
PERIODIEKE 

UITGAVE  

VAN DE 

POSTZEGELVERENIGING  

VALKENSWAARD E.O. 

OKTOBER 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 vrijdag 10 oktober 2014 om 20:00 uur in 
Buurthuis D’n Turfberg, van der Clusenstraat 4-A Valkenswaard. 
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Vrijdag 14 november 2014 

Vrijdag 12 december 2014 

AGENDA BIJEENKOMST 

1. Welkom 

2. Mededelingen 

3. Rondvraag 

4. Loterij 

5. Postzegelquiz 

6. Veiling 

6.  Ruilen van postzegels 

VOLGENDE BIJEENKOMSTEN 

RUILBEURSAGENDA 

DATUM TIJD   PLAATS LOCATIE ENTRÉE 

4-okt 10:00-16:09   Lommel 
Ruilclub "Kruispunt", Parochiezaal Lommel Barrier 

1 gratis drankje + 1 gratis lot 
€ 2.50  

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

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

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

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

12-okt 10:00-13:00   Boxtel Gemeenschapshuis De Walnoot (+Sint op postzegel) € 1.00  

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

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

25-okt 13:00-16:00   Maaseik 
Zaal Technisch Instituut St.-Jansberg, Weertersteenweg 

INTERNATIONALE RUILDAG 
€ 1.00  

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

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  



Henk opent de clubavond om 20:55 u en heet alle aanwezigen een hartelijk 
welkom! Er zijn 29 leden aanwezig en een gast, voor de start van het seizoen 
aan de lage kant ! 

 

De volgende mededelingen worden door Henk gedaan: 

• Henk verwelkomt in het bijzonder de heer Kloezeman als gast en die 
zich in de loop van de avond ook opgeeft als nieuw lid. Hij heeft jarenlang in 
deze regio gewoond, was toen lid van een Postzegelvereniging in Eindhoven 
en is nu weer terug verhuisd naar Waalre. Welkom ! 

• Henk meldt dat de vereniging ook dit jaar weer mee zal doen aan de 
Seniorenmarkt (in De Hofnar) op zaterdag 4 oktober 2014! Hij nodigt ‘n 
paar leden uit om de stand te bemannen, aangezien 3 van de 4 bestuurs-
leden niet aanwezig kunnen zijn. Hij zal Paul Grol nog vragen of hij namens 
het bestuur aanwezig kan zijn (is nu met vakantie)! Uit de vergadering 
geven Natasja Tilleman-Harteveld en Peter van Wijnen zich spontaan op ! 
Openstelling voor publiek is van 13:00 tot 17:00u. Vanaf 11:00u kan men 
terecht voor het inrichten van de stand ! 

• In oktober wordt er weer een Quiz gehouden. Deze zal iets minder moeilijk 
zijn dan de vorige aldus de samenstellers (Paul Grol/ Peter Wittgen). 

• Henk doet het voorstel om ook in de vakantie periode een beurs te 
houden, dit n.a.v. reacties van leden die naar een paar beurzen gingen in 
deze periode en best goed bezocht waren. Er komen uit de vergadering ook  
minder positieve geluiden! Besloten wordt om dit punt mee te nemen in de 
eerst komende bestuursvergadering en die komt dan met een voorstel ! 

• Het idee om eens in het jaar een Grote Beurs te houden, zoals in het 
verleden in De Graver is gebeurd is binnen het bestuur besproken. Het 
bestuur stelde vast dat er nogal hoge huur-kosten mee zijn gemoeid ! 
Verder komen uit deze bijeenkomst ook opmerkingen van, niet houden op 
dezelfde zondag ( 1ste zondag v.d. maand). Dus niet in hetzelfde ritme 
houden, waardoor bezoekers in verwarring kunnen komen voorwat betreft 
plaats en tijd. Conclusie: voorlopig niet. Wellicht in ons lustrumjaar 2016 ! 

• Volgens de bibliothecaris is er regelmatig een vraag naar catalogi van 
Australië, Oceaniën en USA. Het bestuur wil catalogi ( Michel ) 
aanschaffen van een paar jaar oud ! Dit i.v.m. de aanschafprijs! 

• Bij Toon v. Grinsven kan men de nieuwe catalogus 

Nederland en Overz.  en ook Munten catalogi van 2015 
kopen! 

• De beurs op de 1ste Paasdag laten we op verzoek van 
deze vergadering gewoon doorgaan ! 

vervolg zie pag 6 ... 

VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    

VERSLAG CLUBAVOND 12 SEPTEMBER 2014 
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... vervolg van pag 5 

 

Er komen geen vragen uit de zaal, dus nodigt Henk Peter uit met de loterij te 
starten.  Er zijn 430 loten verkocht, ’n Redelijk resultaat. 

Vervolgens wordt er een pauze van 10 minuten ingelast om iedereen nog de 
gelegenheid te geven de kavels van de Wilde Veiling te bekijken ! 

De veiling kwam moeizaam op gang, maar uiteindelijk was het zéér 
geanimeerd met omzet van ca €345,00. Een mooi resultaat ook voor onze 
verenigingskas. Er werden 27 kavels van de 48 verkocht . Ook dank aan onze 
twee veilingmeesters Ed Kox en Joop van Gils. Voor een gedetailleerd verslag 
zie pagina 10. 

Rond 22:15u gingen de meeste leden weer huiswaarts. 

 

Peter Wittgen (13-09-2014) 

Secretaris (aftredend) 

 

De volgende leden hebben zich afgemeld: 

 Mevr. De Laat 
 Mevr.  Donders 
 Mevr. V. Esch 
 Hr.en mevr. Van Hest 
 Hr. Grol 
 Hr.van Daal 
 Hr. v.d. Heuvel 
 

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

1 � Div.landen Restand RZB  dieren     € 5.00  1   

2 � Div.landen Restand RZB luchtvaart     € 7.00  2   

3 � Div.landen Restand RZB     € 8.00  3   

4  Spanje Div. zegels meest postfris     € 4.00  4   

5 � Spanje Div. zegels     € 3.00  5   

6 �� Belgie 447 - 454  € 14.00  € 4.00  6   

7 �� Belgie 496 - 503   € 14.00  € 3.25  7   

8 � Belgie 998-1004 complete serie   € 22.00  € 6.50  8   

9 �� Curacao 138 - 140 NVPH € 3.50  € 1.00  9   

10 �� G.Gouvernmt.     40 - 51 complete serie   € 15.00  € 4.25  10   

11 � Nederland 2364 - 65 NVPH € 13.00  € 1.00  11   

12 � Nederland 2381 - 90 NVPH € 8.00  € 1.00  12   

13 � Nederland 2442 - 43 NVPH € 13.00  € 1.00  13   

14 � Nederland 2456 - 65 NVPH € 7.00  € 1.00  14   

15 � Nederland env. TPG naar TNT    Bod 15   

16 �� Nederland perszegels uit abonnement    Bod 16   

17 � Nederland 2519       NVPH € 11.50  € 1.50  17   

18 � Nederland 2525 - 26 NVPH € 12.00  € 1.00  18   

19 � Nederland 2527       NVPH € 7.20  Bod 19   

20 � Nederland 2282 - 83 NVPH € 11.00  € 1.00  20   

21 �� Nederland 1627       NVPH € 6.50  € 0.65  21   

22 �� Nederland 2886 NVPH € 9.00  € 1.80  22   

23 �� Nederland 1541       NVPH € 5.50  Bod 23   

24 �� Nederland 1236 NVPH € 3.50  Bod 24   

25 �� Nederland 602 - 606 NVPH € 28.00  € 7.00  25   

26 � Arabie mapje 100 zegels     € 1.00  26   

27 � Bulgarije mapje 150 zegels     € 1.00  27   

28 � Belgie mapje 100 zegels     € 1.00  28   

29 � Italie mapje 75 zegels     € 1.00  29   



Oproep: Op de clubavond van 12 september heeft dhr. Dorrestijn een bruin 
mapje van formaat A5 heeft laten liggen. Als iemand dit gevonden heeft dan 
graag contact opnemen met een lid van het besuur. Bij voorbaat dank. 

ONZE JARIGEN IN OKTOBER 
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LEDENNIEUWSLEDENNIEUWSLEDENNIEUWSLEDENNIEUWS    

Alle jarigen van harte gefeliciteerd 
en een fijne dag gewenst 

Dhr. H. de Best   10-10 
Mw. Tilleman-Harteveld 16-10 
Mw. F. de Brouwer   17-10 
Dhr J. Poos   24-10 
Dhr. P. Mulder   31-10 

POSTZEGELQUIZ 

Beste leden, 

De komende clubavond van 10 oktober organiseren de heren Peter Wittgen 
en Paul Grol een postzegelquiz. 

• Het is multiple choice 

• De quiz heeft een educatief karakter en raakt vele aspecten van de filatelie! 

• De winnaar krijgt een waardebon van € 7,50 te besteden bij de  
semi-handelaren van onze vereniging. 

U bent allen van harte uitgenodigd om uw kennis van de filatelie te etaleren op 
de clubavond van 10 oktober. 

Peter Wittgen en Paul Grol 



O
K
T
O
B
E
R
 2
0
1
4
 

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

9 

LOTERIJLOTERIJLOTERIJLOTERIJ    

De komende clubavond zijn deze zegels te winnen in de loterij. Daaronder de 
nr. 66 van België gestempeld met 
een kataloguswaarde van € 60,-. 
Veel geluk in de loterij. 
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VERSLAG VAN DE WILDE VEILING VAN 12 SEPTEMBER 2014. 

Voor de 9de keer alweer werd een postzegelveiling gehouden tijdens de 
clubavond waarbij de leden op dezelfde avond hun kavels in mogen leveren. 
Het in ontvangst nemen van de kavels kon tijdig starten. Helaas hadden 
diverse mensen het begeleidingsformulier niet ingevuld omdat ze daarover niet 
beschikten. Zelfs na enig speurwerk in de opbergkast vonden we in eerste 
instantie geen blanco formulieren zodat deze mensen nog niet konden 
inleveren. De situatie veranderde toen de voorzitter arriveerde en wel de 
benodigde formulieren uit de kast tevoorschijn wist te halen. We zullen ervoor 
zorgen dat zowel op de verenigingsavond als op de beurs deze formulieren in 
voldoende mate voorradig zijn. De Repro bij de Hofnar kan daar voor zorgen. 

Er waren 18 leden en de P.V.V.e.o. die in totaal 48 kavels hadden ingeleverd. 
Hiervan werden er 27 verkocht met een totale opbrengst van € 345,00. Dat wil 
zeggen dat vereniging alleen hiervan al € 34,50 in de kas krijgt. Tel daarbij op 
de kavels van de P.V.V.e.o. en de opbrengst van een lid die het geld doneerde 
aan de vereniging en je komt uit op € 69,00. Niet slecht !!! 

Er waren 6 leden die alles hadden verkocht en 5 leden hadden niets verkocht. 

Wat opviel was dat er diverse duurdere kavels werden ingezet variërend van 
€ 60 tot € 100. Bij het inschrijven kreeg ik al vragen over de kans van de 
verkoopbaarheid van de kavels, of de inzetprijs wel goed is etc. etc. . Ik kan 
daar natuurlijk ook maar een adviserend antwoord op geven en garanties heb 
je pas als de kavels verkocht zijn. Het is ook leuk te zien en te horen hoe aan 
het “biljart” de diverse kavels besproken worden. Sommige verkopers prijzen 
hun eigen kavels aan om deze te kunnen verkopen. Weer andere kraken een 
kavel af met opmerkingen over de kwaliteit om dan later deze kavel tegen de 
inzet te kunnen bemachtigen. Ik kreeg ook de vraag om aan te geven wie de 
inzender was van 2 kavels. Dat weet ik natuurlijk wel maar zeg dat niet tijdens 
de veiling. 

De verkoop verliep weer erg vlot en er werd bij sommige kavels stevig op los 
geboden. De veilingmeester gaat bij kleine bedragen nog steeds omhoog met 
“kwartjes”. Ik weet niet bij welk bedrag hij overschakelt op “Guldens”. Ook de 
verkoop van de Nederlandse Luchtpostzegels nummer 12 en 13 met plakker 
verliep heel leuk. De inzet van de meeuwen was € 60,00 en de uiteindelijke 
opbrengst stopte bij € 100,00. Leuk voor de verkoper, de koper en vereniging. 

Laten we van de 10e wilde veiling op de clubavond van 12 december een extra 
leuke veiling maken. Over de verdere invulling moeten we met het bestuur nog 
even praten. U allen weer bedankt voor het inleveren en kopen van de kavels. 

Joop van Gils. 
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WILDE VEILINGWILDE VEILINGWILDE VEILINGWILDE VEILING    



POSTTARIEVEN BPOST 

We informeren onze leden regelmatig over tarieven van nederlandse postzegels 
van PostNL. Maar onze vereniging is ook bevoorrecht met een aantal leden uit 
België, dus vandaar dat we eens gingen kijken hoe de tarieven liggen bij Bpost 
van onze zuiderburen. Daar werken ze al ook langer met het systeem van 
klasse-aanduidingen dat we sinds 2010 ook in Nederland hanteren. 
 Begië   Europa    Wereld 

 
 
Bij het bekijken van de tarieven van Bpost vallen twee bijzonderheden op: 

1. Het tarief bij Bpost is afhankelijk van de hoeveelheid gekochte postzegels. 

Het normale tarief geldt vanaf 10 zegels van waarde � of 5 zegels van 

waarde � of �. Voor kleinere aantallen ligt het tarief 10% hoger. 

Ook voor zendingen gefrankeerd aan het loket wordt 10% extra gerekend. 

2. Daarnaast maakt de Belgische Post gebruik van de termen “genormaliseerd” 
en “niet genormaliseerd”. Voldoet een brief of kaart aan de volgende 
voorwaarden, dan is deze “genormaliseerd”: 
 - Rechthoekig (reactie: dus niet vierkant!) 
 - Minimumafmeting: 90 x 140 x 5 mm  
 - Maximumafmeting: 125 x 235 x 5 mm 
 - Maximumgewicht: 50 gram 
 - Postzegel in rechterbovenhoek 
Voldoet een brief of kaart niet aan deze 
voorwaarden dan is het een 
“niet genormaliseerde” zending. 
 

De postdirectie moet gedacht hebben. "Waarom zullen we het de klant 
makkelijk maken als het ook heel moeilijk kan". 

Anders dan in Nederland hebben in België alle postzegels van na 11 juli 1962 
een blijvende geldigheid, dus ook met waarde aanduiding in belgische franken! 
De omrekenfactor is 40,3399 frank voor 1 euro. Het huidige standardtarief in 
België is 70 eurocent voor een genormaliseerde brief tot 50 gram. 

Alle tarieven binnen België en daarbuiten zijn terug te vinden in tabel 1 t/m 4 
op pagina 13. Hierbij valt op dat zware poststukken versturen in België relatief 
duur is. Dit komt mede door de gesloten belgische postmarkt die concurrentie 
van buitenlandse postdiensten bemoeilijkt en de bureaucratie van Bpost. 

Voorbeeld: Een poststuk van 1000 gram buiten Europa kost in Nederland 

10 euro (vanaf 1/1/2014). Bij Bpost kost de verzending 36,12 euro. 

Het loont dus de moeite om even de grens over te steken en uw post in 

Nederland ter bezorging bij PostNL aan te bieden. 

Daarentegen is het versturen van (genormaliseerde) brieven van 20-350 gram 
en aangetekende post binnen België goedkoper dan bij PostNL in Nederland. 

De redactie 
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ARTIKELARTIKELARTIKELARTIKEL    



Tabel 1: Tarief 1 januari 2014 voor brief of kaart binnen Begië 

 

Tabel 2: Tarief 1 januari 2014 voor brief of kaart binnen Europa 

 

Tabel 3: Tarief 1 januari 2014 voor brief of kaart buiten Europa 

 

Tabel 4: Tarief 1 januari 2014 voor aangetekend versturen met Bpost 

ARTIKELARTIKELARTIKELARTIKEL    
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Gewicht in gram Waarde Euro (per stuk) BEF (per stuk) 

0-50 
Genormaliseerd 

1 0,70    (0,77) 29     (32) 

0-100 
Niet genormaliseerd 

2 1,40    (1,54) 57     (63) 

100-350 3 2,10    (2,31) 85     (94) 

350-1000 5 3,50    (3,85) 142   (156) 

1000-2000 7 4,90    (5,39) 198   (217) 

Gewicht in gram Waarde Euro (per stuk) BEF (per stuk) 

0-50 
Genormaliseerd 

1 1,07    (1,17) 44     (48) 

0-100 
Niet genormaliseerd 

3 3,21    (3,51) 130   (131) 

100-350 6 6,42    (7,02) 259   (284) 

350-1000 10 10,70  (11,70) 432   (472) 

1000-2000 20 21,40  (23,40) 864   (944) 

Gewicht in gram Waarde Prijs volume Prijs per stuk 

0-50 
Genormaliseerd 

1 1,29    (1,39) 53     (57) 

0-100 
Niet genormaliseerd 

3 3,87    (4,17) 157   (169) 

100-350 6 7,74    (8,34) 313   (337) 

350-1000 14 18,06  (19,46) 729   (786) 

1000-2000 28 36,12  (38,92) 1458 (1571) 

Bestemming Euro BEF 

België 5,13 + tarief tabel 1 207 + tarief tabel 1 

Europa 5,13 + tarief tabel 1 207 + tarief tabel 1 

Wereld 5,13 + tarief tabel 1 207 + tarief tabel 1 



KINDERPOSTZEGELS 2014 

Met veel geheimzinnigheid omgeven stonden de Kinderpostzegels vandaag  
(23 september) ineens on-line. Het embargo gold tot en met 23 september. 

Stichting Kinderpostzegels en PostNL brengen dit jaar samen met het 
Rijksmuseum de kinderpostzegels uit. Daarbij staat goed onderwijs voor alle 
kinderen voorop. ‘Laat kinderen leren’ is daarom het thema van de 
Kinderpostzegelactie 2014. Op het velletje zijn vijf kunstwerken uit het 
Rijksmuseum afgebeeld. Het zijn taferelen van kinderen. 

Het velletje werd ontworpen door Julius Vermeulen (1953), die in dienst is bij 
PostNL als adviseur communicatie. Vermeulen heeft in de webapplicatie Rijks 
Studio een voorselectie gemaakt van 110 kunstwerken die hij interessant vond 
om af te beelden. Uiteindelijk zijn hieruit dus de vijf kunstwerken gekomen die 
op de postzegels zijn afgebeeld. 

De 9-jarige Giovanni is projectambassadeur van Kinderpostzegelactie 2014. 
Giovanni woont in een achterstandswijk in Rotterdam en had moeite met lezen 
en schrijven. Dankzij hulp van stichting De Katrol gaat hij weer met plezier 
naar school. Met de opbrengst van de Kinderpostzegelactie worden projecten 
zoals De Katrol gesteund. Giovanni 
houdt van alles wat met planeten en 
sterren te maken heeft, en wil later 
sterrenkundige worden. Hij verkocht de 
eerste zegels in het Rijksmuseum aan 
zijn idool, André Kuipers. 

Vanaf 24 september gaan de kinderen 
weer massaal langs de deuren om 
kinderpostzegels, kaarten en pleisters 
te verkopen. 
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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. 




