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Bestuursleden: 
Voorzitter: R. van Noort   0413-293110 

Secretaris:   S. Christiaans   0413-264291  

Secretariaat:      Jonkerveld 1.48   5403 CB Uden 

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

Tweede voorzitter:  A. Heckmanns   0413-260950 

PR en website:  B. Schilder   0413-785871 

Leden:  E. Willems   0486-453619 

  R. van Hal   0413-266430 

___________________________________________________________________ 

Hoofd Rondzendverkeer:  R. Ariëns   0413-250774 

Agenda en ruilochtenden seizoen 2018 
In principe iedere 1e en 3e zondag van de maand van 09:00 tot 12:30 uur 

Plaats: Muzerijk, Klarinetstraat 2, 5402 BE Uden Telefoon 0413-268548 
  
apr 15,     
mei 06  jaarvergadering, (20 mei is  Pinksteren, dan geen ruilochtend) 
jun 03, 17 
sep 02, 16 
okt 07, 21 
nov 04, 18 
dec 02, 16  
 ALLE DATA ONDER VOORBEHOUD! 
 

In dit nummer o.a.: 
- Van het bestuur 
- Oproep jaarvergadering 
- Nieuws van SvFilatelie 
- Oproep voor de jeugd bij PZV Volkel-Uden 
- Luchtvaart catalogus Michel valt tegen 
- Ruimte voor de veiling 
- Perfomaster werkt fantastisch voor meten tanding 
- Gezocht nieuwe redacteur voor Nieuwsbrief 
- Sberatel 2018 
- Nieuwe uitgiften Nederland 
- Telex, Mail, SMS en WhatsUp berichten 
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Van het bestuur 
 
Onze veiling is weer achter de rug en we kijken er met gemengde gevoelens naar terug. 
Het is echt heel veel werk om een veiling te organiseren. Helaas moeten we als bestuur 
toch vaststellen dat de opkomst van onze leden toch echt aan de lage kant is. Vreemd is 
het dan dat wij de ruilzondagen opmerkingen krijgen dat er zo weinig aanbod is van 
albums en insteekboeken. Wij zullen daar nog eens heel goed over moeten nadenken hoe 
we hier mee verder moeten. Ideeën van onze leden zijn altijd welkom, dus laat maar 
horen. Je kunt dit bijvoorbeeld doen tijdens de jaarvergadering. Hier kunt u altijd uw 
ideeën naar voren brengen. 
  

Oproep jaarvergadering 
 
Zoals ieder jaar is er ook dit jaar weer een jaarvergadering waarbij het bestuur 
verantwoording aflegt aan de leden. Voor de veiligheid is er een wijziging in de 
presentatie. Het betreft de finacieeële gegevens van de vereniging. Omdat wij een 
slechte ervaring hebben gehad het afgelopen jaar, zullen de cijfers in de vergadering aan 
de leden ter hand worden gesteld. Na de vergadering moeten deze weer worden 
ingeleverd. Zoals alle jaren is het bestuur blij met de opkomst voor de vergadering. 
Graag willen wij alle leden een impuls geven om naar de jaarvergadering te komen. 
Normaliter is er voor elk lid dat op de vergadering komt een kleinigheidje in de vorm 
van iets filatelistisch. Ook dit jaar zal er weer een verrassing zijn, alleen zal die dit jaar 
iets ruimer zijn en wij zelf denken dat die interessant te noemen is. 

 
DAAROM niet alleen voor de 
VERRSASSING maar voor jouw 
betrokkenheid bij de vereniging,  
KOM NAAR DE JAARVERGADERING 
OP ZONDAG 6 MEI.  
 

 

Nieuws van SVFilatelie  

 
Bent U op 7 april naar de veiling in zalencentrum Parkstaete geweest in Velp. Het is 
veiling die steeds meer in de belangstelling staat en waar werkelijk mooie stukken op de 
kavellijst voorkomen. Let op er zijn elk jaar 2 grote veilingen van SVFilatelie in Velp.  
Naast de zaalveiling is er ook iedere maand de internetveiling. Zeer interessant en met 
goede foto’s van de aangeboden zegels. Houd deze beide veilingen in de gaten. Kijk 
voor alle informatie erover op : http://www.svfilatelie.nl/veilingen  
Succes met uw biedingen en vertel eens over uw ervaring met een van deze veilingen en 
maak er een leuk verhaal van voor in onze nieuwsbrief. 
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Oproep voor de jeugd bij PZV Volkel-Uden 
 
Sinds enige tijd hebben wij weer enkele jeugdige bezoekers op onze ruilochtenden. Ons 
bestuurslid Emon Willems is al actief met de jeugd en hij zorgt ervoor dat deze jeugdige 
de beginselen van de filatelie leren. Wij hebben van de vereniging zelf nog wel wat 
zegels om de jeugd aan te bieden, maar met uw overtollig materiaal kunnen wij de jeugd 
weer veel meer postzegelplezier bieden. Daarom laat maar komen, zegels, brieven, 
catalogi, albums, pincetten, tandingenmeeters etcetera. Graag afgeven aan Emon 
Willems en het liefst op een ruilochtend op de 1e of 3e zondag in Muzerijk te Uden.  
In ons blad Filatelie no 4 van 2018 stond een stukje over de oprichting van een nieuwe 
jeugdafdeling in Zutphen. Hun officieele aanmelding als jeugdclub bij SVFilatelie 
leverde de nieuwe leden een mooi insteekboek op gesponsord door stichting Pro 
Filatelie. Ik heb het vermoeden dat voor PZV Volkel-Uden er ook wel weer een 
jeugdafdeling officieel van start kan gaan. Dat betekent even overleggen en een goede 
fotograaf zoeken om dat moment vastleggen zodat onze vereniging met positief nieuws in 
ons blad Filatelie komt.  
 

Luchtvaart catalogus Michel valt tegen. 
 
Michel heeft onlangs een dikke 
catalogus uitgebracht met 750 
pagina’s. De catalogus bevat 
ongeveer 11.000 illustraties en 
36.000 prijsnoteringen. Je betaalt 
voor een exemplaar € 64.00. Dan 
vraag je jezelf af of deze catalogus 
dit geld waard is en staan er ook 
werkelijk alle uitgiften met vliegtuig 
van de hele wereld in vermeld. Je 
zou verwachten dat Michel een 
autoriteit is voor postzegelcatalogi 
en naast de landencatalogi dus zeker 
de kennis in huis heeft om een goede 
luchtvaartcatalogus samen te stellen. 
Helaas, niets is minder waar. Wij 
kennen een verzamelaar die om de 
paar bladzijde een post-it heeft 
geplakt met opmerkingen dat hele 
series niet zijn opgenomen. Zou het 
te maken hebben met het feit dat dit 
hun eerste luchtvaart catalogus is, 
zou kunnen, maar van de naam 
Michel had je beters verwacht. Nog erger vinden we het feit dat als je de vele 
opmerkingen op de mail naar Michel stuurt je in het geheel geen reactie ontvangt. 
Michel krijgt van ons daarom een dikke onvoldoende voor deze luchtvaart catalogus 
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maar zeer zeker een onvoldoende dat er geen reacties gegeven wordt op alle verbeter 
voorstellen. 
 

Ruimte voor de veiling 
 
Om de veiling op te slaan en te verwerken is tot op heden altijd gebruik gemaakt van 
ruimten bij een van de bestuursleden thuis. Het bestuur is van mening dat het beter zou 
zijn als wij een onafhankelijke ruimte zouden kunnen gebruiken. Daarom vragen wij 
onze leden om voor de vereniging op zoek te gaan of er ergens een ruimte ter grootte 
van een flinke garage beschikbaar is. Deze ruimte zou de beschikking moeten hebben 
over verlichting, verwarming en daglicht en natuurlijk moet hij goed afsluitbaar zijn. 
Misschien heeft een van onze leden een dergelijke ruimte beschikbaar en kan het bestuur 
met hem of haar overleggen over de kosten en gebruiksmogelijkheden. Als U iets denk 
te weten, neem dan kontakt op met een van onze bestuursleden.   
 

Perfomaster werkt fantastisch voor meten tanding 
 
Als jij een verzamelaar bent 
die wat meer zoekt in de 
filatelie en bijvoorbeeld 
verschillen zoekt in zegels 
omdat er meer tandingen 
bekend zijn dan is er nu iets 
leuks. Er is een programma 
die je van internet haalt en op 
je PC installeert om de 
software het werk te laten 
doen. Via de site van 
www.buxsoft.com kun je 
gratis (gebruiksduur 1 jaar) 
het programma 
Perfomaster3000 downloaden. 
Als je het programma wilt 
blijven gebruiken dan is via de site een registratie nodig. Hoe werkt de perfomaster. 
Allereerst heb je naast je PC een scanner nodig. Als je het programma hebt geinstalleerd 
op je PC en de scanner ook hebt aangesloten kun je aan de slag. Van groot belang is dat 
de scanner via de perfomaster wordt ingesteld op 600 dpi. Als dit niet goed is ingesteld 
kan ook nooit de juiste tanding worden gemeten. Eventueel maak je eerst separaat een 
scan van de te meten zegel(s) en voor je die in het programma via de knoppen datei en 
vervolgens Öfnnen. 
Je ziet dan de betreffende scan verschijnen in het deelscherm. Je kunt vervolgens de 
buttons Rotieren en Schneiden gebruiken om tenslotte op de button Messen te drukken. 
Het resultaat ziet u rechtsboven, bij de 10 rood Germania Inschrift is dit 14x14 ¼. 
Tevens zie je in het grote deelscherm hoe er gemeten is.  
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Lijntjes aan de 
rechterzijde van de 
tanding aan de 
bovenzijde en aan de 
bovenzijde van de 
tanding aan de zijkant. 
Hiermee heb je een 
duidelijk zicht dat er 
goed gemeten is. 
Misschien iets om de 
moeilijke tanding 
(bijvoorbeeld 19A van 

NL) te zoeken tussen je vele doubletten. 
 

Gezocht nieuwe redacteur voor Nieuwsbrief 
 
De redacteur van onze nieuwsbrief heeft te kennen gegeven dat hij het stokje graag wil 
overdragen aan een ander. De vereniging is daarom op zoek naar iemand die zich hier 
voor wil inzetten. Het betreft 4 nieuwsbrieven per jaar waarin standaard vermeld staan 
de bestuursleden met functie, de data van de ruilochtenden, mededelingen van het 
bestuur, korte wetenswaardigheden, nieuws van SVFilatelie, verslag van de 
jaarvergadering en artikelen welke interessant  zijn voor onze leden.  
 

Sberatel 2018 
 
Zoals gebruikelijk wordt elk 
achtste jaar van elk decennium 
in Praag een extra grote beurs 
georganiseerd. Dit jaar de 
Sberatel 2018 Praha, dit jaar 
het grootste philatelistische 
event in Europa met o.a. de 
blauwe Mauritius en andere 
zeldzame zegels. 
De Sberatel 2018 zal dit jaar op 4 locaties plaatsvinden, van 15 tot 18 augustus, dus 
tegelijkertijd een mooie gelegenheid om deze prachtige stad te bezoeken. 
De lokaties waar de Sberatel wordt gehouden zijn voor de wedstrijd tentoonstellingen in 
het Clarion Congress Hotel, Freyova 33 Postmuseum, Nove Mlyny 7. En de 
tentoonstelling ter promotie van de Tsjechoslowaakse postzegels in het Mucha muzeum, 
Panska 7 waarbij het museum zonder postzegels ook zeker een bezoek waard is voor 
degene die van Jugendstil-kunst houden. Mucha was de ontwerper van de eerste 
Tsechoslowaakse postzegel de bekende Praagse burcht oftewel de Hradschin uitgaven, 
de meest gedrukte zegel ter wereld (meer dan 1 miljard exemplaren in diverse vormen). 
Verkoop en postale stands zijn te vinden in het Olympic Hotel en Conference Center, 
Sokolovska 1, een en ander gemakkelijk per metro te bereiken. 
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Nieuwe uitgiften Nederland 
Voor zover deze beschikbaar zijn bij www.collectclub.postnl.nl 
 09 april 2018 Postzegelvel 10 zegels 1 Beleef de natuur. Veldbloemen 
23 april 2018 Fokke en Sukke 10 zegels 1 in vel gegomd 
23 april 2018 Fokke en Sukke 10 zegels 1in vel zelfklevend 
23 april 2018 Fokke en Sukke 5 zegels 1 internationaal in vel  
03 mei 2018 Briefmarke Messe Essen 2018. 3 verschillende vellen van 3 zegels 1 
 
U kunt de uitgiften van NL het beste voor uzelf bijhouden door bijvoorbeeld het blad 
Collect van PostNL online te lezen. 
 

PERSOONLIJKE ZEGELS (https://jouw.postnl.nl/#!/persoonlijke-postzegel ) 
Vanaf 23 april zijn de persoonlijke zegels wat betreft hun uitvoering gewijzigd. Zie 
bijgaand de voorbeelden voor persoonlijke zegels voor gebruik binnen Nederland en 
voor gebruik naar het buiteland (internationaal). 
 

 
 

Telex, Mail, SMS en WhatsUp berichten: 
 Supplementen Importa  kunnen niet meer besteld worden via Siegi Christiaans.  
 Als u regelmatig op onze website kijkt dan hebt u altijd het laatste nieuws van de 

vereniging. Op de homepage staat aan de rechterzijde weergegeven welke 
wijzigingen op welke data zijn doorgevoerd. Als u op die regel klikt wordt u 
meteen doorgeleid naar de betreffende pagina. 

 Voor het rondzendverkeer zijn boekjes te koop a € 1,20. Vraag hiernaar aan de 
bestuurstafel tijdens de ruilochtend. Gebruikt u de boekjes voor inzending bij 
SVFilatelie in Den Haag dan zijn de boekjes verzekerd. 

 Is uw huisadres of e-mailadres gewijzigd, geef dit dan direct door aan onze 
secretaris. Mail naar: siegi.christiaans@planet.nl 

 U helpt de Nieuwsbrief drukken door een adverteerder voor onze nieuwsbrief te 
werven. Tarieven voor advertenties zijn goedkoop (prijs per 4 nieuwsbrieven).  
Hele pagina (A5)  € 25,=  
Halve pagina  € 15,=  
Kwart pagina  € 10,= 

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