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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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 Volgende uitgave:  oktober 2016 

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 

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 
jansenlavrijsen@hotmail.com 

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

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

Commissie 
Nalatenschappen 



AGENDA 

Uitnodiging voor ledenbijeenkomst van vrijdag 9 september 2016, 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  (tel: 040-2010360). 
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AGENDA BIJEENKOMST 

RUILBEURSAGENDA 

1. Welkom 

2. Mededelingen 

3. Rondvraag 

4. Loterij 

5. Wilde Veiling 

6. Ruilen van postzegels 

Vrijdag 14 oktober 2016 (postzegelquiz) 

Vrijdag 11 november 2016 (work shop) 

VOLGENDE BIJEENKOMSTEN 

DATUM TIJD  PLAATS LOCATIE 
ENTRÉ

E 

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

1 gratis drankje + 1 gratis lot 
€ 2,50  

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

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

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

11-sep 10:00-13:00  Boxtel Gemeenschapshuis De Walnoot (+Cinderella) € 1,00  

11-sep 8:30-14:30  Genk St.-Jan Berchmnascollege, Collegelaan 8 ? 

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

Entréeprijs incl koffie/thee 
€ 2,00  

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

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

24-sep 13:00-16:00  Maaseik Zaal Technisch Instituut St.-Jansberg, Weertersteenweg € 1,00  

25-sep 8:00-12:00  Turnhout Ruilzaal Hivset, Apostoliekenstraat 4, 2300 Turnhout ? 

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

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

1 gratis drankje + 1 gratis lot 
€ 2,50  

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

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



VANUIT HET BESTUUR 

Helaas konden we pas om 19.40 uur starten met het inschrijven van de kavels 
voor de wilde veiling. Dit had deels te maken met het niet tijdig aanwezig zijn 
van de sleutel van onze archiefkast als ook met het niet kunnen vinden van de 
juiste sleutel voor het archief. De beheerster was nog niet van alle zaken op de 
hoogte en na een telefoontje werd de zaak opgelost. Ondanks dat het Europese 
Kampioenschap Voetballen vanavond van start ging waren toch nog 32 leden 
naar de Clubavond gekomen. Dit aantal overtrof zeker onze verwachtingen 
omdat we ook al 8 afmeldingen hadden ontvangen. Nadat om 20.20 uur het 
belsignaal geklonken had kon Henk de vergadering openen. Henk geeft aan dat 
er slechts een paar mededelingen zijn, daarna de loterij zal plaatsvinden, dan 
tot 21.00 uur de kavels van de veiling bekijken en daarna de veiling. 

Henk heeft de volgende mededelingen: 

• Henk is bij dhr. de Brouwer op bezoek geweest. Deze hersteld geleidelijk 
van zijn operatie en moet met tegenzin een 6-tal chemobehandelingen 
ondergaan. De eerste chemokuur is al toegediend en was hem zeker niet 
tegengevallen. Dhr. en mevr. de Brouwer hopen na de vakantie ook weer 
onze beurzen en clubavonden te kunnen bezoeken. 

• De Rabobank Clubkascampagne heeft dit jaar € 257,00 opgebracht, dat is 
circa € 50,00 meer dan vorig jaar. Er waren dit jaar 86 stemmen op onze 
vereniging uitgebracht (vorig jaar 76) en de eerste 50 stemmen brachten 
per stem € 3,50 op. Mogelijk zijn de extra stemmen afkomstig van Het 
Dommelsch Lavenkoor? 

• In het maandblad van september is verzuimd de ruilbeurs van zondag 12 
september op te nemen die normaal in de Pracht in Aalst zal plaatsvinden. 

Van de nu volgende rondvraag wordt door dhr. van den Ouden gebruik 
gemaakt. Deze stelt de vraag of de wilde veiling niet negatief van invloed is op 
het rondzendverkeer. Na enige discussie geeft Frank ( hoofd rondzendingen) 
aan dat deze niet dezelfde mening is toegedaan en uit de cijfers ook niet blijkt 
dat de uitnamen bij het rondzendverkeer terugloopt. Daarnaast wordt door 
andere aanwezigen gereageerd dat zij niet deelnemen aan het rondzend-
verkeer en dus zeker de wilde veiling een als een prettige gelegenheid zien. 
Door dhr. Grol wordt opgemerkt dat de inhoud van de boekjes vaak niet 
overeenstemmen met zijn verwachtingspatroon. Het is en blijft moeilijk om via 
het rondzendverkeer vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Daarnaast 
geeft Henk aan dat door de rondleider een goed roulatiesysteem wordt 
gehanteerd waardoor iedereen weer een keer voorop staat bij nieuwe boekjes. 

Vervolgens wordt de loterij gehouden waarvoor vanavond door Peter van 
Wijnen 224 lotjes zijn verkocht. Peter houdt ook bij de trekking van de loten de 
zaak nauwlettend in de gaten zodat de prijzen snel van het biljart verdwenen 
zijn. 

 

(vervolg zie pagina 7 ...) 
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VERSLAG CLUBAVOND 10 JUNI 2016 



Tijdens de a.s. clubavond in september organiseert de Postzegelvereniging 
Valkenswaard e.o. zijn 17e 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 

WILDE VEILING 
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PRESENTATIE VAN ONZE VERENIGING 

Beste leden, 

Op zaterdag 24 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.  

Vorig jaar werd de markt druk bezocht maar al snel na aanvang afgebroken als 
gevolg van een stroomstoring. Het pand werd zelfs door de brandweer ontruimt 
en we moesten buiten wachten tot het weer veilig was en onze spullen konden 
ophalen. De kans dat dit nogmaals gebeurd is statistisch gelukkig gering. 

Wij zoeken nog vrijwilligers voor deze dag om onze vereniging te promoten. 
Misschien heeft u nog ideeën of wilt u op een andere manier een bijdrage 
leveren dan kunt u dit melden bij onze voorzitter Henk Janssen (zie pagina 3). 

Het Bestuur 

VANUIT HET BESTUUR 
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(... vervolg van pagina 5) 

 

Na de kijk-pauze wordt om 21.00 uur gestart met de veiling. Omdat Martin 
Sutherland niet aanwezig is neemt Henk zijn taak waar. Petra houdt op de 
inlevertabellen bij welke kavels verkocht worden, Joop noteert op 
aankooplijstjes wie welke kavels gekocht heeft en Eddy tracht de kavels aan de 
man te brengen. Het flesje wijn dat tijdens de wilde veiling steeds verloot 
wordt onder de inzenders werd deze keer gewonnen door Eddy Kox. 

Door 16 leden en 3 keer de PVVEO(nalatenschappen/schenkingen) werden in 
totaal 55 kavels aangeleverd. Hiervan zijn 36 kavels ingeleverd met “Bod”. Van 
de 55 kavels werden er inclusief de naverkoop 50 verkocht. Door 17 personen 
was een biednummer opgehaald. Slecht 3 personen konden niets bemachtigen. 
De totale omzet van de veiling bedroeg circa € 180,00. Het verwerken van de 
naverkoop  verliep nog niet helemaal op rolletjes. In de toekomst gaan we dit 
systeem steeds hanteren. De kopers worden dan opgeroepen om hun kavels op 
te halen en te betalen. Daarna zullen we het geld aan de inzenders uitkeren. 
Dit liep nu soms door elkaar. 

Op het einde van de avond wenste Henk alle aanwezige een fijne vakantie !! 

Afgemeld waren:   

 Dhr. G. en mevr. F. de Brouwer Mevr. P. van Kuyk 
 Dhr. J. Poos     Dhr. M. Sutherland 
 Dhr. P. Wittgen    Dhr. M. Panhuijzen 
 Dhr. J. Senders    Dhr. T. Schoorl 
 Dhr. H. Engelen 

Joop van Gils (secretaris). 



NIEUWE HEUP 

Zoals u wellicht heeft vernomen kreeg Joop van Gils half augustus een nieuwe 
heup. De operatie heeft inmiddels plaatsgevonden en is voorspoedig verlopen. 
Helaas ontstond na twee dagen een ophoping van vocht in het been dat elke 
vorm van beweging onmogelijk maakte. Na twee weken intensieve behandeling 
is het meeste vocht uit het been verdwenen. Joop kan nu beginnen met de 
revalidatie en de eerste voorzichtige stapjes op krukken zijn gezet. Hij zal de 
beurs en clubavond in september aan zich voorbij moeten laten gaan. 
Wij wensen hem een snelle revalidatie en alle beterschap. 

Het Bestuur. 

GROTE CLUBACTIE 

Beste leden, 

Ook dit jaar doet onze vereniging weer mee met de jaarlijkse 
Grote Clubactie. Met de opbrengst willen we de volgende doelen realiseren: 

• Uitbreiding van de bibliotheek met catalogus van Suriname en Indonesië 

• Vervanging van de zoekgeraakte katalogus Midden Europa 

• Leuke workshop(s) 

Van elk lot van € 3,- dat u koopt gaat € 2,40 (80%) naar de vereniging. 

Begin september is de vereniging weer in het bezit van de loten en kunnen we 
deze aan u overhandigen. Namens de vereniging hartelijk dank. 

Petra Jansen (penningmeester). 

LEDENNIEUWS 

Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst 
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ONZE JARIGEN IN DE ZOMERMAANDEN 

Dhr. J. Veenendaal   5-9 
Dhr. J. van den Berg  16-9 
Dhr. H. van Liempd  17-9 
Mw. P. Jansen   18-9 
Dhr. G. Panken   19-9 
Dhr. H. van Engelen  20-9 
Dhr. H. Warmoeskerken  20-9 
Dhr. P. van Herpen   21-9 
Dhr. A. Klink   24-9 
Dhr. M. Panhuijzen  26-9 



LOTERIJ 

In september in de loterij weer veel 
diversiteit waaronder een Millennium 
blok van Isle of Man en modern 
Frankrijk. Veel geluk in de loterij op de 
clubavond in september. 
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ROLZEGELS (1) 

Roltanding is een typisch Nederlands fenomeen. Dit artikel 
schetst het onstaan van de postzegelplakmachines en de 
daarbij unieke nederlandse roltandingzegels. 

Wie wel eens gewerkt heeft op de postkamer van een groot 
bedrijf of werkzaam is geweest als loketbeambte in een post-
kantoor zal het kunnen beamen: het werken met postzegels 
is een tijdrovende, arbeidsintensieve bezigheid. Geen wonder dat met name 
bedrijven uit kostenoogpunt dit werk wilden vereenvoudigen. Het wegen van 
brieven, uitscheuren van postzegels voor de vereiste briefport en het netjes 
opplakken van de zegels op de brief, een juffrouw op de postkamer kon er 
zomaar een hele middag mee zoet zijn. Inventieve lieden zochten aan het 
begin van de vorige eeuw al naar manieren om dit proces te automatiseren. 

Verscheidene fabrikanten ontwikkelden apparatuur, de een beter werkend dan 
de ander, die tot taak hadden het werk van de postkamerjuffrouw te verlichten.  

De eerste postzegelautomaten en frankeermachines werden omstreeks 1910 in 
de Verenigde Staten in gebruik genomen. De postdienst drukte speciaal voor 
deze machines postzegels op een rol. Het was niet nodig om deze zegels aan 
alle zijden te voorzien van een perforatie en waren daarom aan de zijkanten 
ongetand - of aan de onder– en bovenkant in geval van een gekanteld 
zegelbeeld. Dergelijke zegels werden al snel rolzegels genoemd. 

In Frankrijk adverteert de automaten-
fabrikant ABEL in 1912 met een machine 
'Rapide' die, volgens de wervende tekst, 
foutloos 4.000 gefrankeerde enveloppen  
in een uur kan afleveren. Het was een 
verbeterde versie van een machine die in 
Duitsland in 1909 werd ontwikkeld door de 
'Deutsche Post- und Eisenbahn-Verkehrs-
wesen AG', die ontstaan is uit een fusie van 
de 'Deutsche Abel-Postwertzeichen-
Automaten GmbH' (DAPAG) en de 
'Eisenbahn-Fahrkarten- und Billet-
Automaten GmbH' (EFUBAG).  

 

Germania testzegels  
met inschrift 'DAPAG-EFUBAG'   

ARTIKEL 
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Bij dit apparaat was het noodzakelijk dat 
de zegels op een rol werden ingevoerd. 
Hiervoor werden vellen postzegels met 
behulp van de velrand aan elkaar 
geplakt, en afgesneden tot de breedte 
van één zegel. Zo ontstonden er rollen 
van 500 of 1000 zegels op een rol. 



Vanaf 1912 gaat deze machine als 'POKO' door het 
leven, dat staat voor 'Porto-Kontroll-Kasse'. 

In het begin van de jaren '20 werd deze postzegel 
plakmachine ook in Nederland geïntroduceerd.  
Al gauw bemerkte men dat de machine alles-
behalve probleemloos werkte, de zegels lieten veel 
te makkelijk los van de rol zodat ze niet netjes op 
de enveloppe kwamen, of de machine liep vast. 
Omdat de zegels in de machine voor het vast-
plakken bevochtigd werden kon het een aardige 
kliederboel worden. De rolzegels bleken op de 
perforatie af te breken. Een steviger papiersoort   
bracht geen soelaas. Ook de postzegelautomaten 
op de postkantoren, die ook met rollen werkten, 
hadden met dit euvel te kampen.  

Aan het einde van 1924 kwam de postzegeldrukker 
Enschedé te Haarlem met een oplossing: hij stelde voor om een aantal 
perforatiegaten aan de korte zijde van de zegel te laten vervallen door een 
aantal pennen uit de perforatiekam te verwijderen. Hierdoor ontstond er een 
papierbrugje, waardoor de zegels veel steviger aan elkaar bleven zitten.  
Zo ontstond in 1925 de zogenaamde tweezijdige roltanding, die 
gebruikt werd bij frankeerzegels van het type 'vliegende duif' en 
'Veth' en de kinderzegels van de jaren 1925, 1926 en 1927. 

  3-gaatsroltanding  tweezijdige roltandingen 

In 1926 kocht de Kas-Vereeniging NV in Amsterdam, de voor-
loper van de huidige Kas-Associatie, een zogenaamde 'Multipost 
Affixing Machine'. Deze machine, een Britse uitvoering van de POKO automaat, 
was alleen geschikt voor gebruik van rollen waarbij de zegels met de lange 
zijde aan elkaar zaten. Met het oog hierop diende de Kas-Vereeniging een ver-
zoek in om een aantal 'dwaarse' rollen van de 7½ cent zegel te vervaardigen. 
Omwille van de grotere stevigheid moesten aan de lange zijde enkele pennen 
uit de perforatiekam verwijderd worden. De zegels die aan de Kas-Vereeniging 
werden geleverd hadden een 3-gaats vierzijdige roltanding. De totale oplage 
van de 7½ ct violet met deze roltanding bleef beperkt tot 10.000 exemplaren. 
Hiervan werden drie rollen van 500 stuks afgeleverd aan de Kas-Vereeniging, 
en een onbekend aantal vellen aan filatelieloketten. Deze 3-gaats roltandings-
zegel kan tot één van de grootste rariteiten van het verzamelgebied Nederland 
gerekend worden. De perforatie is als een proefperforatie te beschouwen.  

(wordt vervolgd ...) 
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Beste postzegelvrienden, 

In de tweede helft van 2016 komen  
er 48 verschillende nederlandse  
zegels uit (was 67 in 2015!); alle 
velletjes tezamen betreft het 87  
zegels (was 103 in 2015!).  
Hier volgt het overzicht van de uitgiften. 

 

18 juli 

• Olympische Spelen 2016 
 vel met 3 verschillende zegels 
 (gegomd) 

• Europride Amsterdam 2016  
 vel met 2 keer 5 verschillende 
 zegels (gegomd) 

 

15 augustus 

• Appel- en perenrassen in Nederland  
 vel met 10 verschillende zegels (gegomd) 

• Grenzeloos Nederland: Australië  
 3 vellen met 6 verschillende zegels (gegomd) 

 

12 september 

• Jaar van het boek 
 vel met 10 verschillende zegels (gegomd) 
 

14 oktober 

• Dag van de Postzegels 2016 
 vel met 10 gelijke zegels (gegomd) 
 

7 november  

•  Kinderpostzegels 2016 
 vel met 6 verschillende zegels  
 met bijslag (gegomd) 

 

14 november  

• Decemberzegels 2016 
 vel met 2 keer 10 verschillende zegels  
 en een extra zegel in de velrand  
 (zelfklevend) 

NIEUWE UITGIFTEN 
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EERSTE VLUCHT VAN OTTO LILIENTHAL 

We blijven nog even bij de luchtvaart, maar keren 
terug naar het prille begin. Otto Lilienthal was de  
eerste mens die vloog.  

Als er één zegel is die een plaats verdient voorin  
een thematische verzameling over luchtvaart, dan is  
het de 145c-zegel die Duitsland op 7 juli 2016 heeft  
uitgegeven. Met deze zegel herdenken ze 125 Jahre 
 erster Gleitflug van Otto Lilienthal (1848-1896). 

Met zijn zelf geconstrueerd vluchtapparaat  
’Schwerer als Luft’, gemaakt van wilgenhout en  
katoenen doeken, was hij al lange tijd aan het  
experimenteren, maar 125 jaar geleden vloog hij toch met zijn Flugapparat 
voor het eerst bij Derwitz over een afstand van 25 meter.  

In de jaren daarop ondernam Lilienthal niet minder dan ongeveer 2000 verdere 
vluchtpogingen, tot zelfs over 300 meter. Maar een vlucht op 9 augustus 1896 
vanaf de Gollenberg in Stölln werd hem fataal. De’Gleiter’ werd door een 
dwarrelwind gegrepen, Lilienthal stortte van 15 meter hoogte neer, bleef zwaar 
gewond liggen en overleed een dag later in een Berlijns ziekenhuis  

Bron: postzegelblog.nl 

NASA STUURT POSTZEGEL NAAR PLUTO 

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft 
de verste postzegel ooit verstuurd.  

De prestatie is erkend door Guinness World Record, 
de organisatie achter het beroemde recordboek, 
meldt de NASA dinsdag. Het gaat om een postzegel 
van 29 dollarcent uit 1991, die is gewijd aan de 
dwergplaneet Pluto. 

De postzegel ging als bagage mee met de sonde  
New Horizons, die in januari 2006 begon aan een  
vlucht naar Pluto. Daar vloog hij in juli 2015 langs  
na een reis van ruim 5 miljard kilometer. 

De sonde en de postzegel aan boord zijn inmiddels  
al zo’n 500 miljoen kilometer voorbij Pluto. 

Met een snelheid van ruim 14 kilometer per seconde 
vliegen ze naar rotsblokken aan de rand van ons 
zonnestelsel. En zolang de New Horizons doorvliegt, blijft het record steeds een 
beetje steviger in handen van de NASA. 

Helaas voor de verzamelaars van ruimtevaart zal deze postzegel letterlijk 
buiten bereik blijven en nooit deel uitmaken van een verzameling. 

Bron: nu.nl 
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NIEUWS 



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. 




