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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:
e
Met uitzondering van juli en augustus, op de 3 dinsdag van de maand (tenzij anders aangegeven) in
‘De Schalm’, Oranjelaan 10, De Meern, vanaf 19:00 uur.
Contributie 2016 incl. Nieuwsbrief per mail: € 17,00 per jaar; jeugdleden (tot 18 jaar) € 8,50 per jaar;
Contributie incl. een abonnement op Filatelie: € 42,65 per jaar.
Contributie 2016 incl. Nieuwsbrief per post: € 27,00 per jaar; jeugdleden (tot 18 jaar) € 18,50 per jaar;
Contributie incl. een abonnement op Filatelie: € 52,65 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 2016
17 mei
21 juni*

veiling + verloting
veiling

20 september
18 oktober
15 november
13 december*

veiling + verloting
veiling
veiling
veling + (Kerst)verloting

*= wisseling stuiverboeken
Verzamelbeurs van 9.00 tot 12.00 uur:
Zaterdag 19 november 2016
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Van de voorzitter
Beste leden,
Alweer een maand voorbij dus weer tijd voor mijn bijdrage aan de Nieuwsbrief van mei.
Het gaat snel en zeker als je op vakantie bent, maar daar heb ik geen spijt van.
Misschien hebben jullie me gemist op de laatste verenigingsavond.
Maar in Spanje zag ik op het nieuws hoe het was met het weer in Nederland en dat was Bar en Boos,
April doet wat het wil is het spreekwoord en jullie hebben dat geweten.
Gelukkig hebben wij daar geen last van gehad.
Maar we komen langzamerhand retour dus op de volgende verenigingsavond ben ik, als alles goed gaat,
weer aanwezig. Voor nu wens ik jullie het allerbeste en tot dinsdag 17 mei a.s.
Groetjes Jos
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Eigenaar stuiverboek gezocht!!!!
Bij Gert Berrens is een stuiverboek ingeleverd
zonder dat er een naam in het boek staat vermeld.
Het is dan ook niet bekend van wie het boek is. Het
gaat om een rood insteekboek van het merk
“Importa” en het type “Amstel 3” met 10 bladen/20
pagina’s. Het boek is gevuld met gebruikte zegels
uit Europese landen beginnend met België. Op de
binnenkant van de omslag staat “21JA”. De
eigenaar van het stuiverboek wordt verzocht zich bij
Gert te melden, zodat het boek in het volgende
seizoen ingezet kan worden.
Ton van der Wurff
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De twaalf Filatelistische elementen deel II
Na publicatie van mijn artikel over de twaalf filatelistisch elementen heb ik commentaar mogen krijgen van Ton
van der Wurff. Hij merkte op dat de 12 elementen die ik genoemd heb als deel van de filatelistische elementen
niet juist is. Deze maken deel uit van de filatelistische aspecten. De lijst zoals ik de vorige keer gepubliceerd
heb had moeten zijn: postzegels, postzegelboekjes, automaatstroken, frankeermachinestempels,
frankeertarieven, portvrijdom, poststukken, postwaardestukken, vernietigingsstempels,
verzendadviezen, postale berichten en velranden.
Onder deze filatelistische elementen vallen dan weer de 12 aspecten hiervan. Hieronder nog eenmaal de lijst
van de aspecten.
PRIC, Stempels, Tarieven, De postzegel, “foute” postzegels, Postwaardestukken, Particulieren postbedrijven,
Poststukken, Eilandenpost, Boekjes, Herstel/retourstickers1 en Herstel/retourstickers2.
Ik ben blij met reacties en als er iets vermeld moet worden neem ik dat graag over.
Ondanks deze omissie blijft overeind dat de PRIC code een belangrijk aspect blijft die op iedere brief in
Nederland en daarbuiten terug te vinden is. Je kunt daar een bijzondere collectie mee opbouwen die zeker niet
te duur hoeft te zijn. Dit deel gaat over het element postzegels.
Hierover hoeft niemand zich te verbazen. De postzegel is waar het bij ons allemaal mee begonnen is. We gaan
het niet hebben over papiersoorten, watermerken enz.
De vormgeving van de postzegel is alom bekend. Meestal rechthoekig, soms vierkant of een driehoek.
Vandaag de dag kun je alle vormen tegenkomen. Zoals te zien is aan de postzegels van Maleisië en
Sierra Leone

Hier duiken de eerste mogelijkheden al op. U kunt verzamelen op bijzondere vormen. Of motief, zoals hier te
zien zijn landkaarten en luchtpost. Of gewoon een land. Kortom hier liggen al schier eindeloze mogelijkheden.
Als u vindt dat u b.v. Nederland of een ander land compleet hebt, dus klaar bent met uw verzameling, denk dan
eens aan al die mogelijkheden die nog in het verschiet liggen. Om u een beeld te geven wat nog meer mogelijk
is hier een opsomming voor u om te verzamelen:
1. Permanente zegels
2. Semi-permanente zegels
3. Bijzondere zegels
4. Luchtpostzegels
5. Portzegels
6. Dienstzegels
7. Blokken van 4
8 Miniatuurvellen

9. Strips
10. Doorlopers
11. Tête-bêche (met of zonder toeslag)
12. Zegels met opdruk
13. Zegels met tab of aanhangsel
14. Pakketzegels
15. Persoonlijke postzegels en bedrijfszegels
16. Port betaald zegels

De postzegel krijgt een heel andere dimensie als je ze ook op poststukken gaat verzamelen. Ik kan ik het niet
laten een paar voorbeelden te laten zien en wat voor informatie op zo’n poststuk te zien is.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------De eerste brief die u ziet is beport met twee maal 16 cent. Het brieftarief was in 1956 10 cent voor een brief.
Slechts 2 cent was geplakt. 8 cent te weinig zodat er 16 cent port wordt berekend. Doordat de brief geweigerd is
wegens deze port is deze opengemaakt zoals in de tekst op de achterzijde van de blauwe strook staat vermeld:
deze brief kon wegens onbestelbaarheid en het ontbreken van het adres van de afzender niet worden uitgereikt.
Teneinde hem alsnog aan de afzender te kunnen terugzenden is tot opening overgegaan ingevolge van artikel
3 van de Postwet 1954 (Stb.592).
Dit grapje kostte nog eens 16 cent port zodat deze brief weer teruggezonden is naar Scheveningen. Het lijkt er
dan ook op dat de heer J.R. Schriers een bedrag van 32 cent verschuldigd was aan de PTT.

De volgende brief die ik u wil laten zien komt uit India. Deze aangetekende brief is verzonden op
12-1-1968 van Serampore naar Calcutta. De brief is beport met 75 Naye Paise. Één Naye Paise (N.P.) was
gelijk aan 1/100 Rupee. Dit soort gegevens levert de verzamelaar extra kennis op. Het blijft spannend om
zoveel mogelijk over een poststuk te weten te komen. Als u zich afvraagt hoe ik aan 75 N.P. komt, aan de
achterzijde is nog een zegel van 25 N.P. geplakt.

Diverse stempels zijn eveneens een bron van kennis. Je kunt proberen uit te zoeken waar de plaatsen die op
het stempel vermeld staan liggen. Met de computer moet alles terug te vinden zijn. Wanneer is een poststempel
wel of niet echt? Geregeld kan je goed lezen wat er op een stempel staat. Helaas zijn er voorbeelden van
zegels die op verzoek met een antidatum afgestempeld zijn. Vooral bij duurdere zegels is het raadzaam om
deze te laten keuren. Het is voor de verzamelaar vaak niet te doen om altijd het juiste oordeel te hebben.
Gelukkig zijn de meeste stempels op zegels wel echt.
Een leuk voorbeeld is het Duitse Rijk. De postbeambten hadden opdracht om op een groot formaat zegel twee
stempels te zetten. Links en rechts ziet u dat beide voor kunnen komen. Rechts loopt het stempel door op de
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------kaart. Hier mankeert niks aan. Alleen de postbeambte had zijn instructies niet pünktlich uitgevoerd. Als deze
postzegel afgeweekt zou zijn zie je gewoon één stempel.

Als u stelt, ik heb dat probleem niet ik verzamel postfris. Ook dan kan het zijn dat zegels zeer deskundig
nagegomd zijn zodat u alsnog op het verkeerde been gezet wordt. Ook hier geld voor de duurdere zegels
voorzichtig zijn en desnoods alleen met keur aankopen.
Ik ga dit artikel besluiten met een velletje Nederland. Het stempel is duidelijk aangebracht op het postkantoor.
Een misvatting is dat dit soort stempels als niet echt beschouwd worden. Dat is niet juist. Het stempel is vanuit
de postorganisatie volkomen legaal gezet en er is niet met de datum 10-3-1992 gerommeld, zodat er formeel
geen sprake is van maakwerk. Als je dit gebruikt op een tentoonstelling zal het niet beschouwd worden als een
sterk stuk maar fout is het zeker niet.

Jan Sangers
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Watermerkzoeker te leen in de bieb
Van één van onze leden heeft de bibliotheek van de vereniging een
watermerkzoeker gekregen. Die is dan ook op de verenigingsavond te
leen voor 50 eurocent tot de eerstvolgende verenigingsavond.
Wist u trouwens, dat u tijdens de zomermaanden ook artikelen uit de
bibliotheek kunt lenen? Het is dan ook nog eens supervoordelig. Als u
tijdens de juni-bijeenkomst een catalogus of één van de testapparaten
bij Adri van Mourik leent, hoeft u ze pas weer in te leveren op de
september-bijeenkomst en voor die drie maanden betaalt u slechts
1 euro per artikel in plaats van 1½ euro.
Voor een overzicht van de catalogi in de bibliotheek verwijs ik naar de
webpagina: www.pf68.nl/bibliotheek. Voor de beschikbaarheid van die
catalogi stelt u zich in verbinding met Adri.
Ton van der Wurff
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Nieuw emailadres secretariaat.
Het emailadres van het secretariaat is gewijzigd in: secretariaat.postfris68@gmail.com.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Aanbieding van de maand
In de maand mei heeft Stampie de Davo
pincetten in de aanbieding. Deze pincetten zijn er
in allerlei uitvoeringen: schop recht, schop
gebogen, rond, groot rond en spits. Het is maar
net waar u de voorkeur aan geeft. De kleine
pincetten kosten normaal 3 euro, maar deze
maand slechts 2.40 euro. De vergulde (schop
recht en rond) en de gekleurde pincetten (schop
recht, schop gebogen en groot rond), zijn van
5 euro voor 4 euro. De lange pincetten (rond)
tenslotte van 5.50 euro voor 4.40 euro.
Stampie
Ton van der Wurff
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Court de Justice
In de NVPH-catalogus staan ze vermeld onder “Dienstzegels”. We hebben
het over de sinds 1934 uitgegeven zegels voor het Internationaal
Gerechtshof, ook wel Internationaal Hof van Justitie (in het Frans Court
internationale de justice), in het Vredespaleis in Den Haag. Het Hof is
onderdeel van de Verenigde Naties. Het Hof spreekt uitsluitend recht in
juridische geschillen over rechtsregels tussen staten. Ook kan het Hof
adviezen geven aan de Veiligheidsraad en de Algemene Vergadering.
In eerste instantie werden door het Hof Nederlandse postzegels gebruikt
met de opdruk “Cour permanente de justice internationale”. Vanaf 1950
geeft het Hof eigen postzegels uit meestal met een afbeelding van het
Vredespaleis.
Het permanent Hof van Internationale Justitie wordt in 1922 geïnstalleerd,
maar in 1946 ontbonden. Hiervoor in de plaats kwam het door de Verenigde
Naties in 1946 opgerichte Internationaal Gerechtshof. Het Hof bestaat dan
ook 70 jaar. Reden om een nieuwe postzegel uit te geven, uiteraard met de
waarde “1 Internationaal”.
Ze worden uitgegeven in velletjes van 10, gedrukt in drie kleuren offset bij
Cartor Security Printing in een oplage van 76.000 velletjes. De zegels
hebben een tanding van 14½x14½, zijn gedrukt op papier met fosforopdruk en zijn voorzien van synthetische
gom. Er verschijnt geen eerste-dag-enveloppe, omdat er van permanente zegels en dienstzegels geen FDC’s
worden uitgegeven.
Ton van der Wurff
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------De Plaatfout
In 2015 heeft Postzegelvereniging De
Plaatfout een postzegelvelletje Laten
maken. Het valt in de categorie
Persoonlijke postzegels. Normaal zou
je aan dit velletje niet zo makkelijk
kunnen komen, maar sinds kort wordt
het ook door Collectclub in het
assortiment verkocht voor de prijs van
3 euro.
De vereniging De Plaatfout heeft
jaarlijks 4 bijeenkomsten in
Woudenberg. Tijdens de bijeenkomsten
kan er geruild, aangekocht en verkocht
worden en wordt informatie
uitgewisseld. Vier keer per jaar wordt er
een veiling gehouden. Ook vier keer per
jaar verschijnt het clubblad De Variant.
Voor meer gegevens raadpleeg hun
website, www.plaatfout.org.
Ton van der Wurff
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Michel catalogi (1)
Michel heeft ook motiefcatalogi in haar assortiment. Daardoor hoef je als motiefverzamelaar niet door 27
Michelbanden op zoek naar postzegels in jouw verzamelgebied. De motieven zijn breed opgezet. Bij de
catalogus Spoorwegen vindt je dan niet alleen zegels met locomotieven, maar ook die met wagons,
spoorweggebouwen, spoortechniek, enz. Daardoor kun je zegels vinden, die van toepassing zijn op jouw
verzamelgebied. Bijvoorbeeld specifiek stoomlocomotieven of spoorwegjubilea.
De volgende motiefcatalogi zijn inmiddels verschenen of verschijnen nog dit jaar:
Motief
Spoorwegen Wereld
Schepen Wereld
Olympische Spelen
Wereld
Vlinders Wereld
Vliegtuigen Wereld
Vissen Wereld

Verschijnt
e
3 editie is
verschenen
e
2 editie in april
(alleen electronisch)
e
1 editie in juni
e

1 editie is
verschenen
e
1 editie is
verschenen
e
1 editie in juli

Prijs
59.80

Motief
Vogels Europa

98.00

Voetbal Wereld

64.00

Kerstmis Wereld

64.00

Auto’s Wereld

64.00

WWF Wereld

64.00

Vuurtorens Wereld

Verschijnt
e
3 editie is
verschenen
e
3 editie in mei
e

1 editie is
verschenen
e
1 editie is
verschenen
e
1 editie is
verschenen
e
1 editie in november

Prijs
59.80
64.00
59.80
64.00
39.80
64.00

Wordt vervolgd.
Stampie
Ton van der Wurff
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Overzicht grotere beurzen in 2016
Om vast te noteren in uw agenda:
12-14 mei
19-20 mei
14-17 september
3-4 juni
30 september-1 oktober
15-16-17 oktober
27-28-29 oktober
3-6 november
28-29 december

Briefmarkenmesse
Philex
Stampex
Hollandfila
Antwerpfila
Postex
Briefmarkenmesse
Najaarsbeurs
Eindejaarsbeurs

Essen (Duitsland)
Parijs (Frankrijk)
Londen (Engeland)
Barneveld
Antwerpen (Belgie)
Apeldoorn
Sindelfingen (Duitsland)
Parijs (Frankrijk)
Barneveld

Maar vergeet ook niet onze eigen verzamelaarsmarkt op 19 november in de Schalm!!
Ton van der Wurff
----------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------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.
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