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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 
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 Volgende uitgave:  februari 2015 

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 

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

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

Secretaris P. Wittgen (vacture) 
Vestdijk 112 
5611 CZ  Eindhoven 

 
Tel: 040-2214929 
p.wittgen@planet.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 

Commissie 
Nalatenschappen 

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 

Algemeen Bestuurslid Vacature  
 

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

Tel: 040-2015447 
pvveo.redactie@onsmail.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 

Algemeen Bestuurslid Dhr. P. Grol (vacature) 
Acacialaan 11 
3930  Achel (B) 

 
Tel: 0032-11801275 
paul.grol@telenet.be 

Redactie PVV E.O. 
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AGENDAAGENDAAGENDAAGENDA    

Hartelijk dank aan alle leden die hebben bijgedragen om de ruilbeurs-

agenda voor 2015 compleet te maken. We missen alleen nog een 

agenda van de beurzen in Lommel en Maaseik. 

De redactie. 

Uitnodiging voor de ledenbijeenkomst van vrijdag 9 januari 2015 met  
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. 
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Vrijdag 13 februari 2015 

Vrijdag 13 maart 2015 

AGENDA BIJEENKOMST 

1. Welkom 

2. Mededelingen 

3. Rondvraag 

4. Loterij 

5. Veiling 

6.  Ruilen van postzegels 

VOLGENDE BIJEENKOMSTEN 

RUILBEURSAGENDA 

DATUM TIJD   PLAATS LOCATIE ENTRÉE 

3-jan 10:00-16:00   Lommel 
Ruilclub "Kruispunt", Parochiezaal Lommel Barrier 

1 gratis drankje + 1 gratis lot 
€ 2.50  

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

5-jan 18:30-20:30   Bladel Cultureel Centrum den Herd € 1.00  

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

11-jan 10:00-13:00 
  
Waalre 

Ontmoetingscentrum "De Pracht", De Pracht 2 

Entréeprijs incl koffie/thee 
€ 2.00  

11-jan 10:00-13:00   Boxtel Gemeenschapshuis De Walnoot (+Kerstblikken) € 1.00  

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

18-jan 9:00-12:00   Hamont-Achel Ruilclub "De Grensvrienden", Parochiezaal Hamont-Lo € 1.00  

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

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

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

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



Kerstverhaal 
 
Maria was hardnekkig maagd gebleven 
En omdat Jozef zei: "Schat, opgelet, 
Wij moeten strakjes met elkaar naar Bet..." 
Heeft zij haar man meteen een klap gegeven. 
 
Maar hij herhaalde met verstikte stem: 

"Wij moeten met elkaar naar Betlehem!" 

driek van wissen 

VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    

Door het grote aantal leden die veilingkavels inbrengen maakt Joop “overuren”,  
hierdoor wordt avond pas rond 20:45u door Henk geopend. 

Henk heet de aanwezigen 38 leden een hartelijk welkom! Dit jaar zijn er nog 
nooit zoveel leden aanwezig geweest. De grote veiling en de jaarlijkse surprise 
zullen hier wel deels debet aan zijn. 

Henk heeft weinig mededelingen : 

• Hij meldt dat het bestuur pas bij elkaar is geweest en dat de vereniging  
initiatieven aan het nemen is om plaatselijk meer bekendheid te krijgen! 

• De catalogus Noord Amerika van Michel is uitverkocht, deze zou worden 
aangeschaft t.b.v. de bibliotheek. 

• De veiling zal worden onderbroken door ’n pauze! 

• In de pauze krijgen alle aanwezigen en de twee vrijwilligers (Buurthuis D’n 
Turfberg) een surprise (agenda met ballpoint en banketstaaf) door het 
bestuur uitgereikt. 

• Na de veiling wordt onder de inzenders resp. kopers 2 x 1 fles wijn verloot ! 
Idem onder inzenders en kopers een velletje “Decemberzegels” ! 

Henk nodigt Peter van Wijnen uit om met de loterij te starten. Er zijn 644 loten 
verkocht! Een prachtig resultaat, nog nooit zo’n groot aantal loten verkocht. 

Na de loterij mogen de veilingmeesters Joop en Ed aan de slag. Er moeten 133 
kavels aan de man worden gebracht, dit leidt vooral bij de “administratie” 
(Petra, Henk en Peter) tot hectische “taferelen”! Oorzaak; door het groot aantal 
kavels moest worden afgeweken van de normale gang van zaken bij onze 
veilingen. Er zijn 133 kavels ingebracht, waarvan 89 kavels verkocht zijn met 
een opbrengst van ca. € 490,00! Hierbij vaart onze clubkas (10%) wel bij.  
Nog nooit waren zoveel biednummers uitgegeven, namelijk 30 ! 

Alle kopers/ inzenders konden bij Petra de gekochte kavels ophalen en betalen 
etc.. Tussendoor worden 2 x 1 fles wijn en het December velletje verloot, wie 
de gelukkigen zijn is mij door alle hectiek ontgaan. Wel weet ik dat Petra de 
door haar gewonnen fles wijn weer opnieuw liet verloten. 

Alles bij elkaar kende deze avond een veel latere sluitingstijd ! 

P. Wittgen 

(15-12-2014) 

 

Afmeldingen: 

 Hr. de Brouwer (ziek) 
 Mevr. de Brouwer 
 Mevr. Donders 
 Hr. Grol 
 Hr. Sutherland 

VERSLAG CLUBAVOND 12 DECEMBER 2014 
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VEILINGVEILINGVEILINGVEILING    
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VEILINGREGLEMENT 

De veiling geschiedt per opbod: tot € 5,00 met € 0,25 verhoging 
 tot € 10,00 met € 0,50 verhoging, 
 tot € 25,00 met € 1,00 verhoging. 

Betaling na de veiling à contant met 10% opgeld voor de verkoper. 

Als er te goeder trouw vergissingen worden gemaakt moeten 
deze door de inzender zo goed mogelijk worden rechtgezet. 

Mocht dit niet lukken dan kan het bestuur hierin bemiddelen. 

 

Betekenis van symbolen: 

 �� = postfris 
   � = ongebruikt met plakker 
 (�) = ongebruikt zonder gom 
   � = gebruikt 



VEILINGVEILINGVEILINGVEILING    
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Nr. Kwal. Land Catnr. en bijzonderheden Cat. Waarde Inzet Nr. Not. 

1 �� Nederland Dienstzegels 44/57   € 12.50  € 1.50  1   

2 � Nederland Luchtpostzegels 4, 5, 10     Bod 2   

3 �� Nederland PB 37   € 14.00  € 1.50  3   

4 � Engeland Restant RZB   € 38.53  Bod 4   

5 � Oostenrijk Restant RZB   € 31.85  Bod 5   

6 � Ierland Restant RZB   € 84.58  € 2.00  6   

7 � Nederland Restant RZB   € 31.50  Bod 7   

8 � Duitsland Restant RZB   € 58.33  € 1.50  8   

9 �� Ned-Antillen 311/13, 318/21, 323/24   € 7.60  € 2.00  9   

10 � Zweden 1992/93, 1988/91, 1927/28   € 10.80  € 3.00  10   

11 � Zweden 2034/35, 2036/38   € 5.00  € 1.25  11   

12 � Nederland 722/26   € 15.00  € 3.75  12   

13 � Ned-Indie Leger des Heils: 221/25   € 10.00  € 2.25  13   

14 � Div landen  Mapje 100 zegels   € 9.75  € 1.00  14   

15 � Nederland Mapje 75 zegels     € 1.00  15   

16 � Afrika 2 Mapjes 100 zegels     € 1.00  16   

17 � Argentinie Mapje 100 zegels     € 1.00  17   

18 � Luxemburg Mapje 200 zegels     € 1.00  18   

19 �� Nederland Velletje Kunst     € 5.00  19   

20 �� Nederland Div. zegels     € 1.00  20   

21 �� Nederland Div. zegels     € 1.00  21   

22 � Div. Restant RZB     Bod 22   

23 � Duitsland Restant RZB     Bod 23   

24  Nederland Catalogus     Bod 24   

25    Paardenboek     € 5.00  25   

26 �� Nederland 607/11     Bod 26   

27 � Div paarden zegels     Bod 27   

28 �� Nederland 941/51     € 1.50  28   

29            29   



ADVERTENTIE INSTALLATIEBEDRIJF VAN DE SCHOOT 

De oproep in het periodiek van november (pag 11) heeft inmiddels 
succes.  Enkele leden die een CV-ketel hebben laten plaatsen door 
installatiebedrijf Berry van de Schoot hebben zich gemeldt . De eerste € 50,- is 
inmiddels gestort in de verenigingskas. Hartelijk dank Berry van de Schoot. 
Bedankt Petra Jansen (penningmeester). 

ONZE JARIGEN IN JANUARI 

JA
N
U
A
R
I 
2
0
1
5
 

M
a
a
n
d
b
la
d
 P
V
V
E
.O

. 

8 

LEDENNIEUWSLEDENNIEUWSLEDENNIEUWSLEDENNIEUWS    

Alle jarigen 
  van harte gefeliciteerd  
     en een fijne dag gewenst 

OPROEP: CATALOGUS VERMIST 

Afgelopen clubavond heb ik de catalogus Michel Mitteleuropa — Band 1 (blauw) 
uit de bibliotheek gehaald voor Peter Wittgen. Hij heeft de catalogus echter niet 
mee naar huis genomen en maar deze ligt ook niet in de kluis. Waarschijnlijk 
heeft één van de leden de catalogus per ongeluk meegenomen. Zou u dit even 
willen nakijken, en mocht u de catalogus thuis hebben, zou u dan even contact 
willen opnemen. Bij voorbaat dank. Henk Janssen (bibliothecaris) 

Dhr. P. Grol   8-1 
Dhr. C. de Laat   11-1 
Dhr. P. van Wijnen  17-1 
Mw. W. Donders   27-1 
Dhr. A. van Hoof   29-1 
Dhr. J. van Hest   31-1 

BETALEN CONTRIBUTIE 2015 

Beste leden, 

Bij deze wens ik u fijne feestdagen en een goed begin van 2015. 

Ook voor komend jaar bedraagd de contributie EUR 10,- per lid. 

Uiteraard kunt u contant betalen bij de zondagse ruilbeurs, die 
u als lid van onze vereniging gratis kunt bezoeken, of op de maandelijkse 
verenigingsavond waarbij u kunt genieten van een gratis kopje koffie op thee. 

U kunt de contributie ook overmaken op ons nieuwe rekening nummer: 
 Rabobank: NL 97 RABO 0191821241 
 t.n.v. Postzegelvereniging Valkenswaard. 

Met vriendelijke groet,  

Petra Jansen (penningmeester) 
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LOTERIJLOTERIJLOTERIJLOTERIJ    

De komende clubavond zijn deze 
zegels te winnen in de loterij.  
We beginnen het nieuwe jaar met 
veel variatie; 10 verschillende 
landen. Veel geluk in de loterij. 



ARTIKELARTIKELARTIKELARTIKEL    

In het periodiek van november 2014 brachten we u op de hoogte van jaartallen 
in de frankeerzegels van Koning Willem-Alexander. Hier willen we aandacht 
besteden aan afwijkingen bij de zakenzegels van 2010 (NVPH 2748 en 2749). 
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a. Druk: Joh. Enschede te Haarlem. 
Tanding: 13½ x 13½,  
17 lange zijde, 14 korte zijde. 

b. Druk: Lowe-Martin Group te Canada. 
Tanding: 13½ x 13½, 
17 lange zijde, 14 korte zijde 

c. Druk: Lowe-Martin Group te Canada. 
Tanding: 13½ x 13½, 
17 lange zijde, 14 korte zijde 
De 1 is geel van kleur. 

d. Druk: Joh. Enschede te Haarlem. 
Tanding: 14 x 14¼, 
18 lange zijde, 15 korte zijde.  
Zegels gestanst met papierdrager ter 
beschikking van verzamelaars. 

e. Druk: Joh. Enschede te Haarlem. 
Tanding: 14 x 13½,  
17 lange zijde, 14 korte zijde.  
Zegel is 1 millimeter korter 
dan de “normale” zegel. 

f. Aan de linkerzijde is van boven 
naar beneden de 1e, 5e, 10e en 14e 
tand niet gestanst in verband met 
de aanhangsels aan de zegels. 

a b 

c 

d e 

f 



VERSLAG WILDE VEILINGVERSLAG WILDE VEILINGVERSLAG WILDE VEILINGVERSLAG WILDE VEILING    

VERSLAG VAN DE 10
E
 WILDE VEILING VAN 12 DECEMBER 2014. 

Op 12 december hadden we een wilde veiling gepland. Omdat het de 10e keer 
was waren een aantal extra zaken toegevoegd en gewijzigd. Zo kon een lekker 
flesje wijn worden verloot onder de inzenders en was er een extra flesje wijn te 
verloten onder de kopers. Om de kerstsfeer vast in te luiden was er een velletje 
kerstpostzegels dat onder de kopers en verkopers verloot werd. Daarnaast kon 
men deze keer niet 3 maar 5 kavels inleveren. We hadden gehoopt op deze 
wijze 60 tot 70 kavels te mogen ontvangen ... het werden er ietsjes meer!. 

Hoe het verlopen is dat hebt U allen mogen beleven; er kwamen maar liefst 38 
leden opdagen, de helft van het totale ledenaantal! Ik vraag me af of meer 
postzegelverenigingen in Nederland dit percentage ooit hebben gescoord. 

Het inschrijven kon op tijd beginnen maar de grote toestroom van inzenders 
met veelal 5 kavels zorgde ervoor dat diverse inzenders wat langer moesten 
wachten dan normaal. Gelukkig heb ik weinig commentaar vernomen maar wel 
de lering eruit getrokken dat we bij een volgende grotere veiling (want zo mag 
je deze toch stilaan wel noemen) de organisatie iets moeten aanpassen. Ook 
het veilen met biednummer, wat we normaal niet doen, betekende de nodige 
aanpassingen. Tel daarbij op het verstrekken van een extra lot voor de kopers, 
het pas achteraf alles tezamen afrekenen, etc. etc. Kortom er was sprake van 
een gezonde hectiek, althans zo heb ik dit ervaren. Achteraf kunnen we 
constateren dat alles toch op zijn pootjes terecht is gekomen. 

Er was een geweldig gespreid aanbod zodat iedereen wel iets van zij gading 
kon vinden. Om dit te onderbouwen even wat cijfers. Alle records werden 
verbroken ook die van de loterij met prachtige waardevolle prijzen. 

Bij het inschrijven werden door 27 leden en 2 keer de PVVEO totaal 133 kavels 
aangeboden: 64 bodkavels en 69 kavels met inzetprijs van € 0,50 tot € 99,00. 
Door het grote aanbod hebben we het oorspronkelijke plan om voor de pauze 
de bodkavels te veilen en na de pauze de kavels met een inzetprijs laten varen. 
De kavels zijn uiteindelijk door elkaar geveild en van de 133 kavels zijn er 
inclusief de naverkoop (5 kavels) totaal 90 kavels van eigenaar veranderd. 

Deze kavels hebben samen € 494,25 opgebracht. Als we hiervan de provisie 
nemen en de opbrengst van de clubkavels dan kan de kassier de spaarpot met 
ruim € 90,00 vullen. Een leuk resultaat voor een doordeweekse avond !! 

Er waren 30 bieders in de zaal aanwezig! Slechts 5 inzenders hadden niets 
verkocht en 15 personen hadden alles verkocht. Op een aantal zeer goede 
bodkavels werd lustig geboden. We weten niet of de inzender tevreden is met 
opbrengst maar de vereniging zeker wel. 

Ondanks dat een aantal zaken ter plekke anders zijn ingevuld vonden achteraf 
de meeste aanwezigen het een leuke, gezellige, drukke en lange avond. 
Misschien een idee om vaker zo’n veiling in december te organiseren onder de 
naam “Kerstveiling”. Daarover mag het bestuur de komende 11 maanden 
nadenken. Als organisatie denken wij alvast na hoe één en ander vlotter kan 
verlopen. Inzenders en Kopers “allen bedankt voor uw geduld en medewerking 
aan deze recordbrekende 10e wilde veiling”. Fijne Feestdagen. 

Joop van Gils. 
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AGENDA 2015AGENDA 2015AGENDA 2015AGENDA 2015    
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Data clubavonden 2015 

Vrijdag van 19:30 tot ±22:00 

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

juli/augustus geen clubavond 
11 september 
9 oktober 

13 november 
11 december 

Data ruilbeurzen 2015 

Zondag van 10:00 tot 12:30 

4 januari 
1 februari 
1 maart 

5 april (1e paasdag gewoon beurs)  
3 mei 
7 juni 

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 



NIEUWE UITGIFTENNIEUWE UITGIFTENNIEUWE UITGIFTENNIEUWE UITGIFTEN    

Beste postzegelvrienden, 

De serie Mooi Nederland staat in 2015 in het teken van vestingsteden. Hiervan 
komen 5 velletjes uit. Hier volgt het complete uitgiftenprogramma voor de eer-
ste helft van 2015; totaal 68 verschillende zegels. 

5 januari 

• 50 Jaar Nederlandse Top-40 
 vel met 10 verschillende postzegels (gegomd) 

2 januari 

• Mooi Nederland 2015: Vestingsteden  
Bourtange, Elburg, Naarden * 
 3 keer vel met 5 gelijke zegels (gegomd) 

2 maart  

• Nieuw ontwerp Geboortezegel  
 vel met 50 gelijke zegels (zelfklevend) 

• 200 jaar Koninkrijk: Koning der Nederlanden  
 vel met 10 postzegels, 2 verschillend (gegomd) 

30 maart  

• Bruggen in Nederland  
 vel met 10 verschillende postzegels (gegomd) 

28 april 

• Europapostzegels 2015: oud en modern speelgoed 
 2 x vel met 6 zegels, 2 verschillend (gegomd) 

• Natuurmonumenten: Flora en fauna van het Naardermeer 
 vel met 10 verschillende postzegels (gegomd) 

26 mei  

• Mooi Nederland 2015: Vestingsteden 
Willemstad, Hulst * 
 2 keer vel met 5 gelijke zegels (gegomd) 

• Mooi Nederland 2015: Vestingsteden verzamelvel ** 
 vel met 5 verschillende zegels (gegomd) 

• Volvo Ocean Race Pittstop Den Haag 
 vel met 10 zegels, 6 verschillend (gegomd) 

22 juni  

• Kunst 
 vel met 10 verschillende postzegels (gegomd) 

• 200 jaar Slag bij Waterloo 
 vel met 5 verschillende zegels (gegomd) 

 
 *)   Alleen lokaal verkrijgbaar 
 **) Alleen het verzamelvel is opgenomen in de Jaarcollectie Postzegels 2015 
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Wat zijn (kleur)proeven ? 

Wellicht is het u wel eens overkomen; u zoekt in de catalogus 
naar een zegeltje; u vindt welliswaar de juiste afbeelding maar 
niet de juiste kleur. U zoekt verder maar komt nergens anders 
eenzelfde afbeelding tegen. In dat geval heeft u vrijwel zeker 
een drukproef of kleurproef in handen.  

Tussen het eerste ontwerp van een nieuwe postzegel en het 
moment dat zo’n zegel in grote aantallen van de drukpers  
komt, ligt een aantal fasen. Eén daarvan is het drukken van 
proeven: het maken van proefvellen op de pers om het effect 
van het ontwerp te kunnen beoordelen, bepaalde kleuren uit te 
proberen, etc. Deze proeven worden meestal slechts in kleine 
aantallen gemaakt en zijn vaak niet geperforeerd. Eigenlijk 
horen deze proeven binnen de drukkerij te blijven, maar soms 
komen en een paar in de handel. Zulke zegels vormen een 
speciaal verzamelgebied. 

Kleurproeven worden doorgaans van de originele drukplaten gedrukt. Zo zijn 
er van de eerste emissie Koning Willem III  kleurproeven bekend, waaronder 
de 5 cent zegel in het zwart (i.p.v. blauw). Nog een kleurproef van Willem III is  
de 1½ gulden ongetand van Curaçoa. Hieronder ziet u meerdere kleurproeven 
van de kinderzegel NVPH 760 waar uiteindelijk is gekozen voor de kleur blauw.  

Waarschuwing ! 

Het is wel uitkijken met dit verzamelgebied. Wie in zijn verzameling zo’n 
onbekend zegeltje aantreft kan iets bijzonders in handen hebben; maar de 
kans dat het om een vervalsing gaat is aanzienlijk groter. U kunt in dat geval 
het beste een deskundige raadplegen. Zoekt u eens in uw verzameling en u 
zult zien dat als u één kleurproef vindt dat die vlug naar meer zal proeven.  
De redactie 
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Prettige feestdagen Prettige feestdagen Prettige feestdagen Prettige feestdagen 
en een gezond en een gezond en een gezond en een gezond 

filatelistische 2015filatelistische 2015filatelistische 2015filatelistische 2015    

de redactiede redactiede redactiede redactie    



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. 




