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Overzicht bestuur. 
Voorzitter C. Puijk  0412-625692 

Secretaris  S. Christiaans 0413-264291  

Secretariaat:   Jonkerveld 1.48   5403 CB Uden 

Penningmeester+nieuwtjes     J. v.d. Westelaken 0413-212246 

Leden A. v.d. Kruijssen 0492-363679 

 P. v. Dijk 0413-212302 

PR B. Schilder 0413-785871 

_____________________________________________________________ 

Hoofd Rondzendverkeer Rini Ariëns 0413-250774 

Agenda en ruilochtenden 2013 

(normaal iedere 1e en 3e zondag v/d maand van 09:00 tot 12:30) 

Plaats: Muzerijk, Klarinetstraat 2, 5402 BE Uden Telefoon 0413-268548 

 

okt 5, 19 

nov 2, 16 

dec 7, 21 

jan 4, 18 (??? Clubveiling ???) 

febr 1,      (15 Carnaval geen ruilochtend) 

mrt 1, 15  

apr 19     (5 Pasen geen ruilochtend, 19 jaarvergadering??) 

mei 3, 17 

juni 7, 21 

  

 

ALLE DATA ONDER VOORBEHOUD 

 

In dit nummer 
- Van het bestuur 

- Oproep nieuwe bestuursleden succes 

- Verzamelen deel 1 (door Cor Puijk) 

- Oplichter op Marktplaats 

- Fusie IV Philatelica en de Globe 

- Uitgiften Nederland 

- Veilingen 

- Telex, Mail, SMS en WhatsUp berichten 
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Van het bestuur. 
De vakanties zijn voor velen van ons alweer voorbij en misschien 

zijn er al weer plannen gemaakt voor volgend jaar of voor een 

kortere tussendoor. Met het nieuwe seizoen heeft u wellicht ook 

nieuwe plannen met uw verzameling. Door het aanstaande 

samengaan van IV Philatelica met de Globe heeft U misschien 

gedacht  om te kiezen voor een thematisch onderwerp. Op dit 

gebied was de Globe sterk vertegenwoordigt en kan door het 

samengaan hiervoor de benodigde steun worden gezocht in de 

nieuwe vereniging.  

De vereniging stevent af op een groots jubileum waarvoor wij onze 

leden in deze nieuwsbrief extra aandacht vragen om ideeën aan te 

dragen of op een of andere manier een bijdrage te leveren. 
 

Oproep nieuwe bestuursleden heeft succes 
Op de afgelopen jaarvergadering is er weer een dringende oproep 

gedaan voor gegadigden voor een bestuursfunctie binnen onze 

vereniging. Veertien dagen na de jaarvergadering kregen we 

tijdens de ruilochtend een lid die aan de bestuurstafel kwam om te 

vragen naar de wensen, voorwaarden en mogelijkheden. Na een 

kwartiertje was het voor allen duidelijk dat een vacature zou 

kunnen worden vervult. Het bestuur is blij dat we nu, na de 

bestuursvergadering, bij onze leden kunnen bekendmaken dat het 

beestuur een kandidaat aan de leden kan voordragen.  

Het is Rob van Noort welke U al kent in de functie van 

veilingmeester en lid van de veilingcommissie van onze 

vereniging. Rob zal in het bestuur de functie van de tweede 

voorzitter aannemen en wordt momenteel al betrokken bij 

sommige zaken maar hij heeft nog geen stemrecht. Wij zijn erg blij 

met de versterking van het bestuur en hopen dat bij de volgende 

ledenvergadering een goedkeuring van de leden op het voorstel. 

Eindelijk nieuw bloed in de organisatie. Mocht U nu ook een 

functie in het bestuur ambiëren kom dan eens vrijblijvend praten 

met het bestuur.  
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Verzamelen deel 1 (door Cor Puick) 

Je kunt van alles verzamelen. We houden het op postzegels en ik 

wil met dit stuk eens een opsomming geven van de vele 

mogelijkheden van postzegels verzamelen. Als we dan kijken naar 

alleen Nederland en je verzamelt alleen postfris dan is dat afgezien 

van de klassieke zegels erg makkelijk want je hebt een abonnement 

bij Post NL en die sturen een keer per jaar alle uitgebrachte zegels, 

je betaalt en je stopt ze in een album en klaar. Zo zijn er ook 

verzamelaars die postfris te duur vinden en in plaats daarvan 

ongebruikt nemen. Dat is prima, zolang je maar niet van alles door 

elkaar gebruikt, hou ze dus apart postfris, ongebruikt en 

gestempeld. Het verzamelen van gebruikte zegels is heel anders, 

men kan zegels los verzamelen of in paren of blokken, ja zelfs 

kompleet vellen. Bij de eerste zegels van Nederland waren de 

vellen verdeeld in 4 vakken van 25 zegels. Van deze eerste emissie 

kan men ook plaatreconstructies maken. Dit is een omslachtig en 

een zeer moeilijke klus. Je moet op vele zaken letten zoals de kleur 

van de verf, papiersoort en de diverse plaatnummers met hun 

specifieke kenmerken. Die verschillende platen maken het voor de 

verzamelaar alleen maar moeilijker om een of alle verschillende 

platen te reconstrueren.  Bij vele zegels, vooral de oudere, zijn 

variaties mogelijk door de verschillende tandingen tot soms wel 8 

variëteiten per zegel.  

Ook plaatfouten zijn voor verzamelaars een mogelijkheid. Bij het 

drukken van hele vellen kan het zijn dat bij een van de zegels in de 

drukplaat en fout zit die de drukker tijdens het drukken niet is 

opgevallen. Dat betekent dan dat bijvoorbeeld 1 van de 100 zegels 

op de plaat een fout heeft. Ook kunnen er druktoevalligheden 

ontstaan als er tijdens het drukken bijvoorbeeld en vuiltje op de 

drukplaat zat die de drukker bij de controle over het hoofd heeft 

gezien. Nog een verzamel mogelijkheid zijn doorlopers, dit zijn 

zegels waarvan de achtergrond en kleur en/of tekening bij 2 zegels 

naast elkaar doorlopen. 

Rond het begin van de vorige eeuw was het voor veel bedrijven 

heel normaal dat zij de postzegels voor het gebruik lieten 

perforeren met een of meerdere letters of een logo om hiermee te 

voorkomen dat personeel de zegels voor eigen gebruik misbruikte. 
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Voor de perfo of ook wel eens poko genaamd kennen we een 

speciale vereniging de Perfinclub Nederland. De PNEM ( 

Provinciale Noord-Brabantse Elektriciteits Maatschappij) 

gebruikte de perfo tot 1987. Veel perfo's zijn in het verleden 

verloren gegaan omdat ze werden weggegooid omdat men vond 

dat deze zegels met de gaatjes kapot waren. 

 

Back of the Book noemt men ook wel alles wat valt onder de 

noemer van portzegel, luchtpost, postzegelboekjes, dienstregeling, 

telegramzegels, brandkastzegels, interneringszegels, postpakket- 

verrekenzegels, postbewijszegels, port betaald zegels en 

automaatstroken. 

 

Eerste dag enveloppen (FDC) zijn er officieel vanaf 1950 en in 

1999 verschenen de eerste prestigeboekjes en ook kennen we 

Eerste Dagbladen en Maximum kaarten. Allemaal zijn dit 

mogelijkheden die verzamelaars aangrijpen om in hun collectie op 

te nemen. 

Niet eenvoudig is het om een uitgebreide collectie op te bouwen 

van de vele mogelijke combinaties van zegels en aanhangsels uit 

postzegelboekjes, kindervelletjes en prestigeboekjes 

 

Oplichter op Marktplaats 
Wij zijn er zojuist opmerkzaam op gemaakt dat Rob Nihot, alias 

Bor Tohin, Stampgrossier, Justinia Justiniana etc. na een korte 

pauze weer op het internet en dan natuurlijk met name op 

Marktplaats actief is. Hij handelt nu onder de naam “Platinum”. 

In het verleden was hij onder meer berucht voor het aan de man 

brengen van “facsimile’s” (kopieën), valse zegels en zegels van 

dubieuze kwaliteit met een dusdanige mistige omschrijving dat dit 

versluierd ook wel aan de argeloze koper verteld werd in de tekst, 

zodat hij daarop zeer moeilijk aan te pakken was. 

Ook gaf hij op zijn koopwaar Keuringscertificaten uit onder de 

naam Bor Tohin.  

Hierbij een link naar een van zijn advertenties. 

http://link.marktplaats.nl/853319690 
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Fusie IV Philatelica met de Globe 
Op 15 november is er een laatste algemene ledenvergadering van 

IV Philatelica. Op deze datum wordt het besluit tot fusie met de 

Globe door onze ledenvergadering formeel bekrachtigd. 

Direct aansluitend hieraan is de eerste algemene vergadering van 

de fusiegenoten met bekendmaking van de nieuwe naam en uitleg 

verdere verloop tot fusiedatum 1 januari 2015 en wat er van de 

vereniging en afdelingen verwacht wordt. 

Ook worden de nieuwe reglementen van de vereniging vastgesteld 

zoals daar zijn het rondzendverkeer, de nieuwtjesdienst, het 

huishoudelijk reglement, tentoonstellingen, nalatenschappen en de 

veilingdienst internet. Veilingdienst internet is nieuw voor ons  en 

alleen tentoonstellingen en nalatenschappen kennen een kleine 

aanpassing maar verder zijn dit de reglementen zoals we die al 

kenden bij IV Philatelica. 

De fusie kent voor ons alleen maar voordelen, zoals minder kosten 

door schaalvergroting, een groter aanbod bij het rondzendverkeer 

en wij ontvangen hierna ook het fusieblad welke eerst bestond als 

Globeblad. De nieuwe fusie kent dan ca 4675 leden (1500 Globe 

en 3175 Philatelica) De begroting voor 2015 kent een positief 

resultaat en de kapitaal inbreng van Globe is ca €31 per lid en van 

Philatelica ca €27 per lid.  

 

Veilingen 
Op veilingen koop je vaak voordelig en of interessante zaken. Zo is 

datum voor de clubveiling nog niet vastgesteld. Insturen kan voor 

het laatst op de 1
e
 ruilzondag van december. DOE DIT en zorg dat 

uw kavel aantrekkelijk geprijsd zijn. Verder willen wij jullie 

nogmaals wijzen op de internetveiling van de Globe. Via de site 

www.ivphilatelica.nl doorklikken naar veiling en hier zie je de 

handleiding voor bijna de beste internetveilingen van Nederland.  
 

Overigens zijn de navolgende veilingen voor U wellicht ook iets: 

Veiling bij PZV Weert op 30 november 2014 

Veiling de Globe op internet 25 oktober 2014  

Veiling MPO IJselstein 27 en 28 februari 2015  

http://www.ivphilatelica.nl/


7 . 

Veiling van Dieten Roermond 13 en 14 maart 2015 

Veiling Brabantse Postzegelveiling Eersel alleen nog via internet 

Veiling bij PZV Volkel-Uden datum volgt in volgende nieuwsbrief  
 

Uitgifteprogramma NL 2
e
 helft 

Uitgifteprogramma door PostNL 2
e
 helft 2014 

 

14 juli 2014 Persoonlijke Postzegels Mauritshuis Internationaal 1:  
1 postzegelvel met 10 gelijke postzegels waarde 1 (gegomd)  
14 juli 2014 Grenzeloos Nederland 2014 Japan:  
3 postzegelvellen met 6 verschillende postzegels (gegomd)  
2 augustus 2014 12,5 jarig koninklijk huwelijk:  
1 postzegelvel met 10 postzegels met 5 verschillende onderwerpen (gegomd)  
11 augustus 2014 UNESCO Werelderfgoed Nederland:  
1 postzegelvel met 10 verschillende postzegels (gegomd)  
8 september 2014 175 jaar Spoorwegen in Nederland:  
1 postzegelvel met 10 verschillende postzegels (gegomd)  
6 oktober 2014 Nederlandse DJ’s:  
1 postzegelvel met 10 postzegels met 5 verschillend postzegels (gegomd)  
17 oktober 2014 Dag van de Postzegels 2014:  
1 postzegelvel met 10 gelijke postzegels (gegomd)  
3 november 2014 Kinderpostzegels 2014:  
1 postzegelvel met 5 verschillende postzegels (gegomd) 
17 november 2014 Decemberzegels 2014:  
1 postzegelvel met 20 verschillende postzegels (zelfklevend)  

 

Telex, Mail, SMS en WhatsUp berichten 
- Het  bestuur zoekt leden voor een commissie welke bij de 

leden alle mogelijke ideeën vergaart voor de feestelijke 

viering van ons 50 jarig jubileum. Kom zet je in voor de 

vereniging en geef je hiervoor op bij het bestuur.  

- Bij gewijzigde personalia, dus een ander huisadres of een 

ander e-mailadres, deze wijzigingen direct doorgeven aan 

onze secretaris. Het email adres van onze secretaris is 

siegi.christiaans@planet.nl   

- U helpt de nieuwsbrief drukken door een adverteerder voor 

onze nieuwsbrief te werven. Hiermee kunnen we dan deels 

onze drukkosten betalen. 

- Tarieven voor advertenties (per jaar) in onze nieuwsbrief.  

 Hele pagina (A5)  € 25,=  

 Halve pagina   € 15,=  

 Kwart pagina  € 10,= 

 

Uw artikel voor ons blad stuurt u naar schilder@tiscali.nl 

http://collectclub.postnl.nl/pers-pz-mauritshuis-int-1-10x-vel.html
http://collectclub.postnl.nl/catalogsearch/result/?q=japan
http://collectclub.postnl.nl/catalogsearch/result/?q=12%2C5
http://collectclub.postnl.nl/catalogsearch/result/?q=erfgoed
http://collectclub.postnl.nl/catalogsearch/result/?q=spoorwegen
http://collectclub.postnl.nl/catalogsearch/result/?q=dj%27s
http://collectclub.postnl.nl/dag-van-de-postzegel-2014.html
http://collectclub.postnl.nl/kinderpostzegels-2014.html
mailto:siegi.christiaans@planet.nl
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