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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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  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 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 Dhr. G. Vigh 
De Foes 9 
5581 AP Waalre 

 
Tel: 040-2215150 
gy.vigh@wxs.nl 

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 13 september 2013 om 19:00 uur 
in Buurthuis D’n Turfberg, van der Clusenstraat 4-A Valkenswaard. 

AGENDA BIJEENKOMST 

1. Welkom 

2. Mededelingen 

3. Rondvraag 

4. Loterij 

5. Wilde Veiling 

6.  Ruilen van postzegels 

VOLGENDE BIJEENKOMSTEN 

Vrijdag 11 oktober 2013 

Vrijdag 8 november 2013 

RUILBEURSAGENDA 
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DATUM TIJD   PLAATS LOCATIE ENTRÉE 

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

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

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

1 gratis drankje + 1 gratis lot 
€ 2.50  

8-sep 10:00-13:00   Waalre 
Ontmoetingscentrum "De Pracht", De Pracht 2 

Entréeprijs incl koffie/thee 
€ 2.00  

8-sep 10:00-13:00   Boxtel Gemeenschapshuis De Walnoot (Sauskommen) € 1.00  

8-sep 9:30-13:00   Weert Gemeeschapshuis "Groenewoud", Kesselstraat 28   

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

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

15-sep 9:00-12:00   Hamont-Achel Ruilclub "De Grensvrienden", Parochiezaal Hamont-Lo € 0.50  

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

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

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

1 gratis drankje + 1 gratis lot 
€ 2.50  

5-okt 12:00-16:00   Heeze Dorpshuis 't Perron (Schoolstraat 48) gratis 

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

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



VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    

VERSLAG CLUBAVOND 14 JUNI 2013 

Henk opent de clubavond rond 20:15u. Men kan aan de hand van de 
afmeldingen zien dat deze maanden voor onze leden de vakantietijd is bij 
uitstek! Toch zijn er uiteindelijk 27 leden aanwezig! 

Henk heeft geen mededelingen. Wel heeft Peter nog een paar mededelingen: 

• Paul is even bij Gyuszi op bezoek geweest.  Het gaat niet goed met hem. De 
doktoren staan machteloos en er is geen beterschap meer mogelijk!  
Wij wensen Gyuszi en zijn familie heel veel sterkte in deze moeilijke tijden! 

• Ook heeft Peter Wil Frijters aan de telefoon gehad. Hij is nog lang niet de 
oude, maar voelt zich wel wat beter als een aantal weken terug. Zal nog wel 
een paar medische onderzoeken moeten onder gaan om er precies achter te 
komen wat hem mankeert! 

• Namens het bestuur vraagt hij aan alle leden om bij afwezigheid (tijdens 
meerdere clubavonden) door ziekte dit aan de secretaris door te geven. 
Zodat wij als vereniging ook op de hoogte zijn van het “wel en wee” van 
onze leden! 

Na deze mededelingen is er de gelegenheid voor de rondvraag. Hiervan wordt 
geen gebruik gemaakt. 

Henk nodigt Peter Wijnen uit voor de trekking t.b.v. de loterij.  Er zijn ca. 420 
loten verkocht! Peter bedankt! 

Vervolgens wordt er een pauze van ’n half uur ingelast, zodat de aanwezigen in 
de gelegenheid zijn de ingebrachte kavels voor de Wilde Veiling te bekijken.  

Onder leiding van Joop en Ed gaat deze rustig van start. Petra zorgt voor de 
financiële afhandeling met de koper van de kavel. Van de 42 kavels zij er 27 
verkocht! Een redelijk aantal! 

Relatief veel leden gaan vroeg (21:30 u) naar huis! 

 

Peter Wittgen (Secretaris) 

16-06-2013 

 

De volgende leden hebben zich afgemeld: 

Hr. Frijters (ziek)   Hr. F. Stockmans 
Hr. Vigh (ziek)   Hr. v.d. Heuvel 
     Hr. Poos 
Mevr. de Laat   Hr. v. Grinsven 
Mevr. Donders   Hr. Engelen 
Mevr.  v. Esch   Hr. Grol 
     Hr. Schoorl 

S
E
P
T
E
M
B
E
R
 2
0
1
3
 

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

5 



S
E
P
T
E
M
B
E
R
 2
0
1
3
 

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

6 

WILDE VEILINGWILDE VEILINGWILDE VEILINGWILDE VEILING    

Tijdens de a.s. clubavond in september organiseert de Postzegelvereniging 
Valkenswaard e.o. zijn 6e Wilde Veiling. Ieder lid kan tot maximaal 3 kavels 
inleveren tussen 19.00 en 19.45 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) 

 
 U bent wederom van harte uitgenodigd. 

 Het bestuur 



Vanaf 2008 geeft Oostenrijk ieder jaar een zegel uit met 
bloemmotief die alleen via een abonnement verkrijgbaar is.  
De oplage hiervan is dus beperkt. Deze keer in de loterij te 
winnen de postfrisse Annemoon (Mi 2821) uit 2009. 

Daarnaast verloten we nog een aantal setjes PTT-mapjes: 

 nr. 7 + nr 14. nr. 28 + nr. 29 nr. 30 + nr. 31 
 nr. 53 + nr. 54 nr. 72 + nr. 74 nr. 77 + nr. 84 
 nr. 85 + nr. 88 

 

QUIZQUIZQUIZQUIZ    

Beste leden, 

In navolging van het initiatief van de heer Frijters heeft het bestuur besloten 
om twee keer per verenigingsseizoen een postzegelquiz te organiseren.  

De eerstvolgende quiz wordt georganiseerd door de heren Peter Wittgen en 
Paul Grol en zal plaatsvinden op de clubavond van 11 oktober.  

Voor een optimale voorbereiding geven we alvast wat informatie en tips: 

• Het is multiple choice 

• De meeste vragen hebben als bron het eindejaarcadeau van 2012 
“Postzegels & Postzegels verzamelen”  

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

• De nabespreking zal mogelijk ondersteund worden door een presentatie 
(laptop/ via ’n projectiescherm) van het antwoord ! 

• 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 11 oktober. 

Peter Wittgen en Paul Grol 

LOTERIJLOTERIJLOTERIJLOTERIJ    

PRESENTATIE VAN ONZE VERENIGING 

Beste leden 

Op zaterdag 28 september van 13:00u tot 17:00u is onze 
vereniging met een stand vertegenwoordigt op de 
Seniorenmarkt in de Hofnar (gemeentehuis).  
Deze dag wordt georganiseerd door SeniorenBelang Valkenswaard.  

Heeft u nog ideeën of wilt u op een andere manier een bijdrage leveren dan 
kunt u dit melden bij onze secretaris Peter Wittgen (gegevens zie pagina 3). 

Met vriendelijke groet, 

Het Bestuur 
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LEDENNIEUWSLEDENNIEUWSLEDENNIEUWSLEDENNIEUWS    

Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst 

ONZE JARIGEN IN SEPTEMBER 

Dhr. J. Veenendaal   5-9 
Dhr. J. van den Berg  16-9 
Dhr. H. van Liempd  17-9 
Mw.  P. Jansen   18-9 
Dhr. H. van Engelen  20-9 
Dhr. H.Warmoeskerken  20-9 
Dhr. A. Klink   24-9 
Dhr. M. Panhuijzen  26-9 

RONDZENDVERKEER 

Beste leden, 

Inmiddels zijn de meeste vakanties weer achter te rug en zijn we weer 
overgegaan tot de orde van de dag. Overigens heeft het rondzendverkeer op 
een enkele uitzondering na in de vakantie gewoon doorgedraaid.  

In de loop van september zal ik aan een aantal inzenders de boekjes 
teruggeven en afrekenen die in het eerste half jaar uit roulatie zijn gegaan. 

Tot dit moment (25-08-2013) zijn er in 2013 zo’n 60 boekjes aangeleverd. Van 
een aantal grotere inzenders krijg ik, als het goed is, na de vakantie weer 
nieuwe aanvoer, maar iedereen die voldoende en leuk ruilmateriaal heeft kan 
natuurlijk boekjes voor het rondzendverkeer maken. We kunnen ze altijd 
gebruiken. Wil je daar verder informatie over, dan mag je mij altijd bellen. 

Frank Stokmans (rondzendleider). 



LEDENNIEUWSLEDENNIEUWSLEDENNIEUWSLEDENNIEUWS    

Beste leden, 

Eind juni ontvingen wij het trieste bericht dat Dhr. Scheerder was overleden. 

Dhr. Schreerder is lang actief geweest in de politiek en betrokken bij vele 

initiatieven binnen en buiten de afdeling Valkenswaard. Vanwege hun grote 

verdiensten voor de maatschappij, de lokale politiek en de partij ontvingen hij 

en zijn vrouw Carina Schils de Zilveren Roos van de PvdA. 

Helaas is Dhr. Scheerder slechts enkele maanden lid geweest van onze 

vereniging en was hij juist bezig zijn oude hobby, het verzamelen van 

postzegels, opnieuw te ontdekken. 

Dhr. Schreeder is 81 jaar geworden. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en 

kleinkinderen alle sterkte toe. 

 

Henk Janssen 

(voorzitter) 
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POSTTARIEVEN POSTNL VANAF AUGUSTUS 2013 OP EEN RIJ 

Op 1 augustus 2013 verhoogde PostNL, met goedkeuring van de minister, het 
posttarief en werd het sturen van een brief binnen Nederland en Europa weer 
duurder. Dit is de tweede tariefsverhoging binnen een jaar! Op 1 januari 2013 
ging het tarief van 50 naar 54 cent. Vanaf 1 augustus 2013 wordt het sturen 
van een brief of kaart zes cent duurder, een stijging van meer dan 11%! 
Daarentegen is het versturen van pakjes naar een adres buiten Nederland weer 
iets goedkoper geworden. Door de economische crisis is de concurrentie in dit 
marktsegment toegenomen en dalen internationale tarieven al een paar jaar. 

Nederland 

Op Nederlandse postzegels staat sinds medio 2010 geen aanduiding meer voor 
het posttarief in centen. Hiervoor kwamen de klasse-aanduidingen '1' en '2'. 
De '1' staat voor één gewichtsklasse. De '2' is tweemaal zoveel waard. 
Als u een brief van 220 gram (gewichtsklasse 4 moet frankeren kunt u twee 
postzegels met de aanduiding '2' of 4 postzegels met de waarde '1' plakken, of 
combinaties van '1' en '2' tot een totaal van 4. 

U kunt de oude postzegels met klasse-aanduiding gewoon opmaken. U hoeft 
niet bij te plakken. Ook uw postzegels vanaf 1976 met een waardeaanduiding 
in guldens kunnen tot 1 novemver 2013 nog worden gebruikt. Wij hebben de 
tarieven voor u berekend voor brieven binnen Nederland (zie tabel 1). 

Europa  

Op de postzegels voor brieven naar bestemmingen in andere landen binnen 
Europa staat het woord 'europa'. De tarieven vindt u in tabel 2. 

Binnen Europa heeft u geen keuze meer tussen Priority en Standard. Alle post 
wordt als Priority aangemerkt omdat in de meeste landen, zoals Nederland, 
geen Priority bestond. Op het postkantoor kunt u gratis priority-stickers krijgen 
om uw post naar het buitenland als Priority aan te merken. 

Wereld 

Op de postzegels voor brieven naar bestemmingen buiten Europa staat het 
woord 'wereld'. De tarieven vindt u in tabel 3. Let op: het tarief voor de 
hoogste gewichtsklassen voor brieven is op 1 augustus 2013 door concurrentie 
met pakketdiensten weer verlaagd. U plakt nu minder postzegels. 

Extra diensten PostNL 

Onder de noemer Extra Zeker biedt PostNL mogelijkheden om brieven veiliger 
te vervoeren. Met de service Aangetekend moet de ontvanger tekenen voor 
ontvangst en kan later dus niet beweren uw brief of pakketje niet te hebben 
ontvangen. Met Track & Trace kunt u uw poststuk binnen Nederland volgen. 
Deze dienst is ook naar enkele buitenlanden beschikbaar. Uw zending is 
'Aangetekend' standaard voor 50 euro verzekerd. 

De tarieven vindt u in table 4, hierin is tevens het porto begrepen. In plaats 
van de standaard labels van PostNL kunt u ook postzegels plakken. 

De redactie 
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ARTIKELARTIKELARTIKELARTIKEL    
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ARTIKELARTIKELARTIKELARTIKEL    

Tabel 1: Tarief augustus 2013 voor brief of kaart binnen Nederland 

 Gewicht in gram Aantal  Euro Gulden 

 0 - 20   1  0,60 1,32 
 20 - 50  2  1,20 2,64 
 50 - 100  3  1,80 3,97 
 100 - 250  4  2,40 5,29 
 250 - 500  5  3,00 6,61 
 500 - 2000  6  3,60 7,93 

 

Tabel 2: Tarief augustus 2013 voor brief of kaart binnen Europa 

 Gewicht in gram Aantal  Euro Gulden 

 0 - 20   1  0,96 2,11 
 20 - 50  2  1,92 4,22 
 50 - 100  3  2,88 6,34 
 100 - 250  5  4,80 10,57 
 250 - 500  9  8,64 19,04 
 500 - 2000  10  9,60 21,15 

 

Tabel 3: Tarief augustus 2013 voor brief of kaart buiten Europa 

 Gewicht in gram Aantal  Euro Gulden 

 0 - 20   1  1,00 2,20 
 20 - 50  2  2,00 4,40 
 50 - 100  3  3,00 6,60 
 100 - 250  5  5,00 11,01 
 250 - 500  9  9,00 19,83 
 500 - 2000  10  10,00 22,03 

 

Table 4: Tarief augustus 2013 voor aangetekend versturen met PostNL 

 Bestemming  Euro  Gulden 

 Nederland  7,70  16,96 
 Europa  10,00  22,03 
 Wereld  16,00  35,25 
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Vraag: wat is een Firmaperforatie (of perfin) 

Soms komt u een postzegel tegen die een perforatie (gaatjes) 
in het zegelbeeld heeft. Het aanbrengen van dergelijke 
perforaties werd toegestaan aan grote bedrijven om op deze 
manier postzegeldiefstal door het personeel tegen te gaan. 
Doorgaans gaat het om veelgebruikte, gewone frankeerzegels, 
die door de perforatie toch iets bijzonders hebben gekregen. 

Minderwaardig 

Aanvankelijk werden zegels met firmaperforatie door verzamelaars 
minderwaardig gevonden. Zij vonden dat de postzegels door de doorboring 
waren beschadigd. In 1942 beschreef J.A. Van der Vlis in zijn handleiding voor 
postzegelverzamelaars 'De Philatelist' dit verschijnsel nog als:  

"Op handelskantoren perforeert men postzegels wel met een paar letters, 

gewoonlijk de initialen van de firmanaam. In verzamelaarskringen kent 

men aan zegels met deze firmaperforatie een geringere waarde toe." 

Belangstelling 

Na de Tweede Wereldoorlog nam de belangstelling voor firmaperforaties onder 
verzamelaars toe. Sommige verzamelaars 'doen' firmaperforaties er gewoon 
bij. Zij voegen deze zegels toe aan hun landenverzameling. Daarnaast zijn er 
verzamelaars die zich helemaal toeleggen op firmaperforaties. 

Tegenwoordig zal een zegel met firmaperforatie een meerprijs opbrengen.  
Deze meerprijs is uiteraard afhankelijk van de firma; een klein bedrijf zal 
minder postzegels met firmaperforatie in omloop gebracht hebben en daardoor 
duurder zijn. Bovendien zullen niet alle zegeltypen in gelijke mate gebruikt zijn. 
Hierdoor kunnen behoorlijke prijsverschillen optreden en is de waardering van 
een dergelijke zegel door een leek bijna ondoenlijk (vervolg z.o.z). 

Als dit maandblad bij u in de brievenbus of in de 
mailbox valt dan staat de grote clubactie weer op het 
punt van beginnen. Ook dit jaar doet onze vereniging 
weer mee met de jaarlijkse Grote Clubactie. Deze 
clubactie wordt gehouden voor en door de clubs.  
Het grootste gedeelte van de loten opbrengst komt 
terecht bij de club die de loten verkocht heeft.  
Begin september is de vereniging weer in het bezit van de loten en kunnen we 
deze aan u overhandigen. Mocht u op de eerstvolgende clubavond vrijdag 13 
september niet aanwezig zijn, dan kunt u uw bestelling ook alvast doorgeven 
aan ondergetekende. Wij zorgen er dan voor dat uw bestelde loten 
gereserveerd worden. 

Namens de vereniging alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 

Petra Jansen (penningmeester). 

GROTE CLUBACTIEGROTE CLUBACTIEGROTE CLUBACTIEGROTE CLUBACTIE    

VRAGEN & TIPSVRAGEN & TIPSVRAGEN & TIPSVRAGEN & TIPS    



VRAGEN & TIPSVRAGEN & TIPSVRAGEN & TIPSVRAGEN & TIPS    
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Nederland 

In Nederland worden de rolperforaties met vierzijdig of tweezijdig versterkte 
hoekperforaties door specialisten veel gezocht. 
Omdat deze rollen veelal door bedrijven in 
frankeermachines werden gebruikt, treffen we 
naar verhouding veel zegels met firmaperforatie 
aan onder rolzegels. Deze bedrijven bezaten een 
frankeermachine (POKO) voor de postafhandeling.  

De Nederlandse postdienst 
verstrekte vanaf 1924 postzegels 
op een rol voor deze machines. Deze zegels bleken te 
gemakkelijk van elkaar te gaan in automaten. Regelmatig 
traden storingen op. Door uit de perforeerkam enkele tanden 
te verwijderen werd het aantal gaatjes geringer en de 
samenhang tussen de zegels sterker en zo ontstond de typisch 
Nederlandse rolperforatie. Buiten Nederland kent alleen Danzig 
enkele waarden met deze roltanding. 

Perfins 

De firmaperforatie komt veel voor bij Britse en Amerikaanse postzegels. Het is 
daarom niet vreemd dat in deze landen al eerder belangstelling voor perfins, 
zoals ze daar genoemd worden, ontstond. Perfins werden in de jaren '70 van 
de negentiende eeuw in Engeland ingevoerd. Daarna verspreidde het gebruik 
zich over de hele wereld. James Mackay beschrijft in 'The world encyclopedia of 
stamps & stamp collecting' dat ook in Engeland en de Vereningde Staten 
aanvankelijk weinig aandacht werd geschonken aan firmaperforatie, maar dat 
dit later veranderde. "Later realiseerden verzamelaars van treinpost zich dat de 
postzegels op post van het spoor altijd waren geperforeerd met de initialen van 
het bedrijf. Toen werd in de VS en Groot-Brittannië, waar de meeste perfins 
voorkwamen, serieus onderzoek uitgevoerd om uit te zoeken welke bedrijven 
ze gebruikten. Sommige perfins werden door het hele land gebruikt maar de 
meeste alleen plaatselijk. Deze laatste zijn nu het meest gewild, vooral op 
enveloppen en kaarten met advertentieteksten." 

Perfin C.P.R. van de Canadian Pacific Railroad 

 

Zoekt u meer informatie over firmaperformaties kijkt u dan eens op de website 
van De Perfin Club Nederland: http://www.perfinclub.nl. 



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. 




