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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 



ORGANISATIEORGANISATIEORGANISATIEORGANISATIE    

Maandblad van de Postzegelvereniging Valkenswaard E.O. 

 19e JAARGANG maart 2015 
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Postzegelvereniging Valkenswaard E.O. is opgericht op 18 januari 1991 en is 
gevestigd te Valkenswaard. De gegevens van onze vereniging: 
 Verenigingenregister nr: v40239976 
 Rekening nr Rabobank: NL 97 RABO 0191821241 
          t.n.v. Postzegelvereniging Valkenswaard E.O. 
 Website: www.postzegelverenigingvalkenswaard.nl 

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

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

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 

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 

Algemeen Bestuurslid Dhr. J. Poos 
De Smelen 91 
5551 CT  Valkenswaard 

 
Tel: 040-2011967 
j.b.poos@kpnmail.nl 



AGENDAAGENDAAGENDAAGENDA    

Uitnodiging voor de ledenbijeenkomst van vrijdag 13 maart 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 10 april 2015 

Vrijdag 8 mei 2015 

AGENDA BIJEENKOMST 

1. Welkom 

2. Mededelingen 

3. Rondvraag 

4. Loterij 

5. Wilde Veiling 

6. Ruilen van postzegels 

VOLGENDE BIJEENKOMSTEN 

RUILBEURSAGENDA 

DATUM TIJD   PLAATS LOCATIE ENTRÉE 

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

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

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

1 gratis drankje + 1 gratis lot 
€ 2.50  

7-mrt 12:00-16:00   Heeze 
Dorpshuis 't Perron (Schoolstraat 48), incl. wilde 

veiling 
€ 1.50  

8-mrt 8:30-14:30   Genk St.-Jan Berchmnascollege, Collegelaan 1 ? 

8-mrt 10:00-13:00 
  
Waalre 

Ontmoetingscentrum "De Pracht", De Pracht 2 

Entréeprijs incl koffie/thee 
€ 2.00  

8-mrt 10:00-13:00   Boxtel Gemeenschapshuis De Walnoot (+Kerstblikken) € 1.00  

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

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

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

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

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

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

1 gratis drankje + 1 gratis lot 
€ 2.50  

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



Welkom: 

Henk opent precies 20:15u de vergadering. De opkomst is duidelijk veel hoger 
dan het afgelopen jaar, namelijk 38 leden. Vandaag is de dhr. Seegers als gast 
aanwezig. 

In zijn welkomstwoord memoreert Henk dat het vandaag vrijdag de 13de is!  
Hij maakt de opmerking “zijn er nog gelovigen in de zaal ?  
U kunt nu nog gaan”. (niemand is gegaan!) 

Hij geeft even een toelichting hoe deze avond wordt ingedeeld 
aan de hand van ‘n sheet. Omwille van de duur van de 
vergadering is besloten een korte pauze in te lassen, waarin 
we de trekking van de loterij doen en er tijd is om de veiling-
kavels te bekijken. Lotjes kunnen gekocht worden bij Natasha 
en Peter. 

Henk merkt op dat het afgelopen jaar zijn eerste volle jaar als voorzitter is! Hij 
heeft toen een lange toespraak gehouden en wil het dit jaar maar kort houden. 
Als je mij vraagt hoe het met onze vereniging gaat, dan zou ik u antwoorden 
“z’n gangetje” en dat is best geruststellend. Vooral gezien het feit dat veel 
verenigingen het moeilijk hebben of zelfs ophouden te bestaan. Nee, onze 
vereniging is zelfs van 74 naar 77 leden gegroeid en de “teller” staat nu zelfs 
op 79 leden. 

We gaan ook dit jaar weer door met Rondzendingen, veiling, beurs, loterij en 
periodiek. En de kas is goed gevuld; ook belangrijk met ons 25 jarig jubileum 
in 2016! 

Wat willen we extra doen in het komend jaar 2015: 

• Een thema-avond: bijvoorbeeld Frankrijk, Zwitserland en bepaalde 
tijdvakken in Afrikaanse landen. 

• Daarnaast willen we ook weer één of meerdere cursussen organiseren. 
Bijvoorbeeld: cursus “ Watermerken” en “Tandingen”. 

Ook staan er weer een postzegelquiz in de planning en 4 Wilde veilingen.  
Het belooft een leuk jaar te worden. Eigenlijk staat niets ons in de weg om het 
volgend jaar het 25 jarig jubileum te vieren. Dat geeft mij als voorzitter 
voldoening en tevredenheid; wat kun je nog meer wensen. En daarmee is alles 
eigenlijk gezegd, aldus Henk. 

Als enige mededeling meldt hij “dat 
alle aanwezigen de 2de consumptie 
gratis krijgen aangeboden namens 
het bestuur.” 

 

 

 

VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    

VERSLAG JAARVERGADERING 13 FEBRUARI 2015 
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WILDE VEILINGWILDE VEILINGWILDE VEILINGWILDE VEILING    
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Tijdens de a.s. clubavond in maart organiseert de Postzegelvereniging 
Valkenswaard e.o. zijn 11e 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 



Secretarieel verslag: 

Peter brengt eerst het “Jaarverslag 2013” in stemming ter goedkeuring. Het in 
ons periodiek van febr. ’15 nogmaals gepubliceerd en wordt dus niet door de 
secretaris voor gelezen. Er zijn hierover géén vragen c.q. opmerkingen. Dus is 
het bij deze door de vergadering goedgekeurd. 

 

Peter geeft een toelichting op het Jaarverslag 2014. 

De volgende punten uit het jaarverslag: 

• Afgelopen jaar zijn er géén leden overleden. Het aantal leden is gestegen 
van 74 naar 77 leden! 

• Aantal bezoekende leden van de clubavonden blijft rond de 29/30 leden 
hangen met uitschieters in juni 20 en december 38 leden. 

• Dit jaar 3 “Wilde veilingen” (4/03, 12/09 en 12/12- ’14). De laatste Wilde 
Veiling was een grote uitschieter qua aantal ingebrachte kavels, verkochte 
kavels en opbrengst. 

• Ook dit jaar ‘n Quiz met een wat internationaler accent 

• Een (kleine) aanpassing Reglement RondzendVerkeer, die door de 
vergadering is goedgekeurd 

• Dit jaar heeft de voorzitter meerdere malen d.m.v. stukjes in het Periodiek 
of in een woord tijdens de clubavonden, maar ook door leden persoonlijk te 
benaderen gevraagd of er leden bereid waren een bijdrage te leveren aan 
de vereniging, door toe te treden tot het bestuur en wel in het bijzonder 
voor de functie van secretaris! Heeft nog niet  het gewenste resultaat 
opgeleverd. Wel heeft de hr. Jean Poos zich kandidaat gesteld voor de 
functie van “Algemeen Lid” in het bestuur! 

• In mei is een zeer geslaagde “Workshop Rondzendverkeer” gehouden. 

• Dit jaar heeft de vereniging een paar schenkingen c.q. donaties ontvangen. 

• Grote Clubactie minder opbrengst, maar nog steeds belangrijk ! 

• Ook spreekt de secretaris namens alle hier aanwezige leden zijn dank uit 
naar de vrijwilligers van Buurthuis D’n Turfberg 

• Sint/ Kerstman zijn ook dit jaar weer langs gekomen. 

• Binnengekomen Post :K.v.K., Seniorenmarkt, Cultureel Trefpunt 
Valkenswaard en e-mail hr. Beerekamp betreffende een grote beurs in ’t 
Hazzo (Waalre) zo. 22 mrt. ! 

 

Naar aanleiding van het jaarverslag 2014 zijn er geen vragen etc. . en wordt 
(voorlopig) goed-gekeurd. 

 

PS.: Harrie v.d. Heuvel maakt de hier aanwezige leden attent op van de 
 mogelijkheid dat leden die lid zijn van de Rabobank (Valkenswaard e.o.) 
 medio maart in de gelegenheid worden gesteld om verenigingen punten 
 te geven (in het totaal 5) en per vereniging, max 2 punten. Rabo 
 sponsort de gekozen verenigingen naar rato van het aantal toegekende 
 punten ! (Ca. € 3,00 per punt ?) 

VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    
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Financieel jaarverslag: 

Petra (penningmeester) geeft hierbij een toelichting. 

Een paar opmerkingen/ toelichtingen over het financiële “reilen en zeilen” van 
onze vereniging: 

• Dit jaar een batig saldo van € 166,27, hierdoor neemt het vermogen toe! 

• De negatieve kosten van ons Periodiek blijven ’n punt van zorg, niettemin 
blijft het Periodiek de belangrijkste informatie naar al onze leden! 

• “Verkoop clubkavels” groot € 242,10 hebben dit jaar een wezenlijk positieve 
bijdrage geleverd . Dit zijn vaak “schenkingen” van kleine verzamelingen of 
postzegels aan de vereniging. 

• Post “Rente/ Kosten” is voor het eerst negatief. Reden: ABN-AMRO bracht 
sinds jan. 2014 hoge maandelijkse kosten in rekening. Dit is de reden dat 
wij als bestuur besloten hebben om eind 2014 over te gaan naar de 
Rabobank, die weinig of niets in rekening brengt voor verenigingen. 

• In de begroting 2015 is een post van € 1.250,- opgenomen i.v.m. ons 25 
jarig jubileum in 2016. 

• De post Commissie Nalatenschap groot € 150,00 mag niet onvermeld blijven 

• De post “Bestuurskosten” van € 0,00 lokt bij de aanwezigen een applaus uit. 

 

NB.: Hr. van Engelen komt met  het voorstel om per 2016  i.v.m. de hoge 
 kosten voor het 25 jarig jubileum de contributie te verhogen. Is volgens 
 de voorzitter niet nodig, aangezien de vereniging ook na het jubileum 
 nog redelijk financieel gezond blijft! 

 

Kascontrolecommissie: 

Namens de hr. v.d. Heijden voert de hr. van den Ouden het woord. 

Vooraf de opmerking:  

De kascontrole is gelijktijdig uitgevoerd over RondZendVerkeer en de financiële 
administratie van de verenging! 

 

• Er zijn vanuit deze commissie géén op- en aanmerkingen gemaakt op het 
financiële beheer door zowel Rondzendleider als Penningmeester. 

• De commissie adviseert de Algemene Leden Vergadering van de P.V.V. e.o. 
de jaarstukken goed te keuren en het bestuur décharge te verlenen voor het 
gevoerde financiële beleid in het jaar 2014. 

 

De hh. Van den Ouden en Van der Heijden zijn niet meer herkiesbaar, daarom 
wordt aan de vergadering gevraagd nieuwe commissieleden aan te dragen.  
De hr. Grol heeft zich reeds kandidaat gesteld. De hr. van Hest geeft zich 
hiervoor op en de hr. van Engelen zal als reserve worden genoteerd. 

Henk bedankt de commissie voor hun werk in de afgelopen jaren. 

VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    
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PAUZE: 

Door de vlotte gang van zaken tot nu toe liggen we heel aardig op schema. Om 
21:00u gaat de vergadering weer verder. De extra consumptiebon wordt nu 
uitgedeeld. De loterij wordt door Peter gestart. Er zijn 670 loten verkocht!  
Een zeer goed resultaat. Er is verder gelegenheid om naar de ingebrachte 
veilingkavels te kijken 

 

RondZendVerkeer: 

Frank geeft een korte toelichting: 

• De bijdrage van RZV lijkt weinig, maar dit wordt veroorzaakt door de 
daarvoor afgesloten verzekering groot € 145,00. 

• Er zijn het afgelopen jaar maar 5 inzenders t.o.v. 2013 � 8. Hopelijk zal de 
workshop “Rondzendingen” toch noch nieuwe inzenders opleveren. 

• Het aantal deelnemers is met één gestegen naar 30 ! 

• Frank wil van deze plaats de Sectiehoofden bedanken. Er hebben zich geen 
mutaties plaats gevonden. 

 

Veilingzaken: 

Deze wordt gesplitst in twee delen. Joop licht de “Wilde Veiling” toe en Henk de 
overige veilingzaken. Reden: Henk had deze twee punten in één presentatie 
samengevoegd. 

Wilde Veiling: 

• Heeft in de afgelopen drie jaar zijn bestaansrecht wel verworven . Er zijn 3 
van deze veilingen geweest. De 4de is door de WK komen te vervallen. 

• In de mnd. dec. heeft de 10de Wilde Veiling plaats gevonden. Er is toen voor  
€ 490,00 verkocht. Een record. Bij deze veiling mochten er 5 kavels per lid 
worden ingebracht! 

• Ook dit jaar heeft de stijging in het aantal verkochte kavels doorgezet  
(44% � 56% �68% ). 

 

Overige Veilingzaken: 

Ook een mooi resultaat namelijk op jaarbasis; ingebracht kavels 197, verkocht 
126 is gelijk aan 74 % ( 73%). 

NB.:  Petra, Joop, Ed en Martien bedankt. 

 

Beurszaken: 

Martien geeft ’n toelichting: 

• Ruilbeurs heeft 10 x plaatsgevonden. 

• Het aantal betalende bezoekers is duidelijk gedaald. Reden: drie vaste 
bezoekers van de ruilbeurs zijn lid van de vereniging geworden en 
daarnaast zijn een viertal Belgische vrienden een aantal keren niet geweest. 

• Financieel resultaat € 70,00 minder. 

VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    
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Redactie (periodiek): 

Henk geeft een korte toelichting: 

• Het Periodiek is in 2014 10x uitgekomen 

• Door rubriek “Vragen & Tips” en het plaatsen van enkele artikelen werden 
meerdere facetten van onze postzegelhobby nader belicht. 

• Uit reacties van leden blijkt dat het blad goed gelezen wordt.  
Dus “We gaan door”! 

 

Commissie Nalatenschap: 

Ook hier geeft Henk een toelichting: 

Op de commissieleden is het afgelopen jaar meerdere keren beroep gedaan. 

O.a. werd er één nalatenschap ter beoordeling aangeboden met een werkelijk 
prachtige verzameling Nederland, aangevuld met Vaticaanstad en een 
motiefverzameling. Met nog een tweede advies en taxatie door J. Kokx van de 
“Brabantse Postzegel- en Muntenveiling deed deze collectie in de veiling 
belanden. Deze veiling verliep tot grote tevredenheid van de erfgenamen, die 
daar van € 150,00 aan onze verenging schonken. 

 

Dechargeren/ chargeren bestuur: 

Henk neemt het woord en vertelt dat de invulling van de vacante 
bestuursfunctie(s) hem, maar ook de overige bestuursleden, een grote zorg is 
geweest en nog is in het afgelopen jaar! 

Want al meer dan ’n jaar wordt het secretariaat door Peter vervuld, terwijl hij 
officieel het vorig jaar was teruggetreden. Vandaag treedt hij echt terug als 
secretaris en is alleen nog bereid voorlopig de maandelijkse clubverslagen(*) te 
maken. 

Henk wil Peter Wittgen extra bedanken met een fles wijn voor zijn altijd 
gestructureerde verslaggeving en zijn bereidheid om nog een jaar langer 
secretaris (**) te zijn geweest. 

Ook van Paul Grol moeten we afscheid nemen, maar jammer genoeg kon hij 
door andere activiteiten vanavond niet aanwezig zijn. 

 

(*) Jan van Hest stelt de vergadering voor om deze verslaggeving bij t
 oerbeurt te laten doen. Henk vindt dit niet zo’n goed idee, aangezien hij 
 bang is dat sommige leden daardoor worden afgeschrikt om de 
 clubavond(en) te bezoeken. 

(**) Hr. Kloezeman maakt de opmerking/ vraagt “bestaat er binnen de 
 vereniging zoiets als Erelid zijn “. Hierop antwoordt Peter dat dit (nog) 
 niet het geval is, maar dat binnen het bestuur hierover wel gepraat wordt 
 i.v.m. onder andere het komende jubileum. Verder merkt Peter op “dat 
 er dan nog wel andere leden hiervoor in aanmerking komen”! 

VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    
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Verder maakt Henk bekend dat het volgend jaar de penningmeester en 
voorzitter statutair aftreden en doet nogmaals een dringend beroep op de 
aanwezigen om zich kandidaat te stellen voor de functie van secretaris (evt. in 
duo-baan) en Algemeen bestuurslid, waardoor het bestuur weer uit vijf 
personen gaat bestaan. 

Wel kan Henk de vergadering melden dat de hr. Jean Poos zich kandidaat stelt 
voor Algemeen bestuurslid! Henk vraagt de vergadering akkoord. 
De aanwezigen stemmen door applaus volmondig in! 
Jean welkom in het bestuur. 

Nu vraagt Joop van Gils het woord en meldt dat hij als secretaris in het bestuur 
wil gaan zitten, zij het dat Peter de clubavonden blijft verslaan! Maar hij heeft 
nog een verrassing in petto, want namens Martin Sutherland meldt hij dat deze 
bereid is als Algemeen lid in het bestuur te gaan zitten. 
Henk vraagt de vergadering ook nu weer de instemming, wat met applaus 
wordt bezegeld. Door deze mutaties bestaat het bestuur weer uit 5 leden. 
 

Tijdens de vergadering is er ook al spontaan een feestcommissie gevormd  
i.v.m. 25 jarig jubileum! Deze zal gaan bestaan uit: Mevr. Ans Baken, de hh. 
Harrie v. d. Heuvel, Ed Kox, Jaap van den Ouden en Lei Scheffer. 
 

Henk bedankt Marian van Hest voor de mooie kaarten, die zij namens de 
vereniging stuurt naar de jarige leden. 
 

Verder deelt Henk mee dat onze vereniging een stand ( kosten € 10,00) heeft 
gehuurd bij de grote “Verzamelbeurs Eindhoven” (zo. 22 maart, Sporthal ’t 
Hazzo in Waalre). Petra, Frank, Martien en Henk zullen deze bemannen.  
Er kunnen zich nog meer leden hiervoor opgeven. 
 

Na deze toch zéér positieve jaarvergadering, stelt Henk voor om aan de 
clubveiling te beginnen en nodigt Ed uit om deze te leiden en Petra doet de 
financiële administratie. Na een wat lauw begin wordt er in de laatste fase heel 
aardig geboden. Van de 28 kavels worden er 26 verkocht. Een prima resultaat. 
 

In tegenstelling tot de andere jaren wordt rond 22:00u het officiële gedeelte 
van de avond afgesloten. 
 

Peter Wittgen 

Aftredend Secretaris (18-02-2015) 

 

De volgende leden hebben zich afgemeld: 

Hr. Ossenvoort   Hr. van de Heijden  Hr. Grol 

VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    
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ZWITSERS KREGEN GRATIS POSTZEGELS 

Twee jaar geleden wilde Swiss Post de prijzen voor 
A- en B-Post, die sinds 2004 van toepassing zijn (!), 
verhogen. De prijs waakhond intervenieerde, Swiss 
Post ging naar de rechtbank en verloor. Uitspraak: 
"De winsten van de post waren te hoog." 

Na deze vernedering in januari 2014 moest Swiss 
Post de plannen voor prijsstijgingen begraven. De 
prijswaakhond eiste schadevergoeding. Er werd 
overeengekomen dat de prijzen tot maart 2016 niet 
verhoogd mochten worden en dat de postdienst vier 
gratis postzegels aan elk huishouden zou leveren. 

En zo geschiedde: alle 4 miljoen Zwitserse huis-
houdens kreeg in september 2014 een reclame-
folder van Swiss Post met daarin vier WebStamps. 

Bij consumentenorganisaties was de vreugde van 
korte duur. De Stiftung für Konsumentenschutz 
(SKS) beschreef de hele zaak als "reclamecampagne van de post." Het 
Konsumentenforum (KF) deed het af als “een symbolisch gebaar". 
De organisaties hadden liever gezien dat de post andere diensten in prijs zou 
verlagen: "Vooral voor jonge mensen die niets meer te maken hebben met 
postzegels zou dat geschikter zijn geweest" aldus de consumentenorganisaties. 

Omdat de zegels verpakt zitten in een reclamefolder hebben veel zwitsers ze 
meteen bij het oud papier gegooid! Jammer, want elke zegel heeft een waarde 
van 1 frank waarmee een standaard brief van hoogstens 2 cm dik en minder 
dan 100 gram, met de post verzonden worden. Aan de actie is ook nog een 
wedstrijd gekoppeld met prijzen. Op 31 maart 2016 vervallen de WebStamps. 

In het vervolg opletten als er een reclamefolder van PostNL op de mat valt. 

De redactie. 
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LEDENNIEUWSLEDENNIEUWSLEDENNIEUWSLEDENNIEUWS    

Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst 

Dhr. J. van den Ouden  4-3 

Dhr. F. Hermsen    10-3 

Dhr. R. Immerzeel   18-3 

Dhr. P. Rutten    20-3 

Dhr. P. van Gerwen  31-3 
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LOTERIJLOTERIJLOTERIJLOTERIJ    

Deze prijzen zijn te winnen in de loterij. Veel geluk. 



ARTIKELARTIKELARTIKELARTIKEL    
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Postzegels en de Chinese Zodiac 

Met de opkomst van China als wereldmacht komt er ook meer aandacht voor 
de chinese cultuur en gebruiken. Dit is onder andere terug te vinden in de 
postzegels die landen uitgeven. Naast Aziatische landen geven inmiddels ook 
veel westerse landen postzegels uit ter gelegenheid van Chinees Nieuwjaar.  
Dit is vooral prettig voor de thematische verzamelaars van dieren in de Zodiak. 

De Chinese astrologie is gebaseerd op de Chinese dierenriem; achtergrond en 
gebruik zijn vergelijkbaar met de westerse dierenriem of zodiak, maar de 
Chinese dierenriem werkt met jaarlijkse in plaats van maandelijkse tekens.  
Met de viering van het Chinees nieuwjaar (afhankelijk van de stand van de 
maan in januari of februari) verandert het teken: iedereen heeft het teken dat 
is toegewezen aan zijn geboortejaar volgens de Chinese berekening. Naast de 
tekens spelen ook nog een rol: 

• het element: hout, vuur, aarde, metaal, water; 

• even jaren (yang), oneven jaren (yin); 

• het uur van de dag: een klassieke chineese dag is verdeeld in 12 uren; 

• het seizoen: lente, zomer, herfst, winter. 

 
De Chinese dierenriem heeft twaalf tekens zoals te zien in deze afbeelding. 

Volgens de legende nodigde 
Boeddha alle dieren voor een 
feest uit. Tijdens het feest 
werd er een race gehouden 
tussen de dieren. Naar ieder 
van de dieren zou een jaar  
vernoemd worden. De rat 
vertelde de kat dat het feest 
een dag later zou zijn. Zelf 
reed de rat op de rug van de 
os mee en kwam als eerste 
aan. De kat eindigde op de 
dertiende plaats en was te  
laat om een jaar naar zich  
vernoemd te krijgen. Daarom 
achtervolgt hij tot op de dag 
van vandaag nog steeds de rat 
om wraak te nemen voor diens 
bedrog. Tot zover de legende. 

 

Elke 12 jaar verandert het element, waardoor een cyclus van 60 jaar ontstaat. 
De cyclus van 60 jaar begint traditioneel met “yang, hout, rat” en werd voor 
het eerst gebruikt tijdens de Shang-dynastie (tot 1122 vC ) als dagaanduiding. 
Jaaraanduidingen stammen pas uit de Han-tijd (tot 220 nC). De huidige jaar-
cyclus is begonnen in 1984. Tot zover de Zodiak, terug naar de postzegels. 



De eerste zegels ter gelegenheid van het 
Chinees Nieuwjaar met een afbeelding 
van een dier vinden we - merkwaardig 
genoeg - niet in China of Taiwan maar 
in Japan en wel in 1950, het jaar van de 
tijger en 1951, het jaar van het konijn. 

 

 

Een ander aziatisch land dat al zeer lang 
nieuwjaarszegels uitgeeft is Zuid-Korea. 
Als voorbeeld een blokje uit 1957 ter 
gelegenheid van Kerst, maar met een 
hond bij de kesrtboom ter aankondiging 
van 1958, het jaar van de hond. (oplage 
is slechts 2000 stuks; veiling €1200,-). 

 

Pas in 1969 volgt een zegel met een 
haan uit Taiwan, een Chinese republiek. 

China geeft in 1980 de eerste zegel uit 
ter gelegenheid van het jaar van de aap. 
Voor deze zegel worden thans hoge 
bedragen gebogen op veilingen, tot  
wel €1000,-. De zegel kreeg dan ook de 
naam “Golden Monkey”. Heeft u hem in 
uw verzameling? Pas op, van de zegel 
bestaan zeer goede vervalsingen. 
(Kopieren kunnen chinezen als de beste). 

Vrijwel direct na de onafhankelijkheidsverklaring van 
Kazachstan in december 1991 is het land nieuwjaars-
zegels uit gaan geven. De eerste in 1993, het jaar van 
de haan met een afbeelding van de hele dierenriem. 

 

 

 

 

 
 

In datzelfde jaar kwam Nieuw-Zeeland 
met een opmerkelijk velletje met drie 
ronde Kiwi-zegels en een haan op de 
achtergrond, ter gelegenheid van de 
internationale postzegeltentoonstelling 
Taipei’93. 

ARTIKELARTIKELARTIKELARTIKEL    
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Zoals wellicht bekend wagen Aziaten weleens een gokje, zeker als 
ze in een feeststemming zijn. Hierop speelt de commercie handig 
in door een loterij te koppelen aan de verkoop van nieuwjaars-
zegels (zoals onze kraszegels van Kerst 2007). Hiernaast een 
afbeelding van een Japanse zegels uit 1996, het jaar van de rat, 
met een lotnummer (wellicht is op deze zegel een prijs gevallen). 

Zoals reeds vermeldt doen steeds meer westerse landen mee.  
Zo geeft Frankrijk een (duur) blokje uit in een speciaal mapje dat 
alleen aan het filatelieloket verkrijgbaar is. De Verenigde Staten 
en Jersey geven ook zegels uit met Chinese tekens en Grenada 
schroomt niet om Pluto af te beelden in het jaar van de hond. 

Dit jaar 2015 is het jaar van het schaap (of geit of ram, het 
Chinees maakt geen onderscheid), dat is het achtste dier in de 
twaalf jaarlijkse cyclus van de Chinese dierenriem. Volgens de 
Chinese astrologie zijn schapen creatief, een beetje ongewoon, 
rustig maar hartstochtelijk, oprecht en hebben een grote 
verbeeldingskracht. Verder zijn schapen goed gemanierde 
dieren, ongeneeslijke romantici, die er van houden iemand te 
vertroetelen. Het is het meest vrouwelijke van de 12 dieren. 

Beroemdheden geboren in het Jaar van het schaap: 
Koning Willem Alexander, Mark Rutte, Ellen ten Damme, Julia Roberts,  
Julio Iglesias, Mark Twain, Nicole Kidman, Robert De Niro en Whoopi Goldberg. 

Natuurlijk kan Nieuw-Zeeland niet achterblijven met een uitgifte dit jaar. 

Wist u trouwens dat het Chinees Nieuwjaar wel drie tot zelfs vijf dagen wordt 
gevierd. Men geeft elkaar cadeaus - ingepakt in rood papier - en vuurwerk 
wordt afgestoken. Het is ook gebruikelijk dat men schulden afbetaalt, nieuwe 
kleren koopt, en het huis schoonmaakt. Daarnaast is het de gewoonte een 
groot familiemaal te organiseren en de goden te eren. U ziet het is één groot 
feest voor de Chinezen en helemaal als ze postzegels verzamelen van dieren. 
De redactie. 
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Wie was Lovrenc Košir? 

Lovrenc Košir - ook bekend onder de naam Laurenz Koschier - werd op 29 juli 
1804 geboren in Spodnja Luša, Slovenië. Destijds maakte Slovenië nog deel uit 
van de Oostenrijks-Habsburgse monarchie. Daar werkte Košir als postbeambte 
in Laibach - het huidige Ljubljana - dat viel onder de posterijen van Oostenrijk.  

In het kader van een ontwerp voor een Europese posthervorming in 1835 van 
het oostenrijkse Ministerie van Handel te Wenen kwam Košir met het voorstel 
om briefport bij vooruitbetaling te laten voldoen door middel van “aufklebbare 
Brieftaxstempel” (opplakbare postrechtstempels). Deze opplakbare stempels  
zouden aan de adreskant of aan de achterkant kunnen worden aangebracht, in 
plaats van het destijds gebruikelijke lakstempel. Hij noemde het gepresste 
Papieroblate (geperst papier wafers), die vandaag de dag bekend staan als 
postzegels zoals wij die kennen en wel vijf jaar voor de introductie van de 
eerste postzegel in Groot-Brittannië. 

Omdat Lovrenc Košir contact met had Engeland, wordt verondersteld dat hij 
het idee kreeg van James Chalmers, die al een jaar voordat Košir zijn voorstel 
indiende een ontwerp had gemaakt voor een plakbare zegel. Chalmers heeft 
zijn ontwerp echter pas in 1938 ingediend; drie jaar na het voorstel van Košír.   

Het voorstel van Lovrenc Košir werd door de Oostenrijkse postdienst na 
grondige bestudering afgewezen. Pas nadat Groot-Brittannië in 1840 haar 
eerste postzegels had uitgegeven, besloot Oostenrijk tien jaar later in 1850 tot 
de uitgifte van een eerste postzegel.  

In de tijd waarin Rowland Hill tijdens het hervormingsproces van de Britse 
postdienst met een vergelijkbaar idee kwam: de Penny Black. Naast Rowland 
Hill en James Chalmers is Lovrenc Košir dus de uitvinder van de postzegel. 
Hoewel de meeste postzegelverzamelaars Rowland Hill deze eer toedelen, want 
zijn postzegel – waar hij overigens zelf niets in 
zag – werd wel een succes.  

Košir werd vereeuwigd door Joegoslavië op 
verschillende postzegels. Het land erkende  
Lovrenc Košir als de enige echte uitvinder van 
de postzegel. Op 21 augustus 1948, werd een 
herdenkingsserie uitgegeven, die bestond uit 
vier postzegels met zijn portret. In datzelfde 
jaar bracht de Joegoslavische post een 
luchtpostzegel uit met de beeltenis van  
Lovrenc Košir, zijn geboortehuis in Spodnja 
Luša, en een vliegtuig. Het bijzondere aan  
deze postzegels is het aanhangsel. Het heeft 
een inscriptie in het Servo-Kroatisch en in het 
Frans en geeft informatie over de bijdrage 
Lovrenc Košir's met betrekking tot de uitvinding 
van postzegels.  

De redactie 
 
Bron: http://yugoslavian.blogspot.nl/2009/05/lovrenc-kosir-inventor-of-stamps-on.html 
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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. 




