
Valse perfins QOG aangeboden 
 
(Jan L. Verhoeven; uit: Perfinpost nr. 37, mei 1996) 
 
Er is weer een grappenmaker aan het werk die perfins namaakt. In februari j.l. kregen op 
zijn minst twee van onze leden n.l. een aantal valse perfins QOG aangeboden (de naam van de 
aanbieder is mij bekend). 
 
Het betroffen steeds relatief grote aantallen perfins. Omdat perfin QOG geen alledaags 
voorkomende perfin is wekte dit toch wel enige argwaan. En dat was wel terecht omdat ze 
allemaal vals bleken te zijn. 

 
 
 
 



 
Ik heb de ervaring dat vervalsers tot nu toe steeds fouten maken bij hun destructieve 
werkzaamheden. Daardoor is herkenning van de vervalsing mogelijk. Fouten zijn ook hier weer 
gemaakt. Ik ga daar om begrijpelijke reden maar niet verder op in. 
Bij deze vervalsingen valt wel op dat het patroon van de valse perfins QOG bijzonder grote gelijkenis 
vertoont met de echte perfins QOG. Dat doet vermoeden dat het originele perfinapparaat is gebruikt 
voor de vervalsingen. Het is ook mogelijk dat een of ander hulpstuk werd toegepast. 
 
Ik heb mijn twijfels over de goede trouw van de aanbieder. Dat komt omdat hij zeer verbaasd 
reageerde op de mededeling dat zijn perfins QOG vals zijn, nadat hij dat al een week eerder van 
een ander had vernomen en daar bovendien niet verder op in ging. 
 
U bent dus hierbij gewaarschuwd voor deze valse perfins QOG. Omdat ze gemaakt zijn en dus 
bestaan (onze leden stuurden het materiaal terug) zullen ze dus wel op een of andere manier weer 
opduiken. Als totaal of verborgen in een partijtje. Om bij herkenning te helpen geef ik de afbeeldingen 
hierbij weer van de voor- en achterzijde van een aantal valse perfins. 
 
Indien u inmiddels slachtoffer bent geworden van het bovenstaande dan verzoek ik u een valse 
perfin af te staan aan onze club. Bij de PERFILEX '97 tentoonstelling naar aanleiding van ons 10-jarig 
bestaan, die we in maart 1997 in het PTT-Museum in Den Haag zullen houden, willen we ook een 
kader valse perfins tonen.  
Dit verzoek geldt ook voor andere valse perfins die u mogelijk in bezit heeft. 
 
Jan L. Verhoeven, maart 1996 


