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Jaargang 30 – nr.1 – januari 2019
7 februari: Ede: Bijeenkomst met lezing
14 februari: Barneveld: Jaarbijeenkomst
21 februari: Ede: Postzegelmiddag

MPO / Heritage Auctions Europe
Energieweg 7
3401 MD IJsselstein
030-6063944
info@mpo.nl
www.mpo.nl
DALLAS | NEW YORK | BEVERLY HILLS | SAN FRANCISCO | CHICAGO | PARIS | GENEVA | IJSSELSTEIN | HONG KONG

Uw collectie laten taxeren?

6A - postfrisse 15
43b - postfrisse
cent oranje 1864
50 cent geelbruin
Koning Willem III,
Prinses Wilhelmina 1891,
attest Vleeming 2013, met cert. Moeijes 1982,
verkocht voor € 3.199 verkocht voor € 1.140

MPO / Heritage Auctions Europe is hèt
adres voor betrouwbare en realistische
taxaties. Onze specialisten behoren tot de
top in hun vakgebied en door jarenlange
ervaring kunnen zij als geen ander de
waarde van uw collectie bepalen.
Iedere woensdag taxeren wij gratis uw
munten,
bankbiljetten,
penningen,
onderscheidingen, postzegels en oude
ansichtkaarten. U bent zonder afspraak
welkom van 10.00 tot 16.00. Iedere
donderdag taxeren wij gratis uw overige
waardevolle objecten. U bent zonder
afspraak welkom van 10.00 tot 16.00. Op
overige werkdagen taxeren wij gratis op
afspraak. Bel 030-6063944.

Uw collectie laten veilen?

Blok 10 - postfris blok 15 jaar Volksrepubliek 1964,
miniem zwart puntje in gom, verkocht voor € 1.724

Als ‘s werelds grootste veilinghuis op het
gebied van numismatiek en andere
verzamelobjecten zijn wij doorlopend op
zoek naar inzendingen voor onze veilingen
in Nederland, de Verenigde Staten en
Hongkong. Onze bieders/leden (ruim
950.000!)
zorgen
gegarandeerd
en
aantoonbaar voor de hoogste opbrengst.
Voor meer informatie of een afspraak voor
een vrijblijvende taxatie kunt u contact met
ons opnemen per telefoon of email
(030-6063944, info@mpo.nl).

Bieden op een veiling?

48 - postfrisse 5 gulden
80 - postfrisse 10
bronsgroen en roodbruin
gulden oranje 1905,
Prinses Wilhelmina 1896,
Koningin Wilhelmina,
lijntanding 11,
cert. Dr. Louis BPP 1998,
cert. Vleeming 2010,
verkocht voor € 1.293
verkocht voor € 1.201

Een overzicht van de veilingen in IJsselstein
vindt u op www.mpoauctions.com. Na
registratie kunt u online vooraf bieden en
deelnemen aan de live-veilingen. De kavels
staan ongeveer drie weken voorafgaand
aan de veiling online. De week voor de
veiling kunt u gebruik maken van onze
kijkdagen
in
IJsselstein.
Kijk
op
www.ha.com voor veilingen in de
Verenigde Staten en Hongkong.
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30e Jaargang nr. 1, januari 2019

Verschijnt 10 maal per jaar
Kopij inleveren, vóór de 15e van de maand bij de redactie: A. de Wit, tel. 0318-637424 of
redactie@fv-degeldersevallei.nl

Bestuur Filatelistenvereniging “De Gelderse Vallei”
Voorzitter:
R.Lijbaart, tel 0318 621305
(voorzitter@fv-degeldersevallei.nl)
Secretaris:
Vacant
(secretaris@fv-degeldersevallei.nl)
Penningmeester:
W. Doesburg, tel 0343 578179
(penningmeester@fv-degeldersevallei.nl)
Bankrekeningnummer: NL66INGB0006781363 tnv
Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei
Hoofd Rondzendingen (tevens 2e secretaris):
A.G. Jakobsen, tel 0318 613806
(hrzv@ fv-degeldersevallei.nl)
Bankrekeningnummer rondzendingen: NL38INGB0006826584 tnv
Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei
Ledenadministratie:
E.R. Bel, tel 0318 610959
(leden@fv-degeldersevallei.nl)
Commissaris:
Lex van Rootselaar, Delfzijl, tel 0596 568324
Pieter Driessen, Ede, beheerder stuiverboeken, tel. 0618241985
(pieterstokerszoon@gmail.com)

Nieuwtjesdienst:
L.J. Brouwer, Barneveld, tel 0342 417991
Bankrekeningnummer: NL32INGB0006826595 tnv
Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei
Veilingmeester: Ron van Beest, tel 0343 415425 (veilingmeester@fv-degeldersevallei.nl)
Maandelijkse bijeenkomst in Ede op de 1e donderdag van elke maand (behalve juli en
augustus) om 20.00 uur in kantine “Fortissimo” Sportparkweg 8, 6717 LD, Ede,
tel 0318 640038.
Bijeenkomst in Barneveld is op de 2e donderdag van de maand in de Immanuelkerk,
Achterdorpstraat 5, 3772 CC Barneveld. Aanvang: 19.30 uur, tel. 0342 415669.
Postzegelmiddag op de 3e donderdag van de meeste maanden van 14.00 uur tot 16.30
uur in kantine “Fortissimo” Sportparkweg 8, 6717 LD, Ede, tel 0318 640038.
Op de avonden en middagen zijn (rond 150) snuffelboeken met zegels a 5 eurocent
per stuk en snuffelbakken met poststukken a 25 eurocent per poststuk aanwezig.
Bezoek ook onze websites:
Eigen afdeling
www.fv-degeldersevallei.nl
Samenwerkingsverband Filatelie
www.svfilatelie.nl
de Internetveiling
www.SVFveiling.nl
Uitlenen wereldcatalogi: Tijdens clubavonden op locatie Fortissimo
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Geachte leden,

H

et bestuur van de Filatelisten Vereniging de Gelderse Vallei nodigt u van harte
uit voor de bijeenkomst van donderdag 7 februari 2019 in de zaal van
“Fortissimo”, Sportparkweg 8 te Ede. Aanvang 20.00 uur.

“Aan het begin van de avond zal een kleine lezing gehouden worden door de heer
(Bert) van Marrewijk uit Wageningen. Aan de hand van het tonen van een verzameling op borden zal hij ons in het kort iets vertellen over de postgeschiedenis van
‘de Republiek Suriname’. Na die tijd is er alle gelegenheid om het tentoongestelde
te bekijken en/of met de spreker van gedachten te wisselen”.
Bovenstaand stukje tekst, met uitzondering van het thema, stond letterlijk in een uitnodiging van 2011. Ik ben heel blij dat Bert weer een lezing bij onze vereniging wil
geven. Het belooft weer een “topavond” te worden: met Bert als verteller hebben wij
de specialist op dit thema binnenboord gehaald.
De eerstvolgende clubavond in Barneveld is
14 februari waar we met u samen willen spreken over
de toekomst in de “Jaarbijeenkomst “. Wij willen uw
ideeën en plannen graag meenemen naar de
Jaarvergadering in Maart. Van harte aanbevolen.
Hartelijk welkom op één van de clubavonden, en veel verzamel-plezier toegewenst.
AGENDA
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. HH Verslag bijeenkomst 03-01-2019
4. Rondvraag
5. Korte pauze, verkoop loten
6. Lezing door Bert van Marrewijk
7. Stuiverboeken
Roy Lijbaart, voorzitter.

______________________________________________________________________________________
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Verslag bijeenkomst van 3 januari 2019
1.

Opening
Roy heet een ieder hartelijk welkom en geeft iedereen de beste wensen
voor 2019.

2.
2.a
-

Mededelingen en ingekomen stukken
Mededelingen
Iedereen heeft inmiddels een munt gehad welke voor een consumptie kan worden gebruikt. Deze kunnen aan de bar door de mensen zelf ingewisseld worden. Later op de avond komen er ook hapjes langs.
Rob Ietswaart heeft zich afgemeld.
De volgende bijeenkomsten worden nog aangehaald. Deze vinden plaats op
10 januari in Barneveld, 17 januari in Ede en 9 maart onze beurs in
“Ons Huis”.

-

2.b

Ingekomen:
Via de e-mail is o.a. van de Vierstroom een overzicht
van bijeenkomsten in de regio gemeld met een postzegelbeurs op zaterdag 9 februari te Arnhem.

Vervolgens wordt het woord aan Hans van Laarhoven gegeven van het postzegelwinkeltje. Hans legt het e.e.a. uit.
Ook wordt er aan Henny v.d. Berg aandacht gegeven.
Let ook op onze eigen stuiverboeken. Houdt deze gescheiden van het postzegelwinkeltje.
3.

Verslag bijeenkomst 06-12-2018
Er zijn geen op- en of aanmerkingen.

4.

Rondvraag
Niemand had vragen.

Hierna kon een ieder gaan postzegelen. Diverse postzegels zijn weer van eigenaar
gewisseld op deze goed bezochte clubavond.
B.Jakobsen, 2e secretaris
___________________________________________________________________

Fila
januari 2019
4
____________________________________________________________________

Zoekertjes

H

ebt u als lid van de filatelistische vereniging “de Gelderse Vallei” iets te koop of
zoekt u iets op filatelistisch gebied, dan kunt u dat kosteloos doorgeven aan
Anneke de Wit, Elias Beeckmanlaan 40, 6711 VS Ede of
dewit.anneke@hotmail.com
en het zal éénmaal geplaatst worden.

Te koop
1. Janneke Brinkman: 'Bloemenpracht op postzegels' compleet postfris.
25 vellen (van 10 stuks a € 0, 44) met de beschrijvingen in het verzamelalbum.
Deze zegels vallen onder de rubriek persoonlijke postzegels.
De nominale waarde is dus 25 x € 4,40 = € 110,00. Dat is ook de prijs van deze hele
collectie.
U kunt er zelfs nog mee frankeren (2 zegels en u heeft weer de waarde van
een '1'-tje).

2. Alle provincievellen (13 stuks, 12 provincies en het gecombineerde vel).
De nominale, frankeergeldige waarde is 13 x 12 x € 0,39 = € 60,84. Die € 0,84 mag u
houden mijn prijs is € 60,00. Desgewenst kun u ook losse vellen kopen om uw serie
compleet te maken (€ 5,00 per vel).
Arie Oskam.
(tfn 0318-642057).
Meestal op de clubavond aanwezig
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I

Contributie

n mijn uitnodiging in Fila nr. 9 (november 2018), schreef ik en ik citeer:
“De afgelopen weken hadden we als bestuur een levendige discussie hoe verder
met de financiën en met name de contributie. Een agendapunt voor de jaarvergadering in maart 2019”.
Contributie of lidgeld is volgens van Dale “financiële bijdrage van een lid voor een
vereniging”.
Voor zover ik me kan herinneren, lid vanaf 2005, was de contributie zonder blad
€19,- en met blad € 36,- en heb ik de afgelopen jaren € 36,- betaald voor mijn
lidmaatschap. Eerst aan de Globe en later (2014) aan onze eigen vereniging,
aangesloten bij het Samenwerkings Verband Filatelie (SVF). Voor dit bedrag is men
niet alleen lid van de Gelderse Vallei maar ook van het SVF en Koninklijke
Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen (KNBF).
Elk lidmaatschap van een vereniging kost u geld op jaarbasis, bv: € 10,- voor een
buurtvereniging, zo’n € 200,- voor een voetbalvereniging en € 1000,- voor als u een
balletje wilt slaan bij de golfclub.
Van de € 36,- die wij als vereniging van u ontvangen, gaan de volgende afdrachten
af: SVF € 4,- , KNBF € 4,95 en € 20,57 voor het maandblad Filatelie. Samen € 29,52.
Voor onze eigen vereniging blijft over € 6,48 op jaarbasis, dat is € 0,54 per maand.
Waar ging de discussie over in het bestuur? Het ging om de “ongelijkheid” van de
contributie-bedragen. Als voorbeeld: lidmaatschap zonder blad kost u € 19,--.
Haalt men hier de afdrachten af dan blijft voor de vereniging € 10,05 over, per maand
zo’n kleine € 0,84 . Hoe nu verder? Welnu het bestuur is van mening dat de bedragen
in verhouding moeten staan.
Voor de 54 en 84 cent per maand organiseert de vereniging een 3 tal clubdagen per
maand in Barneveld en Ede en verstuurt ze u ons clubblad Fila. U begrijpt dat het met
deze bedragen onmogelijk is om clubdagen te organiseren, het versturen van ons blad
kost ons aan postzegels meer dan we krijgen via de contributie. Verdere inkomsten
halen we uit de Nieuwtjesdienst, de verloting, de Rondzendingen, de stuiverboeken,
de veilingen en de Beursdagen en krijgen we gelden van onze sponsoren. Voor de
volledigheid de afgelopen jaren zijn we zuinig geweest en hebben we een flink
bedrag op onze spaarrekening staan.
De afgelopen jaren is ons ledental afgenomen, de onkosten stegen, de Nieuwtjes
Dienst levert ons verlies op, de verlotingen draaien we neutraal, de veilingen leveren
ons een klein bedrag op, de beursdagen draaien we neutraal en van de 3 dagen blijft
er nog maar één over, de rondzendingen draaien goed evenals de stuiverboeken.
Met dit korte overzicht hoop ik duidelijk gemaakt te hebben dat we van de contributie
een agendapunt hebben gemaakt.
Hoe nu verder? Ik hoop op een positieve inbreng van alle leden op onze
jaarvergadering.
Namens het bestuur:
R. Lijbaart, voorzitter
____________________________________________________________________
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Overdracht beheerderschap stuiverboeken.
door Pieter Driessen

Inleiding:
Na 3 jaar met veel plezier en toewijding het beheer over onze stuiverboeken te hebben mogen verzorgen, vind ik het tijd worden om het stokje in juni over te dragen aan
een nieuwe beheerder m/v. Toen ik me aanmeldde 3 jaar geleden, had ik geen flauw
benul van welke inspanning deze functie met zich mee zou brengen. Inmiddels ben ik
daar wel achter. Kort gezegd komt het hierop neer: Je komt op clubavonden en postzegel middagen niet of nauwelijks meer toe aan “rustig zelf zegelen”. En dat laatste
wil ik, als ik in juni, bij leven en welzijn, 76 jaar word, wel weer doen.
Werkzaamheden:
Hieronder zal ik een opsomming geven van de werkzaamheden, die ik met behulp
van Harrie en Gerard deed en die straks richtlijnen kunnen zijn voor de nieuwe beheerder:
a.
Op alle clubavonden en postzegelmiddagen als één van de eersten aanwezig
zijn en als laatste weggaan. Stockboeken op tafel leggen en na afloop opbergen in de
kast. Dat was in 3 jaar tijd zo’n 60 maal. Voorbereiding en nazorg van de bijeenkomsten.
b.
Inschrijven van de aangeboden stockboeken in een aangelegd overzichtsregister, ze voorzien een nummer en een uitname formulier en ze op tafel leggen. Gemiddeld 8 boeken per bijeenkomst. Snuffelboeken bestand opbouwen.
c.
Uit de roulatie halen van stockboeken, die een jaar op tafel lagen, aantal uitnamen optellen, administratief verwerken en verrekenen met 10% inhouding voor de
club en daarna teruggeven met het uitgerekende bedrag aan de eigenaar / eigenaresse.
Gemiddeld 8 boeken per bijeenkomst. Je treedt op als betaalmeester en houdt het
snuffelboeken-bestand actueel.
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d.
Innen van het bedrag van de door de leden uitgenomen zegels. Bij een gemiddelde van 25 leden gebeurt dit dus 25 x per bijeenkomst. Je treedt op als incasso
bureau.
e.
Eind van het jaar een proces verbaal van overdracht opmaken van de 10%
commissiegeld voor onze penningmeester met inlevering van de daarbij behorende
jaar administratie van de stockboeken. Het komt hier op neer: Je legt over de gevoerde financiële administratie verantwoording af aan de penningmeester.
f.
Verder hebben we nog een tiental poststukbakken, die weliswaar langer dan 1
jaar meedraaien, maar die ook meegerekend moeten worden bij de bovenstaande
werkzaamheden. Je doet alle bijkomende klusjes.
Hoe de overdracht aanpakken:
Als beheerder kun je niet abrupt stoppen, want in kas bevindt zich op dit moment nog
zo’n € 1200,-. Dit is het geld van de door de leden uitgenomen postzegels uit de nu
roulerende stockboeken. Dit geld behoort netjes te worden uitbetaald aan alle inzenders, met vermindering van 10% voor onze penningmeester.
Bij overdracht zal er een telling moeten plaatsvinden van alle uitnamen van de op dat
moment nog circulerende stockboeken. Het bedrag in kas zal moeten overeenstemmen met het aantal getelde zegels maal 5 cent. Bij ca 125 stockboeken is dat een heidens karwei, want €1200, staat voor 1200 x 20 = 24.000 uitnamen uit 125 boeken.
Ik wil de procedure van overdracht iets eenvoudiger maken, door de komende maanden het aantal roulerende stockboeken aanzienlijk te verminderen, namelijk door tijdelijke 2 werkwijzen in te voeren:
a.
In de maanden maart t/m juni geen nieuwe stockboeken meer in te schrijven.
Pas in september kan dat weer bij de nieuwe beheerder (misschien lanceert hij/zij wel
een voor hem/haar gemakkelijker systeem).
b.
De oudste stockboeken versneld uit de roulatie te halen; bijvoorbeeld per bijeenkomst zo’n 10 à 15 stockboeken; te beginnen in maart. Dat vermindert het aantal
stockboeken met ca 90.
Dan blijven er bij overdracht nog ca 25 à 30 boeken over, hetgeen aanzienlijk scheelt
voor wat betreft het telwerk.
Tot slot:
Ik hoop dat ik u voldoende heb geïnformeerd over de “wisseling van de wacht” en
hoe ik dat wil aanpakken. Ondanks alle voorgestelde maatregelen, zal het nog een
hele klus worden, want het gaat per slot van rekening over “uw geld” en daar willen
wij, als beheerders, zo zorgvuldig mogelijk mee omgegaan.
Nu eerst maar ‘ns op zoek gaan naar een opvolger. Wie durft de klus aan?

___________________________________________________________________
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Puzzelrubriek
Beste puzzelaars,
Allereerst de beste wensen voor dit jaar en veel puzzelplezier. Ik moet helaas zeggen,
dat velen het mij moeilijk hebben gemaakt met de oplossingen die bij mij binnenkomen. Ik ben dan ook genoodzaakt soms een antwoord goed te keuren terwijl ik die
niet heb bedoeld. Maar niet getreurd, ook aan deze kant ga ik vrolijk verder.
Oplossingen
Nu eerst de antwoorden op de december puzzel:
Vraag 1 was het antwoord 238/239, velen hadden dit goed
Vraag 2 hier werd bedoeld zegel 2694, dit was de Waddenzee zegel, echter andere
antwoorden zoals 1268-1269 zij ook goedgekeurd.
Vraag 3 de kleine panda was te vinden op postzegel 2441 f, hier staat bij de kleine
panda. Ik heb zegel 993 ook maar goedgekeurd, maar is eigenlijk geen kleine panda.
Vraag 4 de eerste zegel betreffende de Deltawerken was zegel 722 uit de zomerserie,
maar onder andere 1002 vind ik eigenlijk ook wel goed.
Vraag 5 over wandelen. Hier komt de creativiteit van de puzzelende postzegelverzamelaar naar boven. Ook het wandelen in Nijmegen komt dan ter sprake, terwijl dit
eigenlijk niet mijn bedoeling is, of 100 jaar KNBLO met een wandelaar erop in de
sneeuw. Proficiat van mijn kant voor de slimheid !!!!
De bonusvraag kon vragen oproepen, vooral het aantal zegels, Ik reken geen boekjes
mee, velletjes in principe ook niet en voor tandingen geldt het aantal ook niet. Gaat u
maar uit van het hoofdnummer in de NVPH catalogus zonder verdere poespas. Ik heb
hierbij een marge genomen en kom uit op 57 zegels.
Iedereen die rond dit aantal zit heb ik goedgekeurd.
Nu de oplossingen van de januari puzzel:
Vraag 1 alleen Pino op een zegel bestaat inderdaad niet maar hier werd bedoeld zegel
2426. Daarop was voor mij het kleine beestje onzichtbaar.
Vraag 2 het 40-jarig jubileum van Koningin Wilhelmina kwam het meeste voor met
nummer 310-312, ook NVPH 254 en NVPH 506-507 was goed geweest.
Vraag 3 NVPH 3112 laat Zwarte Piet zien, de meesten hadden deze goed
Vraag 4 de oudste zegel over het Nieuw Burgerlijk Wetboek is NVPH 963.
Vraag 5 had iedereen wel goed, er waren vele mogelijkheden om een
ontdekkingsreiziger op te geven. Zodoende was er een grote vrijheid voor de puzzelaars. Abel Tasman en Willem Barendsz werden het meest genoemd.
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Stand
Bij de puntentelling heb ik de maanden bij elkaar opgeteld zodat de puntentelling nu
weer “bij” is.
Naam
Huidige stand
dec/jan
Nieuw totaal
Peter Fidder
R. Ietswaart
L. v.d. Maesen
Wim Holleman
H. Wolters
W. van Doorn
J. Huiskes
W.H. Verhoeff
C. van Holthe
Arie Oskam
J.A. te Loo
J. Bisschops
Geo van Dartel
Rik van Andel
Jacqueline de Wit
Gerard de Nooij
Anneke de Wit

423
364
347
298
257
207
185
129
116
116
76
68
51
47
38
22
9

37
20
12
40
22

460
384
359
338
279

37
40

153
116

40

91

35
37

57
46

Nieuwe opdracht
Hieronder de nieuwe puzzel voor de komende maand. Sluitingsdatum 10 februari
2019, inzendingen graag naar L.L. Louwerse, Kon. Wilhelminastraat 51, 2811 TT
REEUWIJK. Ik geef een hint voor de komende maand, er zit een blok tussen.
Graag filatelistisch frankeren, de postzegels komen ten goede aan
“De Postzegelvriend”, die personen die niet meer naar buiten kunnen en gehandicapt
zijn, aan postzegels helpen. Degene die telkens filatelistisch frankeert zal hiervoor
beloond worden.
De nieuwe puzzel:
1.
NVPH nummer van de eerste stripzegels
2.
NVPH nummer van de minst verkochte zegel
3.
NVPH nummer waaruit in het geheel het woord Onderwijs te lezen is.
4.
NVPH nummer van zegel waarop Den Helder staat
5.
NVPH nummer van Piggelmee
Bonusvraag: Van welke provincie met een wapen zijn de minste zegels uitgegeven?
____________________________________________________________________
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Globeveiling op het internet.

Hebt u de internet veiling al bezocht? U kunt daar elke maand bieden op vele tientallen kavels vanaf
ongeveer € 5,00. Op 31 januari loopt de volgende veiling af. Ga via www.svfilatelie.nl (of rechtstreeks) naar www.SVFveiling.nl en registreer uzelf. Veel leden van het SamenwerkingsVerband Filatelie (voorheen de Globe) zijn u al voorgegaan en breidden op die manier hun verzameling
uit.

____________________________________________________________________
(een “oude”)

Stelling van de maand

Een computer kan niet zonder randapparatuur. Een filatelist ook niet!
___________________________________________________________
Boekbespreking

door Henk P. Burgman (AIJP)

Titel: Catalogus van de perfins van Nederland en OR - 3e Editie
Schrijvers: J.L. Verhoeven & N. v.d. Lee.
Taal: Nederlands
Bladzijden: 360
Illustraties: Kleur
Verlijmd, 26 x 18,5 cm.
ISBN: 978-90-75931-00-6
Uitgever: Perfin Club Nederland
Prijs: €29,00 excl. verzendkosten
Informatie // Verkrijgbaar bij: Perfin Club Nederland
E-mail: secretaris@perfinclub.nl.
Website: www.perfinclub.nl
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Catalogus van de perfins van Nederland en OR - 3e Editie
Onder deze titel is na 11 jaar de 3e editie van deze catalogus verschenen.
Het is een ruim opgezette catalogus geworden, waarin alle tot op heden bekende
perfins (zo als firma perforaties in verzamelaars-jargon worden genoemd) van
Nederland en de Overzeese Rijksdelen zijn opgenomen. Uiteraard zijn alle nieuw
ontdekte perfins en types die sinds de 2007- editie boven water zijn gekomen, hier
opgenomen. Niet alleen postzegels zijn voorzien van perfins. We kunnen ze ook
vinden op diverse belasting- alsmede kwitantiezegels etc.
De catalogus opent met een uitgebreide inleiding over hoe het gebruikte systeem te
gebruiken, alsmede veel achtergrond-info betreffende het ontstaan van de perfins etc.
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Deze inleiding is ook in het Engels opgenomen waardoor het ook voor buitenlandse
verzamelaars duidelijk is hoe het e.e.a. werkt.
De catalogus is per gebied op alfabetische volgorde opgezet. Na elke letter vinden we
een aantal illustraties van poststukken of losse zegels met de perfins. Elke perfin
wordt 2x, op ware grote, afgebeeld; gezien van de voorkant alsmede van de achterkant. Door deze methode kan de verzamelaar simpelweg zijn zegel op de afbeelding
leggen en als alle gaatjes overeenkomen, dan is de zaak geklaard en de perfin
bepaald. Bij de betreffende perfin vinden we de code waaronder de perfin bekend
staat. Tevens wordt, indien bekend, de naam en de vestigingsplaats van de onderneming vermeld. Uiteraard wordt ook de periode van gebruik vermeld.
Verder vinden we punten-waarderingen voor de perfin, los en op brief. Uiteraard zijn
vele perfins op meerdere verschillende zegels gebruikt. Dat het ene zegel vaker met
een perfin voorkomt dan een ander geeft natuurlijk prijsverschillen. Bij elke perfin
vinden we het NVPH catalogus nummer van de zegels, die bekend zijn met de
betreffende perfin. Elk nummer heeft een "achtergrond" kleurtje meegekregen.
Achterin het boek, binnenzijde achterblad, vinden we een kleuren tabel met een
waardeaanduiding voor de gebruikte kleuren. Verder vinden we nog wat technische
gegevens zoals de hoogte van de perfin alsmede het aantal gaatjes per gebruikte letter
of symbool. Een drietal perfins zijn bekend op buitenlandse zegels, en er zijn ook
buitenlandse perfins in Nederlandse zegels bekend. Ook deze vinden wij in deze
catalogus.
Kortom: met deze catalogus komt zowel de beginnende als de gevorderde
verzamelaar een heel eind in het ordenen, inrichten en opzetten van zijn verzameling.
Ik zou bijna zeggen dat het voor de serieuze verzamelaar van perfins een must is om
deze uitgave in huis te halen. Voor de prijs hoeft u het niet te laten. Het boek is voor
slechts €29 rechtstreeks bij de vereniging (Perfin Club van Nederland) te verkrijgen.
Meer informatie over de vereniging en over perfins, kunt u vinden op de website
www.perfinclub.nl; meer info betreffende het boek en de vereniging kunt u ook
opvragen via secretaris@perfinclub.nl.
Mocht u warm gelopen zijn en meteen lid van de vereniging willen worden dan
betaalt u nog steeds die €29 maar bent u wel meteen een jaar lang lid, er komt
overigens, wel €5 verzendkosten bij.
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