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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:  september 2015 

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 juni 2015, 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 11 sept. 2015 (wilde veiling) 

Vrijdag 9 okt. 2015 (postzegelquiz) 

AGENDA BIJEENKOMST 

1. Welkom 

2. Mededelingen 

3. Rondvraag 

4. Loterij 

5. Wilde Veiling 

7. Ruilen van postzegels 

VOLGENDE BIJEENKOMSTEN 

RUILBEURSAGENDA 

DATUM TIJD   PLAATS LOCATIE ENTRÉE 

1-jun 18:30-20:30   Bladel Cultureel Centrum den Herd € 1.00  

6-jun 10:00-16:00   Lommel 
Ruilclub "Kruispunt", Parochiezaal Lommel Barrier 

1 gratis drankje + 1 gratis lot 
€ 2.50  

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

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

14-jun 10:00-13:00 
  
Waalre 

Ontmoetingscentrum "De Pracht", De Pracht 2 

Entréeprijs incl koffie/thee 
€ 2.00  

14-jun 10:00-13:00   Boxtel Gemeenschapshuis De Walnoot (+Kerstblikken) € 1.00  

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

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

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

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

Voor het ruilbeursprogramma tijdens de zomermaanden zie pagina 18. 



Henk opende op de gebruikelijke wijze omstreeks 20.15 uur de vergadering 
door met de schoolbel iedereen tot de orde te roepen. Er waren ondanks het 
goede weer en schoolvakantie toch 30 leden naar de bijeenkomst gekomen. 

Henk doet de volgende mededelingen: 

• Vandaag is de heer Frans Segers aanwezig die graag eens een keer wil 
meemaken hoe het er in onze vereniging aan toe gaat. 

• De Postzegelvereniging Valkenswaard e.o. heeft ook nu weer ingeschreven 
voor deelname aan de seniorenbeurs te Valkenswaard op 26 september 
2015. Voor de standbemanning hebben zich opgegeven Natasja Tilleman, 
Peter van Wijnen, Henk Jansen en Joop van Gils. 

• Verder wordt nogmaals aangegeven dat de ruilbeurs in Oerle deze maand 
niet op de 4e zondag (Pinksteren) maar op de 5e zondag (31 mei) gehouden 
zal worden. Dit stond verkeerd vermeld in het clubblad van mei 2015. Leden 
die over een mail adres beschikken hebben hierover inmiddels al een mail 
ontvangen. 

• Henk bedankt alvast al de leden die de afgelopen maand op onze vereniging 
gestemd hebben tijdens de Rabobank Clubkas Campagne. Op 28 mei zal 
tijdens een bijeenkomst in de Belleman te Dommelen voor onze vereniging 
duidelijk worden wat de opbrengst is. Henk zal deze bijeenkomst bijwonen. 

• Verder doet Henk een oproep aan de leden om de komende maand weer 3 
kavels in te leveren voor de wilde veiling die 12 juni gehouden zal worden. 

• Daarnaast geeft Henk aan dat de vereniging inmiddels beschikt over een 
Michel catalogus van Noord-Amerika. Deze wordt direct uitgeleend aan dhr 
Grol. 

Henk geeft vervolgens aan dat  Peter van Wijnen nog een aantal leden van 
loten kan voorzien om daarna eerst de loterij te kunnen houden. Er worden 
vanavond 510 loten verkocht. Daarna zal de Postzegelquiz plaatsvinden en dan 
de veiling. 

(vervolg zie pagina 7 ...) 

 

Beste Leden, 

De uitslag van de Rabobank Clubkas Campagne is  
inmiddels bekendgemaakt en vol trots kan ik u melden 
dat er 76 stemmen zijn uitgebracht op onze vereniging. 
Dit komt overeen met een opbrengst van € 202,16. 

Hartelijk dank aan de Rabobank voor het organiseren van 
de campagne en hartelijk dank aan de leden voor het 
stemmen op onze vereniging. 

Henk Janssen 
(voorzitter) 

VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    

VERSLAG JAARVERGADERING 8 MEI 2015 
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WILDE VEILINGWILDE VEILINGWILDE VEILINGWILDE VEILING    
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Tijdens de a.s. clubavond in juni organiseert de Postzegelvereniging 
Valkenswaard e.o. zijn 12e 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 
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VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    

(... vervolg van pagina 5) 

 

De postzegelquiz was door Peter Witgen en Paul Grol 
goed voorbereid. Het was een zeer leuke en leerzame 
opzet. Ik heb veel positieve geluiden op mogen vangen. 
In totaal hebben 28 leden deelgenomen aan de Quiz.  Na 
het invullen werden de formulieren door Peter en Paul 

opgehaald en begonnen zij aan de controle. Dat het er fanatiek aan toe ging 
viel me wel op toen ik tijdens het invullen van de vragen een Zwitserse 
catalogus ergens op tafel zag verschijnen. Moeten wij nog spieken op deze 
leeftijd?? Door Paul en Peter werden alle vragen doorgenomen en uitgebreid 
voorzien van geschiedenis en achtergrondinformatie. Daarna volgde de uitslag: 

aantal antwoorden goed => aantal leden nu (aantal leden vorige quiz) 

 10/9 =>  0  (0)  4 =>  4 (12)  

    8 =>  5  (0)  3 =>  7  (5)  

    7 =>  2  (1)  2 =>  1  (1)  

    6 =>  1  (4)  1 =>  1  (0)  

    5 =>  6  (1)   0 =>  1  (0)  

 

Omdat de laatste vraag over de Zwitserse zegels gesplitst was in 2 onderdelen 
kon toch een winnaar aangewezen worden. Het was Jan Dorrestijn die de 8 
vragen goed had en ook van de laatste vraag beide onderdelen juist had 
ingevuld. Jan kreeg de waardebon van € 7,50 overhandigd en natuurlijk 
applaus van alle aanwezigen. 

Henk bedankt Peter en Paul voor hun inzet en spreekt de hoop uit dat in 
oktober weer een leuke Quiz in elkaar gezet gaat worden. 

Nadat tijdens de controle van de Postzegelquiz de kavels van de veiling door 
een aantal mensen nog zijn ingezien start Eddy Kox met het veilen van de 28 
kavels. Er worden maar 9 biednummers afgehaald. Toch worden er 22 kavels 
verkocht hetgeen bijna 80 % is. 

Rond 21.45 uur sluit Henk de vergadering en deelt mee dat de heer Frans 
Segers zich als lid van onze vereniging heeft aangemeld. 

Joop van Gils ( 9 mei 2015) 

 

Afmeldingen:  

 Mevr. L. van Esch 
 Dhr. G van Daal 
 Dhr. G. en Mevr. F. de Brouwer 
 Dhr. H. van Engelen 
 Dhr. T. van Grinsven. 

 

 



GROTE CLUBACTIE 

Beste leden, 

Ook dit jaar doet onze vereniging weer mee met de jaarlijkse Grote Clubactie. 
We zijn er dit jaar vroeg bij en hopen daardoor wat extra loten te verkopen. 
Met de opbrengst willen we de volgende doelen realiseren: 

• Uitbreiding van de bibliotheek met een katalogus van Australië. 

• Vervanging van de zoekgeraakte katalogus Midden Europa. 

• Extra bijdrage aan het 25-jarig jubileum van onze vereniging. 
 

Van elk lot van € 3,- dat u koopt gaat € 2,40 (80%) naar de vereniging. 

U kunt als lid loten kopen voor uzelf, maar u kunt ook loten verkopen aan uw 
familie, buren of kennissen. Ieder lid dat 20 loten of meer afneemt wordt 
beloont met een kortingsbon naar keuze van de pretparken Duinrell, Slagharen 
of Bobbejaanland. Tegen inlevering van de kortingsbon krijgt 1 persoon gratis 
toegang tot het attractiepark in combinatie met 1 volbetalende persoon. De 
korting geldt niet in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen. Voor 
meer informatie zie: https://clubactie.nl/nieuws/een-pretpark-toegangskaart-voor-20-loten 

Begin september is de vereniging weer in het bezit van de loten en kunnen we 
deze aan u overhandigen. Mocht u op de clubavond vrijdag 11 september niet 
aanwezig zijn, kunt u uw bestelling ook alvast doorgeven aan ondergetekende. 
Wij zorgen er dan voor dat uw bestelde loten gereserveerd worden. 

Namens de vereniging alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 

Petra Jansen (penningmeester). 

Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst 
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LEDENNIEUWSLEDENNIEUWSLEDENNIEUWSLEDENNIEUWS    

ONZE JARIGEN IN DE ZOMERMAANDEN 

Dhr P. Wittgen   4-8 
Dhr H. Jereskes   5-8 
Mw P. van Kuyk   15-8 
Dhr H. Janssen   21-8 
Dhr F. Stokmans   28-8 

Dhr A. Roosen   8-6 
Dhr J. Senders   11-6 
Dhr H. v.d. Heuvel   24-6 
Dhr H. Lutters  29-6 
 
Dhr L. van Hoof   2-7 
Dhr C. van der Have 4-7 
Mw H. Geerets   10-7 
Dhr H. Wouters   14-7 
Mw J. Baken   15-7 
Dhr P. Luyten  21-7 
Dhr G. de Brouwer   31-7 
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LOTERIJLOTERIJLOTERIJLOTERIJ    

Wederom leuke zegels in de loterij waaronder NVPH 556/60 
Kerken in oorlogstijd postfris (t.w.v. €100,-). Voor de ver-
zamelaars van paarden een zegel van het Duitse Rijk met 
eerstedagstempel en een postzegelboekje Sozphilex ‘85 van 
de DDR. Veel geluk in de loterij op de clubavond in juni. 



HOE TWEE JEUGDVRIENDEN MILJOENEN VERDIENDEN MET 

VALSE POSTZEGELS 

Dat is de titel van een artikel in de Volkskrant dat de grootste postzegelfraude 
van Nederland uit de geschiedenis beschrijft (door Tom Kreling 24 april 2015). 
Een zaak met grote gevolgen voor verzamelaars van de guldenzegels ... 

 

Maarssen 2010 

Vanuit een bedrijfspand in Maarssen handelt de 43-jarige Ardi Seij in tweede-
handsboeken. Het pand staat vol met lange rijen stellingkasten, gevuld met 
boeken. Het ruikt er naar oud papier. In zijn kleine, rommelige kantoortje heeft 
Seij bijzondere collecties staan. Hij wijst naar een Nederlands boek uit 1790, 
met beschrijven van de beste soorten 'appelen en peeren'. Te koop voor 2.000 
euro. Soms verhuurt hij zijn boeken als een leuke bijverdienste, maar het 
serieuze geld moet hij verdienen met de verkoop. 

In 2011 zoekt hij een manier om te besparen op het versturen van zijn boeken. 
Zo hoort hij van de handel in ongebruikte guldenpostzegels. Daarvan zijn er 
nog miljoenen in omloop, die gewoon geldig zijn. 'In de jaren tachtig waren die 
zegels massaal uitgegeven, omdat heel Nederland zegels leek te sparen. 
Mapjes met themazegels, kinderzegels, noem maar op.' Seij koopt die onge-
bruikte zegels voor een prikkie, bijvoorbeeld op veilingen. 'Dan kocht ik voor 
omgerekend 18 duizend euro aan guldenzegels, voor een prijs van 4.000 euro.' 

Thuis plakt hij die guldenzegels op zijn pakketjes. Seij ruikt handel. Hij koopt 
steeds meer zegels, krijgt zo meer korting en verkoopt de zegels door aan 
andere boekhandelaren. Via een klant komt hij in contact met Jurgen L. en 
Dimitri W. uit Maastricht, handelaars in munten en postzegels. Ze hebben een 
prachtig product: kant-en-klare stickervellen met daarop guldenpostzegels. 
Voortaan geen gelik en geplak meer van 
losse zegels, een sticker erop en het pakket 
kan op de bus. Al snel vraagt Jurgen L. of 
hij via de website van zijn winkel reclame 
voor de stickervellen wil maken. Dan krijgt 
hij 10 procent van de omzet. Seij gaat 
akkoord. Via de site van zijn winkel 
boek2.nl attendeert hij zijn klanten 
voortaan op de oude guldenpostzegels. 

Als echte boekenman had de Seij zich misschien niet met de handel in post-
zegels moeten inlaten. Dat had hem een hoop ellende bespaard en hij was dan 
niet in de grootste postzegelfraude in de Nederlandse geschiedenis beland. 
Maar dat wist hij niet toen hij een paar jaar geleden op zoek was naar een 
goedkopere manier om zijn pakketjes boeken te kunnen versturen. 

Zo werd Seij onderdeel van postzegelfraude. Een zaak die er mede toe heeft 
geleid dat PostNL in 2013 besloot alle guldenpostzegels in één klap ongeldig te 
verklaren. 

ARTIKELARTIKELARTIKELARTIKEL    



Goedkope guldenzegels 

Jurgen L. (41) uit Geleen en Dimitri W. (40) uit het nabijgelegen Elsloo zijn 
jeugdvrienden. Al jaren verzamelen ze waardevolle postzegels, bankbiljetten en 
munten. Dimitri is de kenner van het duo, Jurgen de handelaar. Ze staan 
bekend als rommelaars en ritselaars.  

Na wat jaren ploeteren heeft het duo in 2010 de weg naar succes gevonden:  
ze storten zich op de handel in guldenpostzegels. Geen postzegels die voor 
verzamelaars interessant zijn, maar doorsnee guldenzegels, met de beeltenis 
van koningin Beatrix, waarvan er nog miljoenen in omloop zijn. De mannen 
zetten websites op om de zegels te verkopen, struinen veilingen af en staan 
zelf ook met standjes op beurzen. 'Voor al uw pakketten en brieven die u met 
TNT Post verstuurt, kunnen wij u de postzegels leveren tot 30 procent korting. 
Het basispakket versturen binnen Nederland tot 10 kg, kost U met onze 
postzegels nog maar euro 4,73 i.p.v. euro 6,75', adverteren ze. 

Zo plakken ze allerlei combinaties bij elkaar op een stickervel: een handjevol 
guldenzegels en een paar eurocentzegels. De twee mannen maken vooral veel 
gebruik van guldenzegels die van 1982 t/m 1990 zijn gedrukt met koningin 
Beatrix erop. De waarde varieert van 1,50 gulden tot 7 gulden. Voor de euro-
zegel gebruikt het duo de 44 eurocent; de zogeheten Van Halemzegel uit 2007. 

Als Jurgen L. in het voorjaar van 2011 op de Jaarbeurs in Utrecht staat, geeft 
hij een interview aan een website. Hij legt uit hoe hij aan al die oude zegels 
komt. 'Gewoon door ze bijvoorbeeld via Marktplaats of eBay als bulk in te 
kopen of via nalatenschappen van oud-verzamelaars.' Zo heeft PostNL ruim 
381 miljoen exemplaren van de postzegel van 44 eurocent uitgegeven. 

Het is een bloeiende business en in 2010 en 2011 komt er ruim 1,8 miljoen 
euro binnen bij het bedrijfje dat Jurgen L. voor de postzegelhandel heeft 
opgericht. De verkoop loopt via een hele reeks websites met namen als 
verzendpro.nl, goedkoperpakkettenversturen.nl en goedkoperverzenden.nl. 

De enorme hoeveelheid guldenpostzegels die de twee mannen verkopen, 
verbaast sommigen. Zo vraagt de eigenaar van een drukkerij waar Jurgen L. 
fikse hoeveelheden stickervellen koopt of hun guldenzegels nooit op zijn. 'De 
bron van postzegels droogt nooit op', zegt L. tegen de man.  

Drukmachine 

Die bron is een heuse Heidelberg Speedmaster 52, een drukmachine die tot 15 
duizend vellen in een uur kan bedrukken. Later vindt de politie in het huis van 
Jurgen L. een aantal offertes voor deze machine van rond de 48 duizend euro. 
Hij bestelt in het voorjaar van 2010 zogeheten stansplaten met postzegel-
vormen in Duitsland, die in de Heidelberg-machine passen. Zo kunnen er 
postzegelvormen uit het pappier worden gedrukt. 

Jurgen en Dimitri maken de zegels voor hun gouden handel zelf, vermoeden 
PostNL en justitie. Halverwege 2011 komen er bij PostNL berichten binnen dat 
er valse guldenzegels in omloop zijn. Het bedrijf begint een onderzoek en 
schakelt experts in. Een van die experts bestelt een aantal stickervellen via de 
website van boekhandelaar Ardi Seij. 

ARTIKELARTIKELARTIKELARTIKEL    



Deze filatelist dhr. Van der Vlist, keurmeester van de Association Internationale 
des Experts en Philatélie, ziet het meteen. De kant-en-klare stickervellen zitten 
vol met valse zegels. Het postzegelduo blijkt wat slordig te hebben gewerkt.  
De valse zegels glimmen te veel. Er zit ook geen fosfor op, waardoor ze onder 
een uv-lamp - standaarduitrusting van een verzamelaar - niet oplichten. 
Sommige guldenzegels die door PostNL alleen als likzegel zijn uitgegeven, zijn 
er vals ineens als zelfklevend. Met een loep - ook onmisbaar voor een echte 
filatelist - is duidelijk te zien dat de tanding van de valse zegels niet klopt. 

Koningin Beatrix 

Echte guldenzegels zitten aan elkaar vast. Je scheurt ze 
los langs perforatie-gaatjes. Daardoor ontstaan goed 
zichtbare scheurresten en diepe inkepingen. ©  

De vervalste guldenzegels zitten niet aan elkaar, maar 
zijn gestanst (uit het papier gesneden). Ze vertonen 
geen scheurresten en hebben ondiepe inkepingen. ©  

 

De echte guldenzegels met de beeltenis van Beatrix zijn alleen uitgegeven op 
rollen, waarbij de zegels gescheiden werden door dertien ronde, geperforeerde 
gaatjes. Bij het scheiden van deze zegels ontstaan er scheurresten. De zegels 
die met de Heidelberg-machine zijn gestanst, zitten niet aan elkaar vast, maar 
zijn helemaal uitgesneden. Die valse zegels hebben dus ook geen scheurresten. 
Kenmerken die in de catalogus van de NVPH beschreven staan. 

Eén echte zegel 

Bij PostNL blijven de valse zegels lang onopgemerkt. Jurgen L. en Dimitri W. 
weten de automatische controlesystemen van het bedrijf te omzeilen door altijd 
één echte zegel naast de valse zegels op de sticker te plakken. Links zitten de 
valse zegels, rechts de echte, het liefst met een zo laag mogelijke waarde. In 
2011 koopt Jurgen L. met zijn bedrijf Vago voor 85 duizend euro van deze 
'bijplakzegels' van 2, 3, 5 of 10 eurocent. 

Eind 2011 legt PostNL beslag op de zegels bij de betrokkenen in de fraudezaak. 
Jurgen L. reageert meteen. Hij laat een medewerker die de websites beheert 
weten dat de boel op zwart moet.  

Op 2 mei 2012 doet justitie invallen in Nederland, België, waar Dimitri W. 
woont en in Duitsland,waar Jurgen L. woont. Ze zitten kort vast. PostNL begint 
daarna bij de rechtbank in Amsterdam een civiele procedure en eist een forse 
schadevergoeding. Op 10 april legt de rechter de twee mannen een voorschot 
van 2,6 miljoen euro op als schadevergoeding te betalen aan PostNL. Omdat ze 
dat niet doen, worden hun bedrijven failliet verklaard. Dimitri W. wordt ook 
persoonlijk failliet verklaard. De strafzaak loopt nog. 

 

ARTIKELARTIKELARTIKELARTIKEL    



Verzamelaars 

In de filateliewereld heeft de affaire veel ophef veroorzaakt, zegt Henk 
Vleeming (61), erkend filatelist. Hij werkt als specialist bij Corinphila in 
Amstelveen, een veilinghuis voor postzegels, munten en prentbriefkaarten. 
In de kamer waar hij zit, liggen overal stapels met postzegelboeken. Van die 
grote boeken, vaak van kunstleer, blauwe, bruine, groene en soms een felrode. 
Meestal collecties van verzamelaars, die na hun overlijden in de veiling gaan. 

Vleeming twijfelde geen moment toen hij de valse zegels onder ogen kreeg. 
Kwestie van ervaring. 'De tanding, druktechniek. Leek nergens op.' Hij kent de 
hoofdverdachten van postzegelbeurzen. 'Het is een klein wereldje', zegt hij. 
'Maar de ophef ging niet zozeer over de fraude.' De affaire was voor PostNL 
mede aanleiding om in één klap alle guldenzegels ongeldig te verklaren, vanaf 
1 november 2013. 

In 2012 werden er volgens PostNL nog voor 2 miljoen euro aan guldenzegels 
gebruikt. Het bedrijf schatte in 2013 dat er nog tussen de 20- en 200 miljoen 
euro aan ongebruikte - postfrisse, in jargon - guldenzegels in omloop waren. 
Hop. Niets meer waard. Vleeming noemt het een drama voor de verzamelaars. 
'In één klap was hun verzameling niets meer waard. Dat vind ik veel erger dan 
de fraude.' Er waren namelijk verzamelaars die zich hadden toegelegd op 
guldenzegels, als een soort investering. Voor Vleeming zelf maakte het niet zo 
veel uit. Hij heeft geen verzameling guldenzegels. Daar zijn er veel te veel van. 
Filatelistisch niet interessant. Wat hij nu op zijn bureau heeft uitgestald, dat is 
pas zeldzaam. Undercover mail, zegt hij trots. 'Nooit van gehoord, zeker. 
Clandestiene post? Ook niet?' Hij pakt een Nederlandse brief die via postbus 
506 in Portugal naar Duitsland werd verstuurd. 'Fascinerend vak hebben wij, 
hè.' De verzameling 'undercover mail' wordt in september geveild.  

Dimitri W. heeft zich ook weer op de handel in zeldzame munten, bankbiljetten 
en postzegels gestort. In Nederland is hij failliet verklaard en hoofdverdachte in 
de fraudezaak, vanuit België is hij vorig jaar opnieuw begonnen. Zo staat hij 
volgend weekeinde op een grote bankbiljettenbeurs in Maastricht met zijn 
bedrijfje, dat op naam van zijn vrouw staat. 

ARTIKELARTIKELARTIKELARTIKEL    

Commentaar Jurgen en Dimitri 

Advocaat Sjoerd van Berge Henegouwen zegt dat zijn cliënt Dimitri W. nooit in valse 

postzegels heeft gehandeld. Het zou kunnen dat er wat valse zegels zaten tussen de 

postzegels die Dimitri van anderen heeft afgenomen, zegt hij. 'Maar mijn cliënt heeft 

nooit geweten dat hij valse zegels in bezit had.' De advocaat zegt dat zijn cliënt niet kan 

wachten tot de strafzaak begint zodat hij zijn onschuld kan aantonen. 

 

Jurgen L. zegt dat de zaak gebaseerd is op leugens van PostNL en dat in de strafzaak 

snel zal blijken dat er niets aan de hand is. 'Ik heb niet in valse postzegels gehandeld en 

ze ook niet gemaakt.' Hij zegt nooit een Heidelberg-machine te hebben gekocht. De 

stansplaten waren voor een vriend.De partij hennep was volgens hem ook 'geen hennep, 

maar afval van hennep dat uit een kantorenpand is gehaald dat verhuurd was'. Hij zegt 

zich te 'verheugen' op de strafzaak om aan te tonen dat 'PostNL en het Openbaar 

Ministerie' de boel belazerd hebben. 
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Bakken met munten 

In het Belgische plaatsje Maasmechelen, net over de Nederlandse grens, huurt 
Dimitri W. winkelruimte van de lokale Boels-vestiging. In de winkel - 'ruim 
dertig jaar ervaring op het gebied van munten, postzegels en bankbiljetten' - 
staan grote bakken met munten en zijn bankbiljetten uitgestald achter glas. Bij 
de ingang hangt een camera. Een medewerker laat weten dat Dimitri W. alleen 
telefonisch bereikbaar is. Ondanks herhaalde verzoeken belt hij niet terug. 

Jurgen L. is sinds een paar weken weer op vrije voeten. Hij zat ruim anderhalf 
jaar vast omdat hij ondanks bevel van de rechter onder meer weigerde 
inlichtingen te verstrekken over zijn vermogen. Justitie hoopt de vrienden 
Jurgen L. en Dimitri W. met nog zes andere verdachten deze zomer nog voor 
de rechter te brengen. Ze worden verdacht van witwassen, fraude, oplichting 
en het vormen van een criminele organisatie. 

Boekhandelaar Ardi Seij was lang verdachte in de zaak. Hij is blij dat de affaire 
voor hem achter de rug is, vertelt hij. 'PostNL legde beslag op mijn bezittingen 
en dreigde met een miljoenenclaim.' Hij ging bijna failliet. Zijn boekhandel in 
het centrum van Utrecht deed hij dicht. Seij kon de huur niet meer betalen en 
verhuisde zijn handel naar een anoniem bedrijfspand in Maarssen. Hij deed 
aangifte tegen Jurgen L. en moest een advocaat inhuren om aan te tonen dat 
hij ongewild in de valse postzegels was beland. Op 5 april 2013 kreeg hij een 
brief van justitie. Hij was onterecht als verdachte aangemerkt. Hij vist de brief 
uit een dikke ordner en houdt hem even omhoog. Die gooit hij nooit weg. Met 
oude postzegels laat hij zich niet meer in. 'Dit was echt niet tof.' 

ARTIKELARTIKELARTIKELARTIKEL    
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Wat is een puntstempel? 

Laatst vond ik in een rondzendboekje een post-it met daarop de tekst:  
“de nummers kloppen niet met de bijbehorende postzegels”. Het rondzend-
boekje bevatte voornamelijk oude nederlandse zegels van koning Willem III en 
koningin Wilhemina. Het was mij al vlug duidelijk dat de nummers bij de zegels 
refereerden aan het puntstempelnummer en niet aan het katalogusnummer. 

Formaat van het puntstempel 

Het puntstempel heeft een symetrishe vorm en telt 26 punten, 
gerangschikt in een ruitpatroon met een getal in het midden.  
De ruit is boven en onder afgeknot. De officiële circulaire 
waarin de invoering van dit stempel werd aangekondigd, sprak 
dan ook van “een nommer, in zeskantige vorm, door punten omgeven”.  

De officiële naam voor het stempel was “nommerstempel”, maar het publiek 
sprak al gauw van “puntstempel”. Het nummer is een code voor het 
postkantoor van verzending. 

De verticale as van het puntstempel loopt door de middelste punt van de 
boven- en onderrij, en deelt het kantoornummer in twee gelijke delen. Dat wil 
zeggen: deze as loopt bij de cijfers 1 t/m 9 door het cijfer heen, bij 10 t/m 99 
juist tussen de cijfers van het kantoornummer door en bij 100 t/m 259 door 
het middelste cijfer van het nummer. Met dit gegeven kan men slecht 
afgedrukt stempels toch vaak untiek identificeren. 

Een stukje geschiednis 

Eind 19e eeuw kwam het veelvuldig voor dat een brief  
niet besteld kon worden omdat uitsluitend naam en 
woonplaats van de geadresseerde was vermeld. De brief 
diende dan retour te worden gestuurd aan de afzender. 
Tot in 1869 had het stempel, bekend onder de naam 
'Franco in kastje' dienst gedaan om postzegels op  
brieven te vernietigen. De brief werd tevens voorzien  
van een rood vertrekstempel van het postkantoor van 
afzending , maar dat was vaak slecht leesbaar. Dit werd 
als zeer hinderlijk ervaren. Om de herkomst van een brief gemakkelijker na te 
kunnen gaan maakte de Minister van Financiën de invoering van 'een 
nommerstempel tot vernietiging van postzegels' per 1 april 1869 bekend.  

Een tweede reden van invoering was, dat de punten  
van het nieuwe stempel dusdanige diepe indrukken in 
het zegel achter zouden laten, dat afwassen van de  
inkt onmogelijk werd gemaakt. Daardoor kon de post-
zegel geen tweede keer gebruikt worden. Op het eerste 
gezicht minder leuk voor verzamelaars, maar het 
bovenstaande wetende geen reden om de bewuste zegel 
geheel terzijde te leggen, hoewel men soms zegels 
tegenkomt waar door de punten van het 
stempel zelfs gaatjes in het kleinood zijn gekomen.  
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Problemen met nummers 

Meerdere stempels hebben verschillende varianten gehad, wat 
het verzamelen aantrekkelijk maakt. Postkantoor Apeldoorn 
kreeg bij de eerste verstrekking van het nieuwe vernietigings-
stempel een exemplaar met het cijfer 6, waarbij ter onder-
scheiding met een kopstaand cijfer 9 een extra punt onder het 
cijfer geplaatst was. Omstreeks 1875 was dit stempel door 
slijtage aan vervanging toe en werd aan het kantoor een 
puntstempel uitgereikt waarbij de punt onder de 6 was komen  
te vervallen. 

Een dergelijk voorval deed zich ook in Leerdam met puntstempel 66. Het eerste 
stempel had een punt tussen de zessen (dus 6.6). Omstreeks 1873 is deze 
extra punt in 66 opeens verdwenen. Slijtage?  
Bovendien had Sneek (99) ter onder-scheiding van kopstaande 
66 ook een extra punt (dus 9.9). Ook deze punt verdween in 
1875 en tot 1889 werd er door het kantoor ter plaatse een 
stempel 99 zonder extra punt gebruikt, wat het onderscheiden 
van deze twee laatstgenoemde nummers niet eenvoudig maakt 
voor de verzamelaar. Omstreeks 1889 werd een derde stempel 
verstrekt, ditmaal met een extra punt ná de cijfers. (dus 99.). 



Met ingang van 15 Juni a.s. wordt de nommerstempel, tot onbruikbaarmaking der 

postzegels op de brieven, afgeschaft en behoort de stempeling der port- en 

frankeerzegels op alle stukken zonder onderscheid te geschieden door middel 

van den dagteekeningstempel. Buitendien behoort voorloopig op de brieven nog 

een tweede afdruk van dien stempel geplaatst te worden. Deze maatregel moet 

mede strekken om het ten tweede male gebruik maken van postzegels te 

bemoeilijken en beter in het oog te doen springen. 

. . . . . . . . . 

De opzending der nommerstempel aan het Hoofdbestuur worde tot nader order 

uitgesteld. 

Uitgiften 

Per 1 april 1869 werden de destijds bestaande 135 kantoren, in alfabetische 
volgorde van de nummers 1 t/m 135 voorzien en op dezelfde datum werden de 
nummers 136 t/m 138 aan drie spoorwegkantoren gegeven. De nummer 1 was 
voor Alkmaar en nummer 135 voor Zwolle.  

Al spoedig na de datum van verstrekking van de puntstempels werd aan een 
nieuw opgericht postkantoor te Oisterwijk nummer 151 toegewezen. Hierna 
volgden nieuwe postkantoren in Scheveningen (152) en Osch (153), etcetera. 
De alfabetische volgorde kwam uiteraard te vervallen en werd een chrono-
logische opeenvolging van nieuw geopende postkantoren. Dat ging zo door tot 
en met stempel 257 (Middelharnis), dat op 1 december 1890 werd uitgereikt. 

Daarna is men bij de PTT de gaatjes gaan opvullen. Eerst werden de stempels 
21 en 25 van reeds opgeheven kantoren weer uitgegeven, waarna vervolgens 
de nummers 139 - 150 werden toegewezen, waarvan alleen puntstempel 141 
aan een spoorwegpostkantoor. Na Valkenswaard met nummer 150 viel er niets 
meer tussen te voegen en werd de serie boven de 257 vervolgd. Uitgegeven 
werden nog Soest (258) en Waddinxveen (259). De laatste op 1 juni 1893, 
terwijl twee dagen daarna door de Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid bekend werd gemaakt dat het gebruik van puntstempels per 15 juni 
1893 werd afgeschaft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begrijpelijk dat dit laatst verstrekte nummer zeer schaars is, als u nagaat dat 
in een gebruiksperiode van het puntstempel van meer dan vierentwintig jaar, 
nummer 259 slechts gedurende veertien dagen in gebruik is geweest. Voor 
schaarse nummers wordt tot 100-en euros geboden op veilingen. 

Puntstempels maken deel uit van de categorie nummerstempels. 
Ze zijn in een korte periode in Nederland en de nederlandse 
koloniën in gebruik geweest. Ook in het buitenland werden in 
deze periode stempels met een nummercode gebruikt. Er is dus 
nog veel meer te vertellen over puntstempels en nummer-
stempels, maar daarover meer in een volgend periodiek.  
Wordt vervolgd ... 

De redactie     Deze zegel met puntstempelnummer 205 
      (IJsselstein) zit in de loterij 
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DATUM TIJD   PLAATS LOCATIE ENTRÉE 

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

1 gratis drankje + 1 gratis lot 
€ 2.50  

5-jul geen beurs   Valkenswaard Buurthuis "D'n Turfberg", van der Clusenstraat 4-A € 1.50  

6-jul 18:30-20:30   Bladel Cultureel Centrum den Herd € 1.00  

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

12-jul 10:00-13:00 
  
Waalre 

Ontmoetingscentrum "De Pracht", De Pracht 2 

Entréeprijs incl koffie/thee 
€ 2.00  

12-jul geen beurs   Boxtel Gemeenschapshuis De Walnoot (+Kerstblikken) € 1.00  

19-jul geen beurs   Meijel Gemeenschapshuis "D'n Binger", Alexanderplein 2 € 1.00  

19-jul geen beurs   Hamont-Achel Ruilclub "De Grensvrienden", Parochiezaal Hamont-Lo € 1.00  

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

26-jul geen beurs   Veldhoven D'Ouw School, Oude Kerkstraat 18 € 2.00  

1-aug 10:00-16:00   Lommel 
Ruilclub "Kruispunt", Parochiezaal Lommel Barrier 

1 gratis drankje + 1 gratis lot 
€ 2.50  

2-aug geen beurs   Valkenswaard Buurthuis "D'n Turfberg", van der Clusenstraat 4-A € 1.50  

3-aug geen beurs   Bladel Cultureel Centrum den Herd € 1.00  

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

9-aug 10:00-13:00 
  
Waalre 

Ontmoetingscentrum "De Pracht", De Pracht 2 

Entréeprijs incl koffie/thee 
€ 2.00  

9-aug geen beurs   Boxtel Gemeenschapshuis De Walnoot (+Kerstblikken) € 1.00  

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

16-aug geen beurs   Hamont-Achel Ruilclub "De Grensvrienden", Parochiezaal Hamont-Lo € 1.00  

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

23-aug geen beurs   Veldhoven D'Ouw School, Oude Kerkstraat 18 € 2.00  

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

1 gratis drankje + 1 gratis lot 
€ 2.50  

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

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

De redactie wenst 
alle leden hele fijne zomermaanden. 
We zijn er weer in september... 

RUILBEURSAGENDA GEDURENDE DE ZOMERMAANDEN 



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. 




