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De vereniging Postzegelkring “Latijns Amerika” (LACA) is opgericht in 1964 en
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 40346333
en is lid van de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen.

De vereniging heeft als doelstelling: 
a. het beleggen van tenminste 4 vergaderingen/bijeenkomsten in Nederland
b. het stimuleren van publicaties op filatelistisch gebied
c. het samenwerken met filatelisten in binnen- en buitenland
d. het organiseren van en/of meewerken aan tentoonstellingen
e. organiseren van veilingen voor leden
De Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het Veilingreglement zijn verkrijgbaar bij
de penningmeester.

De bijeenkomsten vinden doorgaans plaats van 12.00 – 17.00 uur in de zaal “Over de
Vecht” in het Cultureel & Vergadercentrum “H.F. Witte”, Henri Dunantplein 4 in De Bilt.  
Voldoende gratis parkeerruimte. Routebeschrijving: zie binnenzijde achteromslag.

Bestuur:
voorzitter en redacteur: Hans Vinkenborg, e.mail: j.a.vinkenborg@ziggo.nl

telefoon nummer: 023 – 525.6681 (na 20.00 uur)
vice-voorzitter/penningmeester: Richard C. Tilman, e.mail: rc.tilman@xs4all.nl

telefoon nummer: 06 – 5517.3625 
secretaris en veilingcoordinator: Ton Baas, e.mail: norry59@hotmail.com

telefoon nummer 020 – 470.4793
ledenwerving en promotie: Paul Weda, e.mail: pweda@live.nl

telefoon nummer: 010 – 480.2961
buitenlandse betrekkingen: Hugo van Tilburg, e.mail: hugovt2@gmail.com

telefoon nummer 0032.47595.4514 
 
overige medewerkers: diverse leden assisteren tijdens bijeenkomsten 

Contactgegevens:
Het secretariaat / correspondentieadres van de vereniging is: LACA p/a dhr. Ton Baas,
Therèse Schwartzeplein 23B te 1073 JL Amsterdam. Tel.nr.: 020 – 470.4793

Website:  www.laca.nl 

Lidmaatschap: 
De contributie bedraagt € 25,00 per jaar voor gewone leden. 
Internetleden betalen € 14,00 per jaar en krijgen dan toegang tot het besloten deel
van de LACA website waar o.m. de veilinglijsten en de Corre(i)o’s zijn geplaatst. 

Bankgegevens: ABN-AMRO rek.nr. 60.28.50.584 
t.n.v. Postzegelkring Latijns Amerika te Abcoude
IBAN: NL07.ABNA.0602.8505.84       BIC: ABNANL2A

Veiling:
Kavels voor de ledenveiling kunnen worden ingeleverd bij dhr. Ton Baas. Een beschrij-
ving van de ingeleverde kavels moet echter gezonden worden naar dhr. Richard Tilman
(rc.tilman@xs4all.nl).

Niets uit dit blad mag worden verveelvuldigd of overgenomen zonder de voorafgaan-
de schriftelijke toestemming van LACA. Dit blad verschijnt 4x per jaar.

mailto:j.a.vinkenborg@ziggo.nl
mailto:rc.tilman@xs4all.nl
mailto:norry59@hotmail.com
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Inleiding door de Voorzitter
In december houden we al weer de 4e en laatste bijeenkomst van LACA
dit jaar in De Bilt. Traditiegetrouw besluiten we die bijeenkomst met een
borrel en bitterballen die u wordt aangeboden door het bestuur. U kunt in
de veiling ook weer bieden op ‘de Veilinghamer’ en de opbrengst dient
dan ter mede financiering van deze borrel. Nieuw is dat de naam van de
hoogste bieder ook zal worden opgenomen op onze nieuwe website bij
‘Virtuele Veilinghamer’. Dit is dus uw kans om beroemd te worden ! 

De nieuwe website is inmiddels gelanceerd, het heeft allemaal iets
langer geduurd dan verwacht. Als het goed is heeft u hierover onlangs
bericht ontvangen als u een e.mail adres heeft opgegeven en zodra uw
profiel is aangemaakt kunt u advertenties plaatsen en informatie vinden.
De website bevat ook de recente Corre(i)o’s en de laatste veilinglijst. Als
u wilt bieden kunt u een e.mail sturen naar Richard Tilman. Ook vindt u
daar de data van LACA bijeenkomsten in 2014 en de agenda van
beurzen. Wij hopen dat u de website als nuttig zult ervaren. Uw op- en
aanmerkingen ter verbetering zijn altijd welkom. 
   
Het afgelopen jaar kende veel veranderingen, een nieuw bestuur is
aangetreden, het blad Corre(i)o verschijnt niet 2 maar 4 keer per jaar, de
website is vernieuwd, we hebben een gezamenlijke bijeenkomst met
USCA gehouden en we waren op veel beurzen vertegenwoordigd. Ook
werden er meer veilingen gehouden dan voorheen en is de inhoud van
de Corre(i)o volledig vernieuwd, met veel nieuwe vaste rubrieken met
informatie en interessante artikelen. Graag horen wij van u of u al deze
veranderingen op prijs stelt !

De afgelopen bijeenkomst in september, die samen met USCA gehou-
den werd is door de meesten als een succes ervaren. Wij hebben een
enquete rondgestuurd en in de december bijeenkomst zullen wij u de
uitslag berichten. In dit blad vindt u een artikeltje met wat foto’s over
deze bijeenkomst. 

In het komende jaar 2014 zal LACA 50 jaar bestaan en wij zullen daar in
de bijeenkomsten van 2014 ruim aandacht aan besteden. Op dit moment
zijn nog niet alle plannen volledig uitgewerkt, maar in de komende
bijeenkomst hopen wij u hier meer over te kunnen vertellen. In ieder ge-
val zullen wij u in augustus/september een excursie met diner aanbie-
den; zodra de datum bekend is hoort u dit van ons.
Tenslotte nog dit. Nog tot het eind van dit jaar kunt u uw ideëen insturen
voor een (eventuele) nieuwe naam voor ons blad. Tot nu toe hebben wij
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een beperkt aantal namen doorgekregen, laat het ons weten als u een
goed idee heeft. Tegen het eind van het jaar zullen wij dan zien of er wel
of niet een betere naam uit de bus is gekomen dan de huidige Corre(i)o.
Ook wordt het op prijs gesteld als u uw bijdragen voor artikelen blijft
insturen, zie de oproep elders in dit blad. 
Wij hopen u in december weer op de bijeenkomst te ontmoeten, tot dan !

Hans Vinkenborg.

Agenda voor de komende bijeenkomst
Op zaterdag 14 december 2013 zal LACA weer
een bijeenkomst houden in het Cultureel & Ver-
gadercentrum H.F. Witte in De Bilt. U bent hierbij
van harte uitgenodigd. De routebeschrijving staat
achterin dit blad.
De zaal is open vanaf 12 uur en er is ook ruim
voldoende tijd beschikbaar om postzegels te ruilen
of te kopen/verkopen aan de overige leden en
aanwezigen. 
Zoals bekend is de catering in de centrale ruimte in goede handen en
kunt u daar uw lunch gebruiken. Bij het tekenen van de presentielijst
krijgt u bovendien een munt waarmee u op kosten van LACA een gratis
consumptie aan de bar kunt ophalen.

AGENDA 

12.00 uur Zaal open voor de leden + ruilen, verkopen/kopen
12.30 uur Korte inleiding en opening door de voorzitter + bestuurs-

mededelingen en ingekomen stukken en rondvraag
13.00 uur Lunch en bezichtigen van de veilingkavels
13.30 uur Grote Veiling (zie bijgaande veilinglijst)
15.00 uur Postzegelen, ruilen, verkopen/kopen, nader kennis maken en

informatie uitwisselen
15.30 uur Eindejaarsborrel en bitterballen !!
17.00 uur Sluiting.

Neem gerust uw (ruil-)materiaal mee want er is voor en na de
verschillende agenda onderwerpen voldoende tijd om te postzegelen. De
bijeenkomst wordt deze keer weer gehouden in de kleine zaal direct links
bij binnenkomst (zaal OverDeVecht).
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Op de veiling zal de (virtuele-)veilinghamer als kavel worden ingezet; u
kunt hierop bieden en het hoogste bod zal dienen ter mede financiering
van de eindejaarsborrel en de bitterballen. Bovendien zal de naam van
de hoogste bieder voor de veilinghamer worden genoteerd op de lijst die
wij op de LACA website zullen bijhouden.

Wij zien er naar uit om u weer allen te ontmoeten bij deze laatste LACA
bijeenkomst in 2013 en wij hopen dat u met ons in een gezellige sfeer
het glas wilt heffen op een geweldig komend jubileumjaar, tot ziens op
14 december ! 

BERICHT VAN HET BESTUUR
 

De december veiling
Wij zullen in december weer de jaarlijkse grote
LACA veiling houden, er zijn ruim 200 kavels
met een grote verscheidenheid. Naast de
kavels zal deze keer ook de ‘Veilinghamer’
weer worden ingezet, de opbrengst daarvan
wordt gebruikt ter mede-financiering van de
oudejaarsborrel met bitterballen die het bestuur u na afloop van de
veiling weer aanbiedt. Nieuw is dat vanaf nu, als dank, de naam van de
hoogste bieder op de ‘Veilinghamer’ op onze website zal worden
vermeld. Wij hopen u weer op de bijeenkomst en bij de borrel te
ontmoeten.   

Procedure inleveren veilingkavels
Sinds enige tijd is een gewijzigde inleverings procedure van toepassing.
U wordt verzocht om een lijst met een duidelijke omschrijving bij te
voegen van de te veilen kavels en van de kwaliteit, met vermelding van

de gewenste inzetprijs en de cataloguswaarde. Dit maakt
het makkelijker voor ons om de veilinglijst samen te
stellen. Als er geen duidelijke omschrijving wordt gege-
ven, kunnen er mogelijk extra verkavelingskosten aan u
in rekening worden gebracht.
De zegels kunt u afgeven aan onze secretaris Ton
Baas. De lijst met de omschrijving moet u echter (bij
voorkeur electronisch) sturen naar Richard Tilman. 
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50-jarig bestaan LACA in 2014
In 2014 bestaat LACA 50 jaar en dat wordt
gevierd. Binnen de ‘jubileum-commissie’ zijn
een aantal ideeën verzameld die momenteel
verder worden uitgewerkt. Vast staat al wel dat
we in augustus/september een excursie zullen
houden die wordt afgesloten met een diner. In de planning staat ook dat
we in oktober op de Postex een stand zullen hebben met een aantal
promotiekaders, maar in de vergadering van december moeten we
hierover beslissen of dit wel door kan gaan (zie het bericht hierna).
Verder zal er tijdens de bijeenkomsten in 2014 steeds een prijsvraag
worden gehouden waarmee u een fles wijn kunt winnen. Ook zal extra
aandacht worden besteed aan de verfraaiing van onze stand op
beurzen. Een aantal andere ideeën kunnen helaas niet door gaan omdat
ze te duur bleken te zijn. In de december bijeenkomst zullen wij u verder
informeren.  

Controverses tussen de KNBF en LACA  
In de vorige Corre(i)o las u over de controverse die bestaat tussen de
KNBF en LACA over de definitie en de contributie aan de bond van een
‘internet’ lid. Deze discussie spitst zich toe op het feit dat LACA voor
internet leden een gelijke contributie moet betalen dan voor een gewoon
lid, hetgeen wij niet reëel achten. Daarnaast zijn de voordelen voor
LACA om lid te zijn van de KNBF niet helder. Ons standpunt om lid te
blijven van de KNBF zal o.m. afhangen van de uitslag op ons verzoek
om subsidie voor ons komend jubileum. In de december bijeenkomst
zullen wij u in meer detail informeren. LACA dient zich te beraden of het
kostbare lidmaatschap bij de bond nog wel zinvol en nodig is.

Presentaties tijdens bijeenkomsten
In het verlengde van het schrijven of aanleveren van een
artikel ligt de mogelijkheid om iets uit uw verzameling te
laten zien tijdens een bijeenkomst. Wij beschikken over
kaders die daartoe kunnen worden opgesteld. Het maakt de
bijeenkomst levendig als er een presentatie kan worden
gegeven en die behoeft beslist niet lang te duren. Ook als u
5 of 10 minuten nodig hebt is dat prima. In de afgelopen

jaren hebben wij al een aantal mooie presentaties gezien. Als u een
presentatie wilt geven meldt dit dan s.v.p. vooraf aan het bestuur zodat
we kaders kunnen meenemen en u kunnen aankondigen in ons blad.
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Artikelen
Wij zijn verheugd dat er een aantal leden positief
heeft gereageerd op onze oproep om artikelen in te
sturen, zowel originele artikelen als een kopie van
een eerder in het buitenland gepubliceerd artikel. In
principe is alles wat met de filatelie van ons
verzamelgebied te maken heeft welkom. Het resul-
taat ziet u terug in deze en in de komende Corre(i)os. Blijf alstublieft
artikelen aanleveren, zonder uw medewerking kunnen we de Corre(i)o
immers niet vullen ! Wij rekenen er op. Stuur uw bijdrage naar Hans
Vinkenborg.

Nieuwe LACA website gereed
In november is de nieuwe website van LACA gereed gekomen, u vindt
deze op de lokatie www.laca.nl. De website kent een algemeen voor
iedereen toegankelijk deel en een deel voor alleen leden. Wij raden u
aan om spoedig uw profiel aan te maken als u dit nog niet gedaan heeft.
De website bevat al veel nuttige informatie maar in de komende
maanden zal daar nog meer informatie aan worden toegevoegd. Via een
e.mail bericht ontving u inmiddels uw inlogcode (als u tenminste het
formulier met een aantal vragen dat is rondgestuurd bij ons heeft
ingeleverd). Mocht u nog geen inlogcode hebben ontvangen dan
verzoeken wij u om contact met Richard Tilman op te nemen voor
het invullen van het genoemde formulier. Naast informatie over
literatuur van ons verzamelgebied en advertenties van u en andere leden
zal ieder kwartaal de nieuwe Corre(i)o en de nieuwe veilinglijst op de
website te vinden zijn. Bovendien komt er na de veiling nog een lijst van
niet-verkochte kavels die u tegen de inzetprijs alsnog korte tijd kunt
kopen. Uw biedingen kunt u gemakkelijk per e.mail indienen. Wij hopen
dat u regelmatig gebruik zult maken van de nieuwe LACA website. 

De rubriek ‘Vraag en Aanbod’ van/voor LACA leden
Alle LACA leden kunnen gratis gebruik maken van de rubriek Vraag en
Aanbod. Inmiddels hebben we al van een aantal leden een annonce
ontvangen en groeit de hoeveelheid gestaag. Deze rubriek is ook
opgenomen in (het ledengedeelte) van de LACA website om het bereik
maximaal te houden. U kunt uw advertentie opgeven per e.mail of tijdens
een bijeenkomst. Check regelmatig of uw bericht nog aktueel is. Het zou
mooi zijn als iedereen meedeed aan deze rubriek, meedoen kost niets !

Promotie en beurzen 
In de resterende maanden van 2013 zal LACA nog een stand hebben in
december op de Eindejaarsbeurs in Barneveld. Een aantal van u heeft

http://www.laca.nl/
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Paul Weda regelmatig geassisteerd op de beurs en ook een aantal uren
achter de tafel gestaan. Dat wordt zeer op prijs gesteld en wij hopen ook
nu weer op u te kunnen rekenen. 

Adverteren in ons Corre(i)o kwartaalblad
Wij accepteren advertenties in onze Corre(i)o en de kosten daarvan zijn
per jaar € 100 per gehele pagina (en resp € 50 voor een halve en € 25
voor een kwart pagina). Dit zijn kosten per jaar (excl. BTW) dus een
advertentie wordt dan 4x geplaatst. U kunt ook een link op onze LACA
website laten opnemen voor € 75 per jaar of voor € 100 per jaar met een
logo erbij. Als iemand kiest voor beide (advertentie + link) dan geldt 25%
korting. Ook leden krijgen die korting als zij commercieel adverteren. Als
u iemand kent die zou willen adverteren (b.v. uw werkgever of uw lokale
postzegelzaak) dan vernemen wij dit graag van u zodat we contact
kunnen opnemen. 

Correctie op Haïti artikel
Van Paul Weda ontvingen wij nog een kleine correctie op de
oplagecijfers die in de vorige Corre(i)o vermeld stonden m.b.t. de ‘Gold
Currency’ opdruk zegels van Haïti. Hij meldt dat Leon Montès in 1954 in
“La Timbrologie Haitienne’ schrijft dat de oplage van de 15ct zegel
21.400 stuks bedraagt, van de 50 ct zegel 7.000 stuks (i.p.v. 8.000) en
van de 1 gourde zegel 3.760 (i.p.v. 5.000) stuks. Waarvan akte ! 

EEN ‘BOGUS’ ZEGEL VAN GUATEMALA
UIT 1867 MET VERVALSINGEN.
door: Hans Vinkenborg

In de vorige Corre(i)o stond een afbeelding van een zegel van
Guatemala die ik niet kon thuisbrengen. Daarop ontving ik van Joachim
Block en van Paul Weda een reactie in de vorm van een kopie van een
artikel uit ‘The Handbook of Guatemalan Philately’ geschreven door
R.Goodman uit 1969. Er blijkt heel wat aan de hand te zijn met deze
zegel ! In onderstaand artikel leg ik u graag de details, samengevat, uit. 

Toen Goodman zijn artikel schreef verwees hij naar zijn voorganger R.N.
Cone die voordien al het meeste onderzoekswerk heeft gedaan. Deze
kwam tot de conclusie dat er 2 typen ‘bogus’ zegels met deze afbeelding
bestaan. Deze zijn niet officieel gedrukt door of namens de Staat en
hebben als enig doel gehad om filatelisten geld uit de zak te kloppen.
Vandaar dat we eraan refereren als een ‘bogus’ zegel. Er is een type 1
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en een type 2 en beide bestaan getand en ongetand in vele kleuren. Als
ze getand zijn hebben ze de tandingsmaat 11 ¾ (behalve de groene
versie van type 2 die een tanding van 12 x 11 ½ heeft). De verschillen
tussen de typen zijn alsvolgt:
type 1 = afmeting 20 ½ x 26 ¾ mm, geen buitenste framelijn, de 
kleuren die voorkomen zijn zwart, olijfgeel, blauwgroen, geelbruin en
bistre in verschillende tinten.
type 2 = afmeting 21 ¼ x 27 ½ mm, wel een framelijn, de kleuren die
voorkomen zijn groen, rood, olijfgroen, scharlaken, zwart, tinten bruin en
oranje, sepia, blauw en turquoise.

Al deze zegels zijn ‘recess engraved’ dus in lijngravure stijl in staal
geëtst, een vorm van hoogdruk. Deze 2 typen zullen we hierna de
‘originele’ zegels noemen, want er bestaan namelijk ook nog een aantal
vervalsingen (voorzover je hier van vervalsingen kunt spreken). Alle 3
typen vervalsingen zijn via lithografie/steendruk (vlakdruk) vervaardigd
en hiervan kennen we de volgende eigenschappen: 
vals type 1 = afmeting 21 x 26 ½ mm, er is een witte ruimte rechts
van het woord Guatemala, de framelijn loopt rechtsboven niet tot de
bovenkant door, dit type bestaat zowel ongetand als ruw onregelmatig
getand. De kleur is zwart op diverse tinten papier. Deze vervalsing wordt
toegeschreven aan de Gebr. Spiro uit Hamburg. 
vals type 2 = afmeting niet bekend, bij dit type is er een witte ruimte
aan de linkerkant van het woord Guatemala, er is geen framelijn, de
letters aan de onderzijde (correos cinco cent) zijn iets kleiner. Hiervan
bestaat alleen een getande versie (tanding 12) in de kleur olijfbruin.
vals type 3 = afmeting 20 ½ x 26 mm, er is geen witte ruimte links of
rechts naast het woord Guatemala, er is geen framelijn, de horizontale
achtergrondlijnen gaan dwars door de 4 zonnetjes in de hoeken. Dit type
is ongetand bestaat in de kleuren zwart, geelbruin, geelgroen en groen
op verschillende papierkleurtinten.

Hieronder laat ik u allereerst de 5 afbeeldingen zien van deze typen,
helaas in zwart/wit want ik heb ze uit
genoemd artikel gekopieerd.   

Bij deze 2 typen ‘originele’ bogus
zegels ziet u links geen framelijn (type
1) en rechts wel (type 2).



8

En dit zijn de 3
typen valse ze-
gels waarvan
de beide laatste
zegels zijn ge-
stempeld. De
kenmerken zijn
goed te zien.

   vals type 1         vals type 2          vals type 3

Van een aantal zegels beschikken wij over een kleurenscan en die
zegels tonen wij u hierna eveneens. De 1e zegel zag u al eerder, die
was van mij en de beide andere zegels zijn van Paul Weda. De typen
zijn goed te onderscheiden. Gelukkig heeft de rechter zegel nog een
hoekstempel en daaraan kun je herkennen dat ook vals type 3 door de
gebr. Spiro is gemaakt. Voor dit stempel verwijs ik u kortheidshalve naar
mijn artikel in Corre(i)o nummer 26, bladzijde 32 (het ‘VF stempel’). Dit
zijn de kleurenscans:

    vals type 1          vals type 3 (2x)

De eerste berichten over het bestaan van deze zegels stonden in diverse
tijdschriften in 1867. Maar deze ‘bogus’ zegels stonden ook al in 1867 te
koop in de prijslijsten van postzegel’handelaar’ Samual Allan Taylor uit
Boston. Deze werd later ontmaskerd als een vervalser en als leider van
een groep vervalsers die vanuit Boston werkzaam was en bekend stond
onder de naam ‘The Boston Gang’. We mogen er zondermeer van
uitgaan dat Taylor de verkoper was van de ‘originele’ bogus zegels. In
het boek van de expert Varro E. Tyler over de vervalsers wordt dit ook
expliciet genoemd. Er wordt overigens ook vermeld dat Taylor meerdere
‘fantasie’ uitgaven gemaakt heeft naast honderden verschillende verval-
singen, o.a. van lokaal zegels van Canada. Binnen de Boston Gang
waren vele personen werkzaam, waaronder F. Trifet. Deze had later zijn
eigen tijdschrift en daarin stond in 1868 dat de Guatemala postzegel van
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1867 in staal gegraveerd was door J.A.J. Wilcox (die ook voor Taylor
werkte). Hij meldde verder dat Taylor de postzegel te koop aanbood voor
50 $cent per 12 zegels, dus onder de nominale waarde van 5 $cent. Er
zijn geen zegels in paar of in blok bekend waardoor Goodman
veronderstelt dat alle zegels één voor één gedrukt zijn en dus niet per
vel tegelijk. Als er ooit een veldeel opduikt dan zal ik u dit hier laten
weten ! 

In het artikel van Goodman worden verder nog een aantal theorieën
besproken die vervolgens als onwaarschijnlijk ter zijde worden
geworpen. Bijvoorbeeld dat anderen deze zegels hebben gegraveerd of
in de verkoop hebben gebracht of dat er wel een officiële opdracht van
een regeringsfunctionaris uit Guatemala zou hebben bestaan. Na een
gedegen studie kan de conclusie echter niet anders luiden dan dat de
beide typen ‘originele’ bogus zegels moeten worden toegeschreven aan
S.A. Taylor en dat de 3 typen vervalsingen van de bogus zegels moeten
worden toegeschreven aan Spiro uit Hamburg.

bibliografie:
- artikel van R. Goodman uit 1969, gepubliceerd in The Handbook of

Guatemalan Philately;
- Philatelic Forgers door Varro E. Tyler, 1991;
- Fundamentals of Philately door L.N.Williams uit 1990;
- artikel uit Corre(i)o 26 door Hans Vinkenborg uit 2010 over het VF

stempel van Spiro. 
Met dank aan Joachim Block en Paul Weda. 

P R IJ S V R A A G  !!!!

Het bestuur van LACA overweegt om de naam van ons blad te
wijzigen. Wij zullen voor eind december hierover een beslissing
nemen. Graag willen wij u de gelegenheid geven om een nieuwe
naam te suggereren; die moet natuurlijk wel iets te maken hebben
met onze hobby en het verzamelgebied. Ook als u vindt dat we de
naam niet moeten wijzigen horen wij dit graag van u. Alle reakties
kunt u intussen sturen naar j.a.vinkenborg@ziggo.nl. Als de door u
bedachte naam wint krijgt u naast eeuwige roem een fles wijn voor
de moeite. Wat vindt u een goede naam voor het blad ? 

mailto:j.a.vinkenborg@ziggo.nl
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DE NUMMERSTEMPELS VAN ECUADOR
door: Karel Zwart

Voor een beter begrip van de afkortingen op de stempels zal ik eerst iets
over de politieke inrichting van het land vertellen. Ecuador bestaat uit
provincies, kantons en parochies. Het hoofd van een provincie is een
gouverneur, bijgestaan door een prefect. Aan het hoofd van een kanton
staat een politieke luitenant (pop. "Jefe Político"). Alle parochies hebben
een raad maar alleen voor de hoofdplaats van het kanton wordt een
burgemeester (alcalde) toegevoegd. Raden en burgemeester worden
gekozen. De nummerstempels kan men in 3 groepen indelen. Bij elke
groep vermeld ik vooraan de oudste en de nieuwste datum die ik heb
kunnen vinden. 

Groep 1. 
Het gebruik is bekend tussen xx-12-1916 en xx-
xx-1928. Er zijn 2 typen, beide hebben een
duplexstempel waarvan het linkerdeel een
rondstempel is met een diameter van 29mm en
waarvan het rechterdeel een tralie-ovaal is met
daarin een romeins of een arabisch nummer. Het
type met een romeins nummer was voor de
provinciehoofdsteden bestemd. Deze nummers
werden op geografische ligging van de
provincies afgegeven op de volgende manier: in
de Andes van noord naar zuid en langs de kust
van zuid naar noord. Maar daarbij is nog wel een foutje gemaakt. De
provincies Bolivar en Chimborazo liggen naast elkaar in de Andes maar
Chimborazo ligt iets hoger (of wist men dat toen nog niet ?), terwijl dat in
de nummering omgekeerd is. De Oriente (Amazone-gebied), een
provincie half zo groot als de hele staat, was een ontoegankelijk donker,
dampig en leeg gebied en had een speciale status als administratieve
provincie. De Oriente werd daarom door de aanliggende provincies
'beheerd' in stroken, maar gecontroleerd door het leger. En vanwege de
slechte infrastructuur en veiligheid verzorgde het leger de post
onafhankelijk van de gewone postdienst. Daarom had de Oriente geen
apart poststempel. Als laatste hebben we nog de Galapagos. Deze
archipel bestaat uit circa 60 eilanden (of 120 al naar gelang de definitie)
en deze zijn allen vulkanisch. De Galápagos werd in 1932 door Ecuador
geannexeerd en kort daarna als strafkolonie ingericht en zo gebruikt tot
1958. Het duurde nog tot 1973 voordat het een ‘echte’ provincie werd.
Die kon toen nog niet meedoen met een poststempel. 
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We komen dan voor die periode op 15
romeinse nummers voor de provinciehoofd-
steden. De provinciehoofdstad is automatisch
de kanton hoofdstad. Bijvoorbeeld: de
hoofdstad van de provincie Garchi is Tulcán en
die is weer de hoofdstad van het kanton Tulcán
(het kanton waar de provinciehoofdstad in ligt
heeft dezelfde naam als die hoofdplaats). De
arabische nummers werden onregelmatig
afgegeven, zowel binnen de provincie als ook
binnen het kanton. Het totaal aantal nummers

is onbekend maar zal in geen geval meer dan 219 geweest zijn (zie
groep 2). Bij het type 2 van groep 1 staat in de cirkel het nummer tevens
direct achter de plaatsnaam. Op postzegels ziet men haast altijd alleen
het rechterdeel, want het linkerdeel staat op de envelop en daarvan zijn
er uit die tijd niet zo veel voorhanden. Enkele getallen en cijfers kunnen
lastig zijn om uit te lezen. Dat zijn de IX, XI, 6, en de 9 omdat je op de
postzegel een stuk van de cirkel moet zien ter orientatie. Hieronder volgt
de lijst met namen uit deze groep 1. Afgezien van enkele onzekerheden
of conflict situaties (op de lijst in het rood weergegeven) is de lijst zo
goed als compleet. Als extra heb ik achter de plaatsnaam het romeinse
cijfer van de provincie gezet waar het in ligt. 

Provinciehoofdsteden:
I     Tulcá n (Carchi)
II    Ibarra (Imbabura)
III   Quito  (Pichincha)
IV   Latacunga (Leó n)
V    Ambato (Tungurahua)
VI   Riobamba (Chimborazo)

VII  Guaranda (Bolívar)
VIII Azogues (Cañ ar)
IX   Cuenca (Azuay)
X    Loja (Loja)
XI   Machala (El Oro)
XII  Guayaquil (Guayas)

XIII  Babahoyo (LosRios)
XIV  Portoviejo (Manabí)
XV   Esmeraldas
                  (Esmeraldas)

Plaatsen (parochies).
1   Direcció n general
2   Quito (III)
2   Secció n del exterior
2   Alamor (X)
3   Secció n del interior
3   Alangasí (III)
4   Secció n de rezagos
5   Sec. de estaf. y valijas
6   Quito suc.1 (III)
7 Adm. Tulcá n (I)
8 Bolivar (I)

9    Concepción (I)
10   El Á ngel (I)
11   Huaca (I)
12   Mira (I)
12   Ascá subi (III)
13   San Gabriel (I)
14   San Isidro (I)
15   Adm. Ibarra
16   Atuntaqui (II)
17   Cotacachi (II)
18   Adm. Otavalo (II)

19   San Antonio (II)
20   San Pablo (II)
21   Cayambe (III)
22   Machachi (III)
23 Malchingui (III)
24 Tabacundo (III)
25   Alangasí (III)
25   Pujilí
26   Aló ag (III)
27   Amaguañ a (III)
28   Atahualpa (III)



12

28   Chone
29   Calacalí (III)
30   Conocoto (III)
31   Cotocollao (III)
32   Cuayllabamba (III)
32   Calacalí (III)
33   Nanegal (III)
34   Nono (III)
35   Otó n (III)
36   Perucho (III)
37   Píntag (III)
38   Pomasqui (III)
39   Pué llaro (III)
40   Quinche (III)
41 San Antonio (III)
42 San Jose de Minas (III)
43 Santo Domingo (III)
43   Cayo
44   Tambillo (III)
45   Uyumbicho (III)
46   Adm. Latacunga (IV)
46   Cojimies
47   Angamarca (IV)
48   Corazó n (IV)
49   Lasso (IV)
50   Pujilí
51   San Miguel (IV)
52   Saquisilí  (IV)
53   Sigchos (IV)
54   Toacaso (IV)
54   Cotocollao (zie 31)
55   Adm. Ambato (V)
56   Bañ os (V)
57   Mocha (V)
58   Pasa (V)
59   Pelileo (V)
60   Píllaro (V)
61   Adm. Riobamba (VI)
62   Alausí (VI)
63   Colta (VI)
64   Guamote (VI)
64   Chanduy
65   Guano (VI)

66   Huigra (VI)
67   Palmira (VI)
68   Sibambe (VI)
69   Adm. Guaranda (VII)
70   Balsapamba (VII)
71   Guanujo (VII)
72   Salinas (VII)
73   San José  (VII)
74   San Miguel (VII)
75   Simiá tug (VII)
76   Adm. Azogues (VIII)
77   Bibliá n (VIII)
78   Cañ ar (VIII)
79   Adm. Cuenca (IX)
80   Chaguarurco (IX)
81   Jiró n (IX)
82   Gualaceo (IX)
83   Gualaquiza (IX)
84   Nabó n (IX)
85   Paute (IX)
86 Adm. Loja (X)
87 Amaluza (X)
88   Cariamanga (X)
89   Catacocha (X)
90   Celica (X)
91   Gonzanamá  (X)
91   Macará  (X)
92   Macará  (X)
92   Saraguro (zie 94)
93   Sabiango (X)
94   Saraguro (X)
95   Sozoranga (X)
96   Zapotillo (X)
97   Zumba (X)
98   Adm. Machala (XI)
99 Arenillas (XI)
100 Buenavista
101 Chacras (XI)
102  Chilla (XI)
103  Guabo (XI)
104  Pasaje (XI)
105  Piñ as (XI)
106  Santa Rosa (XI)

107  Zaruma (XI)
108  Adm. Babahoyo
109  Babahoyo (XIII)
110  Caracol (XIII)
111  Catarama (XIII)
112  Montalvo (XIII)
113  Palenque (XIII)
114  Pimocha (XIII)
115  Puebloviejo (XIII)
116  Quevedo (XIII)
117  Sabaneta (XIII)
118  Vinces (XIII)
119  Zapotal (XIII)
120  Adm. Guayaquil (XII)
121  Secció n del exterior
122  Secció n del interior
123  Sec. estaf. y valijas
124  Balao (XII)
125  Balzar (XII)
126  Barraganetal (XII)
127  Bucay (XII)
128  Colimes (XII)
129  Colonche (XII)
129  Pedro Carbo (XII)
130  Chanduy (XII)
131  Daule (XII)
132  Durá n (XII)
133  Jujan (XII)
134  Manglaralto (XII)
135  Milagro (XII)
136  El Morro (XII)
137 Naranjal (XII)
138 Naranjito (XII)
139  Pascuales (XII)
140  Piedrahita (XII)
141 Pedro Carbo (XII)
142  Playas del Morro (XII)
153  Posorja (XII)
154  Puná  (XII)
155  Salitre (XII)
156  Samborondó n (XII)
156  Santa Rosa
157  Santa Elena (XII)
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158  Santa Lucía (XII)
159  Soledad (XII)
160  Victoria (XII)
161  Yaguachi (XII)
162  Adm. Portoviejo (XIV)
163  Abdó n Calderó n (XIV)
164  Ayacucho (XIV)
165  Bahia de Cará quez (XIV)
165  Jipijapa (XIV)
166  Bellavista (XIV)
167  Calceta (XIV)
168  Canoa(s) (XIV)
169  Canccuto (XIV)

169  Montecristi (XIV)
170  Cayo (XIV)
171  Charapotó  (XIV)
172  Chone (XIV)
172  Sangolgui
173  Picoazá  (XIV)
174  Ricaurte (XIV)
175  Riochico (XIV)
176  Rocafuerte (XIV)
177  San Vicente (XIV)
178  Santa Ana (XIV)
178  San Lorenzo (zie 189)
179  Sucre (XIV)

180  Tosagua (XIV)
181  Adm. Esmeraldas (XV)
182  Concepció n (XV)
183  La Tola (XV)
184 Vargas Torres (XV)
185 Atacames (XV)
186  Muisne (XV)
187  Ríoverde (XV)
188  San Francisco (XV)
189  San Lorenzo (XV)
190 Agencia en Coló n
191 Agencia en Panama
197  Sozoranga (X?)

Groep 2.
Bekend gebruik tussen xx-xx-1926 en 05-10-1968. In
deze groep heb ik 11 verschillende typen gevonden tot
nu toe. De diameter van dit stempel is 35 mm. De typen
hebben verschillende cirkelsegmenten, een geheel of
ge-deeltelijke middenbalk en verschillen in de positie van
de naam, het nummer en de datum.
Maar toch zijn er veel herkenbare overeenkomsten. Het meest gebruikte
type heeft de volgende indeling: de plaatsnaam bovenin, voor de
provinciehoofdsteden een sterretje aan weerszijden van de datum en de
rest van de plaatsen zonder sterretjes. Midden-onder staat het nummer.
Als afkorting links de provincie en rechts het kanton (zie afbeelding). De
namen lopen precies volgens het (spaanse!) alfabet tot nr. 219. Deze
reeks is dus aan het begin in één keer samengesteld. Vanaf nr. 220 is
het onregelmatig. Deze nummers zullen op latere datum afgegeven zijn.
Het hoogst bekende nummer is 415. Dat houdt dan in dat hoe hoger het
nummer van het stempel is, des te zeldzamer dit stempel is. De
stempels met hoge nummers hadden immers minder dienstjaren. En dat
klopt heel aardig met mijn stempellijst, want oplopend vanaf nr. 220 heb
ik steeds meer blancos. 
Hieronder staan alle typen die ik tot nu toe (na jaren) heb gevonden. T4
en T11 zijn onvolledig. In T4 is de plaatsnaam en het kanton verwisseld.
Het nummer in T11 is mogelijk 422; als dat klopt is dat het hoogste
nummer tot nu toe. Waarom Manta zoveel verschillende typen had is mij
een raadsel. Stempel T5 is eigenlijk wel slim. Een stempel met revolver
datum was misschien te technisch voor die afgelegen eilanden en dan is
voor het weinige postverkeer een geschreven datum een prima
oplossing.
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              T2                         T3                         T4                          T5                        T6

               T7                        T8                         T9                          T10                     T11

De provincienamen zijn alsvolgt afgekort :
Arch.G. = Galápagos
Azu./Az. = Azuay
Bol. = Bolívar
Car. = Carchi
Chim(b). = Chimborazo
Cñ r. = Cañ ar
Cot. = Cotopaxi
E.O. = El Oro 
Esm. = Esmeraldas

Gua/Gyas. = Guayas 
Imb. = Imbabura
La. = Loja
Ln. = Leó n
L.R.  = Los Ríos
Man. = Manabí
M.S. = Morona-Santiago
N.P. = Napo-Pastaza
Nap. = Napo

Pas. = Pastaza
Pich. = Pichincha
S.Z. = Santiago-Zamora
Tung. =Tungurahua
Z.C. = Zamora-Chinchipe

Er zijn namen die meerdere keren
voorkomen omdat diverse provincies
heringedeeld zijn. Twee provincie-
namen komen niet meer voor: Oriente
en León. Verder is het ondoenlijk om
een lijst van alle parochies samen te
stellen. Hiernaast ziet u een fraaie brief
met stempels van groep 2 (Loja – 94). 
Hierna volgt de lijst van alle tot nu toe
bekende namen uit groep 2. Het is nog lang niet volledig dus mocht er
iemand zijn die een nog onbekend nummer in zijn bezit heeft dan houd ik
mij zeer aanbevolen. Wel graag met bewijs !  Zoals hiervoor, zijn alle in
het rood geschreven namen nog op enigerlei wijze onzeker. De vermelde
typen verwijzen naar de stempel afbeeldingen.

Nr.  Plaats       Prov.  Kanton Type 
1    Ab.Calderón   Man.      C.         T2
2    Alamor            La.         P.          -
3    Alangasi          Pich.     Q.          -

4    Alausi             Chim.     A.          -
5    Alfaro             Gua.      G.         T2
6    Aló ag              Pich.     M.          -
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7    Amaguana      Pich.     R.          -
8    Amaluisa/Amaluza   La.     E.    -
9    Ambato           Tung.    A.         T1
10   Angamarca     Ln.       P.           -
11   Arenillas          E.O.    A.           -
12   Ascasubi         Pich.   C.         T2
13   Atacames        Esm.   A.           -
14   Atahualpa        Pich.   Q.          -
15   Atuntaqui         Imb.     I.         T2
16   Ayacucho        Man.    S.A.      -
17   Ayapamba       E.O.    P.          -
18   Azogues          Cñ r.    A.         T1
19   Baba                LR.     B.         -
20   Babahoyo        LR.     B.        T1
21   B.de Caráquez Man.  S.        T2
22   Balao              Gua.    B.         -
23   Balsapamba    Bol.     S.M.     -
24   Balzar             Gua.    B.         -
25   Bañ os              Tung.     P.      T2
26   Baq.Moreno     Cñ r.      C.        -
27   Barraganetal    Gua.     N.        -
28   xxx                    ....        C.      T1
       Bellavista         Man.     S.A.    -
29   Biblian              Cñ r.      B.        -
30   Bolívar              Car.     B.       T8
31   Cajabamba       Bol.     G.       T1
32   Calacali            Pich.    G.       T2
33   Calceta            Man.     I.        T2
34   Cangahua        Pich.    C.        -
35   Canoa              Imb.     I.          -
36   Canuto             Man.    Ch.     T2
37   Cañ ar              Cñ r.      C.       T2
38   Caracol            LR.       B.        -
39   Cariamanga     La.       C.       T2
40   Catacocha       La.       P.        T2
41   Catarama        LR.      U.        T2, T6
42   Cayambe        Pich.    C.        T2
43   Cayo               Man.    J.          -
44   Celica              La.      C.          -
45   Cevallos          Tung.   A.         T2
46   Cojimies          Man.    P.          -
47   Colimes           Gua.    C.         -
48   Coló n                Man.       P.       -

49   Colonche          Gua.       S.E.    -
50   Concepción      Car.        M.       -
51   Concepción      Esm.      M.       -
52   Conocoto          Pich.     Q.        -
53   Cotacachi         Imb.      C.       T2
54   Cotocollao        Pich.     Q.       T2
55   Cuenca             Azu.     C.        T1
56   Cumbayá           Pich.    Q.         -
57   Cusubamba      Ln.       C.         -
58   Chacras            E.O.     A.         -
59   Chanduy           Gua     S.E.      -
60   Charapotó          Man.    R.        -
61   Checa               Pich.    ..          -
62   Chilla                E.O.     P.        T2
63   Chillanes          Bol.     C.          -
64   Chone              Man.    Cn.      T2
65   Chunchi           Chim.   C.        T2
66  D Daule            Gua.     D.        T2
67   El Angel           Car.      T.          -
68   El Cisne           La.        L.        T2
69   Esmeraldas     Esm.     Esm.   T1
70   Gral.A.Elizalda Gua.    GM      T2
71   Giró n               Azu.      G.         -
72   Gonzanamá      La.       G.        T2
73   Guabo              E.O.     M.        -
74   Guaillabamba   Pich.    Q.        -
75   Gualaceo          Azu.     G        T2
76   Guale               Man.     P.        -
77   Guamote          Pich.    C.        T2
78   Guano              Chim.   G.        T1
79   Guanujo           Bol.      G.         -
80   Guá pulo           Pich.    Q.         -
81   Guaranda        Bol.      G.        T1
82   Guayaquil        Gua.    G.        T1
83   Huaca              Car.     T.         T2
84   Huigra              Chim.  A.        T2
85   Ibarra               Imb.     I.         T1
86   Jama                Man.   S.         -
87   Jipijapa            Man.    J.        T2
88   Jujan(Baq.Moreno) Gua.    ..     -
89   Junin               Man.    J.          -
90   Lasso              Ln.       L.          -
91   Latacunga         Ln.       L.      T1
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92   La Tola              Esm.    S.L.   T1
93   La Unió n           Man.    S.A.     -
94   Loja                   L.         La.    T1
95   Macará              M.         La.    T2
96   Machachi          Pich.    M.     T2
97   Machala            M.       E.O.   T1
98   Machalilla         P.L.     Man.    -
99   Malacatos         La.      L.         -
       Malchingui        Pich.   P.M.     -
100  Manglaralto     Gua.   Sel.      -
101  Manta              Man.   M.    T2, T6, T7
                                                   T8, T9, T10
102  Milagro            Gua.    M.      T2
103  Mira                 Car.     M.      T2
104  Mocache          LR.     Q.       -
105  Mocha              Tung.  A.      T2
106  Montalvo          Esm.   Esm. T2
107  Montalvo          LR.     M.      T2
108  MonteCristi      Man.   M.      T2
109  Morro               Gua.   Gua.    -
110  Muisne             Esm.  M.       T2
111  Nabon              Azu.    Az.      -
112  Nambacola       La.     G.       T2
113  Naranjal           Gua.   N.        -
114  Naranjito          Gua.   N.       T2
115  Nono                Pich.   Q.        -
116  Olmedo            Man.   O.       T2
117  Oñ a                 Azu.    O.        -
118  Otavalo            Imb.    O.       T2
119  Otó n                Pich.   C.         -
120  Pajá n              Man.    P.        T2
121  Palmira           Chim.  G.        T2
122  Palenque        LR.      P.         -
123  Pangua           Ln.       P.        T2
124  Pasa               Tung.   ..          -
125  Pasaje             E.O.    P.        T2
126  Patate             Tung.   ..         T2
127  Paute              Azu.     P.        T2
128  Pedernales     Man.    P.         -
129  Pedro Carbo   Gua     P.C.     -
130  P.P. Gó mez     Man.    P.        -
131  Pelileo            Tung.   P.        T2
132  Perucho           Pich.   Q.        -

133  Picoazá             Man.   P.        -
134  Piedrahita(Nobol)  Gua. M.    -
135  Pifo                  Pich.   Q.        -
136  Pillaro              Tung.   P.     T2
137  Pimoche          LR.      S.       -
138  Pintag              Pich.   Q.       -
139  Piñ as               E.O.    P.      T2
140  Playas del Morro   Gua.  P.   -
141  Pomasqui        Pich.   Q.       -
142  Portovelo         E.O.    P.        -
143  Portoviejo        Man.   P.      T1
144  Posorja            Gua.   G.     T2
145  Puebloviejo      LR.     P.        -
146  Puellaro           Pich.   Q.       -
147  Puembo           Pich.   Q.       -
148  Pujilí                 Cot.     P.     T2
149  ....                   Gua.    G.       -
150  Pto. Bolívar     E.O.    M.     T2
151  Puñ a               Gua.    A.     T2
152  Quevedo         LR.     Q.       -
153  Quinche          Pich.   Q.     T2
154  Quisapincha   Tung.   A.      -
155  Quito              Pich.    Q.     T1
156  Ricaurte         Man.    C.       -
157  Riobamba      Chim.   R.     T1
158  Río Chico       Man.    P.        -
159~ Río Verde      Esm.    Esm.   -
160  Rocafuerte     Man.    R.     T2
161  Sabiango        La.      M.       -
163  Salinas           Bol.     G.        -
164  Salinas           Gua.   G.      T2
165  Salitre            Gua.    S.        -
166  Samborondon Gua.  G.      T2
167  S.André s (Boliche) Gua.  M.  -
168  San Antonio    Imb.    I.         -
169  San Antonio    Pich.   Q.       - 
170  San Bartolomé  Azu.   G.      -
171  San Francisco  Esm.  S.L.   -
172  Sangolgui       Pich.    R.      -
173  San Gabriel    Car.     M.     T2
174  San Isidro       Car.     E.     T2
175  S.J. de Chimbo Bol.   C.     T2
176  S.J. de M/Piñ as    Pich.    Q.        -
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177  San Juan             Chim.    R.        -
178  San Lorenzo        Esm.     S.L.     -
179  San Miguel          Bol.       S.M.   T2
180  S.Miguel(Salcedo)  Ln.     S.        -
181  San Pablo            Imb.     O.       T2
182  San Vicente         Esm.    A.        -
183  San Vicente         Man.    S.        -
184  Santa Ana           Man.    S.A.     T2
185  Santa Elena        Gua.     S.E.    T2
186  Santa Lucía        Gua.     S.L.      -
187  Santa Rosa         E.O.     S.R.    T2
188  Santa Rosa         Tung.   A.         -
189  Santo Domingo   Pich.     -         T2
190  Saquisilí               Ln.       S.          -
191  Saraguro             La.       S.        T2
192  Sibambe             Chim.   A.        T2
193  Sigchos               Ln.       S.        T2
194  SigSig                 Azu.     G.        T2
195  Simiá tug             Bol.      G.          -
196  Soledad             Gua.      C.M.     -
197  Sozoranga         La.        S.          -
198  Sucre                Man.      J.           -

199  Tabacundo        Pich.     PM.      T2
200  Tambillo            Pich.     M.        T2
201  T(a)ura             Gua.      N.           -
202  Tisaleo             Tung.     T.           -
203  Tixan                Chim.     T.        T2
204  Toacazo            Ln.         L.        T2
205  Tosagua            Man.     V.          -
206  Tulcá n               Car.      T.         T1
207  Tumbaco           Pich.    Q.           -
208  Urcuquí             Imb.      U.         T2
209  Valladolid          La./Z.C. P.        T2
210  Vargas Torres   Esm.     Esm.     -
211  Ventanas           LR.       V.         T2
212  Victoria             Gua.      V.          -
213  Vinces               LR.       V.         T2
214  Yaguachi Nvo.  Gua.     Y.          -
215  Yaguachi Viejo Gua.     Y.           -
216  Yaruqui             Pich.    Q.         T2
217  Zapotal             LR.       V.          -
218  Zapotillo            La.       Z.          T2
219  Zaruma             E.O.    Z.    T2,T6

Hierna het vervolg met de niet alfabetische lijst van groep 2:
22x  Ancó n              Gua.    S.E.         T2
221  Baquerizo Moreno ArchG  S.C.  T5
223  Baeza             N.P.     Q./NAPO   -
224  Cangonamá (Gonzan.) La.  P(LTS). - 
225  Canelos          N.P.     P(TZA).    T1
226  Chaguarpamba  La.   P(LTS).    T1,T2
227  Chuquiribamba  La.    L.               -
228  Asunció n         Bol.     C.               -
230  Insiliví              Ln.      L.              T1
231  La Libertad      Gua.   S.EL.        T1
233  Mendé z           S.M.   S.               -
234  Mera               N.(P.)  M.             T1
235  Tena               N.(P.)   -                -
236  Rocafuerte      N.(P.)   -                -
238  Tena               N.(P.)   -                -
242  Guasuntos      Chim.  ALS.        T1
247  Pualó               Ln.       P(JLI).       -
249  Putumayo       N.(P.)   P.              -
250  Pastaza          N.(P.)   P.              -

251  Río Tigre        N.(P.)   P.              -
253  San Pedro      La.       C.              -
254  San Lorenzo   Bol.     C.              -
255  Santiago         Bol.     S.M.         T1
258  Tipococha      Cñ r.     Cñr.         T1
259  Uyumbicho     Pich.    M.             -
260  Zamora          S.Z.      Z.            T3
261  Zumba           S.Z.     C.              -
262  Satzayacu     N.P.     N.              -
265  Ló pez            Man.    J.               -
266  La Paz           Cñ r.      -               -
267  San Isidro      Man.    S.              -
       Ambuqui         Imb.     I.               -
268  Cahuasci       Imb.     Ibrr.         T4/8
269  Pablo Arenas  Imb.    U.             -
270  Pimanpiro      Imb.     P.              -
271  Tumbabiro     Imb.     Ibrr.         T4/8
274  Pilaló              Cot.      P.              -
275  Pilahuin         Tung.   A.              -
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277  Pallatanga     Chim.   P.              -
278  Columbe        Chim.   P.             -
280  A.Castillo(Yangana)La.     -        -
281  S.Miguel de Cuyes  M.S.  G.      -
282  Cataldi              -           -             -
285  Pto. Ló pez        Man.    P.L.        -
       Chobo               Gua.    M.           -
287  Lor. de Garaycoa Gua. Y.           -
288  Crel. Maridueñ a  Gua.  Y.         T8
291  Puyo                 P.        N.P.        -
294  Archidona         N.        N.P.        -
295  Achupallas        Chim.  A.           -
301  Andrade Marín  Imb.    A.A.        -
302  Calpi                 RChim. R.          -
305  San Pablo         Bol.     SM.         -
306  Cristó bal Coló n Car.    M.            -
308  Cristobal Coló n Car.    M.          T6
309  Chambo            Chim.  R.           -
313  Chugchilan        Cot.    P.            -
315  Echeandía         Bol.    G.            -
322  Guaytacama      Ln.     L.            -
324  Huambalo          Tung.  P.           -
325  Chobo               Gua.    M.          -
327  Izamba              Tung.   A.          -

330  La Paz               La.      L.           -
331  Las Piedras       E.O.    Z.          T8
332  La Toma            La.      L.           -
333  Licto                 Chim.   R.          -
335  Los Andes        Car.     M.          -  
340  Manú                 La.       S.         T8
341  Mercadillo         La.       -           -
348  Paccha             E.O.     -            -
349  Penipe             Chim.   G.          -
350  Peñ a Herrera    Imb.    C.          -
353  Plaza Gutierrez Imb.    C.          -
358  San André s       Chim.  G.          -
360  San Fernando   S.F.     Azu.      -
363  San Lucas         La.       L.         T3
377  Guachanamá      La.      P.         -
379  Chito                  Z.C.    Ch.       - 
380  Pumallacta        Chim.   A.         -
381  Mulalillo             Cot.     S.         -
382  San Cristobal     Arch.C.  S.C.    T3,T8
387  Urdaneta            La.         S.         -
391  Andrade Marin   Imb.       Ibrr.       -
403  Julio Andrade    Car.    T.      T6
411  Ibarra                 Imb.    I.      T4
415  Punin                Chim.   -        -

Groep 3. 
Het gebruik is bekend tussen 08-07-1953 en xx-08-
1963. Er is één type stempel met een doorsnede van 35
mm. gebruikt.  Dit stempel was alleen in gebruik voor de
provinciehoofdsteden. Wederom, net als bij groep 2,
staat aan weerszijde van de datum een sterretje en
onderaan de plaatsnaam met OFC. (oficina) en het
nummer. De nummers zijn gelijk aan die van groep 2. Na deze groep 3
was het afgelopen met de nummerstempels. De volgende nummer-
stempels van groep 3 heb ik op postzegel:
9  Ambato      20  Babahoyo
55 Cuenca     82  Guayaquil
85 Ibarra        143 Portoviejo

Nawoord. In de loop van de tijd zijn er
plaatsen van naam veranderd en ook
provincies van naam veranderd en zijn er
nieuwe bijgekomen of opgedeeld. Het
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enige houvast is dan het nummer, welk ongewijzigd in gebruik bleef. Het
is dan ook aannemelijk dat er stempels kunnen bestaan met nieuwe
afkortingen maar met hetzelfde nummer. Zulke stempels heb ik nog niet
kunnen ontdekken. Er bestaan ook nog plaatsen met dezelfde naam
maar met verschillende nummers, bijvoorbeeld Montalvo-106 in de
provincie Esmeraldas en Montalvo-107 in de provincie El Oro.

Bronnen: enkele boletines filatelica uit 1986(Santander), Guayaquil

Fragmenten van
groep 2:
Ambato - 9
Guayaquil- 82
Quito - 155

Voorbeelden van brieven uit groep 2:

Baños - 25
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  Pillaro - 136

 
VRAAG EN AANBOD van/voor LACA leden
In de rubriek 'Vraag en Aanbod' kunnen alle leden van LACA gratis een
advertentie plaatsen of een oproep doen die iets met hun hobby te
maken heeft. Berichten kunnen worden doorgegeven aan de redactie, bij
voorkeur per e.mail. Dit is uw kans als u nog niet alles compleet heeft !
Corre(i)o is er ook voor u dus maak er gebruik van ! Als uw advertentie
al is opgenomen, kijkt u dan s.v.p. even na of hij nog aktueel is. Nieuwe
advertenties zijn welkom.
Voor aankoop van filatelistisch materiaal kunt u tijdens
de bijeenkomsten o.a. terecht bij ons lid Bert Brinkman
die beschikt over een grote voorraad brieven van de
meeste landen of bij Geert Reijnen voor zegels. Catalogi
en literatuur kunt u kopen of bestellen bij Koos Fase. 

Hans Vinkenborg zoekt:
- vervalsingen van zegels van Cuba en Puerto Rico, ook op brief;
- postzegels van Puerto Rico waarop de plaatsnaam goed leesbaar is
in de stempel, of zegels waarop een bijzonder stempel voorkomt. Het
gaat hier bij voorkeur om losse zegels, maar alles is welkom;
- ongebruikte briefkaarten Cuba, Edifil nrs. 20, 21, 23 en 24.
Duurdere stukken of gehele verzamelingen zijn ook welkom, laat het
s.v.p. horen als u wat heeft ! Ook heb ik zelf veel zegels van Cuba en
Puerto Rico dubbel, ik neem dit meestal mee naar de bijeenkomst maar
u kunt mij ook rechtstreeks benaderen ! Telefoon: 023 - 525.6681 of
e.mail j.a.vinkenborg@ziggo.nl.
Verder zoekt Hans Vinkenborg ook nog de volgende zegels:
- vervalsingen van de Barquito zegels van Buenos Aires emissie 1858;

mailto:j.a.vinkenborg@ziggo.nl
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- originelen en nadrukken van de 1903 zegels van Estado Guayana,
Maturin, Mariño, Yrapa, Sucre, Guiria en Yaguaraparo (Venezuela), allen
met dezelfde afbeelding van een schip;
- particulier uitgegeven zegels door scheepvaartbedrijven in het
Caribisch gebied (La Guaira, Porto Cabello, San Tomas, Hapag, e.d.).

Koos Fase zoekt briefkaarten uit Brazilië vanaf het begin tot 1970 met
een goed leesbare vertrek- en aankomststempel, liefst met bestemming
Nederland ! Aanbiedingen s.v.p. naar 14fase@hetnet.nl
 
Hugo van Tilburg heeft een groot aanbod van partijen en landenverza-
melingen en is gespecialiseerd in Brazilië. Neem gerust contact met hem
op als u iets in het bijzonder zoekt zodat hij dit mee kan nemen naar de
bijeenkomst. Verder is Hugo op zoek naar zoveel mogelijk zegels van
Brazilië van Mi. nummer 97, koop of ruil ! Telefoon: 0032.3877.0655.

Alec Breunesse zoekt Uruguay LP Pegasus gebruikt, met leesbaar
datumstempel; Spaans Cuba gebruikt opdrukken 1883 op Alfonso XII;
Spaans Cuba telegraafzegels gebruikt; Argentinië gebruikt tussen
1978-1990 en Argentinië gebruikte zegels met opdrukken M.A., M.G.,
M.H. t/m M.R.C.; Inini gebruikte zegels. Als u wat heeft graag contact
opnemen via het e.mail adres: alecjbreunesse@gmail.com

Frits van Beekum zoekt vervalsingen van Brazilië en Mexico. Gaarne
een berichtje via email: f.vanbeekum@gmail.com of telefoon nummer:
06-5099.0053.

Paul Weda zoekt bijzondere en/of mooie stempels op zegels, maar ook
proeven, plaatfouten en afwijkingen. Ook andere bijzonderheden en
fiscaalzegels zijn van harte welkom. Ook in boeken en catalogi is hij
geïnteresseerd. Neem s.v.p. contact op voor overleg. Maar let op: dit
verzoek geldt voor alle landen behalve voor Argentinië, Brazilië, Para-
guay, Bolivia, Venezuela, Mexico en Panama ! Overigens heeft hij ook
veel aan te bieden van dit materiaal, dus als u zoiets zoekt kunt u ook bij
hem terecht. Tel. nr. 010-480.2961 of per email pweda@live.nl. 

Ton Schotgerrits vraagt of iemand voor hem een (zeer) oude Stanley
Gibbons catalogus over heeft. En verder of iemand een valse zegel heeft
van Brazilië, te weten Yvert nummer 8 (1844, 180 reaal). Graag even
bellen naar 030-228.5462.

Peter Willems zoekt één of meer Schaubek albums van bruin kunstleer
met goudkleurige versiering op de bovenste helft van het voorplat en op
de rug “Schaubeks Permanent Album”. Deze zijn van ca. 1930. De

mailto:14fase@hetnet.nl
mailto:alecjbreunesse@gmail.com
mailto:f.vanbeekum@gmail.com
mailto:pweda@live.nl
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inhoud is onbelangrijk, het gaat om de albums. 
Verder wordt zegelmateriaal gezocht, en wel alsvolgt: Antioquia Mi. 1,
37, 38, 59 en 70, Cordoba Mi. 1 en 2, Cundinamarca Mi. 5, 6 en 11,
Ecuador Mi. 148, 149, 289 en D137, Canal Zone Mi. I/VII, P6, 14 en 15,
Nevis Mi. 18, Panama Mi. 45, Santander Mi. 8 en 14 en Tolima Mi. 2,
14 en 47. Als u iets heeft wordt u verzocht contact op te nemen op
telefoon nr. 070-511.3102.

Geert Reijnen heeft een zeer grote voorraad zegels van bijna alle
landen van Zuid- en Midden Amerika zowel gestempeld als postfris. Als
u hem gemist heeft bij een bijeenkomst kunt u hem uw mancolijst sturen
naar g.reynen1@chello.nl of hem bellen op telefoon nr. 024-356.7491.
Als prijsindicatie moet u denken aan 25% van Michel prijzen. 

Ger Sweijen zoekt ansichtkaarten met een afbeelding van een passa-
giersschip, het maakt niet uit van welke vlag doch wel van voor 1970. Als
u iets voor hem heeft kunt u contact opnemen op telefoon nr. 035-
542.1789 of per e.mail naar gsweijen@hetnet.nl

Richard Tilman zoekt 2 zegels waarvan hierbij
een zwart/wit afbeelding wordt getoond. Het
betreft een zegel van El Salvador, uitgegeven 13
mei 2004 (uitbreiding EU) en een zegel van Peru,
uitgegeven 2 juli 2008 (EuroLat top). Wie kan
deze zegels leveren ? Bij voorkeur postfris, maar
gebruikt mag ook. Telefoon nummer 06-
5517.3625 of per e.mail naar rc.tilman@xs4all.nl

000
Wilt u svp uw dubbelenalbum nakijken om te
zien of u de bovenstaande leden kunt hel-
pen? Als u zelf ook iets zoekt of wilt
aanbieden: meldt dit dan bij Hans
Vinkenborg of bij het bestuur zodat u hier
ook kan worden vermeld. U kunt uw
advertentie ook zelf direct invoeren op de

website van LACA. Alvast bedankt.

Staat uw naam er hierboven niet bij ? Dan heeft u wellicht vergeten om
uw gratis annonce in te sturen. Het kan alsnog, stuur het toe !

U kunt uw advertentie ook zelf direct invoeren op de website in het
leden-gedeelte. Het is het proberen waard, niet geschoten is altijd mis !

mailto:g.reynen1@chello.nl
mailto:gsweijen@hetnet.nl
mailto:rc.tilman@xs4all.nl
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Nogmaals het Pro-Raza vignet van Chile.
In de vorige Corre(i)o las u een artikel over Louis Testart en de eerste
Chileense Luchtpostzegels van 1927 (en het Pro-Raza vignet). In dit
artikel stond de geschiedenis van de totstandkoming van deze zegels en
toonde ik u o.a. het zeldzame en ongebruikte Pro-Raza vignet dat Paul
Weda in zijn bezit heeft. Paul stuurde mij nadien nog een afbeelding van
dit vignet, maar nu van een gebruikte versie. Deze is hierbij afgebeeld en

u ziet ook een
afbeelding van het
stempel dat hier ge-
bruikt is. Dit stempel
werd gebruikt van
1923 tot en met
1925 in Santiago
dus dat klopt met
het op dit vignet
gedrukte jaartal. De
gebruikte vignetten

zijn nog zeldzamer dan de ongebruikte want deze vignetten mochten niet
voor frankering worden gebruikt. Maar als je deze als bijplakzegel op een
brief zou hebben geplakt is het niet onmogelijk dat dit vignet ook
afgestempeld wordt. Ik vermoed dat dit hier is gebeurd. Helaas zit dit
vignet niet meer op brief, dus we zullen nooit weten hoe het gegaan is en
of dit vignet heeft meegevlogen op de lijndienst Santiago-Valparaiso van
Louis Testart. Overigens werd dit vignet gedrukt in vellen van 50 stuks in
8 rijen van 6 zegels en was er een 9e regel waarop maar 2 zegels
weden gedrukt en waar de rest blanco bleef. Ik toon u hieronder een
verkleinde versie van het onderste deel van dit vel waaruit dit blijkt. Het
komt op mij over als een bizarre vorm van papierverspilling. Maar apart
is het wel ! 
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De LACA – USCA bijeenkomst van september jl.

Op 14 september j.l. hebben we voor het eerst een gezamenlijke
bijeenkomst gehouden met USCA, de Vereniging voor USA-Canada
Filatelie. Deze vond plaats in de grote zaal van het HF Witte centrum in
De Bilt waar we normaal altijd de kleine zaal aan de voorzijde hebben.
De opkomst was niet slecht, zo’n 70 bezoekers kwamen naar deze
meeting die van 10 tot 17 uur duurde. Na de opening door de beide
voorzitters waren er twee spreekbeurten. De eerste was door Hans
Vinkenborg die sprak over de filatelistische aspecten van de Spaans-
Amerikaanse Oorlog van 1898 bezien vanuit een Spaans perspectief.
Aan de orde kwamen de politieke situatie in Spanje, de opstanden in
Cuba, de onrust in Puerto Rico, de ontploffing van het US oorlogsschip
‘Maine’ in de haven van Havana en wat er daarna gebeurde. Op de
achtergrond waren kaders geplaatst met Slavenregisters uit Puerto Rico,
zegels van de opstandelingen uit Cuba, zegels van de US overdrukt met
Cuba e.a. en Spaanse steunvignetten ter financiering van de oorlog. Het
publiek luisterde ademloos toe en beloonde de spreekbeurt na een ruim

half uur met
een luid ap-
plaus en
stelde nog
een flink
aantal vra-
gen waaruit
hun inte-
resse bleek. 

Daarna werd een spreekbeurt gehouden door Bas Kee van USCA
waarbij op een groot scherm afbeeldingen werden getoond van allerlei
luchtpostbrieven vanuit Zuid- en Midden Amerika naar de VS en Canada
waarbij een duidelijke uitleg van de specifieke bijzonderheden werd
gegeven. 
Na de pauze was het tijd voor een zeer grote veiling (ca. 500 kavels) die
zo’n ruime 2 uur in beslag nam. En tussendoor en daarna was er
voldoende gelegenheid om te postzegelen en om nieuwe contacten op
te doen. Uit een enquete onder de LACA leden bleek dat de grote
meerderheid het een geslaagde bijeenkomst heeft gevonden. Het enige
minpunt dat genoemd werd was de verlichting in de zaal die op sommige
plaatsen niet optimaal was en het gebrek aan daglicht. Op de hierna
volgende foto’s kunt u een impressie opdoen van de gebeurtenissen
tijdens deze geslaagde bijeenkomst.  
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Een paar foto’s van
de gezamenlijke bij-
eenkomst van LACA
en USCA op 14
september jl. die
een goed beeld
geven van de akti-
viteiten bij deze ge-
slaagde bijeen-
komst. 

Meldt u aan als lid van LACA ! U kunt ons bereiken op beurzen
in Nederland en België of via www.laca.nl of op info@laca.nl

http://www.laca.nl/
mailto:info@laca.nl
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OVERZICHT beurzen en bijeenkomsten
In deze rubriek vestigen wij graag uw aandacht op nationale- en inter-
nationale beurzen, (LACA-)bijeenkomsten en tentoonstellingen die een
raakvlak hebben met de Latijns Amerikaanse filatelie of waar u kans
heeft daar iets van te vinden. 

LACA BIJEENKOMSTEN IN 2014:
De data van de bijeenkomsten van LACA in 2014 zijn alsvolgt
vastgesteld: 22 maart, 24 mei, 11 oktober en 6 december 2014.

BEURZEN EN TENTOONSTELLINGEN:
27 en 28 december 2013:
In de Veluwehal, Nieuwe Markt 6 in Barneveld vindt
weer de jaarlijkse EINDEJAARSBEURS plaats waarin is
opgenomen Stamptales voor de kinderen. Open van 10-
17 uur, toegangsprijs 3 euro. Er zijn circa 160 handela-
ren, het is vaak erg druk en gezellig, dus kunnen we
deze beurs warm aanbevelen. Ook dit jaar zal LACA
weer een stand hebben op deze beurs tussen Kerst en Nieuwjaar. Als u
mede de stand wilt bemannen kunt u zich melden bij Paul Weda. Meer
info vindt u op www.eindejaarsbeurs.nl

1 en 2 februari 2014:
De jaarlijkse FILATELIEBEURS wordt dit jaar niet in
Loosdrecht maar in Hilversum gehouden in de Dudok-
Arena hal op het Arenapark in Hilversum, vlak naast
het NS station Hilversum Sportpark. Deze 26ste beurs
kent als vanouds veel stands van verenigingen en handelaren. Voor elk
wat wils ! Vanaf dit jaar wordt deze beurs alleen nog op zaterdag/zondag
gehouden. De moeite van een bezoek waard.

15 februari 2014:
Op deze zaterdag zal in Roden bij Groningen een
handelarenbeurs worden gehouden onder de naam
POSTZEGELMANIFESTATIE NOORD. Hier zal ook LACA bij
aanwezig zijn met een promotiestand. Het is maar 1 dag

open van 10-16 uur en op vertoon van uw KNBF pasje is de entreeprijs
maar € 2,00. De lokatie is: Sportcentrum De Hullen, Ceintuurbaan Zuid
6, 9301 HX Roden. Wij ontvingen goede berichten over deze grote beurs
(1.500 m²) en zien er met genoegen naar uit. Er is gratis parkeerruimte

http://www.eindejaarsbeurs.nl/
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beschikbaar. Meer informatie over deze beurs kan gevonden worden op
http://www.wbevenementen.eu/category/speciaalbeurzen/ 

14 en 15 maart 2014:
In ’s-Hertogenbosch wordt de 5e FILAFAIR 2014
gehouden in het Maaspoort Sports & Events centrum,
Marathonloop 1. Het is een betrekkelijk kleine regionale
beurs en op vrijdag en zaterdag zullen Nederlandse en
buitenlandse handelaren aanwezig zijn. Verder is er
een kleine propagandatentoonstelling aangekondigd.
Meer informatie kunt u vinden op: www.filafair.nl

5 en 6 april 2014:
In Antwerpen wordt in het voorjaar weer de
ANTWERPFILA gehouden in het Bouwcentrum
(Antwerp Expo). Dit is de grootste Belgische
postzegel- en muntenhandelarenbeurs waar
velen iets van hun gading zullen kunnen vinden.
Ik kan het aanbevelen! Deze wordt door de FNIP georganiseerd. De
adres van de beurs is Jan van Rijswijcklaan 191 naast de ringweg rond
Antwerpen met volop gratis parkeerruimte naast het gebouw. Neem de
afslag 4 en volg de A-12 tot over de ring en volg dan naar rechts het
bord ‘Expo’. De toegangsprijs is € 5,- voor 2 dagen. Info: www.fnip.be. 

8 t/m 10 mei 2014:
In Essen (Duitsland, over de grens bij Arnhem) wordt voor de 54e keer
de Internationale postzegeltentoonstelling BRIEFMARKEN-MESSE

ESSEN gehouden in het Messehaus Sud, Halle 1A.
Gratis entree. Er zijn 130 handelaren en vele
promotiestands aanwezig (geen tentoonstelling). Zeer
aanbevolen ondanks het feit dat u goed zult moeten
zoeken naar latijnsamerikaanse zegels. Meer info op:

www.briefmarkenmesse-essen.de.   

23 t/m 25 oktober 2014:
De 32e Internationale BRIEFMARKEN-
BÖRSE wordt weer gehouden in de Messe
Sindelfingen, Mahdentalstrasse 116, D-
71065 Sindelfingen (Duitsland) op donder-
dag t/m zaterdag. Er zijn ruim 160 Duitse en Internationale handelaren
aanwezig alsmede postadministraties en promotiestands. Ook hier wordt
het zoeken naar latijnsamerikaanse stukken ! Nadere informatie:
www.messe-sindelfingen.de.  

http://www.wbevenementen.eu/category/speciaalbeurzen/
http://www.filafair.nl/
http://www.fnip.be/
http://www.messe-sindelfingen.de/
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Een Vreemde Eend in de Bijt
Heeft u dat ook meegemaakt ? Je koopt een partijtje en
dan zitten er ineens zegels tussen die je niet kunt
thuisbrengen. In de rubriek 'Een Vreemde Eend in de
Bijt' kunt u die zegels voorleggen aan de andere LACA
leden en aan de redactie, bij voorkeur met een scherpe
afbeelding. Of de redactie legt vragen aan u voor waar-
op de redactie geen antwoord weet ! Dit kunnen vragen
zijn met betrekking tot zegels, maar ook m.b.t. onbekende stempels,
vreemde opdrukken, vermeende vervalsingen, literatuur, etc. Het staat
vanzelfsprekend niet vast dat uw of onze vraag zal worden opgelost,
maar laten we het proberen. Maar als u weet wat het is en een
plausibele oplossing kent, horen wij het graag van u. Uw ervaring en
kennis is echt nodig !!

In de vorige aflevering toonde ik u een zegel van Guatemala die in geen
catalogus was terug te vinden. Ik ontving daarop van ons Duitse lid
Joachim Block en van Paul Weda een kopie van een artikel dat over
deze zegel gaat. Ik heb daarom elders in dit blad een korte samenvatting
van dat artikel opgenomen zodat iedereen daar kennis van kan nemen.
Geweldig bedankt !

Van Peter Willems ontving ik een afbeelding van een zegel die uit
Mexico afkomstig is, maar ook deze is niet in een catalogus terug te
vinden. Hij wil graag weten wat het precies is. De zegel is in het zwart

gedrukt en schuin over de zegel is
dezelfde tekst gestempeld die er ook op
gedrukt staat: ‘Franco en ZACATECAS’
gevolgd door de waarde van ‘un real’
en het jaartal ‘1867’. De vrije en
souvereine staat ‘Estado Libre y
Soberano de Zacatecas’ ligt tussen
Guadalajara en Monterrey in het hart
van Mexico met als hoofdstad
Zacatecas. Het is één van de 32 staten

van Mexico en omvat 58 steden. Op Wikipedia kun je de vrolijke mars
horen spelen die hun volkslied is en het reserve volkslied van Mexico.
Deze zegel is ongebruikt. Als ik het moet inschatten lijkt het een
regionale fiscaalzegel te zijn, maar dat is een gok. Weet iemand precies
wat dit voor een zegel is ? Stuur uw reactie svp naar Hans Vinkenborg.



De bijeenkomsten worden gehouden in het Cultureel & Vergadercentrum
“H.F. Witte” Henri Dunantplein 4 te 3731 CL De Bilt. Het telefoonnummer
van het centrum is 030 – 220.3954. De zaal is geopend vanaf 12.00 uur
tot 17.00 uur.

Routebeschrijving: 
Per Auto: Rijdend op de A27 (Hilversum - Breda) neemt u ter hoogte van
de stad Utrecht de afslag 30 (Veemarkt - De Bilt). Rij richting De Bilt
(over de Biltse Rading) en bij de eerste verkeerslichten gaat u rechtsaf
(Blauwkapelseweg). Na ± 150 meter gaat u linksaf (de Alfred Nobellaan)
en na ongeveer 500 meter ziet u aan uw linkerhand het Cultureel &
Vergadercentrum “H.F. Witte”.

Per Openbaar Vervoer: Buslijn 77 rijdt van het Busstation Zuid bij het NS
Centraalstation Utrecht naar NS station Bilthoven. Uitstappen bij de halte
Blauwkapelseweg hoek Alfred Nobellaan in De Bilt. Volg de Alfred
Nobellaan 500 meter en u ziet H.F.Witte aan uw linkerhand. Dit is ca. 5
minuten lopen.
Stapt u uit op de Hessenweg in De Bilt dan loopt u via de Looydijk naar
de Alfred Nobellaan en dan ziet u het centrum voor u. Vanaf de
Hessenweg is het ook ca. 5 minuten lopen. 
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De NUMMERSTEMPELS van ECUADOR
 zie voor meer gedetailleerde informatie het

artikel in dit blad.

Meldt u aan als lid van LACA ! 
U kunt ons bereiken op beurzen in Nederland en België of via de website
www.laca.nl. Ons e.mail adres is info@laca.nl

Voor nadere inlichtingen kunt u ook bellen met de voorzitter of de
secretaris.

http://www.laca.nl/
mailto:info@laca.nl
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