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Veilingzaken ad interim 
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Activiteiten Clubavond Dhr. H.G.J. van den Heuvel & Dhr. P. Wijnen 

Dhr. L.A.H. van Hoof  & 
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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  Dhr. F.V.G.J. Stokmans 
Kerkakkerstraat 40 
5551 TC  Valkenswaard 

 
Tel: 06-30023778 

f.stokmans@onsbrabantnet.nl 

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

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

Commissie 
Nalatenschappen 



VOLGENDE BIJEENKOMSTEN AGENDA BIJEENKOMST 

Uitnodiging voor de ledenbijeenkomst van vrijdag 9 november 2018, aanvang 
om 20:00 uur. U kunt vanaf ongeveer 19:30 uur terecht in Buurthuis D’n Turf-
berg, van der Clusenstraat 4-A Valkenswaard (tel: 040-2010360). 

AGENDA 
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AGENDA BIJEENKOMST 

RUILBEURSAGENDA 

Vrijdag 8 december 
 - Kerstveiling 

Vrijdag 11 januari 

1. Welkom en mededelingen 

2. Loterij 

3. Postzegelquiz 

4. Pauze / ruilen van postzegels 

5. Uitslag postzegelquiz 

6. Clubveiling 

7. Ruilen van postzegels 

DATUM TIJD   PLAATS LOCATIE ENTRÉE 

3-nov 9:30-14:00   Lommel 
Ruilclub "Kruispunt", Parochiezaal Lommel Barrier 

1 gratis drankje + 1 gratis lot (leden € 2,-) 
€ 3,00  

3-nov 9:30-12:00   Eindhoven Trefcentrum Oude Toren, Oude Torenstraat 6b € 1,00  

4-nov 10:00-12:30   Valkenswaard Buurthuis "D'n Turfberg", van der Clusenstraat 4-A € 1,50  

5-nov 18:30-20:30   Bladel Cultureel Centrum den Herd € 1,00  

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

11-nov 10:00-13:00   Waalre 
Ontmoetingscentrum "De Pracht", De Pracht 2 

Entréeprijs incl koffie/thee 
€ 2,00  

11-nov 10:00-13:00   Boxtel Gemeenschapshuis De Walnoot € 1,00  

11-nov 8:00-14:00   Genk St.-Jan Berchmnascollege, Collegelaan 1 ? 

17-nov 9:00-15:00   Leopoldsburg "De Zwaantjes", St. Michielsinstituut - 3970, Baelstraat ? 

18-nov 10:00-13:00   Meijel Gemeenschapshuis "D'n Binger", Alexanderplein 2 € 1,00  

18-nov 9:00-12:00   Hamont-Achel Ruilclub De Grensvrienden, Parochiezaal Hamont-Lo € 1,00  

24-nov 13:00-16:00   Maaseik Zaal Tech. Inst. St.-Jansberg, Weertersteenweg 135 € 1,00  

25-nov 9:30-12:30   Veldhoven D'Ouw School, Oude Kerkstraat 18 € 2,00  

1-dec 9:30-14:00   Lommel 
Ruilclub "Kruispunt", Parochiezaal Lommel Barrier 

1 gratis drankje + 1 gratis lot (leden € 2,-) 
€ 3,00  

1-dec 9:30-12:00   Eindhoven Trefcentrum Oude Toren, Oude Torenstraat 6b € 1,00  

2-dec 10:00-12:30   Valkenswaard Buurthuis "D'n Turfberg", van der Clusenstraat 4-A € 1,50  

3-dec 18:30-20:30   Bladel Cultureel Centrum den Herd € 1,00  



De voorzitter Henk Janssen en ik hadden ons voorbereid op een drukke avond. 
We wisten al dat Frank Stokmans en Martin Sutherland vanavond niet aanwezig 
konden zijn. Verder moest er veel geregeld worden om de “uilen-presentatie” 
te kunnen vertonen. Het leek er even op dat we kort na 20:00 uur zouden 
kunnen openen, maar toen weigerde de geluidsinstallatie en de microfoon. 
Dat waren ook de enige zaken die we thuis niet hadden kunnen testen. Henk 
had afgelopen week al een aantal pagina’s van de presentatie thuis ontvangen 
om te kijken of er geen probleem optrad met de beamer connectie. Om twintig 
over acht kon Henk de vergadering openen met een paar mededelingen: 

1 Afgelopen zondag heeft zich tijdens onze ruilbeurs weer een nieuw lid aan-
gemeld. Dhr. J. de Clippeleir (Joop) uit Eindhoven had in het blad Filatelie 
gelezen dat er in Valkenswaard een beurs was. Na een kort gesprek met mij 
aan tafel besloot hij direct lid te worden en gaf tevens aan vanavond niet 
aanwezig te kunnen zijn. Wij hopen dat Joop snel zijn weg binnen onze 
vereniging zal ontdekken en vaak op onze ruilbeurzen en clubavonden 
aanwezig kan zijn. 

2 Henk heet daarna dhr. Meijer welkom. Jan was vorige maand lid geworden 
maar was ook de eerste keer verhinderd. Jan stelde zichzelf kort voor en gaf 
aan dat hij 30 jaar postzegels verzamelde. Zijn verzamelgebied betreft 
Nederland, België en de Faeröer Eilanden. Daarnaast is hij nu bezig met de 
opzet van een thema-verzameling Europese vogelsoorten. 

3 Vanuit de bar is door Ine gevraagd om steeds het leeg serviesgoed (mee) 
terug te brengen zodat zij na afloop van de beurs niet alles moet ophalen. 

Natasja stelt de vraag hoe het zit met het extra rondzendverkeer. Henk gaf aan 
dat de proef in sectie 1 van start is gegaan en over enige tijd pas bezien kan 
worden wat het resultaat is. 

Harry v. d. Heuvel gaf aan dat mevr. M. v. d. Cruijsem vanavond verhinderd 
was. Henk merkte op dat dhr. P. Grol waarschijnlijk enige tijd niet kan komen. 
Natasja gaf aan dat ook dhr. en mevr. de Laat niet aanwezig konden zijn. 

Omdat Peter van Wijnen nog bezig was met het invouwen van de lotjes stelt de 
voorzitter voor te starten met de lezing over de Uilen. Ons lid dhr. G. Panken 
(Gerard) uit Bladel heeft een presentatie in elkaar gezet over zijn kennis van 
uilen. We hebben kunnen merken dat er toch veel tijd besteed wordt aan onze 
uilen om hun voortbestaan te ondersteunen. We hebben veel soorten uilen 
mogen bewonderen van piepjong tot volwassen. We weten waar ze van leven 
en weten ook wie hun vijanden zijn. Bij diverse soorten uilen konden we de 
geluiden die ze maakten horen. Daarnaast gaf Gerard aan hoe hij via diverse 
websites zijn eigen catalogus over uilen had samengesteld. Een fraai boekwerk 
met bijna 2000 voor hem bekende uilen postzegels. Tot slot liet Gerard nog 
een aantal zegels zien waarop een uil was afgebeeld. Soms was het zoeken op 
de zegel maar met een aanwijzing kon je toch weer het uiltje ontdekken. Onder 
een luid applaus kon Gerard  zijn lezing afsluiten. Tijdens de lezing heeft 
volgens mij niemand een uiltje zitten knappen. 

VANUIT HET BESTUUR 
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VERSLAG CLUBAVOND 12 OKTOBER 2018 



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 
 � = gebruikt (�) = ongebruikt zonder gom 
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VEILING 

Henk bedankte Gerard en kon hem deze duitse postzegel 
met uil overhandigen die nog in zijn verzameling ontbrak. 

Na deze lezing heeft Gerard veel personen aan de tafel 
gehad die interesse toonden in de opzet van zijn catalogus, 
over de uilenkast die opgesteld stond en over uilen 
(zegels). Ik heb achteraf alleen maar positieve reacties 
vernomen van onze leden. Gerard nogmaals bedankt. 

Na een korte pauze kon Peter van Wijnen om 21:50 uur  
starten met de verloting van de uitgestalde prijzen. Zoals 
gewoonlijk waren de prijzen snel van het biljart verdwenen. 
Peter had vandaag voor € 70,80 aan loten verkocht. Peter bedankt voor je 
bijdrage en natuurlijk ook de loten-kopers bedankt voor uw bijdrage in de kas. 

Om precies 22.00 uur kon Eddy de microfoon ter hand nemen om de 32 kavels 
te veilen die op het biljart lagen. Van de 35 aanwezige leden hadden er 15 een 
biednummer afgehaald. Hiervan hebben 11 bieders een of meer kavels weten 
te bemachtigen. Van de 32 kavels die door 6 leden waren ingezet werden er 
slechts 17 verkocht, 15 gingen er retour. De totale omzet bedroeg € 70,10. 

Na het afrekenen door Henk met de kopers en verkopers kon de herinrichting 
van D’n Turfberg weer plaatsvinden. Omstreeks 22:50 uur stonden we allen 
weer voldaan buiten na een ietwat hectische avond. 

Afmeldingen ontvangen van: Mevr. M. van den Cruijsem, Mevr. M. de Laat en 
de heren M. Sutherland, F. Stokmans, J. Clippeleir, L. Mommers, T. van 
Grinsven, P. Grol en C. de Laat. 

Joop van Gils, secretaris. 



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

1 � Duitse Rijk 580/83, 584/85, lp 603 mi € 17,50  € 4,00  1   

2 (�) 
Curacao / 
Ned. Antillen 

138/40, 164/67, 206/08 onc € 25,50  € 5,00  2   

3 (�) Saarland 260/61, 262/63 mi € 16,00  € 4,00  3   

4 (�) Nederland 655/59 onc € 25,00  € 4,75  4   

5 � D bundes p 1592/95 mi € 12,00  € 3,00  5   

6 �� Belg / Lux 2 gelopen rondzend boekjes mi  bod 6   

7 � Nederland dienst 9/15 onc € 62,50  € 9,00  7   

8 � Nederland dienst 16/19 onc € 40,00  € 6,00  8   

9 � Nederland pv1/2 postpakket verz zegels onc € 64,50  € 10,00  9   

10 � Nederland Dienst 25/26 onc € 20,00  € 3,00  10   

11 �� Nederland 238/39 onc € 105,00  € 26,25  11   

12 � Nederland 212/19 olympiade 1928 0nc € 60,00  € 9,00  12   

13 �� Belgie 1984/87, 1992/95, 2029/33 mi € 14,90  € 2,25  13   

14 �� Belgie 2193/96, 2039/41, 2257/59 mi € 15,20  € 2,50  14   

15 �� Belgie 2634/35, 2265/68, 2269/74 mi € 11,70  € 2,00  15   

16 �� Belgie 27 dienstzeg nom. Bfr 275,00 ocb  € 5,00  16   

17 � Curacao lp 69/81 nvph € 20,00  € 3,00  17   

18 � Nederland 18 nvph € 90,00  € 15,00  18   

19 � Nederland 45 nvph € 20,00  € 3,00  19   

20 � Nederland 114/20 nvph € 10,70  € 2,00  20   

21 � Nederland Bl 1839/40, B59 nvph € 8,50  € 1,25  21   

22 � Nederland 1852/54, Bl1855 nvph € 9,30  € 1,25  22   

23 � Nederland V1878/87 nvph € 10,00  € 1,50  23   

24 � Nederland 649/53 kind 1954 nvph € 17,00  € 3,00  24   

25 �� Nederland 702/06  kind 1957 nvph € 15,00  € 2,50  25   

26 �� Nederland kind 1966 + blok nvph € 5,00  € 1,00  26   

27 �� Nederland kind 1967 + blok nvph € 9,30  € 1,75  27   

28 �� Nederland kind 1981 + blok nvph € 6,10  € 1,00  28   

29 �� Nederland Kind 1982 + blok nvph € 7,10  € 1,25  29   

30 �� Nederland Rodekruis 1983 + boekje nvph € 7,70  € 1,25  30   

VEILING 

N
O

V
E
M

B
E
R
 2

0
1
8
 

M
a
a
n

d
b

la
d

 P
V

V
E

O
 

7 



RONDZENDVERKEER 

Beste leden van het rondzendverkeer, 

Graag wil ik even jullie aandacht voor enkele aandachtspunten van het 
rondzendverkeer. 

De afgelopen periode is het enkele keren voorgekomen, dat hele boekjes, 
gelukkig per abuis, zijn achtergebleven bij een van de deelnemers aan het 
rondzendverkeer. 

Verzoek aan allen om naast de inhoudelijke controle van de boekjes op 
ontbreken van zegels, ook even het aantal boekjes (11 stuks) dat men 
ontvangt te controleren. Bij ontbrekende boekjes en andere afwijkingen, 
dient dit direct te worden vastgelegd, en is dan een stuk makkelijker om na 
te gaan waar de betreffende vergissing is ontstaan. 

Ook nog graag even aandacht voor het afstempelen van uitgenomen zegels, 
indien deze in een klemstrook zitten: 

Bij voorkeur de klemstrook voorzichtig verwijderen en dan pas de stempel 
plaatsen. Is de klemstrook over de gehele breedte geplakt en worden niet 
alle zegels uitgenomen, probeer dan toch duidelijk te stempelen, maar niet 
door het bedrag. Eventueel stempelen op de linkerpagina met vermelding 
van het uitgenomen nummer. 

Raadpleeg ook regelmatig de binnenzijde van de kaft voorin m.b.t. artikel 
19. Uiteraard blijft het reglement van kracht. Op onze website kunt u dit 
t.a.t. raadplegen. 

Dank voor uw aandacht. 

Frank Stokmans rondzendleider. 

LEDENNIEUWS 
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ONZE JARIGEN IN NOVEMBER 

Alle jarigen van harte gefeliciteerd  
  en een fijne dag gewenst 

Dhr. E. Gielis     1-11 

Dhr. J. van Gils     5-11 

Dhr. P. Adams     9-11 

Dhr. M. Doorn   14-11 

Dhr. L. Mommers   19-11 



LOTERIJ 

In november hebben we weer leuke zegels in de loterij, waaronder België, 
Zwitserland, Frankrijk modern, Japan en natuurlijk Nederland nominaal. 

Veel geluk in de loterij van november. 
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DE FIETS IS JARIG EN BLAAST 200 KAARSJES UIT .. 

Hoera! De fiets is vandaag jarig. Precies tweehonderd jaar 
geleden presenteerde een Duitse uitvinder een houten loopfiets 
van maar liefst 22 kilo, die de voorvader is van ons stalen ros. 
 
Mijn eerste nogal nuchtere reactie was dat ik nog nooit een fiets had zien of 
horen blazen. Toen ik het artikel helemaal had gelezen was mijn tweede 

reactie: is de fiets pas 200 jaar oud? 

Na enig Google-werk kwam ik er al snel 
achter dat de Duitse baron (Freiherr) Karl 
Drais von Sauerbronn in 1817 de eerste 
“Laufmachine”, een loopfiets dus, heeft 
ontworpen. Dat was een simpel houten frame 
met twee houten wielen, zonder pedalen en 
zonder stuur waarop de “fietser” zich lopend 
en duwend voortbewoog. Het ding woog ruim 
20 kilo en de maximum snelheid was ergens 
tussen de tien en vijftien kilometer per uur. 

De eerste auto’s echter, aangedreven door stoommachines, zijn ouder. Zij 
stammen al uit de periode eind 17de-begin 18de eeuw. Een Zwitserse uitvinder 
ontwierp al een verbrandingsmotor met waterstofgas als brandstof in 1806 en 
reeds in 1832 reed er in Engeland een stoomauto die met een snelheid van 25 
kilometer per uur de verbinding tussen Gloucester en Cheltenham onderhield.  

De eerste stoomlocomotief werd al in 1804 gebouwd. Het duurde weliswaar tot 
1829 voordat er een praktisch toepasbare locomotief, de Rocket van vader en 
zoon Stephenson, werd geconstrueerd maar dat is danook een aanzienlijk 
ingewikkelder ding dan de loopfiets, de “Draisine” van onze Freiherr von 
Sauerbronn. 

De uitvinding van een bruikbare fiets heeft dus, vind ik, nogal lang op zich 
laten wachten. Misschien is het simpele feit dat de fiets slechts twee wielen en 
de auto en locomotief minstens vier wielen hebben een verklaring; het 
probleem van evenwicht houden en niet met voertuig en al omvallen doet zich 
met de auto en trein niet voor. De ontwikkeling van een tweewielig voertuig is 
wellicht afgeremd door het idee dat het op zo’n ding niet recht te houden is; 
steeds omvallen belemmert de vooruitgang is een algemene ervaring!!! 

Nu hebben wij het geluk dat er in onze postzegelvereniging ene heer de Best 
een bijzondere specialisatie verzameld: “de Fiets”. 
Graag willen wij zeer binnenkort eens met dhr. de Best gaan praten over dit, 
toch wel erg interessante, “alledaagse” onderwerp.  

Wie weet wat voor interessants hij ons te vertellen heeft en welhaast zeker wat 
voor fraais aan postzegels hij ons kan tonen. 

Leo van Hoof, Henk Janssen 

ARTIKEL 
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Van Hest Centrale Verwarming is gespecialiseerd in al uw cv werkzaamheden: 
 Onderhoudsbeurt/servicebeurt ketel 
 Reparaties cv installatie 
 Vervangen cv ketel 
 Aanpassen van cv installaties (kleine verbouwingen) 
 Leveren en monteren radiator c.q. designradiator  N

O
V
E
M

B
E
R
 2

0
1
8
 

M
a
a
n

d
b

la
d

 P
V

V
E

O
 

11 



KAARTEN OP POSTZEGELS 

Kaartspellen, of in de volksmond “koarten”, wie is er niet groot mee geworden. 
Rikken, jokeren, bridge, hartenjagen, klaverjassen ... ga zo maar door, de lijst 
met kaartspelletjes is eindeloos . Niet alleen in Nederland is kaarten een 
populair volksvermaak, zo ook in Zwitserland. Vooral het klaverjassen, dat daar 
“Jass” wordt genoemd, is in bepaalde regio’s erg populair. Hoe populair?  
De SRF zendt al sinds 1968 het veel bekeken programma "Samschtig-Jass" uit. 
Het is het oudste Entertainmentprogramma van Europa! 

Ook bestaan er speelsetjes voor de allerkleinsten met aangepaste spelregels 
om de jeugd van kinds af aan bekend te maken met het “Jass” spel. 

Het spel 

Klaverjassen wordt gespeeld door vier personen in twee paren, net als bij 
Bridge. De twee tegenover elkaar zittende personen vormen een team. Het 
gaat dus om twee tegen twee. 

Alleen de 32 kaarten van 7 en hoger, inclusief de azen, worden gebruikt. 
Kaarten worden met de klok mee gedeeld en iedere speler ontvangt er acht. 
Een complete wedstrijd bestaat uit 16 spellen (boompje) waarbij alle vier 
spelers vier keer delen. Een andere veel gespeelde variant is dat er gespeeld 
wordt totdat een van de paren 1500 punten vergaard heeft. In de praktijk komt 
dit vaak op hetzelfde neer. Er is ook een klaverjas-variant waar de spelers niet 
spelen om de meeste punten maar om het aantal punten dat ze na het delen 
voorspellen te halen. 

De Nederlandse naam is afgeleid van het oude begrip jas, dat staat voor de 
boer als hoogste troef. Denk aan de Franse term 'jacques' voor 'boer'. Vele 
begrippen komen uit het frans, in Nederland spelen we zelfs met de “Franse” 
kaarten: harten, ruiten, klaveren en schoppen. 

 

NIEUWS 
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ADRES: Dorpstraat 58 

 5575 AE Luysgestel 

TELEFOON: 0497 - 541294 

E-MAIL: luyksgestel@bakkerijvanheeswijk.nl 

INTERNET: bakkerijvanheeswijk.nl 
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NIEUWS 

In Zwitserland worden plaatselijk andere speelkaarten gebruikt dan de 'Franse'. 
In plaats van harten (Herz), ruiten (Karo), klaveren (Kreuz) en schoppen (Pik) 
worden daar schilden (Schilten), bellen (Bellen), bloemen of bladeren (Rozen) 
en eikels (Eicheln) gebruikt. In het kanton Aargau zijn er zelfs plaatsen waar 
verschillende delen van het dorp met de andere kaarten spelen. Vaak speelt 
men ook met 36 kaarten in plaats van 32 kaarten. 

De Zwitserse Post bracht in september dit jaar een serie van vier “Jass”-zegels 
uit. Deze speciale postzegels laten de regionaal verschillende speelkaarten zien. 



KERSTZEGELS 2018 

Het is bijna traditie geworden om in het maandblad van november een stukje 
te schrijven over de jaarlijkse Kerstzegels, tegenwoordig Decemberzegels 
geheten. Aangezien deze pas op 1 november door PostNL en Sandd worden 
gepresenteerd zal dat nog een maandje moeten wachten. Dat geeft ons de 
mogelijkheid eens over de grens te kijken naar de Kerstzegels van onze 
zuider– en oosterburen. 

België brengt dit jaar twee Kerstzegels uit: één 
voor nationaal en één voor Europa. 
Het thema is “Kleurrijk kerstmis”.  
Een kleurrijke kerstboom luidt de warme kerst- 
en nieuwjaarstijd in en de postzegel zal alle 
wensen en boodschappen sieren, aldus BPost. 
BPost meldt op de website: “voor elke met 
kerstzegel gefrankeerde zending in december 2018, maakt bpost 1 cent over 
aan een goed doel.” De zegel voor België kost 84 cent, die voor Europa € 1,30.  

De Duitse Kerstzegel toont dit jaar als kerstmotief een 
deel van de kerkramen van de Sint-Stefanus-kerk in  
Mainz geschilderd door Marc Chagall. 
Na de volledige verwoesting in de Tweede Wereld- 
oorlog en de daaropvolgende reconstructie werd de 
Sint-Stefanuskerk een symbool van christelijk-joodse  
en Duits-Franse verzoening. De in Rusland geboren 
Joodse kunstenaar Marc Chagall heeft er tussen 1976 
en 1985 negen artistiek en theologisch unieke gebrand-
schilderde ramen ontworpen. Deze ramen laten de 
kerk baden in een rustig, mysterieus blauw licht. 
De zegel heeft een frankeerwaarde van 70 + 30 cent voor een standaardbrief. 
De 30 cent is bestemd voor een goed doel, waarmee de Deutsch Post wat 
royaler over de brug komt dan BPost.  

De Decemberzegels van PostNL kosten dit jaar 73 cent, maar daarvan gaat 
geen rooie cent naar het goede doel. 
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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. 




