Priority Mail 2016/12
Intro
In de laatste PM van 2016 komende volgende onderwerpen aan bod:


Zie ginds komt, kwam en ging de stoomboot






25 jaar lid van de ZHPV
De beste wensen
Resultaten ZHPV-ers op Postex 2016 (vervolg)
ZHPV-ers in het Maandblad Filatelie

ZIE GINDS KOMT, KWAM EN GING DE STOOMBOOT
Op zaterdag 12 november jl., de dag dat Sinterklaas
arriveerde in Nederland, kwam de pakjesboot met een
scheepslading stockboeken met een inhoud van 20.000
postzegels het Wijkcentrum Zuiderpark binnengevaren. Dat
was dus dubbelfeest voor de verzamelaars die in grote getale
waren toegestroomd. Nieuwe aanvoer van postzegels uit
verre hoeken van de wereld. Onze landen- en thematische
verzamelaars konden hun geluk niet op. Enkele honderden
postzegels verwisselden voor 5 cent per stuk van eigenaar.
De beursleider had bij de entree zijn pepernoten klaar staan en in de loterij zaten natuurlijk
chocoladeletters. Veel tevreden gezichten dus. Ook veel aanbieders van postzegels weten
inmiddels de weg naar het Zuiderpark te vinden. Als klap op de vuurpijl mocht de secretaris ook
nog eens 26 nieuwe stockboeken boordevol met duizenden postzegels van
enkele hulppieten in ontvangst nemen. Inmiddels is de Sint vertrokken en op
Zaterdag 10 december van 13.00 tot 16.00 uur liggen ook deze
stockboeken met 5-cents postzegels op de tafels klaar. In totaal liggen dan 74
stockboeken met meer dan 100.000 zegels klaar. Naast dit snel groeiende "5cents-fenomeen" zijn natuurlijk ook onze vaste tafelhouders aanwezig die u
aan hun eigen tafel alles kunnen vertellen over postzegels en post-(waarde)stukken en niet te vergeten de koopjeshoek.
Op onze website (www.zhpv.nl) kan je de inhoudsopgave vinden van alle 5-cents-stockboeken. Klik
onder "Activiteiten" op de knop “Beurzen” en vervolgens op de knop “Postzegels voor € 0,05” daar
vind je alle informatie over deze activiteit met onderin de downloads met de inhoud van de 5-cents
stockboeken.
25 JAAR LID VAN DE ZHPV
Tijdens het 50-jarig jubileumfeest van de ZHPV in november 2013 kregen alle leden die 25 jaar of
langer lid waren een vel met 10 jubileumpostzegels uitgereikt. Deze trouwe leden waren nooit
eerder om hun lange “staat van dienst” in het zonnetje gezet.
Alle leden, maar zeker zij die langere tijd lid zijn, betekenen veel voor de vereniging. Veel van hen
hebben bovendien op vrijwillige basis activiteiten voor andere leden mogelijk gemaakt.
Na het jubileum is er geen gevolg aan gegeven om nieuwe 25-jarige jubilarissen in het zonnetje te
zetten. Het huidige bestuur wil dat vanaf nu veranderen. De achterliggende gedachte is om onze
trouwe leden wat meer te koesteren.
Voor hen waarvan in de jaren 2014 t/m 2016 het 25 jarig lidmaatschap ongemerkt voorbij is
gegaan zal een inhaalslag worden gemaakt.

Op onze Nieuwjaarsreceptie wil het bestuur de leden die resp. 25,
26 en 27 jaar lid zijn van de ZHPV even in het zonnetje zetten. Zij
wil dit doen met een filatelistisch presentje en het maken van een
groepsfoto voor het Mededelingenblad, waarin dan tevens hun
namen worden vermeld. Omdat vermoedelijk niet iedereen exact
weet hoelang hij/zij bij de ZHPV staat ingeschreven ontvangen
betrokkenen een persoonlijke uitnodiging per e-mail of brief waarin
zij worden uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie op 7 januari
2017 om 15.30 uur in Zoetermeer. Mocht het moment u niet
schikken meld dat dan bij de secretaris (secretaris@zhpv.nl). Het
presentje wordt dan op een later tijdstip overhandigd.

DE BESTE WENSEN
Het bestuur wenst alle leden prettige
feestdagen
en
een
gezond
en
filatelistisch rijk 2017 toe. Daarnaast
bedankt het bestuur alle vrijwilligers bij
het rondzendverkeer en de veilingen
alsmede alle commissieleden voor hun
inzet die van 2016 een geslaagd
verenigingsjaar hebben gemaakt. Op
zaterdag 7 januari 2017 is er tijdens
onze Nieuwjaarsreceptie gelegenheid
elkaar persoonlijk de hand te drukken.

RESULTATEN ZHPV-ERS OP POSTEX 2016 (vervolg)
In PM 2016-11 zijn de resultaten van de inzendingen van de ZHPV-ers al, zij het onvolledig,
gepubliceerd. Er ontbraken nog twee resultaten, die volgen nu hieronder.
De jury van de POSTEX 2016 te Apeldoorn heeft de bekroningen van twee van onze jeugdleden als
volgt gewijzigd:
Cassandra Kuipers (15) heeft op Rang 2 (regionaal niveau) de bekroning Groot Zilver gekregen
voor haar verzameling "Walt en zijn vriendjes". Met de behaalde 69 punten heeft zij zich
gekwalificeerd voor deelname aan nationale tentoonstellingen (Rang 1).
Alex Vos (10) heeft op Rang 3 (lokaal niveau) Goud gekregen voor zijn verzameling "Harry
Potter betovert jong en oud". Met de behaalde 80 punten heeft hij zich gekwalificeerd voor
deelname aan regionale tentoonstellingen (Rang 2).
Cassandra en Alex, van harte gefeliciteerd met deze mooie resultaten.

ZHPV-ERS IN HET MAANDBLAD FILATELIE
Nog nooit eerder kwamen zoveel ZHPV-ers in één uitgave van Filatelie aan bod als in het onlangs
verschenen decembernummer. Hieronder een kleine opsomming.
Op pagina 732 wordt in “Filatelie op de Postex” aandacht geschonken aan het optreden “onze”
ZHPV-zussen Stephanie en Cassandra Kuipers in het promotieteam van het maandblad Filatelie.
Dat beviel zo goed dat zij tijdens de Eindejaarsbeurs in Barneveld weer als zodanig van de partij
zijn. Links op de foto Cassandra en rechts Stephanie.

Op pagina 746 begint het verhaal “Fiep d’r fiets” geschreven door Encyclophil. De ingewijden
onder ons weten dat dit het pseudoniem is waaronder onze jeugdleider Martin Scheer wel vaker
publiceert. Een verhaal naar aanleiding van de kinderpostzegels van 2016 en het minieme fietsje
dat op de rand van het velletje kinderpostzegels staat. Los van de interessante inhoud van het
verhaal geeft dat ook nog eens aan hoe thematische verzamelaars (in dit geval met het thema
fiets) associatief (zouden moeten) denken bij het opzetten van hun thematische verzameling.

Op pagina 752 komen we weer een bekende van de ZHPV tegen.
Onze veilingmeester Heiko de Vries presenteert hier “De
geschiedenis van het papier”. Hij behandelt op vier en een halve
pagina een groot aantal aspecten van onder meer de productie,
eigenschappen, watermerken in en het gebruik van papier. Het is

een leerzaam artikel, zeer zeker voor filatelisten. Na lezing begrijp je
bijvoorbeeld meer van de toelichtingen die Rein Bakhuizen Van Den Brink in
Filatelie geeft op nieuwe Nederlandse uitgiften of snap je ineens waarom
sommige postzegels tijdens het afweken omkrullen.

Op pagina 757, in de rubriek De Posthoorn, komen we bijna heel de
jeugdafdeling van de ZHPV tegen.

Mede ter ere van het 40-jarig jubileum van de Ruilkelder worden onze exposanten op Postex 2016
hier nog eens extra in het zonnetje gezet. In het midden (4) Matthias van Aalst, maar diens foto
stond ook al in de vorige PM. Op foto 2 ontvangt Cassandra Kuipers haar palmares en op foto 1 en
3 zijn Eliza Epker en Alex Vos in gesprek met jurylid Eric Kniese. Hopelijk hebben zij daar wat van
opgestoken om hun verzameling te verbeteren. Er stond nog een 5e foto bij, van Martin Scheer,
maar die is ook al in de vorige PM opgenomen en toegelicht.
De enige die eigenlijk op deze collage ontbreekt is jeugdleider Hans Peschke en dat komt omdat hij
de fotograaf is van deze foto’s. Eigenlijk zou je van hem als jeugdleider nog wel een selfie
verwachten.

Nieuwsbrief ZHPV, 7 december 2016.

