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Deze catalogus geeft zéér veel informatie per perfin, zoals het bedrijf of de instantie die de perfin in 

gebruik had, de tijdsperiode waarin de perfin bekend is (vroegste en laatste datum), of de perfin op 

postzegels en eventueel op andersoortige zegels bekend zijn (denk aan Jule-, trein- en belastingzegels en 

postwaardestukken etc.). Tevens vinden we vermeld het aantal gebruikte pennen per letter of symbool. 

Het meest belangrijkste hulpstuk dat we bij elke perfin vinden is een afbeelding op ware grootte van de 

perfin. Deze afbeelding laat de perfin zien zoals je hem op het zegel ziet aan de beeldzijde en aan de 

achterzijde. Dus als men twijfelt, kan men het zegel op de betreffende afbeelding leggen en dan moet de 

perfin exact overeenkomen met de afgebeelde weergave van de perfin. Een zéér handig hulpmiddel, dat 

veel vergissingen helpt te voorkomen, kan ik u vertellen. 

Het geheel is losbladig opgezet in een stevige vierringsmap. Dit vergemakkelijkt het werken en laat het 

tussentijds invoeren van nieuwe informatie op een handige manier toe. Het grootste gedeelte behandelt 

de perfins met letters, een tweede gedeelte behandelt de perfins met getallen en een derde gedeelte de 

perfins met symbolen of figuren. Een 11-pagina’s tellende prijslijst, die om de zoveel tijd vernieuwd 

wordt, besluit het geheel. De goedkoopste perfin staat genoteerd op 1 Deense kroon en de duurste die ik 

tegenkwam op DKK 2500.Mocht u geïnteresseerd zijn in dit boek laat het mij dan weten. Bij meerdere 

boeken kan ik proberen korting te bedingen. 
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Ter gelegenheid van hun 25-jarig jubileum heeft de Deense 

Perfinverzamelaarsclub een geheel nieuwe catalogus 

uitgegeven. Nou ja, nieuw… Dat is een beetje sterk uitgedrukt. 

Hij, of zij, ziet er exact hetzelfde uit als zijn voorganger van 

2001. Ook de inhoud ziet er niet anders uit. Maar toch…. Deze 

jubileumuitgave is geheel “gereviseerd”. Er zijn 30 nieuwe 

perfin’s opgenomen en 95% van de informatie betreffende de 

perfin’s heeft een “update” gekregen dankzij nieuw gevonden 

details met betrekking tot verschijning, data etc. etc. 

Voor de verzamelaar is er voorin een pagina afgedrukt met 

een uitleg hoe de catalogus gehanteerd moet worden en hoe 

de getoonde informatieschemaatjes gelezen moeten worden. 

Deze pagina is geheel in het Engels. Dit is niet nieuw maar al 

vanaf de eerste uitgave van deze catalogus, ik dacht in 

1990/91, wordt dit al zo gepubliceerd. 
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