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Maandelijkse nieuwsbrief van de Postzegelvereniging ‘Postfris ‘68’ Vleuten – De Meern. 
Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen. 

Website: www.pf68.nl 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

 
Wilt u een wijziging van uw emailadres z.s.m. aan Jan Sangers doorgeven? 

U blijft dan verzekerd van een juiste ontvangst van de Nieuwsbrief. 
 

 
Bijeenkomsten: 
Met uitzondering van juli en augustus, op de 3

e
 dinsdag van de maand (tenzij anders aangegeven) in  

‘De Schalm’, Oranjelaan 10, De Meern, vanaf 19:00 uur. 

Contributie 2015: € 17,00 per jaar; jeugdleden (tot 18 jaar) € 8,50 per jaar. 
Contributie incl. een abonnement op Filatelie: € 42,65 per jaar. 

Beëindiging lidmaatschap: Voor 1 december schriftelijk of per email aan de ledenadministratie. 
J.H.H. Sangers, Alendorperweg 39, 3451 GK  Vleuten. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Data verenigingsavonden 2015 

Verenigingsavond Programma 
17 november veiling  
15 december* veiling + (Kerst)verloting 

2016 
19 januari veiling 
16 februari  veiling + verloting 
15 maart* algemene vergadering + veiling 

*= wisseling stuiverboeken 

Zaterdag 28 november 2015  van 9:00 tot 12:00 uur verzamelbeurs. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Van de voorzitter 

Beste leden, 

Voor de laatste keer dit jaar een stukje van een "afwezige" voorzitter. 
Maar het is van groot belang dat de nieuwsbrief iedere maand behoorlijk gevuld is dus de voorzitter mag niet 
ontbreken. 

In het buitenland op zoek naar postzegelverenigingen ontmoet ik mensen die net als wij zorgen hebben omtrent 
hun hobby. Echter ook mensen die nog actief en beter nog, zeer actief met hun hobby bezig zijn en ook jonge 
mensen nog voldoende kunnen enthousiasmeren om ook mee te doen. 
En wat wordt verzameld? Vooral thema en weinig land. En waar komt dit vandaan? In de landen is men niet blij 
met de hoeveelheid postzegels die uitkomt, hoe herkenbaar! Maar ook de postzegels op stickers vallen niet in 
de smaak. 
En de jongelui, die zijn op zoek naar natuur, klimaat en dierenwereld. Dus interesse in de wereld om ons heen 
en vooral "wat blijft er van over"! 
Met veel plezier heb ik de diverse gesprekken gevoerd en ook wat contacten gelegd misschien hebben we daar 
bij Postfris '68 in de toekomst nog profijt van. 

Dan nog iets dat specifiek ons aangaat, heel blij met een lange Nieuwsbrief zijn we allemaal maar de 
consequentie is dat de porto dan heel snel uit de "klauw" loopt. 
En dit is niet netjes naar de leden die de nieuwsbrief via de email ontvangen. 
10 Nieuwsbrieven per jaar kosten aan verzending rond de 20 euro per jaar, het lidmaatschap van Postfris'68 
bedraagt 17 euro per jaar dus de verzendkosten worden niet eens gedekt door het lidmaatschap. 

We hebben 2 mogelijke oplossingen: 
* De leden die de Nieuwsbrief ontvangen per post, betalen een bijdrage aan de portokosten, overigens heel 
gebruikelijk bij andere verenigingen. 
* De Nieuwsbrief die met de post wordt verzonden beperken we tot 1 velletje en de portokosten per jaar tot 
7 euro. De "email" Nieuwsbrief is de uitgebreide uitvoering en kan dus uit veel meer velletjes bestaan  
Natuurlijk bespreken we dit op de verenigingsavond in november maar u allen hebt nu de mogelijkheid om 
hierover na te denken en misschien zelfs een nog betere oplossing te bedenken. 

  

http://www.pf68.nl/
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Ik hoop u allen dan ook weer te zien op 17 november a.s. 

Tot dan, 
Jos Boss 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Ledenadministratie 

Begin 2015 hebben wij de volgende nieuwe leden verwelkomd: 
De heren U. Hassefras, Utrecht en C. Bongers, Vleuten. 

Deze nieuw leden waren nog niet eerder in de nieuwsbrief vermeld. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 
Duurste Nederlandse postzegel ooit op een Nederlandse veiling geveild 

Op 3 oktober 2015 werd op de veiling van de Nederlandse Postzegelveiling 
(NPV) in Weesp een postzegel ingezet op 25.000 euro. Het ging om NVPH 
nummer 11 IA de 25 cent Willem III donkerviolet met kamtanding 12¾x11¾ 
in postfrisse staat met originele volledige gom. In de catalogus is deze 
zegel als postfris niet gewaardeerd. Vermoedelijk is deze zegel het enige 
bekende postfrisse exemplaar, dus 
uiterst zeldzaam. Uiteindelijk ging de 
zegel voor een recordbedrag op een 
Nederlandse veiling voor een 
Nederlandse zegel geboden prijs 
naar een nieuwe eigenaar en wel 
voor 102.000 euro. Zowel de oude 
als nieuwe eigenaar zijn beide 
Nederlander. 
Op dezelfde veiling ging een NVPH 
nummer 12 IIA 50 cent goudkleurig 

in dezelfde kamtanding en ook geheel postfris bij een inzet van 15.000 
euro weg voor een bod van 61.500 euro. 
Bij die hoogste biedingen komt nog 23% veilingcommissie en 2 euro 
tafelgeld. 
Kijkt u uw eigen verzameling of doubletten er nog maar eens goed op 
na. Misschien …… 

Ton van der Wurff 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Rondzendverkeer 

Om je wat betere dubbele zegels kwijt te raken is een rondzendboekje een goede oplossing. Nadeel is dat het 
even wat werk is om zo’n boekje vol te plakken. Voor de kopers is het namelijk prettig als de zegels op volgorde 
van land of motief zitten en daarbinnen op catalogusnummer. Voordeel is, dat je zelf de prijs bepaalt, die je voor 
de zegel wilt hebben. 
Voor de kopers is het prettig winkelen. De boekjes kun je op je gemak thuis bekijken op een moment waarop 
het je uitkomt. Bovendien heb je thuis alle hulpmiddelen bij de hand om de zegels goed te kunnen bekijken en 
om te zien of je de zegel al hebt of niet. 
Postfris ’68 heeft een eigen rondzendverkeer. Volle rondzendboekjes kun je bij de rondzendcommissaris 
inleveren voor een rondgang in de rondzendsecties. De rondzendcommissaris kan nog wel wat boekjes 
gebruiken en om dat te stimuleren heb ik als aanbieding van de maand november nieuwe lege 
rondzendboekjes en plakkertjes in de aanbieding. 
Boekjes kosten normaal € 2.50 per stuk, bij Stampie met ledenkorting € 2.00. In de maand november kan ik ze 
echter aanbieden voor € 1.75 per stuk. 
Een zakje met 1000 plakkertjes, normaal € 2.75 en bij Stampie met ledenkorting € 2.25, kost in de maand 
november slechts € 2.00. 

Ton van der Wurff 
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Hoe stempels te verzamelen 

Door Jan Sangers 

Met enige regelmaat hoor ik van medeverzamelaars, “ik heb alles al van Nederland”, of  “ik ben gestopt met het 
afnemen van nieuwe uitgiften van Nederland”. Verzamelen is natuurlijk meer dan Nederland compleet te krijgen 
of bijna omdat de laatste nummers te duur zijn om in bezit te krijgen. 

Een leuke wijze om de verzameling te verbreden is het verzamelen van afstempelingen en hoeft niet veel te 
kosten. Natuurlijk hoeven we het hier niet te hebben over motieven. Dat weet iedereen intussen wel dat hier 
schier oneindige mogelijkheden liggen. Mijn tip is, verdiep u eens in welke stempels er allemaal in Nederland 
verschenen zijn. We hebben het hier niet over bijzondere afstempelingen maar over de normaal in gebruik 
zijnde stempels. Het blijken er meer te zijn dan op het eerste gezicht gedacht. Ik daag u uit om zelf uit te vinden 
welke stempels dit zijn. Komt u er niet uit maar wilt u wel hier meer van afweten kan ik u behulpzaam zijn.  
Maar wat is er leuker dan zelf alles uitvinden wat er zoal aan deze stempels is uitgegeven. Ik garandeer u dat 
dit een leuke collectie kan opleveren. 
Om u enigszins warm te maken zal ik u wat stempels laten zien die in Vleuten en De Meern in gebruik geweest 
zijn.  
De geluksvogels die hun oude Nederland Speciaal Catalogussen bewaard hebben kunnen daar nog veel profijt 
van hebben. Ieder jaar werden en worden er publicaties gedaan over één soort stempel. Voor een volledig 
overzicht en waarde moet je toch de NVPH specialiteitencatalogus aanschaffen. 
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Nieuws van Importa 

Importa stopt per 1 januari 2016 met haar activiteiten. Toch komt zij nu met een paar nieuwe producten op de 
markt. 
Zo is het Importa Kinderpostzegel Supplement 2015 leverbaar. 
En voor de komende jaren heeft Importa vast wat aanvullingen gemaakt voor haar MH20 album. Het is een 
setje van 5 zwarte kaarten euro supplement munthouders met de opdrukken resp. 2016, 2017, 2018, 2019 en 
2020. 
Verder is er een universeel kaderblad voor het kinderpostzegelalbum verschenen. 

Ton van der Wurff 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Data bijeenkomsten in de regio 

Datum Programma Plaats  Tijd 
za.  14 november Grote najaarsveiling H.F. Witte Centrum, De Bilt * 
za.  21 november Verzamelaarsmarkt clubhuis Immitsj, Mijdrecht  09:30 – 13:00 uur   
di.  24 november Clubavond Bilderdijkhof, Uithoorn 19:30 – 22:00 uur 
za.  5 december Ruilbeurs Bilderdijkhof, Uithoorn 10:00 – 14:00 uur 
do.  10 december Bijeenkomst H.F. Witte Centrum, De Bilt v.a. 20:00 uur 
za.  19 december Verzamelaarsmarkt clubhuis Immitsj, Mijdrecht  09:30 – 13:00 uur  

za.  16 januari  Verzamelaarsmarkt clubhuis Immitsj, Mijdrecht  09:30 – 13:00 uur 
za.  20 februari  Verzamelaarsmarkt clubhuis Immitsj, Mijdrecht  09:30 – 13:00 uur 
za.  19 maart Verzamelaarsmarkt clubhuis Immitsj, Mijdrecht  09:30 – 13:00 uur 
za.  16 april  Verzamelaarsmarkt clubhuis Immitsj, Mijdrecht  09:30 – 13:00 uur 
za.  21 mei Verzamelaarsmarkt clubhuis Immitsj, Mijdrecht  09:30 – 13:00 uur 

* Bezichtiging van de kavels vanaf 9.30, aanvang van de veiling 12.30 uur. 

Adressen:  
Wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1, 1422 DT Uithoorn (Filatelisten Vereniging Uithoorn) 
clubhuis Immitsj, Windmolen 75, 3642 DA Mijdrecht (Verzamelaarsvereniging De Ronde Venen) 
Veenweidebad, Ontspanningsweg 1, 3641 SV Mijdrecht (Verzamelaarsvereniging De Ronde Venen) 
H.F. Witte Centrum, H. Dunantplein 4, 3731 CL De Bilt.(Het Postmerk). 
 
Van de voorzitter 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Voor vragen en opmerkingen over…. 

- informatie op de website: neemt u contact op met de voorzitter; 
- de rondzending: neemt u contact op met het hoofd rondzendverkeer; 
- de veiling en/of niet verkochte kavels: neemt u contact op met de veilingmeester; 
- uw lidmaatschap: neemt u contact op met de ledenadministrateur. 

Namen en telefoonnummers kunt u vinden op onze site onder menu optie ‘Vereniging’ > Bestuur. 

 


