
Beste mensen, 

Dit bericht wordt aan alle leden en relaties van de NFV SKANDINAVIË gestuurd die zich hiervoor hebben 
opgegeven.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 nieuwsbrief ontvangen?  Stuur dan deze nieuwsbrief door en/of informeer mij 
omtrent hun e-mail adres. Attendeer ook andere verzamelaars op het bestaan van de NFV SKANDINAVIË.!! 

Bezoek de websites van onze adverteerders. 
KIJKT U OOK OP ONZE WEBSITE VOOR NIEUWTJES, NIEUWE BOEKBESPREKINGEN EN MEDEDELINGEN? 

http://www.nfvskandinavie.com 

INHOUD: 

Bestellen Nieuwe Facit catalogi. 

Nieuwe boek besprekingen. 

Jubileum veiling 

Bestellen Nieuwe Facit catalogi. 

 
De nieuwe Facit NORDEN (dus de eenvoudige uitgave met alle laatste/nieuwe zegels) zal midden 
september verschijnen. 
Exacte prijs is nog niet bekend maar ik heb vernomen dat er een kleine prijsstijging zal zijn. 
 
Ik houd het voorlopig op € 46 afgehaald op een bijeenkomst of waar dan ook. 
Per post binnen NL reken ik dan op € 53.  
 
Ook de Michel Nord zal binnenkort verschijnen (winkelprijs 75 Duitse Euro). Deze kan u ook via mij 
met korting bestellen (overigens alle Michel catalogi zijn via mij verkrijgbaar). 
De vermoedelijke verenigingsprijs zal vermoedelijk € 62 afgehaald en 68 € verzonden binnen NL 
zijn. 
Het eventueel te veel betaalde verreken ik (net als bij de Classic) achteraf. 
Mocht u interesse hebben maak dan het Bewuste bedrag over op : NL12INGB0005253615 - t.n.v. 
H.P. Burgman te Amsterdam.  
De publicatie van de AFA catalogi is tot nader order uitgesteld. 
De NORGESKATALOGEN verschijnt vermoedelijk begin oktober. 
 

Nieuwe boek besprekingen. 

Op de site worden weer een paar nieuwe boeken (Finland, Zweden) besproken. 
Vooral de Finland verzamelaar raad ik aan de bespreking van het nieuwe boek m.b.t. de Russische 
zegels gebruikt in Finland door te lezen.  

http://www.nfvskandinavie.com/


Jubileum veiling. 

Zoal algemeen wel bekend zal zijn is de septemberveiling de TWEEHONDERDSTE veiling. 
 
Alle kavels zijn nieuwe kavels. De retouren van veiling 199 zitten hier dus niet in. Die zullen in een 
volgende veiling weer ingezet worden. 
 
Er zitten 1001 kavels in deze veiling. 
 
Deze veiling zal een aantal aparte onderdelen hebben. Zo zal er een onderdeel zijn met alleen 
maar kavels die voor BOD ingezet zijn. Dit zijn kavels die hiervoor speciaal zijn aangeleverd. 
Ook is er een hoofdstuk met geselecteerde kavels. In deze selectie veiling zitten speciaal hiervoor 
geselecteerde kavels. Dit zijn kavels die, eenmalig, extra laag ingezet zijn. 
 

Dat was het weer voor vandaag. 

 
 

 
Regards 
 
Henk P. Burgman (AIJP) 
P.R. Commissioner  
and auctioneer  
of: 
-NFV "SKANDINAVIE"- 
-DUTCH PHILATELIC ASSOCIATION SCANDINAVIA- 
http://www.nfvskandinavie.com 
 
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.com 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. 
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