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Autobedrijf Wils uw Škoda dealer 
voor Valkenswaard en omgeving. 
Ruime keuze uit nieuwe en  
gebruikte auto’s.  
Tevens onderhoud en reparatie 
van alle merken. 
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tel: 040-2030633 
www.skodawils.nl 
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Rondzendleider Dhr. F.V.G.J. Stokmans 
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Tel: 040-2040822 
f.stokmans@onsbrabantnet.nl 

Secretaris Dhr. P. Wittgen 
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 Dhr. G. Vigh 
De Foes 9 
5581 AP Waalre 

 
Tel: 040-2215150 
gy.vigh@wxs.nl 

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 
Acacialaan 11 
3930  Achel (B) 

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

Redactie PVV E.O. 
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AGENDAAGENDAAGENDAAGENDA    

Uitnodiging voor de ledenbijeenkomst vrijdag 10 mei 2013 om 20:00 uur in 
Buurthuis D’n Turfberg, van der Clusenstraat 4-A Valkenswaard. 

AGENDA BIJEENKOMST 

1. Welkom 

2. Mededelingen 

3. Rondvraag 

4. Loterij 

5. Veiling 

6.  Ruilen van postzegels 

VOLGENDE BIJEENKOMSTEN 

Vrijdag 14 juni 2013 

Vrijdag 13 september 2013 

RUILBEURSAGENDA 
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DATUM TIJD   PLAATS LOCATIE ENTRÉE 

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

1 gratis drankje + 1 gratis lot 
€ 2.50  

4-mei 12:00-16:00   Heeze Dorpshuis 't Perron (Schoolstraat 48) gratis 

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

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

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

12-mei 10:00-13:00   Waalre 
Ontmoetingscentrum "De Pracht", De Pracht 2 

Entréeprijs incl koffie/thee 
€ 2.00  

12-mei 10:00-13:00   Boxtel Gemeenschapshuis De Walnoot (+briefopeners) € 1.00  

12-mei 9:30-13:00   Weert Gemeeschapshuis "Groenewoud", Kesselstraat 28   

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

19-mei 9:00-12:00   Hamont-Achel Ruilclub "De Grensvrienden", Parochiezaal Hamont-Lo € 0.50  

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

26-mei 9:30-12:30   Veldhoven D'Ouw School, Oude Kerkstraat 21 € 2.00  

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

1 gratis drankje + 1 gratis lot 
€ 2.50  

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

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

Correctie: in het clubblad van april 2013 is de entréeprijs voor de beurs in 
Waalre verkeerd vermeldt namelijk € 1.10 in plaats van € 2,00. Redactie 



VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    

VERSLAG CLUBAVOND 12 APRIL 2013 

Deze avond komen de leden mondjesmaat binnen druppelen! Maar we starten 
de verenigingsavond uiteindelijk met 29 leden! 

Henk heeft voor deze avond maar een paar mededelingen: 

• Peter van Wijnen is bereid gevonden om de taak als controle-lid voor 
Rondzendingen te gaan oppakken. Deze controle wordt dus in de toekomst 
door Joop van Gils en Peter van Wijnen uitgevoerd. 

• De bestellingen bij Toon van Grinsven gedaan, kunnen bij Martin Sutherland 
worden opgehaald. De namen worden één voor één afgeroepen, maar geen 
van de leden die iets besteld heeft blijkt aanwezig op de clubavond! 

Verder zijn er geen mededelingen. 

Henk geeft nu de gelegenheid voor het stellen van de rondvraag: 

• Mevr. Tilleman- Harteveld merkt op dat de tijd van onze beurs op de 1ste 
zondag van de maand verkeerd staat vermeld in ons periodiek, namelijk 
13:00u moet zijn 12:30u ! 

• Frank Stokmans merkt op, dat bij het overzicht “Totale baten” in het laatste 
periodiek bij “Beurs” het minteken voor de 90 is weggevallen.  
De berekeningen kloppen wel voor de rest! 

Henk stelt voor om 21:00u met de loterij te beginnen, hierbij wordt Peter van 
Wijnen uitgenodigd om van start te gaan! In de toekomst gaan Harrie v.d. 
Heuvel en Peter dit om beurten doen ! 

Er zijn 455 loten verkocht. 

Daarop aansluitend wordt met de veiling gestart door Ed Kox. Deze verloopt 
deze keer weinig geanimeerd met als uitschieter, kavel 28!  Verhoudingsgewijs 
ook minder kavels verkocht, namelijk 21 van de 28 kavels! 

Peter Wittgen (13-04-2013) 

Secretaris 

 

De volgende leden hebben zich afgemeld:  

 Hr. Frijters (ziek) 
 Hr. Mulder  (ziek) 
  

 Hr. v.d. Heuvel 
 Hr. de Best 
 Hr. Poos 
 Hr. v. Grinsven 
 Hr. Warmoeskerken 
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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    



M
E
I 
2
0
1
3
 

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

7 

VEILINGVEILINGVEILINGVEILING    

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

1 � Zwitserland 130/32   € 150.00  € 15.00  1   

2 �� Liechtenstein 614 KB   € 45.00  € 5.00  2   

3 �� Alderney 18/22   € 35.00  € 3.50  3   

4 �� Nederland 6/8 LP   € 80.00  € 8.00  4   

5 � Zwitserland 542/612   € 35.00  € 4.00  5   

6 � Rep Guinea Div. zegels     bod 6   

7 � Ierland       bod 7   

8 � Nederland Eerste dag uitgave     bod 8   

9 �� Nederland 2 velletjes     bod 9   

10 �   Div. afgeweekte zegels     bod 10   

11 �   Davo vellen     bod 11   

12 � Nederland Blokje 2103   € 4.50  bod 12   

13 �� Nederland Rode kruis 1997 - M171   € 7.00  bod 13   

14 �� Nederland C 7   € 4.00  bod 14   

15 � Nederland Oude adreswijzigingskaarten     bod 15   

16 �� Duitsland 1717-1720   € 10.00  € 1.50  16   

17 � DDR 264-265   € 65.00  € 7.00  17   

18 �� Berlijn 270-285   € 15.00  € 2.00  18   

19 �� Berlijn 427-433   € 13.00  € 1.50  19   

20 �� Berlijn 242-249   € 9.00  bod 20   

21 � Zweden Fin Restant RZB   € 47.00  € 4.00  21   

22 � Hongarije Restant RZB   € 18.00  € 1.50  22   

23 � Hongarije Restant RZB   € 16.80  € 1.50  23   

24 � Polen-Bulg Restant RZB   € 26.95  € 2.50  24   

25 � Frankrijk Restant RZB   € 38.50  € 3.50  25   

26 � Benim 1533/1537 dieren     bod 26   

27 � Roemenie Div. zegels     bod 27   

28 � Panama Div. zegels     bod 28   

29 � Ghana 686/689 sport     bod 29   



LEDENNIEUWSLEDENNIEUWSLEDENNIEUWSLEDENNIEUWS    

ONZE JARIGEN IN MEI 

Dhr. G. van Daal  7-5 

Dhr. G. Swinkels  7-5 

Dhr. R. Vergossen  22-5 

Mw. M. van Hest  31-5 
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Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst 

FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN — LIBA 82 

Ter ere van de 10e postzegeltentoonstelling van het Vorstendom Liechtenstein, 
LIBA ’82, zijn een tweetal velletjes met 8 zegels uitgegeven met afbeeldingen 
van Zijne Doorluchtige Hoogheid vorst Hans-Adam II van Liechtenstein en Hare 
Doorluchtige Hoogheid vorstin Marie van Liechtenstein. 

Prins Adam II werd geboren op Valentijnsdag 1945 als oudste zoon van Prins 
Franz-Josef II en Princes Gina. De prins trouwde op 30 juli 1967 met Gravin 
Marie Kinsky von Wchinitz und Tettau. Samen kregen ze vier kinderen; 
kroonprins Alois in 1968 werd gevolgd door Maximilian in 1969, Constantin in 
1972, en de jongste telg Princes Tatjana kwam ter wereld in 1973. 

Prins Hans-Adam II staat bekend als “De Financiële Tovenaar” en was pas 27 
toen zijn vader hem het totale familievermogen toevertrouwde, heden ten dage 
geschat op $2 miljard. In augustus 1984 nam hij de macht van zijn vader over 
en werkt ijverig aan zijn lange termijn doel “het toelaten van Liechtenstein tot 
de Verenigde Naties”. Eén jaar na zijn officiële kroning in 1990 wordt het kleine 
landje het 160ste - en kleinste - lid van de VN.  

Samen met zijn vrouw, die afstudeerde in toegepaste kunst, beheert hij één 
van de belangrijkste kunstcollecties ter wereld, waaronder meer dan 1000 
werken van meesters zoals Rubens en Van Dyck, die wordt gewaardeerd op 
£300 miljoen. "Persoonlijk," zegt hij, "neig ik meer naar moderne kunst." 

Hij heeft de traditie van Franz-Josef voortgezet om op de nationale feestdag 
van Leichtenstein alle 32.000 inwoners uit te nodigen voor een drankje in het 
kasteel. Een goed voorbeeld voor onze toekomstige koning zou ik denken... 

In een volgend periodiek meer over de postgeschiedenis van Liechtenstein. 

De redactie 



LOTERIJLOTERIJLOTERIJLOTERIJ    

Deze postzegels zijn o.a. te winnen in de loterij van de komende clubavond. 
Daarnaast nog drie blokjes kinderpostzegels uit de jaren ‘80 en ‘90. 
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VERSLAG VAN DE WILDE VEILING VAN 8 MAART 2013 

Omdat de beheerder ook nu weer keurig op tijd D´n Turfberg geopend had 
konden we om 19.00 uur starten met het inschrijven van de kavels.  

Voor 2 personen was de veiling volkomen nieuw en hebben we geholpen met 
het klaar maken van de kavels. Voor de overige inzenders is het inmiddels wel 
duidelijk hoe een en ander verloopt. De meeste kavels waren van een goede 
omschrijving en de inzetprijs voorzien. 

In totaal werden 44 kavels ingebracht: 15 door leden van de vereniging en 2 
inzendingen van de PVVEO. Hiervan werden uiteindelijk 29 kavels verkocht wat 
ongeveer 66% is. Gelet op het oplopende percentage verkoop durven we te 
stellen dat het gevoel voor wat zoal verkocht kan worden beter wordt. 

De totale verkoop bedroeg € 241,05. Dit houdt in dat de vereniging hier alleen 
al € 24,00 aan over heeft gehouden. Tellen we daarbij op de gekregen zaken 
die door de vereniging geveild werden dan is de totale opbrengt circa € 35,00. 

Van 8 inzenders werden alle kavels verkocht, 3 inzenders moesten helaas alles 
weer mee naar huis nemen. 

De kavel met het hoogste inzetbedrag t.w. € 50,00 werd niet verkocht. Door de 
inzender werd aangegeven dat de prijs mocht zakken. Voor 5 mappen met 
FDC´s was de uiteindelijke opbrengst € 34,00.  

Daar staat tegenover dat een Schaubeck album werd ingezet voor € 5,00. De 
opbrengst hiervan werd uiteindelijk €36,00. Bij nader inzien een veel te laag 
bedrag als je de inhoud goed had bekeken. We hebben de nieuwe eigenaar 
geadviseerd zijn inboedelverzekering op te voeren. 

We hebben de indruk dat mede door Martin Sutherland, met de juiste aan-
prijzing van de kavels, het een geanimeerde veiling is geweest. Mede door de 
leuke inzendingen werd er vlot en goed geboden. Misschien is het leuk om een 
keer per jaar een veiling te houden met alleen maar bodkavels. We zullen 
daarover de meningen van inzenders en bestuur wel eens peilen. 

Graag weer 
voldoende kavels 
voor de volgende 
wilde veiling zodat 
de ingeslagen weg 
in stant gehouden 
kan worden. 

Bedankt voor uw 
medewerking. 

Joop van Gils. 
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WILDE VEILINGWILDE VEILINGWILDE VEILINGWILDE VEILING    



POSTZEGELS TER ERE VAN INHULDIGING 

KONING WILLEM-ALEXANDER 

PostNL geeft op 1 mei 2013 ter gelegenheid van de inhuldiging van Koning 
Willem-Alexander twee inhuldigingspostzegels uit. De nieuwste inhuldigings-
postzegels verschillen in enkele belangrijke opzichten van hun voorgangers  

       1898 — Wilhelmina            1948 — Juliana              1980 — Beatrix 

Ze zijn kleiner, zelfklevend en het ontwerp is typografisch. PostNL geeft later 
dit jaar de permanente postzegel ter ere van de nieuwe Koning uit. 

Op de inhuldigingspostzegels staan de initialen van Koning Willem-Alexander. 

De postzegel met waardeaanduiding 1 heeft 
de kleuren van de Nederlandse vlag met een 
rode initiaal W, een witte achter-grond en 
een blauwe initiaal A. 

Op de postzegel met waardeaanduiding 2 
staat hetzelfde afgebeeld, maar met een 
blauwe initiaal W en een groene initiaal A. 

Als beide postzegels naast elkaar worden gelegd vormen de initialen ‘W’ en ‘A’ 
een beelddoorlopend typografisch ‘logo’. Hiermee wordt de samenbindende 
functie (factor) van de nieuwe koning op een bijzondere wijze gevisualiseerd. 
Bovendien wordt de persoonlijke betrokkenheid van koning Willem-Alexander 
bij Nederland én bij de aardse ecologische samenhang met dit typografische 
ontwerp in overdrachtelijke zin verbeeld. “De rode ‘W’ symboliseerd de samen-
hang met het rood in onze nationale driekleur, de blauwe ‘A’ en ‘W’ zijn een 
verwijzing naar de belangstelling van Koning Willem-Alexander voor water-
management en de groene ‘W’ symboliseerd de aandacht die hij vraagt voor 
duurzame oplossingen voor de problemen waarmee onze wereld worstelt,” 
aldus de ontwerpers Piet Gerards en Maud van Rossum. 

Verkrijgbaarheid 

De postzegels hebben de waardeaanduiding 1 en 2 voor post tot 20 en 
respectievelijk 50 gram met bestemmingen binnen Nederland. Verkrijgbaar in 
mapjes van 5 en 10 stuks. De geldigheidstermijn is onbepaald.  

Redactie 

(bron postzegelblog.nl) 
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NIEUWE UITGIFTENNIEUWE UITGIFTENNIEUWE UITGIFTENNIEUWE UITGIFTEN    
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COMMISSIE NALATENSCHAPPENCOMMISSIE NALATENSCHAPPENCOMMISSIE NALATENSCHAPPENCOMMISSIE NALATENSCHAPPEN    

Beste postzegelvrienden, 

Enkele maanden geleden werden wij benaderd door een mijnheer uit Nuenen, geen 
lid van onze verenging, met de vraag of wij hem wilden adviseren wat te doen met 
zijn postzegelerfenis. Het zou gaan om drie “verhuisdozen met albums” met  
voornamelijk Nederland, en hij wilde daar graag mee naar Valkenswaard komen. 

De commissie nalatenschappen heeft niet afwijzend gereageerd en enkele dagen 
later zaten we met deze mijnheer en zijn zwager om de tafel, nadat we eerst de 
drie grote verhuisdozen met in totaal zo’n 30 albums uit de auto hadden getild.  

Zoals gebruikelijk gaven we meteen aan dat onze commissie er niets zou kopen 
maar dat we de verzameling zo goed als mogelijk naar waarde zouden schatten en 
dan de heren zouden adviseren wat te doen. Daarnaast maakten we meteen 
duidelijk niet te hoge verwachtingen te hebben. 

Na een kopje koffie werd het eerste album geopend en dat wekte al meteen de 
nodige verbazing. Wat in eerste instantie leek op afgestempelde velletjes kerst-
zegels bleken bij nadere inspectie afgeweekte kerstzegels te zijn die weer op de 
orginele velletjes waren geplakt. En het ging niet om een paar velletjes maar om 
enkele boeken vol met vele honderden zoniet enkele duizenden kerstzegels. 

De volgende albums zaten vol met op zich waardeloze zegels op papier, maar 
daarbij leek de verzamelaar vooral interesse te hebben gehad voor het stempel. 
Ook hiervan waren enkele boeken en zakjes aanwezig.  

Niet alleen wij maar ook de beide gasten zaten met open mond en grote verbazing 
dit alles te aanschouwen; ze hadden nooit geweten dat hun (schoon)vader hiermee 
al die jaren bezig was geweest. Tot op hoge leeftijd (95 jaar) had hij zich op zijn 
verzameling gestort. Die bewaarde hij met grote zorg in een afgesloten 
compartiment onder de salontafel waar dieven die niet zouden vinden. 

De tweede doos bevatte de nodige landenverzamelingen met voornamelijk doorsnee 
zegels maar af en toe ook een leuke zegel of blok. We zagen in een klein uur een 
groot deel van de wereld voorbijkomen van Afganistan tot Zwitserland waarbij we 
ingingen op vragen van onze gasten en enige uitleg gaven hoe we de boeken naar 
waarde schatten. 

De laatste doos bevatte een mooie verzameling Nederland uit de periode 1950 tot 
1990 zowel gestempeld als postfris verzameld, van prima kwaliteit en dus een 
alleszins redelijke waarde vertegenwoordigend. 

Na een kort gesprek bleek al vlug dat de verzameling het beste geveild zou kunnen 
worden. We maakten van het geheel enkele aparte kavels met een korte 
omschrijving en inzetprijs en het advies om ze op die manier te presenteren aan 
een erkend veilingbedrijf.  

Na een plezierige avond namen we afscheid van beide heren die, naar onze mening, 
zeker niet ontevreden naar huis terugkeerden. Met de nieuw opgedane kennis van 
de wondere wereld van het postzegelverzamelen keken ze waarschijnlijk met geheel 
andere ogen naar de erfenis van hun overleden (schoon)vader in de drie 
verhuisdozen die we weer netjes terug in de auto hadden getild. 

Henk Janssen 

(Commissie Nalatenschappen) 



VRAGEN & TIPSVRAGEN & TIPSVRAGEN & TIPSVRAGEN & TIPS    
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Vraag: Wat is Dubbeldruk 

Als door een fout van de drukker een vel of een 
gedeelte daarvan per ongeluk twee keer wordt 
voorzien van een afdruk noemen we het resultaat 
daarvan een dubbeldruk. Bij offset komt dit euvel 
nog wel eens voor, als de drukpers weer in 
beweging is gebracht en op een van de rollen nog 
inkt aanwezig was. Dit soort postzegels horen 
uiteraard afgekeurd te worden, maar er slipt wel 
eens iets door de controle heen. 

Een dubbeldruk is een voorbeeld van een foutdruk, omdat deze fout tijdens het 
drukken is gemaakt. Het effect van een dubbeldruk ontstaat ook als een vel 
niet goed aangelegd ligt in de pers en reeds wordt beroerd door de drukplaat 
voordat de eigenlijke druk plaats vindt. 

Een dubbeldruk ontstaat doorgaans door onoplettendheid, of een fout van de 
drukmachine. Soms zijn dubbele opdrukken expres vervaardigd om gewilde 
afwijkingen te creëren. Een dubbeldruk moet niet verward worden met een 
tweevoudige opdruk of abklatsch.  

En dan hoor ik u al denken ... 

Vraag: Wat is abklasch 

Abklatsch is een duitse term.  

Soms wordt per ongeluk tijdens het drukken van een 
postzegel het postzegelbeeld in spiegelbeeld eveneens op 
de achterzijde van de postzegel aangebracht. Meestal is 
dit een lichte afdruk: dit noemen we de abklatsch. 

Er zijn twee redenen waardoor deze afdrukken voorkomen: 

1. Hapering in de papiertoevoer waardoor de papiergeleiders van inkt worden 
voorzien. De inkt komt dan op de achterkant van het volgende postzegelvel. 

2. Als de inkt nog nat is wordt op het net gedrukte vel een nieuw vel gestapeld 
waardoor de inkt aan de achterzijde van dat vel een afdruk achterlaat. 



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. 




