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VAN DE VOORZITTER 
 
Toekomst van de ZHPV 
Het bestuur vraagt uw speciale aandacht voor dit onderwerp, omdat wij 
graag willen weten of er bij U op filatelistisch gebied wensen zijn, en of 
wij die met elkaar ook kunnen realiseren. Immers, stilstaan is achteruit 
gaan. Wij trachten te komen tot een vereniging waarbij erg veel (bijna 
alles) mogelijk is. Wij hopen daarmee ook meer leden te verwelkomen 
bij de door de ZHPV georganiseerde activiteiten. 
 
Daarom houden wij een ledenraadpleging zodat wij kunnen zien welke 
bestaande activiteiten eventueel verbetering behoeven en ook of er nog 
activiteiten moeten worden georganiseerd omdat wij die nu nog niet 
hebben bij de ZHPV. In het volgende nummer vindt u dan ook een 
vragenlijst met daarop een aantal onderwerpen. Wellicht heeft u zelf ook 
nog één of meer suggesties.  
 
Het is dus erg belangrijk dat u 
reageert, en daarom kunt u dat op 
verschillende manieren doen. Door 
het opsturen van de door u 
ingevulde vragenlijst per post of e-
mail, of u kunt de lijst achterlaten 
bij de leider van één van de drie 
beurzen. Om deelname aan deze 
raadpleging een extra impuls te 
geven worden er vijf nieuwe dikke 
stockboeken verloot onder de leden die de ingevulde vragenlijst hebben 
geretourneerd. 
 
Immers, elke reactie is een bouwsteen voor het bestuur om te bouwen 
aan een nog betere ZHPV. Alle leden worden overigens over de 
besluitvorming naar aanleiding van de raadpleging nauw betrokken. 
 
Ik zie uw reactie medio september (na het verschijnen van het volgende 
blad eind augustus) met vertrouwen tegemoet. 
 
Namens het bestuur, Simon Rotteveel. 
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VAN HET BESTUUR 
 
Van harte welkom 
In 2014 mochten we de volgende nieuwe leden in onze gelederen 
verwelkomen. De heer I. Starrenburg te Den Haag, de heren E. van der 
Aart, J.W. Boot, F.A. Ligtvoet en J. Stienstra, allen te Zoetermeer. Wij 
wensen hen veel (postzegel)plezier binnen de ZHPV.  
 
In Memoriam 
In de afgelopen periode ontvielen ons helaas twee prominente leden.  
Op 5 februari j.l. overleed Carel Schenk te Zoetermeer. Hij was 35 jaar 
lid van de ZHPV. Hij bezocht onze beurzen in Zoetermeer praktisch bij 
elke gelegenheid en daarnaast was hij jaren lang sectieleider van het 
rondzendverkeer in Zoetermeer. Ook was hij lid van Philatelica in 
Zoetermeer en daar actief als bibliothecaris van die vereniging. Kortom 
hij had veel verdiensten voor filatelistisch Zoetermeer. 
Op 19 maart stierf Piet Kulk te Den Haag. Hij was sinds 1968, vijf jaar 
na de oprichting, lid van de ZHPV. Hij was een graag geziene gast op 
filatelistische bijeenkomsten en een actief lid. Eind jaren negentig was hij 
nog drie jaar vicevoorzitter van de ZHPV. 
Wij wensen beide families sterkte in deze droeve dagen. 
 
Kort verslag ALV van 19 april 2014 
Deze vergadering, in de Plint in Leidschendam, verliep erg voorspoedig 

en er werden echt spijkers met koppen 
geslagen. De voorzitter memoreerde 
het succes van een viertal leden met 
hun tentoonstelling op de 
Filamanifestatie in Wijk aan Zee, de 
wens om speldjes voor ereleden en 
leden van verdienste aan te schaffen, 
pogingen om met andere verenigingen 

samen te werken en een op handen zijnde ledenraadpleging. 
De benoeming van twee leden van verdienste was een hoogtepunt 
tijdens deze bijeenkomst. 
Zowel het financieel als het algemene verslag werden goedgekeurd en de 
verkiezing van twee nieuwe bestuursleden verliep zoals verwacht. 
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De rondvraag leverde enig denkwerk voor het bestuur op m.b.t. de 
waarde van rondzendboekjes en het idee om ZHPV-ers die deelnemen 
aan tentoonstellingen financieel bij te staan. 
 
Benoeming leden van verdienste 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 19 april j.l. zijn twee 
vrijwilligers van de ZHPV door de vergadering benoemd tot lid van 
verdienste. Het zijn Bert Greve en Ton van Bleyswijk. 
Bert Greve, onze webmaster heeft gedurende vele jaren deze 
arbeidsintensieve taak belangeloos en 
tot grote tevredenheid van het bestuur 
en de leden uitgevoerd. Nooit was het 
hem te veel om de website van de 
ZHPV op eigen initiatief up to date te 
houden en aanvullingen of wijzigingen 
op verzoek van het bestuur aan te 
brengen. Daarnaast onderhield hij 
gedurende vele jaren het “moeder-
ledenbestand” van de ZHPV. 
Ton van Bleyswijk, de leider van het 
Rondzendverkeer heeft eveneens 
gedurende vele jaren deze zeer 
arbeidsintensieve taak belangeloos en 
tot grote tevredenheid van het bestuur 
en de aan het rondzendverkeer 
deelnemende leden uitgevoerd, daarbij 
kosten noch moeite sparend. 
Ook op deze plaats wil het bestuur haar waardering voor deze leden nog 
eens onderstrepen en hen van harte feliciteren met hun benoeming. 
 
Nieuws van het Rondzendverkeer 
Per 1 januari 2014 zijn er nieuwe grote en kleine rondzendboekjes en 
rondzendenveloppen in omloop gebracht. Allemaal met het nieuwe logo 
van de ZHPV erop. De kleine boekjes zijn op verzoek van de deelnemers 
aangepast, van 8 naar 10 vakjes per pagina. De prijs van deze boekjes is 
Є 0,75. De grote boekjes zijn hetzelfde gebleven, dus 12 vakjes per 
pagina en bij uitstek geschikt voor grote postzegels. De grote boekjes 
kosten € 1,00. 
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Inzenders dienen per vakje slechts één postzegel te plaatsen. Dit is voor 
een goed verloop van de rondzending en van administratie noodzakelijk. 
Kopers kunnen dan hun stempeltje in het juiste vakje zetten. Want zij en 
de sectieleider zitten niet 
te wachten op een 
puzzelrubriek. Inzenders 
van boekjes hebben het 
dus zelf deels in de hand 
dat de afrekening klopt. 
 
Ook zijn de rondzend-
enveloppen aangepast. 
Voorop komen de gege-
vens van de inzender en 
rondzendleider, achterop 
de inhoud van de 
enveloppe. Zet ook hier het uitneemstempeltje in het juiste vakje. De 
prijs van een enveloppe is € 0,75. 
In alle vanaf mei in omloop te brengen rondzendtassen wordt een 
geplastificeerde mededeling gevoegd met de Spelregels Rond-
zendverkeer ZHPV. Neem hier goede nota van en handel er ook naar.  
Het bestuur heeft in verband met de aanmaak van nieuwe boekjes in de 
nieuwe stijleenheid besloten dat oude boekjes, blauwe of groene, en 
witte enveloppen absoluut niet meer mogen worden gebruikt. De 
argumenten die door inzenders worden aangedragen om toch oude 
boekjes aan te bieden zijn bekend, maar worden niet meer 
geaccepteerd. Voor deze leden is het goede nieuws dat de oude ZHPV-
boekjes en enveloppen kosteloos kunnen worden omgeruild voor nieuwe. 
De meerprijs neemt de vereniging voor haar rekening. Het omruilen kan 
op de beurzen, maar bij voorkeur op de beurs in Den Haag. Omdat er 
voor inzenders dus geen extra kosten aan het omruilen zijn verbonden 
zal aan dit besluit streng de hand worden gehouden. 
De ZHPV en haar deelnemers aan het rondzendverkeer kunnen met het 
nieuwe materiaal weer vele jaren met veel plezier vooruit.  
 
Namens het bestuur, Arie van der Giessen 
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STERRENWACHT 
 
Een sterrenwacht wordt ook een 
observatorium genoemd en heeft als doel de 
sterren en andere hemellichamen te bekijken 
en te bestuderen. Er zijn professionele 
sterrenwachten en  volkssterrenwachten.  
 

 
Het is bekend dat de sterrenwachten 
een zeer oud verschijnsel zijn. Wellicht 
de oudste is het Goseck observatorium 
stammend uit het neolithicum. Oude 
observatoria zijn moeilijk op postzegels 
te vinden.  

 
Gelukkig vond ik de postzegel met de afbeelding van het Inca 
zonneobservatorium, uitgegeven in Peru. De zonnepoort, zoals afge-
beeld op een postzegel van Bolivia is een ander voorbeeld. De stenen 
hulpmiddelen werden later 
vervangen door het gebruik van 
lenzen en telescopen. 
De oudere professionele sterren-
wachten waren altijd te vinden in de 
buurt van grote steden of plaatsen 
van de wetenschap, namelijk 
universiteiten. Leiden is hier een 
voorbeeld van. 
            
Later werden de sterrenwachten geplaatst op de meest geschikte 

plaatsen voor de 
waarnemingen. Turbu-
lentie in de atmosfeer en 
lichtvervuiling zijn 
negatief voor de waar-
nemingen. Daarom  
staan er veel obser-
vatoria op bergtoppen. 
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Er zijn zeer bekende observatoria zoals in Chili en Hawaï. Verder is er 
ook een afbeelding van een sterrenwacht in 
Argentinië en in Colombia. 
De telescoop die wordt gebruikt in het natio-
nale observatorium in Brazilië wordt hierbij 
getoond. 
 

Ook de reflector 
telescoop van 
Newton is zeer 
bekend.  
De meest recente 
sterrenwacht lijkt “De 
Atacama Millimeter Array” te zijn. Dit is een 
internationaal astronomisch project van de 
Europese Zuidelijke Sterrenwacht met het doel 
om verder in het heelal te kijken dan de mens 
ooit heeft kunnen doen.  
Bij het natellen van de sterrenwachten in 

Nederland kwam ik tot mijn verbazing tot 29. 
 
Herwig Pauwels 
 

BEDANKT ZHPV-ERS. 
 
De Algemene Ledenvergadering van 19 april j.l. was mijn laatste 
bestuurlijke daad voor de ZHPV. Gelukkig mag de vereniging blij zijn dat 
we een opvolger gevonden hebben voor deze belangrijke functie. 
Alles bij elkaar ben ik 20 jaar (verdeeld over twee perioden) secretaris 
geweest. En ik moet zeggen dat dat mij veel goeds heeft gebracht. 
Goede contacten met clubleden en filatelistische organisaties. Veel 
filatelistische kennis vergaard, want echt, toen ik in 1986 voor de eerste 
keer aantrad, was het enige dat ik van een postzegel wist dat die op een 
brief geplakt moest worden. Ik heb me altijd bij de club en haar leden 
thuis gevoeld. En bovendien was ik op een verantwoorde wijze van de 
straat af. 
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Toch had dit alles een nadeel. Ik kwam voor mijn gevoel niet echt aan 
het bedrijven van de filatelie toe. De laatste jaren heb ik dat wel wat 
meer kunnen doen door het schrijven van artikeltjes in ons clubblad en 
in het maandblad Filatelie. En nu wil ik gaan tentoonstellen. Maar om 
niet al te zeer van de ZHPV te onthechten neem ik vanaf editie 2014-3 
de redactie van ons 
Mededelingenblad op me.  
Bij deze dank ik jullie allen 
voor de prettige wijze van 
samenwerken en dank ik 
jullie, mede namens mijn 
vrouw Leny, voor de attenties 
die wij tijdens de laatste ALV ontvingen. Tot slot wens ik mijn opvolger 
Henk Jetten veel succes en voldoening toe met zijn nieuwe job.  
 
Jan Vogel 
 
NIEUWE SECRETARIS ZHPV 

Op de Algemene Ledenvergadering van 19 april jl. ben ik gekozen tot 
secretaris van de ZHPV als opvolger van Jan Vogel. Tijdens die 
vergadering heb ik toegezegd iets over mezelf te vertellen in het 
komende Mededelingenblad.  

Mijn naam is Henk Jetten en ik ben sedert 1 mei 
2012 lid van de vereniging. Echter ruim een jaar 
daarvoor kwam ik al naar de beurzen en 
veilingen. Om me aan te melden als lid wilde ik 
eerst de kat uit de boom kijken. Ik ben geboren 
in Den Haag (Bezuidenhout) en woon ruim 37 
jaar in Zoetermeer in de wijk Meerzicht. Ik ben 
42 jaar getrouwd heb een dochter en een zoon 
en drie kleinzoons. Het grootste gedeelte van 
mijn arbeidzame leven heb ik doorgebracht bij 
het Haagse supermarktbedrijf Konmar als Hoofd 
Personeel-en Salarisadministratie. Ik heb de uitbreiding van het bedrijf 
meegemaakt van 500 naar 5500 medewerkers/sters. Thans ben ik al 
enige jaren met de vut en nu met pensioen. Bijna drie jaar heb ik daarna 
nog deels bij mijn zwager gewerkt als chauffeur bij de Uitvaartbloemist 
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in Rotterdam. Iets heel anders maar wel zeer dankbaar werk. Er waren 
dagen bij dat je op zo´n dag meer dode dan levende mensen zag. Net 
toen dit werk afliep benaderde Jan Vogel mij voor de functie van 
secretaris van de ZHPV. Ik heb er twee weken over nagedacht en toen 
”Ja” gezegd. Vanuit de schooltijd van de kinderen was ik al eens eerder 
enkele jaren secretaris en later voorzitter geweest voor de OR en MR. 
Maar ook vanuit het werk heb ik in tal van overlegstructuren gezeten. 

Zoals dat vroeger ging kreeg ik op mijn 6e 
verjaardag een postzegelalbum. Het was de 
tijd nog van ”sparen, sparen kapitaal 
vergaren”. Ook ik heb als klein ventje onder 
de boom gestaan tegenover Paleis 
Noordeinde. Bij slecht weer werd alles 
afgedekt met plastic en in de Nobelstraat in 

Den Haag werden de ”eerste dag-afstempelingen” afgehaald voor mezelf 
en wat familieleden. Je spaarde postzegels, voornamelijk gestempelde 
exemplaren van de hele wereld. Vanaf ongeveer mijn 18e jaar kwamen 
er andere uitdagingen in mijn leven en raakte het sparen op een 
zijspoor. Hoewel de ”eerste dag-afstempelingen” nog een tijd door mijn 
zwager werden verzorgd. De laatste vijf jaar heb ik de hobby weer 
opgepakt. Inmiddels heb ik een aardige inhaalslag m.b.t. sparen achter 
de rug en ik heb de verzameling redelijk op orde. Nu ga ik met de 
catalogus op zak gericht op zoek op de beurzen en de veilingen om de 
gaten te vullen. Ik ben een fanatieke filatelist geworden.  

Ongeveer vijftig jaar geleden was ik in het 
Postmuseum in de Zeestraat in Den Haag 
waar veel hangende borden met alle zegels 
van de hele wereld waren te bewonderen. 
Twee maanden geleden ben ik naar het 
Museum voor Communicatie op dezelfde 
locatie geweest. Nog maar weinig 
postzegels te zien. Met name ging ik voor 
de tentoonstelling van ”de Blauwe Mauritius”. Op een dikke zuil met 
daarop wel een decimeter glas werd de blauwe ongestempelde Victoria-
zegel getoond. Maar nog interessanter vond ik de brochure. Het verhaal 
van het ontstaan van de zegel tot de aankoop door het Museum. Ik 
besefte toen, dat niet alleen de postzegel, maar het verhaal er omheen 
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me erg boeit. Ook op de vereniging zitten verhalenvertellers en ondanks 
dat de verhalen misschien wat zijn aangedikt vind ik het iedere keer 
weer boeiend om er naar te luisteren. 

Als secretaris zit je aan de organisatorische kant van de vereniging en 
kom je in aanraking met zaken waarvan je niet weet dat ze bestaan, 
maar waar wel oplossingen voor gezocht moeten worden. Het lijkt me 
plezierig om daar een bescheiden bijdrage aan te kunnen leveren. Ik 
hoop de komende tijd met velen van u in persoonlijk contact te komen 
om uw verhalen te aanhoren. 

Henk Jetten,  secretaris ZHPV 

 
BEURSBERICHT UIT DEN HAAG  
 
Wat kunnen bezoekersaantallen op onze beurs aan de Escamplaan in 
Den Haag toch wisselen. Voor iedere beursdag wordt een bericht in de 
plaatselijke media opgenomen over plaats en tijd van de beurs. Toch zeg 
je van de ene beurs: “Gezellig druk” en bij de volgende: “Waar blijven 
onze leden?”. Het bestuur wil de Haagse beurs graag continueren en 
roept daarom ook uw hulp in om onze leden in beweging te krijgen, naar 
de Escamplaan.  
Een ruime zaal, voldoende aanbod, gratis parkeren en een beursleiding 
die u met open armen ontvangt. 
Het bestuur is thans in overleg 
met andere verenigingen om tot 
samenwerking (geen fusie) te 
komen en zo het beursbezoek 
op te krikken. 
Ik reken op u en hoop dat we 
van de laatste beursdag voor de 
vakantie, zaterdag 14 juni a.s., 
kunnen zeggen: “Toch weer 
gezellig druk”. 
 
Arie van der Giessen 
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DE LOCATIES 
 

Zoetermeer: 
Buurtruimte Buytenrode, 
César Franckrode 60 
Leidschendam 
De Plint 
Prins Frederiklaan 7 
Den Haag 
Wijkcentrum Zuiderpark 
Escamplaan 55 

 
ENTREE 
Leden gratis, niet-leden € 1,00 

 
VOOR TAFELHOUDERS 
Wanneer u géén gebruik maakt 
van uw tafel, moet dat worden 
afgemeld op de donderdag 
ervoor bij: 
- A.M. v.d. Giessen, tel. 070- 
3867303 (b.g.g. 010-2232442) 
voor Den Haag 
- H.A. de Haas, tel. 010-
2232442 of 06-55945199 (b.g.g. 
070- 3867303) voor 
Leidschendam 
- B. Kruse, tel. 079-3512492 
(b.g.g. 070-3867303) voor 
Zoetermeer.  
 
Tafelgeld per tafel 
Leden €5,-, niet-leden €10,00 

  
RONDZENDVERKEER 
Voor informatie en vragen kunt u 
contact opnemen met het 
Rondzendverkeer: 
F.A. van Bleyswijk, Rijswijk. 
Tel.070 3935151 
Bankrek: NL98INGB0005415900 
t.n.v.: ZHPV te Rijswijk 
E-Mail : ton.vbl@casema.nl 

ACTIVITEITEN 
 
Zoetermeer    Beurs  
za 7 juni            13-16 uur  
 
Den Haag    Beurs  
za 14 juni          13-16 uur 
                         
Leidschendam   Beurs 
za 21 juni           13-16 uur 
 
Geen beurs in juli 
en augustus, fijne 
vakantie! 
 

     
 
Zoetermeer        Beurs 
za 6 september    13-16 uur 
 
Den Haag           Beurs 
za 13 september  13–16 uur 
 
Leidschendam    Beurs 
za 20 september   13-16 uur 
 

         


