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Februari veiling 
Deze veiling is inmiddels gestart. Veel zegels met hoge cataloguswaarde (catw.), inzet doorgaans 
10% of minder. U betaalt geen veilingkosten, commissie en/of opgeld. 
 
Wat kunt u dit keer zoal verwachten? Hieronder een selectie met inzetprijs. 
Door op de afbeelding te klikken, wordt u direct naar de betreffende kavel geleid. 
 

       
 blauw  5,= 
    

   3,=    25,= 
    

   1,=    5,=    5,=    1,= 

 Afloop veiling: 1 maart 2023 vanaf 10.30 uur tot ca. 12.00 uur. 
 
Winkel nieuws 
Enkele van de vele nieuwe aanwinsten die onlangs in onze webwinkel zijn aangeboden: 
 

            

"Praatje punt" 
Heeft u weleens een UFO gezien? Ongetwijfeld en waarschijnlijk meer dan u denkt. Dat verdient 
natuurlijk een nadere uitleg. "What's in a name" zouden de Engelsen zeggen. U kent misschien die 
tekening waar je eerst een jonge vrouw ziet afgebeeld, maar als je je blik verlegt dan komt er een oude 
vrouw of heks tevoorschijn. Overigens om misverstanden te voorkomen: elke gelijkenis met bestaande 
personen berust hier op louter toeval. Waar het wèl om gaat is een vergelijking met postzegels waarop 
de afstempeling niet (goed) leesbaar is. Vooral bij puntstempels van Nederlands Indië wil het nogal 
eens het geval zijn dat een op het eerste oog onduidelijke  afstempeling of zelfs een bepaald nummer 
bij nader observatie toch wel duidelijk of een ander nummer blijkt te zijn. En dan zijn we waar ik naar 
toe wilde: deze zegels heb ik tot UFO, Unidentified Filatelic Object gebombardeerd, maar let op: ik kan 
het dus mis hebben! 
 
Verontschuldiging 
Ondanks verwoede pogingen lukt het tot op dit moment niet om in de veiling-software bij de kavel-
omschrijvingen op blijvende wijze het grammaticaal onjuiste woord eindigd te corrigeren; het heeft 
onze aandacht. 
 

Reacties 
Reacties op onze Nieuwsbrief worden niet meer geplaatst. 
Hier is van diverse kanten op aangedrongen en ons ook geadviseerd omdat, alle goede bedoelingen 
ten spijt, de anonimiteit al snel in het geding komt en het lezers er juist van weerhoudt om te 
reageren en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus maar beter ten halve gekeerd dan….. het paard 
achter de wagen te spannen.  
 

https://www.puntstempels.nl/object/puntstempel-15-boxtel-op-nvph-33-blauw-stempel/
https://www.puntstempels.nl/object/puntstempel-181-wolvega-op-nvph-27-catw-32/
https://www.puntstempels.nl/object/puntstempel-233-grouw-op-nvph-24-catw-255
https://www.puntstempels.nl/object/puntstempel-237-hillegom-op-nvph-19-postwaardestuk/
https://www.puntstempels.nl/object/puntstempel-241-de-bilt-op-nvph-23-catw-45/
https://www.puntstempels.nl/object/puntstempel-257-middelharnis-op-nvph-35-catw-45/
https://www.puntstempels.nl/object/langstempel-breukelen-op-nvph-23-2/
https://www.puntstempels.nl/object/puntstempel-209-zandvoort-op-nvph-26-g/
https://www.puntstempels.nl/object/puntstempel-212-st-oedenrode-op-nvph-port-3-iii-a/
https://www.puntstempels.nl/object/puntstempel-216-vught-op-nvph-23-l-2/
https://www.puntstempels.nl/object/puntstempel-218-valkenburg-op-nvph-38-2/
https://www.puntstempels.nl/object/puntstempel-220-groenlo-op-nvph-37-4/
https://www.puntstempels.nl/object/puntstempel-251-sloterdijk-op-nvph-26-ha/
https://www.puntstempels.nl/object/langstempel-eersel-in-blauw-op-nvph-19/


Reageren 
Wilt u reageren, dan kan dat via info@puntstempels.nl. 
Adviezen worden ter harte genomen en vragen beantwoord; reacties worden niet gepubliceerd. 
 

https://d.docs.live.net/dcdf534909de26a1/Documenten/filatelie/PUNTSTEMPELS%20nieuwsbrief/info@puntstempels.nl

