
 

De cursieve catalogus nummers 

(door Nico van der Lee; uit Perfinpost nr. 103, december 2012) 

 
In de Perfinpost 102 heb ik een grote lijst met 991 perfins aan u voorgelegd. Deze perfins staan in de 
2° editie van de catalogus van Jan Verhoeven cursie f afgedrukt. En dat betekent dat er geen 
zekerheid was of deze perfins wel echt voorkomen. Wij hebben de leden gevraagd alle nummers uit 
deze lijst te melden als die in hun verzameling voorkomen. 
En dat heeft u gedaan! Ik mocht ruim 20 e-mails ontvangen met meldingen. Dat is ver boven onze 
verwachting. Ik wil dan ook alle leden die de moeite hebben genomen hun verzameling door te lopen 
en de gevonden nummers door te geven heel hartelijk danken. Zonder uw hulp zouden we de niet 
gemelde cursieven niet kunnen laten vervallen. 

Nu het resultaat. Zoals we eigenlijk al wel een beetje verwachtten zijn er maar vrij weinig cursieven 
gemeld. Er zijn 108 verschillende cursieven gemeld en dus zijn er 883 NIET gemeld. Hieronder ziet u 
de perfins die WEL gemeld zijn. Ik heb er voor gezorgd dat deze perfins via de daarvoor bestemde 
weg (aanvullingen op de website) aangemeld zijn en zullen dus na de gebruikelijke controle na 1 
januari 2013 op de site verschijnen.  

Ik heb ook een lijst gemaakt van alle cursieve nummers die NIET gemeld zijn. Om daar weer een 
halve Perfinpost mee te vullen leek ons geen goed plan; deze lijst zal binnenkort te vinden zijn op de 
website. Iedereen die dat moeilijk vindt of deze niet kan over nemen kan mij een e-mail of briefje 
schrijven en dan ontvangt u de lijst via de mail of de post. De perfins op deze lijst kunt u dus in uw 
catalogus doorstrepen. En als er een nieuwe editie van de catalogus komt dan zullen deze perfins 
ook niet meer worden opgenomen (tenzij ze toch weer gemeld gaan worden). 
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