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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. 

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 en staan op onze website.

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. Er is 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 
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
overige medewerkers: diverse leden assisteren tijdens bijeenkomsten en

beurzen 

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. Electronische of
internetleden betalen € 14,00 per jaar en krijgen dan ook 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
beschrijving van de ingeleverde kavels moet echter gezonden worden naar dhr.
Richard Tilman omdat hij de veilinglijst opmaakt (rc.tilman@xs4all.nl).

Niets uit dit blad mag worden verveelvoudigd 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
mailto:pweda@live.nl
http://www.laca.nl/
mailto:rc.tilman@xs4all.nl
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Inleiding door de Voorzitter
Het jaar 2014 was een feestelijk jaar voor LACA. Niet alleen vierden wij
ons 50-jarig jubileum in september in Valkenswaard, maar ook in de 4
bijeenkomsten in De Bilt werden extra activiteiten gehouden, zoals post-
zegelquizzen en presentaties en er werden prijzen uitgedeeld. Hartelijk
dank aan iedereen die hieraan een steentje heeft bijgedragen !

In 2015 zullen wij wederom 4 bijeenkomsten houden in De Bilt. De bij-
eenkomst in maart is onze jaarvergadering en daarin zullen belangrijke
zaken worden besproken. Het is waarschijnlijk dat de contributie vanaf
2016 iets zal moeten worden verhoogd om de begroting sluitend te
houden. U hoort hier meer over in maart. Gelukkig kan ik ook melden dat
wij in 2015 een extra adverteerder hebben kunnen werven, dit is Phila-
tino.com in Buenos Aires, Argentinië. Ook adverteerders helpen om onze
begroting te kunnen sluiten, dus zij verdienen allen uw warme belang-
stelling en een voorkeur als u iets wilt gaan kopen om uw verzameling uit
te breiden. Check deze adverteerders dus s.v.p. in uw en ons belang !
Een andere belangrijke factor om een contributiestijging te beperken is
door meer omzet te halen op onze veilingen. Ook daar hebben wij u voor
nodig: lever meer kavels in voor de veilingen ! In de komende maart bij-
eenkomst zal ook een voorstel van het bestuur komen om de lage
provisie op veiling aan- en verkopen iets te verhogen. Met deze maat-
regelen moet het lukken om de begroting sluitend te houden.  

Onze website wordt ook steeds meer gevuld. In de afgelopen maanden
zijn veel literatuurtitels/catalogi toegevoegd aan de website en er zijn ook
nieuwe links bijgeplaatst naar verenigingen in M&Z Amerika. Verder
vindt u daar ook leden die iets willen kopen/verkopen en al onze
Corre(i)o bladen tot heden. Al deze informatie kunt u inzien op het leden-
gedeelte van onze website www.laca.nl; om in te loggen heeft u een
gebruikersnaam en een wachtwoord nodig; mocht u deze niet meer
weten dan kunt u bij mij nieuwe aanvragen. 

Tenslotte, in dit blad vindt u een interessant artikel over de opdrukken op
de Escuela zegels van Venezuela van 1871 e.v. waar Wietze Hooge-
veen en Hans Vinkenborg samen veel tijd in hebben gestoken. Verder
vindt u nog wat foto’s van 2014, vliegende vissen en een brief van Ton
Schotgerrits. Ik hoop dat u deze Corre(i)o weer met veel plezier zult
lezen en dat ik u kan begroeten op onze bijeenkomst in maart. Graag tot
dan. 

Hans Vinkenborg.

http://www.laca.nl/
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Agenda voor de komende bijeenkomst
Op zaterdag 14 maart 2015 houdt LACA weer een
bijeenkomst in het Cultureel & Vergadercentrum
H.F. Witte in De Bilt. U bent hierbij van harte uitge-
nodigd. De routebeschrijving staat achterin dit blad.
De zaal is open vanaf 12 uur en er is weer ruim
voldoende tijd beschikbaar om postzegels te ruilen
of te kopen/verkopen aan de overige leden en aan-
wezigen. 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
muntje 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 + er is

gelegenheid om te lunchen.
13.00 uur Opening van de bijeenkomst en inleiding door de voorzitter +

bestuursmededelingen en ingekomen stukken en rondvraag
waarbij de leden hun opmerkingen of vragen kunnen
inbrengen.

13.15 uur Behandeling van de stukken van de Algemene Leden-
vergadering (ALV) 2015 die u als bijlage bij dit blad heeft
ontvangen, w.o. de jaarrekening 2014 en de begroting 2015.
Verder zal er een bestuursvoorstel worden behandeld m.b.t.
een contributieverhoging en een verhoging van de veiling-
provisie.

13.45 uur Postzegelen, ruilen, verkopen/kopen, nader kennis maken en
informatie uitwisselen. 

17.00 uur Sluiting.

Neem gerust uw (ruil-)materiaal mee want er is voor en na de ver-
schillende agenda onderwerpen voldoende tijd om te postzegelen. Wij
zien er naar uit om u weer allen te ontmoeten bij deze LACA
bijeenkomst, tot ziens op 14 maart ! 

WIJZIGING CONTRIBUTIE BETALING !!

Wij herinneren u eraan dat u met ingang van 2015 zelf de contributie
dient over te maken naar LACA; als u dit nog niet gedaan heeft dan

verzoeken wij u dit alsnog snel te doen. Voor bankgegevens verwijzen
wij u naar de vooromslag. Alvast bedankt !
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Bericht van het bestuur
 

Wijziging van de contributie betaling m.i.v. 2015 
Zoals wij al eerder hebben bericht hebben wij
met ingang van 2015 besloten om de contri-
butiebetaling anders te laten verlopen. Omdat
bankincasso’s en acceptgiro’s erg duur zijn
geworden, verzoeken wij u om jaarlijks ZELF
uw contributie aan LACA over te maken. Op de
vooromslag van deze Corre(i)o kunt u lezen
wat ons bankrekening nummer is. Als u nog
niet heeft betaald verzoeken wij u dit snel alsnog te doen. Bedankt !

Artikelen
Wij zijn verheugd dat er een aantal leden positief
heeft gereageerd op onze oproep om artikelen in te
sturen zodat we inmiddels ‘een voorraadje’ hebben;
zowel originele artikelen als een kopie van een
eerder in het buitenland gepubliceerd artikel. In
principe is alles wat met de filatelie van ons ver-
zamelgebied te maken heeft welkom. Het resultaat ziet u terug in de
Corre(i)o. Blijf alstublieft artikelen aanleveren, zonder uw medewerking
kunnen we de Corre(i)o’s immers niet vullen ! Wij rekenen er op. Stuur
uw bijdrage naar Hans Vinkenborg.

Bestuursvergadering november 2014
In november jl. hebben we een bestuursvergadering gehouden en daarin
is de financiële situatie van LACA besproken. Om de begroting 2015
sluitend te houden moeten meer opbrengsten worden gegenereerd, b.v.
door meer veilingomzet te halen, hogere veilingprovisie te berekenen,
meer advertentiegelden te krijgen of door hogere contributie te
berekenen. Aan deze punten is gewerkt en over de maatregelen is
nagedacht en het resultaat hoort u op de bijeenkomst van 14 maart en
vindt u in de stukken van de AVL die u bijgaand ontvangt.

Meer veilingkavels gevraagd
Zoals hierboven al werd gemeld wordt u verzocht meer veilingkavels aan
te leveren zodat het aanbod groter wordt. Zowel goedkope als duurdere
kavels zijn welkom. Als het aantal kavels te groot wordt kunnen we
eventueel van 2 naar 3 veilingen per jaar overgaan. Mooi materiaal is
altijd welkom, dus breng het mee naar de volgende bijeenkomst. Kavels
graag naar Ton Baas en de beschrijving naar Richard Tilman.



4

Bijeenkomstdata 2015 
Inmiddels zijn alle data van bijeenkomsten in 2015 bekend, het zijn 14
maart, 23 mei, 3 oktober en 19 december. De bijeenkomst van mei is
dus een week vroeger dan wat we de vorige keer hebben bericht. 

Philatino veilingen
Omdat Philatino.com c.q. de veilingen van Guillermo Jalil uit Buenos
Aires dit jaar als extra adverteerder is toegevoegd, willen wij u graag
attent maken op de bijna wekelijkse internet veilingen die door Philatino
worden georganiseerd. De nadruk ligt op Argentinië en Brazilië maar ook
alle andere landen ter wereld komen voorbij. Om te bieden moet u zich
éénmalig registreren, kijken staat u vrij. Betalingen kunnen gemakkelijk
via Paypal verlopen. De veilingen bieden een geweldige kans om heel
specifiek 1 zegel of serie te kopen maar ook partijen komen voorbij. Wij
hopen dat u de website gaat bezoeken en daar iets moois kunt vinden !

Freestampcatalogue.com
Ook deze site brengen wij graag nog even onder uw aandacht. U kent
natuurlijk de winkels van Postbeeld in Haarlem, Leiden en Rotterdam
maar wellicht nog niet de freestampcatalogue.com die eveneens van
Postbeeld komt. Ook hier verwijzen wij u graag naartoe als u zegels van
ons verzamelgebied zoekt. Maak er gebruik van ! 

Korte berichten over 2014
• In het afgelopen jaar heeft LACA met haar blad en/of artikelen op

verschillende plaatsen de aandacht getrokken. Zo kwamen er ver-
wijzingen naar LACA/artikelen in de Filakrant 2015, in het Belgische
blad De Postzegel, het blad van Arge Brazilien, het blad Filatelie en in
bladen van lokale verenigingen. Het levert ons gratis reclame op ! 

• in 2014 is de postzegelquiz 4x gehouden en de winnaars waren resp.
Geert Reijnen, Paul Weda, Gerard Ypma en Nico Cremer. Zij werden
allen beloond voor hun kennis. Proficiat !

• de veilinghamer 2014 waarmee de borrel + bitterballen op de einde-
jaarsbijeenkomst mede worden gefinancierd ging afgelopen
december naar Herman Rakers. In 2013 was dit Wout Janse. Bedankt
hiervoor !

• ons 50-jarig jubileum in 2014 met de jubileumexcursie naar de 3
musea in Valkenswaard en het diner in het Spaans Mexicaanse tapas
restaurant ‘Pinchos’ op 6 september jl werd door 35 personen be-
zocht. Wij ontvingen veel positieve reacties en bouwen alvast een re-
servering op voor ons volgende lustrum. Bedankt voor uw deelname !
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Postzegelveiling RIJNMOND:

• inzendingen altijd welkom

• 2 interessante veilingen per jaar

• gratis catalogus op aanvraag

• gratis taxaties

Postzegelveiling Rijnmond
Westewagenstraat 60
3011 AT Rotterdam
telefoon nr: 010 – 213 09 86
www.rynmond.com
e.mail: rynmond@xs4all.nl

http://www.rynmond.com/
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BRIEVEN en POSTWAARDESTUKKEN ZUID AMERIKA

www.bbfila.com
Ook voor Nederland en voormalige koloniën.

Of bezoek mijn stand op één van de volgende beurzen:
29-30 december 2014 Eindejaarsbeurs – Barnerveld - NL

16-17 januari 2015 Racecourse  York - UK
31 januari- 1 februari 2015 Filateliebeurs – Hilversum – NL

3-4 April 2015 Brievenbeurs – Gouda – NL    
       

                                  

Bert Brinkman  - Gouda -  e-mail bbfilatelie@planet.nl

Online brieven op: www.bbfila.com

http://www.bbfila.com/
mailto:bbfilatelie@planet.nl
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Venezuela: Identificatie van de variëteiten van
het 1e type van de Escuelas zegels (1871-1878)
door: Hans Vinkenborg

In sommige landen heb je zegels die heel moeilijk te identificeren zijn,
b.v. omdat er veel verschillende drukken zijn verschenen van die zegel.
Ook in Venezuela bestaat zo’n emissie: de Escuelas zegels van 1871-
1878 waarvan 9 typen/opdrukken zijn verschenen. In de catalogus staan
bladzijden vol met alle verschillende variëteiten en opdrukken. Om u bij
het uitzoeken en identificeren van het juiste type te helpen heb ik onder-
staand overzicht gemaakt waaraan u hopelijk enige steun kunt ontlenen.   

Algemeen 
Deze zegels werden uitgegeven om te voldoen aan een decreet van 27
juni 1870 waarin de regering verantwoordelijk werd gesteld voor het
verzorgen van opleidingen/scholing en waarvoor geld benodigd was.
Filatelistisch gezien is het naar mijn bescheiden mening zonder twijfel
een van de meest opmerkelijke emissies die Venezuela ooit heeft
uitgegeven in zijn hele geschiedenis, maar het is zonder twijfel ook de
serie die het meest uitdagend is geworden voor de verzamelaars van
Venezuela.
Het is een zeer interessante uitdaging vanwege het feit dat er negen
drukken/emissies zijn uitgegeven waarvan de verschillen bijna alleen
gevonden kunnen worden onder een microscoop of als u heel goede
ogen heeft om kleine lettertjes te lezen. Iedere persoon die zich in deze
zegels wil specialiseren moet meer dan 90 verschillende waarden en
variëteiten verzamelen waarvan een groot gedeelte erg moeilijk te
verkrijgen is omdat er van verschillende versies maar heel weinig zijn
uitgegeven.

En alsof dit nog niet genoeg is, deze zegels werden zowel gebruikt voor
het versturen van brieven (postaal gebruik) als voor fiscale doeleinden
zodat die zegels met opdrukken in drie (2 soorten gebruikt en 1 onge-
bruikt) mogelijke staten voorkomen. En nog één als je met of zonder
gom ook meetelt. Dus in totaal 90 x 4 is 360 zegels! En dat is dan nog
afgezien van de vele variëteiten waarvan men er gemiddeld 4 per zegel
kent (kopstaande opdrukken waar dat niet moet, gedeeltelijk wegge-
vallen opdrukken, etc.).

Maar je kunt ook geluk hebben. Want tussen deze zegels zitten twee
waarden die gerekend worden tot de duurste waarden van de filatelie
van Venezuela. Want de 2c uit de 2e emissie en de 50r uit de 8e emissie
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kosten beide een klein vermogen als je die wilt en kunt kopen. Maar
misschien schuilt er wel een exemplaar van deze zegels in uw
verzameling ! Deze zegels zijn zeker een bijzonderheid; het is dan ook
niet verwonderlijk dat als zo’n zegel op een tentoonstelling wordt ge-
toond er een enorme menigte toeschouwers op afkomt. Onderstaand
presenteer ik een betrekkelijk eenvoudige methode om de verschillende
emissies te onderscheiden; de indeling is gebaseerd op de teksten van
een aantal gespecialiseerde catalogi die hieronder zijn samengevat. 

Hoofdindeling van de zegels: 3 typen opdrukken (‘3 clases de
resellos’) 
Deze serie heeft negen emissies met elk hun aparte kenmerken. Om ze
te kunnen identificeren moet allereerst het type van de opdruk worden
vastgesteld. Er bestaan 3 verschillende (horizontale) opdrukken op deze
zegels (‘contraseñadas’) die we A, B en C zullen noemen en alle opdruk-
ken zijn in het zwart, te weten:

Opdruk A: de horizontale opdruk: “Bolivar, Sucre, Miranda” (2x) en
“Decreto de 27 de abril de 1870” (2x). Deze opdruk bestaat
dus uit 4 regels onder elkaar (niet cursief) en de 1e en 3e
regel wordt herhaald. Deze opdruk komt voor op emissies I
en II en ziet er dus alsvolgt uit:

Bolivar, Sucre, Miranda
Bolivar, Sucre, Miranda

Decreto de 27 de abril de 1870
Decreto de 27 de abril de 1870

Opdruk B: de horizontale opdruk in cursieve letters: “Decreto de 27 de
junio de 1870”. Deze opdruk bestaat uit 2 regels onder elkaar
waarbij de onderste regel kopstaand is. Deze opdruk komt
voor op emissies III en IV en ziet er dus alsvolgt uit:

Decreto de 27 de junio de 1870 
Decreto de 27 de junio de 1870 ( deze regel kopstaand )

Opdruk C: de horizontale opdruk gelijk aan B in cursieve letters, dus
“Decreto de 27 de junio de 1870”; deze opdruk bestaat uit 4
dezelfde regels onder elkaar waarvan de 2e en 4e regel van
de opdruk kopstaand is gedrukt. Deze opdruk komt voor op
de emissies V t/m IX en ziet er dus alsvolgt uit: 
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Decreto de 27 de junio de 1870
Decreto de 27 de junio de 1870 ( deze regel kopstaand )

Decreto de 27 de junio de 1870
Decreto de 27 de junio de 1870 ( deze regel kopstaand )

Merk op dat de opdrukken A en C vier regels hebben en opdruk B maar
twee. Maar wees voorzichtig en classificeer niet te snel o.b.v. het aantal
regels van de opdruk, het kan zijn dat door problemen bij het plaatsen
van de opdruk zegels twee maal overgedrukt werden met b.v. type B
(waardoor er 4 regels zijn ontstaan) of dat door verschuiving van het vel
tijdens het drukproces typen C zijn ontstaan met maar 2 regels. 

Zoals hierboven bij elke opdruk al vermeld werd is na identificatie van de
opdruktypen gelijk ook al een globale indeling van de 9 emissies
gemaakt. Want:
• opdruk A komt alleen voor in emissies I en II;
• opdruk B komt alleen voor in de emissies III en IV;
• opdruk C komt alleen voor in de emissies V t/m IX.

Welke waarden komen voor in elke emissie
Niet alle waarden van deze zegel komen voor in elke emissie, zodat als
je dit weet, je bij de identificatie van de zegels bepaalde emissies kunt
uitsluiten. In de catalogus van Aurelio Blanco is een tabel opgenomen
die we hieronder graag overnemen. Een streepje betekent dat die zegel
in die emissie niet bestaat en een V dat hij wel bestaat in die emissie.

EMISSIE:WAARDE: KLEUR: I II III IV V VI VII VIII IX
1 cent. geel v v - v v v v v v
2 cent. geel v v - v v v v v v
3 cent. geel v v - v - - v v v
4 cent. geel v v - v - - v v v
5 cent. geel v v v v v v v v v
1 real roze v v v v v v v v v
2 reales roze v v v v v v v v v
3 reales roze v v v v - - v v v
5 reales roze v v v v - - - v v
7 reales roze v v v v - - - - -
9 reales groen v v v v - - - - -
15 reales groen v v v - - - - v -
20 reales groen v v v - - v - - -
30 reales groen v v v - - - - v -
50 reales groen v v v - - - - v -
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De emissies zijn in verschillende opvolgende jaren tussen 1871 en 1878
uitgegeven zoals hieronder zal worden vermeld. Iedere emissie van deze
ESCUELAS zegels van dit 1e type uit deze periode toont de buste van
libertador Bolivar en de serie verscheen in 15 waarden verdeeld over 3
groepen kleuren; alle zegels zijn ongetand. De kleurindeling is alsvolgt:
Groep 1: geel: 1c, 2c, 3c, 4c en 5c.
Groep 2: roze: 1r, 2r, 3r, 5r en 7r  
Groep 3: groen: 9r, 15r, 20r, 30r en 50r.

Hoe kun je de verschillende emissies onderscheiden ?
Gelukkig zijn er een flink aantal kenmerken waaraan je houvast hebt bij
de indeling van de zegels in emissies. Ga nauwkeurig te werk, het is
moeilijker dan je denkt. Dit zijn de kenmerken:

1e emissie (1871) en 2e emissie (1871) 
• Beide emissie hebben opdruk A. 
• De kleur van de zegels van groep 1 (1-5c) is bruin-oranje bij de 1e

emissie en bruin-geel bij de 2e emissie. Bij deze groep/kleur is de
druk bij de 1e emissie helderder/beter dan bij de 2e emissie. En bij
deze groep zitten bij de 1e emissie de zegels ruim van elkaar op het
vel en bij de 2e emissie dicht bij elkaar. 

• De kleur van de zegels van groep 2 (1-7r) is briljant helder roze bij de
1e emissie en grauw/donker roze bij de 2e emissie. De druk is helder
bij de 1e emissie en grof/minder scherp bij de 2e emissie. De ruimte
tussen de zegels op het vel is soortgelijk aan die van groep 1 maar
iets dichter bij elkaar. 

• De kleur van de zegels van groep 3 (9-50r) is briljant helder groen bij
de 1e emissie en veel doffer bij de 2e emissie. De druk is helder bij de
1e emissie en grof/minder scherp bij de 2e emissie. De ruimte tussen
de zegels op het vel is bij de 1e emissie iets ruimer dan bij de 2e
emissie. 

3e emissie (1872) en 4e emissie (1873)
• Beide emissies hebben opdruk B.
• De 3e emissie heeft geen zegels van 1, 2, 3 en 4 centavos en de 4e

emissie heeft geen zegels van 15, 20, 30 en 50 reales.
• De kleur van de 5c zegel in de 3e emissie is geel-oranje en bruin-

donker-oranje in de 4e emissie. De druk is grof/minder scherp in
beide emissies. De zegels zitten zeer dicht tegen elkaar aan op het
vel bij beide emissies. De zegels van 1c, 2c, 3c en 4c zijn dus altijd
van de 4e emissie en ze hebben een grauwe kleur zwavelachtig-geel. 



11

• De kleur van de zegels van groep 2 (1-7r) van de 3e emissie is ‘totaal-
verschoten’ roze terwijl die bij de 4e emissie helder/intens roze is. De
druk bij beide emissies is helder/scherp en de tussenruimte tussen de
zegels op het vel is gelijk (1 à 2 mm).

• De kleur van de 9r zegel van de 3e emissie is intens helder groen en
in de 4e emissie olijf-groen of geelachtig groen. De druk is duidelijk en
helder in de 3e emissie en iets minder scherp in de 4e emissie. De
zegels van 15r, 20r, 30r en 50r zijn dus altijd van de 3e emissie. 

5e emissie (1874), 6e emissie (1875), 7e emissie (1876), 8e emissie
(1877) en de 9e emissie (1878)
• Deze emissies hebben de opdruk C.
• De zegels van 3c en 4c bestaan niet in de 5e en 6e emissie. 
• De druk van de zegels van groep 1 (1-5c) van de 5e emissie is scherp

en helder oranje-geel in diverse tinten en op ‘liso’ papier (wove
paper); de druk van de 6e emissie is ook helder maar veel meer
troebel/vaag in diverse tinten geel en op vertikaal gevlekt/gemarmerd
papier (laid paper). 

• De druk van de zegels van groep 1 van de 7e, 8e en 9e emissie is
veel groffer dan van de 5e en 6e emissie maar in gelijke kleuren en
op ‘liso’ papier. De beste manier om deze 3 emissies te onderschei-
den van de 5e en 6e emissie is door te kijken naar de vorm van de
wenkbrauw van Bolivar. Deze is veel rechter en korter dan in de 5e en
6e emissie.

• De verschillen tussen de 7e, 8e en 9e emissie van groep 1 zijn
moeilijk vast te stellen. De zegels van de 7e emissie zijn redelijk
netjes maar van de 8e en 9e emissie veel groffer als gevolg van
slijtage van de plaat en het ovaal laat op diverse plaatsen rechte
stukken zien. De kleuren van de 9e emissie zijn veel helderder/-
intenser dan in de 8e emissie waar de kleur erg troebel/vaag is
geworden. De tussenruimte tussen de zegels op het vel is bij de 9e
emissie erg groot, bijna 3 mm bij alle waarden van groep 1. Bij de 7e
en 8e emissie zitten de zegels dicht tegen elkaar op het vel.

• De zegels van 3r en 5r van groep 2 bestaan niet in de 5e en 6e
emissie; de waarde van 5r bestaat niet in de 7e emissie, de waarde
van 7r bestaat in geenenkele van deze emissies.

• De zegels van groep 2 van de 5e emissie zijn gedrukt op ‘liso’ papier
en van de 6e emissie niet. De 7e, 8e en 9e emissie onderscheiden
zich door de vorm van de wenkbrauw van Bolivar; deze is betrekkelijk
recht in de 5e en 6e emissie maar bij de 7e, 8e en 9e emissie is deze
dik boven het oog en vormt daarna een boog naar boven achter het
oog. 
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• De druk van de zegels van groep 2 is behoorlijk duidelijk maar ietwat
bleek rood. De 6e emissie is gedrukt op vertikaal gemarmerd papier
maar in dezelfde kleur rood als de 5e emissie. Het verschil tussen de
7e, 8e en 9e emissie is moeilijk te zien maar in het algemeen zijn de
zegels van de 7e en 8e emissie veel netter/duidelijker gedrukt dan die
van de 9e emissie en de kleur rood van de 7e emissie is veel
bleeker/doffer dan die van de andere 2 emissies. Bovendien is het
papier van de 7e en 9e emissie veel meer doorzichtig/doorschijnend
dan het papier van de 8e emissie dat veel minder doorschijnend is.    

• Bij de zegels van groep 3 (9-50r) van deze emisies zijn veel minder
problemen want er bestaat alleen een zegel van 20r van de 6e
emissie op vertikaal gemarmerd papier in de kleur intens groen en
zegels van 15r, 30r en 50r van de 8e emissie in de kleur grijsachtig
groen.

Nog enkele algemene opmerkingen
In de catalogus van Aurelio Blanco staan nog een grote hoeveelheid
gesignaleerde drukfouten van de opdruk vermeld en nog meer kleur-
variëteiten. Ook zijn er zegels waarop een deel van een watermerk
zichtbaar is. Het komt ook regelmatig voor dat opdrukken kopstaand zijn
gedrukt als dat niet de bedoeling is geweest. Voor de naam van de
drukkerij verwijs ik u naar de kop boven elke ‘tirada’/emissie in de
catalogus en dat geldt ook voor oplagen en het gebruik van meerdere
drukplaten bij sommige zegels. Voor al deze details verwijs ik u graag
naar de catalogus van Aurelio Blanco.
Sommige zegels zijn voorzien van (een deel van) een droogstempel van
het wapen van Venezuela; dit wijst op fiscaalgebruik.
Vanwege de kleinere oplage is de zegel van 2c van de 2e emissie het
meest zeldzaam. Verder zijn alle zegels van 30r en 50r (hoogste waar-
den) het hoogst genoteerd. 

Toelichting bij de afbeeldingen
Het identificeren van de juiste zegel van de juiste emissie is niet altijd
eenvoudig. Daarom geef ik u onderstaand een aantal voorbeelden van
dit proces. Het is soms eenvoudig maar soms onmogelijk om de juiste
identificatie te verrichten. De onderstaande afbeeldingen zijn iets
vergroot om het u makkelijker te maken. 

afbeelding 1: dit is opdruk A, dus emissie 1 of 2. Gezien de kleur
bruinoranje is dit dan 1e emissie.
afbeelding 2: dit is opdruk A, dus emissie 1 of 2. Gezien de kleur
bruingeel is dit dus 2e emissie.
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afbeelding 3: dit is opdruk B, dus emissie 3 of 4. Gezien de lila-achtige
kleur (verschoten roze) is dit dan dus 3e emissie. 
afbeelding 4: dit is opdruk B, dus emissie 3 of 4. Gezien de helder roze
kleur is dit dus de 4e emissie.
afbeelding 5: dit is opdruk C, dus 5-9e emissie. Gezien de scherpe
tekening, de heldere oranje-gele kleur en het papier schatten wij dit in als
de 5e emissie.
afbeelding 6: dit is opdruk C, dus 5-9e emissie. Gezien de scherpe
tekening en de gele kleur schatten wij dit in als 6e emissie.
afbeelding 7: deze 5 zegels hebben allen opdruk C. Maar omdat we
geen voldoende grote marge hebben en te weinig vergelijkingsmateriaal
is niet vast te stellen uit welke emissie (5-9e) deze komen. 
afbeelding 8: deze opdruk laat 4x de regel ‘Bolivar, Sucre, Miranda’ zien
en is dus een zegel met een afwijkende opdruk A en gezien de kleur, uit
de 1e emissie. Dit is dus een variëteit.
afbeelding 9: ook deze zegel is een variëteit, want u ziet hier 4x de regel
‘Decreto de 27 de Junio de 1870’, maar zeer wijd uit elkaar; het kan dus
zowel opdruk B zijn (dubbele opdruk) als opdruk C (afwijking).
afbeelding 10: met enige moeite is hier in het midden opdruk B te
herkennen, dus een zegel uit de 3e of de 4e emissie; omdat dit de 30
real waarde is moet het wel de 3e emissie zijn (want deze waarde komt
niet voor in de 4e emissie).
afbeelding 11: deze zegel heeft opdruk C en is dus uit de 5-9e emissie.
Maar het is de 20 real waarde en dus de 6e emissie.

U ziet dat het niet altijd lukt om zo’n zegel positief te identificeren, maar
je kunt met geduld wel ver komen. Ik wens u veel “puzzelplezier” bij de
identificatie van de opdrukzegels van deze emissie in uw verzameling.
Als u hulp nodig heeft, dan kunnen wij u daarmee wellicht helpen.

Bronvermelding: 
- informatie van de website van de ‘Club de Caracas’
- zegels uit de verzameling van Wietze Hoogeveen
- vertalingen en research door Hans Vinkenborg
- catalogus van Aurelio Blanco, uitgave 1991-1992, Caracas,

Venezuela.

afb.
7
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Foto’s van december 2014
In de december bijeenkomst
werd door Richard Tilman een
mooie presentatie gegeven over
de 50-jarige geschiedenis van
LACA aan de hand van
documenten die hij in zijn bezit
heeft. Op bijgaande foto ziet u
hem tijdens deze presentatie.
Bedankt hiervoor !

De postzegelquiz werd in het
afgelopen jaar 4x gehouden.
Het kostte onze leden en
bestuursleden de nodige hoofd-
brekens om dit tot een goed
einde te brengen. Op de foto
hiernaast ziet u Ton Baas en
Paul Weda hard aan het werk.

U ziet hier onze stand op de Einde-
jaarsbeurs 2014 in Barneveld. Achter de
tafel zitten Ap Koopman en Paul Weda.
Onze nieuwe banner is niet gauw over het hoofd te zien. Fraai !
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Een ingezonden brief / verzoek van Ton Schotgerrits.

Laca leden hebben samen een schat aan ervaring, maar de uitwisseling daarvan is
niet altijd optimaal. Het is onvoldoende bekend welke expertise er is en hoe een lid die
kan aanboren. Het op kleinere schaal bevorderen van kennisuitwisseling is zeer nuttig.
Het afgelopen jaar heb ik met behulp van een Chili-expert mijn verzameling fors
kunnen completeren en ik mis nu van Chili nog alleen maar 5 dienstzegels en 1 blok.
Ik zie 2 mogelijkheden om dat te doen, mogelijkheden die elkaar aanvullen en dus
elkaar niet in de wielen rijden. De eerste waar je aan denkt is aan het Bestuur. Die
zouden een database van kennis en faciliteiten bij leden kunnen inventariseren en
beschikbaar maken. Verder zouden ze de onderlinge hulp kunnen bevorderen en
netwerkjes die mogelijk zo gaan ontstaan kunnen promoten. Moeten ze zeker doen !
Ik zie het bestuur deze nieuwe dienst nog niet zelf uitvoeren; experts laten zich
bovendien veelal niet plannen; het kan wel handig zijn dat ze weten wat er gebeurt. De
tweede mogelijkheid is dat parallel aan de promotie door het bestuur individuele leden
diensten gaan aanbieden binnen een eigen netwerkje. Daar wil ik best mee beginnen.
Nog steeds geldt en ook hier is dat zo: wie het kindje krijgt mag het houden. Ik ben
generalist en ik heb nauwelijks zeer specifieke dieptekennis op een deelterrein. Wat ik
wel doe is de niet-LACA landen binnen de America’s volgen. Daarom ben ik lid van
Britannia ( voor de Koloniën ) en USCA en die houden samen ca 7 veilingen per jaar.
Daarmee dek ik het hele continent af m.u.v. Groenland (maar daar mis ik nog maar 1
pakketzegel: de 70 ore violet Yvert nr 10 van de typografische nadruk van 1937 en
een goede vriend houdt de veilingen van de Scandinavië vereniging voor me in de
gaten). Ik wil best voor een aantal leden ook veilingen in de gaten houden als ik ze
voor mijzelf ook doorspit. Zij geven mij hun manco lijst in Stanley Gibbons dan wel in
Scott nummers en ik mail ze als er iets interessants is. We spreken dan af hoe we dat
logistiek en financieel verder regelen. Ik verzamel ook nog (de voorgangers van) de
Unie van Zuid Afrika en Litauen en ik zoek zelf nog mensen die dat volgen. Een aardig
bijverschijnsel is ook dat je je collega leden beter leert kennen en dat een vereniging
met een uitgebreider dienstenpakket aantrekkelijker is voor nieuwe leden. Laten we
met liefst nog een handje vol initiatieven dit gewoon maar eens een half jaar proberen. 

Ton Schotgerrits

Reactie van het bestuur.

Het bestuur heeft dit besproken en besloten geen aktieve rol te gaan vervullen maar
zij staat wel sympathiek tegenover het voorstel om onderling meer kennis/gegevens
uit te wisselen. Tijdens de bijeenkomsten kunnen die leden even de aandacht vragen
of met elkaar afspraken maken over dit onderwerp en ook in het blad of op de website
kan (gratis) gemeld worden wat nog wordt gezocht. Als er leden zijn die bereid zijn om
voor andere leden veilingcatalogi door te nemen of als hij/zij rechtstreeks specialis-
tische kennis ter beschikking wil stellen, dan kan dit eveneens via de rubriek Vraag en
Aanbod. U kunt dit zelf op de website opnemen of aan ons doorgeven zodat wij het
kunnen opnemen. Wij onderschrijven overigens de wens om van alle leden vast te
leggen wat ze precies verzamelen en om die wetenschap ter beschikking te stellen
aan de leden. De voorzitter gaat zich beraden hoe dit handen en voeten moet worden
gegeven; naar verwachting zal er in 2015 een inventarisatie plaatsvinden.
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DE VLIEGENDE VISSEN
door: Anton Luijendijk

 
Een ieder die wel eens in de
Caribische Zee heeft gevaren (of
gezwommen) kent de vliegende
vis, die voor de boeg van het
schip opspringt of  door een roof-
vis wordt opgejaagd en uit het
water opspringt om vervolgens
de vinnen als vleugels te
spreiden en tientallen meters
over het zeeoppervlak te scheren
om dan weer in het water te verdwijnen. Op deze zegel van Colombia ziet
u een afbeelding van een vliegende vis.

Vooral op schepen die diep afgeladen waren met lading voor Europa of
Canada en daardoor met niet te veel stuurlast tegen de passaat in varen,
ploffen deze vissen vaak aan dek ter hoogte van luik 1 en 2. Soms

scheren zij als kamikaze-
piloten langs je hoofd,
tijdens de ronde over het
dek. Onder niet te veel
stuurlast wordt verstaan dat
de voorsteven iets minder
diep dan de achtersteven
ligt, zodat het schip iets
achterover komt te liggen.
Op een afgeladen schip
steekt dan de boeg niet zo
ver boven het water uit. 

Vliegende vissen zijn ongeveer zo groot als haringen. Als je het geluk had
om met een matroos uit Galicië, het gebied in N.W. Spanje, op wacht te
zijn, dan liet je hem een ronde doen, vervolgens kwam hij met een stuk of
tien vissen op de brug, die werden schoongemaakt en in de olijfolie
gebakken. Dan had je een maaltijd, waarbij je je vingers bijna opvrat ! En
voor de volgende stuurman met wachtsman bleven er ook nog genoeg
over! 
Ik moet nog denken aan een WTK, die eens schreef, dat de vis, die de
KNSM op reis verstrekte, meer vaardagen dan zwemdagen had. Welnu
deze vis had het tot nog geen enkele vaardag gebracht. Verser kon je het
niet krijgen !
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Ik geef toe dat de omstandigheden
niet altijd even gunstig waren voor de
vissen om aan dek een noodlanding
te maken. De Caribische zee is een
ideaal gebied voor de vliegende vis,
maar ook de Atlantische Oceaan
langs de Kleine Antillen of richting
Cuba en de Bahamas zit er vol mee.

Mocht u het voorrecht hebben om daar nog eens te varen, dan maakt u
maar eens een ronde op het voordek op zoek naar deze Caribische
specialiteit ! Maar, zoals gezegd, ook zwemmend kun je ze tegenkomen.

Naschrift:
Dat de vliegende vissen zo
oud zijn als de tijd blijkt wel
uit deze tegeltjes uit de
collectie van het Nederlands
Tegelmuseum.
Deze tegels van tinglazuur
dateren uit de periode 1625-
1675. Op de tegel linksonder
ziet u de vliegende vis zoals
de zeelieden uit die tijd zich
dit konden herinneren.

Heeft u onze website recent nog bezocht ?

Op de website www.laca.nl vindt u een schat aan informatie over de filatelie
van ons verzamelgebied Midden- en Zuid Amerika. U vindt daar b.v. alle
voorgaande nummers van onze Corre(i)o, veel links naar interessante

websites en informatie over boeken en catalogi van ons verzamelgebied.
Dat wilt u toch niet missen ?

http://www.laca.nl/
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Overzicht van 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 2015:

De data van de bijeenkomsten van LACA in 2015 zijn: 14 maart, 23
mei (gewijzigde datum !), 3 oktober en 19 december 2015.

BEURZEN EN TENTOONSTELLINGEN:

20 en 21 maart 2015:
Op deze data wordt in Den Bosch de jaarlijkse HERTOGPOST 2015
gehouden. Het is een regionale postzegelbeurs met nationale en
internationale handelaren en met een categorie 3 tentoonstelling met
propaganda klasse. De entree is 5 euro. LACA zal hier niet met een stand
aanwezig zijn. De beurs wordt gehouden in het Maaspoort Sports &
Events centrum, Marathonloop 1 te Den Bosch. Nadere info op
www.hertogpost.nl of op www.hertogpost-event.nl 

3 en 4 april 2015:
Jaarlijks wordt vóór de paasdagen in Sport-
centrum ‘De Mammoet’ in Gouda de
BRIEVENBEURS gehouden waar een groot aantal handelaren
vertegenwoordigd zijn die brieven, post(waarde-) stukken en prent-
briefkaarten verkopen. Hier kun je soms leuke dingen tegenkomen !
Nadere info staat op de website: www.brievenbeurs.com  

7 t/m 9 mei 2015:
In Essen (Duitsland, over de grens bij Arnhem) wordt
voor de 55e keer de Internationale postzegel-
tentoonstelling BRIEFMARKEN-MESSE ESSEN gehou-
den in het Messehaus Sud, Halle 1A. Gratis entree. Er
zijn 130 handelaren en vele promotiestands aanwezig

(geen tentoonstelling). Zeer aanbevolen. Meer info op:
www.briefmarkenmesse-essen.de.   

9 mei 2015:
In de Expo Houten wordt de jaarlijkse postzegel en muntenbeurs
FILANUMIS gehouden. Het adres is Meidoornkade 24 te Houten en dat is

http://www.hertogpost.nl/
http://www.hertogpost-event.nl/
http://www.brievenbeurs.com/
http://www.briefmarkenmesse-essen.de/
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bereikbaar via afrit 29 van de A-27. Gratis parkeren,
toegang 4 euro. LACA zal deze keer voor het eerst met
een stand aanwezig zijn. Nadere informatie kunt u
vinden op de website van de organisator
www.wbevenementen.eu.  

13 t/m 16 mei 2015:
In Londen wordt onder auspicien van FEPA een grote
internationale postzegelbeurs georganiseerd onder de
naam LONDON 2015 – STAMP EXHIBITION
EUROPHILEX. Aanleiding is het feit dat de 1e postzegel
ter wereld 175 jaar geleden verscheen. Lokatie is het
Business Design Centre in de Upperstreet in Islington,
noord Londen. Metro station Angel. Er zijn meer dan 100
dealers, enkele internationale veilingen, 1.400 kaders met

een tentoonstelling van o.a. ‘world rarities’, een demonstratie van de
Sperati printing press, seminars en promotiestands. De entree is £10 voor
de 1e dag en daarna gratis. Opgemerkt moet worden dat het prijsniveau
in Engeland hoger ligt dan op het vasteland, dus koopjes zul je hier niet
eenvoudig scoren. Meer informatie op: www.london2015.net

5 en 6 juni 2015:
In Barneveld wordt in De Veluwehal (Nieuwe Markt 6) jaarlijks de

HOLLANDFILA postzegel en muntenbeurs gehouden. Op
deze zomerbeurs zal LACA niet aanwezig zijn met een
stand. Toegang 3 euro. Deze beurs is altijd minder druk
dan de Eindejaarsbeurs, maar dat geeft u wellicht meer
kansen om iets te vinden.  Meer info op de website
www.eindejaarsbeurs.nl. 

5 en 6 september 2015:
Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Philatelisten Vereniging
Groningen wordt door hen de GRONINGEN 100 georganiseerd de
Sporthal De Hullen te Roden. Er is een tentoonstelling met ca. 600 kaders
in o.a. de 1e en 2e categorie in de ene zaal en een handelarenbeurs in de
andere zaal. Naar verwachting zijn er ook stands van (gespecialiseerde-)
verenigingen (niet LACA) en buitenlandse postorganisaties. Nadere info:
www.philatelist.nl (doorlinken naar Groningen 100).

3 en 4 oktober 2015:
De gezellige najaarsbeurs in Antwerpen, de ANTWERPFILA wordt weer
gehouden in het Bouwcentrum (Antwerp Expo). Dit is de grootste
Belgische postzegel- en muntenhandelarenbeurs waar velen iets van hun

http://www.wbevenementen.eu/
http://www.london2015.net/
http://www.eindejaarsbeurs.nl/
http://www.philatelist.nl/


24

gading zullen kunnen vinden. LACA zal niet met
een stand aanwezig zijn. Het 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. 

16 t/m 18 oktober 2015:
De POSTEX wordt gehouden in de Americahal in Apeldoorn; deze is
vooral gericht op verzamelaars van Nederland, maar er zijn ook enkele
brieven en partijenhandelaren. Entree 5 euro. Info: www.postex.nl

29 t/m 31 oktober 2015:
De 33e 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. Nadere infor-
matie: www.messe-sindelfingen.de.    

29 en 30 december 2015:
In Barneveld vindt jaarlijks in de Veluwehal (Nieuwe Markt 6) de

EINDEJAARSBEURS plaats tussen kerst en oudjaar. Hier
vindt u vooral veel postzegelhandelaren, een paar
muntenhandelaren en een aantal promotiestands van
verenigingen. Ook LACA zal aanwezig zijn met een stand.
Deze beurs is altijd erg druk en wij hopen u hier te
ontmoeten.  Nadere info: www.eindejaarsbeurs.nl.

Voor het geval u dit vast in uw agenda wilt zetten: van 28 mei t/m 4 juni
2016 vindt in New York een wereldtentoonstelling plaats waar ook veel
handelaren komen en waar verenigingen uit de USA een promotiestand
zullen hebben. Adres: Jacob Javits Convention Center, 22 East 35th

Street/11th Ave., NY 10016. Verdere info op www.ny2016.com. Wij bevelen
deze beurs zeer aan en wij zullen ook als bezoeker aanwezig zijn op de
beurs. U kunt vast gaan sparen voor een ticket ! Vliegt u mee ?

Nog geen lid ? 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

http://www.fnip.be/
http://www.postex.nl/
http://www.messe-sindelfingen.de/
http://www.eindejaarsbeurs.nl/
http://www.ny2016.com/
http://www.laca.nl/
mailto:info@laca.nl
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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. Als
u geïnteresseerd bent in verzamelingen en bijzondere
en of duurdere zegels dan kunt u terecht bij Corinphila of bij PZ Veiling
Rijnmond of bij Philatino.com. Voor series en zegels kunt u terecht bij
Postbeeld (zie de advertenties elders in dit blad). 

Herman Rakers heeft een Schaubek album te koop ‘met artistiek
bewerkte blanco albumbladen’ met een verzameling zegels van Mexico
tot 1980, middelmatig gevuld en vooral modern. Het betreft zowel
gebruikte als ongebruikte zegels. Vraagprijs € 50,- Tel.nr. 035-5413190.

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:
• 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 Cari-
bisch gebied (La Guaira, Porto Cabello, San Tomas, Hapag, e.d.).

mailto:j.a.vinkenborg@ziggo.nl
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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 info@silver-lightning.net 
 
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, dan 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 alleen voor Chili, Peru, Ecuador, Uruguay, Colombia,
Cuba, Puerto Rico, Haïti en Dom.Republiek ! 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 mist nog een aantal lastige en niet eens zo erg dure
zegels van een paar landen. Wie kan hem helpen aan Bolivia Yv. Aero 3
F, G, H en J en fiscaux 5, 9 en 10 +  Guatemala Yv. 76, 270, 272, 285 en
290 + Venezuela Yv. Aero 74 en 547. Als u iets hiervan dubbel heeft, dan
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 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,

mailto:info@silver-lightning.net
mailto:alecjbreunesse@gmail.com
mailto:f.vanbeekum@gmail.com
mailto:pweda@live.nl
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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 de 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 

Kijk op onze website voor meer advertenties. Wilt u svp uw dubbelenalbum nakijken
om te zien of u de bovenstaande leden kunt helpen? 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. 

De meest actuele
wereldcatalogus

is gratis !
postzegels bekijken gesorteerd op land of op thema. 

wekelijks aanvulling met nieuwe uitgaven gehele wereld. 
gratis beschikbaar voor iedereen.

afbeeldingen van meer dan 300.000 postzegels. 
mogelijkheid om voorradige zegels direct te bestellen.

www.freestampcatalogue.com
powered by  PostBeeld.com

mailto:g.reynen1@chello.nl
mailto:gsweijen@hetnet.nl
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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 in een
catalogus kunt thuisbrengen. In de rubriek 'Een Vreem-
de 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, waarop zij geen antwoord weet ! Dit kunnen
vragen zijn met betrekking tot zegels, maar ook m.b.t. onbekende stem-
pels, vreemde opdrukken, vermeende vervalsingen, literatuur, etc. Het
staat vanzelfsprekend niet vast dat uw of onze vraag zal worden opgelost,
maar laten we het proberen. Als u weet wat het is en als u een plausibele
oplossing kent dan horen wij het graag van u. Uw ervaring en kennis is
echt nodig !!

De eerste zegel die wij u willen voorleggen is van Herman Rakers.
Zoals u ziet is deze van Nicaragua en volgens de
tekst is het een telegraafzegel. De waarde is 5
centavos en de ondertekst verwijst naar de wet
van 3 oktober 1949. De kleur is groenblauw en de
zegel is gedrukt bij de American Bank Note
Company. Curieus is dat deze telegraafzegel is
afgestempeld met een luchtpoststempel. De
voorstelling is een boer met een ploegende os en
een soldaat. 
Omdat deze zegel niet is terug te vinden in de
Michel catalogus wordt aan u gevraagd om meer

informatie te verstrekken, als u een overzicht heeft van telegraafzegels
van Nicaragua.
De tweede zegel levert waarschijnlijk meer problemen op. Hugo
Brinkgreve vond deze 25 ct zegel in een
partijtje en veronderstelt o.b.v. de afbeel-
ding dat deze zegel uit Guatemala of
Nicaragua komt, maar ik denk o.b.v. de
tekst Provincia de Santiago del Estero
dat deze zegel uit Argentinië komt. Maar
dan blijft de vraag wat dit precies is !
Wie weet er iets van provinciale (fiscaal-
?) zegels van Argentinië ? De stempel is
onleesbaar. Uw hulp is wederom nodig,
wie iets weet mag het mij melden.



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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Op deze kaart uit 1910 ziet u het straatbeeld in Valparaiso, Chili. De
electrische tram gaat door de hoofdstraat, Calle Independencia. 

In de volgende Corre(i)o kunt u een artikel lezen over stadspoststempels
van Valparaiso.

In deze Corre(i)o vindt u een artikel over de verschillende
opdrukken op de Escuela zegels van 1871 van Venezuela.

-------------------------------------------------------------------
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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