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AUTOBEDRIJF WILS 

 
Autobedrijf Wils uw Škoda dealer 
voor Valkenswaard en omgeving. 
Ruime keuze uit nieuwe en  
gebruikte auto’s.  
Tevens onderhoud en reparatie 
van alle merken. 
 
Waalreseweg 128 
5551 HR Valkenswaard 
tel: 040-2030633 
www.skodawils.nl 



ORGANISATIEORGANISATIEORGANISATIEORGANISATIE    

Postzegelvereniging Valkenswaard E.O. is opgericht op 18 januari 1991 en is 
gevestigd te Valkenswaard. De gegevens van onze vereniging: 
 Verenigingenregister nr: v40239976 
 Rekening nr Rabobank: NL 97 RABO 0191821241 
          t.n.v. Postzegelvereniging Valkenswaard E.O. 
 Website: www.postzegelverenigingvalkenswaard.nl 

Maandblad van de Postzegelvereniging Valkenswaard E.O. 

 20e JAARGANG februari 2016 
 Volgende uitgave:  maart 2016 

Rondzendleider Dhr. F.V.G.J. Stokmans 
Kerkakkerstraat 40 
5551 TC  Valkenswaard 

 
Tel: 040-2040822 
f.stokmans@onsbrabantnet.nl 

Beurszaken Dhr. M.P.J. Panhuijzen 
Zeggebeemd 36 
5551 GD  Valkenswaard 

 
Tel: 040-2019309 

Activiteiten Clubavond Dhr. H.G.J. van den Heuvel  &  Mw. P. Jansen 

Dhr. L.A.H. van Hoof  & 
Anemoonlaan 2 
5551 AN  Valkenswaard 
 

Dhr. P.P. Mulder  & 
De Lentenier 2 
5554 MT  Valkenswaard 
 

Dhr. H.P.F. Janssen 

 
Tel: 040-2015292 
leo.vanhoof@versatel.nl 
 
 
Tel: 040-2016383 

Redactiecommissie Dhr. H.P.F. Janssen  &  Dhr. L.A.H. van Hoof 

Tel: 040-2015447 
pvveo.redactie@onsmail.nl 

Redactie PVV E.O. 
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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 & 
Veilingzaken 

Mw. P. Jansen 
St. Janskruid 9 
5552 RS  Valkenswaard 

 
Tel: 040-2045391 
jansenlavrijsen@hotmail.com 

Algemeen Bestuurslid Dhr. J. Poos 
De Smelen 91 
5551 CT  Valkenswaard 

 
Tel: 040-2011967 
j.b.poos@kpnmail.nl 

Commissie 
Nalatenschappen 



AGENDAAGENDAAGENDAAGENDA    

Uitnodiging voor de ledenbijeenkomst van vrijdag 12 februari 2016, aanvang 
om ongeveer 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). 
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Vrijdag 11 maart 2016 (ALV) 

Vrijdag 8 april 2016 (postzegelquiz) 

AGENDA BIJEENKOMST VOLGENDE BIJEENKOMSTEN 

RUILBEURSAGENDA 

1. Welkom 

2. Mededelingen 

3. Rondvraag 

4. Loterij 

5. Wilde Veiling 

6. Ruilen van postzegels 

DATUM TIJD   PLAATS LOCATIE ENTRÉE 

7-feb 10:00-12:30   Valkenswaard Buurthuis "D'n Turfberg", van der Clusenstraat 4-A € 1.50  

13-feb 10:00-16:00   Lommel 
Ruilclub "Kruispunt", Parochiezaal Lommel Barrier 

1 gratis drankje + 1 gratis lot 
€ 2.50  

13-feb 11:00-15:00   Venlo (Blerick) "SSV 't Wonder", Kazernestraat 1 (bij station) € 1.00  

13-feb 18:30-20:30   Bladel Cultureel Centrum den Herd € 1.00  

14-feb 10:00-13:00 
  
Waalre 

Ontmoetingscentrum "De Pracht", De Pracht 2 

Entréeprijs incl koffie/thee 
€ 2.00  

14-feb 10:00-13:00   Boxtel Gemeenschapshuis De Walnoot (+Diddle) € 1.00  

14-feb 8:30-14:30   Genk St.-Jan Berchmnascollege, Collegelaan 1 ? 

21-feb 10:00-13:00   Meijel Gemeenschapshuis "D'n Binger", Alexanderplein 2 € 1.00  

27-feb 13:00-16:00   Maaseik Zaal Technisch Instituut St.-Jansberg, Weertersteenweg € 1.00  

28-feb 9:30-12:30   Veldhoven D'Ouw School, Oude Kerkstraat 18 € 2.00  

5-mrt 10:00-16:00   Lommel 
Ruilclub "Kruispunt", Parochiezaal Lommel Barrier 

1 gratis drankje + 1 gratis lot 
€ 2.50  

6-mrt 10:00-12:30   Valkenswaard Buurthuis "D'n Turfberg", van der Clusenstraat 4-A € 1.50  

7-mrt 18:30-20:30   Bladel Cultureel Centrum den Herd € 1.00  



VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    

Nadat Peter van Wijnen klaar was met het verkopen van de loten kon Henk 
omstreeks 20.10 uur de vergadering openen. Henk wenst alle leden een goed 
en vooral gezond 2016 toe. In het bijzonder heet hij dhr. en mevr. De Brouwer 
welkom die enige maanden door ziekte niet aanwezig zijn geweest. 

Verder blikt Henk kort even terug op het afgelopen jaar. Naar zijn idee waren 
de clubavonden en de ruilbeurzen gezellig en goed verlopen. Ook dit jaar zal 
weer getracht worden een workshop te organiseren en een presentatie van een  
thema. Natuurlijk zal weer de reguliere en de wilde veiling gaan plaatsvinden. 
Ook de loterij blijft een vast bestandsdeel van de clubavonden. In maart zal de 
jaarvergadering plaatsvinden. Henk doet nog wel een oproep om na te denken 
en ideeën aan te dragen hoe we op de clubavonden meer gaan “postzegelen.” 

Vervolgens start Henk met de mededelingen: 

• Per 1 januari hebben 2 leden hun lidmaatschap opgezegd t.w. dhr. van 
Deursen en mevr. Moonen. 

• Tijdens de ruilbeurs van 3 januari hebben zich 2 nieuwe leden aangemeld 
t.w. dhr. J. Bleijeveld en dhr. F. Laenen. 

• De Ruilbeurs in Lommel zal niet plaatsvinden op 6 februari 2016 maar op 13 
februari 2016. Deze is verplaatst i.v.m. carnaval. 

• Op één van de niet verkochte loten van de Grote Clubactie is een 
bescheiden prijs gevallen. Dit lot wordt toegevoegd aan de loterij. 

• Aan de bestuurstafel kunnen een aantal kortingsbonnen worden afgehaald 
voor diverse pretparken. Deze zijn ontvangen via de Grote Clubactie. 

• Vorige maand is een (met plakband gerepareerde) pincet  blijven liggen die 
door de rechtmatige eigenaar opgehaald kan worden bij Joop van Gils. 

Vervolgens geeft Eddy Kox aan dat de jubileumbijeenkomst om 15.30u begint. 
Eerder komen heeft geen zin omdat men eerst nog de zaal klaar moet zetten. 

Harry v. d. Heuvel geeft aan dat hij nog steeds zijn boek met zegels van de 
Olympische Spelen kwijt is. Graag signaal naar Harry als je iets ziet of weet. 

Jan van Hest miste de nieuwjaarsbijeenkomst. Henk gaf aan dat deze dit jaar 
samen viel met het jubileumfeest. 

Daarna gaat Peter van Wijnen over tot het houden van de loterij. Hij heeft voor 
€ 61,00 loten aan de man weten te brengen. Daarna last Henk een pauze in 
om de kavels van de veiling even rustig te kunnen bekijken. Hij wil om 21.00 
uur starten met de veiling. Van de 38 leden hadden 17 leden een biednummer 
opgehaald. De 29 kavels werden allen verkocht tijdens de veiling en brachten 
samen €172,50 op. Helaas werd 1 kavels tijdens het afrekenen niet 
meegenomen zodat geen sprake was een 100% verkoopscore. Jammer!! 

Rond 21.45 uur verlieten de eerste leden de clubavond en om 22.15 uur was 
de zaal weer leeg en alle tafels en stoelen teruggeplaatst. 

Joop van Gils (secretaris, 10 januari 2016) 

Afmeldingen:  

 Hr. Wittgen  Hr. Grol Hr. Senders  Hr. v Daal 
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VERSLAG CLUBAVOND 8 JANUARI 2016 



Tijdens de a.s. clubavond in maart organiseert de Postzegelvereniging 
Valkenswaard e.o. zijn 15e Wilde Veiling. Ieder lid kan tot 3 kavels inleveren 
tussen 19.30 en 20.15 uur. 

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

  www.postzegelverenigingvalkenswaard.nl  

   � Activiteiten 

   � Verenigingsavond 

   � Reglement Wilde Veiling (pdf) 

Onder de inzenders verloten we een flesje wijn ! 

U bent wederom van harte uitgenodigd. 

Het bestuur 

WILDE VEILINGWILDE VEILINGWILDE VEILINGWILDE VEILING    
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JUBILEUMFEEST GEMIST ? 

Van onze 83 leden hebben we er ruim 50 leden op ons jubileumfeest mogen 
ontmoeten. Van 15.30 uur tot circa 22.30 uur hebben alle leden en hun 
introduce een zeer gevarieerd programma voorgeschoteld gekregen, maar 
daarover kunt op andere plaatsen meer lezen. 

Alle aanwezige leden hebben tijdens dit feest een kleine attentie ontvangen. 
Deze attentie is bestemd voor alle leden van de Postzegelvereniging 
Valkenswaard en omstreken. Wij nodigen daarom de leden die niet aanwezig 
waren op het feest uit om de attentie tijdens de ruilbeurs van februari of 
maart, of tijdens de verenigingsavond van februari of maart op te halen bij 
Joop van Gils (secretaris). 

LEDENNIEUWSLEDENNIEUWSLEDENNIEUWSLEDENNIEUWS    

Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst 
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ONZE JARIGEN IN FEBRUARI 

Mw. H. Esch van Huibers  5-2 
Dhr. L. Smit    7-2 
Dhr. H. Ossevoort   13-2 
Dhr. A. van den Eijnde  20-2 
Mw. A. de Groof    21-2 
Dhr. C. van Lierop    26-2 
Dhr. L. Scheffer    27-2 

RECATIE VAN ONZE LEDEN: 

Aan het bestuur en alle medewerkers van de feestmiddag en avond van het 25 
jarige bestaan van de vereniging. 

Wij willen allen die deze feestdag zo fijn en goed verzorgd hebben bedanken. 

Het was geweldig, daarvoor onze hartelijke dank. 

Cees en Mia de Laat 



LOTERIJLOTERIJLOTERIJLOTERIJ    

In februari wederom een bonte collectie aan zegels van Nederland, nvph279/82 
met nette plakker de rest postfris, Zwitserland boekje PRO JUVENTUTE 1983, 
Duitse Rijk Dienstzegels (catw €60,-) en een mooi blok 34 uit Frankrijk. Veel 
geluk in de loterij op de clubavond in februari. 
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OPRICHTINGSBIJEENKOMST 

Op een kille avond ruim vijf-en-twintig jaar geleden togen Piet Baken en ik met 
grote verwachtingen naar het zalencentrum “De Graver” gelegen aan de 
Kerstroosstraat in “Het Gegraaf”. Wij hadden gehoord dat een aantal mensen in 
Valkenswaard van plan was, althans bij voldoende belangstelling, een 
postzegelvereniging op te richten. Nou, belangstelling hadden wij wel. 

Piet had al lang een prachtige verzameling en wilde graag eens bezien wat een 
vereniging nog aan mogelijkheden zou kunnen bieden om zijn verzameling te 
completeren. Bovendien zou van gedachten wisselen met andere verzamelaars 
hem wel eens op nieuwe ideeën kunnen brengen. 

Ik was nog lang niet zover. Mijn vader had mij het postzegelverzamelen 
aangepraat en van kinds-af-aan plakte ik alles wat ik krijgen kon in albums. 
Hoog tijd dus voor een ingrijpende selectie want het werd een beetje veel. Een 
echte postzegelclub zou mij dus heel veel kunnen leren. 

Aangekomen in De Graver bleek in een van de bovenzaaltjes al een flink aantal 
personen, vooral mannen !, op de gereedstaande stoelen in drukke gesprekken 
gewikkeld te zijn. Voor in het zaaltje zaten drie heren achter een paar tafeltjes 
verwachtingsvol het aantal binnenkomers te turven. Na verloop van tijd stelde 
een van de initiatiefnemers, Piet Veldman, voor om maar eens te beginnen. Hij 
legde uit wat de bedoeling van de bijeenkomst was, schetste de mogelijk- en 
moeilijkheden en antwoordde op de vragen en opmerkingen vanuit de zaal. 

Na de koffiepauze werd voorgesteld om dan maar verder te gaan met het 
inschrijven van de namen der belangstellenden want al snel was gebleken dat 
er voldoende animo was om tot het oprichten van een heuse postzegel-
vereniging over te gaan. 

Een van de andere initiatiefnemers, Martin Panhuijzen, kweet zich met groot 
enthousiasme van die taak en hij nodigde de belangstellenden uit naar voren te 
komen teneinde hun namen en adressen te kunnen noteren. Er was 
aanvankelijk enig aarzelen in de zaal maar Piet en ik zaten nogal vooraan dus 
stonden wij maar op om te doen wat gevraagd was. Aangezien ik een 
(tamelijk) bescheiden persoon ben liet ik Piet netjes voorgaan, hetgeen 
resulteerde in de koppositie van de rij inschrijvenden. 

Piet Baken kreeg dus lidnummer 1, ik kreeg lidnummer 2 toebedeeld en vrolijk 
keuvelend fietsten wij die, nog steeds kille, avond terug naar Dommelen. 

En dat alles ruim vijf-en-twintig jaar geleden. 

 

Leo van Hoof. 

JUBILEUMJUBILEUMJUBILEUMJUBILEUM    
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POSTZEGELVERENIGING VALKENSWAARD E.O.  

VIERT 25 JARIG JUBILEUM.  

Afgelopen zaterdag 16 januari vierde de “Postzegelvereniging Valkenswaard en 
omgeving” dus het feit dat, bijna op de dag nauwkeurig 25 jaar geleden, door 
enkele enthousiaste verzamelaars in het zalencentrum “De Graver” een 
vergadering werd belegd met het doel te komen tot oprichting van een heuse 
postzegelvereniging. Omdat meteen al 26 personen zich aanmeldden kon een 
jaar later de oprichtingsakte bij notaris Potters worden ondertekend en de club 
groeide, met wat ups en downs, uit tot een bloeiende vereniging met een nog 
steeds stijgend ledental. 

Om hier de welverdiende aandacht aan te 
besteden organiseerde het feestcomité, 
bestaande uit Ans Baken, Harrie van den 
Heuvel, Jaap den Ouden en Ed Kox, een 
grootse bijeenkomst voor alle leden en  
hun (eventuele) partner in het Buurthuis 
“D’n Turfberg”, sinds alweer jaren het 
clubhuis van de vereniging. 

Bij binnenkomst kregen alle 
jubilarissen een corsage 
opgespeld zodat duidelijk 
zichtbaar was wie er deze 
dag in het middelpunt van 
de belangstelling zou staan.  

De aanwezige leden en 
partners werden getrakteerd 
op een kopje koffie of thee  
met een petitfour. 

JUBILEUMJUBILEUMJUBILEUMJUBILEUM    
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JUBILEUMJUBILEUMJUBILEUMJUBILEUM    
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Henk Janssen vertelde in zijn openingstoespraak uitvoerig over de geschiedenis 
van de vereniging en hij stond ook stil bij een aantal bijzondere activiteiten. 
Het organiseren van de maandelijkse ruilbeurs, het in stand houden van het 
“postzegelrondzendverkeer” en het redigeren van een eigen clubblad kan alleen 
maar geschieden dankzij de inzet van een groot aantal enthousiaste clubleden.  

Om daar extra aandacht aan te geven werden, na een 
verkiezing onder de leden, Frank Stokmans en Martien 
Panhuijzen geëerd met de titel Lid van Verdienste. 
Ze werden gehuldigd met een oorkonde en een beeldje 
genaamd Chapeau (petje af). 

Tevens werden door Henk de 13 jubilarissen, de helft van de 
oorspronkelijke 26 beginners, één voor één in het zonnetje 
gezet en met een oorkonde verblijd. Het bijbehorend speldje 
kon, door problemen van technische aard, helaas nog niet 
ter plekke worden opgespeld. Daarvoor zullen de jubilarissen 
nog even geduld moeten hebben tot de ALV op 11 maart. 

De jubilarissen van links naar rechts: Mia de Laat, Cees de Laat, Ad Roosen, Frank 
Hermsen, Petra van Kuyk-Lievenoogen, Ronald Immerzeel, Piet van Gerwen, 
Martien Panhuijzen, Bart Wouters, Ans Baken, Leo van Hoof en Ed Kox. 



JUBILEUMJUBILEUMJUBILEUMJUBILEUM    
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Een quiz, georganiseerd door Jaap den Ouden, over postzegels, en om de 
partners een kans te geven ook over andere wetenswaardigheden, was een 
goede gelegenheid om staandebeens of aan tafel gezeten gezellig met elkaar 
nader kennis te maken, wat bij te kletsen en te overleggen wat toch de 
antwoorden op al de lastige vragen zouden kunnen zijn. 

 

 

Piet Mulder bleek uiteindelijk de 
meeste antwoorden juist te hebben 
en werd tot winnaar uitgeroepen. 
Van harte gefeliciteerd. 

Daarna was er een lekker buffet. Zowel koud als warm kon de inwendige mens 
worden versterkt. 



JUBILEUMJUBILEUMJUBILEUMJUBILEUM    
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Een muzikale achtergrond van Paul Brugel met accordeon zorgde voor een 
gezellig verder samenzijn. 

De avond werd afgesloten 
met een grootse loterij 
waarbij de winnaars van de 
prachtige prijzen door 
Harrie van den Heuvel op 
geheel eigen wijze met  
een dosis humor werden 
afgeroepen en Ans Baken 
de taak toebedeeld kreeg 
de prijzen bij de juiste 
winnaars te bezorgen. 

Daarna volgde nog een 
dankwoord van het bestuur 
aan de feestcomissie voor 
de voortreffelijk organisatie 
van dit jubileumfeest. 

De voorzitter eindigde zijn verhaal met de memorabele woorden: 
“Als iemand mij vandaag vraagt hoe het met de vereniging gaat is mijn vaste 
antwoord: prima. We hebben een goed bestuur, gemotiveerde leden en verder 
gaat alles gewoon z’n gangetje. Dat willen we nog lang zo houden, ik hoop nog 
zeker wel 25 jaar. 

De redactie. 



JUBILEUMJUBILEUMJUBILEUMJUBILEUM    
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FOTO’S FEEST 

Alle foto’s van het 25-jarig jubileumfeest zijn inmiddels te vinden op de web-
site De foto's van ons feest ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum van 
Postzegelvereniging Valkenswaard e.o. zijn te vinden op onze web-site: 
www.postzegelverenigingvakenswaard.nl.  

Onder nieuws -> bijeenkomsten. 

AANDACHT IN DE PERS 

Ons 25-jarig jubileum is ook aan de pers niet ongemerkt voorbijgegaan: 

Eén dag voor ons jubileumfeest op vrijdag 15 januari verscheen een artikel in 
het Eindhovens Dagblad. De week daarna op woensdag 20 januari besteedde 
het Valkenswaards Weekblad aandacht aan onze vereniging en op vrijdag 22 
januari verscheen een stukje van het jubileum in het HAC-Weekblad in België. 

De redactie 

 

Op het jubileumfeest heb ik een gedicht voorgedragen getiteld Postzegels. 
Op veler verzoek plaats ik hier de tekst: 

Postzegels 

ze zijn te vinden in allelei landen 
ze zijn er met gaatjes en zonder tanden 
ze zijn er met een cijfer, afbeelding of verhaal 
ze zijn er met tekst in een vreemde taal 

ze zijn gedrukt in rollen of vellen 
ze zijn voorzien van een code voor het tellen 
ze zijn gekocht, gescheiden en verpakt 
ze zijn afgescheurd, gelikt en opgeplakt 

ze zijn door een machine soms een beetje verminkt 
ze zijn meestal voorzien van een stempel van inkt 
ze zijn op reis geweest voor een korte of lange trip 
ze zijn vervoerd per fiets, auto, trein, vliegtuig of schip 

ze zijn bij aankomst vaak goed bekeken 
ze zijn dan met soortgenoten vergeleken 
ze zijn afgeweekt, gedroogd en bewaard 
ze zijn gesorteerd, gekoesterd en gespaard 

ze zijn met zovelen je krijgt ze nooit allemaal 
achter iedere postzegel zit een ander verhaal 

 

Zonder de postzegel zouden we geen postzegelvereniging hebben en zouden 
we geen 25 jarig jubileum vieren. Het is de postzegel die ons allen bij elkaar 
brengt. 

Henk Janssen 



ARTIKELARTIKELARTIKELARTIKEL    
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NVPH SPECIALE CATALOGUS 75E 

EDITIE 

“De speciale catalogus 2016 voor postzegels in 

Nederland is eind vorig jaar uitgegeven.  

De hoeveelste uitgifte betrof dit? 

Dit was één van de quiz-vragen op het jubileum-
feest. Slechts een paar deelnemers wisten het 
juiste antwoord, en de eerlijkheid gebiedt mij te 
bekennen dat ik het antwoord ook schuldig 
moest blijven. Vreemd voor een boek dat ik toch 
zeker één keer per week raadpeeg. Reden om er 
wat meer aandacht aan te besteden. 

Vorig jaar oktober verscheen dus de 75e editie 
van de NVPH speciale catalogus van Nederland 
en overzeese rijksdelen. De eerste editie van 
deze uitgave zag in 1934 het licht. Vanaf 1949 is 
er jaarlijks een nieuwe editie verschenen.  

Overigens, de eerste editie uit 1934 telde 175 paginas. 

Eind jaren zeventig en begin jaren tachtig beleefde de 
catalogus zijn grootste oplage van ruim boven de 
honderdduizend exemplaren en behoorde daarmee tot 
één van de best verkochte boeken van Nederland. Dat 
succes was vooral te danken aan de jaarlijks behoorlijk 
aangepaste prijsvermeldingen, veelal in opwaartse 
richting. Tegenwoordig hebben we te maken met minder 
inflatie, minder verzamelaars en vooral minder 
speculanten waardoor de prijsont-wikkelingen minder 
spannend zijn en de oplages teruglopen. 

Daar waar de 2015 editie nog 904 bladzijden had, heeft 
deze editie 844 bladzijden. Hè dat is raar hoor ik u 
denken. Dat heeft te maken met een apart bijgevoegd 
boekje waarin de plaatfouten zijn opgenomen. Dit boekje 
herbergt de overige 84 bladzijden.  

Een apart boekje voor plaatfouten is eigenlijk heel handig. Daar waar je in de 
catalogus bij een zegel een P in een vierkantje tegenkomt moest je voorheen 
in hetzelfde boek bladeren om een beschrijving van een bijbehorende plaatfout 
te vinden. Nu kun je de twee boeken naast elkaar open houden en wordt het 
gemakkelijker om zegels op plaatfouten te controleren. 

Het mag worden gezegd dat de NVPH catalogus als een van de weinige catalogi 
ieder jaar met diverse nieuwigheden komt, die niet altijd bij verzamelaars 
bekend zijn. Naast de jaarlijkse prijsveranderingen en kleine aanpassing en 
toevoegingen zijn er de éénmalige katernen. Dit jaar vormt daar zeker geen 
uitzondering op. In tegendeel; dit jaar zijn er twee éénmalige hoofdstukken.  
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Het eerste behandelt Kinderbedank-
kaarten vanaf 1949. Voor velen een 
bekend verschijnsel, doch nooit 
eerder in een NVPH catalogus 
opgenomen. De rubriek is tot stand 
gekomen met medewerking van  
mevr. H. Verbeek-Baardman en  
Dhr. W. Verbeek. Zij zijn de 
samenstellers van het “Handboek 
voor het Kind”. Het katern in de 
NVPH catalogus is een samenvatting 
uit dit handboek aangevuld met 
prijsvermeldingen. 

Het tweede éénmalige katern is een door Cees Janssen geheel nieuw bewerkt 
overzicht van Kleinrondstempels. Dit veel verzamelde type stempels werd voor 
het laatst als éénmalig katern opgenomen in 2003. De meest recente uitgave 
was tot vandaag die in de eerste editie van de NVPH Specialiteitencatalogus uit 
2006. Uiteraard heeft ook dit katern prijsvermeldingen. 

Een overzicht van alle éénmalige katernen van de NVPH Specialiteitencatalogus  
is te vinden op pagina 18. 

De prijzen. 

Veel catalogusprijzen zijn onveranderd, toch zijn er ook veel wijzigingen die 
vrijwel zonder uitzondering ook verhogingen zijn. Gezien het feit dat de NVPH 
voor nieuwe zegels een cataloguswaarde hanteert die ongeveer het dubbele 
van de nominale waarde is, zijn zegels vanaf 2010 allemaal in prijs verhoogd. 
Voor tarief 1 bedraagt de minimale cataloguswaarde nu 1.40 per zegel. In 2010 
was dat nog 90 cent.  
Verder zijn de meeste prijsverhogingen te vinden bij onge-
bruikt klassiek materiaal. Dat begint al met de eerste 
emissie waarvan de postfris prijs met 1000 euro en de 
ongebruikt prijs met 200 euro verhoogd is. Soms is een 
prijsverhoging fors, zoals voor nummer 12 postfris van 
22500 naar 27500 euro, maar blijkt deze in de praktijk al 
weer achterhaald. Dit zegel bracht onlangs tijdens een 
veiling 61500 euro op oftewel 2.24x de cataloguswaarde. 
Niet alleen bij Nederland, maar ook bij de overzeese 
rijksdelen zijn veel klassieke postzegels in prijs verhoogd.  

De prijs van de catalogus zelf is ten opzichte van vorig jaar met 1 euro 
verhoogd naar 33.90. Heel netjes gezien het feit dat je nu twee boeken krijgt 
voor dat bedrag. 

Foutje: Helaas gaat er bij een omvangrijk boekwerk als de Speciale Catalogus 
wel eens iets mis. Direct na het drukken, dus te laat, is ontdekt dat op de 
pagina’s 771, 772 en 773 (met zegels van Curaçao 2014 en 2015) per ongeluk 
niet de juiste versie geplaatst is. De NVPH heeft dat opgelost door op haar site 
(www.nvph.nl) een pdf met de juiste drie pagina’s te plaatsen. 
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Jaartal Eénmalige hoofdstuk 

1991 Plaat– en etsingnummers 

1993 Puntstempels Nederland 

1997 Rolzegels Nederland 

1998 Posttarieven Nederland 
Franse Postwezen in Napoleontisch Nederland 

2001 Afstempelingen op 1e emissie Nederland 

2003 Kleinrondstempels Nederland 

2007 Grootrondstempels Nederland 

2008 Eén en Twee-letter-stempels Nederland 
Scheepspost Curaçao 

2009 Stempels met takje 

2010 Drukwerkrolstempels Nederland 
Gezamelijke ontwerpuitgaven 

2011 Hangverpakkingen Nederland 
Kortebalk– en langebalkstempels met arcering 
Pakketzegels Nederland 

2012 Langebalkstempels met arabische maandcijfers 

2013 Langebalkstempels met romeinse maandcijfers 

2014 Kortebalkstempels met 12-uur karakters 

2015 kortebalkstempels met 24-uurs karakters 

2016 Kinderbedankkaarten 
Kleinrondstempels Nederland 

De volgende tabel geeft een overzicht van alle éénmalige katernen van de 
NVPH Specialiteitencatalogus tot en met 2016. 



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. 

 

Prijswijzigingen voorbehouden. 



Prettige feestdagen Prettige feestdagen Prettige feestdagen Prettige feestdagen 
en een gezond en een gezond en een gezond en een gezond 

filatelistische 2016filatelistische 2016filatelistische 2016filatelistische 2016    

de redactiede redactiede redactiede redactie    


