
Beste mensen, 

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.!! 

Bezoek de websites van onze adverteerders!!!! 

KIJKT U OOK OP ONZE WEBSITE VOOR NIEUWTJES EN MEDEDELINGEN? 

 http://www.nfvskandinavie.com   

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

INHOUD: 

 Vraag- en aanbodpagina op de website 

 Veilinglijst + correcties veilinglijst 

 Finland verzamelaars 

 

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

 

Vraag- en aanbodpagina op de website  

Op onze website is plaats om kleine advertenties (GRATIS) te plaatsen betreffende uw 

verzamelgebied. Stuur uw annonce naar ondergetekende en dan komt het ook op de site staan. 

DOEN!! 

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

 

Veilinglijst + correcties veilinglijst 

 

De nieuwe veilinglijst voor veiling 194 is op de website geplaatst en kan door een ieder gedownload 

worden. 

 

Geen lijst zonder correcties. Hierbij meteen al een paar aanvullingen: 

Kavel 203 word : Nr. 76/85 + 87-GB, goede set  

Kavels 635 / 642 : Zijn Jaarsets van Åland 

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

 

Finland verzamelaars  

Beste Finland spaarders en Finland starters,  

Inmiddels is onze secretaris, dhr. Hertel, nog druk bezig met zijn diepgaande onderzoek naar de 

diverse Leeuwentype zegels. Nu met deel III 1954-1974, dit dreigt een ‘dikke’ te worden.  

 

http://www.nfvskandinavie.com/


Hieronder enkele van zijn gedachtespinsels: 

 

"Over de emissie 1963-1974 is heel veel te vertellen. Dat komt doordat in 1963 en volgende jaren de 

druktechnieken zich snel ontwikkelden en steeds andere papiersoorten nodig waren. Machinaal 

drukken vraagt speciaal papier dat inkt goed opneemt en deze niet uitvloeit en het papier moet een 

zekere sterkte hebben omdat er aan ‘getrokken’ wordt door de walsen. 

Op de GALV van 3 maart laat ik u zien hoe deel III er nu uitziet. Daarbij stel ik de vraag of ik deze maar 

beter kan splitsen in IIIa en IIIb. A het algemene beschrijvende deel met de UV-foto’s van de 

papiersoorten en B het meer specifieke van de individuele postzegels met alle druk-, graveer-, papier- 

en gombijzonderheden. 

Hier komt nog bij dat inmiddels de NORMA Speciaal 2018 verschenen is (Zie HNL 214) die toch wat 

extra informatie geeft. Henk Burgman noemt al een paar ‘missers’, ik mis plaatjes van 

drukbijzonderheden (zie Facit pagina F.877 en Lape), alhoewel die zeer slecht zijn. 

Ik wijs u dan nog eens op het boekje van de Forschungsgemeinschaft Nordische Staaten  Die Finnische 

Dauermarken 1963-1975, dat zeer veel informatie geeft, echter de verwijzing van de 

catalogusnummers (niet het hoofdnummer) naar Lape, Norma en Michel kloppen niet helemaal. Ik 

ben ook daar mee bezig, een hele uitzoekerij en alleen te doen n.a.v. opdrachtnummer en 

drukdatums, die dan ook weer niet in ieder catalogus consequent worden aangegeven.  

Omdat deel IIIa een UV-fotogalerij van vier pagina’s heeft moeten we een eerlijke prijs bedenken. Het 

maken van de foto’s heeft mij toch wel veel geld gekost. Ook is het wellicht nodig de afdrukken op 

fotopapier te maken, dat per vel rond 50 eurocent kost (8,99 voor 20 vel). 

Kijk of u in uw leeuwtjes stokboek de volgende ‘Abarten’ heeft: 

 0,40 mk, 622 type II T onvolledige arcering op de hiel, en II S,  

 0,05 mk 575 type II 0 I roos met linksonder een streepje en U en O tegen elkaar, II S 1 idem 

maar U en O met tussenruimte,  

 0,10 type 560 II 2 onderbroken lijn van de poot op het zwaard,  

 0,50 mk 670 type II 3 HA 5 onderbroken lijn rond de bek,  

 0,20 561 HA 8 I op de arm punt op de wapenelleboog, en de klapper: 

 0,15 mk 566 1239-09-1963 eivormige cirkel mat waarde (kost maar 300 euro!)” 

 

Dit was het weer. 

Ik hoop velen van u op 3 maart te kunnen begroeten in Amersfoort want, geloof mij, het is echt de 

moeite waard. 

Groet. 

--  

Regards 

 

Henk P. Burgman (AIJP) 

P.R. Commissioner and auctioneer of: 

-NFV "SKANDINAVIE"- 

-DUTCH PHILATELIC ASSOCIATION SCANDINAVIA- 

http://www.nfvskandinavie.com 

 

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. 

 

tel:+31%2020%20632%209018
mailto:henk.burgman@gmail.com
http://www.nfvskandinavie.com/

