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Tweeëntwintigste jaargang  nr. 123                                      sept/okt 2016 

 

Van de voorzitter. 

Eindelijk begint het erop te lijken; de zomer is er. Eerst met veel 

regen en wind toen zon en droogte en nu weer beetje herfstachtig 

met weinig zon, wat wind en een beetje water. Kortom van alles 

wat maar weinig goeds. Als u dit leest is het wellicht weer 

volledig anders, zo gaat het in Nederland. Denk je iets te hebben 

en dan wordt er naar een andere oplossing gezocht om het 

bestaande volledig te wijzigen. Maar een ding is wel zeker. Op 5 

september beginnen we weer aan een nieuw seizoen. Een aantal 

leden zal dan net terug zijn van een vakantie, al dan niet 

welverdiend. Daar ga ik niet over. Maar als u een filatelistische 

ervaring heeft meegemaakt is het wel leuk om de andere leden 

daarvan deelgenoot te maken. Zelf ben ik (nog) niet weg geweest 

door drukte thuis, een lichamelijk ongemak dat mij aan huis heeft 

gehouden en het afscheid van mijn vrouw op haar werk. De 

afgelopen maanden zijn wel wat hectisch geweest en nu zoeken 

we eerst wat rust. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat we niets 

doen maar we willen ons niet meer op laten jagen met wat 

gisteren al klaar had moeten zijn en vandaag al uitgezocht moest 

zijn. Laat staan wat morgen al moest gebeuren. De wereld om 

ons heen maakt het ook niet meer zo aantrekkelijk om grote 

dingen te ondernemen en dan heb ik het over reizen en 

dergelijke. Geweldig om te doen maar nu iets voorzichtiger. Ik 

vraag mij weleens af waar we zo naar toe gaan. Steeds meer 

tegen elkaar en steeds minder met elkaar. Maar mijn plezier in 

postzegelkunde laat ik daardoor niet bederven. Binnen de filatelie 

kun je verre reizen maken en veel dingen zien als je ervoor open 

staat. We beginnen aan een nieuw seizoen en gaan er met elkaar 

iets van maken. Doen! Tot 5 september. 

Bernard Witter 

 

 

Van het bestuur 

 

Zoals bekend is op 16 oktober de 50
e
 Limburgse Filatelistendag. 

Alles begint steeds meer gestalte te krijgen en in mei/juni hebt u 



kennis kunnen nemen van de persoonlijke postzegel die we 

willen uitgeven. Als lid kunt/moet u via het bestelformulier uw 

velletjes aankopen. Uiteraard zal geprobeerd worden de 

bestellingen op de 16
e
 uit te voeren maar afhankelijk van de 

externe bestellingen en de verkoop op de 16
e
 zou het kunnen zijn 

dat de bestellingen later kunnen worden uitgeleverd. Maakt u 

zich geen zorgen; ze worden uitgeleverd. Ook op de flyer hebt u 

kunnen zien hoe u kunt bestellen. 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering is gevraagd naar de 

mogelijkheid om de bijdrage voor de rondzenddienst op te nemen 

in de contributie zodat deze dienstverlening door de spreiding 

beter haalbaar zou kunnen zijn. Het bestuur heeft zich daarover 

beraden en is van mening dat het afnemen van een dienst een 

extra bijdrage met zich mee mag brengen. De situatie blijft zoals 

het is. Deelnemers aan de rondzenddienst betalen een extra 

bijdrage; welke overigens per 1 januari 2017 verhoogd gaat 

worden tot € 2,50 per jaar/deelnemer. Dit is een besluit van de 

ALV van 21 maart 2016. 

Vanuit de rondzenddienst is het volgende naar voren gekomen. In 

tenminste 2 secties is vastgesteld dat de zendingen (veel) te lang 

in omloop zijn. Van één zending is een omloop van 3 maanden 

naar voren gekomen. Leden, dit is natuurlijk niet de bedoeling. 

Volgens het reglement is er een maximale termijn van 3 dagen 

voor het behouden en bekijken van de zending. Als een sectie 8 

leden telt zou de zending toch binnen een maand terug moeten 

kunnen zijn. Realiseert u zich dat het langer thuis houden van de 

zending de andere leden gaat belemmeren in de keuze. Het in 

stand houden van een goede rondzending staat of valt met uw 

zelfdiscipline om uw keuze te maken en de zending door te 

geven. Bent u afwezig of niet in staat de zending te bekijken door 

tijdgebrek; laat het dan weten zodat de volgende deelnemer een 

keuze kan maken. Maar laat de zending niet thuis liggen!! 

Voor de leden: 

 

oktober 2016.      Bestelformulier (zie toelichting volgende blz) 

Naam: 

 

 



Adres: 

 

 

Bestelling: 

Losse zegel: 

 

Velletje 10 stuks: 

 

Envelop met zegel en  

stempel: 

 

Aantal: 

 

Afhalen of verzenden 

(doorhalen wat niet van  

toepassing is) 

 

Eerstvolgende bijeenkomst 

 of anders  

(doorhalen wat niet van toepassing is) 

Hieronder niet invullen.  

Datum ontvangst bestelling 

 

 

Datum ontvangst betaling 

 

 

Datum 

verzending/aflevering 

 

 

Afhandeling/controle 

 

Door: 

 

 

 

 

Kosten losse zegel € 1,-- /stuk en € 10,-- /velletje, envelop (FDC-

formaat) met zegel en stempel € 3,--/st, verzending binnen 

Nederland € 1,-- extra. Verzending buiten Nederland op 

aanvraag. Verzending voor risico van de koper.  

Bestellen persoonlijke zegel ter gelegenheid van de 50
e
 

Limburgse Filatelistendag op 16 Bestellingen via 



lfd@outlook.com  of per brief(kaart) onder vermelding van naam 

en adres en de gewenste hoeveelheid/samenstelling. U kunt ook 

gebruik maken van het onderstaande bestelformulier, dit invullen 

en opsturen naar de secretaris. Afhalen tijdens een bijeenkomst 

na 16 oktober of verzending. Betaling vooraf verplicht op rek.nr. 

IBAN: NL25INGB0001031165, BIC:  INGBNL2A, ten name 

van Filatelistenvereniging Zuid-Limburg te Maastricht onder 

vermelding van: bestelling LFD2016 en uw naam. 

 

Van de redacteur 

 
Onze vereniging bestaat nu 95 jaar. In dit oprichtingsjaar 1921 

werd ook Hitler gekozen als leider van de NSDAP, het begin van 

alle ellende. Maar in Amsterdam werd ook “had-je-me-maar” als 

gemeenteraadslid gekozen. Om maar twee uitersten te noemen. 

Het was een verwarde tijd. Gezien onze leeftijd leek het mij leuk 

om wat postzegels te zoeken die bij dit jubileum passe, van 95 ct 

en uit 1921. Verder nog enkele andere relevante verjaardagen, 

Royal Mail (500 jaar) en Tom Poes (75 jaar) en hoe de eerste 

filatelistische verenigingen werden opgericht. Ook een 

interessant artikel over het ontstaan en het maken van 

watermerken in bankbiljetten en postzegels 

Maarten Smeets 

 

Een aanvraag  

 

 Ik zoek  Nederlandse postzegels en stempels.  

 

Ik bied een groot aantal Europese landen, maar ook een aantal 

uit andere continenten. 

Neem contact met mij: guybarbe@yahoo.fr     of 

 

 

Guy Barbé 

98 rue Petit Bruxelles 

1430 Rebecq 

België 

         

mailto:lfd@outlook.com


                                

                  
 

Enkele zegels uit 1921 
 

           
 port                    brandkastzegel             cijferzegel 

    opruimingsuitgifte 

   

 



   
Kon. Wilhelmina   luchtpostzegel 

 

 

 

Royal Mail viert zijn vijfhonderdste verjaardag  

 
Dit jaar viert Royal Mail (Verenigd Koninkrijk) zijn 

vijfhonderdste verjaardag. In de ‘Newsround’-sectie op de 

website van de BBC 

(http://www.bbc.co.uk/newsround/35224973) wordt dit feit 

aangegrepen om een aantal min of meer onbekende feiten over 

Royal Mail te presenteren. Dit zijn ze: 1. Royal Mail begon zijn 

leven in 1516, toen koning Hendrik VIII Sir Brian Tuke 

aanstelde als eerste 'Master of Posts’. Tuke was verantwoordelijk 

voor het opzetten van een systeem waarbij in elke stad in het land 

op z’n minst drie paarden klaar stonden om koninklijke 

brievenpakketjes te vervoeren; de postdienst had ook tot taak 

nieuwsberichten bij de koning af te leveren. Dit was het begin 

van de postdienst. 

2. De allereerste postzegel ter wereld (vrijwel iedereen weet dat 

dit de ‘Penny Black’ was) werd op 1 mei 1840 verkocht; de zegel 

kostte (niet zo verrassend, gezien zijn bijnaam) een Penny. De 

eerste persoon die een gefrankeerde brief verzond was Thomas 

Moore Musgrave. De bewuste brief werd in 1990 op een veiling 

verkocht, waar hij meer dan 

£50.000 opbracht. 3. De 

eerste gedrukte kerstkaart 

werd verkocht in 1843 (zie 

afbeelding), hetzelfde jaar 

als dat waarin Charles 

Dickens zijn 'A Christmas 



Carol' schreef. Er werden eerst duizend kaarten gedrukt, en toen 

nog eens 1.050. De kaarten gingen voor een shilling per stuk (een 

shilling was 12 pence) van de hand. 4. De beroemde schrijver 

William Shakespeare was de eerste 'gewone burger' (lees: iemand 

zonder koninklijk bloed in de aderen) die de eer had op een 

Engelse postzegel te worden afgebeeld. De zegel werd 

uitgegeven in 1964, bij de 400ste verjaardag van de geboorte van 

Shakespeare. 5. Als het om dieren gaat wordt de Britse 

thematische top-drie aangevoerd door vogels, honden en paarden. 

(bron: AIJP 160120) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog een verjaardag. Tom poes is 75 jaar 

Als je begrijpt wat ik bedoel!  
Uit Nieuwsbrief NKBF 

Vooruit dan maar, het nieuws is inmiddels oud, maar we vinden 

de zegels zo leuk. Of komt dat misschien omdat we vroeger (en 

eigenlijk nog wel) de verhalen van brombeer Ollie en zijn maatje 

Tom Poes zo mooi vonden. Hoe dan 

ook. Op 3 juni 2016 verscheen het 

postzegelvel Tom Poes 75 jaar, 

waarmee PostNL aandacht besteedt aan 

het jubileum dit jaar van Nederlands 

beroemdste stripduo: Tom Poes en 

Olivier B. Bommel. De tien postzegels 

met twee verschillende illustraties zijn 

voorzien van de waarde-aanduiding 

Nederland 1, bedoeld voor post met 

een bestemming binnen Nederland.    

Ontwerper Frank Janse nam de 



tegenstelling in karakters, in taalgebruik en in verschijningsvorm 

als uitgangspunt bij het maken van de postzegels. “Je ziet dat 

contrast terug in de houding van beide figuren, de typografie, de 

kleuren rood voor impulsiviteit en blauw voor nuchterheid en de 

keuze om de een naar links en de ander naar rechts te laten 

kijken. “Je ziet dat contrast terug in de houding van beide 

figuren, de typografie, de kleuren rood voor impulsiviteit en 

blauw voor nuchterheid en de keuze om de een naar links en de 

ander naar rechts te laten kijken.  

Maar het is ook subtieler zoals Bommel die met zijn hand door 

het cijfer 1 heen breekt en met zijn voet boven op de eerste letter 

van het citaat staat. Zoiets zou Tom Poes nooit doen. Die houdt 

wel van avonturen, maar blijft binnen de lijntjes.”  

Er zijn 91.000 velletjes uitgegeven op normaal papier met 

fosfordruk. De tanding van de 25x36 mm zegels is 14 ½ : 14 ½. 

Drukkerij Cartor Security Printers, Frankrijk. (bron: PostNL) 

 

 
 

Geschiedenis van het postzegelverzamelen 32, 

Verzamelaarsverenigingen 
06 juli 2016,  - Rob Smit  Postzegelblog 

 

Geïnspireerd door een artikelreeks van K. 

Kouwenberg, eind zeventiger jaren in maandblad 

Philatelie verschenen, beschrijft Rob Smit de 

geschiedenis van het postzegel verzamelen 

opnieuw in tweewekelijkse afleveringen. Dit is 

deel 32, Verzamelaars- verenigingen. 

Zoals we in de vorige aflevering zagen viel het niet mee om een 

vereniging van postzegelverzamelaars op te zetten. Toch blijft de 

behoefte aan een samengaan met de mogelijkheid van het 

onderling uitwisselen van gedachten en ervaringen en uiteraard 

het ruilen van zegels,  bestaan. 

http://www.postzegelblog.nl/2016/07/06/geschiedenis-postzegelverzamelen-32-verzamelaarsverenigingen/
http://www.postzegelblog.nl/2016/07/06/geschiedenis-postzegelverzamelen-32-verzamelaarsverenigingen/
http://www.postzegelblog.nl/author/rob-smit/


In 1868 wordt aan de andere kant van de oceaan in New York 

een poging gedaan die wel succesvol uitpakt.  In maart 1868 

wordt daar de ‘New York Philatelic Society’ opgericht Deze 

vereniging geeft van het begin af aan het maandblad ‘The 

American Journal of Philately’ uit. 

 

 

In 1869 wordt in 

Duitsland te Heidelberg 

de “Süddeutscher 

Philatelisten Verein’ 

opgericht, ook met een 

eigen blad genaamd 

‘Bazar für Briefmarken-

Sammler’ Dit blad heeft 

niet langer dan een jaar 

bestaan. 

 

 

In Engeland wordt op 10 april 1869 de ‘Philatelic Society’ te 

Londen opgericht. Deze vereniging bestaat nog steeds, inmiddels 

met de toevoeging ‘Royal’ en mag beschouwd worden als een 



actieve en vooraanstaande vereniging in de wereld van de 

filatelie. Verslagen van deze vereniging zijn vaak interessant om 

te lezen; In de bijeenkomst op 13 november 1869 van de 

Philatelic Society had Pemberton een brief bij zich verzonden 

van Parijs naar Birmingham, gefrankeerd met een paartje 80c 

1863 uitgifte tête laurée ongetand. De zgn uitgifte Rotschildt. 

Philbrick liet een brief van Berger-Levrault zien met een 10ct S. 

Louis (beren) gestempeld 18 december 1845, terwijl de secretaris 

(W). Dudley Atlee) een brief toonde verzonden van New York 

naar Londen met een 3 cents United States City Despatch Post. 

Dergelijke 

zeldzame 

stukken, 

waarvan de 

waarde nu 

aanzienlijk is, 

droeg men 

destijds 

gewoon zo bij 

zich om even 

aan elkaar te 

laten zien. 

Timbrologi  

In 1865 wordt 

in Frankrijk de 

‘Société 

Philatelique’ 

opgericht met als doel het samenstellen van een goede catalogus 

van alle tot dan toe verschenen postzegels en essays. De 

oprichting vindt in januari 1865 plaats in het huis van de heer 

Bécourt te Parijs, alwaar dit gebeurd is tijdens een bijeenkomst 

van de voornaamste Parijse verzamelaars. Over de naam van de 

vereniging wordt opgemerkt dat de heer Herpin heeft voorgesteld 

om voortaan het woord philatélie in plaats van timbrologi te 

gebruiken. Het is afgeleid van het Grieks en betekent; vriend van 

het frankeren. Algemeen wordt het postzegelverzamelen of 

timbrologi door de oprichters gezien als een nog grotendeels 

onontgonnen wetenschap volop met uitdagingen. 



In het septembernummer van ‘Le Timbrophile’ biedt dr. Magnus  

zijn verontschuldigingen aan dat de secretaris van de ‘Société 

Philatelique’ de reglementen nog niet heeft gepubliceerd. Hij 

schrijft dat de oorzaak daarvan ligt in het feit dat er te weinig 

leden aanwezig waren op de augustus- en 

septemberbijeenkomsten. Kort daarna hoort of leest men niets 

meer over deze club die wegens gebrek aan belangstelling ten 

onder moet zijn gegaan. 

 
Hier het eerste “echt” Nederlands(talige)  postzegeltijdschrift uit 

1884. Uitgegeven door de Ned. Ver. Van Postzegelverzamelaars 

(NVPV) 

Het zou 40 jaar blijven bestaan en later opgaan in andere 

postzegelbladen en wordt uiteindelijk het ons bekende “Filatelie”. 

 

 

Watermerk 



Bron:  Wikipedia, e.a. 

  

Een 20 € biljet tegen het licht gehouden om het watermerk en de 

denominatie te tonen. 

Een watermerk is een identificerend 

beeld of patroon in papier , dat 

verschijnt als verschillende tinten lichter 

/ donker als het bekeken wordt met licht 

dat door het papier schijnt (of door 

gereflecteerd licht, boven op een 

donkere achtergrond), veroorzaakt door 

de dikte of dichtheid variaties van het 

papier. Watermerken worden gebruikt 

op postzegels , geldbiljetten  en andere 

documenten van de overheid om namaak te ontmoedigen . Er zijn 

twee belangrijke manieren om watermerken te maken in het 

papier; het dandy roll proces , en het meer 

complexe cilindervorm proces . 

Watermerken variëren sterk in hun zichtbaarheid; terwijl 

sommige duidelijk zijn bij vluchtige inspectie, anderen vereisen 

een nader onderzoek om 

ze te indentificeren. 

Daarvoor zijn diverse 

hulpmiddelen 

ontwikkeld, 

zoals watermerk 

fluïdum dat het papier 

bevochtigt zonder deze 

te 

beschadigen. Watermerk

en worden vaak gebruikt 

als echtheidskenmerken 

van bankbiljetten , paspo

orten , post-zegels , en 

andere documenten om 

te voorkomen dat ze 

nagemaakt worden. 

Een watermerk is zeer 

nuttig bij het  onderzoek 

https://en.wikipedia.org/wiki/20_euro_note
https://en.wikipedia.org/wiki/Paper
https://en.wikipedia.org/wiki/Postage_stamp
https://en.wikipedia.org/wiki/Counterfeit
https://en.wikipedia.org/wiki/Banknote
https://en.wikipedia.org/wiki/Passport
https://en.wikipedia.org/wiki/Passport
https://en.wikipedia.org/wiki/Postage_stamp
https://en.wikipedia.org/wiki/Counterfeit


van papier omdat het kan worden gebruikt voor het dateren, 

identificeren van het papier, identificatie en locatie van de 

drukpers en het bepalen van de kwaliteit van een vel papier. 

Dandy roll proces 

 

Een perspectivisch aanzicht van een watermerk-aanbrengrol volgens 

de uitvinding van een conventionele papiermachine waarbij 

watermerken in het papier worden gebracht. 

 

Een watermerk wordt gemaakt door een gecoate metalen stempel  

of dandy rol op het papier te drukken tijdens de 

fabricage. Watermerken  werden voor het eerst  geïntroduceerd in 

Fabriano , Italië , in 1282.  De uitvinding van de dandy roll, in 

1826 door John Marshall, was een revolutie in het watermerk- 

proces en maakte het gemakkelijker voor de producenten om hun 

papieren te voorzien van een watermerk. 

De dandy roll is een lichte roller voorzien van een fijn soort 

raster dat lijkt op venster scherm , met een reliëf volgens een 

bepaald patroon. Vage, dunne lijnen worden gevormd door dunne 

draden (laid-wires) die parallel lopen aan de as van de 

watermerk-aanbrengrol. De dikkere lijnen worden gemaakt 

door de ketting draden die rond de omtrek lopen om de dunne 

draden te bevestigen aan de rol aan de buitenkant. Omdat de 

keten-draden aan de buitenzijde liggen van de dunne draden 

hebben ze een grotere invloed op de indruk in de pulp, vandaar 

hun vetter en sprekender uiterlijk dan de dunne draadlijnen. 

Dit reliëf wordt overgebracht in en aan de papierpulp vezels , zij 

comprimeren en verminderen de dikte in dit gebied. Omdat het 

patroon gedeelte van de pagina dunner is, laat het meer licht door 

en heeft dus een lichtere uiterlijk dan de rest van het papier. Als 

deze lijnen verschillend en helder zijn ontstaat er een watermerk. 

Het papier wordt “opgelegd papier” genoemd . Als de lijnen 

verschijnen als een fijn netwerk of niet zijn te onderscheiden, dan 

is er geen watermerk, dan heet het velijnpapier .Deze methode 

heet lijntekening watermerken. 

Cilindervorm proces 

https://en.wikipedia.org/wiki/Paper
https://en.wikipedia.org/wiki/Fabriano
https://en.wikipedia.org/wiki/Italy
https://en.wikipedia.org/wiki/Window_screen
https://en.wikipedia.org/wiki/Wood_pulp
https://en.wikipedia.org/wiki/Wood_pulp
https://en.wikipedia.org/wiki/Page_(paper)
https://en.wikipedia.org/wiki/Light


Een andere type watermerk is de cilindervorm watermerk . Een 

schaduwrijk, genuanceerd watermerk, voor het eerst gebruikt in 

1848, bevat tonale diepte en zorgt voor een beeld met meer 

grijstinten . In plaats van het gebruik van een draad, als bij de 

dandy roll, wordt dit soort watermerk gemaakt door gebieden 

met relief op de eigen oppervlak van de rol. Eenmaal droog, kan 

het papier vervolgens opnieuw worden uitgerold om een 

watermerk te maken van gelijke dikte, maar met verschillende 

dichtheden te produceren. Het resulterende watermerk is over het 

algemeen veel duidelijker en meer gedétailleerder dan bij het 

Dandy Roll proces, en als zodanig is het Cylinder Mould 

Watermerk Papier het type watermerkpapier voor bankbiljetten, 

paspoorten, aktes  en andere officiele  documenten.  

Op postzegels en postpapier 

 

The Crown CA watermerk op veel Britse Gemenebest postzegels. (op 

de achterzijde) 

In de filatelie is het watermerk is 

een belangrijk kenmerk van een 

postzegel en vaak vormt het juist 

het verschil tussen een gewone 

en een zeldzame 

postzegel. Verzamelaars die 

twee verder identieke postzegels 

tegen komen met verschillende 

watermerken overwegen vaak 

om die postzegel als een apart 

identificeerbare uitgave te 

benoemen. Het "klassieke" 

postzegel watermerk is een 

kleine kroon of een ander 

nationaal symbool. Het verschijnt ofwel eenmaal op de postzegel 

of als een doorlopend patroon. Watermerken waren bijna 

universeel op postzegels in de 19e en begin 20e eeuw, maar 

worden over het algemeen nu niet veel meer gebruikt ook niet op 

moderne Amerikaanse uitgaven. Maar sommige landen blijven 

om ze toch nog gebruiken.  
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Image
https://en.wikipedia.org/wiki/Philately


Een Amerikaanse postwaarde stuk uit 1883 toont een duidelijke 

watermerk in opgelegd papier . 

Sommige soorten 

droogstempels , zoals 

voorheen het "cross on 

ovale" op vroege 

zegels te Zwitserland , 

lijken een soort 

watermerk, omdat het 

papier daar dunner is, 

maar het kan worden 

onderscheiden doordat 

ze scherpere randen 

hebben dan 

gebruikelijk is bij een 

normaal watermerk. Watermerken op postzegels tonen vaak 

verschillende ontwerpen, letters, cijfers en picturale elementen. 

Het proces van het uitbrengen van de zegel-watermerk is vrij 

eenvoudig. Soms is een watermerk in zegel te zien door de 

onbedrukte achterkant van een zegel te bekijken. Vaker, moet de 

verzamelaar een paar simpele handelingen verrichten om het 

watermerk te kunnen zien. Bijvoorbeeld, met watermerkvloeistof 

op de achterkant van een zegel kan het watermerk tijdelijk 

zichtbaar maken. 

Zelfs bij deze eenvoudige watermerken methode , kan het soms 

moeilijk zijn om een aantal watermerken 

onderscheiden. Watermerken op postzegels gedrukt in geel en 

oranje kunnen bijzonder moeilijk te zien zijn. Een paar 

technische apparaten worden ook gebruikt door verzamelaars om 

watermerken te detecteren op postzegels, zoals de Morley-Bright 

watermerk-detector en de duurdere Safe Signoscope. Dergelijke 

apparaten kunnen bijzonder nuttig zijn omdat ze worden gebruikt 

zonder watermerk vloeistof en ook als de verzamelaar langer wil 

kijken naar het watermerk  om het watermerk  gemakkelijker te 

detecteren. 
 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Laid_paper
https://en.wikipedia.org/wiki/Switzerland


Tegenwoordig worden 

watermerken nog door een 

klein aantal papierfabrikanten 

aangeboden. Alleen bij grote 

hoeveelheden papier is dit 

economisch. Voor een 

moderne variant kan men 

terugvallen op technieken 

waarbij drukpersen gebruikt 

worden voor het aanbrengen 

van een chemisch of 

offsetnamaak- watermerk. Dit 

is geen echt watermerk, maar 

nagebootst. Hiermee is de 

minimale hoeveelheid 

teruggebracht tot 5000 vel A4. Met die nieuwe techniek kan er 

snel en relatief goedkoop gebruikgemaakt worden van papier met 

een eigen "nepwatermerk". 

 

Digitaal watermerk 

 

In het huidige digitale tijdperk kunnen ook digitale 

watermerken ingezet worden. Het idee daarachter is dat bepaalde 

informatie (bijvoorbeeld auteursrechten) in de digitale bestanden 

onlosmakelijk met het bestand verbonden wordt. Je ziet het 

vooral bij CD-s , DVD-s, fotobestanden en “epub” bestanden(el. 

boeken) In de filatelie zie je het ook bij enkele de digitale 

postzegelcatalogie. 

Bron: Wikipedia e.a. 

 

 

 

Schrijft u even mee 
In deze kalender vindt u de verenigingsactiviteiten dik 

aangegeven, overige activiteiten in narmaal schrift. Overigens 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Digitaal_watermerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Digitaal_watermerk


geeft dit overzicht alles slechts globaal weer. Op de verenigings-

avonden wordt vaak aanvullende informatie gegeven over extra 

activiteiten. 

VV  staat voor Verenigingsavonden en Veiling. 

RV  staat voor Ruilavond en restveiling. 

 

  5  sept             VV       start nieuw verenigingsjaar 

19  sept             RV       Henk Graat vertelt iets over zijn  

                                       verzameling 

  3  okt              VV 

14-16 okt          Postex 2018 Apeldoorn 

16  okt               Limburgse FilatelieDagen + 95 jaar  

                           Philatelistenver. Zuid-Limburg 

17  okt               RV 

  7  nov              VV 

21  nov              RV         Bert Janssen houdt een korte lezing 

                                         over zijn verzameling 

 

 

 

 

Beëindiging lidmaatschap: schriftelijk voor 1 december van het 

lopende jaar bij de secretaris van de vereniging. Niet tijdige 

opzegging betekent verlenging van het lidmaatschap tot het einde 

van het volgende verenigingsjaar. Statuten Art. 7.2. 

 

Bijeenkomsten 1e en 3e maandag van de maand. 

Zaal open vanaf 19.00 uur, aanvang bijeenkomst 19.30 uur. 


