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DEZE KEER IN HET BULLETIN
Het overlijden van medeoprichter Leon Vanverre; postproblemen met PostNL; een leuke golfscheurkalender met daarin ook 2 verschillende dagen Swing Time Philately, de
aanvullingsbladen golf- en honkbal, mancolijsten, betalingen van toegezonden zendingen,
financiële injectie voor de Europese Tour en ook de Dutch Open, de meest beroemde
golfclub ijzer-6, Japan in de wolken, golfster Anne van Dam op postzegels, informatie over
de aanbiedingenlijsten, de samenstelling van het Bulletin c.a., en de honkbalbijdrage van Ad
van Sinttruijen.
Beste clubleden,
Helaas moet ik beginnen met een trieste mededeling.
Onze mede-oprichter van Swing Time Philately, Leon Vanverre, is op 11 oktober jl op 84jarige leeftijd na een lang ziekbed overleden in Antwerpen.
Door o.a. de scherpe Corona-maatregelen kon alleen volstaan worden met een condoleance
aan zijn echtgenote Irene.
Veel van onze leden zijn pas ruim na de oprichting lid geworden van Swing Time Philately.
Daarom nog een terugblik over de eerste kennismaking met Leon Vanverre.
Midden 1990 zat ik naast Leon in het Pim Mulier-stadion in Haarlem als toeschouwer bij een
wedstrijd van Nederland in de Haarlemse Honkbalweek.
We raakten aan de praat en het bleek een verzamelaar te zijn van honkbalpostzegels en
zeer oude prentbriefkaarten van alle Amerikaanse honkbalstadions. Gelet op de lange duur
van de wedstrijd was er tijd genoeg om over honkbal te praten en mijn nieuwsgierigheid was
gewekt door zijn enthousiaste vertellen over zijn collecties. En thuis bleek hij ook een waar
honkbalmuseum te hebben. Wat volgde was een uitnodiging om eens langs te komen in
Antwerpen en aldaar kon ik een aantal prachtige verzamelingen aanschouwen. Hoewel ik tot
op dat moment zelf geen postzegelverzamelaar was, besloten we samen een clubje op te
richten van verzamelaars die zich bezig hielden met afbeeldingen van honkbal op postzegels
en vrijwel direct daarna werd ook het thema golf erbij gevoegd. We schrijven 21 januari
1991.
Het bleek om meer te gaan dan over een paar verzamelaars en al spoedig hadden we –
mede door het samenstellen van geïllustreerde catalogi voor beide sporten – een ledental
van boven de 100 met leden uit Amerika, Italië, Nederland, Duitsland, Zweden, België,
Schotland, Canada, Frankrijk, Ierland en Spanje.
Door intensieve samenwerking met Leon kon Swing Time Philately verder uitgebouwd
worden met een Informatiebulletin, website, aanbiedingenlijsten, New Issue Service etc.
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Helaas ebde in de loop der jaren het contact wat weg, mede door zijn steeds slechter
wordende lichamelijke conditie. De ontvangen informatie gaf al aan dat het einde voor hem
nabij was.
Helaas was het afgelopen oktober definitief het einde en degenen die hem tijdens de
clubdagen hebben ontmoet kunnen beamen dat Leon een bevlogen verzamelaar was met
heel veel kennis van zaken.

AANGETEKENDE ZENDINGEN
Het overgrote deel van de door mij te ontvangen en te versturen zendingen geschiedt per
aangetekende post om reden van veiligheid en snelheid van de verzending. Helaas ben ik al
geruime tijd met PostNL in contact zowel per telefoon als email. Het betreft een
kwaliteitsmedewerker van het Directiesecretariaat van PostNL en we hebben wekelijks
uitgebreid contact wat resulteerde in een 7 maanden oud dossier van ruim 90 !! pagina’s.
Gaat er dan zoveel mis met de zendingen?
Hoewel het niet het meest interessante informatie artikel is lijkt het mij
zinvol om hier dieper op in te gaan.
Ik krijg regelmatig aangetekende zendingen, soms correct
aangeboden zoals aftekenen voor ontvangst. Helaas al
diverse malen gehad dat het aangetekende stuk (noot: waar
fors extra voor betaald wordt) als reguliere post door de bus
is gegooid. Na raadleging via Track & Trace blijkt de gezette
paraaf voor ontvangst door de postbesteller zelf gezet te zijn.
Deze wil natuurlijk zijn bezorggeld hebben en krijgt dat niet als
hij de zending terugbrengt naar het distributiepunt van PostNL.
Dat kan allemaal waar zijn maar het is en blijft valsheid in geschrifte.
Bovendien kun je een zending niet weigeren als deze bijvoorbeeld is
beschadigd want er is (vals) voor akkoord getekend.
Van enkele Swing Time leden ontving ik dezelfde signalen zoals bijv. een aangetekende
zending die buiten achter de vuilnisbak was neergelegd terwijl er wel een (zogenaamde)
paraaf van de afzender op het afleverdocument stond en vervolgens te zien was via Track &
Trace.
Ook op dit moment grote problemen. Om nog maar eens uit te leggen. Een aangetekende
zending is volgens de verzender op 22 september 2021 verstuurd en via Track& Trace is de
zending op 27 september jl. bij de Douane ontvangen. Nu 70 dagen later nog niets
ontvangen terwijl PostNL verwachtte dat het stuk rond half oktober verstuurd zou worden.
Het is zeer zorgelijk wat betreft een aangetekende zending uit Japan met enkele fraaie golfen honkbalsheets. De mij bekende afzender heeft alles keurig verzonden maar een zending
bleef uit. Track & Trace weer gecheckt en zie tot mijn verbazing dat het stuk 28 oktober 2021
op mijn adres is aangeboden. Vervolgens stond er vermeld dat de geadresseerde niet thuis
was en 3 uur later kon het aangetekende stuk opgehaald worden bij het betreffende PostNLpunt. Er was echter geen briefje achter gelaten waarin PostNL dan bericht per wanneer en
waar het stuk afgehaald kon worden. Indien niet afgehaald zou de zending 4 november
teruggestuurd worden naar de afzender!!
De volgende dag (29 oktober) was ik op reis naar mijn in Antalya (Turkije) werkzame dochter
om na 7 dagen op 5 november 2021 terug keren naar huis. De post doorgenomen maar
niets over deze zending.
Weer Track & Trace geraadpleegd en…….het stuk is geretourneerd richting Japan maar
verder niets meer terug te vinden. Heb in ieder geval de Japanse verzender geïnformeerd en
gevraagd of hij direct wil melden als het stuk retour ontvangen is. Na bijna 6 weken heeft de
ontvanger nog niets terugontvangen en via Track & Trace is ook niets meer te zien.
Uiteraard is PostNL aansprakelijk gesteld omdat zij niet aan de voorgeschreven postregels
heeft voldaan. Er moet nl. een bewijs door de bus gegooid worden dat het stuk afgehaald
kan worden en het is niet meer dan normaal dat bij een aangetekende zending, gelet ook op
de extra betaling, een herinnering wordt gestuurd.
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Een uitgebreid verhaal maar tevens met een reden.
Willen alle leden, zowel de Nederlandse als de buitenlandse, mij een email sturen als
zij de zending hebben ontvangen. En met name de Nederlandse leden of zij zelf
hebben afgetekend voor ontvangst of dat er met een valse paraaf is afgetekend?
Dan kan ik met deze informatie verder aan de slag met PostNL.

GOLF-SCHEURKALENDER 2021
Deze geïllustreerde kalender is
samengesteld door Leo v.d. Ruit,
sportjournalist, golfschrijver,
columnist en auteur van een tiental
sportboeken waaronder twee over
golf: Bunker Blues en Vallen en
opstaan van Nederlandse
Golfhelden.
De kalender bevat per dag een grap,
een golfuitspraak, korte anekdotes
en allerlei andere golf
wetenswaardigheden. Half 2021
werd ik door hem benaderd over
golfpostzegels en hij legde zijn
initiatief uit wat betreft een golfscheurkalender. Hij vroeg mij om
afbeeldingen van golfzegels en deze
kon ik uiteraard overhandigen want
Leo v.d. Ruit is ook lid van Golfclub
Zeegersloot te Alphen aan den Rijn.
De kalender (prijs € 14,95) is
inmiddels in mijn bezit en bijzonder
leuk om door te bladeren en elke
dag een nieuw en grap en/of wetenswaardigheid.
In de bijlage afbeeldingen van de voorkant/achterkant en kijken we op donderdag 10 maart
2021 dan zien we de eerste officiële Nederlandse golfpostzegel afgebeeld die die dag werd
uitgegeven door PTT Post. Op maandag 16 mei 2021 ook aandacht voor andere
Nederlandse zegels met o.a. Joost Luiten, Golfclub Zeegersloot, e.a.
Ik heb er verder geen bemoeienis mee maar voor verdere informatie kan men mailen naar
info@mediaruit.nl
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AANVULLINGSBLADEN GOLF- en HONKBAL

Niet eerder was er zoveel werk wat betreft de aanvullingsbladen golf en honkbal. Nu is het
gebruikelijk en logisch dat in een Olympisch jaar er meer zegels en sheets worden
uitgegeven dan in de tussenliggende jaren maar ditmaal kregen we te maken met de
afgelasting van de Olympische Spelen 2020 in Tokyo waarvoor veel zegels en sheets al
waren geproduceerd en uitgegeven en vervolgens Tokyo 2021.
De sets zijn dus uitgebreider dan gemiddeld en in 2022 zal het meer genormaliseerd zijn. Er
zijn trouwens heel mooie uitgiften bij.

MANCO-LIJSTEN
Ik heb van een flink aantal leden een mancolijst zodat ik kan zien wat men nodig heeft. Maar
de meeste lijsten zijn inmiddels al behoorlijk gedateerd en het is voor mij van belang dat ik
zoveel mogelijk een up-to-date lijst heb. Ik kan nl per lid zien wat is geleverd maar niet wat
een lid zelf erbij heeft gekregen en heeft afgestreept van zijn of haar lijst. Ik stel het op prijs
binnenkort van de betreffende leden een bijgewerkte lijst te ontvangen.

BETALINGEN
De leden die regelmatig zendingen ontvangen kennen de basis betaalregel dat als een
rekening wat hoger uitvalt men zonder probleem in twee of zelfs meer delen mag betalen,
mits dat wel even aan mij gemeld wordt want ik moet dan toch een en ander bijhouden. Over
de hele linie verlopen de betalingen keurig, waarvoor mijn dank.

MILJOENEN VOOR DE EUROPESE TOUR
De European Tour voor golf professionals gaat in 2022 DP World Tour heten. Wat is daar de
reden van?

Het staatsbedrijf Dubai Ports World fungeert als titelsponsor en gaat miljoenen dollars in de
Tour investeren. Het totale prijzengeld zal in 2022 een recordhoogte bereiken en meer dan
200 miljoen dollar bedragen, in Euro’s 173 miljoen.
De naamswijziging valt samen met de 50ste verjaardag van de European Tour en voor 2022
staan er 47 toernooien op de kalender in 27 verschillende landen.
Er komen nieuwe toernooien bij in Japan, de Verenigde Arabische Emiraten, België en ZuidAfrika.
Elk toernooi heeft minimaal een prijzengeld van 2 miljoen dollar (1,7 miljoen Euro) en dat
geldt ook voor de Dutch Open. Naast andere sponsors wordt de Dutch Open flink
opgewaardeerd en bestaat de kans dat er meer aansprekende topgolfers naar Nederland
zullen komen.
Uiteraard wordt het kampioenschap van de Tour in Dubai gespeeld, waar de beste 60
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spelers om een goed gevulde prijzenpot spelen. Helaas staan Joost Luiten en Wil Besseling
ver verwijderd van deze grens en missen het eindtoernooi.

MEEST BEROEMDE IJZER-6
Al eerder is aandacht besteed aan de golfslag van Alan Shepard vanaf de maan en er zijn
diverse postzegeluitgiften met een afbeelding van de astronaut. De slag(en) zijn opgenomen
in het Guiness Book of Records en er zijn ook originele beelden vanaf de maan op Internet
te vinden. Maar hoe komt een astronaut op de maan aan een golfclub IJzer 6. Gedacht werd
altijd dat de weggeslagen bal in het heelal verdween en dus het verste golf-shot ooit was.
Maar er zijn andere informaties opgedoken.
Vanuit de Apollo 14 Lunar Module zijn 6 foto’s gemaakt die de landingsplaats tonen en vlak
daarbij de plek waar 2 golfballen zijn weggeslagen door Alan Shepard. Tientallen jaren
vroegen ruimtevaart enthousiastelingen zich af hoe ver met name de tweede geslagen bal is
gekomen. Dankzij imaging specialist Andy Saunders waren op een foto de inslagen te zien
van de swings met de ijzer 6. Saunders verspreidde na zijn onderzoek historisch nieuws dat
de eerste door Alan Shepard geslagen bal slechts 24 yards betrof en de tweede bal vloog 40
yards!
Maar hoe kwam Alan Shepard op het idee om een golf ijzer-6 mee te nemen naar de maan?
Bekend is wel dat iedere astronaut 1 artikel mag meenemen, mits natuurlijk binnen bepaalde
grenzen.
In 1970 bezocht de Amerikaanse komiek Bob Hope (noot: ook op golfzegels afgebeeld) het
hoofdkwartier van NASA in Houston. Als geroutineerd golfer maakte Hope een grap over een
golf bal vanaf de maan te slaan. Alan Shepard dacht dat dat wel een grote stunt zou zijn,
maar hij kon natuurlijk geen origineel ijzer meenemen. Contact werd opgenomen met Jack
Harden, golfpro van de River Oaks Country Club in Houston en zo ontstond het idee om een
Wilson Staff Iron-6 aan te passen. Met gebruik making van aluminium en teflon werd het een
inklapbare golfclub.

Veel artikelen verhaalden destijds dat Alan Shepard stiekem de golfclub en ballen had
binnen gesmokkeld, maar volgens een later interview met Alan Shepard was dat niet het
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geval. Hij meldde het vooraf aan NASA-directeur Bob Gilruth, die na eerder tegen dit plan te
zijn, uiteindelijk zijn fiat gaf.

JAPANS HONKBAL-TEAM IN DE WOLKEN
Japan won 8 gouden medailles in het judo, de sport die zijn oorsprong vindt in het land van
de rijzende zon. Maar het meest bewierookte goud werd gewonnen in het honkbal, de
populairste sport in Japan. En dat na een finale tegen het grote Team USA (2-0). Saillant
detail, ook de softbal eindstrijd eindigde met dezelfde finalisten, dezelfde eindstand en
dezelfde winnaar.
Het honkbal keerde net als het softbal na een afwezigheid van 13 jaar eenmalig terug op het
Olympisch programma. Nederland ontbrak voor het eerst sinds 1992.

GOLFSTER ANNE VAN DAM

De enige topspeelster van Nederland heeft in Sean Foley een nieuwe coach. En niet zomaar
een coach, hij was gedurende vier jaar een voormalige golfcoach van Tiger Woods.
Inmiddels waren zij samen op de Olympische Spelen waar zij helaas niet in de buurt van de
medailles kwam. Het was voor haar ook een moeilijk jaar met al de Corona-perikelen, vooral
wat betreft het al dan niet deelnemen aan toernooien met de kans dat ze niet terug kon
vliegen wegens plotselinge voorschriften.
Dat zij talentvol is heeft zij al met een paar mooie top-10 plaatsen kunnen bevestigen.
Inmiddels staat zij ook op enkele postzegel sheets afgebeeld en op pagina’s van de
december 2021 editie.

CHAOS DREIGT IN AMERIKAANS HONKBAL
De start van het nieuwe Amerikaanse honkbalseizoen komt in gevaar als er niet snel een
akkoord wordt bereikt over een nieuwe CAO. Onderhandelingen tussen de leiding van de
Major League Baseball (samen met de eigenaren van de clubs) en de spelersvakbond zijn
vastgelopen.
Er is nu een zogeheten lockout afgekondigd. Zolang die voortduurt, mogen spelers niet in
actie komen of van club wisselen. Ook mogen spelers niet trainen of revalideren op de

STP bulletin – uitgave 2021-2

Pagina 6

Swing Time Philately
accommodaties van de clubs en ontvangen spelers geen salaris wanneer het seizoen begint.
Ondanks alle inspanningen om een deal te sluiten met de spelersvakbond, zijn we niet in
staat gebleken om onze 26 jaar lange geschiedenis van arbeidsvrede te verlengen en tot
een overeenkomst te komen", zei commissaris Robert Manfred van de MLB. "Onze
beslissing stimuleert hopelijk alsnog snel tot een overeenkomst te komen, zodat we op tijd
het seizoen kunnen starten.
De tijd dringt
De competitie begint op 31 maart, maar rond half februari zouden de clubs dan al aan hun
voorbereidingen moeten beginnen. De tijd begint dus wel degelijk te dringen, met nog een
slordige tien weken te gaan.
Clubs voelden de bui al hangen, wat leidde tot een ongekend drukke transferdag zo vlak
voordat de oude CAO afliep. Texas Rangers was zeer slagvaardig, met als klapper de komst
van Corey Seager. De korte stop zette zijn krabbel onder een verbintenis voor tien jaar, ter
waarde van 325 miljoen dollar. In totaal werd er woensdag voor 1,25 miljard aan contracten
gesloten, een record.
De ervaring leert dat een dergelijke lockout best een tijd kan duren. De laatste keer was 27
jaar geleden, toen het conflict 232 dagen voortduurde. Daardoor vervielen de play-offs van
1994, werd er geen kampioen uitgeroepen en werd het nieuwe seizoen drastisch ingekort.
Toch is de verwachting dat het deze keer niet dusdanig uit de hand gaat lopen. De
coronapandemie heeft de clubs al veel geld gekost, dus ze zijn erbij gebaat dat er zo snel
mogelijk weer gespeeld wordt in volle stadions.
Drastisch en onnodig
De spelersvakbond spreekt in een verklaring van een drastische en onnodige maatregel.
"We blijven ons inzetten om te onderhandelen over een nieuwe collectieve
arbeidsovereenkomst die de concurrentie vergroot, het product voor onze fans verbetert en
de rechten en voordelen van het lidmaatschap van de vakbond bevordert.
Belangrijke punten in de onderhandelingen zijn verkorting van het aantal dienstjaren om als
honkballer een transfervrije status af te dwingen en een gunstiger belastingtarief.”
Manfred blijft desondanks hoopvol over een tijdige competitiestart: "Vandaag is een moeilijke
dag voor honkbal. Maar er is een weg naar een eerlijk akkoord en die zullen we vinden."

SWING TIME-BULLETIN
December is een zeer drukke maand. Voor golf en honkbal moeten een kleine 100 !!
pagina’s samengesteld worden, mede door de Olympische Spelen 2020 die werden afgelast
en opnieuw vastgesteld voor 2021, wat weer extra uitgiften tot gevolg had. Dan moet alles
naar de Copyprint en gesorteerd worden, de verzendingen, de boekhouding en de
aanbiedingenlijsten. Maar zoals al vele jaren zorgt Hendrik-Jan van Telgen voor de meer dan
uitstekende Engelse vertalingen van het bulletin en Ad van Sinttruijen voor het verwerken
van de teksten en samenstellen van het bulletin, de honkbalbijdrage plus de website.
Ad is definitief geëmigreerd naar Spanje maar heeft te kennen gegeven voor altijd lid te
zullen blijven van Swing Time Philately. Hendrik-Jan heeft helaas artrose-problemen
waardoor het golf niet meer mogelijk is maar ook hij blijft onze verzamelclub trouw. Chapeau
mannen.

Het STP-team (Ad, Hendrik-Jan en Rob) wenst u allen
fijne Kerstdagen en voor 2022 een voorspoedig en vooral
gezond Corona-vrij jaar.
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