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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 



ORGANISATIE 

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. 

 21e JAARGANG  januari 2017 
 Volgende uitgave:  februari 2017 

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 



AGENDA 

Uitnodiging voor de ledenbijeenkomst van vrijdag 13 januari 2017, 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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AGENDA BIJEENKOMST 

RUILBEURSAGENDA 

VOLGENDE BIJEENKOMSTEN 

DATUM TIJD   PLAATS LOCATIE ENTRÉE 

1-jan geen beurs   Valkenswaard 
Buurthuis "D'n Turfberg", van der Clusenstraat 4-A 

Vervallen i.v.m. Nieuwjaarsdag 
€ 1,50  

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

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

7-jan 13:00-16:00   Oosterhout Wijkcentrum "De Bunthoef", Bloemenhof 2 (+ loterij) € 0,50  

8-jan 10:00-13:00   Boxtel Gemeenschapshuis De Walnoot € 1,00  

8-jan 10:00-13:00 
  
Waalre 

Ontmoetingscentrum "De Pracht", De Pracht 2 

Entréeprijs incl koffie/thee 
€ 2,00  

9-jan 18:30-20:30   Bladel 
Cultureel Centrum den Herd  

(verschoven 1.v.m. Nieuwjaarsdag) 
€ 1,00  

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

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

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

21-jan 09:00-15:00   Maaseik Zaal Technisch Instituut St.-Jansberg, Weertersteenweg € 1,00  

22-jan 8:00-12:00   Turnhout Ruilzaal Hivset, Apostoliekenstraat 4, 2300 Turnhout ? 

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

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

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

4-feb 13:00-16:00   Oosterhout Wijkcentrum "De Bunthoef", Bloemenhof 2 (+ loterij) € 0,50  

5-feb 10:00-12:30   Valkenswaard Buurthuis "D'n Turfberg", van der Clusenstraat 4-A € 1,50  

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

1. Welkom 

2. Mededelingen 

3. Rondvraag 

4. Loterij 

5. Ruilen van postzegels 

6. Veiling 

7. Ruilen van postzegels 

Vrijdag 10 februari 2017 (ALV) 

Vrijdag 10 maart 2017 (Wilde veiling) 



VANUIT HET BESTUUR 

Om 20.10 uur opende Henk de vergadering. Henk geeft aan dat eerst de 
mededelingen volgen, dan de rondvraag, de loterij, uitdelen surprise, kavels 
bekijken en tot slot de veiling. 

Voor Henk met de mededelingen begint heet hij eerst een nieuw lid welkom, de 
heer Peter Adams. Peter stelt zichzelf voor als onlangs gepensioneerde en is 
een starter in de postzegelwereld. Wij wensen hem veel plezier toe bij onze 
vereniging en zullen hem graag, indien gewenst, met woord en daad onder-
steunen. 

Dan volgen de mededelingen: 

• De afgelopen ruilbeurs van 4 december werd weer goed bezocht. Helaas 
hadden zich 2 personen gemeld om 9.15 uur die direct 2 tafels vroegen.  
Die tafels konden wij hen op dat moment niet aanbieden waarna deze 
mensen helaas op niet al te prettige wijze huiswaarts keerden. Aangezien 
wij wel beschikken over 2 bladen doet Henk een oproep of iemand voor 6 
schragen (bij voorkeur lichtgewicht) kan zorgen. Als alternatief is genoemd 
één of meer opklapbare (inklapbare) tafels aan te schaffen. 

• Een bezoek aan het sorteercentrum te ’s-Hertogenbosch is niet mogelijk. 
Post.nl heeft geen enkele mogelijkheid groepen te ontvangen en beschikt 
ook niet over demonstratie materiaal. 

• Met de heer de Brouwer gaat het nog steeds niet goed. Hij ontvangt nu drie 
maal immuun therapie, dan de scanner weer in, vervolgens weer immuun 
therapie, etc. We wensen hem en ook zijn echtgenote veel sterkte toe. 

• De heer Wittgen is niet aanwezig omdat hij afgelopen week een spier heeft 
gescheurd in zijn kuit. Een goed herstel vanuit de vergadering wordt hem 
toegewenst. 

• Mevrouw de Laat is afgelopen zondag opgenomen in het ziekenhuis met een 
galblaasontsteking. De ontsteking is zo erg dat een operatie waarschijnlijk 
pas in januari 2017 kan plaatsvinden. Op 9 december is ze weer thuis 
gekomen uit het ziekenhuis. Ook haar wensen we natuurlijk een goed 
herstel toe. 

• Vanuit de Grote Clubactie hebben we bericht ontvangen dat we met 2 
personen welkom zijn op het feest dat op 12 december in Eindhoven zal 
plaatsvinden. Voor de liefhebber is de kaart beschikbaar. 

• Verder roept Henk de leden op om alvast de ruilboeken voor de januari 
clubavond (vrijdag 13 januari 2017) gereed te maken. (zie ook de oproep 
hiervoor in het clubblad van december op bladzijde 11). 

• Henk sluit de mededelingen af met aan iedereen namens het bestuur fijne 
Kerstdagen toe te wensen en het allerbeste voor 2017. Als Henk dit pas zou 
doen op het laatst van de avond zijn mogelijk al leden naar huis gegaan. 
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VERSLAG CLUBAVOND 9 DECEMBER 2016 



PRIJS GROTE CLUBACTIE 

Na jaren zonder prijzen is er eindelijk weer eens een prijs gevallen op een lot 
van de Grote Clubactie, te weten lotnummer 0364718. Bent u de gelukkige? 

CLUBAVOND JANUARI IS RUILAVOND 

Tijdens de bestuursvergadering van 8 november j.l. hebben we voor alle 
verenigingsavonden in 2017 een invulling bedacht.  

Voor de komende clubavond van 13 januari willen wij u allen oproepen om mee 
te werken aan een echte ruilavond. Brengt allen uw ruilmateriaal mee of zaken 
die u tegen een schappelijke prijs wenst te verkopen. Als we allemaal drie 
insteekboeken meebrengen zitten we al zo aan 100 exemplaren en moet ruilen 
zeker tot de mogelijkheden behoren. 

Het bestuur. 

De heer Segers maakt gebruik van de rondvraag en stelt de vraag of een 
ledenlijst aan hem verstrekt kan worden. Het komt regelmatig voor dat hij 
iemand van de vereniging tegenkomt en zijn/haar naam niet kent.  
De vraag blijft of je met zo’n lijst op zak de naam van de betreffende persoon 
dan wel weet. De vraag zal door het bestuur meegenomen worden.  

Door de heer Engelen werd de suggestie geopperd om tijdens de clubavond 
een naambatch te dragen. Dan zie je gezicht en naam direct. Ook deze 
opmerking zal in de overweging mee genomen worden. 

Vervolgens wordt overgaan tot de loterij. Peter van Wijnen heeft aan de 36 
aanwezige leden voor € 63,50 loten verkocht. Op de gebruikelijke wijze worden 
de loten door de leden uit de hoge bus (hoed) getrokken en kunnen 11 leden 
hun prijs op gaan halen. Peter weer bedankt. 

Daarna gaan Henk en Joop de Kerst attentie aan alle aanwezige leden uitreiken 
om daarna een pauze in te lassen van 20 minuten zodat alle kavels goed 
bekeken kunnen worden en men nog een drankje bij de bar kan halen. Als 
Henk na 20 minuten nog onvoldoende kavels heeft bekeken wordt toch de bel 
gebruikt om de veiling te laten starten. Het verslag van de veiling vindt u op 
pagina 17 in dit clubblad. 

Om 22.20 uur hebben de kopers afgerekend en de verkopers hun geld 
ontvangen. Nog even de bladen van het biljart opruimen, de tafels weer op de 
juiste plaats terugzetten, afrekenen bij de bar voor de zaalhuur en koffie-
consumpties en om 22.45 uur kan de beheerster D’n Turfberg afsluiten. 

Afmeldingen: 

Mevr. de Laat  Dhr. Wittgen  Dhr. v.d. Heuvel Dhr. Mulder 
Mevr. de Brouwer Dhr. de Brouwer Dhr. Veenendaal 

Joop van Gils, secretaris. 

VANUIT HET BESTUUR 

JA
N

U
A
R
I 

2
0
1
7
 

M
a
a
n

d
b

la
d

 P
V

V
E

O
 

6 



WOORD VAN DE VOORZITTER 

Beste leden, 

Als u dit leest is het alweer 2017. Laat ik dus beginnen met u een gelukkig en 
gezond 2017 toe te wensen. Mocht u in een minder gelukkig omstandigheid 
verkeren, kampen met hun eigen gezondheid of die van een familielid, dan 
wens ik u veel sterkte en kracht toe in 2017. 

Als trotse voorzitter mag ik concluderen dat het jaar 2016 een bijzonder goed 
en positief jaar is geweest voor onze vereniging. Het jaar waarin we 16 januari 
j.l. gezamelijk ons 25 jarige bestaan vierden met een groots jubileumfeest in 
D’n Turfberg. Georganisseerd door Ans Baken, Ed Kox, Harrie van den Heuvel 
en Jaap den Ouden kregen de aanwezige leden, naast een stukje geschiedenis, 
een feestelijk programma voorgeschoteld met koffie en gebak, een uitgebreid 
buffet en zang en dans verzorgt door Paul Brugel. In het middelpunt van de 
belangstelling stonden de 13 jubilarissen (waarvan 12 aanwezig) die ik mocht 
huldigen met hun 25 jarig lidmaatschap van de vereniging. Voor het eerst in 
het bestaan van de verenigigng werd ook de titel Lid van Verdienste toegekend 
en wel aan twee bijzondere leden Martien Panhuijzen en Frank Stokmans. 

Het jubileum zorgde ook voor extra aandacht in regionale kranten en bladen. 
Wellicht heeft dit geholpen om onze vereniging meer naamsbekendheid te 
geven. Dat merkten we aan het aantal bezoekers van de zondagse beurs, deze 
waren hoger dan in 2015. En mocht ik vorig jaar meldden dat ons ledenaantal 
voor het eerst sinds jaren weer gestegen was tot boven de 80, afgelopen jaar 
zijn we de 85 al gepasseerd, en dat ondanks twee opzeggingen ! 

Zoals wellicht bekend heeft onze vereniging als doel het bevorderen van de 
postzegelkunde. Uw kennis kon u weer testen op de clubavonden in maart en 
november toen Peter Wittgen en Paul Grol de postzegelquiz hielden. Dat Matin 
Sutherland tot één van de winnaars behoorde is te verklaren. Hij is bekwaam in 
zijn hobby en deelt deze kennis regelmatig. Afgelopen oktober hield hij een 
boeiende lezing over postmechanisatie waar nog maar eens naar voren kwam 
dat een leuke en interessante postzegelverameling niet duur hoeft te zijn. 

Ik wil hierbij alle leden bedanken die het afgelopen jaar hebben geholpen om 
de clubavond, beurs, rondzendverkeer en het clubblad te organiseren en zo 
hun bijdrage hebben geleverd aan het succes van de vereniging. Daarnaast 
dank ik de bestuurleden voor hun prettige samenwerking en tomeloze inzet. 

In een tijd waar veel verenigingen het moeilijk hebben en kampen met krimp 
van het aantal leden, groeit en bloeit onze vereniging. Vooruit kijkend ligt er 
dan ook een mooi jaar te wachten. Een jaar waarin ik weer drie jubilarissen 
mag huldigen die 25 jaar lid zijn. Een jaar waarin we een aantal initiatieven 
zullen ontplooien om onze verenging nog meer bekendheid te geven. Hoe meer 
zielen (leden) hoe meer vreugd. Ik hoop u dan ook allen te zien op de beurs of 
clubavond in 2017 want de vereniging dat zijn wij allen. 

Henk Janssen 

(Voorzitter) 

VANUIT HET BESTUUR 
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VEILING 
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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 

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

1 � Nederland 332-335-336, 454/59, 490/99   € 20,10  € 4,00  1   

2 �� Ned.Antillen 265 t/m 274   € 19,50  € 5,00  2   

3 � Deutse Reich 39/44, 107/110   € 26,00  € 5,00  3   

4 � Noorwegen 1726/1729, 1761/1764   € 18,00  € 4,50  4   

5 � Nederland kinderzegels 573/577 (1951)   € 30,50  € 6,00  5   

6 �� Nederland velletje 1236 (1981)   € 3,50  Bod 6   

7 �� Nederland velletje 1701 (1996)   € 6,00  Bod 7   

8 �� Nederland velletje 1390 (1987)   € 3,60  Bod 8   

9 �� Nederland velletje 1083 (1975)   € 3,50  Bod 9   

10 �� Nederland velletje 1418 (1988)   € 3,60  Bod 10   

11 �� Nederland 1760 blok zomerz. (1998)   € 7,20  Bod 11   

12 �� Nederland 1713 blok Nat. Milieu   € 4,00  Bod 12   

13 �� Nederland 1839 blok Kuifje   € 4,50  Bod 13   

14 �� Nederland 1782 blok Jan Jans-kinderen   € 4,50  Bod 14   

15 �� Duitsland 888/889 blok O.S. 1976   € 4,50  Bod 15   

16 �� Nederland 141/143   € 35,00  € 8,75  16   

17 �� Nederland 166/168   € 25,00  € 6,25  17   

18 �� Nederland 199/202   € 45,00  € 11,25  18   



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

19 �� Nederland 203/207   € 85,00  € 21,25  19   

20 �� Nederland 208/211   € 40,00  € 10,00  20   

21 �� Nederland 212/219   € 200,00  € 50,00  21   

22 �� Nederland 220/223   € 55,00  € 13,75  22   

23 �� Nederland 224   € 60,00  € 15,00  23   

24 � Australie 1 zak postzegels     Bod 24   

25 � Ned/Belgie 2 zakken postzegels     Bod 25   

26 � Australie 1 zak postzegels     Bod 26   

27 � 
Nederland + 
Overzee 

mooi album, begin tot 1962, 
waaronder oud Willem III 

  € 370,00  € 15,00  27   

28 � Nederland Kistje FDC's nr. 48,60,76, etc   € 70,00  Bod 28   

29 �� Nederland 
Kinderzeg. in orig. envelop 
1980-84-86-87-89- 90-92-93  

  € 32,00  Bod 29   

30 � Nederland 12 Kinderbedankkaarten   ? Bod 30   

31 � Ned. +wereld 6 speciale FDC's     Bod 31   

32  Wereld A6 insteekboekje 4/8 blz.     Bod 32   

33  Wereld A6 insteekboekje 8/16 blz.     Bod 33   

34  Wereld A4 insteekboek 8/16 blz.     Bod 34   

35 � DDR 35 zegels op papier gelopen     Bod 35   

36 �� Nederland 2009, zilveren zegel Fl. 12,75   € 14,00  Bod 36   

37    A4 insteekboek 16/32 blz.     € 2,50  37   

38    A4 insteekboek 16/32 blz.     € 2,50  38   

39    A4 insteekboek 16/32 blz.     € 2,50  39   

40    A4 insteekboek 32/64 blz.     € 5,00  40   

41    
A4 insteekboek 16/32 blz. 
met tientallen klemstroken 

    € 5,00  41   

42  Ned. Overzee Alle gebieden   € 420,00  Bod 42   

43 �� Nederland Blauwdruk nr. 8   € 5,00  Bod 43   

44 �� Nederland Postzegelboekjes 22-34+41   € 207,00  Bod 44   

45 �� Zwitserland Postzegelboekje   € 65,00  Bod 45   

46  Nederland Van alles wat     Bod 46   

47 �� Nederland Rolzegels   € 120,00  Bod 47   



LEDENNIEUWS 

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

KANDIDAAT BESTUURSLEDEN 

Onze vereniging is altijd op zoek naar goede, enthousiaste bestuursleden. 

Mocht u zich geroepen voelen voor een bestuurfunctie binnen onze vereniging  

Voorzitter, 

Secretaris, 

Penningmeester 

of Algemeen Bestuurlid, 

dan dient u voor 27 januari 2017 uw kandidaatstelling schriftelijk kenbaar te 
maken bij onze voorzitter Joop van Gils (gegevens zie pagina 4). 

 

De verkiezing van de bestuursleden zal plaatsvinden op de Algemene Leden-
vergadering op 10 februari 2017. 

Het Bestuur 

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

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 

aan alle leden van de Postzegelvereniging Valkenswaard e.o. 

op vrijdag 10 februari 2017, aanvang 20:00u 

D’n Turfberg, van der Clusenstraat 4-A Valkenswaard 



LOTERIJ 

In januari in de loterij o.a. Liechtenstein (catw. 45,-), Zwitserland (catw. 95,-),  
millenium zegel Isle of Man. Veel geluk in de loterij op de clubavond in januari. 
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ARTIKEL 
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De Vest 56a 

POSTNL TREKT NORMALE DAGTEKENINGSTEMPELS TERUG 

Dat het niet zo goed gesteld is met de poststempel in Nederland daarover zijn 
de meeste verzamelaars het met elkaar eens. Probeer maar eens een perfect 
gestempelde postzegel te bemachtigen van een pakket of envelop. Ze zijn 
uiterts zeldzaam. Daar komt binnenkort verandering in, maar helaas in 
negatieve zin. 

Met ingang van 1 januari 2017 schaffen de Nederlandse posterijen, PostNL, de 
dagtekeningstempels helemaal af. Aangegeven reden: procesvereenvoudiging. 
Alle ‘postkantoren’ moeten op genoemde datum hun handstempels inleveren. 
Er valt daar dan gewoonweg niets meer te stempelen. Ook bij de postbussen 
businesslocaties verdwijnen de stempels. Er wordt met ingang van 1 januari 
2017 alleen nog maar gestempeld op de sorteerpunten van PostNL. Dat zal 
gebeuren met behulp van de metalen rolstempels. 

Voor verzamelaars gaat er een traditie verloren want zo kan de herkomst van 
een brief niet meer worden herleid. Een zoektocht die vaak wordt gekoesterd 
door de verzamelaar, maar ook wel wordt gebruikt voor forensisch onderzoek. 
Zo verraadt een poststempel de locatie van de verzender en de datum van 
verzending. Er is een kleine doch levende handel in stempels en er worden 
zelfs vervalste stempels aangetroffen!  

Na het verdwijnen van de puntstempels en de Langebalkstempels, is dit de 
laatste poststempel die PostNL nu bijna geheel laat verdwijnen.” 

Het eerste kleinrondstempel werd in april 1877 
uitgereikt aan postkantoren. Het kleinrondstempel 
werd naast de postzegel geplaatst om voor de 
ontvanger van de envelop duidelijk aan te geven 
op welke datum en hoe laat deze was verstuurd. 
Op een envelop mocht het kleinrondstempel niet 
worden gebruikt om de postzegel te ‘ontwaarden’, 
daartoe gebruikte men tot 15 juni 1893 de 
puntstempel.  



In totaal zijn 1649 verschillende kleinrondstempels bekend, waarbij de 
verschillende typen stempels van één postkantoor niet zijn meegerekend. 

Als een brief op een postkantoor binnenkwam, werd op de achterkant 
een kleinrondstempel geplaatst bij wijze van aankomststempel. Bij de toename 
van de hoeveelheid post werd het aankomststempel in 1911 afgeschaft voor 
briefkaarten en in 1921 voor alle andere poststukken, met uitzondering van 
expresse stukken. 

Vreemd genoeg is de huidige stempel nog niet zo lang in gebruik. In oktober 
2006 werd door TNT-Post een proef gestart met een nieuw soort poststempel. 

De sinds 1979 bekende stalen poststempels, de zogenoemde 
cilinderbalkstempels die door de fabrikant Braungardt en 
Raab in Duitsland worden gefabriceerd, voldeden al langere 
tijd niet meer. De reden was, dat het onderhoud van de 
stempels steeds meer te wensen overliet, 
ze waren onhandig aan de balie, vielen om 
en dan werden te behandelen stukken en 
formulieren aardig besmeurd met de 
zwarte stempelinkt. Ook het verzetten van 
de datum en de uren ging steeds moei-
zamer, doordat radertjes vast kwamen te 
zitten. Het stempel was soms zo vuil, dat 
een duidelijke afdruk niet was te maken. 

Om tot een goede oplossing voor het probleem te komen greep men terug op 
het vertrouwde concept van een zelfinktend tuimelstempel. Een stempel-
kussentje dat kan worden vervangen als dat nodig is door een vers exemplaar. 
Dit soort stempels werd wel eens gebruikt bij speciale gelegenheden, waarbij 
een rubber stempel ingezet of opgeplakt werd. Maar die stempelapparaten 
waren erg zwaar dus onhandig aan de balie. 

Gekozen werd voor een stempel van licht, maar sterk 
materiaal, met een verwisselbaar inktkussentje. Het 
stempel is van het oostenrijkse fabrikaat Colop en in 
de afdruk ziet men naast het kroontje en TNT Post de 
plaatsnaam (kantoornaam), met mits dit van 
toepassing is, de straatnaam waar de postvestiging te 
vinden is. De datum kon heel eenvoudig worden 
verzet zonder de handen vuil te maken.  

In de proefstempels kwam eerst nog een afdruk voor 
met een vrij grote diameter. De lege vlakken in de 
stempels werden toch geraakt door het inktkussen en 
zo ontstonden toch nog wat ontsierende vlekken.  

De postvestigingen die als proef een Colop stempel gebruikten, zouden te 
zijner tijd een model met een kleinere diameter krijgen, waardoor dat euvel 
niet meer zo gemakkelijk zou optreden. 
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We weten allemaal hoe het vergaan is. De stempel met grote diameter is 
ingevoerd op de meeste ‘postkantoren’ en we kregen nog zelden een mooi 
gestempeld zegeltje op ons pakketje.  

Vanaf 1 januari 2017 worden dus alle poststempels afgeschaft. 
De verzamelaarsdienst CollectClub kan nog wel gestempelde postzegels 
leveren; maar die zullen dan zijn voorzien van het eigen stempel van de club, 
dat de tekst ‘DEN HAAG-COLLECTCLUB’ vermeldt. 

Speciaal voor verzamelaars worden bijzondere poststempels, gelegenheids-
stempels en eerstedagafstempelingen nog wel gevoerd, maar de reguliere 
dagtekenstempels komen dus geheel te vervallen. 

Er valt straks over ‘gewone’ afstempelingen dus niet meer te klagen: die zijn er 
gewoonweg niet meer! Volgens het maandblad ‘Filatelie’ is dat een regelrechte 
ramp voor een hobby waaraan verzamelaars zoveel plezier beleven. 

Wat mij betreft gedraagt PostNL zich als een kip zonder kop die een geheel 
eigen weg bewandeld en geen oog heeft voor een groot deel van hun klanten. 
Wat dat betreft hebben ze een goede timing en komen ze 2 januari 2017 met 
een nieuwe postzegels “kippenrassen”. 
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Hoofdprijzen 
1e    €100.000,- 0617427 
2e    Volkswagen up! 3139880 
Overige prijzen 
3e    Reischeque luxe campingvakantie met Vacanceselect t.w.v.€2.500,- 
   4291282 
4e – 6e   Fiets Matrabike t.w.v. €1.000,- 
   2837047 3208691 3780138 
7e – 11e   Reischeque luxe campingvakantie met Vacanceselect t.w.v. €750,- 
   0497327 2613931 2858386 3297025 4115112 
12e –28e   Hotelarrangement Thermae 2000 voor 2 personen t.w.v. €235,- 
   0059328 0220590 0489147 0626150 0762509 2505940 2579708 2603984 2813661 
   2935585 3040009 3200195 3254114 3403022 3461181 3959617 4327227 
29e – 53e   3 daags all-in arrangement voor 2 personen bij Fletcher Hotels 
   0152194 0266587 0319613 0328412 0610954 0658953 0748403 0826330 2608722 
   2664124 2683778 2880119 2890982 2939304 3093719 3140920 3278186 3671510 
   3778789 3928925 3942366 4029673 4045995 4183891 4343598 
54e – 83e   Bobbejaanland 4 entreekaarten 
   0064752 0064857 0313214 0436002 0456610 0527357 0760713 2624930 2654253 
   2957059 3044888 3145389 3175635 3407800 3431191 3453348 3480331 3712375 
   3850567 3873153 3907798 3927606 3948188 4009497 4030736 4053386 4057566 
   4098490 4344581 4404938 
84e – 160e  Thermen Holiday 4 entreekaarten  
    0060431 0104539 0156256 0177500 0180530 0364223 0369619 0380253 0403094 
   0408310 0433067 0477981 0528586 0557401 0610792 0630890 0722621 0734530 
   0755504 0758523 0791772 0796409 0855337 0870603 0898769 2528959 2637297 
   2653598 2655847 2661878 2731820 2769597 2781909 2798908 2821443 2932379 
   2951432 2977917 3009744 3035187 3046295 3058043 3060185 3063110 3106246 
   3118284 3152694 3239740 3244914 3283065 3315476 3386400 3425746 3455096 
   3455202 3490672 3498779 3600323 3650113 3678078 3690503 3716795 3728712 
   3782515 3828338 3932137 4010385 4042051 4084446 4110294 4136186 4278619 
   4312340 4367912 4376090 4377505 4409117 
161e – 185e  Slagharen 4 entreekaarten 
   0305890 0399312 0511057 0647092 0685635 0821589 0909334 2519295 2721041 
   2866636 3304047 3387610 3464243 3488980 3575123 3754474 3874919 3894914 
   3997391 4089184 4129193 4156322 4222487 4247845 4411647 
186e – 220e  Lovers rondvaart Amsterdam voor 5 personen 
   0015140 0067273 0162795 0276123 0343125 0377730 0627537 0756841 0828948 
   0876975 2538439 2682764 2695219 2795520 2826378 2864062 2893210 3381906 
    3427086 3448225 3525393 3536838 3672271 3722767 3728398 3760671 3776354 
   3831084 3923871 3984110 4173355 4221982 4259132 4304019 4390643 
Prijzen op eindcijfers 
Laatste 6 goed Geldprijs t.w.v. € 400,-       297312 
Laatste 5 goed Geldprijs t.w.v. € 200,-       48818 
Laatste 4 goed Trolley Masita gevuld met (sport)artikelen  4150 
Laatste 3 goed Fotoboek Webprint     871 
Laatste 2 goed 1 film van Pathé Thuis       18 
 
Prijzen innen? 
Maak, indien u een contant lot heeft, een kopie van uw winnende lot en stuur het origineel, samen met een begeleidende 
brief met uw NAW-gegevens, in een voldoende gefrankeerde envelop naar: Nationale Grote Clubactie, Postbus 440, 5000 
AK Tilburg. Als u uw lot heeft betaald via een eenmalige machtiging, hoeft u niets te doen. Uw prijs wordt binnen 6 weken 
bijgeschreven op uw bankrekening of naar u toegestuurd. Heeft u met een lot (contant of eenmalige machtiging) een film 
van Pathé Thuis of een fotoboek van Webprint gewonnen, verzilver uw prijs dan hier. Voor de Grote Clubactie is een 
vergunning verleend door de Kansspelautoriteit d.d. 25 november 2014 voor de periode van 1 januari 2015 t/m 31 
december 2016 onder kenmerk: 8727. Speel bewust, 18+. Wijzigingen op het prijzenpakket en typfouten zijn door de Grote 
Clubactie te allen tijde voorbehouden. Aan de getoonde uitslagen kunnen geen rechten worden ontleend.  

GROTE CLUBACTIE 
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VEILING 



KERSTVEILING 
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VERSLAG VAN DE KERSTVEILING VAN 9 DECEMBER 2016 

De Kerstveiling heeft toch elk jaar weer een speciaal karakter. Ook al noemen 
we het nog steeds een wilde veiling (niet van te voren bekend wat geveild gaat 
worden) toch proberen we steeds alles gesmeerd en netjes te laten verlopen. 
We hebben de werkwijze van de vorige kerstveiling bekeken en zijn nu, voor U 
waarschijnlijk amper of niet merkbaar, heel anders tewerk gegaan. Na afloop 
hebben wij als bestuur terug kunnen kijken op een vlot goed verlopen 3e 
Kerstveiling. Deze werkwijze zullen we ook in toekomst blijven hanteren. 

Om 19.20 uur startte Martin Sutherland met hulp van Louis Mommers het 
inschrijven van de kavels. Er werden in totaal 23 inzendlijstjes aangeboden met 
in totaal 103 kavels. Hiervan waren 2 lijstjes van de PVVEO zelf. Van de 103 
aangeboden kavels (vorig jaar 121 kavels) waren 49 kavels voorzien van ‘Bod’. 
Van deze bod kavels zijn er slechts 2 niet verkocht. Van de hoogst aangeboden 
kavel bedroeg de inzet € 200,00. Slechts 1 inzender had niets verkocht. Daar 
staat tegenover dat 12 inzenders alles verkocht hebben. 

Door het grote en diverse aanbod hebben 21 leden een biednummer opgehaald 
met de hoop iets te kunnen bemachtigen of om mee te kunnen doen aan het 
opdrijven van de prijs van de door hen zelf ingebrachte kavel. Dan loop je wel 
het risico dat je je eigen kavel weer terug koopt. Slecht 4 bieders hebben niets 
kunnen bemachtigen. Van de 103 kavels wisselden er 72 van eigenaar (70%). 
De topscore was een kavel van Polen, 20 jaargangen postfris in 3 luxe albums, 
dat voor de inzetprijs van € 200,00 van eigenaar wisselde. De totale omzet van 
de veiling bedroeg € 452,50 (in 2015 was dit € 476,00). De veilingmeester 
kreeg van de aanwezig leden na de veiling een welverdiend applaus. 

De fles wijn die onder de inzenders van de veiling werd verloot ging naar Mevr. 
van Esch, de fles wijn voor de kopers (alleen maar tijdens de kerstveiling 
kennen we die) ging naar ons nieuwe lid de heer Adams. Vanuit de zaal kwam 
de opmerking dat hij de contributie voor 2017 al had terugverdiend.  
Geniet beide van het welverdiende flesje ! 

Graag willen we alle inzenders en kopers bedanken voor hun bijdrage aan deze 
veiling. Zonder deze twee partijen kan een veiling niet tot stand komen. 
Daarnaast Eddy weer bedankt voor het soms op ludieke wijze veilen van de 
kavels (prijzen blijven toch nog steeds met euro-kwartjes oplopen), Martin voor 
het inschrijven van de kavels, het aanreiken van de kavels bij het veilen en bij 
verkoop deponeren van de kavel bij het juiste biednummer en Petra voor de 
totale financiële afhandeling. Daarnaast willen wij vanuit het bestuur ook Louis 
Mommers bedanken die steeds bereid is de zaal mee op te bouwen en na 
afloop de zaken weer terug te plaatsen en tevens steeds behulpzaam is bij het 
inschrijven van de kavels. Ook alle andere leden bedankt voor uw bijdrage. 
Ik vond het weer een gezellige geslaagde avond. 

Joop van Gils. 



NIEUWE UITGIFTEN 

Beste postzegelvrienden, 

Sinds 2010 hebben de postzegels cijfers 1,2 enz. Daardoor is het wat lastiger 
te zien wat de werkelijke kosten van een zegel zijn. In 2017 is dat 78 cent voor 
een postzegel met cijfer 1, 5 ct hoger dan in 2016 en 34 ct hoger dan in 2010. 
Ter vergelijking van 2002 t/m 2010 steeg de prijs ook 5 cent ! 

De serie Mooi Nederland staat in 2017 in het teken van beek– en rivierdalen 
waarvan in mei een velletje van de Dommel verschijnt. Hier volgt het complete 
uitgiftenprogramma voor de eerste helft van 2017. 

2 januari 

• Nederlandse Kippenrassen 
 vel met 10 verschillende postzegels  
(gegomd) 

20 januari 

• Automaatpostzegels op rol:  
 tulp en vlinder 

• Mooi Nederland 2017: Beek- en rivierdalen 
 Drentsche Aa, Reest, Linge 
 3 keer vel met 5 gelijke zegels (gegomd) 

20 februari 

• Europapostzegels 2017: Nederlandse Kastelen 

27 maart 

• Gelegenheidspostzegels 100 jaar De Stijl 
 vel met 10 verschillende postzegels (gegomd) 

24 april 

• Botanische tuinen in Nederland 
 vel met 10 verschillende postzegels (gegomd) 

• Koning Willem-Alexander 50 jaar 
 (aantal nog niet bekend) 

22 mei 

150 Jaar Nederlands Rode Kruis 

• Mooi Nederland 2017: Beek- en rivierdalen 
 Dommel, Geul, verzamelvel 
 2 keer vel met 5 gelijke zegels (gegomd) 
 vel met 5 verschillende zegels (gegomd) 

19 juni 

• Museumserie 
  (aantal nog niet bekend) 

 
 
*) Alleen het verzamelvel is opgenomen in de Jaarcollectie Postzegels 2017 
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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. 




