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Organiseren 
 
 Heb met veel genoegen deelgenomen 
aan het €urophila-postzegelweekend in 
Maasmechelen. Natuurlijk vallen de mus-
sen van het dak. Dat heeft als voordeel 
dat je eens lekker ongestoord een bak 
met kaarten kunt doorwoelen. De hele 
organisatie heeft zich aangepast aan de 
tropische omstandigheden. De Post heeft 
bijv. vergeten voldoende scharnieren te 
leveren. Dan donderen de kaders in 
elkaar, want juist de scharnieren zorgen 
ervoor dat de zaak zichzelf overeind 
houdt. Geen probleem, overal een 
scharnier uit gesloopt en daarmee de 
ontbrekende aangevuld, voila! Wat zeer 
belangrijk is in België, is een voorraad 
bier. De opening vindt daarom plaats in 
een goed gevulde kantine, de schepen 
had verstek laten gaan, want te druk (met 
BBQ, hoogstwaarschijnlijk). Daarmee is 
het geheel gepiept in 5 minuten en dan 
een toast met een goed glas bier.  Geen 
microfoons, geen e-toestanden, gewoon 
goudeerlijk handwerk en iedereen is 
tevreden. Het ‘Palmares’ blinkt uit door 
informaliteit, maar het eten is voortreffelijk 
in een goede ambiance. Zelfs mijn vrouw 
is tevreden, daar zij aan één zijde 
geflankeerd word door een andere 
aardige Limburgse, waarvan de man lijdt 
aan de postzegelwaan, en ze hoeft zich 
dus niet de hele avond in het Sloveens 
verstaanbaar te maken. Mijn buurman is 
d’r Hai van de club uit Geleen, die echter 
ook in Maasmechelen lid is. Het Palmares 
zelf verloopt tamelijk chaotisch omdat de 
voorzitter geen tijd heeft gehad om de 
cijfers op het lijstje in te vullen, via de 
computer, iedereen moet maar even 
meeschrijven. Daar iedereen al een 
behoorlijk glas achter de kiezen heeft 
word er met groot enthousiasme 
geapplaudisseerd, al weet je af en toe niet 
waarvoor, maar wat maakt dat uit. Zo 
wordt het organiseren een feest. Geen 
techniek, geen toestanden, kan er ook 
niks misgaan. De laatste keer in 
Mondriaan ging het mis toen de techniek 
ingeschakeld moest worden. De computer 
keek me aan en zei: je kunt me wat. Hij 
verdomde het, terwijl het drie keer eerder 
zonder problemen verliep! Hai kon onver-
richterzaken terugkeren naar Geleen en ik 
ergerde me kapot. Gelukkig hebben we 
samen bij het Palmares stevig de glazen 
geheven en is dat leed vergeten. Hij 
probeert het in oktober nog een keer, al 
ga ik het wel checken deze keer. JvdB  ◄ 
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 ‘€urophila 2011’ in Maasmechelen 
(Jos van den Bosch) 

 Het ‘Cultureel Centrum’ in Maasmechelen is een prachtige zaal. Orval 
organiseert daar met enige regelmaat hun ruilzondagen. De grote hal is 
uitermate geschikt voor een postzegeltentoonstelling. Daar vindt 
zaterdagochtend 4 juni de opening plaats van de tentoonstelling die 
jaarlijks door €urophila wordt georganiseerd en waarbij niet de individuele 

filatelisten strijden om de punten maar 
de aangesloten clubs. Het is een 
select gezelschap van postzegelclubs 
uit Luxemburg (1), België (2) Frankrijk 
(2), Zweden (1), Finland (1), Duitsland 
(2) en Nederland (2) Zij zijn wars van 
Bonden en overkoepelende organen 

en vinden dit een prachtige manier om de Europese gedachte uit te 
dragen. Eén keer per jaar proberen zij elkaar te ontmoeten en dat betekent 
dat je de mogelijkheid krijgt om eens een ander land te bezoeken. 
Afgelopen jaar was de meeting in Zweden en volgend jaar is de 
bijeenkomst in Slovenië. Een uitstekende gelegenheid om persoonlijke 
contacten op te bouwen met filatelisten uit andere delen van Europa. Dit 
jaar zijn er 96 kaders gevuld en bestaat gedurende twee dagen de 
mogelijkheid om handel te bezoeken en te ruilen. Tijdens het druk 
bezochte Palmares op zaterdagavond worden de beoordelingen bekend 
gemaakt. Bij de jeugd is de “Robert Schumann Trofee” gewonnen door 
SFU Stockholm vóór Orval Maasmechelen (2) en Lovro Kosir (3) uit 
Slovenië. Bij de volwassenen is de “Jean Monnet Trofee” gewonnen door 

CPhIEL .Luxemburg. De reden 
waarom ’t Fakteurke zo treurig 
onder aan de lijst hangt vindt zijn 
oorzaak in het niet mee tellen van 
één-kader exponaten. Hoewel 
€urophila wars is van Bonden en 
dergelijke, geschiedt de jurering 
volgens de FEPA- en FIP-
regelementen. Je moet ergens 
een standaard vandaan halen, 

uiteraard. Deze bonden hebben onlangs besloten ‘éénkaders’ apart te 
jureren en slechts één keer. Bij de puntentelling in België is het 
puntenaantal in verhouding tot ‘meerkaders’ uit balans. Dat wil zeggen met 
een éénkader heb je snel meer punten en dat is natuurlijk niet eerlijk. Dus 
heeft €urophila besloten dezelfde juryreglementen aan te houden en telde 
het éénkader ‘IJsvogeltje’, ingezonden door onze voorzitter, niet mee. Het 
is overigens wel beoordeeld en van zilver voorzien. Ons clublid Kühl 
verdedigde in zijn eentje de eer en kreeg voor zijn heerlijke verzameling 
´zeilschepen’ ook zilver. Op de jaarvergadering, zondagochtend heeft men 
besloten in het vervolg wel ‘éénkaders’ toe te laten maar die apart te 
beoordelen en niet mee te tellen voor de trofee. Dat betekent dat iedere 
vereniging die meedoet ten minste twee méérkader verzamelingen moet 
insturen. Ook ter sprake op de jaarvergadering kwam de aanmelding van 
een club uit Luik en de tentoonstellingen in de volgende jaren. Is 
oorspronkelijk geopteerd voor 1012 in Skofia Loka (Slovenië) en in 2013 in 

Vaasa (Finland), blijkt dat er net 
als bij ons in Finland nu geen 
ruimte bestaat voor een expositie 
in 2013 en men vraagt voor 
deelname in 2014. Dit is het jaar 
waarin ’t Fakteurke de 
tentoonstelling zou organiseren in 
combinatie met een Limphilex. Dit 

moet in het bestuur en in de vereniging besproken worden.    ◄ 
 

1. CPhIEL.Luxemburg 174
2. Wattrelos Frankrijk 155
3. Vaasa Finland 153
4. Orval Maasmechelen 151
5. EKPV Kerkrade 150
5. SFU Stockholm 150
7. Postiljon België 138
8. Lovro Kosir Slovenië 110
9. ’t Fakteurke Klimmen 70 

Het bestuur vlnr: vdB, Bonte 
en Klaus, resp. secr, pm. en vz. 



Het Bestuur: 
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Voorzitter: 
Wil  J. Cools 
  
Secretaris + Secr. COLF: 
Harry  J. Raes 
Schalenboschweg 37 
6343 ED   KLIMMEN 
Tel: 043 - 459 2797 
E-mail: harryraes@planet.nl  
 
Penningmeester: 
Piet Pluijmaekers 
Rabo-bank: 12.59.04.495 
BIC/SWIFT: RABO NL 2U 
IBAN: NL 22 RABO 0125 90 44 95 
Postbank: 265.10.21 
 
Vice- voorzitter + Redactie Faktuweeltje 
Jos  H.L.van den Bosch 
E-mail: vdbohand@ziggo.nl
 
2e Penningmeester: 
Peter Oderwald 
 
Begeleidingscie., Veilingcie + 
Rondzendcommissaris: 
Dolf  Kersten 
 
Ontwerpend Bestuurslid: 
Hub Heijnens         ◄ 

 

Philatelistenclub 
Aachen-Süd 

Zij komen elke 3e dinsdag van de maand 
bij elkaar. Op 21 juni van 19h00 tot 
21h30 in het lokaal van de “Eisenbahner-
Sportverein Aachen” aan de Soerser Weg 
90 te Aken (entree vrij). Op 19 juli en 16 
augustus de volgende bijeenkomst.     ◄ 

Briefmarkenfreunde 
Aachen 1890 e.V. 

Zij komen elke 2e en 4e zondag in de 
maand bij elkaar buiten de feestdagen. In 
een nieuw ruillokaal: “Burtscheider 
Stube”, Bayernallee 3-5, Aachen vlakbij 
het oude lokaal. In juni op de 12e en de 
26e. In juli op 10 en 24, in augustus op 
14 en 28. (steeds van 9h30-12h30 uur).◄ 

PZV. Heerlen e.o. 
De maandelijkse ruilavond / vergadering 
elke 1e dinsdag in het Casino te Treebeek, 
Treebeekplein 133 te Heerlen behalve in 
juli en augustus.            ◄ 

KERKRADE – EKPV 
Op 21 juli a.s. vanaf 20h00. Komen in 
aug. bijeen op donderdag de 18e.en in 
september op donderdag de 15e. In dit 
jaar bijeenkomsten op elke derde 
donderdag van de maand (één keer per 
maand!) in “Zaal Rolduc” Zonstraat 33, 
6463 AA Kerkrade.                ◄ 

“Drielandenpunt” Vaals 
In café "'t Vereinshoes" Koperstraat 21 in 
Vaals. De bijeenkomsten vanaf 19.00 uur 
elke tweede donderdag van de maand. In 
juli bijeenkomst op donderdag de 14e.      
                               ◄ 

DINSDAG 28 juni. Onze clubbijeenkomst in Gemeenschapshuis 
“Op d’r Plats”, Houtstraat 25 te Klimmen. Kwaliteit van de kavels van de 
veiling zelf beoordelen! U heeft ruim de tijd. De zaal is open om 18h30. 
De veiling begint om 20h00 (zgn. ‘wilde veiling’). Voor en na de open 
veiling is er volop de gelegenheid om te ruilen en te handelen. Iedereen is 
welkom, leden krijgen de convocatie thuis gestuurd of desgewenst per 
email aangeleverd. Niet-leden, zijnde geen Bondsleden, zijn de eerste keer 
van harte welkom en hebben vrij entree. Daarna is de entreeprijs € 2,50. 
Bondsleden zijn altijd gratis welkom. Bij deze bijeenkomst zal zo als 
gewoonlijk een grote loterij met flinke prijzen gehouden worden. Ook 
is er een gratis ‘inkom-loterij’  In JULI is er geen bijeenkomst en in 
AUGUSTUS zal deze plaatsvinden op dinsdag de 30ste augustus. 
ZONDAG 8 oktober a.s. organiseert het Bureau Evenementen 
van Mondriaan en onze vereniging in samenwerking met de ‘EKPV’ uit 
Kerkrade, de ‘PV Heerlen’ e.o., in de filmzaal aan de John F. 
Kennedylaan 301 van Mondriaan in Heerlen een ruildag. De poorten 
gaan open om 10 uur des morgens en zullen geopend blijven tot 14 uur 
des middags. Er zal om 11.00 uur een lezing gehouden worden door 
Hai Webers uit Elsloo. Hij verzorgt een lezing van zijn verzameling via 
een beamer (!): “Verdeeld Europa in de XXe eeuw - Politiek 
machtsspel onder wisselende omstandigheden”. En u weet het: Gratis 
parkeren, gratis thee en koffie. Broodjes aanwezig. NB - voor 
standhouders is er geen standgeld verschuldigd, wel even van te 
voren aanmelden onder tel.nr: 043-4592797.         
WEEKEND 29 en 30 oktober a.s. ‘ASTA-PHIL’ de 
Postzegelvereniging “De Philatelist” Geleen organiseert een categorie 3 
tentoonstelling in het ASTA-Cultuurcentrum gelegen aan de Markt 6/A  
6191 JG te Beek (Lb)     ◄ 

China, de ontdekking in Postzegelland?  
(door Arie Versluis, NVPV Leerdam, juni 2011) 

Iedere postzegelverzamelaar kijkt naar de waarde van zijn verzameling. 
Doe je dat niet omdat je “het verzamelen” gewoon leuk vindt, dan is daar 
niets mis mee. Toch wil ik u adviseren om eens naar de waarde van uw 
verzameling te kijken. Dat heeft twee redenen. De eerste reden is heel 
simpel. Door een indruk te krijgen van de waarde van uw verzameling kunt 
u aan uw verzekering doorgegeven wat de te verzekeren waarde moet zijn. 
Ooit heb ik zelf mijn verzameling laten taxeren. Je weet dan waar op gelet 
wordt. Binnen onze eigen vereniging zijn er verschillende leden die zich 
wat meer toegelegd hebben op het beoordelen van verzamelingen en 
kunnen u adviezen geven. Wendt u zich aan het bestuur. 
Nu de tweede reden om eens naar de waarde van uw zegels te kijken. 
Onlangs was ik op een veiling en daar werden een veertigtal kavels 
verkocht van de republiek China. In de zaal zat een Engelsman, via de 
telefoon deden nog een 4-tal mensen mee met bieden. En u zult het niet 
geloven, maar er werden zegels afgehamerd, waaronder de 
”GoldenMonkey” met een waarde van 8f (febr. 1980) voor absurd hoge 

bedragen van rond de € 
1000,-. Je zult deze zegel 
maar postfris in je 
verzameling hebben. Zo 
wisselden nog veel meer 
Chinese zegels voor 
absurde bedragen van 
eigenaar. Als je zoiets 
hoort en ziet dan ga je, 
althans ondergetekende, 
eens verder kijken en wat 
snuffelen. Dan valt op dat 
er meerdere zegels, 

waaronder bijv. het souvenirsheet uit 1978 (“galopperende paarden”), voor 
hele hoge waarden in de catalogus vermeld staan. 
Wat wil ik u hiermee vertellen? Houdt de waarde van uw verzameling in de 
gaten en mocht u ooit eens, bijv. een oude, in uw ogen waardeloze ver-
zameling China verkopen, dan weet u dat u daar veel geld voor kunt    ◄► 
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beuren. Of als u in de vakantie, op een rommelmarkt 
zoiets tegenkomt voor een klein prijsje, dan moet u niet 
nalaten het te kopen.  
Opbrengst postzegelverzameling is bij verkoop  
wisselend. 
Postzegels kunnen bij verkoop aardig wat opbrengen, 
maar het kan ook tegenvallen. Hoe kunt u de opbrengst 
realistisch inschatten? En hoe zorgt u ervoor dat u bij 
taxatie en verkoop zaken doet met een betrouwbare 
partij? Postzegels zijn geld waard en dus bestaat er ook 
een levendige handel in. Zeldzame en gewilde 
postzegels die in een goede staat zijn, kunnen 
aanzienlijke bedragen opbrengen. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor postfrisse postzegels uit begin 1900. 
Maar ook latere postzegels die in kleine oplages zijn 
verschenen, zijn soms veel waard. Een voorbeeld 
daarvan zijn de ‘Meeuwtjes’, twee Nederlandse 
luchtpostzegels uit 1951, die postfris zo honderden 
euro’s opbrengen. 
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Ook van foutdruk-
ken kan de ver-
koopwaarde fors 
oplopen. Van de 
postzegel van 9 
cent van Koningin 
Wilhelmîna uit 
eind jaren twintig 
van de vorige 

eeuw is per ongeluk een vel van twintig stuks 
uitgebracht zonder waardeaanduiding. Deze postzegels 
brengen nu bij verkoop tienduizenden euro’s op. 
Opbrengst postzegelverzameling is bij verkoop 
wisselend De cataloguswaarde van een zegel wordt 
door de Nederlandsche Vereeniging van 
Postzegelhandelaren (NVPH) bepaald op basis van de 
recente verkoopprijzen. De cataloguswaarde is niet 
altijd gelijk aan de daadwerkelijke opbrengst. Dit heeft 
te maken met het verschil tussen inkoop- en 
verkoopprijzen. De handel wil er namelijk ook  graag 
aan verdienen. De mate van zeldzaamheid, kwaliteit en 
populariteit maakt een postzegel wel of niet waardevol. 
“Soms worden bepaalde gebieden ineens populair”, 
zegt Bas Bultennan. directeur van de bij de NVPH 
aangesloten Nederlandse Postzegel en Muntenveiling. 
“Momenteel zijn Aziatische postzegels veelgevraagd. 
Stel dat je in de jaren zestig voor zo’n honderd euro een 
verzameling van Chinese postzegels had aangelegd, 
dan kun je daar nu drie tot vierduizend euro voor 
krijgen.” De waarde kan ook per periode sterk 
verschillen, weet Jan Greven, die voor de afdeling 
Alkmaar van de Nederlandse Vereniging van Postzegel 
Verzamelaars (NVPV) regelmatig taxaties doet. “Eind 
jaren zeventig gingen veel mensen Nederlandse 
postzegels kopen, in de hoop dat ze later veel waard 
zouden worden. Doordat er toen veel postzegels 
werden ingeslagen. is het aanbod nu groot. De prijzen 
van de postzegels uit die jaren zijn sindsdien nauwelijks 
gestegen. Naar verhouding is er meer vraag naar 
Nederlandse postzegels uit de laatste jaren vlak voor 
de invoering van de euro.” Dat een postzegel oud is, 
betekent niet bij voorbaat dat hij veel waard is. 
Menigeen verkijkt zich daarop, is de ervaring van 
Bulterman. “ Mensen kunnen bij ons binnenlopen en 
dan taxeren wij kosteloos en  vrijblijvend de collectie. 
Daarbij krijgen we ook weleens niet-kenners over de 
vloer, die bijvoorbeeld de postzegelverzameling van 

hun opa hebben geërfd Die denken al gauw dat een 
postzegel van een halve cent een vermogen waard is. 
Maar als er van die zegel nog veel in omloop zijn, levert 
hij bar weinig op. Een postzegelverzameling verkopen 
kan op verschillende manieren. Men kan de collectie 
rechtstreeks aanbieden bij een postzegelhandelaar, 
maar het is ook mogelijk de verzameling te laten veilen. 
Als veilingmeester probeer je natuurlijk zo veel mogelijk 
opbrengst te creëren Wordt het niet gekocht, dan gaat 
het gewoon weer naar de eigenaar terug. Gaat de 
verkoop wel door, dan is een vooraf overeengekomen 
percentage voor de veiling. De collectie kan ook worden 
aangeboden bij een postzegelvereniging. Als je geen 
haast hebt met de verkoop, dan is dat zeker een optie 
“Ik heb weleens meegemaakt dat Iemand z’n complete 
verzameling postzegels in goed vertrouwen meegaf aan 
een zogenaamde handelaar, die de collectie zou 
taxeren”, vertelt taxateur Jan Greven. Die verzamelaar 
heeft zijn collectie nooit meer teruggezien.” 
Het toont volgens Greven aan hoe belangrijk het is om 
met een betrouwbare partij in zee te gaan. Je moet je 
niet rijk rekenen”, vindt Bas Bulterman. “Postzegels 
verzamelen is in de eerste plaats een hobby, en geen 
belegging.” Maar het feit dat postzegels geld waard zijn, 
heeft natuurlijk z’n aantrekkelijke kanten. “Als je je 
verzameling zorgvuldig hebt opgebouwd en over wat 
zeldzame stukken beschikt, dan kan dat bij verkoop een 
leuk bedrag opleveren”, aldus Jan Willem Dito van de 
NVPH. “En dat is nooit weg.” Tips in het kort: 
Postzegels zijn geen ’safe’ belegging. Net als bij 
aandelen kunnen de prijzen jarenlang gelijk blijven of 
zelfs dalen. Let bij de waardebepaling niet alleen op de 
cataloguswaarde; dat zijn vaak verkoop- en geen 
inkoopprijzen.              ◄ 
 

België slaat de plank mis! 
(door Jos van den Bosch) 

Op het eerste gezicht een prachtig blok. Een ode aan 
de chemie. De voorstelling op de zegels is 
onverklaarbaar, maar een leuke grafische weergave. 

Wat de afbeelding op de postzegels met chemie te 
maken heeft is een raadsel. Maar dan komt het: Op de 
rand vind je veel chemie realiteit. Onder de mooie foto 
uit 1911 staat duidelijk chemie 2011. Maar de “solvay-
conferentie” van 1911, gehouden in Brussel was een 

S
amenkomst van natuurkundigen. De voorzitter was de 
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beroemde Nederlandse natuurkundige Hendrik A. 
Lorentz. Het onderwerp van de conferentie was straling 
en kwantums. Hier werd de theorie van de op een na 
jongste deelnemer besproken: A. Einstein. Andere 
deelnemers waren onder andere Marie Curie, Henri 
Poincaré en Kamerlingh Onnes. Boven de foto staat 

heel klein “1911 – 
conseil de physique – 
physikraad- 2011”. 
Ook dat is fout want er 
zou moeten staan 

‘Solvay-conferentie 
1911”. De Belgische 
post wilde wat te veel: 
op de eerste plaats 
“het jaar van de 
chemie” gedenken en 
daarnaast ook nog 
“100 jaar “Solvay-
conferenties” . Helaas 
misgeschoten. Het 
internationale Solvay 

Instituut voor Natuurkunde en Chemie werd door de 
Belgische industrieel E. Solvay in 1912 gesticht. Dit in 
navolging van de uitnodiging op de eerste natuurkunde 
conferentie ter wereld in 1911 in Brussel. Dit instituut 
organiseert en coördineert conferenties en workshops. 
Er wordt vooral aandacht besteed aan de belangrijke 
problemen van zowel scheikunde als ook natuurkunde. 
Normaliter om de drie jaar komt men bij elkaar, indien 
mogelijk. 

 
Misschien de belangrijkste bijeenkomst was de vijfde in 
1927. Het ging over Elektronen en Photonen. Door de 
meeste beroemde fysisici werd de nieuwe theorie van 
Albert Einstein besproken. Einstein die het met 
Heisenberg oneens was, riep op een gegeven moment 
uit: “God dobbelt niet” waarop Bohr Einstein 
interrumpeerde met: “Einstein, hou op met God voor te 
schrijven wat hij te doen of te laten heeft!”. Van de 
zevenentwintig deelnemers kregen er later zeventien de 
Nobelprijs. Daaronder Marie Curie zelfs twee keer en 
onze Pieter Debye in 1936.           ◄ 
 

ASTA-PHIL in BEEK start op! 
Wil van Kessel, de voorzitter van “De Philatelist 
Geleen”, stuurt ons de scans van de zegels die zij als 
vereniging uitgeven op weg naar ons  80 jarig bestaan. 
Het zijn 17 zegels, los te verkrijgen en in velletjes van 
10 stuks. De losse zegel kost € 0.75 per stuk, het 
velletje kost € 7,50. Verzendkosten € 1,00. Ook leuk 
voor uw eigen verzameling, de 17 zegels op 2 
albumbladen zoals de scans 1 & 2 laten zien. Voor de 2 
albumbladen  inclusief klemstroken wordt € 2,50 in 

rekening gebracht. Verzendkosten € 1,00. Totaal  € 
16,25 
Wilt u dat wij het aangetekend versturen? Verzend-
kosten € 7,00. Ze zijn vanaf heden verkrijgbaar. 
Bestellen of informatie? Mail naar 

t.mennens1@kpnplanet.nl
of bel naar 046-4375051  
Aan het verzoek om deze mail te bespreken door toe te 
zenden naar de leden voldoen wij graag. 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eén albumblad met Astazegels. 
De organisatie van ASTA-Phil zoekt nog 
steeds verzamelingen voor hun tentoon-
stelling. Als u iets heeft wat u kunt laten 
zien meldt u dan aan, we kunnen Geleen 
toch niet in de kou laten staan! 

Persoonlijke Postzegels bij 
€urophila Maasmechelen 

De postzegelclub Orval in Maasmechelen heeft ter 
gelegenheid van de tentoonstelling €urophila een 
tweetal postzegels uit gegeven op twee verschillende 
couverts. U kunt deze enveloppen bij Orval bestellen.           
(Fr. Wouters, frans.wouters121@telenet.be ). 
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