
NIEUWSBRIEF PUNTSTEMPELS.NL (januari 2023) 
 
Hooggeëerd publiek, hooggeëerde verzamelaars, wij hebben de eer en het genoegen u aan te 
kondigen dat vanaf vandaag aan onze webwinkel puntstempels.nl het predicaat wordt toegevoegd: 

 
"Classic Cancels" 

 
Deze toevoeging is niet cosmetisch, maar dekt de lading die wij aan onze winkel gaan geven, namelijk 
dat ook andere afstempelingen (cancels) op postzegels van Nederland en Overzee aangeboden gaan 
worden, zoals met langstempels van Nederland al het geval is. Inmiddels worden hier langstempels 
(ook op poststuk) van Nederlands Indië aan toegevoegd. Later volgt wat wij verder aan leuk 
cancelmateriaal tegenkomen. In onze maandelijkse Nieuwsbrief zullen wij u hierover informeren. 
 
Januari veiling 
Deze veiling wordt op dit moment gevuld. 
Wat kunt u verwachten? 
 
Gestart wordt met Nederlands Indië, zowel op losse zegels als op albumbladen. 
Daarna volgen de Nederlandse zegels, te beginnen bij de hoge nummers en aflopend  
naar de lagere. Dagelijks wordt een portie toegevoegd. 
Van de emissie Koningin Wilhelmina 1892 dit keer tevens complete albumbladen met  
gemengde kwaliteit zegels tegen zeer lage inzet.  
Voor het eerst nu ook een bescheiden aanbod van langstempels. 
 
De losse Nederlandse zegels met puntstempel vormen natuurlijk weer de hoofdmoot. 
Enkele voorbeelden: 
 

      

 

25,= 1,= 1,= 5,= 35,= 4,= inzet 

215,= 8,= 18,= 66,= 175,= 40,= cat.w. 

 
Afloop veiling: 1 februari 2023 vanaf 10.30 uur tot ca. 12.00 uur 
 
Winkel nieuws 
We streven ernaar dagelijks zegels toe te voegen, zodat er steeds iets nieuws voor u is. 
Natuurlijk vormen de aanbiedingen uit de collecties Mulder een belangrijk onderdeel daarvan. 
Enkele nieuwe aanwinsten die deze maand in onze webwinkel worden aangeboden: 
 

          

 

 



Inmiddels zijn we gestart met het plaatsen van puntstempels 
Nederlands Indië. In december jl. lag het accent op de nvph-
nummers 16 (Willem III) en Port(zegels).  
 
Deze maand volgen nvph 7 (Willem III) en nvph 19 (Cijfer). 

   
 
Rariteit… 
… of misschien toch niet? Enige tijd geleden kwam ik een 8 
(Arnhem) op de nvph 22 tegen.  Mooie scherpe afdruk, maar 
verder niks bijzonders zult u zeggen. Echter op de achterzijde 
stond het bekende keur-stempeltje van Koopman. 

 

   
 
Zijn er meer eenvoudige zegels bekend met het Koopman stempeltje?  
Ik heb er naar gezocht en gevraagd, maar tot nu toe zonder resultaat. 
Wie weet meer? Laat het ons weten via info@puntstempels.nl. 

“Bay Bay” eBay 
Na bijna 25 jaar met veel plezier ons filatelistische surplus op eBay te hebben aangeboden valt het 
doek op 1 februari a.s. We stoppen met onze eBaywinkel. Jammer, echt jammer dat we die beslissing 
hebben moeten nemen. eBay heeft, ondanks de wispelturigheid met regels, toch een groot bereik 
onder verzamelaars. Helaas koos eBay (kennelijk) voor een andere marktstrategie en is daardoor 
voor ons (en waarschijnlijk ook voor u) niet langer aantrekkelijk. We gaan hier niet verder op details 
in; het is voor nu mooi geweest en wie weet wat de toekomst brengt. 
 
Nogmaals jammer, maar… “de koning is dood, leve de koning”: wat een prachtige site heeft dit alles 
met puntstempels.nl opgeleverd. Flink snoeien stimuleert ook hier de vitaliteit, nooit eerder was het 
in onze webwinkel zo druk en gezellig. We zijn weer onder elkaar.  
 
"Praatje punt" 
Zonder blozen worden we dezer dagen met terug- en vooruitblikken overvoerd.  
Laat ik het eens over een andere boeg gooien.  
 
Hoe ordent u uw verzameling puntstempels of moet u dat nog steeds een keer goed oppakken? 
Kijkdagen op veilingen geven een aardig inzicht hoe er wordt verzameld; dat varieert van nette 
zelfgemaakte albumbladen tot het min of meer random wegstoppen in insteekboeken tot  
stapeltjes zegels in sigarenkistjes. 
 
Al enige tijd heb ik de stille wens om één of meer voordrukalbums voor puntstempels te (laten) 
maken, zodat de verzamelaar niet alleen een praktisch opbergsysteem krijgt, maar dat zijn 
verzameling ook veel fraaier en kostbaarder wordt. 
 
Albumuitgevers die ik heb benaderd zien dergelijke uitgaven helaas niet zitten. Commercieel gezien 
begrijpelijk omdat het verdienmodel van albums in de jaarlijkse supplementen zit en die zijn voor 
puntstempels niet nodig. Bovendien lopen de kosten bij een beperkte oplage enorm op vanwege de 
klemstroken, die moeten namelijk handmatig worden aangebracht en dat vergt veel arbeid. 
Maar we geven de moed niet op; “waar een wil is, is een weg”, heb ik ooit geleerd.  
Als u tips of misschien zelfs oplossingen weet dan zijn die zeer welkom via info@puntstempels.nl. 
Laten we er samen weer een mooi postzegeljaar van maken. Wij wensen u dat naast een goede 
gezondheid van harte toe. 
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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 in 
een volgende Nieuwsbrief – met eventueel commentaar – opgenomen. 
 
Reacties vorige Nieuwsbrief 
 
In de filatelie die vandaag op de deurmat viel zag ik dat jullie tegenwoordig een website hebben 
(buiten Ebay om). Leuk! 
Op die website las ik dat jullie Mulder kavels puntstempels bemachtigd hebben. Ik was inmiddels mijn 
winkelmandje aan het vullen, maar ik kan onderstaand zegel uit veiling 647 – kavel 558 niet vinden.  
Onderstaand zegel heeft mijn extra belangstelling omdat deze mist in mijn vel reconstructie.  
Dus niet vanwege het type (P6DI) of puntstempel 210. 
Is bovenstaand zegel toevallig ook nog beschikbaar? 
Ik hoor graag van u voordat ik eventueel een bestelling plaats. 
D.S. uit Oss 
Reactie Jorhan: intussen is de verzamelaar verblijd met de zegel. 
 

Heerlijk die nieuwsbrief. Eindelijk weer eens wat leven in de brouwerij.  

Het stimuleert mij en vast veel van mijn medeverzamelaars.  

Gooi de knuppel maar eens in het hoenderhok.  

Ga zo door. 

PvG uit Den Haag 
  
POSTZEGELAAR: volgens de Dikke van Dale bestaat dit woord niet 
Wikipedia: Vogelaar 

• iemand die vogelen als hobby heeft (vogelkijker) 
• iemand die beroepshalve vogels vangt, bijvoorbeeld met netten of lijmstokken. 

Dus:              Postzegelaar kan verwijzen naar: 
• iemand die postzegelen als hobby heeft (postzegelkijker/loupe) 
• iemand die beroepshalve postzegels vangt, bijvoorbeeld met pincetten of wel/geen gom 
• óf iemand die op de vierkante centimeter leeft 

mevr. F.P. uit Rijswijk 
Reactie Jorhan: fantastisch, zelfs echtgenotes van verzamelaars lezen onze Nieuwsbrief. 
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