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Van de voorzitter 

Eindelijk worden de dagen weer langer, kunnen we 

makkelijker en langer veilig naar buiten. Nu nog wat zon en 

betere temperaturen en dan het verder opschorten van de 

Corona-beperkingen. Het gaat wel de goede kant op, maar 

we zijn er nog lang niet, volgens mij. De stip aan de horizon 

lijkt wat groter te worden. Voordeel van de huidige periode is 

wel dat mijn verzameling weer  eens wat aandacht krijgt. Ik 

kom tot de ontdekking dat mijn kamer te klein gaat worden 

en ik na moet gaan denken over wat aanpassingen. Daarnaast 

zijn er een paar nalatenschappen binnengebracht die van Jeu 

en mij de nodige aandacht vragen. Het is iedere keer weer 

spannend wat we tegenkomen en wat het op gaat brengen 

voor de erven. Ik moet het deze keer kort houden en de 

reden leest u verder. Ik hoop dat we elkaar spoedig kunnen 

ontmoeten met zo weinig mogelijk risico. Tot ziens. 

Bernard Witter. 
 

Van het bestuur 

Het bestuur is van mening dat het nog niet verstandig is om 

weer bijeen te komen. De ruimte is toch wel beperkt en de 

ventilatie niet optimaal. Het werken met aanmelding en 

“controle” is voor niemand prettig en heeft af en toe tot wat 

frictie geleid. Weliswaar is op 15 februari besloten, dat men 

op 18 en 25 februari overgaat tot aanzienlijke versoepelingen, 

maar het bestuur heeft zijn verantwoordelijkheid genomen en 

gaat geen bijeenkomsten in maart organiseren. Ook de 

gebruikelijke Algemene Ledenvergadering van eind maart 

gaat dus niet door ( de derde keer ). Wel moeten er besluiten 

genomen worden, die eigenlijk al lang zijn blijven liggen. We 

gaan dit oplossen door op afstand te stemmen. U leest de 

stukken en ieder lid kan daar voor- of tegenstemmen. Op dit 

moment kunt u ervan uitgaan dat de eerste bijeenkomst 

gehouden zal worden op 4 april 2022.  

 



Op 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht op 

Rechtspersonen (WBTR) van kracht geworden en deze wet 

geldt ook voor verenigingen als de onze. Het bestuur heeft 

daar wat werk voor moeten verzetten, maar het goede bericht 

is, dat wij de Statuten van de vereniging niet hoeven aan te 

passen. Dit scheelt veel kosten. Het Huishoudelijk 

Reglement (HR) moet wel hier en daar aangepast  en 

aangevuld worden. Wij hebben van de gelegenheid gebruik 

gemaakt om andere amendementen gelijk mee te nemen in 

een volledig nieuw HR. Dit nieuwe HR is toegevoegd aan 

deze Mosaphil en wel zodanig dat de leden het kunnen 

afdrukken/uitnemen en bewaren. Lees het goed door en geef 

commentaar waar nodig. Stemmen kunt u voor 1 april 2022 

door middel van een bericht ( met een mail aan de voorzitter 

of secretaris of met een brief aan de secretaris - adressen : zie 

de binnenkant van de kaft van de Mosaphil ).  Als de 

stemming positief is en er een meerderheid zich kan vinden 

in het nieuwe HR, voldoen we gelijk aan de WBTR. Het HR 

is overigens op iedere Algemene Ledenvergadering weer 

door  een besluit van de vergadering, na een gepubliceerd 

voorstel, te wijzigen. 
 

Verder zult u een uitleg van de penningmeester vinden over 

de financiën over de afgelopen periode en een voorstel om 

met ingang van 1 januari 2023 de contributie te verhogen tot 

€ 40,-- per jaar. De bijdrage voor de rondzenddienst zal ook 

verhoogd worden tot € 4,-- per jaar om deze service voor de 

leden afdoende te kunnen continueren. Ook voor dit voorstel 

kunt u stemmen voor 1 april 2022 door middel van een 

bericht aan het bestuur met een voor of tegen. 

 

Verder de bestuursverkiezing: het huidige bestuur is eigenlijk 

statutair volledig “over tijd”. Gezien de huidige 

omstandigheden achten wij het niet wenselijk om teveel 

veranderingen nu door te voeren. Het voltallige bestuur is 

bereid de komende periode door te gaan en op een ander 



moment (mogelijk in 2023) een en ander weer recht te zetten. 

In de huidige situatie is continuïteit voor de vereniging van 

groter belang. 

Mochten er belangstellenden zijn voor een bestuursfunctie, 

aanmelden kan altijd en een gesprek over een bestuursfunctie 

is zeker mogelijk. 

Eind maart is er weer een veiling als in juni 2021. Collecties, 

dozen en grotere stukken liggen dan weer ter inzage op 

afspraak in Ingber bij de voorzitter, bieden bij de 

veilingmeester, betalen bij de toeslag en wederom op 

afspraak af te halen in Ingber. De juiste gegevens staan op 

het veilingformulier van de veilingmeesters (Joop en Frans 

Vinck). Ook in juni 2022, als afsluiting van het seizoen, willen 

we proberen nogmaals een dergelijke veiling te organiseren. 

 

 

Van de penningmeester 

In de binnenkant van dit blad vindt u, aangeniet, de 

jaarstukken van 2020 van de penningmeester. Lees ze goed 

door. 

 

Van de redacteur 

Deze keer aandacht voor de ruimtevaart met al zijn facetten 

en enkele filatelistische uitgaven die over dit onderwerp zijn 

uitgegeven. Hieronder leest u er meer over. Veel plezier met 

het lezen. 

Maarten Smeets 

Advertentie 

Te koop aangeboden uit een nalatenschap, FDC’s Nederland 

ongeveer 1965 t/m 1990 in 13 FDC-albums en meer in 3 

dozen. Tegen elk aannemelijk bod. Informatie bij de 

voorzitter. 

 

VN herdenkt vijftig jaar bemande ruimtevaart 

groots 

20 juni 2011 - Hero Wit 

https://www.postzegelblog.nl/2011/06/20/vn-herdenkt-vijftig-jaar-bemande-ruimtevaart-groots/
https://www.postzegelblog.nl/2011/06/20/vn-herdenkt-vijftig-jaar-bemande-ruimtevaart-groots/
https://www.postzegelblog.nl/author/hero/


Het was 12 april precies vijftig jaar geleden dat de Russische 

kosmonaut Joeri Gagarin (9 maart 1934 – 27 maart 1968) als 

eerste mens de ruimte inging. Vroeg in de ochtend van die 

dag werd hij in een Vostokcapsule vanaf de basis 

Cosmodrome Balkanoer in Kazachstan gelanceerd en na een 

vlucht rond de wereld landde hij na 108 minuten in het 

zuiden van Rusland. Gagarin groeide uit tot een 

internationale held, maar op 27 maart 1968 kwam hij op 34-

jarige leeftijd bij een ongeluk met een Mig-15 straaljager om 

het leven tijdens een routinevlucht bij Moskou. Tot voor 

veertien dagen geleden heeft er een grote geheimzinnigheid 

geheerst rond zijn dood. 

Pas 8 april deed Rusland een boekje open, uit documenten 

die tot nu toe staatsgeheim waren, bleek dat de crash 

waarschijnlijk het gevolg was van een scherpe 

uitwijkmanoeuvre om een weerballon te ontwijken. 

Tienduizenden verzamelaars over de hele wereld hebben in 

de afgelopen vijftig jaar ’ruimtevaart’ als thema gekozen. 

Duizenden zegels zijn er in die vijf decennia verschenen, en 

ook nu zal door veel landen ’vijftig jaar bemande ruimtevaart’ 

worden herdacht. Zo presenteerde de Postadministratie van 

de Verenigde Naties 12 april niet minder dan zes velletjes 

waarop op de indrukwekkende wijze ruimtevaartgeschiedenis 

in beeld wordt gebracht. 
 

3 velletjes met elk 2 zegels 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Joeri_Gagarin




3  velletjes met  in totaal 

6 zegels: 44c, 98c, F.S. 

0,85, F.S. 1,00, € 0,55 en 

€ 0,65. 

Velletje 50th 

Anniversary of 

Human Space Flight 

Een velletje 50th 

Anniversary of Human 

Space Flight met 16 x 

44c-zegels. 

Velletje 50e 

Anniversaire du 

Premier Vol 

Spatial Habité 

Een velletje 50e 

Anniversaire du 



Premier Vol Spatial Habité met 16 x F.S. 0,50-zegels. 

 

50 Jahre Bemannte Raumfahrt 

Een velletje 50 Jahre 

Bemannte 

Raumfahrt met 16 x 

€ 0,35-zegels

 

 

 

John Glenn 1921-2016 

09 december 2016, - Postzegelblog 

De Amerikaanse astronaut John Glenn is op 95-jarige leeftijd 

overleden in een ziekenhuis in Columbus. 

Glenn was de derde Amerikaan in de ruimte en de eerste 

Amerikaan die een baan om de aarde maakte. Na zijn 

carrière in de ruimtevaart werkte hij eerst als zakenman en 

later jarenlang als senator voor de Democratische partij in 

Ohio. 

In 1959 werd hij samen met zes andere piloten door de 

NASA uitgekozen voor het Mercury Seven-programma. In 

1962 werd hij voor het eerst de ruimte ingeschoten. 36 jaar 

later, in 1998, ging hij op 77-jarige leeftijd opnieuw de ruimte 

in met de spaceshuttle Discovery. Daarmee werd hij de 

oudste ruimtevaarder ooit. 

Er zijn verschillende postzegels uitgegeven met Glenn erop 

afgebeeld. Hieronder enkele voorbeelden. 

https://www.postzegelblog.nl/2016/12/09/john-glenn-1921-2016/
https://www.postzegelblog.nl/author/postbeeld/


 

 

 

Dag van de Rode Planeet op 28 november 2021 

30 november 2021,- Randy Koo 

Jaarlijks is het op 28 november de ‘Dag van 

de Rode Planeet‘. De dag herinnert aan de 

lancering van Mariner 4 op 28 november 

1964. Mariner 4 was een Amerikaanse 

onbemande ruimtemissie naar Mars in de 

jaren zestig. Deze vlucht zorgde voor de 

eerste foto’s van Mars door een onbemand ruimtevaartuig. 

Tevens was dit het eerste ruimtevaartuig dat succesvol Mars 

bereikte. 

Geschiedenis van Rode Planeet dag 

https://www.postzegelblog.nl/2021/11/30/dag-van-de-rode-planeet-op-28-november-2021/
https://www.postzegelblog.nl/author/randy-koo/


Rond 400 voor Christus begonnen de Babyloniërs de hemelse 

gebeurtenissen bij te houden. Ze noemden Mars ‘Nergal’, de 

koning van conflicten, ogenschijnlijk vanwege de associatie 

tussen de kleur van de planeet en het bloed dat vergoten 

werd tijdens gewapende confrontaties met vijanden. De oude 

Grieken en Romeinen moeten de associatie ook hebben 

gemaakt, want in hun beide pantheons stonden 

respectievelijk Ares en Mars bekend als de oorlogsgoden. 

Naarmate de tijd verstreek en het een mogelijkheid werd dat 

de mens ooit tussen de sterren zou kunnen reizen, maakten 

auteurs en filmmakers gebruik van het gevoel van 

verwondering rond de Rode Planeet en creëerden 

ze sciencefictionwerken en gewoon fantasie, zich voorstellend 

dat ze op die roestige grond zouden lopen. 

Australië (2000): Conquering of Mars. 

Een grote vraag was of Mars goed ouderwets water bevatte, 

de bron van enig leven op een planeet. Flyby-missies hebben 



poolijskappen gedetecteerd. Er werd aangetoond dat oude 

‘kanalen’ een optische illusie waren, maar dat weerhield veel 

gelovigen er niet van om aan te nemen dat er eerder 

beschavingen waren geweest op de vierde planeet vanaf de 

zon. 

Het spreekt nog steeds voor zich dat de verbeeldingskracht is 

gegroeid rond het idee van leven op Mars, van de klassieke 

roman ‘Stranger In a Strange Land’ van de auteur Robert 

Heinlein uit de jaren 50 tot de Ridley Scott-film uit 2015 met 

Matt Damon, ‘The Martian’. 

Trailer film ‘The 

Martian’: https://www.youtube.com/watch?v=ej3ioOneTy8 

Gedurende deze eeuw stuurden orbiter- en rover-missies 

steeds meer gedetailleerde informatie over Mars terug, totdat 

NASA en zijn internationale tegenhangers bemande missies 

naar Mars begonnen te plannen. Nu herdenken we de Rode 

Planeet Dag de lancering van het ruimtevaartuig Mariner 4 

op 28 november 1964. Mariner 4 voerde de eerste succesvolle 

vlucht langs de planeet Mars uit en leverde de eerste foto’s 

van het oppervlak van Mars op. 

https://www.youtube.com/watch?v=ej3ioOneTy8


Mariner 4 

Mariner 4 was een Amerikaanse onbemande ruimtemissie 

naar Mars in de jaren zestig. Doel van deze missie was 

opnames van de planeet te maken en onderzoek te doen naar 

eventuele stralingsgordels bij Mars. Ook kon NASA zo 

ervaring op doen met lange interplanetaire vluchten. Deze 

vlucht zorgde voor de eerste foto’s van Mars door een 

onbemand ruimtevaartuig; tevens was dit het eerste 

ruimtevaartuig dat succesvol Mars bereikte. 

De Mariner 4 werd gelanceerd op 28 november 1964 met een 

Atlas-Agena draagraket vanaf Cape Canaveral. Deze sonde 

had een bescheiden gewicht van 261 kg en kostte 83,2 miljoen 

dollar. 



Na een vlucht van 7,5 maand kwam Mariner 4 op 14 juli 1965 

aan bij de rode planeet, die de mensheid al eeuwen 

gefascineerd had.  De boordinstrumenten om de planeet te 

onderzoeken werden ingeschakeld en op 15 juli begon de 

camera met het doorzenden van de eerste close-up opnamen, 

die ooit vanuit een ruimtevaartuig van Mars waren genomen. 

Een primeur voor de Amerikanen. Mariner 4 nam 21 foto’s 

terwijl hij langs Mars vloog, de kortste afstand tot de planeet 

bedroeg 9600 km. Door de grote afstand was het niet 

mogelijk de beelden rechtstreeks over te seinen. In plaats 

daarvan legde de verkenner iedere foto vast op band om later 

te verzenden. 

  

Roemenië (1965): Mariner 4 uit 

de serie ruimtevaart (5 zegels) 

Nadat de Mariner 4 Mars 

voorbij gevlogen was, bleef de 

vluchtleiding contact houden 

met het ruimtevaartuig tot op 1 

oktober 1965, op een afstand 

van 309,2 miljoen kilometer, het 

radiocontact verloren ging. In 

1967 herstelde NASA de verbinding voor testen met de 



standregeling ten behoeve van de Venusmissie van Mariner 5. 

Deze was min of meer van hetzelfde type. Tijdens een nieuwe 

meteorietenregen op 10 en 11 december telde NASA 83 

inslagen. De voorraad brandstof voor de standregeling was 

echter uitgeput, waardoor de sonde in een andere positie 

zwenkte met als gevolg een zwak radiosignaal. Op 21 

december 1967 zweeg Mariner 4 voorgoed. 

 

 

De Hubble telescoop. 

Op 24 april 1990 werd de Hubble ruimtetelescoop gelanceerd, 

hij moest opnames maken van delen van de ruimte die vanaf de 

aarde niet of moeilijk te zien waren, aanvankelijk waren er 

problemen met de opnames en m.n. met de telescoopspiegel. 

Deze werd in 1993 door astronauten tijdens een gevaarlijke 

missie succesvol vervangen en zond de Hubble schitterende en 

haarscherpe beelden naar de aarde.  

Schetterende opnamen van de Hubbletelescoop 

Uitgave USA 2000m 33 ct. 

 

 
 

 



Schrijft u even mee 

In deze kalender vindt u de verenigingsactiviteiten dik 

aangegeven, overige activiteiten in normaal schrift. Overigens 

geeft dit overzicht alles slechts globaal weer. Op de 

verenigings-avonden wordt vaak aanvullende informatie 

gegeven over extra activiteiten. 

VV  staat voor Verenigingsavonden en Veiling. 

RV  staat voor Ruilavond en Restveiling. 

Onderstaande agenda is onder voorbehoud. Maatregelen i.v.m. 

corona maar ook inzichten van het bestuur kunnen e.e.a. 

veranderen c.q cancelen. 

21 mrt    Uiterste datum van inzending veiling maart 2022 

                Zie ook betreffende veilinglijst 

               De ALV gaat helaas niet door. 

27 mrt    Postzegelbeurs + veiling Filatelica Weert 

                zie: www.filatelicaweert.nl 

4   apr    eerste bijeenkomst met eventuele  restkavels van 21  

               maart. 

25 apr    losse ontmoetingsavond met eventuele restkavels. 

 

 

 

Beëindiging lidmaatschap: schriftelijk voor 1 december van 

het lopende jaar bij de secretaris van de vereniging. Niet 

tijdige opzegging betekent verlenging van het lidmaatschap 

tot het einde van het volgende verenigingsjaar. Statuten Art. 

7.2. 

 

Bijeenkomsten 1e en 3e maandag van de maand. 

Zaal open vanaf 19.00 uur, aanvang bijeenkomst 19.30 uur. 


