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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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  Regiobank NL 43 RBRB 0983515433 
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Rondzendleider Dhr. F.V.G.J. Stokmans 
Kerkakkerstraat 40 
5551 TC  Valkenswaard 

 
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 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 
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 9 mei 2014 om 20:00 uur in 
Buurthuis D’n Turfberg, van der Clusenstraat 4-A Valkenswaard. 

Als u zich opgeeft voor de Workshop Rondzendverkeer dan dient u rond 
18:00 uur (uiterlijk om 18:15 uur) aanwezig te zijn! 
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Vrijdag 13 juni 2014  

Vrijdag 12 september 2014 

AGENDA BIJEENKOMST 

1. Workshop Rondzendverkeer  
(zie pagina 11) 

2. Welkom 

3. Mededelingen 

4. Rondvraag 

5. Loterij 

6. Veiling 

VOLGENDE BIJEENKOMSTEN 

RUILBEURSAGENDA 

DATUM TIJD   PLAATS LOCATIE ENTRÉE 

3-mei 10:00-16:04   Lommel 
Ruilclub "Kruispunt", Parochiezaal Lommel Barrier 

1 gratis drankje + 1 gratis lot 
€ 2.50  

3-mei 12:00-16:00   Heeze Dorpshuis 't Perron (Schoolstraat 48), incl. veiling € 1.50  

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

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

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

11-mei 10:00-13:00 
  
Waalre 

Ontmoetingscentrum "De Pracht", De Pracht 2 

Entréeprijs incl koffie/thee 
€ 2.00  

11-mei 10:00-13:00   Boxtel Gemeenschapshuis De Walnoot (+Lucifermerken) € 1.00  

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

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

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

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

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

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

7-jun 10:00-16:05   Lommel 
Ruilclub "Kruispunt", Parochiezaal Lommel Barrier 

1 gratis drankje + 1 gratis lot 
€ 2.50  

8-jun 10:00-13:00 
  
Waalre 

Ontmoetingscentrum "De Pracht", De Pracht 2 

Entréeprijs incl koffie/thee 
€ 2.00  

8-jun 10:00-13:00   Boxtel Gemeenschapshuis De Walnoot (+Boekenleggers) € 1.00  



Henk opent de clubavond om 20:30 u en heet alle aanwezigen een hartelijk 
welkom! Er zijn 30 leden aanwezig. 

De volgende mededelingen worden door Henk gedaan: 

• Er gaat op korte termijn een cursus “Hoe plak ik rondzendboekjes” 
beginnen. De cursus zal verzorgd worden door Joop van Gils. 
Henk inventariseert even of er voldoende animo voor is. Die blijkt er te zijn.  
Bij voldoende belangstelling volgt er een tweede cursus in het najaar! 

• Tijdens de clubavond in september wordt er een postzegelquiz gehouden. 

• In het najaar zullen Paul Grol en Henk Janssen een presentatie houden 

• Het bestuur is zich aan het oriënteren of de verenging ‘n jaarlijkse grote 
beurs en veiling zou kunnen houden! En of er voldoende belangstelling is. 

• Verder doet Henk een dringend beroep op de leden om zich kandidaat te 
stellen voor het bestuur. De secretaris treedt vóór juli terug en het volgend 
jaar zijn er ook vacatures ! 

Paul vraagt ook even het woord en vertelt dat wij als leden samen de 
vereniging vormen en dragen. Dat houdt ook in dat we een verantwoordelijk-
heid hebben als lid van onze vereniging in de vorm van zitting nemen in 
bestuur of commissies! 

Harrie v.d. Heuvel krijgt ook nog het woord en meldt dat hij een Nederland 
catalogus heeft gekregen voor zijn Franse vriend en wil iedereen bedanken die 
bij gemeenteraadverkiezing op hem hebben gestemd. Oud pastoor v.d. Schaar 
had hem de das omgedaan met groot aantal voorkeurstemmen, namelijk 212. 
Maar ja, “wat wil je, als hij een garantie geeft op de goddelijke voorzienigheid 
in de hemel !” 

Peter van Wijnen en Harrie v.d. Heuvel worden uitgenodigd om de loterij te 
starten! Ook deze keer behoorde onze voorzitter tot twee maal toe tot de 
gelukkigen om een mooie prijs mee naar huis te nemen. De eerste keer liet hij 
de prijs aan zich voorbij gaan. Er waren maar 386 loten verkocht. 

Vervolgens kregen de aanwezige leden nog 15 minuten de gelegenheid om de 
kavels van de veiling te bekijken. Inmiddels werden er nog 9 bod kavels van 
dhr. Poos toegevoegd aan de veiling. 

Bij afwezigheid van Joop en Ed werd de veiling door Martin gedaan. Deze ging 
moeilijk van start. Maar uiteindelijk zijn 19 kavels van de 29 verkocht en ook 
alle bod kavels zijn van de hand gegaan. 

Rond 21:45u gingen de meeste leden weer huiswaarts. 

Peter Wittgen (13-04-2014)    

Secretaris 

De volgende leden hebben zich afgemeld: 

 Mevr. De Laat Hr. Warmoeskerken Hr. Gielis   
     

VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    

VERSLAG CLUBAVOND 11 APRIL 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 



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

1 � Nederland v 2182/91 10 pers.   € 9.00  € 1.00  1   

2 � Nederland v 2089/98  landschappen   € 10.00  € 1.00  2   

3 � Nederland m 332/333  leesplankje   € 8.00  Bod 3   

4 � Nederland m 306   € 7.00  Bod 4   

5 � Nederland v 2172/81  pers. Postzegels   € 9.00  € 1.00  5   

6 � Nederland v 2199/08  tien mooiste   € 11.00  € 1.00  6   

7 � Nederland m 329  5 voor Europa   € 9.00  € 1.00  7   

8 � Nederland m 336  5 buiten Europa   € 11.00  € 1.00  8   

9 � Nederland pzb 76   € 10.00  € 1.00  9   

10 � Khaima Oympische Spelen     Bod 10   

11 � Nederland m 331   € 7.50  € 1.00  11   

12 � Andorra  FDC Blok 2 Olymp. Spelen   € 7.00  € 1.00  12   

13 � Nederland pzb 76   € 10.00  € 1.00  13   

14 � Nederland 229 - 231   € 30.00  € 7.50  14   

15 � Nederland 208 - 211   € 10.00  € 2.50  15   

16 � Nederland 203 - 207   € 35.00  € 8.75  16   

17 � Belgie nr. 80   € 25.00  € 7.50  17   

18 � Belgie nr. 122   € 32.50  € 8.00  18   

19 �� Luxemburg 182 - 186   € 20.00  € 5.00  19   

20 � Suriname 157 - 166   € 6.00  € 2.00  20   

21 � Suriname 229 - 238   € 19.00  € 4.50  21   

22 � Belgie/Luxem doosje zegels     Bod 22   

23 � Australie doosje zegels     Bod 23   

24 � Australie doosje zegels     Bod 24   

25 � Engeland doosje zegels     Bod 25   

26 �� Tuvalu 37 - 44  serie auto's     Bod 26   

27 � Guinee 1596-1601 serie honden     Bod 27   

28 � Guinee 1603-1608 serie poezen     Bod 28   

29            29   

VEILINGVEILINGVEILINGVEILING    
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ONZE JARIGEN IN MEI 

 

Bestuursleden gezocht voor de functie van 

secretaris - penningmeester - algemeen bestuurslid 

M
E
I 
2
0
1
4
 

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 

Dhr. G. van Daal  7-5 

Dhr. G. Swinkels  7-5 

Dhr. R. Vergossen  22-5 

Mw. M. van Hest  31-5 

60606060    
   70   70   70   70    



LOTERIJLOTERIJLOTERIJLOTERIJ    
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De komende clubavond zijn deze zegels te winnen in de loterij. Daaronder de 
combinaties uit rollen van de Guilloche serie uit 1940 ongebruikt met lichte 
plakker (zie ook pagina’s 13/14) en de Wohlfart-zegels “Helfer der Menschheit” 
uit 1954 van Bundesrepubliek Duitsland. Veel geluk met de loterij. 
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RONDZENDVERKEERRONDZENDVERKEERRONDZENDVERKEERRONDZENDVERKEER    

WORKSHOP RONDZENDVERKEER 

Voorafgaand aan de clubavond van 9 mei a.s. vanaf 18:00 uur organiseerd de 
P.V.V.e.o. voor haar leden een Workshop Rondzendverkeer. De nadruk ligt 
op het zelf maken van rondzendboekjes. U leert onder andere: 

• welke zegels geschikt zijn voor het rondzendverkeer, en welke niet 

• hoe u rondzendboekjes moet invullen: voorzijde, elke pagina, achterzijde 

• hoe u zegels kunt bevestigen: plakker, hawid strookje en pergamijn zakje 

• de notering van de zegel: catalogus nummer, kwaliteit en prijs 

 

De workshop staat onder leiding van Joop van Gils geassisteerd door Frank 
Stokmans en Henk Janssen. Het aantal deelnemers is gemaximeerd op +/- 10. 
Mochten er (veel) meer aanmeldingen zijn dan zal in het najaar de workshop 
worden herhaald. 

Let op !   

Als u zich opgeeft voor de workshop dient u rond 18:00 uur (uiterlijk 

18:15 uur) aanwezig te zijn in d’n Turfberg. U dient zelf mee te nemen: 

1. pincet 

2. schaartje (klein) 

3. balpen 

 

De verenging zorgt voor rondzendboekjes, plakkers, pergamijn zakjes, hawid 
strookjes en natuurlijk een aantal postzegels om mee te oefenen.  

Aanmelden kan op de volgende manier: 

 E-mail:  Henk Janssen  henk.janssen@onsmail.nl  

 E-mail:  Frank Stokmans f.stokmans@onsbrabantnet.nl  

 Telefoon: Henk Janssen 06-10710778 (overdag) 

      040-2015447 (avond) 

 Zondagse beurs: Frank Stokmans 
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COMMISSIE NALATENSCHAPPENCOMMISSIE NALATENSCHAPPENCOMMISSIE NALATENSCHAPPENCOMMISSIE NALATENSCHAPPEN    

NALATENSCHAP DHR. SCHEERDER 

Afgelopen maand is de complete Commissie Nalatenschappen in actie gekomen 
om de postzegelverzameling van wijlen de heer Albert Scheerder te bekijken en 
zijn erfgename te informeren en van advies te dienen. 

Albert was enige tijd lid van onze vereniging en hij had grote plannen om, nu 
hij weer wat meer tijd aan zijn hobby zou kunnen wijden, zijn verzameling 
Nederland te ordenen. Helaas heeft hij die mooie plannen niet meer kunnen 
verwezenlijken. 

De nalatenschap bestond uit een mooie verzameling Nederland, op enkele 
topwaarden na, compleet. Een aantal fraaie afstempelingen en roltanding-
zegels met firmaperforatie gaven de verzameling een extra cachet. Ook de 
mappen FDC’s ontbreken niet, helaas zonder de eerste jaren.  

Het land Roemenië had heel lang zijn warme vakantie belangstelling en dit 
heeft geresulteerd in een alleszins fraaie postzegelverzameling van dat minder 
courante verzamelgebied, bestaande  uit twee mooie, dikke albums en een 
aantal goed gevulde stockboeken. Helaas was te zien dat Albert kennelijk geen 
tijd meer heeft gehad om de inhoud van de stockboeken naar de albums te 
transporteren. 

De Commissie was na kort overleg tot eenstemmig oordeel gekomen 
betreffende de geschatte waarde van de verzamelingen. Tevens heeft de 
commissie advies verstrekt hoe die optimaal te gelde gemaakt zou kunnen 
worden. Na wat herinneringen aan ons oud-vereningslid te hebben opgehaald  
werd de bijeenkomst besloten met een hartelijk woord van dank voor ons werk. 

 

Leo van Hoof  

(Commissie Nalatenschappen) 



M
E
I 
2
0
1
4
 

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

12 

NIEUW UITGIFTENNIEUW UITGIFTENNIEUW UITGIFTENNIEUW UITGIFTEN    

EERSTE ZELFKLEVENDE POSTZEGELS  

MET ONREGELMATIGE STANS 

Nederland is twee unieke nieuwe postzegels rijker. Dat komt door zowel de 
afbeelding als door de vorm van deze zegels. PostNL brengt namelijk de eerste 
zelfklevende, niet rechthoekige postzegels in Nederland uit. Deze hebben een 
onregelmatige stans en zijn speciaal ontworpen voor de Dag van de Jeugd-
Filatelie 2014. Met dit nieuwe ontwerp wil PostNL de postzegel begrijpelijker 
maken voor de gebruiker. 

De twee illustraties – van een ‘postegel’ en 
‘postduif’ – beelden de directheid, vrolijkheid en 
spontaniteit van kinderen uit. “Zij zijn vaak bezig 
met het plakken van stickers. Daarom kozen we 
twee leuke illustraties, waar kinderen zelf mee 
aan de slag kunnen. We kozen voor de postegel, 
uit het woord postzegel. Die had een vriendje 
nodig en dat werd de postduif. Twee postzegels 
als icoontjes voor jongeren”, verklaart vormgever 
Pieter Vos van bureau 75B, dat ook de 
Verjaardagspostzegel uit 2009 heeft ontworpen. 

Voor PostNL was direct duidelijk wanneer deze bijzondere postzegels uitgereikt 
moesten worden. Dit was tijdens de Dag van de JeugdFilatelie 2014, aan voor-
zitter Adrie van der Veer van JeugdFilatelie Nederland. Van der Veer is trots dat 
de vereniging én de dag eigen postzegels hebben. “Nieuwe postzegels, speciaal 
ontworpen voor jonge verzamelaars. Of – zoals wij dat noemen – voor de 
jeugdfilatelisten. Daar zijn we enorm blij mee. Deze uitgifte laat zien hoe leuk 
en leerzaam de jeugd het vindt om postzegels te verzamelen.” JeugdFilatelie 
Nederland bevordert het filatelistisch jeugdwerk via allerlei jeugdverenigingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: PostNl  



VRAGEN & TIPSVRAGEN & TIPSVRAGEN & TIPSVRAGEN & TIPS    

Vraag: wat is Guilloche ? 

Een guilloche of guilloché is een geometrische 
figuur bestaande uit vele fijne lijnen die elkaar 
kruisen, zigzaggen of slingeren in een maaswerk 
van bogen en golven. Guilloches worden vaak 
gegraveerd als decoratie op metalen, ivoren of 
houten oppervlakken van bijvoorbeeld sieraden 
zoals Fabergé-eieren en polshorloges. 

In de 19e eeuw en begin 20e eeuw werden ze 
ook veel in neoklassieke architectuur toegepast. 
Tegenwoordig worden guilloches hoofdzakelijk 
aangebracht als beveiliging tegen namaak op 
bankbiljetten en andere waardepapieren. 

De guilloche techniek 

De draaibank waarmee een guilloche 
gegraveerd wordt heet een guillocheer-
machine, en de graveerstift is zelf een 
guilloche. De guillocheermachine werd in 
1820 uitgevonden door de drukkerij 
Perkins & Bacon in Londen als middel 
tegen vervalsingen van waardepapieren 
zoals bankbiljetten en postzegels.  

 

De grafische ontwerper Oxenaar heeft destijds met guillocheer-
werk de Nederlandse bankbiljetten van 5 en 10 gulden ontworpen. 
Deze machine werd gedeeltelijk door computers aangestuurd. 
Op de voor- en achterzijde van het 5 en 10 guldenbiljet staan 
ingewikkelde, moeilijk na te maken cirkel- en ovaalvullingen met 
rechte en gebogen lijnen. 

Dezelfde ontwerper heeft ná een 
tijdrovende experimenteerperiode deze 
guillocheer-techniek met de nodige lineaire 
structuren ook weten toe te passen voor 
de Zomerzegels van 1970. Deze zegels 
waren destijds een wereldprimeur in de 
postzegelwereld. 

Grafisch ontwerper Oxenaar maakte voor 
de uitwerking van zijn ideeën gebruik van de 
technische mogelijkheden van de computer.  
Met behulp van een computerbestuurde tekenmachine 
ontstonden lineaire structuurtekeningen op een post-
zegel (22 x 22 mm). Dergelijke grafisch tekeningen 
werden tot een element van waarborg van een 
waardepapier.  
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VRAGEN & TIPSVRAGEN & TIPSVRAGEN & TIPSVRAGEN & TIPS    
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Toepassingen van de guilloche-techniek in de filatelie 

De New York Times schonk in 1970 zelfs aandacht aan de 
postzegelprimeur maar wel met de constatering: “Geen 
nieuws onder zon.” De krant vergeleek deze zomerzegels 
met ’s werelds oudste postzegel, de Britse Penny Black, uit 
1840. De beeltenis van koningin Victoria was namelijk 
gegraveerd op een achtergrond van ingewikkelde structuren. 

In 1940 gaf de Duitse bezetter een serie guilloche-
opdrukzegels uit die zelfs de naam "Guilloche" heeft 
gekregen. Postzegels van het type "Vliegende Duif" 
werden van een overdruk voorzien die bestond uit een 
netwerk van gekrulde lijnen en nieuwe waardecijfers. 
De duif werd symbolisch gevangen in een kooi van 
tralies. De serie staat dan ook beter bekend onder de 
naam "de duif achter tralies" of kortweg "Tralie-zegels".  
De duif kon niet geheel worden bedekt en weggewerkt. 

Tegenwoordig worden nog steeds geguillocheerde 
deelafbeeldingen gebruikt voor postzegels zoals te de 
lijnen op de 44 cent zegel uit 2007. 

Een guilloche op 
een dure franse 
luchtpostzegel 
van 50 Francs. 

 

 

 

 

Guilloche op postzegels 

De guilloche werd zelden toegepast bij postzegels. Hiervoor werden andere 
middelen, zoals een watermerk, handiger gevonden. Dit mede, omdat een 
postzegel maar een beperkte grootte heeft. 

De guilloche-techniek wordt in sommige 
landen nog wel eens gebruikt om de 
randen van postzegelvellen onbruikbaar 
te maken. Guilloche-velranden komen 
onder meer voor bij postzegels uit 
Frankrijk, Luxemburg en België. 

 

 

 
Bron: Ruud van Capelleveen, 1999 - 2009 
Auteur van Postzegels kopen en verkopen 



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. 




