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Nu alvast aan de slag voor de Voorjaarsveiling 2022! 
 

Dag beste postzegelliefhebbers. 

 

Daar zijn we weer, wij van de Veilingcommissie van de ZHPV! Wederom gevangen in nieuwe Corona 

spelregels. Ook deze periode moeten we weer met z’n allen zien door te komen. En dat doen we ook! 

We laten ons niet door Corona klein krijgen. Sterker nog, deze periode geeft jullie hopelijk voldoende 

tijd en gelegenheid om nieuwe kavels te maken voor de volgende veiling. 

Want ja, die hebben we alvast voor je ingepland. Zet ‘m gelijk maar even vast in jouw agenda. 

De voorjaarsveiling 2022 vindt plaats op zaterdag 23 april 2022. 

En zoals je inmiddels van ons gewend bent, voorzien we ook in een kijkdag. 

De kijkdag voor deze veiling vindt plaats op zondag 3 april 2022. 

De exacte tijden, en of en hoe u zich moet aanmelden voor beide dagen, volgen later. Voor nu is het 

belangrijk dat je weet wanneer de voorjaarsveiling 2022 plaatsvindt. 

 

Na de beide succesvolle veilingen in het jaar 2021, hebben we alweer veel zin om een goed gevulde 

voorjaarsveiling 2022 te organiseren. We streven wederom naar een hoog verkooppercentage van 

de aangeboden kavels. Dat is zowel gunstig voor jou als koper van mooie kavels, als voor degenen 

die de kavels voor de veiling inbrengen. Het is op dit moment toch vooral donker, koud en 

regenachtig weer en door Corona kunnen we momenteel toch niet overal heen. Dus je hebt vast veel 

tijd beschikbaar om mooie kavels voor de veiling te maken. En het voordeel is, je hoeft met het 

inleveren van de kavels niet te wachten tot de eerste zaterdag van de maand maart 2022. Hoe eerder 

je de kavels inlevert, des te sneller hebben wij een overzicht van zowel het aantal als het soort kavels 

dat aangeleverd is. We zijn filatelist in hart en nieren, dus aan de slag voor de nieuwe veiling! 

 

Het inleveren van de kavels kan momenteel niet op een van de beurslocaties, maar wel bij de leden 

van de veilingcommissie. Dat zijn: 

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

woont in Leiden, Marnix in Zoetermeer en Henk in Den Haag. 

 

We hebben nog wel een verzoek. Lees de voorwaarden voor het aanbieden nog eens goed na. Je 

kunt deze vinden op: https://www.zhpv.nl/activiteiten/veilingen/#veiling-downloads 

Met name de manier van het aanbieden van de kavels, het goed ‘verpakken’ van de kavels, het 

maken van een goede kavelomslag per kavel en het opstellen van jouw kavellijst, zijn belangrijk. 

Kijk tenslotte ook nog even naar het minimumbedrag van een kavel en of het bedrag past binnen de 

biedstappen. Jouw kavellijst(en) ontvangen we het liefst digitaal op mailadres: veilingen@zhpv.nl 

De meesten van ons weten dit allemaal wel, maar onze ervaring is dat het nog even nalezen van de 

spelregels geen kwaad kan. 

 

Mag de Veilingcommissie weer op jullie rekenen? Zo ja, dan stellen wij weer een mooie kavellijst 

samen en kunnen we er weer een mooie veiling van maken! 

 

Bij voorbaat dank! 

 

De veilingcommissie 

 

Nieuwsbrief ZHPV, 13 december 2021. 
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