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Veiling 
De december-puntstempelveiling is inmiddels van start. 
Wat kunt u daarin verwachten? 
 
Deze maand weer een aanbod van zegels op albumbladen, ook per kantoor. Nieuw is een voorzichtige 
start met puntstempels Nederlands-Indië en puntstempels Nederland op poststuk. 
Voorts wederom vele losse nummers, ook met hoge cataloguswaarde tegen lage inzet, waaronder: 
  
 Willem III         Wapen       Willem III          Cijfer         Wilhelmina         Port           Ned. Indie 

                               
catw €70       catw €48        catw €75       catw €44       catw €87       catw €140     catw €50                                                       
inzet €10       inzet €5          inzet €7         inzet €5         inzet €5         inzet €25       inzet €5 
 
Afloop veiling: 2 januari 2023 vanaf 10.30 tot ca. 12.00 uur. 
 
Winkel  
De afgelopen maand zijn weer vele nieuwe aanbiedingen geplaatst uit de collectie van dr. G.J. Mulder, 
een van de meest uitgebreide en kwalitatief hoogstaande stempelverzamelingen waaruit wij de twee 
puntstempelcollecties op de kop hebben weten te tikken. Hierbij is de stelling van wijlen veilinghouder 
J.L. van Dieten maar al te waar: "De prijs vergeet je, de kwaliteit blijft." 
Zoveel moois, een waar genot om mee te werken en hopelijk daarna uw verzameling mee te verrijken, 
m.i. het investeren waard. Ook de komende maanden kunt u hier nog veel aanbod uit verwachten. 
 
Mede vanwege verzoeken van verzamelaars hebben wij al langer op de plank liggende verzamelingen 
van puntstempels Nederlands-Indië afgestoft en zijn we gestart om deze in onze winkel te plaatsen.  
In november jl. lag het accent hierbij op nvph 6 (Willem III) en 18 (Cijfer).  
Deze maand volgen nvph 16 (Willem III) en Portzegels. 
 
"Praatje punt" 
Soms leidt een bestelling tot een wonderlijk gesprek. 
Zo sprak ik een verzamelaar, waarmee ik inmiddels op vriendschappelijke voet verkeer, om hem voor 
de zoveelste keer uit te leggen dat korting er niet in zit. Na het gebruikelijke quasi gebrom was zijn 
reactie: "Jij bent geen handelaar, maar ook geen verzamelaar." 
 
U begrijpt, mijn nieuwsgierigheid was gewekt. “Oh, en wat dan wel?”, vroeg ik hem. 
“Nou,” zei hij, “ik zie het zo: een verzamelaar wil iets hebben, iets vergaren en een handelaar is geld- 
gedreven. Beide is niet op jou van toepassing, jij bent meer een 'postzegelaar'. Dat is iemand,” aldus 
de verzamelaar, “die innerlijke drijfveren kwijt kan door het bezig zijn met postzegels zonder eerder 
genoemde oogmerken.” 
 
Leuk geformuleerd m.i. en ook iets om over na te denken, onder de kerstboom, vindt u ook niet? 
 
Reageren 
Vindt u het leuk om te reageren, dan kan dat via info@puntstempels.nl. 
Reacties die ook voor andere verzamelaars interessant kunnen zijn, worden dan in een volgende 
Nieuwsbrief – met eventueel commentaar – opgenomen. 
 

mailto:info@puntstempels.nl


Reacties vorige Nieuwsbrief 
 
"Leuk verliteratuurd stukje!  
Ik ben benieuwd of je een echte interactie met de klanten tot stand kunt brengen, zodat er een digitale 
stempelkoffiekamer ontstaat: NIEUWSPUNT voor vondsten, anekdotes, belevenissen, etc.   
De contacten, die de verzamelaars vroeger in het wild hadden, kunnen vanaf nu in de koffiekamer 
plaatsvinden. En uiteraard daarna even kijken of er nog wat op de veiling of in de winkel te vinden is. 
Ben benieuwd!" 
P v B te Haastrecht 
 
"Een mooi aanbod  en ziet er goed uit." 
J.J. te Bergen op Zoom 
 
"Allereerst mijn complimenten voor de verzorgde website/internetwinkel. Ruim aanbod, ook van niet 
alledaagse exemplaren. 
Voor wat betreft de veiling; is daar ook plaats voor puntstempels van Ned. Indië? Of is de markt daar 
te klein voor. 
Ga vooral zo door!" 
P.M. te Rïdderkerk 
 
Stelt u geen prijs op toezending van de Nieuwsbrief dan kunt u zich afmelden op info@puntstempels.nl 

mailto:info@puntstempels.nl

