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Veilingzaken ad interim 
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Dhr. H.P.F. Janssen 

 
Tel: 040-2015292 
leo.vanhoof@versatel.nl 
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Secretaris Dhr. J. van Gils 
Lupinestraat 40 
5561 AD  Riethoven 

 
Tel: 040-2017290 
joopvangils@hetnet.nl 

Algemeen Bestuurslid Dhr. M. Sutherland 
Steenstraat 74 
5521 KV  Eersel 

 
Tel: 0497-516619 
mccy@upcmail.nl 

Voorzitter & 
Rondzendverkeer & 
Bibliotheek 

Dhr. H. Janssen 
Bergstraat 80 
5551 AZ  Valkenswaard 

 
Tel: 040-2015447 
henk.janssen@onsmail.nl 

Penningmeester  Dhr. F.V.G.J. Stokmans 
Willem Alexanderplein 8  
5554 JW Valkenswaard  

 
Tel: 06-30023778 

f.stokmans@kpnmail.nl 

Algemeen Bestuurslid Dhr. F.Boons 
Hartelstein 35 
5655 AJ, Eindhoven 

 
Tel: 040-2521440 
f.boons@telfort.nl 

Commissie 
Nalatenschappen 



Uitnodiging voor de ledenbijeenkomst van vrijdag 13 december 2019, aanvang 
om 20:00 uur. U kunt vanaf ongeveer 19:30 uur terecht in Buurthuis  
D’n Turfberg, van der Clusenstraat 4-A Valkenswaard (tel: 040-2010360). 

AGENDA 
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RUILBEURSAGENDA 

VOLGENDE BIJEENKOMSTEN AGENDA BIJEENKOMST 

Vrijdag 10 januari 

Vrijdag 14 februari 

1. Welkom en mededelingen 

2. Rondvraag 

3. Loterij 

4.  Kavels bekijken en surprise 

5. Kerstveiling 

6.  Ruilen van postzegels 

DATUM TIJD   PLAATS LOCATIE ENTRÉE 

1-dec 9:30-12:30   Valkenswaard Buurthuis "D'n Turfberg", van der Clusenstraat 4-A € 1,50  

2-dec 18:00-20:30   Bladel Cultureel Centrum den Herd € 1,00  

7-dec 10:00-14:00   Lommel 
Ruilclub "Kruispunt", Parochiezaal Lommel Barrier 

1 gratis drankje + 1 gratis lot (leden € 2,-) 
€ 3,00  

7-dec 9:30-12:00   Eindhoven Trefcentrum Oude Toren, Oude Torenstraat 6b € 1,00  

8-dec 10:00-13:00   Boxtel 
Gemeenschapshuis De Walnoot 

+Stille nacht - Heilige nacht 
€ 1,00  

8-dec 10:00-13:00   Waalre 
Ontmoetingscentrum "De Pracht", De Pracht 2 

Entréeprijs incl koffie/thee 
€ 2,00  

14-dec 10:00-15:00   Venlo (Blerick) "SSV 't Wonder", Kazernestraat 1 (bij station) € 1,00  

15-dec 10:00-13:00   Meijel Gemeenschapshuis "D'n Binger", Alexanderplein 2 € 1,00  

15-dec 9:00-12:00   Hamont-Achel Ruilclub De Grensvrienden, Parochiezaal Hamont-Lo € 1,00  

22-dec 9:30-12:30   Veldhoven D'Ouw School, Oude Kerkstraat 18 € 2,00  

4-jan 9:00-13:00   Lommel 
Ruilclub "Kruispunt", Parochiezaal Lommel Barrier 

1 gratis drankje + 1 gratis lot (leden € 2,-) 
€ 3,00  

4-jan 9:30-12:00   Eindhoven Trefcentrum Oude Toren, Oude Torenstraat 6b € 1,00  

5-jan 9:30-12:30   Valkenswaard Buurthuis "D'n Turfberg", van der Clusenstraat 4-A € 1,50  

6-jan 18:00-20:30   Bladel Cultureel Centrum den Herd € 1,00  



Tussen 19.30 uur en 20.00 uur konden we gelukkig weer 35 leden begroeten 
die deel kwamen nemen aan deze verenigingsavond. Ondanks 9 afmeldingen 
toch weer een leuke opkomst. Zeer kort na 20.00 uur (6 minuten te laat) kon 
Henk de vergadering al openen. Hij was volgens mij zelf verbaasd van deze 
tijdige start. Vaak loopt dit door omstandigheden verder uit. Henk gaf aan kort 
de mededelingen te doen, dan zal de loterij plaatsvinden, vervolgens de Quiz 
door Martin Sutherland en als afsluiting de veiling van de 30 kavels. 

Henk start met de volgende mededelingen: 

 De Rabobank clubsupport heeft dit jaar € 291,90 opgebracht. Dit bedrag is 
veel hoger dan vorige jaren. De reden is dat er een groter bedrag beschik-
baar is gesteld door de bank en dat er minder stemmen zijn uitgebracht. In 
het november maandblad staat e.e.a. ook al vermeldt. Alle leden bedankt 
die op onze vereniging gestemd hebben. De grote cheque werd door Henk 
en Frank onder applaus uit de envelop gehaald. 

 Verder deed Henk nog een oproep voor de Kerstveiling. We rekenen op een 
groot aantal bod-kavels. Om te voorkomen dat het alleen maar kavels 
worden van geringe waarde zullen we de betere inzendingen extra belonen. 
Zie hiervoor de extra oproep elders in dit blad (zie pag 7). 

Omdat Henk geen mededelingen meer had en er geen vragen waren kreeg ik 
even de microfoon. In het maandblad van november staat dat op 5 november 
J. van Gils jarig is. Dat klopt helemaal en dus heb ik 3 telefoontjes ontvangen 
en 2 kaarten. Hiervoor natuurlijk mijn dank. Alleen ik was niet jarig maar wel 
onze Belgische collega Johan van Gils. 

Daarna kan de gebruikelijke loterij plaatsvinden. Peter van Wijnen heeft voor  
€ 66,25 lotjes verkocht. Zoals gewoonlijk verdwijnen de prijzen weer snel van 
het biljart. Het viel wel op dat 3 van de 4 aanwezige dames een prijs mochten 
ophalen. Ik weet niet of ze Peter omgekocht hebben. Bij de 10 prijzen ontbrak 
het velletje kinderzegels. Henk had deze al lang in huis moeten hebben maar 
de postbezorging heeft weer eens de nodige vertraging opgelopen. Volgens de 
krant haalt de post een 95% score met de tijdige bezorging. Toch kom ik wel 
erg veel mensen tegen die helaas tot die resterende 5% behoren. Via de app 
van Post.nl kun je vanaf 24.00 uur zien welke 
post binnen moet komen. Het probleem van het 
velletje werd snel opgelost doordat VerzamelToon 
tijdelijk een blok beschikbaar kon stellen.  
Peter natuurlijk weer bedankt en ook alle leden 
die loten hebben gekocht. 

VANUIT HET BESTUUR 
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VERSLAG CLUBAVOND 8 NOVEMBER 2019 



ADVERTENTIE INSTALLATIEBEDRIJF VAN DER SCHOOT 

In ons maandblad vind u al geruime tijd een advertentie van bovenstaand 
bedrijf.  

Voor deze advertentie wordt niet op de gebruikelijke wijze betaald door de 
adverteerder, maar de vereniging ontvangt een bedrag bij iedere aankoop van 
een CV ketel of badkamer door een van onze leden. Heeft u in het afgelopen 
jaar een dergelijke aankoop gedaan en bent u dit vergeten te melden bij Van 
der Schoot of bij onze vereniging, doe dit dan alsnog bij ondergetekende. 
Onze verenigingskas vaart er wel bij. 

Alvast bedankt. 

Frank Stokmans, penningmeester. 

Vervolgens kon Martin Sutherland de quiz uitreiken. Hij gaf de deelnemers 15 
minuten de tijd om de tien vragen te beantwoorden. Ik hoorde wel iemand 
opmerken: ”Nu hebben we ook een keer kans op de waardebon want Martin 
doet niet mee”. Het leken zeer eenvoudige vragen die meestal over onze eigen 
Nederlandse zegels gingen. Na invulling werden de formulieren door je buur-
man of buurvrouw gecontroleerd. Daarna haalde Martin de formulieren op en 
sorteerde deze op volgorde van score. Maar zeer weinig leden hadden een 
voldoende gescoord. De winnaar van de waardebon werd Eddy Kox met 7 
goede antwoorden. Martin werd bedankt met een applaus voor het verzorgen 
van deze quiz. 

Na een korte pauze om de kavels in te zien werd om 21.15 uur gestart met het 
veilen van de 30 kavels. Deze kavels waren door 5 leden ingebracht. Hiervan 
werden er 27 verkocht. Door de leden waren 14 biednummers afgehaald. 
Hiervan hebben 11 leden één of meer kavels kunnen kopen. De totale omzet 
bedroeg € 122,00. Om 21.40 uur waren de kavels al afgehaald en had de 
penningmeester de verkopers hun bedrag al uitgekeerd. Omstreeks 22.00 uur 
waren de tafels weer teruggeplaatst en kon men D’n Turfberg weer afsluiten. 

Graag van u allen de medewerking om van vrijdag de 13e december een goed 
gevulde prettige Kerstveiling te maken. Wij zullen als bestuur ons daarvoor ook 
zeker extra inspannen. 

Afmeldingen ontvangen van:  
Mevr. M. de Laat, en de heren J. Ziekman, Fr. Segers, J. Meijer, C. de Laat, 
H. Lutterts, P. Wittgen, H. van Engelen en J. Clippeleir. 

Joop van Gils, secretaris. 
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VANUIT HET BESTUUR 



Beste leden, 

Tijdens de verenigingsavond van vrijdag 13 december a.s. zullen we onze 26e 
wilde veiling houden, inmiddels beter bekend onder de naam Wilde Kerst-
veiling.  Op zichzelf natuurlijk niets bijzonders, maar dit jaar doen we het 
anders. We gaan als proef alle kavels als BOD inzetten.  

Wij hebben nu nog totaal geen idee hoe de inzenders dit zullen oppakken, maar 
we laten ons graag verassen. Krijgen we alleen maar kleine kavels die voor een 
relatief laag bedrag van tafel verdwijnen of gaan de leden ook betere kavels 
inleveren waar flink op geboden gaat worden? En gaan de inzenders zelf mee-
bieden op hun kavels als de opbrengst naar hun oordeel te laag is? 

Om te stimuleren dat er mooie kavels binnenkomen worden er drie prijzen 
beschikbaar gesteld voor de inzenders: één velletje kerstpostzegels en twee 
flesjes wijn. De drie (unieke) inzenders van de kavels met de hoogste 
opbrengst winnen een prijs. Daarnaast wordt er nog het gebruikelijke flesje 
wijn verloot onder de kopers van kavels. 

Mogelijk ten overvloede maar u mag tijdens de Kerstveiling 5 kavels inleveren. 

De inlevertabel en het Reglement Wilde Veiling zijn  
te verkrijgen op de clubavond, en zijn ook te vinden 
op onze website: 

  www.postzegelverenigingvalkenswaard.nl  

    Activiteiten 

    Verenigingsavond 

    Reglement Wilde Veiling (pdf) 

We rekenen deze avond op een grote opkomst en vele 
inzenders en bieders. Wij zullen zorgen voor een 
versnapering bij de koffie en natuurlijk wordt ook weer 
een kleine attentie uitgereikt. Alsof dit alles nog niet 
genoeg is houden we een loterij met extra veel prijzen.  

We hopen dat het een gezellige Wilde Kerstveiling wordt. 

Het bestuur. 

KERSTVEILING 
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KERSTZEGELS 2019 

De zegels van PostNL, die noemt de kerstzegels sinds enkele jaren december-
zegels, tonen illustraties van Lieke van der Vorst. Ze liet zich inspireren door 
haar persoonlijke herinneringen aan de decembermaand en gebruikte contras-
terende kleuren met fonkelend licht en sneeuw die knerpt onder je voeten. 
Sommige personages komen uit haar eigen leven. Zo is de man met de kerst-
verlichting gebaseerd op haar vader, die in december daarmee altijd in de weer 
is. Lieke omschrijft haar creatie als volgt: 

“In een winters landschap trekt een bonte parade voorbij van mens en dier. 

Samen zijn ze op weg om de feestdagen te vieren.” 

De decemberzegel van PostNL kost € 0,82 cent en daar kan je een kaart of 
brief tot 50 gram mee versturen. Dit speciale tarief is geldig van 6 december 
2019 tot 3 januari 2020. Na deze datum is de zegel ook nog bruikbaar als je 
bijplakt tot het huidige tarief, of bewaar overgebleven zegels tot de volgende 
kerstperiode. Oude decemberzegels uit 2010 tot en met 2018 zijn nog geldig 
en daarvoor hoef je in de kerstperiode niet bij te plakken. Ook december-
zegels met een bedrag in euro’s van vóór 2010 mag je nog gewoon gebruiken, 
maar hierbij is het wel nodig om bij te plakken met bijplakzegels tot het tarief 
van de decemberzegels van 2019. 

Bij twee velletjes decemberzegels ontvang je een duurzame tas die bijdraagt 
aan een schonere oceaan. De tas is gemaakt van zeven plastic flessen, die 
worden schoongemaakt en verwerkt tot kleine korrels. Dit vormt de grondstof 
voor allerlei nieuwe producten, waaronder de tas.  

De redactie 
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NIEUWE UITGIFTEN 



 

ADRES: Dorpstraat 58 

 5575 AE Luysgestel 

TELEFOON: 0497 - 541294 

E-MAIL: luyksgestel@bakkerijvanheeswijk.nl 

INTERNET: bakkerijvanheeswijk.nl 

Data clubavonden 2020 

Vrijdag van 19:30 tot ±22:00 

10 januari 
14 februari 
13 maart 
10 april  
8 mei 
12 juni 

juli/augustus geen clubavond 
11 september 

9 oktober 
6 november 
11 december 

 

Data ruilbeurzen 2020 

Zondag van 9:30 tot 12:30 

5 januari 
2 februari 
1 maart 
5 april 
3 mei 
7 juni 
5 juli 

augustus geen ruilbeurs 
6 september 

4 oktober 
1 november 
6 december 

in 

Buurthuis D’n Turfberg 

v.d. Clusenstraat 4a 
Valkenswaard 

Info 040-2010360 
of 040-2040822 

AGENDA 2020 
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LEDENNIEUWS 

CONTRIBUTIE 2020 

Beste leden,  

Het jaar 2020 is bij het lezen van dit artikel in aantocht en is 
het weer tijd om aan de contributiebetaling te gaan denken. 

Maak het mij makkelijk door tijdig (liefst voor aanvang van het nieuwe jaar, of 
op de eerste bijeenkomsten in januari) de contributie te voldoen.  

U kunt de contributie groot EUR 12,50 per lid  
ook overmaken op ons rekening nummer  
  NL97 RABO 0191 8212 41 
  t.n.v. Postzegelvereniging Valkenswaard. 
(Bij twee leden uit een gezin is de contributie 
EUR 20,==) 

Dit artikel is n.v.t. voor de leden die inmiddels de 
contributie al betaald hebben. Dank hiervoor. 

Met vriendelijke groet 

Frank Stokmans, penningmeester  
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ONZE JARIGEN IN DE DECEMBER 

Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst 

Dhr. A.Bierman  1-12 
Dhr. M. Sutherland  1-12 
Dhr. A. Schoorl   4-12 
Dhr. R. Vallentin   15-12 
Dhr. F. Verheijen   15-12 
Mw. M. de Laat   16-12 
Dhr. S. Kaerts   19-12 
Dhr. K. Verbeek   20-12 
Dhr. M. Paspont   26-12 
Dhr. A. Swemmers   26-12 



LOTERIJ 

De loterij van december staat een beetje in het teken van 
Kerst, met Kerstzegels van Frankrijk, Ierland, Nederland en 
San Marino. Daarnaast nog zegels van de Achelse Kluis van 
België, Liechtenstein en velltjes van Indonesië. 
Veel geluk in de loterij van december. 
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Toen we, netjes op de keukendeur 
kloppend, achterom binnen kwamen 
in huize Bleijerveld zat Jan al klaar 
voor ons interview. De thee of koffie 
met vlaai werd snel en gastvrij 
geserveerd en het interview kon 

beginnen. 

Hij had zich,  conform zijn aard en 
karakter, goed voorbereid en stak 
dus  maar meteen van wal met de 
uiteenzetting waarom hij ooit, al 
“tamelijk” lang geleden, met post-

zegelverzamelen was begonnen. 

Na de bevrijding van Eindhoven was 
er enige tijd een Britse sergeant inge-
kwartierd in het ouderlijk huis van 
Jan. Toen de oorlog voorbij was en 
de militair weer terug naar Engeland 
was, bleek er een bijzondere relatie 
te zijn ontstaan tussen de tijdelijke 
bewoner en de ouders van Jan want 
er ontspon zich een regelmatige en 
vrij intensieve correspondentie. En 
het laat zich al raden: die vreemde 
postzegels trokken Jans aandacht. 
Hij begon te verzamelen en is daar 
niet meer mee opgehouden. 
Aanvankelijk, zoals elk beginnende 
verzamelaar, alles wat maar te 
krijgen of te koop was, maar al snel 
overgestapt op Nederland & 
Overzee, waarbij een abonnement 
van PostNL wel handig blijkt te zijn 
om de verzameling up-to-date te 

houden. 

 

Zijn eerste postzegelalbum was een 
geweldig cadeau van de sergeant uit 
het verre Engeland en met gepaste 
trots en begrijpelijke ontroering 
krijgen wij de kostbare herinnering 

te bewonderen. 

Verder is hij nogal trots op een 
aantal bijzondere verzamel-items.  
De E-1, 1e dag-enveloppe 1950, is 
natuurlijk erg leuk, alsook een fraaie 
enveloppe met zegel 2 (Willem III 10 
ct rood). Een brief die door een 
bevriende testvlieger tijdens een 
vlucht van Amerika naar Nederland 
is voorzien van speciale zegels en 
stempels van o.a. een tussenstop in 
Groenland en een PIROC-OpenDag 
afstempeling die vroeger ís dan de 
Open Dag was, zijn uniek. Maar het 
aller kostbaarst voor hem is een 
velletje van 10 zegels met de 

afbeelding van kleinzoon Matthijs. 
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ONDER DE LOEP 

We hebben de afgelopen jaren een aantal nieuwe 
leden mogen begroeten, en daar zijn we uiteraard 
dankbaar voor. Maar wie zijn ze eigenlijk, wat is hun 
drijfveer om postzegels te verzamelen en wat is het 
verzamelgebied? We namen al vele leden voor u 
onder de loep. Deze keer aan de beurt Jan Bleijerveld. 



Jan is nog maar kort lid van onze 
vereniging. Via vrienden die met de 
handen in hun haar zaten vanwege 
een postzegelnalatenschap, kwam 
hij op een ruilbeurs in contact met 
Joop van Gils en toen was het nog 
maar een kleine stap naar het lid-
maatschap van de club. Hij is een zo 
trouw mogelijke bezoeker van de 
clubavonden, heeft het daar gewel-
dig naar zijn zin en waardeert de 
sfeer, de gezelligheid en vooral de 
aanwezige know-how. Dat hij er al 
veel van de anderen heeft geleerd en 
hoopt er in de toekomst nóg veel 
meer op te steken wordt met nadruk 

vermeld. 

Zoals uit bovenstaande te conclude-
ren valt is Jan inderdaad van vóór 
de oorlog! Hij is geboren op 4 mei 
1937 in de Zeelsterstraat in Strijp, 
had het geluk daar een heel lief 
buurmeisje te hebben en is daar, in-
middels bijna 60 jaar geleden, mee 
getrouwd. Ze hebben samen drie 
kinderen gekregen die hen weer 
hebben verblijd met 9 kleinkinderen. 
Regelmatig komen ze in ons gesprek 
aan de orde want waar het hart vol 
van is loopt de mond van over. Ook 
bij Jan! Hij heeft het dus heel druk 
met zijn nageslacht maar geniet 

daar met volle teugen van. 

Zijn schoolopleiding speelde zich af 
op de Sint Trudoschool en het Joris-
college, maar na een kort “opont-
houd” bij de NV Philips kon Jan 
eindelijk in 1957 in militaire dienst! 
Voor velen een straf maar voor Jan 
een vervulling van een lang gekoes-
terde wens en hij is daar dan ook 

maar gebleven. 

 

Jan heeft een schitterende carrière 
gemaakt bij de Limburgse Jagers, 
via een lange lijst van legerplaatsen, 
kaderopleidingen en detacheringen 
belandde hij op de KMA in Breda, 
slaagde daar “cum laude” en vond 
zijn eindbestemming in “De Hoofd-
wacht” aan het Vrijthof in Maastricht 
pal tegen de Servaaskerk. Het had 

een slechtere plaats kunnen zijn. 

Hij heeft daar met heel veel plezier 
een pittige, multi-functionele positie 
bekleed. Enerzijds was er een 
provinciale beveiligings en logistieke 
taak die, bijvoorbeeld bij het tot 
stand komen van het Verdrag van 
Maastricht, veel vroeg van zijn 
organisatorische en administratieve 
talenten; anderzijds was hij vooral 
Regimentscommandant van het 
regiment Limburgse Jagers en 
kwamen zijn logistieke en represen-
tatieve kennis en kunde aan de 

orde. 

ONDER DE LOEP 
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Alles bijeen heeft Jan 35 jaar lang 
hare majesteit mogen dienen en als 
luitenant-kolonel, met een beetje pijn 
in het hart maar met een tevreden 
gevoel, zijn uniformjas áán en zijn 
baret óp de kapstok mogen hangen 

respectievelijk leggen.  

En toen was er plotseling veel meer 
tijd voor al zijn liefhebberijen en 
hobby’s. Op de eerste plaats de 
uitstapjes met zijn vrouw, kinderen 
en kleinkinderen, waarbij even ver-
meld mag worden dat het vliegtuig 
voor het bereiken van alle bestem-
mingen zeer zorgvuldig werd ver-
meden: helaas is vliegangst ook 

onder Limburgse Jagers niet vreemd.  

Verder is Jan behoorlijk actief ge-
worden bij de Heemkunde kring, hij 
bezoekt zo veel mogelijk de lezingen 
en neemt deel aan allerlei activiteit-
en. Vooral de militaire bescherming 
van cultureel erfgoed uit oorlogstijd-

en heeft zijn warme belangstelling.  

Voor films kijken, zowel oude als 
nieuwe, kan je hem ’s-nacht wakker 
maken. Pier Angeli is daarin zijn 
absoluut favoriete filmster. Muziek 
maken zit helaas niet in zijn bagage 
maar hij kan luisteren en genieten 
van het gehele scala van Gustav 

Mahler tot de Dire Straits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan is een uitstekend verteller en 
onze avond was dan ook geheel 
gevuld met smakelijke verhalen, 
slechts even onderbroken door een 
dito glas wijn. Tenslotte, bij het 
aantrekken van onze jassen in de 
andere kant van de kamer werden 
we geconfronteerd met een fraai 
kunstwerk. Een bijna levensgroot 
kleurrijk portret van Jan in fiere 
houding  in vol ornaat en martiale 
snor, gemaakt door een Limburgse 

kunstenares, siert daar de muur.  

In gedachten saluerend nemen we 
afscheid en bedankend voor de 
koffie en de vla gaan we door de 
keukendeur, achterom weer terug 

naar huis. 

 

Leo van Hoof 

Henk Janssen 
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PERSOONLIJKE KINDERPOSTZEGELS 2019 

In het vorige periodiek van november 2019 deden we al bericht van de  
Kinderpostzegels 2019. Nu blijkt dat er naast het officiële postzegelvel 
een speciale set van vier 
persoonlijke postzegelvellen is 
verschenen, ook weer  met 
aandacht voor Dik Trom, Pietje 
Bell, Kameleon en De Drieling.  

De postzegelvellen zijn verkrijgbaar als set à € 26,- en worden in een speciale 
omslag geleverd. Van de opbrengst gaat € 8,60 naar Stichting Kinderpostzegels 
Nederland. Het zijn 20 verschillende zegels in 4 velletjes van 5 zegels. 
Per zegel is de prijs € 1,30. Dus net zo duur als de zegelprijs van het velletje 
Kinderpostzegels van 10 zegels. De 20 zegels zijn andere boekafbeeldingen 

dan uit het officiële velletje Kinderpostzegels. 
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AFWEKEN STICKERZEGELS 

In het maandblad Filatelie van november 2019 stond een artikel over het 
afweken van zelfklevende postzegels. Voor de leden die dit blad niet ontvangen 
maar wel dergelijke zegels willen afweken volgt hier het hele artikel. 

 

U heeft het vast al eens 
meegemaakt: U bent post-
zegels aan het afweken 
van de Iaatste jaren.  
De meeste laten prima los 
van het papier, maar u 
houdt er een aantal over 
die in het water niet los 
gaan, krom trekken of  
zelfs beschadigd raken. 
Dit zijn dan waarschijnlĳk 
zelfklevende zegels met 
een gomlaag die niet in 
water oplost. Voor deze 
zegels is er een andere 
methode om ze van het papier te verwĳderen. 

Zelfklevend 

Voordat u gaat afweken sorteert u de zegels eerst op zelfklevend en niet-zelf-
klevend (afb. 1). De zelfklevende herkent u aan de perfect regelmatige 
tanding. Ook voelen deze zegels anders aan, het oppervlak is gladder en de 
zegels zitten aan alle kanten vast aan het papier. Gegomde zegels hebben 
soms een gedeelte dat los zit, omdat het niet bevochtigd is. Heeft u dit gedaan, 
dan sorteert u de zegels aan de hand van de lijst bĳ dit artikel. Vrijwel ieder 
land heeft echter wel een aantal uitzonderingen: een land waarvan de 
zelfklevende zegels in water afgeweekt kunnen worden heeft dan ook een 
aantal uitzonde-ringen die in water niet los gaan, en andersom geldt dat ook 
met landen waar-van de zegels in water niet afgeweekt kunnen worden. 
Twĳfelt u, gebruik dan de methode zoals hier verder wordt uitgelegd. Of als u 
meerdere dezelfde zegels heeft, dan neemt u de minst mooie, bijvoorbeeld een 
zegel die lelĳk gestempeld of beschadigd is en probeert u het eerst met water. 
Gaat deze niet los, dan weet u dat u het met wasbenzine moet doen. 

Wasbenzine 

Als eerste een waarschuwing: u weet het natuurljjk wel, maar toch: wasben-
zine is brandbaar, dus het toepassen van deze methode is niet geschikt om in 
de buurt van een hittebron uit te voeren. Een goed geventileerde plek ver van 
een hittebron, of nog beter is het om het buiten in de tuin of op het balkon te 
doen bij rustig weer.  
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Het gaat als volgt: u neemt een schaal of kom en vult deze 
gedeeltelijk met wasbenzine. Vervolgens dompelt u 15-20 
zegels hierin onder, 30 seconden is genoeg (afb. 2). U kunt 
zegels op gekleurd papier samen met zegels op wit papier 
zo van het papier verwijderen, ze geven niet op elkaar af. 
Een licht afgeven op de zegel op het gekleurde papier zelf 
is naar mijn weten niet te voorkomen.  

Na het verwĳderen uit de wasbenzine legt u de zegels even 
kort te drogen, ook hier is 30 seconden voldoende (afb. 3). 

Nu kunt u het papier probleemloos verwĳderen (afb. 4). 
 

De zegels plakken nu meestal nog wel, soms blijft de lijmlaag op het papier 
achter, zoals bĳ deze automaat-zegels uit de Faeröer Eilanden (afb. 5) maar 
meestal blijft de lĳmlaag op de zegels achter. Dit kunt u oplossen door talk-
poeder over de achterkant van de zegels te verdelen (afb. 6) en daarna de 
poederresten met uw vingers af te vegen (afb. 7).  

Nu kunt u de zegels in een stockboek steken om ze plat te laten worden 
(afb. 8) en vervolgens kunnen ze in uw verzameling of doubletten toevoegen.  
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De methode werkt goed bĳ zegels op 
papier van een normale dikte. Heeft u 
zegels op ansichtkaarten of ander 
karton, dan splijt u het karton eerst, 
zodat de wasbenzine goed kan 
doordringen (afb. 9).  

De papierresten doet u in de vuilnis-
bak, door de wasbenzine mogen ze 
niet meer bij het oud papier (afb. 10). 

 

 

Stickers 

Ook kunt u storende stickers of postale etiketten, die op postzegels geplakt 
zitten, op deze manier verwijderen. Zitten deze op zelfklevende zegels, dan zijn 
die meteen ook los, zitten deze op gegomde zegels, dan doet u die vervolgens 
in water en worden deze zo afgeweekt. Heeft u een mooi poststuk, waar een 
storende sticker over de zegels geplakt zit, dan kunt u hier ook wat wasbenzine 
op druppellen en de sticker zo na een halve minuut verwijderen. Vervolgens 
strooit u dan wat talkpoeder op de plek. 

Welke zelfklevende zegels kunt u met water van het papier verwijderen ? 
Hier volgt een korte lijst: Duitsland, Finland, Frankrijk, Ijsland, Nederland, 
Noorwegen, Oostenrĳk, Zweden, Zwitserland. 

Van deze landen kan een gedeelte van de zelfklevende zegels met water, en 
een gedeelte niet met water worden afgeweekt: Belgie, Denemarken, Italië, 
Kroatië, Slovenië, Spanje.  

Van deze landen kunt u de zegels alleen met wasbenzine van het papier ver-
wijderen: Australië, Groot-Brittannië, Ierland, Kanaaleilanden, Nieuw-Zeeland, 
Portugal, USA. 

Franck Glandorff 

ARTIKEL 

D
E
C
E
M

B
E
R
 2

0
1
9
 

M
a
a
n

d
b

la
d

 P
V

V
E

O
 

18 

9 10 



De uitgave van ons clubblad is mede mogelijk door de 
bijdrage van onze adverteerders. 

 

Denk daarom bij uw volgende aankopen als het 
mogelijk is ook eens aan die adverteerders. 




