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Voorjaarsveiling zondag 18 april en zaterdagmiddag 24 april 2021 
 

We hebben een succesvolle najaarsveiling achter de rug! Ondanks de Corona spelregels, is het ons 

gelukt een traditionele veiling te houden, zoals we bij de ZHPV de laatste jaren gewend waren. De 

mogelijkheden werden door de Corona helaas beperkt (zoals: minder mensen in de zaal, kijkdag en 

veilingdag niet op één dag), maar desondanks vonden we steeds weer een uitweg. 

 

De najaarsveiling 2020 kende een goede score in verkochte kavels, zowel in aantal als opbrengst. 

Goed voor zowel de aanbieders als de kopers: een goede (her)start!  Ook beluisterden we 

tevredenheid onder de leden en degenen die de veiling bezochten over het werk van de nieuwe 

veilingcommissie. Daar zijn we blij mee en dat geeft ons positieve energie. En die energie gebruiken 

wij nu weer in de voorbereiding van de voorjaarsveiling 2021! 

Deze vindt plaats op zaterdag 24 april 2021. Wij hopen dat het grootste deel van de Corona sores 

dan achter ons ligt en we met minder rijksoverheid verplichtingen rekening moeten houden. Het kan 

evenwel zijn dat we toch moeten doorschuiven naar de najaarsveiling 2021, indien vanuit het kabinet 

nieuwe Corona-verplichtingen worden opgelegd.  Op voorhand gaan we hiervan nog niet uit. 

 

Om de voorjaarsveiling weer een succes te laten zijn, roepen we eenieder op weer kavels te maken 

voor de veiling en deze vervolgens in te leveren. Dat kan nog niet op de eerstkomende beurs op 5 

januari aanstaande in Zoetermeer, want die is afgelast. Of dat op de beurs van 6 februari of 6 maart 

(laatste inlevermoment) wel mogelijk is, verneemt u nog via Priority Mail, de nieuwsbrief van de 

ZHPV. Houd daarom ook de website van de ZHPV in de gaten! 

 

Naast de inlevermogelijkheid op de beurzen, kunnen kavels vanaf nu ook bij drie leden van de 

Veilingcommissie ingeleverd worden (net zoals de vorige keer). 

Dat zijn Hans van As (071-5131897), Marnix Mourits (06-53191814) en Henk Sloot (070-3080120).  

 

Wij vragen u bij het gereed maken van de kavels deze zo compleet mogelijk aan te leveren, voorzien 

van een kavelformulier met duidelijke omschrijving van de inhoud van het kavel en tevens een 

ingevulde kavellijst bij te voegen waarop al de kavels staan die u aanbiedt. Zie voor de precieze 

voorwaarden de ZHPV-website onder het kopje 'Veilingen'. 

Zorg tenslotte ook voor een goede verpakking van het kavel. Zeker bij losse zegels/series; bij 

voorkeur op een insteekkaart, en zodanig dat de zegels niet uit de kavelomslag kunnen vallen. 

 

Tenslotte was er de vraag om nog een toelichting te geven over de zogenoemde biedstappen. Dat is 

de prijs waarmee een kavel verhoogd wordt indien er meerdere bieders zijn. Die stappen zien er zo 

uit: 

Kavelprijs van €     2,00 tot €     5,00 verhoging €   0,20 

Kavelprijs van €     5,00 tot €   10,00 verhoging €   0,50 

Kavelprijs van €   10,00 tot €   20,00 verhoging €   1,00 

Kavelprijs van €   20,00 tot €   50,00 verhoging €   2,00 

Kavelprijs van €   50,00 tot € 100,00 verhoging €   5,00 

Kavelprijs van € 100,00 tot € 200,00 verhoging € 10,00 

Kavelprijs van € 200,00 tot € 500,00 verhoging € 20,00 

Kavelprijs van € 500,00 en hoger verhoging € 50,00 



Houd u rekening bij het aanbieden van uw kavel dat het startbedrag valt in een biedstap. Dit maakt 

het werk voor ons makkelijker (dus bijvoorbeeld niet € 2,50, maar € 2,40 of € 2,60 als startbedrag). 

 

Tenslotte: u hoeft niet te wachten en kunt al direct aan de slag met het maken van kavels. Het 

streven van de veilingcommissie is om weer te komen tot een ruim en gevarieerd aanbod. 

Leg daarom nu al de volgende data vast in uw agenda: 

18 april kijkdag 

24 april veilingmiddag 

 

 

Nieuwsbrief ZHPV, 5 januari 2021. 

 


