
PERIODIEKE 

UITGAVE  

VAN DE 

POSTZEGELVERENIGING  

VALKENSWAARD E.O. 

NOVEMBER 2014 



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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ORGANISATIEORGANISATIEORGANISATIEORGANISATIE    

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 

Secretaris Vacature 
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 van vrijdag 14 november 2014 met 
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 12 december 2014 

Vrijdag 9 januari 2014 

AGENDA BIJEENKOMST 

1. Welkom 

2. Mededelingen 

3. Rondvraag 

4. Loterij 

5. Veiling 

6.  Ruilen van postzegels 

VOLGENDE BIJEENKOMSTEN 

RUILBEURSAGENDA 

DATUM TIJD   PLAATS LOCATIE ENTRÉE 

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

1 gratis drankje + 1 gratis lot 
€ 2.50  

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

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

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

9-nov 10:00-13:00 
  
Waalre 

Ontmoetingscentrum "De Pracht", De Pracht 2 

Entréeprijs incl koffie/thee 
€ 2.00  

9-nov 10:00-13:00   Boxtel Gemeenschapshuis De Walnoot (+Telefoonkaarten) € 1.00  

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

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

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

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

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

6-dec 10:00-16:11   Lommel 
Ruilclub "Kruispunt", Parochiezaal Lommel Barrier 

1 gratis drankje + 1 gratis lot 
€ 2.50  

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

30-nov 9:30-15:30  Weert 
Scholengemeenschap Philips van Horne, Wertastraat 1 

GROTE VEILING, jeugdhoek en handelarenstands 
€ 1.50  



Henk opent de clubavond om 20:15u en heet alle aanwezigen een hartelijk 
welkom! Er zijn 28 leden aanwezig ! 

De volgende mededelingen worden door Henk gedaan: 

• Henk en Paul bedanken Natasja Tilleman, Peter van Wijnen en Petra Jansen 
voor hun bijdrage en aanwezigheid bij de Seniorenmarkt, maar in het 
bijzonder Leny van Esch met haar motief verzameling “Kantklossen”,  ook 
dit jaar was het weer een succes! We hadden een mooie plaats en behoorlijk 
wat aanloop. Men verwacht dat deze markt best nog eens één of twee 
nieuwe leden kan opleveren! 

• De clubavond wordt als volgt ingedeeld: loterij, Postzegelquiz (van 10 min.) 
en clubveiling ! 

Uit de zaal maakt Harry v.d. Heuvel de aanwezigen er op attent dat aan zijn 
tafel een jarige zit, namelijk Hans de Beste, die 75 jaar is geworden. Applaus! 

Peter meldt de vergadering, dat aan de Quiz altijd een prijs is verbonden; een 
tegoedbon van € 7,50 te besteden bij onze semi-handelaren. Maar door een 
communicatiefoutje kan het “schriftelijk bewijs” vanavond niet aan de winnaar 
worden overhandigd! Dit wordt in november alsnog gedaan!  
(redactie: Het is dus een tegoed-tegoedbon geworden!). 

Henk nodigt Peter van Wijnen uit om met de loterij te starten, hierbij krijgt hij 
ondersteuning van Harry v.d. Heuvel. Er zijn 374 loten verkocht ! Er zaten een 
paar kostbare kavels bij met dank aan Henk Janssen, die voor de “input” zorgt! 

Vervolgens wordt er door Paul en Peter met de Quiz gestart. Er wordt nog een 
korte toelichting gegeven; de vragen zijn uit het alom geprezen kerstcadeau 
van twee jaren terug “Postzegels & Postzegels verzamelen” en de Speciale 
Catalogus Nederland. De opstellers hebben geprobeerd de vragen makkelijker 
te maken! Of dat gelukt is zal straks blijken. Men krijgt 10 min. om de quiz in 
te vullen. Nadat de ingenomen formulieren gecontroleerd zijn, blijkt dat de 
moeilijkheidsgraad toch aan de hoge kant is geweest. Peter van Wijnen mag de 
winnaar bekent maken, het is Mia de Laat met 7 goede antwoorden. Proficiat ! 
De winnaar van de vorige keer had er 8 goed. Volledige resultaten: 

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

 10/9 =>  0 (0)  4 => 12 (8)  

    8 =>  0 (1)  3 =>  5 (5)  

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

    6 =>  4 (2)  1 =>  0 (2)  

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

 

Tijdens het controleren door Paul en Peter van de Quiz hadden de aanwezigen 
de gelegenheid nog de veilingkavels te bekijken! 

vervolg zie pag 6 ... 

VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    

VERSLAG CLUBAVOND 10 OKTOBER 2014 
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... vervolg van pag 5 

Bij afwezigheid van de heren Cox, Sutherland en van Gils, treedt Henk voor het 
eerst op als veilingmeester, met ondersteuning van Petra! Ook dit duo is 
geslaagd. Van de 29 kavels zijn er 25 verkocht een prima resultaat. 

Om 22:00u zijn de meeste leden naar huis.  

Peter Wittgen (12-10-2014) 
Secretaris (aftredend) 

      De volgende leden hebben zich afgemeld: 

 Hr. en Mevr. De Brouwer 
 Hr. van den Ouden 
 Hr. van Engelen 
 Hr. Sutherland 

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    
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VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    



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

1 �� Nederland 676-680  OS 1956   € 11.00  € 2.50  1   

2 �� Nederland 779/83, 731/35, 764-65   € 17.50  € 3.50  2   

3 �� Ned.Antillen 209/10   € 12.00  € 3.00  3   

4 �� Ned.Antillen 271/74, 370   € 6.50  € 1.75  4   

5 � Luxemburg  1585/88, 1659/62, 1690/93    € 13.00  € 3.50  5   

6 � Nederland 2077/82   € 6.20  Bod 6   

7 � Nederland V 2065/76 prov. velletje   € 11.00  € 1.00  7   

8 � Al Qiwain Treinen     Bod 8   

9 � Nederland pzb 82b   € 65.00  € 6.00  9   

10 � Nederland M 302   € 3.50  Bod 10   

11 �� Denemarken Post Faerge   € 19.70  € 3.00  11   

12 �� Nederland Blok 2776   € 8.00  € 1.60  12   

13 �� Nederland 563/67   € 37.50  € 10.00  13   

14 � Nederland 428/42   € 14.00  € 3.50  14   

15 �� Nederland 583/87   € 22.00  € 5.50  15   

16 � Bulgarije Mapje 125 zegels   € 9.75  € 1.00  16   

17 � Luxemburg  Mapje 125 zegels   € 15.75  € 1.00  17   

18 � Nederland Mapje 75 zegels     € 1.00  18   

19 � Div. landen Mapje 100 zegels   € 9.75  € 1.00  19   

20 � Denemarken Mapje 100 zegels   € 11.75  € 1.00  20   

21 �� Bulgarije 3546/51 + vel 3703/08 +vel     € 2.50  21   

22 � Belgie 411/18, 404/06     € 5.00  22   

23 � Spanje Div zegels meest postfris     € 2.00  23   

24 � Vietnam Restand RZB       € 5.00  24   

25  Nieuw Guinea Div zegels meest postfris     Bod 25   

26 � Korea 2 Blokken     Bod 26   

27 �� Polen 2 Blokken     Bod 27   

28 � Ned.Antillen Div.zegels     Bod 28   

29 � Deuts Reich 548/53     Bod 29   



      ONZE JARIGEN IN NOVEMBER 
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LEDENNIEUWSLEDENNIEUWSLEDENNIEUWSLEDENNIEUWS    

Alle jarigen 
  van harte gefeliciteerd  
    en een fijne dag gewenst 

Dhr. Gielis   1-11 
Mw. K. Moonen - Paspont 26-11 

WIJZIGING REKENINGNUMMER 

Beste leden, 

Al enige tijd had onze vereniging twee rekeningen; één bij de ABN AMRO en 
één bij de Regiobank.  

Voor de eerste 2 jaar bij de ABN ARMO gold een laag tarief en waren de kosten 
zeer redelijk, maar nu werden de bankkosten met meer dan 500% verhoogd! 

Tijdens de bestuurvergadering in juli heeft het bestuur unaniem beloten de 
rekeningen bij de ABN ARMO en de Regiobank op te heffen en al het geld bij de 
Rabobank onder te brengen wat een aanzienlijke besparing oplevert. 

Sinds een maand heeft onze vereniging een nieuwe rekening en dus een ander 
rekeningnummer (zie ook pagina 3). Het nieuwe nummer is: 

   NL 97 RABO 0191821241  
 t.n.v. Postzegelvereniging Valkenswaard E.O. 

Let op dat u volgend jaar de contributie overmaakt naar dit nieuwe nummer ! 

Bij voorbaat dank, 

Petra Jansen (penningmeester) 
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LOTERIJLOTERIJLOTERIJLOTERIJ    

De komende clubavond zijn deze zegels te winnen in de 
loterij. Daaronder veel motief, series Nederland jaren ‘50 
en de tête-bêche paren uit Zwitserland (zie ook pag. 14). 
Veel geluk in de loterij. 



N
O
V
E
M
B
E
R
 2
0
1
4
 

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

. 

10 



SCHENKING VIGH 

Afgelopen maand hebben wij de afrekening van de rondzendboekjes van ons 
oud-lid Gyuszi Vigh bij mevrouw Vigh afgehandeld. Zij heeft daarbij voorgesteld 
om het bedrag te schenken aan de vereniging. Inmiddels is een bedrag van 
bijna € 15,- aan de penningmeester door mij overgemaakt. 

Daarnaast heeft Gyuszi bij leven aangegeven dat de betreffende rondzend-
boekjes, nadat ze uit roulatie zijn genomen, eveneens aan de vereniging 
geschonken mochten worden. Binnenkort zullen deze dan ook worden geveild, 
wat hun schenking hopelijk nog veel hoger zal maken. 

Bedankt heer en mevrouw Vigh, 

Frank Stokmans (rondzendleider). 
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RONDZENDVERKEERRONDZENDVERKEERRONDZENDVERKEERRONDZENDVERKEER    

RONDZENDBOEKJES N.A.V. WORKSHOP 

Voor de vakantie hebben we een Workshop Rondzendverkeer georganiseerd. 
Bij die gelegenheid hebben een aantal leden geleerd hoe rondzendboekjes te 
vullen en hebben we aan de aanwezige leden rondzendboekjes verstrekt.  

Een mooie gelegenheid om de boekjes ook daadwerkelijk te vullen met leuk 
materiaal en in het rondzendverkeer te laten lopen. Dit geldt uiteraard ook voor 
de leden die niet bij de workshop aanwezig zijn geweest. Zijn er nog leden die 
meer informatie over het maken van boekjes willen hebben, dan heeft de 
vereniging daarvoor nog voldoende materiaal voorhanden. 

Frank Stokmans (rondzendleider).  

ADVERTENTIE INSTALLATIEBEDRIJF VAN DER SCHOOT 

Inmiddels staat de advertentie van bovenstaand bedrijf al zes jaar 
in ons maandblad. Al die tijd heeft geen enkel lid zich bij de vereniging gemeld 
dat zij bij dit bedrijf een CV-ketel of een badkamer heeft laten plaatsen.  

Wij ontvangen pas inkomsten van deze Advertentie zodra één van boven-
genoemde feiten heeft plaatsgevonden. Heeft iemand de afgelopen tijd een 
dergelijke aankoop gedaan maar is dit vergeten te melden bij Van der Schoot 
of bij de vereniging, doe dit dan alsnog. Onze verenigingskas vaart er wel bij. 
Ook de kas van       is er dan al goed mee gevaren. 
 
Wij kunnen ons niet voorstellen dat er nog niemand binnen onze vereniging 
klant is (geworden) van Berry van de Schoot. Bent u het vergeten te melden 
doe het dan alsnog even en neem desnoods contact op met ondergetekende. 
Die wil dat dan graag voor de vereniging regelen. 

Bedankt. 

Petra Jansen (penningmeester).  

VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    



DE MYSTERIEUZE POSTZEGELPUZZEL 

Dat is de titel van een boek van Bert Wiersema van uitgeverij 
Uitgeversgroepjongbloed. Dit boek maakt deel uit van de 
spannende kinderboekenserie Detectivebureau Iris en Ko. 
Bestemd voor kinderen met leesniveau AVI 5 (6 tot 8 jaar). 

Koos krijgt een opdracht voor zijn detectivebureau! 
Postzegelhandelaar Feddema heeft een geheimzinnige klant. 
De man verkoopt aan meneer Feddema steeds een heleboel 
zeldzame postzegels. Zo zeldzaam, dat er eigenlijk helemaal 
niet zo veel van kunnen bestaan. Als de man ze allemaal 
verkoopt, zijn de postzegels straks veel minder waard…  
Iris en Koos gaan uitzoeken wie de man is en hoe hij aan al die zegels komt. 
Kapers speurhondenneus brengt hen naar een groot, oud huis. Koos en Iris 
moeten kiezen: durven ze zelf in te breken om bewijzen te verzamelen? 

Misschien een leuk kado om aan Sinterklaas te vragen voor de (klein)kinderen.  

Veel leesplezier, 

De redactie. 
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ARTIKELARTIKELARTIKELARTIKEL    

PUZZEL IN SHERLOCK HOLMES ZEGELS 

Naar aanleiding van de postzegelquiz dacht ik ineens weer aan een puzzel die 
door de Royal Mail in de postzegels van Sherlock Holmes is verstopt. 

Sherlock Holmes, de beroemdste detective aller tijden, is tot leven gewekt door 
Arthur Conan Doyle. Over hem en zijn geesteskind zijn diverse postzegels 
verschenen. In 1993 verscheen er een strip van  5 engelse postzegels met de 
avonturen van Sherlock Holmes. 

In deze zegels is een aardigheidje verborgen, in de vorm van een “puzzel”.  
Nu zou ik u het antwoord meteen kunnen geven, maar het is veel leuker om 
dat pas in een volgend periodiek te vermelden, dan kun u zelf even puzzelen.  

Ik geef u één hint: in elke zegel zit een letter verborgen. 

Veel puzzelplezier, 

De redactie. 



ARTIKELARTIKELARTIKELARTIKEL    
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FRANKEERZEGELS VAN  

KONING WILLEM-ALEXANDER MET JAARTAL 

Wist u dat de langlopende frankeerzegels van Koning 
Willem-Alexander zijn voorzien van een jaartal?  
Het jaartal 2013 staat in de rechterbovenhoek. Inmiddels 
zijn de eerste exemplaren opgedoken met jaartal 2014. 

De blauwe zegel met tarief 1 is als eerste gesignaleerd, 
maar er zijn inmiddels ook exemplaren van de grijze zegel 
met het tarief ‘internationaal’ met jaartal 2014 bekend. 
Van de rode zegel met tarief 2 zijn nog geen meldingen. 

Pas op! De barcode en het artikelnummer op de velletjes 
is gelijk voor de zegels met 2013 of 2014 (zie onder).  
Het lijkt er dan ook op dat PostNL de zegels niet in de 
jaarsets gaat uitleveren. Omdat het jaartal in het zegel-
beeld aanwezig is, zal de NVPH de zegels met jaartal 2014 wel als nieuwe 
hoofdnummers opnemen. De jaartalvarianten zullen aan het eind van het jaar, 
dus na de decemberzegels, in de catalogus worden opgenomen, zowel voor 
2014 als voor eventueel volgende jaren. U kunt ze nu nog op het postkantoor 
kopen voor 64 eurocent, in januari betaald u 69 eurocent per zegel. 

TARIEFVERHOGINGEN POSTNL EN BPOST JANUARI 2015 

In het periodiek van sept. 2014 hintten we al op een stijging van de tarieven 
en met ingang van 1 januari 2015 is het zover. Dan gelden voor het versturen 
van brieven in binnen- en buitenland met PostNL de volgende basistarieven: 

• brieven in Nederland: € 0,69 (was € 0,64) 

• brieven met buitenlandse bestemming: € 1,15 (was € 1,05) 

• pakket in Nederland tot 10 kg blijft ongewijzigd € 6,95.  

De Decemberzegel is voor 2014 al verhoogd naar € 0,59 (was € 0,55). 

Het is al de 7de stijging in 5 jaar tijd !  

Ook de belgische post verhoogd met ingang van 1 januari 2015 de tarieven: 

• genormaliseerde zending België € 0,72 (was € 0,70). Per stuk € 0,77. 

• genormaliseerde zending Europa €1,10 (was € 1,07). Per stuk € 1,20. 

• genormaliseerde zending Wereld €1,32 (was € 1,29). Per stuk € 1,42. 

Voor meer informatie over genormaliseerde en niet genormaliseerde zending 
zie het periodiek van oktober 2014 pag. 12. 

De redactie. 



Wat is tête-bêche (of keerdruk) ? 

Tijdens de postzegelquiz was dit één van de vragen. Niet zozeer over de vraag 
dan wel over het antwoord was enige discussie. De drie mogelijke antwoorden: 

1. alle kopjes kijken in dezelfde richting 

2. kopjes die met de korte zijde omgekeerd aan elkaar zitten 

3. zegels die kopstaand tegen elkaar zitten 

 

De term tête-bêche is frans en kan vrij vertaald worden als “kop en staart”.  
In het nederlands wordt ook wel de term keerdruk gebruikt (duits Kehrdruck). 
De letterlijke betekenis van tête-bêche volgens Michel:  

“horizontaal of verticaal zegelpaar dat direct, of door stroken gescheiden, 

samenhangt en waarvan de afbeelding t.o.v. elkaar kopstaand is”.  

Deze betekenis geeft dus geen beperking aan wat betreft: 

1. de lange zijde of korte zijde, beide zijn mogelijk. 

2. de afbeelding van de zegel, het mogen twee verschillende zegels zijn. 

Terugkomend op de quizvraag: het enige juiste is antwoord 3, antwoord 2 legt 
teveel beperkingen op. Die vraag is dus beantwoord ! 

Onderstaand een aantal voorbeelden van tête-bêche zegels. 

 

 

 

 

 

 

Nederland Wilhelmina uit 1924  België telefoonzegels Leopold II 

 

 

 

 

 

Zwitserland: paartje Wilhelm Tell, 
   paartje Wilhelm Tell en Tellknabe  
        India zegels uit 1990 

Nu ik toch zo grondig bezig ben laat ik in het volgende periodiek een aantal 
verschillende oorzaken de revue passeren waardoor een tête-bêche kan 
ontstaan met bijbehorende voorbeelden. 

De redactie 

PS: Bovenstaande tête-bêche zegels van Zwitserland zijn komende  
 clubavond te winnen in de loterij. 

VRAGEN & TIPSVRAGEN & TIPSVRAGEN & TIPSVRAGEN & TIPS    
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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. 




