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WIE WAT WAAR 

 
Drukwerk: Drukkerij De Gans 
Maanlander 31, Amersfoort 

 
Overname van artikelen is toegestaan na schriftelijke toestemming van het bestuur. 

BESTUUR 
Voorzitter Martien (M.A.G.M.)  

van Helvert 
voorzitter@deloupeleusden.nl 

033-4946454 
Vicevoorzitter Dick (D.J.G.) Kroon vicevoorzitter@deloupeleusden.nl 

06-48422246 
Secretaris Trientsje (T.) Dijkstra-

Postma 
Landweg 6, Leusden 

secretaris@deloupeleusden.nl 
06-11003145 

Penningmeester Geurt (G.) Ditewig penningmeester@deloupeleusden.nl 
0318-513222 

Financiën NL29 INGB 0003 0845 83 t.n.v. Penningmeester De Loupe 
Website www.deloupeleusden.nl  

   
RONDZENDVERKEER (RZV)  
Contactpersoon Michel (M.) Jimmink 

Benedictijnenhove 25 
3834 ZA Leusden 
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06-52898698 
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0318-524595 
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Dick (D.P.) Klaassen d.p.klaassen@hccnet.nl 
06-14114128 

Pers Leo (L.J.) van Asselen lva51@hotmail.com 
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clubblad 
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Mees (M.A.) Heijink 0318-524595 
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 
EN BESTUURSMEDEDELINGEN 

 

Beste postzegelvrienden en -vriendinnen, 

 

Ik zal het meteen maar bekennen: bij het verslaan van de ledenvergadering 

op 24 november heb ik me wat laten meeslepen door het gepassioneerde 

betoog van de vicevoorzitter in zijn pleidooi richting de leden om zich be-

schikbaar te stellen voor de vele taken die er in een vereniging zoals de onze 

uitgevoerd moeten worden. In de afgelopen maanden is dit onderwerp vaak 

in het verenigingsblad aan de orde geweest, maar nu heeft de zoektocht ook 

een resultaat opgeleverd, of zelfs twee resultaten, want er hebben zich twee 

leden aangemeld voor het vervullen van de vacature voor de verspreiding 

van de verenigingsbladen. Onze hartelijke dank daarvoor ! 

Maar nog steeds zoeken we naar een persoon die zich verdienstelijk wil gaan 

maken voor de administratieve kant van het rondzendverkeer.  In het no-

vembernummer van ons blad vindt u op pagina 14 de beschrijving van die 

functie. Wie helpt ons uit de brand ! 

 

Tenslotte nog dit: Op 5 januari verwachten we velen van u op onze nieuw-

jaarsreceptie. Dat is altijd een gezellige bijeenkomst waarbij de penning-

meester zorgt draagt voor een hapje en een drankje, maar waar we dit jaar 

helaas ook een van onze leden gaan herdenken. Het betreft Jan Valkenburg 

die op 27 november op 82-jarige leeftijd is overleden.  

Zoals de Vlamingen zo mooi zeggen, ik zie u graag op woensdag 5 januari 

2022 (14.00 tot 16.00 uur, zaal open om 13.30 uur) en wens u allen alvast 

een prettige en veilige jaarwisseling.  

 

 

 

Martien van Helvert 

Voorzitter 
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WEER EEN PRACHTIGE KERSTZEGEL, 
GEMAAKT DOOR DICK KLAASSEN 
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AGENDA / VERGADERDATA / LEDENAMINISTRATIE 
 

 
Agenda vergadering 5 januari 2022  

Locatie: De Til, Hamersveldseweg 30, Leusden 
 

 13.30 uur: Postzegelen / Bekijken kavels 
1. Opening en welkom  
2. Bestuursmededelingen 
3. Verloting aanwezigheidsprijzen 
4. Veiling 1e gedeelte 
5. Pauze  
6. Verloting 
7. Veiling 2e gedeelte  
8. Sluiting 

 
De gereserveerde vergaderdatum 1e helft 2022: 
 
27 januari 
24 februari 
24 maart 
28 april 
26 mei 
 
De beursdata staan op de 
achterpagina 

Van de ledenadministratie 
Er zijn de volgende mutaties: 
Tegen het lidmaatschap van de heer Vijfhuizen uit Soest zijn geen bezwaren 
ingediend. Hij is nu dus officieel lid. 
Dick den Boer beëindigt zijn lidmaatschap wegens verhuizing naar Hoofd-
dorp.  
Wegens overlijden hebben wij helaas afscheid moeten nemen van Jan Val-
kenburg uit Scherpenzeel, lid sinds juni 2015. 
 
Zo beginnen wij het nieuwe jaar met 80 leden, waarvan 1 erelid en 9 dona-
teurs. 

Dick Klaassen, ledenadministrateur  
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VERSLAG BUITENGEWONE LEDENVERGADERING VAN  
24 NOVEMBER 2021 

 

De voorzitter opent de vergadering en zet uiteen dat deze vergadering is bij-

eengeroepen om het bestuurlijk voorstel tot aanpassing van de verenigings-

statuten en het huishoudelijk reglement in stemming te brengen. De concep-

ten voor die documenten zijn gepubliceerd in het verenigingsblad van okto-

ber. De daarop ontvangen opmerkingen en voorstellen van leden hebben ge-

leid tot reacties van de zijde van het bestuur en deze zijn verwerkt in een 

nota van wijziging welke is afgedrukt in het verenigingsblad van november. Er 

wordt een stembureau samengesteld met als bemanning de leden Wim Eg-

genkamp en Eric Lucassen. Er zijn deze middag 29 stemgerechtigde leden 

aanwezig, waarvan er één zijn/haar stembiljet blanco invult en 28 hun in-

stemming betuigen met de bestuurlijke voorstellen.  

De voorzitter dankt de aanwezigen voor het vertrouwen in het bestuur dat zij 

met deze uitslag hebben geuit. Daarnaast dankt hij in het bijzonder de heer 

Rob van Dijk voor diens inbreng en ondersteuning tijdens de voorbereiding 

van de documenten waarover wij vanmiddag hebben vergaderd. Hierna sluit 

hij de buitengewone ledenvergadering.  

 

 
VERSLAG GEWONE LEDENVERGADERING VAN 24 NOVEMBER 2021 

 

De voorzitter opent de vergadering waarvoor vanmiddag 29 leden naar onze 

vaste vergaderlocatie De Til zijn gekomen. Hierna krijgt de vicevoorzitter het 

woord om de leden te doordringen van het feit dat er een ernstige dreiging 

boven onze vereniging hangt. Het kost namelijk erg veel moeite om vacatu-

res te vervullen. De tot nu toe vergeefse zoektocht naar een opvolger van 

Anita Menting als financieel medewerker voor het rondzendverkeer is wat 

dat betreft exemplarisch voor de moeite die leden hebben om zich aan te 

melden als vrijwilliger.  

Later in januari zal het bestuur een rooster van aftreden presenteren en het 

is gezien de leeftijd van de bestuursleden niet uit te sluiten dat er in 2022 of 

2023 een of meer van hen zullen aftreden. Wanneer het dan opnieuw zo las-

tig wordt om vervangers te vinden dan kan het gauw afgelopen zijn met onze  
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VERVOLG VERSLAG  
 

bloeiende vereniging. Het scheelde een jaar of tien geleden ook maar een 

haartje of De Loupe was opgeheven. Toen werd de vereniging op het nipper-

tje gered door een actie vanuit Veenendaal. Dat risico gaan we toch niet op-

nieuw lopen ! Degenen die in dit betoog een verwijt zien, hebben het goed 

gezien. Maar dan niet een verwijt aan de ca. 25 leden die zich nu al als vrijwil-

liger verdienstelijk maken voor de vereniging. Zij geven het voorbeeld. Nu 

zijn anderen aan de beurt om een tijdje een deel van de kar te trekken. 

Iedereen is het er over eens: de nieuwe kerstzegels, uiteraard van de hand 

van Dick Klaassen, zien er weer letterlijk schitterend uit. Als warme broodjes 

gaan de velletjes over de toonbank. Om aan de verwachte vraag door niet 

aanwezige leden en anderen te kunnen voldoen wordt er een nabestelling 

gedaan.  

De veilingresultaten zijn als volgt: 26 van de 57 kavels van de reguliere veiling 

wisselen van eigenaar. De 28 kavels van de restantenveiling worden alle ver-

kocht.  

Om vier uur sluit de voorzitter de bijeenkomst. 

 

Verslag:  
Martien van Helvert 

 
 
 
 
 
 
 

 

GEZOCHT: 
Aantallen zegels van Oostenrijk, Michelnr. 35 tot Michelnr. 138, i.v.m. tan-
dingen. Met en zonder lakstrepen. 
Aanbieden aan Henk v.d. Burgwal, 06-20133255 
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KAVELLIJST 5 JANUARI 2022 

 

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

1 Zwitserland mi diverse O.X.XX      11,00  

2 Duitse Rijk mi 8/12 O     7,50    1,00  

3 Indonesië mi Diverse X/XX       5,00  

4 Duitse Rijk mi diversen O/X  500,00   19,50  

5 België mi diversen XX       6,00  

6 Duitse Rijk mi D16/22 O   18,00    2,00  

7 Zuid Korea mi 2/6 XX   36,00    3,00  

8 Duitse Rijk mi 370/71 O   20,00    2,00  

9 
Liechten-
stein mi diversen O  140,00   12,00  

10 België mi 776/80 XX   17,00    2,00  

11 België mi 221/22 XX   14,00    2,00  

12 België mi 270/74 XX   15,00    2,50  

13 België mi 503/4 XX   22,00    2,50  

14 Duitse Rijk mi k14 O   40,00    5,00  

15 Duitse Rijk mi 119/38 O  120,00   14,00  

16 Nederland nvph diversen O  270,00   17,00  

17 Oostenrijk mi 1910 en225/27 XX   46,00    4,50  

18 Oostenrijk mi 487 en 488/93 XX   42,00    4,50  

19 Oostenrijk mi jaar 1935 n 513/17 XX  114,00   11,40  

20 Ned. Antillen nvph 206/8 XX   18,00    2,00  

21 Nederland nvph 1602/3 bl1623 XX   14,00    1,50  

22 Nederland nvph 404-542/43 XX     9,50    1,25  

23 Nederland nvph 561/2 en 1678/81 XX   13,00    1,50  

24 Nederland nvph 3 O  170,00   20,00  

25 Nederland nvph 9 O   40,00    5,00  

26 Nederland nvph 11 O  125,00   15,00  

27 Nederland nvph 14 O   90,00   11,00  

28 Nederland nvph 17 O   18,00    2,25  

29 Nederland nvph 25 O   55,00    6,50  

30 Nederland nvph 28 O   50,00    6,00  

31 Nederland nvph 49 O  150,00   18,50  

32 Nederland nvph 98 O   25,00    3,00  

33 Nederland nvph 100 O   45,00    5,50  

34 Nederland nvph 347 O   20,00    2,50  

35 Nederland nvph 349 O   45,00    5,50  
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VERVOLG KAVELLIJST 5 JANUARI 2022 

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

36 Italië mi 1613/18 XX     3,60    1,00  

37 Duitsland mi Blok 2 XX   25,00    5,75  

38 Duitsland mi Blok 3 XX     8,50    2,25  

39 Duitsland mi Blok 22 XX     4,50    1,25  

40 Duitsland mi Blok 37 XX     9,00    2,25  

41 Duitsland mi 1631/35 O   10,50    2,75  

42 Berlijn mi 
266/9-295/8-310/3-
354/7 XX     7,50    2,00  

43 Berlijn mi 488/9 XX     6,50    1,75  

44 Berlijn mi 836/7 XX     7,50    2,25  

45 Berlijn mi H.Bl 20 XX   10,50    2,75  

46 Belgje mi 1276/81 XX     6,00    1,75  

47 Turkije mi 205/6    boekje cept O     9,00    2,00  

48 Turkije mi 249/50  boekje cept O   13,00    3,25  

49 Zwitserland mi 218/21 O   21,00    5,00  

50 Zwitserland mi 262/65 O   17,00    4,25  

51 Zwitserland mi 266/69 O   16,50    4,00  

52 Zwitserland mi 550/54 XX   16,70    4,25  

53 Zwitserland mi 555/59 XX   25,00    6,00  

54 Duitse Rijk mi 3 O   60,00   17,50  

55 Duitse Rijk mi 18 O   12,50    3,75  

56 Duitse Rijk mi 37 O   10,00    2,75  

57 Duitse Rijk mi 45/50 O   12,50    3,50  

58 Duitse Rijk mi 98/100 O     9,00    2,25  

59 Nederland nvph R 94/97 O   50,00   13,50  

60 Nederland nvph 647/48 XX     4,50    1,25  

61 Nederland nvph 1038/41 XX     4,00    1,00  

62 Nederland nvph 1052/54 XX     5,25    1,25  

63 Nederland nvph D 20/24 O     7,50    2,25  

64 Nederland nvph 
1131 compleet vel 
met plaatfout XX      10,00  

65 Nederland nvph 
1174 compleet vel 
met plaatfout XX       7,50  

66 Nederland nvph 
1201 compleet vel 
met platfout XX      10,00  

67 Ned.Antillen nvph 695/99 XX     7,75    2,25  
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VERVOLG KAVELLIJST 5 JANUARI 2022 
 

68 Noorwegen mi 159/61 X  200,00     55,00  

69 Oostenrijk mi stokboek met zegels pf. XX        45,00  

70 DDR mi stokboek met zegels pf. XX  900,00     90,00  

 
 
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, Leusden 
 
 

BIEDNUMMER 
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GORCH FOCK – EEN SCHIP VOL HISTORIE 
 

De Gorch Fock is een zeilschip, gebouwd als opleidingsschip voor de Deut-
sche Kriegsmarine in 1933. Het schip werd genoemd naar de dichter Gorch 
Fock (eigenlijk Johann Wilhelm Kinau – 1880- 1916) die als zoon van zeevisser 
Heinrich Kinau en zijn vrouw Metta werd geboren op het eiland Finkenwär-
der bij Hamburg. Gorch Fock schreef talrijke korte verhalen en gedichten, in 

Noord Duits dialect en in Hoogduits, vaak met onder-
werpen ontleend aan de zeevaart, zoals Hamborger 
Janmaten (1913) en Fahrensleute (1914). Gorch Fock 
komt om het leven in de zeeslag voor het Skagerrak 
op 31 mei 1916 aan boord van de kruiser Wiesbaden.  
 
Het schip, een als driemastbark getuigd, werd ge-
bouwd in opdracht van de Reichsmarine (de voorloper 
van de Kriegsmarine). Er was een vervanger nodig 
voor het opleidingsschip Niobe dat in 1932 in zwaar 

weer vergaan was. Het schip werd in nauwelijks honderd dagen gebouwd op 
de scheepswerf van Blohm & Voss in Hamburg en liep op 3 mei 1933 van sta-
pel. Het geld voor de bouw van het schip kwam van een inzamelingsactie on-
der de naam ‘Volksspende Niobe’, op touw gezet door de Flottenbund Deut-
scher Frauen en de Deutsche Flottenverein.  
 
Op 27 juni 1933 werd het schip in 
dienst genomen met als comman-
dant kapitein ter zee Raul Mewes. 
Negen officieren en 56 onderoffi-
cieren zorgden voor de opleiding 
van 198 zeekadetten. In 1935 
kwam het schip onder de vlag van 
de toen door Hitler nieuw opge-
richte Kriegsmarine. In 1939 werd het schip, samen met de zusterschepen 
Horst Wessel en Albert Leo Schlageter uit actieve dienst genomen en als 
woonschip gebruikt, in 1942 in Swinemünde en in april 1944 in Kiel. Daarvan-
daan werd het naar het eiland Rügen gesleept. Bij het naderen van de Sovjet-
troepen in het voorjaar van 1945 werd het schip uit de haven gesleept naar 
een ligplaats voor het schiereiland Drigge, waar het op 27 april 1945 buiten  
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VERVOLG GORCH FOCK  
 

dienst werd gesteld. De uitrusting werd aan wal opgeslagen en een kleine be-
manning bleef achter op het schip onder commando van Oberboots-
mannmaat Karl Köhnke. Op 29 april 1945 werd besloten het schip te laten 
zinken om te voorkomen dat het in Sovjet handen zou vallen, maar op 30 
april stonden de verkenners van het Sovjetleger al op zichtafstand waarna 
Sovjet tanks het schip beschoten. De Gorch Fock incasseerde drie granaat-
treffers waardoor het schip licht werd beschadigd. Om twee uur ’s middags 
bracht men alsnog de springlading tot ontploffing en het schip zonk naar de 
bodem van de zee met de masten nog boven water. 

 
 
Na het einde van de oorlog werd het schip in 1947 als herstelbetaling naar de 
Sovjet Unie overgebracht, waarbij de bergingskosten van 450.000 
Reichsmark ten laste van de Duitse regering kwamen. Het schip werd naar de 
Neptun werf in Rostock gebracht. De totale kosten voor de berging en reini-
ging liepen op tot RM 
800.000,00. In 1949 werd het 
schip geheel gerestaureerd en 
kreeg de naam Towaritsch 
(Товарищ = Kameraad) en op 
15 juni 1951 in dienst gesteld 
van de Sovjet Marine met als 
thuishaven Cherson aan de 
Dnjepr.  
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VERVOLG GORCH FOCK  
 

Het schip maakte een wereldreis en won in 1974 en 1976 Operation Sail.  
 
Na het uiteenvallen van de Sovjet Unie werd het schip eigendom van de han-
delsvloot van Oekraïne, maar het schip werd, wegens gebrek aan geld, al in 
1993 aan de wal gelegd. In 1995 voer het naar Newcastle-upon-Tyne waar 
privé investeerders het schip wilden laten repareren. Dit mislukte vanwege 
de hoge kosten en uiteindelijk werd de Towaritsch in 2003 door het Ukraïnse 
ministerie van onderwijs verkocht aan de Duitse vereniging ‘Tall-Ship Friends’ 
en met het dokschip Condock V naar Wilhelmshafen gebracht waar ze gedu-
rende Expo 2000 als vlaggenschip diende.  
 

 
Omdat de thuishaven van de Gorch Fock tot 1945 Stralsund was, werd het in 
2003 daar naartoe terug gebracht. In Stralsund werd het schip in zoverre her-
steld dat het bleef drijven, waarna het in november 2003 de oude naam 
Gorch Fock terugkreeg.  
Het schip is nu een museum schip en trekt veel belangstellende bezoekers.  
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VERVOLG GORCH FOCK  
 

De Duitse regering liet in 1958 een nieuw opleidingsschip voor de marine 
bouwen onder dezelfde naam Gorch Fock. Het schip, met als thuishaven Kiel, 
maakte vele reizen en nam aan veel Tall Ship manifestaties, zoals in Bremer-

haven, Rostock en Kiel deel. 
In januari 2011 maakte een 
tocht om Zuid Amerika, langs 
Kaap Hoorn. Van vele reizen 
zijn souvenirs in de vorm van 
postzegels en stempels uitge-
geven. Voer voor verzame-
laars in overvloed. Overigens, 
inmiddels ook voer voor ver-
zamelaars, op het vroegere 
bankbiljet van 10 Deutsche 
Mark stond de Gorch Fock 
ook in volle glorie afgebeeld.  

Een mooi schip, mooie zegels en een bijzonder fraai verzamelobject.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bron : Nieuwsbrief KNBF november 2021 

Tekst :Frans Haverschmidt 

Bewerking : Dick Klaassen 
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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 1e helft 2022 

8 januari, 12 februari, 12 maart 
9 april, 14 mei en 11 juni 


