
Beste mensen,  
 
Uiteraard begin ik met u een goed en gezond 2016 toe te wensen. Verder hoop ik dat dit het jaar 
gaat worden waarin u nu net dát te pakken kan krijgen, voor uw verzameling, waarnaar u al zo lang 
op zoek was. 
 
Dit bericht wordt aan alle leden en relaties van de NFV SKANDINAVIË gestuurd waarvan het e-mail 
adres bij mij bekend is. 
 
 Misschien vindt u dat dit bericht niet van toepassing is op u. Daarvoor dan mijn excuses. 
Wilt u niet langer op deze wijze op de hoogte worden gehouden, laat mij dit dan weten dan zal ik u 
uit deze lijst verwijderen. 
 
Kent u leden die geen nieuwsbericht ontvangen?  Stuur dan deze nieuwsbrief door en informeer mij 
omtrent hun e-mail adres. 
 
Attendeer ook andere verzamelaars op het bestaan van de NFV SKANDINAVIË.!! 
KIJKT U OOK OP ONZE WEBSITE VOOR DE MEEST ACTUELE NIEUWTJES EN MEDEDELINGEN? 
http://www.nfvskandinavie.nl 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INHOUD: 
 

 Naverkoop veiling 185 

 Nieuw op de website : UW VERZAMELING. 

 Veiling in Engeland 

 Nieuw: Deel 2 van de luchtvaart en luchtpost encyclopedie op het punt van verschijnen. 

 Filateliebeurs 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Naverkoop veiling 185. 
 
Zoals eerder aangekondigd kunt u op de website een overzicht vinden van de verkochte (met 
opbrengst) en onverkochte kavels. 
U kon de onverkochte kavels tot 14 dagen na de veiling in de "naverkoop" tegen de inzetprijs + 
veilingkosten via de veilingmeester bestellen. 
Vanwege de feestdagen kon u tot 30 december van deze mogelijkheid gebruik maken. Enkele leden 
hebben hier dankbaar gebruik van gemaakt. Dit "experiment" zal in het vervolg gewoonte worden. 
Dus ook bij de volgende veiling zal het mogelijk zijn om tot 14 dagen na de veiling niet verkochte 
kavels alsnog aan te schaffen.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nieuw op de website : UW VERZAMELING. 
 
Op de website willen wij een nieuw onderdeel lanceren. Wij stellen onze leden in de gelegenheid om 
hun verzameling on-line te tonen. 
Op dit moment weten wij dat er een paar leden een 4-tal verzamelingen on-line laten zien. Een soort 
van virtuele tentoonstelling dus. Deze 4 verzamelingen zijn te zien via de site van EXPONET. Wij 
hebben de brutaliteit genomen om van deze 4 verzamelingen een link op onze site te zetten. 
Misschien zijn er meer leden die hun verzameling op een soortgelijke wijze zouden willen laten zien 
aan geïnteresseerden. Dit hoeft niet via EXPONET te gaan maar kan waarschijnlijk ook rechtstreeks 
via onze site lopen. Wij zijn dit nog aan het bezien. Kijkt u er eens naar en laat ons weten wat u er 
van vindt. Misschien heeft u ook wel een verzameling die u op deze wijze "wereldkundig" wilt maken. 
Helaas heb ik hierop GEEN ENKELE reactie gehad. Als u hier niet in geïnteresseerd bent of het een 
onzinnig voorstel vindt zou ik dit ook graag willen horen.!! 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

http://www.nfvskandinavie.nl/


Veiling in Engeland. 
 
Onze Engelse zustervereniging the SPS (Scandinavia Philatelic Society) bestaat uit een aantal 
regionale clubjes die elk hun eigen activiteiten ontplooien. De afdeling Aberdeen heeft al jaren een 
veiling waarop alle SPS leden kunnen kopen en inzenden. Helaas stopt deze veiling er mee. Zij 
hebben mij gevraagd om hun 72e en dus tevens laatste veiling wat publiciteit te geven. Dat doe ik 
met alle genoegen maar betreur het verscheiden van deze veiling ten zeerste. Regelmatig heb ik daar 
leuke dingen kunnen scoren. 
 
De veilinglijst is op onze site te bezien en te downloaden. Kijk er eens naar. Misschien zit er iets naar 
uw gading bij. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nieuw: Deel 2 van de luchtvaart en luchtpost encyclopedie op het punt van verschijnen. 
 
Ons lid Hans TSchroots en zijn vrouw Hennie hebben een waarlijk huzarenstukje volbracht. De 
voorbereidingen en research hebben na een ruime 55 jaar dan geresulteerd in dit fantastische 
overzicht. 
 
Dit deel 2 (1936-1945) met 930 pagina´s bevat qua Scandinavië o.a.  
 

 De luchtlijn Londen-Amsterdam-Hamburg-Kopenhagen-Malmö-Stockholm met aansluitingen 
naar Finland.  

 Aangevuld met poststukken en bijzonderheden en posttarieven.  

 De nachtpostlijn Oslo-Gotenburg, Oslo/Stockholm en Oslo/Amsterdam. 

 Een vliegtuig onderweg van Londen naar Oslo, welke een noodlanding maakte vlakbij 
Kopenhagen. Maar ook ijspostvluchten. 

 Luchtpostverbindingen van de dag/ en nachtvluchten Zweden 1936 – 1945, ook in de 
Wereldoorlog II. 

 In 1940 Scandinavische post op de luchtlijn Amsterdam-Lissabon met aansluiting op de 
luchtlijn naar de USA. 

 Post van alle Scandinavische landen op vele luchtlijnen naar verschillende delen van de 
wereld via Amsterdam. 

 
Uiteraard staat er veel en veel meer in dan ik u hier kan voorschotelen. 
 
Deel 1 en 2 bevatten samen 1700 pagina´s.  
 
Prijzen voor deze twee delen zijn bij benadering  
 
Deel 1: 27,50 €. Deel 2: 55 € (excl. verzendkosten ± 10 € per deel binnen NL) 
Bij voorintekening komt deel 2 op slechts 45 €. Twee delen samen komt op 65 €. 
U kunt inschrijven op deel 2 tot medio januari d.m.v. het overmaken van het gewenste bedrag op 
NL50INGB0000146366. T.n.v. Stichting Tentoonstelling De Vliegende Hollander. 
 
Meer info vindt u op onze site onder het kopje NIEUWS - 15 augustus 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  



Filateliebeurs. 
 
Deze beurs zal op 30 en 31 januari in de Hilversumse Dudok-Arena, op het Arenapark in Hilversum 
(Adres: Arena 303) gehouden worden. Uiteraard is ook de NFV SKANDINAVIË met een stand 
aanwezig en wij hopen velen van u te mogen begroeten. 
De beurs is geopend: zaterdag 30 januari van 10:00 tot 17:00 uur, zondag 31 januari van 10:00 tot 
16:30 uur. 
 
Zowel de toegang als parkeren is gratis 
 
Maar u kunt beter met de trein komen. De hal ligt 2 minuten lopen van het station Hilversum 
Sportpark. Tot ziens!!! 
 
Dat was het dan weer voor deze keer. 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Regards 
 
Henk P. Burgman (AIJP) 
P.R. Commissioner  
and auctioneer  
of: 
-NFV "SKANDINAVIE"- 
-DUTCH PHILATELIC ASSOCIATION SCANDINAVIA- 
http://www.nfvskandinavie.nl 
 
Postal address: 
Spechtstraat 70 
NL-1021 VW Amsterdam 
NEDERLAND 
Tel: + 31 20 6329018 
henk.burgman@gmail.com 
 
Zie ook onze/See also our website: www.nfvskandinavie.nl voor meer informatie en nieuwe boeken!  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PLEASE USE STAMPS ON YOUR MAILINGS. THEY WILL BE USED FOR OUR YOUTH PROJECT!! 
IF YOU HAVE ANY UNWANTED STAMPS LEFT, PLEASE DONATE THEM TO OUR YOUTH PROJECT. 


