
Twee 'onbekende' perfins ontmaskerd 
 
(Jan Verhoeven; uit: Perfinpost nr. 74, aug. 2005) 
 
Helaas moet ik u twee onverkwikkelijke zaken melden. Van ons lid J. Burgers kreeg ik onlangs een 
perfin SB 1 in een heel modern zegel, cat.nr. 1709 toegezonden (zie afb.1).  
 

 
 
     Afb. 1. 
 
Hij vertelde erbij dat volgens hem dit zegel vals is. Hij was er achter gekomen dat iemand een 
perforator SB bezit en daarmee dit zegel heeft geperforeerd. 
Het is de pefin SB 1 met de grotere diameter van de gaten (wie onderzoekt de perfin SB 1 eens op de 
verschillen in perfin en plaatsnamen?). 
Ik heb het 'donkerbruine vermoeden' dat er meer zegels met deze perforator zijn geperforeerd na het 
laatste gebruik van de firma. Ik wil u waarschuwen voor deze valse perfin. Perfins later gemaakt met 
de originele perforator zijn nogal moeilijk van echt te onderscheiden. 
Een van de kenmerken van echte perfins is, dat ze meestal zijn gestempeld in de plaats waar de 
gebruiker gehuisvest was. Bij de pefin SB 1 komen, omdat deze zegels in kiosken in verschillende 
plaatsen verkocht zijn, stempels van veel plaatsen voor. 
Ik heb geprobeerd om dit perfinapparaat voor de club te kopen en deze daarmee 'uit de handel' te 
nemen, maar de huidige eigenaar wil hem niet verkopen. Nogmaals u bent gewaarschuwd. 
 
Veel duidelijker als vals te onderscheiden is de zegel in de volgende afbeelding. 
 

 
     Perfin in roltandingzegel. 
 
Het is een echte perfin NASM 2 in zegel cat. nr. 197A. 
Maar een grappenmaker heeft er een roltandingzegel van gemaakt. De tanding aan de korte zijden is 
dus vals. De verhouding van de breedte en de hoogte van dit zegel is niet goed meer. 
Dit zegel werd aangeboden voor de veiling. Ik zal de inzender vragen hem af te staan voor de 
falsificaten verzameling van onze vereniging. 
 
In Perfinpost 49 van mei 1999 heb ik onder de titel 'echte poko in vervalst zegel' al eens een 
omgekeerde situatie beschreven. 
Daar was de hoekroltanding zegel veranderd in een zegel met kamtanding 12½ door het uitponsen 
van de hoektanden. 


