot wijziging. Onze dank daarvoor. Het bestuur heeft zijn standpunten ten 

aanzien van die voorstellen neergelegd in een Nota van Wijziging. Deze Nota 

treft u aan in dit verenigingsblad.   

En dit brengt ons bij het doel van de buitengewone ledenvergadering. Wij 

verzoeken u in een schriftelijke stemming aan te geven of u instemt met het 

bestuurlijk voorstel. Dat bestuurlijk voorstel bestaat uit de teksten van de 

Statuten en het Huishoudelijk Reglement zoals die zijn afgedrukt in het okto-

bernummer van het verenigingsblad, aangepast met de standpunten van het 

bestuur op de eerder ontvangen reacties van de leden.  

In het tweede deel van de bijeenkomst is er waarschijnlijk nog genoeg tijd 

om toe doen waarvoor we eigenlijk maandelijks bijeenkomen en dat is post-

zegelen.  

 

Zoals inmiddels tot de traditie van De Loupe behoort, zullen er ook dit jaar 

weer kerstzegels verschijnen. Dick Klaassen heeft een paar fraaie ontwerpen 

gepresenteerd. De keuze is bij het ter perse gaan van dit maandblad nog niet 

bepaald, maar u kunt wel alvast laten weten of u een of meer velletjes wilt 

afnemen. De prijs is dit jaar € 9,10 voor een velletje met tien zegels. Bestellen 

kan op 24 november maar kan ook telefonisch of per e- mail bij het secretari-

aat. We gaan er van uit dat de levering in elk geval op de beurs van 11 de-

cember zal geschieden. 

En nu we het toch over de beurs hebben, doordat de zaterdagmiddagbeurs 

tegenwoordig kan beschikken over twee zalen is er één plek vrij voor een 

standhouder. Leden van De Loupe die een middag per maand handel in post-

zegels of munten willen drijven moeten maar eens contact opnemen met 

Geurt Ditewig. Treuzel niet, want wie het eerst komt ………. ! 

 

De vacature voor de administratie van het RondZendVerkeer staat nog 

steeds open. Mijn herhaalde oproep om je hiervoor beschikbaar te stellen 

heeft nog geen effect gehad. In ons bestuurlijk overleg hebben we gebrain-

stormd over de vraag waarom er zo weinig animo onder de leden is voor 

deze klus. Waarschijnlijk ligt het aan de onbekendheid van de inhoud van dat  
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VERVOLG VOORWOORD  

 

werk. Anita Menting heeft daarom een overzicht gemaakt van de werkzaam-

heden die zij in de loop van het jaar verricht en hoeveel tijd dat van haar 

vergt. Verderop in dit blad treffen jullie dat overzicht aan. Lees het a.u.b. een 

door en stel jezelf de vraag of dit geen nuttige besteding van jouw tijd kan 

zijn. Anita of Michel beantwoorden graag je eventuele vragen. 

 

Tot ziens op woensdag 24 november, aanvang 13.30 uur. En vergeet niet je 

mondkapje en telefoon met QR-code mee te brengen 

 

 

Martien van Helvert 

Voorzitter 
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AGENDA / VERGADERDATA / LEDENAMINISTRATIE 
 

 
Vergadering 24 november 2021  

Locatie: De Til, Hamersveldseweg 30, Leusden 
 

 13.30 uur: Postzegelen / Bekijken kavels 
Buitengewone ledenvergadering 

1. Opening en welkom  
2. Bestuursmededelingen 
3. Stemming 

Gewone ledenvergadering 
4. Verloting aanwezigheidsprijzen 
5. Veiling 
6. Pauze  
7. Verloting 
8. Restantenveiling  
9. Sluiting 

 
De gereserveerde vergaderdatum 1e helft 2022: 
6 januari 
27 januari 
24 februari 
24 maart 
28 april 
26 mei 
 
De beursdata 
staan op de 
achterpagina 
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VERSLAG GEWONE LEDENVERGADERING VAN 27 OKTOBER 2021 
 

Om acht uur precies opent de voorzitter de bijeenkomst; vanavond 
telt die 35 aanwezigen waaronder één kandidaat-lid. De voorzitter 
vraagt de leden om zoveel als mogelijk afstand van elkaar te houden, 
want we zitten in een kleine zaal en er is sprake van een toenemend 
aantal besmettingen in ons land. Er dreigen nieuwe beperkende maat-
regelen en zelfs een lockdown. Vervolgens memoreert hij de buitenge-
wone ledenvergadering op 24 november waarin aangepaste versies 
van de statuten en het huishoudelijk reglement behandeld gaan wor-
den. Het clubblad van oktober bevat de teksten van de documenten 
die op 24 november aan de orde zijn. Neem dit blad dus mee naar de 
vergadering. 
Dan is het woord aan Gera Weimar die een powerpointpresentatie 
verzorgt over vlinders en de planten waarvan en waarmee die insecten 
leven. De afbeeldingen zijn indrukwekkend en de hoeveelheid infor-
matie overstelpend. Gera dankt degenen die al die gegevens hebben 
verzameld en met name ook Dick Klaassen die de digitale kennis en 
vaardigheid inbracht die tot deze boeiende voordracht heeft geleid. De 
leden belonen Gera met een verdiend applaus.  
De veilingen vertonen een wisselend beeld. De reguliere veiling laat 38 
retouren zien van de 56 kavels, terwijl er van de 36 kavels van de res-
tantenveiling slechts drie geen nieuwe eigenaar vinden. Van de twee 
sterkavels wordt er één verkocht. 
De voorzitter dankt ieder voor het serieus omgaan met de anderhalve-
metermaatregel en sluit even na tien uur de bijeenkomst.  

Verslag: Martien van 
Helvert 
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KAVELLIJST 24 NOVEMBER 2021 

 

Nr. Land Cat. Omschrijving Kwal. Cat.wrde   Inzet  

1 Frankrijk mi blok  4 O    40,00      5,00  

2 Frankrijk mi 840/43 O    18,00      2,00  

3 Frankrijk mi 861/5 O    42,00      5,00  

4 
Letland en 
Litouwen mi diversen O         2,00  

5 
Liechten-
stein mi diversen O    70,00      5,00  

6 Oostenrijk mi diversen XX    40,00      4,00  

7 België mi 1278/81 XX     5,50      1,00  

8 België mi 304 X    22,00      2,50  

9 België mi 266/69 X    30,00      3,50  

10 België mi 191/203 X    50,00      5,00  

11 België mi 110/12 X    70,00      9,50  

12 België mi 82-85/6 iii X    40,00      5,00  

13 België mi 104/6 O    55,00      6,00  

14 Duitse Rijk mi 4 O    15,00      2,00  

15 Duitse Rijk mi 22 O    40,00      4,50  

16 Duitse Rijk mi D 82/3 O  400,00    36,00  

17 Oostenrijk mi 
26 persoonlijke 
zegels         25,00  

18 Oostenrijk mi Diverse      40,00      4,00  

19 Oostenrijk mi diverse      60,00      6,00  

20 Oostenrijk mi 1910      42,00      4,00  

21 Oostenrijk mi 225/7 en 424      47,00      4,75  

22 Oostenrijk mi 433/41 en 442/6    215,00    22,00  

23 Nederland nvph 671/75      55,00      5,50  

24 Nederland nvph 296/99      52,00      5,25  

25 Nederland nvph 220/23      48,00      4,80  

26 Nederland nvph 392/96       5,00      1,00  

27 Nederland nvph Steden velletjes      78,00      8,00  

28 Nederland nvph Steden velletjes O    58,00      5,80  

29 Nederland nvph Steden velletjes O    44,00      4,50  

30 Nederland nvph Steden velletjes O    20,00      2,00  

31 Nederland nvph Velletje bomen O    40,00      4,00  

32 Zwitserland   bod        bod  
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VERVOLG KAVELLIJST 24 NOVEMBER 2021 
Nr. Land Cat. Omschrijving Kwal. Cat.wrde  Inzet  

33 Oostenrijk mi 2928/35 XX    20,00     9,00  

34 Oostenrijk mi 3124/26 XX    13,00     6,00  

35 Oostenrijk mi 3191/98 XX    28,00    12,00  

36 Oostenrijk mi 2980-3093-3192 XX      4,50     2,00  

37 Israël mi Blok  1 O    75,00    20,00  

38 Libië mi 
1591/95   strip van 
5zegels XX      7,50     2,00  

39 Vaticaan mi Blok 3 XX      3,50     1,25  

40 Berlijn mi 135 O      4,00     1,00  

41 Berlijn mi 136/7 O      7,25     2,50  

42 Berlijn mi 149 O    11,00     3,25  

43 Berlijn mi 213 O      6,75     2,25  

44 Berlijn mi 254/65 O      7,50     2,50  

45 Berlijn mi 488/91 XX      6,75     2,25  

46 Berlijn mi 510/13 XX      3,75     1,25  

47 Duisland mi 2113/14 O        1,00  

48 Duits Rijk mi 
71/82 generaal 
gourv. XX    13,50     4,25  

49 Duitse Rijk mi 
83/6   generaal 
gourv. XX      5,25     1,50  

50 Duitse Rijk mi 
88  b  generaal 
gourv. XX      4,50     1,25  

51 
Bohemen 
und Mahren mi 20/27-29/32-34/37 XX      7,50     2,25  

52 
Bohemen 
und Mahren mi 90/110 XX    12,00     3,50  

53 Zwitserland mi 1675/79 O      6,50     2,00  

54 Zwitserland mi 1731/34 O      6,60     2,25  

55 Zwitserland mi 1796/1800 O      9,00     3,00  

56 Zwitserland mi 1809 O      9,00     2,75  

57 Zwitserland mi 1820/26 O    13,50     4,25  

Kwaliteitscodering:  xx = postfris 
 x = ongebruikt met plakker, met of zonder gom 
 o = gestempeld 

Uw kavelbeheerder kan altijd nieuwe veilingkavels gebruiken: 
Mees Heijink - tel 0318-524595 

Voor schriftelijk bieden kunt u gebruik maken van 
het formulier op de volgende pagina  
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SCHRIFTELIJKE BIEDING  
 

 

 
 
 
 

Naam:  

Adres:  

Postcode / woonplaats:  

Telefoon:  

E-mail adres:  
 

Ondergetekende verzoekt de volgende kavels aan te kopen tegen maximaal 
het vermelde bod. 

 

Kavelnum-
mer 

Bod Aankoop Kavelnum-
mer 

Bod Aankoop 

      

      

      

      

      

      
 

Ondergetekende verklaart tevens bij toewijzing van de aangevraagde kavels 
de daaraan verbonden betalingsverplichting na te komen. 
 
Handtekening: 
 
 

Formulier inleveren bij of zenden aan:  
Dick Kroon, 
Grondel 15, 

 
 

BIEDNUMMER 
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WAT KOMT ER ZOAL KIJKEN BIJ DE FINANCIELE ADMINISTRATIE VAN HET 
RONDZENDVERKEER 

 

Helpen met uitzoeken boekjes en vullen boxen, samen met Michel Jim-
mink. In augustus een paar dagdelen.  

Maken van een Excel bestand voor het bijhouden van de uitnamen uit 
de boekjes. Dit is een kwestie van kopiëren en plakken van de lijst die 
je van Michel krijgt. (lijst indeling boxen) Dit kan in een dagdeel klaar 
zijn.  

In de loop van het seizoen krijg je via Michel de lijsten en het geld uit 
de boxen. Tevens krijg je via de penningmeester de bankafschriften 
van het eigen bankrekeningnummer van het rondzendverkeer. De lijs-
ten verwerk je in het Excel-bestand. Je kijkt dan tegelijk de enveloppen 
na, of de uitname van postzegels overeenkomt met het geld dat in de 
enveloppen zit. Het ligt eraan hoeveel lijsten je per keer krijgt, hoeveel 
werk het is. Je kan  dit zelf indelen. Eind april moet alles ingevoerd zijn. 

Begin mei (einde seizoen RZV) moet de eindafrekening gemaakt wor-
den. Dit is even wat rekenwerk, maar dat doet Excel eigenlijk voor je 
(mits je de goede formules geeft). Hierna de gegevens mailen naar de 
inzenders van de boekjes. Deze kijken het na. Als alles goed is mail je 
dit naar de penningmeester, zodat hij kan  uitbetalen. Het rekenwerk 
is een dagdeel werk, en het mailen ook zoiets.  

Anita Menting 
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NOTA VAN WIJZIGING 
 

Ontvangen reacties op de concept-Statuten en het concept-
Huishoudelijk Reglement van De Loupe en het standpunt 
van het bestuur (24-11-2021) 
 

Statuten 
 
Ontvangen Reactie: Art. 1: de Statuten zijn niet voor onbepaalde tijd 
aangegaan; de vereniging is voor onbepaalde tijd aangegaan. Al zou je 
statuten voor onbepaalde tijd kunnen aangaan, dan zouden deze dus 
ook niet meer gewijzigd kunnen worden. 
Bestuurlijk standpunt: De vereniging en daarmee de statuten worden 
voor onbepaalde tijd aangegaan. De term onbepaalde tijd  wordt hier 
gebruikt in de betekenis van een niet nauwkeurig aangewezen  peri-
ode. Bij iedere volgende statutenwijziging kan eventueel een dan ge-
wenste periode worden bepaald.  

 
Ontvangen Reactie: Art. 4.1.f: omdat er in het Huishoudelijk Regle-
ment niets is vastgelegd over het wijzigen van contributie, stel ik voor 
dat aan dit artikel wordt toegevoegd “Dit na raadpleging van de tijdens 
een ledenbijeenkomst aanwezige leden.” 
Bestuurlijk standpunt: WIJZIGING: Geen bezwaar tegen deze toevoe-
ging. Deze toevoeging zal ook plaats vinden in art.4.2.h 

 
Ontvangen Reactie: Art. 4.2.g: ik stel voor om dit artikel te laten ver-
vallen. Het verenigingsblad heeft regelmatig artikelen op basis waar-
van de filatelistische kennis van leden wordt vergroot. Dit is ook een 
van de doelstellingen van de vereniging; zie art. 2. Door jeugdleden het 
maandblad niet te geven, ondergraaf je een van de doelstellingen van 
de vereniging.  
Daarnaast stel ik voor om dit artikel te vervangen door een artikel dat 
zegt dat jeugdleden het maandblad ontvangen zonder dat hier beta-
ling tegenover staat. Mijn overweging hierbij is dat wanneer zich 
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jeugdleden aanmelden, De Loupe het vergroten van filatelistische ken-
nis juist zou moeten stimuleren. 
Bestuurlijk standpunt: WIJZIGING: het huidig artikel 4.2.g. laten ver-
vallen en vervangen door “Jeugdleden ontvangen naar eigen voorkeur 
wel of niet het Maandblad Filatelie”. 
 
Ontvangen Reactie: Art. 7: de eerste zin loopt niet. Mijn voorstel is om 
de zin te laten eindigen na het woord “ledenvergadering”. Vervolgen 
met “De taken van de overige bestuursleden worden in onderling 
overleg verdeeld.”  
Bestuurlijk standpunt: WIJZIGING: geen bezwaar tegen deze aanpas-
sing van de tekst. 

 
Ontvangen Reactie:  Art. 12.4: hier wordt niet duidelijk op welke wijze 
wordt gestemd (mondeling of schriftelijk). Zeker bij een voorgenomen 
ontbinding lijkt het mij wenselijk dat schriftelijk wordt gestemd. 
Zoals het er nu staat, geldt er in dit geval geen quorum van aanwezige 
leden. Het kan dus zijn dat bij een aanwezigheid van 6 leden en 3 be-
stuursleden 6 van de in totaal X leden kunnen besluiten om de vereni-
ging op te heffen. Mijn voorstel is daarom om een quorum van 2/3 van 
de leden te hanteren. Wanneer dit quorum niet aanwezig is, wordt 
binnen zes weken een nieuwe ledenbijeenkomst gehouden, waarbij 
een quorum niet vereist is. 
Bestuurlijk standpunt: WIJZIGING: Het voorstel wordt overgenomen 
en de tekst van art. 12.4 wordt als volgt: Over bedoeld voorstel tot 
ontbinding wordt schriftelijk gestemd. Het voorstel wordt slechts aan-
genomen indien tenminste 2/3e van de uitgebrachte geldige stemmen 
in een vergadering waar tenminste 2/3e van de leden aanwezig is, zich 
daarvoor uitspreekt. Wanneer dit quorum niet aanwezig is, wordt bin-
nen zes weken een nieuwe buitengewone ledenbijeenkomst gehou-
den, waarin een quorum niet vereist is”. 
 
Ontvangen Reactie: Art. 14: het deel van de zin “of het huishoudelijk 
reglement” m.i. weglaten. Deze zin heeft uitsluitend betrekking op de 
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statuten. Bovendien: “beslist het bestuur” is in strijd met de artikelen 
11.1 en art. 11.3. 
Bestuurlijk standpunt:  In de Statuten wordt wel vaker een bepaling 
opgenomen die voorschrijft wat er in het huishoudelijk reglement 
moet staan (zie artikel 4.1.c en 13). De schrijver verliest uit het oog dat 
het bestuur die bevoegdheid alleen heeft in de gevallen waarin de sta-
tuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien.  

 
Huishoudelijk Regelement 
 
Ontvangen Reactie: Het verenigingsjaar start niet op 1 maart maar op 
14 februari in verband met de start van PZV De Loupe bij de inschrij-
ving van het eerste lid op 14 februari 1990. Het verenigingsjaar eindigt 
dientengevolge op 13 februari. 
Bestuurlijk standpunt: Historisch valt er wat te zeggen voor het aan-
passen van de startdatum van De Loupe, maar in de praktijk zijn in alle 
eerdere versies van de statuten de nu genoemde data gehanteerd. We 
nemen het voorstel niet over. 
 
Ontvangen Reactie: Art. 2, 1e zin, voorlaatste woord (“die”) moet m.i. 
“dat” zijn. Dit betrekkelijk voornaamwoord heeft betrekking op “ver-
enigingsblad” en niet op “ledenvergadering”. Daarnaast: de voorlaat-
ste zin heeft m.i. geen betrekking op bedoeld besluit. Ik zou deze zin 
gewoon weglaten. 
Bestuurlijk standpunt: WIJZIGING  “Die” moet inderdaad worden ver-
vangen door “dat”. De voorlaatste zin wordt verwijderd.  
 
Ontvangen Reactie: Art. 4, 3e zin: hier wordt niet duidelijk welke meer-
derheid wordt bedoeld, een gewone of bijv. een 2/3e meerderheid. 
Bovendien: de aard van die meerderheid kan ook ingegeven worden 
door de statuten; zie bijv. art. 11.3 van de statuten. 
Bestuurlijk standpunt:  WIJZIGING: We vervangen “een meerderheid” 
door “de vereiste meerderheid”.  
 



vvpv de Loupe 18 november 2021 

 
 

Ontvangen Reactie:  Art. 11. In dit artikel dient in regel 4 t/m 9 de 
term verenigingsjaar te worden gewijzigd in kalenderjaar. Tevens moe-
ten de twee laatste zinnen onderling worden verwisseld.  
Bestuurlijk standpunt: WIJZIGING:  De regels 4 t,m 9 worden gewijzigd 
in : Na afloop van het kalenderjaar brengt de penningmeester namens 
het bestuur verslag uit. Aan het einde van het kalenderjaar stelt hij zijn 
boekhouding ter beschikking van de kascommissie teneinde deze com-
missie in staat te stellen de financiën van de vereniging te controleren. 
Hij stelt in overleg met het bestuur de begroting op voor het volgende 
kalenderjaar. 
 
Ontvangen Reactie: Art. 11: zijn de financiële cijfers over het vereni-
gingsjaar 1 maart 2020 – 28 februari 2021 al gemaakt en behandeld? 
Bestuurlijk standpunt: Deze vraag valt buiten de orde. Informatie hier-
over volgt. 
 
Ontvangen Reactie: Art. 19, de slotzin: niet de gewijzigde statuten, 
maar het gewijzigde Huishoudelijk Reglement wordt van kracht op ……. 
Bestuurlijk standpunt: WIJZIGING: De schrijver heeft gelijk; de tekst 
wordt gecorrigeerd. 
 
 
 

Nieuwe data HERTOGPOST 2021 

16 december t/m 18 december 2021 

's-Hertogenbosch - Brabanthallen 

Diezekade 2, 5222 AK 's-Hertogenbosch 
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DE NIKE VAN PAIONIOS 
 

Bij de naam Nike denkt u wellicht in de eerste plaats aan een bekend merk-
sportschoenen. Maar waar komt die naam vandaan? De schoenen zijn ver-
noemd naar Nike (spreek uit ‘Nikèh’ of ‘Niki’ in modern Grieks), in de klas-
sieke oudheid de godin van de overwinning.  

Eén van de beroemdste afbeeldingen die van 
deze godin zijn overgebleven is de Nike van 
Paionios. Een groot aantal fragmenten van 
deze Nike werd in 1875-76 door een team 
van Duitse archeologen in Olympia opgegra-
ven. Ze is daar nog steeds te bekijken in het 
archeologisch museum. Deze Griekse zegel 
uit 1979 laat haar zien in haar huidige staat 
(fig.1).Hoewel een aantal essentiële onder-
delen, waaronder gezicht, nek, voorarm en 
vleugels, ontbreken, is toch te zien hoe de 
godin elegant uit de hemel neerdaalt, haar 
gewaad van voren strak langs haar lichaam 
gevouwen, van achteren wapperend, een 
adelaar aan haar voeten. 
Oorspronkelijk stond ze voor de tempel van 

Zeus op een hoge zuil. Delen van de sokkel van die zuil zijn ook teruggevon-
den. Daar staat een bijzondere inscriptie op. 
"De Messeniërs en de inwoners van Nafpaktos 
hebben dit beeld, bekostigd uit de oorlogs-
buit, opgedragen aan Zeus Olympios. Paionios 
van Mende heeft het gemaakt, hij die ook de 
competitie won om de akroteria (de bekro-
ning van de hoekpunten op het dak) van de 
tempel te maken.”  
Door deze inscriptie is het mogelijk het beeld 
te dateren rond 420 voor Christus, een paar 
jaar na de Slag bij Sphacteria waarbij de Athe-
ners en hun bondgenoten wonnen van de 
Spartanen. Bovendien is, en dat is uitzonder-
lijk voor beelden uit de klassieke oudheid, de 
maker hierdoor bekend, Paionios van Mende.  
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VBERVOLG DE NIKE VAN PAIONIOS 
 

Mende was een stad in Noord-Griekenland. Over Paionios weten we verder 
overigens maar weinig. Vanaf het moment dat het beeld door de archeolo-
gen uit de grond werd gehaald sprak het tot de verbeelding. Het zal dan ook 
niemand verbazen dat, toen de ontwerper van de speciale postzegels voor de 
eerste nieuwe Olympische Spelen in Athene in 1896 Ioannis Svoronos opzoek 
ging naar klassieke afbeeldingen voor die zegels, hij niet om de Nike heen 
kon.  

Prominent prijkt een reconstructie van het 
beeld op de zegel van 5 Drachme (fig.2). Ook is 
de Nike te zien op een door de Griekse post in 
een aantal kleuren uitgegeven promotie-vignet 
(geen postzegel) voor de Olympische Spelen in 
Athene van 1906 (fig.3). Dit waren de zoge-
naamde tussenliggende spelen, door het Olym-
pisch Comité bedacht bij wijze van compromis 
als tweede reeks van Spelen die niet zoals de 
“echte” Spelen in 
wisselende ste-
den, maar perma-
nent om de vier 
jaar in Grieken-
land zouden wor-
den gehouden. 
Het bleef bij een 
eenmalig experi-

ment. 
In 1917 komen we de Nike weer tegen, nu op 
“zegels” van Epirus (fig.4). Epirus was een regio 
in Noord-Griekenland/Zuid-Albanië waar in de 
periode 1913-1920 door diverse landen veel 
strijd om is geleverd. Een creatieve handelaar 
in Parijs zag zijn kans schoon en liet een serie van negen ruwe zegels drukken 
die zowel getand als ongetand de postzegelmarkt overspoelden. Al snel bleek 
echter dat één en ander zuiver maakwerk was.  
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VERVOLG DE NIKE VAN PAIONIOS 
 

Bijzonder is nog de afbeelding van de Nike op deze Griekse zegel uit 1997 

(fig.5).De ontwerper heeft de reconstructie ditmaal in spiegelbeeld afge-
beeld! Een foutje? Of wellicht een bewuste keus vanwege de belijning van 
het zegelbeeld?  
We begonnen dit stukje met sportschoenen, en eindigen dan ook sportief. In 
2004 werden de Olympische Spelen in Athene gehouden. De Nike kreeg een 
prominente plaats op één kant van de Olympische medailles (samen met het 
Olympisch stadion in Athene). 

Op deze afbeelding met de uitvergrote rand van een blokje met Griekse me-
daillewinnaars is dat goed te zien (fig.6). De landen die daarna de Olympische 
Spelen organiseerden vonden dat kennelijk zo’n mooi symbool dat sindsdien 
alle Olympische medailles (inclusief die van Tokyo) zo’n zijde met de Nike van 
Paionios hebben. 
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VERVOLG DE NIKE VAN PAIONIOS 
 

 

 
Bron :  Nieuwsbrief KNBF oktober 2021 

Tekst : Joost Meijer, Postzegelvereniging Griekenland 

Bewerking :  Dick Klaassen 

 

 
 
 
 

GEZOCHT: 
Wie zoekt er nog iets? Geef het op aan de redactie en hoogst waarschijnlijk 
ziet u dan de volgende keer uw vraag hier staan! 
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V.v.P.V. "De Loupe"            BEGROTING voor 2022

Ontvangsten: Reëel 2019 Begr. 2022

Contributies 2.963,50€          2.500,00€              

Advertenties Clubblad 1.192,50€          850,00€                 

Omzet Post NL 6.274,15€          1.500,00€              

Omzetbonus Post NL 324,25€             xx

Opbrengst Veilingen 2.435,05€          2.200,00€              

Opbrengst Verlotingen 774,00€             750,00€                 

Tafelgeld Beurs 575,00€             300,00€                 

Batig saldo R.Z.V. 577,70€             700,00€                 

Rente 0,87€                 1,00€                     

Opbrengst Kerstzegels 416,40€             295,00€                 

Opm. : De Omzetbonus PostNL wordt tegenwoordig

            direct op de factuur in mindering gebracht. (xx)

15.533,42€        9.096,00€              

Uitgaven: Reëel 2019 Begr. 2022

Abonnementen Filatelie 1.645,60€          1.500,00€              

Verenigingsblad 868,93€             600,00€                 

Zaalhuur (incl. Beurzen) 988,50€             1.350,00€              

Afdracht Veilingen 2.056,05€          1.925,00€              

Aankopen Post NL 6.519,62€          1.440,00€              

Prijzen Verlotingen 159,50€             300,00€                 

Representatiekosten 57,75€               150,00€                 

Secretariaat 227,94€             450,00€                 

Website 36,30€               50,00€                   

Bankkosten 230,33€             250,00€                 

Bondsbijdrage KNBF 458,05€             475,00€                 

Clubmuseum -€                   50,00€                   

Kosten RZV 155,70€             150,00€                 

Aankoop Kerstzegels 477,50€             380,00€                 

Positief resultaat 1.651,65€          26,00€                   

15.533,42€        9.096,00€              
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AANMELDING LIDMAATSCHAP 
 

 

Ondergetekende 

verklaart dat hij/zij lid wil worden van de 
Vereniging van postzegelverzamelaars  

“De Loupe” te Leusden. 
 
Naam  : 
 

Geslacht   : M / V Geboortedatum : 
 

Voorletters : Roepnaam : 
 

Straat/huisnr.    : 
 

Postcode : Woonplaats : 
 

Telefoon : E-mailadres :  

Wilt u dit blad digitaal i.p.v. gedrukt ontvangen :  JA / NEE 
Wilt U deelnemen aan het RondZendVerkeer :   JA / NEE 
Wilt u het maandblad Filatelie ontvangen: JA / NEE  
 
Wat verzamelt U?    :-------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------ 

 
Invullen is niet verplicht, maar ingevulde gegevens worden bekend ge-
maakt aan de leden 

 
HANDTEKENING   DATUM:  
 
 
 
 

 

Contributie 01-01-2022 t/m 31-12-2022:   € 33,00 
 

over te maken op rekening NL29 INGB 0003 0845 83 
t.n.v. Penningmeester VVPV “De Loupe”, Leusden. 

Dit formulier opsturen naar of afgeven aan: 
Secretariaat VvPv De Loupe 

Landweg 6, 3833 VL Leusden 
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G. van Harten BV profileert zich in de 
markt als de specialist op het gebied 
van horizontaal en verticaal 
transport, zowel nationaal als inter-
nationaal. 
 
Door de jaren heen heeft G van Harten 
BV naam opgebouwd in zowel de 
food- als in de non food industrie. Het 
bedrijf bestaat uit een groep van vak-
kundige medewerkers, uitgerust met 
modern equipement. Onder ons equi-
pement bevindt zich o.a. onze vloot 
heftrucks, 4 puntlift portalen, hydrauli-
sche spindlejack systemen, sleep- en 
vijzel-materiaal. Onze projecten kunnen 
door ons team op basis van zowel re-
gie, turn-key als aangenomen werk 
worden uitgevoerd. 
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De Loupe te Leusden 
organiseert 

de Leusdense postzegelbeurs 
Elke tweede zaterdag van de maand (uitgezonderd juli en augustus) wordt in 
“De Til”, Hamersveldseweg 30 te Leusden, een beurs georganiseerd waar di-
verse handelaren en verzamelaars zegels, FDC’s, poststukken en munten te 
koop aanbieden.  

De toegang is gratis. 
U bent welkom in “De Til” tussen 13.00 en 16.30 uur. 

Voor informatie of het huren van een tafel kunt u contact opnemen  
met Geurt Ditewig, telefoon 0318-513222 

Rijdende op de A28/E30 
neemt u afrit 7 richting Leus-
den.  
Na tankstation Total gaat u bij 
het 2e verkeerslicht rechtsaf. 
“De Til” ziet u daarna aan uw 
rechterhand op de hoek van 
de zevende straat, de laatste 
zijstraat voor de volgende 
stoplichten 
Telefoonnr. 033-4941826 
 
Ruime parkeermogelijkheid. 

De gereserveerde data in 2021 
11 december, in 1e helft 2022 

9 januari, 13 februari, 13 maart 
10 april, 8 mei en 12 juni 


