En hier komen de boosdoeners, die veelal, nep-opdrukken aanbieden:

Frank van Eekelen, Willem Elsschotlaan 88, 4707 GC Roosendaal.
Zond mij evenwel een kavel vanuit Rotterdam.
Handelde onder de naam: Op EBAY ‘vaneekelen5733’.
Tegenwoordig onder de naam: Op Ebay navnelekee5733 ( 2325
)
Deze man biedt kaartjes met diverse zegels aan, waarvan er velen vals zijn overdrukt.
http://www.Ebay.de/itm/Jap-bezats-Ned-Ind-Marken-mit-druckfehler/351282045674?pt=Briefmarke&hash=item51ca0aa2ea

Het gaat bij hem om vele landen waaronder Nederland. Soms zijn de valse opdrukken zo goed, dat
het zelfs voor professionele verzamelaars erg lastig wordt om het kaf van het koren te scheiden. Laat
staan voor de gewone verzamelaar.
Onderwerp: VERWEER VAN EEKELEN E/O NAVNELEKEE5733

Ik heb hem er weleens op gewezen, dat hij valse opdrukken levert en kreeg van hem het
volgende antwoord:
“Wat een belachelijke aantijging. Kom met feiten en niet met aannames, anders zal ik U melden voor
onredelijke verwijzingen aangaande mijn zegels.- navnelekee5733 (24 09 14)
Echtheit: Nicht bestimmt, Hij accepteert retouren en neemt zelfs de retourporti voor zijn rekening.

postzegel-pracht (4640) A.J Konings Roosendaal was vroeger postzegel-apart.
Deze mensen wisselen vaak van naam, als zij het te heet onder de voeten krijgen. Overigens neemt
deze verkoper de volledige verantwoordelijkheid voor deze aanbieding.
Echtheid: echt zette hij bij kavels, maar tegenwoordig blijkbaar niet meer. Retouren worden geaccepteerd.
http://www.Ebay.nl/sch/Europa-/4742/m.html?_nkw=&_armrs=1&_from=&_ipg=25&_ssn=postzegel-pracht

Konings woont op 10 minuten afstand van Frank van Eekelen.

Dhr. WF van Eijk Hertshooi 62 5731 TJ Mierlo ofwel Willy´s place , alias Willy, alias wvaneijk op
Marktplaats en Ebay. Telnr 0492 662819
een zeer grote aanbieder, zowel op Marktplaats als op Ebay, “ FAKE OPDRUKKEN” vermeldt hij erbij.

http://www.marktplaats.nl/verkopers/2611789.html
http://stores.Ebay.com/WILLYS-PLACE/POSTZAGELS/duitse-rijk/....
http://stores.Ebay.nl/WILLYS-PLACE/_i..html?_sid=165433973&_sop=1&_trksid=p4634.c0.m14
http://stores.Ebay.com/WILLYS-PLACE/POSTZEGELS-duitse-rijk-/_i.html?_fsub=11
http://www.Ebay.nl/sch/wvaneijk/m.html?item=151378534397&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
Opdrukken op vnl. Duitse zegels. Maar ook veel Nederlandse opdrukken op goedkope zegels uit de
laatste oorlogsjaren. Nu heeft deze man blijkbaar weinig verstand van de geschiedenis, gelet op
foutieve plaatsen.
Maarten Hartkamp (ZWP): Vooral de specimen van Ned. Indië opdrukken zijn gevaarlijk!

auerbach222 (1815 ) Ik (Maarten Hartkamp) heb zo’n 500 items op de computer. Ze komen

veel overeen met die van Willys place. Veel Duitsland en Oost Europese landen Ik heb hem
een tijdje niet op Ebay gezien. Foto’s zie bij Ton vd Meij. Site soms niet bereikbaar, maar dan vind je
hem weer onder de naam kelt666d (377) Based in Germany.
Waarschijnlijk aanleveraar voor van Eekelen, Willy van Eijk en postzegel-pracht.
Rattana Meissner Dortusstrasse 71c 14467 Potsdam Deutschland.
Prijzen zijn nu in Engelse ponden EN hij verzendt niet naar Nederland!! Zijn advertenties zijn in

vele talen gesteld : Frans, Italiaans, Tsjechisch, etc. Lid sinds 7 nov 2013.

http://www.Ebay.com/usr/kelt666d
http://www.Ebay.de/usr/auerbach222

Aaastamps of Collectorworld of ppstamps69 Ebay
je krijgt de zegels niet volgens de afbeelding. Blijkt nu dus dat de geleverde zegels ook vals
zijn afgestempeld. bewijs? ik kreeg 2 x probolinggo met dezelfde datum als op de ZWP site
domein vervalsingen.
Probolinggo

of

http://www.studiegroep-zwp.nl/vals/Afb/Probolinggo.htm

Overigens zijn de Java opdrukken ook niet fris. NNG zijn meestal afgestempeld met hetzelfde
stempel Hollandia ???
http://www.Ebay.nl/itm/Nieuw-Guinea-port-1c-1g-gestempeld-Hollandia-ZELDZAAM/231371261638?pt=LH_DefaultDomain_146&hash=item35decd46c6
http://www.Ebay.nl/sch/Nederlands-NieuwGuinea/136691/m.html?item=231371261573&hash=item35decd4685&pt=LH_DefaultDomain_146
&_ssn=aaastamps15

Rob Nihot of ANDERSOM Tohin Bor ook Bor Tohin.
Stampgrossier was onder de naam Justina-Justina tot midden 2008 actief op
Ebay. Vroeger bezat hij een echte postzegelwinkel in de Rosmarijnsteeg in Amsterdam. De
certificaten voor officiële facsimile’s worden ondertekend met Bor Tohin.
De NVPH heeft een waarschuwing uit laten gaan, maar reageert niet op de overige hier genoemden.
Heet nu Stampselect of Platinum.

http://vorige.nrc.nl/economie/article1824575.ece
http://www.stampgrossier.nl/
http://www.deposthoornkrommenie.nl/attachments/File/Zaanse_stukken_10.pdf
http://www.defilatelie.nl/nieuws.php?id=367
Postzegelverzamelaars ondervinden steeds meer hinder van de website
Stampgrossier www.stampgrossier.nl Deze site van Magenco BV, eigendom van Rob Nihot,
verkoopt zegelvellen van de eerste serie Nederland die blijken te zijn vervalst. Ook
op Marktplaats is hij actief, dus de gretige verzamelaar van de eerste serie is hiermee
gewaarschuwd. De zegels in kwestie blijken natuurgetrouwe kopieën te zijn uit de officiële NVPHcatalogus.

Was ook bekend als Allstamps4all.

walemjo (6790)
http://www.Ebay.de/usr/walemjo
Der Verkäufer nimmt diesen Artikel nicht zurück. Echtheid: ECHT.

cz.dvo2

http://www.Ebay.de/sch/cz.dvo2/m.html?_nkw=&_armrs=1&_from=&_ipg=25&_trksid=p3692
Der Verkäufer nimmt diesen Artikel nicht zurück.
Soms met aanduiding echt, soms Nicht bestimmt.

