afb. 15. Persoonlijke

Postzegel 200 jaar KNBLO-NL, uitgegeven op 18 november 2008 (in het tarief van de
Decemberzegels). Aan de postzegel zelf is niet te zien voor welk doel hij is uitgegeven. Postzegelmapje 387
(deels afgebeeld) geeft wel uitleg.
Deze afbeelding hoort bij het artikel Machinestempels als verzamelgebied (Special 4 Daagse)

De medailles die door Jos Stroom en Jo Toussaint op het Bekertoernooi gewonnen zijn
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Van de Redactie

Voor u ligt het zomernummer van
Novioposta. De redactie heeft geprobeerd om u weer een breed scala
van onderwerpen te presenteren.
Behalve het "verenigingsnieuws" is
er iets over filatelie en de Vierdaagse. Het is immers dit jaar 100
jaar geleden dat de eerste vierdaagse
afstandsmarsen gelopen werden.
Ook in de komende jaren zullen we
op dit onderwerp nog regelmatig
terugkomen.
Verder een verslag van "Het Bekertoernooi", dat dit jaar onder de bezielende leiding van Rob ten Hoedt
en zijn clubgenoten van "De Vierstroom" in Velp werd georganiseerd.
Dit toernooi w e r d jarenlang gehouden in Nijmegen, en heeft nu de
naam gekregen van Jo Toussaint; u
kunt het allemaal lezen in dit
nummer.
En verder: kleine nieuwtjes, u ziet
het w e l .
De redactie roept u op om te laten
weten als u over een leuke collectie
beschikt, die de moeite waard is om
er iets over te schrijven. U kunt van
de redactie ondersteuning krijgen bij
het schrijven zelf.

Als u de zegels of poststukken heeft,
er een boel van weet, maar h u l p
denkt nodig te hebben voor het schrijven van een verhaal, schroom dan
niet om dat ons te laten weten. De redactie kan u helpen er iets moois van
te maken.
Ook voor een andere zaak doen w i j
een beroep op u: Novioposta heeft behoefte aan nieuwe adverteerders.
We weten uit ervaring dat het
vinden van sponsors - zeker in deze
"crisistijd" - best wel lastig is. En dan
moet je het eigenlijk hebben van "persoonlijke contacten".
Denkt u iemand te kennen die
gebaat zou zijn met een advertentie
in ons blad (en dat kan een familielid zijn, of een buurman, of een bedrijf waar u contact mee heeft), laat
het ons weten. Onze secretaris W i m
Goossens ontvangt graag een mail of
telefoontje om er verder aandacht
aan te kunnen geven. U v i n d t zijn
adres en telefoonnummer op de
achterpagina.
We verwachten niet dat "iedereen"
nu meteen een artikel gaat schrijven,
of met namen van mogelijke adverteerders gaat komen. Maar ook
één enkele reactie helpt ons toch
weer verder om ons blad nog beter
te m a k e n !
En de volgende keer is de beurt misschien aan u.
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Inleveren copy
De sluitingsdatum voor het inleveren van copy voor het volgende
nummer is 5 augustus.
Deze datum valt m i d d e n in de vakantie periode, maar daar is een
goede reden voor.
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We w i l l e n Novioposta voor 1 september bij de leden in de bus hebben. De data van de bijeenkomsten
voor het volgende seizoen zijn op dit
moment nog niet bevestigd door "de
Klokketoren". Iedereen w i l natuurlijk w e l weten wanneer die in september is.

Ledennieuws
Nieuwe leden:
990 M.P.Albers
991 B.R. Zweers
992 M . de W i t
993 R. van Elsloo
994 P.J. Nijenkamp
1168 R.G.A. van Bennekom
1169 B.A. Houterman
Opzegging lidmaatschap:
458 B. Scholten
868 E.H.G. Jansen

Programma 1e helft 2009
juni

- Vrijdag 5 juni, ledenavond, tevens veiling alle kavels inzet B O D . Als afsluiting van het seizoen is er een gratis presentieverloting waarbij iedere
aanwezige een prijs ontvangst.
- Dinsdag 16 juni, middagbijeenkomst.
- Maandag 22 juni, regionale ruilavond thema Engeland en Gebieden.
Alle bijeenkomsten worden gehouden in Wijkcentrum " D e Klokketoren",
Burg.Slotenmaker de Bruineweg 272 te Nijmegen.
Aanvang: 19.30 uur, vanaf 19.00 uur is de zaal open en is er gelegenheid tot
ruilen.
Programma 2e helft 2009 volgt in het september nummer van Novioposta.

Hertogpost Stamppassion 2010
Veiling
Met de komst van de nieuwe veilingmeesters zijn er ook nieuwe ontwikkelingen. Het Excel blad waarin
de veilingkavels moeten worden i n gevoerd, is niet alleen bij de veilingmeester op een floppy verkrijgbaar maar kan ook van de homepage van Noviopost worden
gedownload.
Het digitaal aanleveren van de lijsten in Excel kan tot uiterlijk 2 oktober op de ledenavond.
Voor de digibeten bestaat nog steeds
de mogelijkheid om een lijst op een
andere manier aan te leveren. Dat
dient dan wel voor 1 september in
overleg
met
de veilingmeester
M . H . A . M . Jochoms te gebeuren.

Ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van de 's-Hertogenbossche Filatelisten Vereniging zal na 25 jaar
(Hertogpost 1985) weer een nationale
postzegel-tentoonstelling
plaatsvinden in de Brabanthallen
van 28 t/m 30 mei 2010.

Daarnaast een tentoonstelling categorie I I . Deze staat open voor de categorieën Traditionele filatelie, Thematische filatelie, Postgeschiedenis,
Postwaardestukken, Open klasse,
Eén- en Tweekader thematisch en
niet-thematisch.

De organisatie is in handen van Stichting Hertogpost met medewerking
van de Nederlandse Vereniging van
Postzegelhandelaren,
Koninklijke
Nederlandse
Bond
van
Filatelistenverenigingen en T N T Post.

Tevens zal er zijn een Erehof, een
Propaganda-tentoonstelling en een
Jeugdtentoonstelling.

Centraal
staat
een
postzegeltentoonstelling categorie I. Deze
staat open voor de categorieën Traditionele filatelie, Thematische filatelie,
Postgeschiedenis,
Postwaardestukken, Eén- en Tweekader
thematisch en niet-thematisch, Aerofilatelie en Literatuur.

Het aantal tentoonstellingskaders is
beperkt, 700 à 720 stuks. Sluitingsdatum voor voorlopige aanmelding is 1 november 2009. Aanwezig zijn, een groot aantal NVPH-handelaren, TNT-Post, buitenlandse postadministraties, gespecialiseerde
verenigingen
en
jeugdorganisaties.
Verdere informatie en inschrijfformulieren
voor
de
postzegeltentoonstelling zijn te vinden op
www.hertogpost-event.nl.

Bijeenkomsten
Klever Briefmarken
Sammler Verein
De bijeenkomsten van de Briefmarken Sammler Verein in Kleef zijn
in het "Kolpinghaus", Kolpingstrasse
11, op de volgende zondag ochtenden van 10.00 - 12.00 uur.
14-6-2009
9-8-2009
13-9-2009
11-10-2009
8-11-2009
13-12-2009
Iedereen is van harte w e l k o m .
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Bekertoernooi in Velp was een "Nijmeegs
feestje"!

Het Bekertoernooi van de Koninklijke Bond van Filatelistenverenigingen is een fenomeen dat al tientallen jaren bestaat. Na een aanvankelijke bloeiperiode raakte het in
verval, maar sinds Noviopost in
2002 de organisatie op zich nam,
staat het toernooi weer hoog op de
landelijke filatelistische agenda. In
het toernooi draait het om filatelistische lezingen. Winnaar is
degene die naar het oordeel van de
jury de beste lezing heeft gehouden.
Er zijn twee categorieën waarin een
beker te winnen valt: Algemene Filatelie en Thematische Filatelie.

De eerste was: "Oldenzaal, mijn
stad" van W. Ahlers, over de postgeschiedenis van zijn woonplaats.
H i j behandelde verschillende posthistorische en filatelistische onderwerpen aan de hand van poststukken en stempels uit zijn stad.

De organisatie van het Bekertoernooi is in 2009 in handen gekomen van filatelistenvereniging De
Vierstroom (de voormalige afdelingen Arnhem, Elst en Velp/Rozendaal van De Globe). De organisatie is nu in handen van R.M. ten
Hoedt en C. Ursem. Op 7 maart 2009
w e r d het toernooi gehouden in het
gebouw van Hogeschool Van H a l l Larenstein in Velp.

Door de jury w e r d de lezing van Jos
Stroom tot winnaar uitgeroepen en
W. Ahlers w e r d uiteraard een goede
tweede.

Deze happening in Velp is een volledig Nijmeegs feestje geworden:
Allereerst maakte de organisatie van
het Bekertoernooi bij de aanvang bekend, dat dit toernooi vanaf nu de
naam "Jo Toussaint Toernooi" zal dragen. Jo is de persoon die jaren geleden het Bekertoernooi nieuw leven
heeft ingeblazen en het jarenlang georganiseerd heeft op PostzegelTotaal in Nijmegen (Noviopost).
In de ochtend werden er, in het gedeelte Algemene Filatelie, twee lezingen gehouden. Een derde kandidaat had zich op het laatste
moment
teruggetrokken.
Reglementair is het m i n i m u m aantal deelnemers gesteld op drie, maar vanwege de wel erg late afmelding van
de derde kandidaat heeft de organisatie besloten om dit gedeelte
van het evenement toch door te laten
gaan.
In dit algemene gedeelte waren er
dus (slechts) twee lezingen.

Daarna hield Jos Stroom zijn presentatie, getiteld "Verrassingen bij
UV-licht". De toelichting bij zijn verhaal was: Na de jaren '60-70 - toen l u minescerende postwaarden h u n i n trede deden - is de rol van de
UVlamp in de moderne filatelie nog
steeds niet uitgespeeld.

De middagsessie, met vier presentaties in het Thematische gedeelte, w e r d eveneens gewonnen
door een Noviopost-lid, en wel door
Jo Toussaint, naar wie in de ochtend
het Toernooi genoemd was! Zijn
lezing had als onderwerp: "De Quadriga (het gespan) op de Brandenburger Tor in de loop van de
Duitse geschiedenis". Jo was, v o l gens het juryrapport, de enige van
de vier thematisch kandidaten die kennelijk - eerst zijn verhaal had geschreven, en daarna de filatelistische
elementen erbij had gezocht. Bij de
anderen was het verhaal een verbindende tekst tussen de (voornamelijk)postzegels, waardoor een
rode draad (gedeeltelijk) ontbrak en
dat verschil was overduidelijk.

Jos Stroom had op de avond vóór
het toernooi zijn lezing al als "preview", of als u w i l t , als " t r y - o u t "
laten zien op de postzegelavond in
De Klokketoren. Met het commentaar van enkele toehoorders kon
hij laat in de avond nog enkele
kleine details veranderen, die ongetwijfeld tot een verbeterde presentatie van de Bekerlezing in Velp
hebben geleid.
Beide winnaars, die de wisselbeker
en een medaille van de Bond ontvingen, zijn uitgenodigd om h u n presentatie te komen houden op de 101e
Algemene Vergadering van de
KNBF, op 25 april in Hoenderloo
(Apeldoorn).

Essen
Op de IBRA tentoonstelling in Essen
hebben 2 van onze leden weer een
zeer goed resultaat behaald.
Jo Toussaint behaalde Groot Vermeil
met zijn exponaat "De Zambezi
rivier".
Werner Driever behaalde met "Navigation auf alte Segelschiffe" eveneens Groot Vermeil.
Wij feliciteren beide van ganser
harte met dit resultaat.

De tweede prijs in deze categorie
ging naar de heer C. Ursem voor "de
Fascistische Jaartelling". Derde w e r d
D. Jimmink met "à la Y u r i " en P.
Blok eindigde met "Chronos" als
vierde.
De voorzitter van Noviopost, Ton
Buitenhuis, was uiteraard in Velp
aanwezig en glunderde van trots
met dit overweldigend Nijmeegse
succes.
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De oorkonde voor Jo Toussaint

