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De Zegelaer, Nieuwsbrief Postfris ’68

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------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
18 oktober
15 november
13 december*

veiling
veiling
veling + (Kerst)verloting

*= wisseling stuiverboeken
Verzamelbeurs van 9.00 tot 12.00 uur: Zaterdag 26 november 2016.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Van de voorzitter
Na een prachtige maand september wordt het langzaam weer kouder, oktober staat op de kalender en dan
mogen we dat ook wel verwachten.
Alhoewel iedereen om me heen nog wel even door wilde met het mooie weer.
Als vereniging was het niet zo’n mooie september, we verloren 3 leden; een door ziekte en twee door overlijden.
Het is best goed te begrijpen dat we leden verliezen, het ledenbestand bestaat merendeels uit oudere en dan
mag je dit verwachten.
Maar het doet pijn als je mensen, die je vele jaren op de verenigingsavonden gezien hebt, opeens niet meer ziet
verschijnen.
Maar zo is het leven en daar moeten we het ook mee doen.
Dit stukje wil ik echter niet eindigen in droefenis, we hadden een leuke eerste avond in september en ik kijk dan
ook met plezier uit naar 18 oktober als we mekaar weer tijdens het postzegelen ontmoeten.
de
U allen een mooie oktober gewenst en tot de 18 .
Jos Boss
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Verzamelbeurs
De Postfris '68 verzamelbeurs dit najaar is verplaatst naar 26 november. Dit is in verband met de intocht van
sinterklaas in De Meern. De goedheiligman maakt graag gebruik van de zaal op 19 november. Tijd en locatie
zijn zoals gebruikelijk van 9.00 tot 12.00 uur in De Schalm.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ledenadministratie
Op 20 september jl. is dhr. H. Branderhorst uit Utrecht overleden.
Op 25 september jl. is dhr. A. Beekman uit De Meern overleden.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------In memoriam
Tot ons groot verdriet moet ik u allen meedelen dat ons gewaardeerde erelid Ad Beekman is overleden.
Op de leeftijd van 95 jaar is hij op 25 september in De Meern overleden.
Het is wrang dat we na de opzegging van Dhr. Beekman als lid van onze vereniging, zie het stukje in de
Nieuwsbrief van september, zo snel dit overlijdens bericht hebben ontvangen.
De heer Beekman is 45 jaar lid geweest van Postfris’68, en hij heeft in al die jaren een wezenlijke bijdrage
geleverd aan het succes van onze vereniging.
Als voorzitter en later als redacteur van ‘de Zegelaer’ hebben we allen van zijn bijdrage kunnen genieten en na
vele jaren van actief en vooral creatief bezig zijn voor de vereniging heeft hij de laatste bijdrage aan ‘de
Zegelaer’ geleverd in het mei/juni nummer van 2009.
We hebben op vele verenigingsavonden genoten van zijn aanwezigheid, rustig op de hoek van een tafel dichtbij
de bestuurstafel heb ik tot mijn genoegen menig gesprekje met de heer Beekman gevoerd.
En hoewel hij de laatste jaren problemen kreeg met zijn gehoor was hij altijd nog in staat om interessante
verhalen te vertellen over zijn eigen postzegelverzameling en zijn interesses.
Namens onze vereniging dank ik Ad postuum voor zijn bijdragen en wens ik de familie alle sterkte in deze
moeilijke tijd.
Jos Boss
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Schiphol 100 jaar
In 1916 koopt het Rijk van een boer in de
Haarlemmermeer een stuk grond van twaalf hectare
voor een vliegkamp met 3 militaire vliegtuigen naast het
Fort aan het Schiphol. In 1919 wordt de KLM opgericht
en wordt Schiphol ook toegankelijk voor de civiele
luchtvaart. De toegang tot Schiphol bestaat in de
beginjaren uit een verharde weg tussen twee agrarische
gebouwen door. Naast de weg staat een wijzer naar het
KLM-gebouw. De landingsbanen zijn niet verhard en de
grond in de polder is zacht, bij slecht weer zelfs
modderig. Menigmaal moet dan ook iedereen bijspringen
om een vliegtuig uit de grond te trekken. Pas in 1926
komt er een betonnen opstelplaats voor vliegtuigen voor
de grote hangaar.

In 1928 wordt een stationshal gebouwd, die net op tijd af is voor de
Olympische Spelen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt het gebouw
gebombardeerd. Op het Aviodrome-terrein in Lelystad staat een replica.
In 1935 komen er vier asfaltbetonnen landingsbanen.
Met de grote groei van Schiphol wordt het in 1958 een NV met het Rijk en
de gemeenten Amsterdam en Rotterdam als aandeelhouders.
In 1963 wordt opdracht gegeven tot de bouw van het nieuwe Schiphol, dat
in 1967 wordt geopend. In de zeventiger jaren expandeert het nieuwe
Schiphol enorm net als de bebouwing er om heen.
In de jaren negentig wordt terminal 3 toegevoegd en komt er een
treinstation onder de terminals. Het spoor wordt naar 8 sporen gebracht.
2

5e jaargang – nummer 8 – oktober 2016

De Zegelaer, Nieuwsbrief Postfris ’68

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------In 1991 wordt de verkeerstoren vervangen
door een nieuwe, met een hoogte
van 101 een van de hoogste ter wereld.
Schiphol is momenteel de vierde
luchthaven van Europa met
jaarlijks 58 miljoen passagiers, waarvan
zo’n 70% transit is en 30%
Amsterdam als eindbestemming heeft.
Schiphol is verbonden met 322
bestemmingen.
Op 19 september viert de
luchthaven Schiphol het 100 jarig
bestaan. Postnl wijdt er een
postzegelvel aan met 2x vijf
verschillende postzegels met de
waarde “1”. Er worden 118.500
velletjes in offset gedrukt door het
Franse Cartor Security Printing.
Het ontwerp is van Reijnoud
Homan en laat de ontwikkeling
van Schiphol door de jaren heen
zien: de oude en nieuwe vertrekhal, een vliegtuig met een
vliegtuigtrap, het platform en skyline van Schiphol met de
verkeerstoren. De tabs links laten de groei van de luchthaven zien, op
de tabs rechts is de toename van het aantal passagiers te zien. Op de
tabs boven en onder zien we rode en witte blokken vroeger gebruikt
als voertuigvlag en nu nog steeds in gebruik voor het meeting point in
de stationshal. Linksboven is het logo van de luchthaven opgenomen.
Ton van der Wurff
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Maandaanbieding van Stampie
Het rondzendverkeer is een van de diensten van de vereniging, waarvan
veel leden gebruik maken. De rondzendleider zou nog graag wat goed
gevulde rondzendboekjes willen hebben voor het rondzendverkeer.
Stampie kan u daarbij de helpende hand bieden en heeft daarom deze
maand nieuwe, lege rondzendboekjes in de aanbieding: van € 2.75 voor
€ 2.25. Ook heeft Stampie een speciale maandaanbieding voor zakjes
met maar liefst 1000 plakkertjes: van € 2.90 voor € 2.40.
Het vullen van de boekjes moet u helaas nog zelf doen…….
Stampie
Ton van der Wurff

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Postex 2016
Elk derde weekend van oktober wordt de Postex
gehouden in de Americahal , Laan van Erica 50,
e
Apeldoorn. Deze keer, de 18 editie, op 14, 15 en 16
oktober. Het thema is dit jaar Vrede en Vrijheid. Naast
de tentoonstelling zijn er ca. 50 handelaren aanwezig,
maar ook buitenlandse postadministraties en
gespecialiseerde verenigingen, is er een speciale jeugdafdeling en Dag van de Jeugdfilatelie, is er een
dubbeltjeshoek, komt postzegelontwerpster Marijke Meersman over uit België om ter plekke postzegels te
ontwerpen, is er de Dag van de Postzegel, enz.
Station Apeldoorn –de Maten is bij wijze van spreken om de hoek, maar ook met de auto, A50 afrit 24, is het
met een ruime parkeergelegenheid goed te doen. De openingstijden zijn: 14-10: 10-20 uur, 15-10: 10-17 uur en
16-10: 11-16 uur.
De entree is 5 euro (tot en met 18 jaar gratis) en elke betalende bezoeker krijgt een gratis Postex postzegel en
ste
een verrassingstas. Elke 100 betalende bezoeker krijgt zelfs een NVPH cadeaubon van 50 euro. Op 14
oktober is de toegang na 17 uur trouwens gratis.
Ton van der Wurff
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Michel catalogi (4)
De Michel Duitsland bestaat uit de junior, de 2 speciaal delen, de zegels op brief, de postwaardestukken, de
2 delen plaatfouten, de 2 delen postzegelboekjes, de blokken en velletjes, de rolzegels, de hoekvelzegels, de
2 delen private post, de zeppelin- en luchtpost, de posttarieven, de veldpost, de KLAUCKE-stempels, de
koloniale voorlopers, de gebouwenserie, de atlas voor Duitse filatelie en de 2 delen voorfilatelie. Hier een
overzicht.
Type
Junior

Regio
Duitsland

Editiejaar
e
2016, 44
editie

Prijs
9.95

Type
Speciaal

Speciaal

Duitsland I 1849april 1945

2016, 46
editie in
april

e

86.00

Speciaal

Speciaal

Duitsland II vanaf
mei 1945

Brief

Duitsland Brieven

Pwsst

Duitsland
Postwaardestukken

2016, 46
editie in
april
2016/2017,
e
19 editie
in oktober
e
2014, 21
editie

e

86.00

Speciaal

98.00

Handboek

79.00

Handboek

Handboek

Duitse Rijk
Plaatfouten Zegels
Markenwaarden
Duitsland
Plaatfouten Zegels
Borstschild
Duitse Rijk
Postzegelboekjes

????, 1
editie

e

39.80

Handboek

2016, 3
editie in
juni
e
2011, 2
editie

e

89.00

Handboek

98.00

Handboek

Geallieerde
bezetting/Bund
/Berlijn
Duitsland Blokken
en Velletjes

2016/2017,
e
3 editie in
oktober
e
????, 1
editie

98.00

Atlas

39.80

Handboek

Handboek

Duitsland
Rolzegels

2013/2014,
e
10 editie

54.00

Voorfilatelie

Handboek

Duitse Rijk
Hoekvelzegels

????, 1
editie

79.80

Voorfilatelie

Handboek

Handboek

Handboek

Handboek

e

Regio
Duitsland
Private Post I
tot 1900
Duitsland
Persoonlijke
Postzegels II
BundesPost
Duitsland
Zeppelin- en
Luchtpost
Duitsland
Posttarieven

Editiejaar
2006/2007,
e
4 editie

Duitsland
Veldpost 19371945
Duitsland
KLAUCKEstempels
Duitse
Koloniale
Voorlopers
Duitsland
Gebouwenserie
1948
Duitsland
Filatelie

????, 5
editie

Duitsland
Gebouwenserie
1948
Interpretatie
van tariefsaantekeningen
op brieven
Verzamelen en
begrijpen

????, 3
editie

e

Prijs
32.00

2006, 1
editie

32.00

2016/2017,
e
3 editie in
oktober
e
????, 3
editie

89.00

39.80

e

69.80

e

59.80

e

128.00

e

128.00

e

128.00

e

49.90

e

39.80

e

29.80

????, 4
editie
????, 4
editie
????, 1
editie
????, 4
editie

????, 1
editie

????, 1
editie

Stampie
Ton van der Wurff
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Decemberzegels
De prijs van de Decemberzegel is inmiddels bekend en wordt 65 eurocent en
dus 8 eurocent lager dan het normale tarief.
De zegels worden uitgegeven in een vel van 21 stuks en zijn vanaf 14
november te koop voor 13,65 euro per vel. Ze zijn tot en met 6 januari te
gebruiken op de decemberwensen en nieuw is, dat deze wensen een gewicht
mogen hebben tot 50 gram i.p.v. 20 gram!!
Na 6 januari zijn de zegels te gebruiken met bijfrankering tot het geldende
tarief.
Ton van der Wurff
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------De twaalf Filatelistische elementen deel V

frankeermachinestempels,
Als u dit leest denkt u mogelijk, hebben we dit vorige maand al niet gehad. Het mag er dan op lijken toch is dit
iets totaal anders. Vorige maand ging het om automaatzegels en baliefrankeermachinies, die in gebruik zijn bij
de diverse postadministraties.
Dit gaat over, zeker in het begin van deze dienst, het gelijktijdig verzenden van grotere partijen post van
tenminste 250 stuks. Later aangevuld met frankeermachines bij bedrijven. In het begin werden deze partijen
aan het loket aangeboden en met een gereduceerd tarief verzonden. Later werden ook bladen en kranten
meegenomen in deze mogelijkheid. Op het stempel werd dan vermeld “Frankering bij abonnement”. Later werd
dit vervangen door de afbeelding “Port betaald”. Tegenwoordig wordt dit vaak al door de drukker op de envelop
gedrukt.
In 1939 is deze dienst begonnen met een
handstempel.
Later kon men op grotere kantoren
machinaal een stempel plaatsen. Dit heeft
tot in de 70er jaren plaats gevonden.
Hieronder een brief verzonden in 1977
vanuit De Meern naar Libanon. Wegens
de burgeroorlog die daar toen woedde
was de postbezorging daar gestaakt. De
brief is vanuit Rotterdam retour afzender
gezonden. De postbeambte had er
aanvankelijk strafport opgezet. Alleen was
hij kennelijk niet op de hoogte van het feit
dat het hier een abonnementstarief betrof.
De strafport is daarom ook doorgehaald.
Het 100% tarief was toen 100 cent.

Toen men startte met de frankeermachines bij bedrijven kwam er een medewerker van de post regelmatig de
stand van het totale frankeerbedrag opnemen. Tegenwoordig gebeurd dit via internet d.m.v. een automatische
registratie. Ook bij die postverzendingen wordt een gereduceerd tarief toegepast.
Er zijn vele voorbeelden te vinden op de site van de Bond. U moet daarvoor wel een account hebben of
aanmaken bij de Bond om de betreffende site te kunnen inzien. Daarvoor is de bondspas nodig. Het nummer
dat op de pas vermeld staat moet ingevuld worden. Heeft u nog geen pasje. U kunt deze bij mij verkrijgen. Laat
me even weten of u een dergelijke pas hebben wilt. Dan zorg ik dat u tijdens onze avonden deze pas uitgereikt
krijgt. Bij het aanbieden van grotere partijen zoals bij rouwcirculaires werden eveneens Port betaald stempels
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------gezet. Voor zover ik weet geldt hiervoor het normale tarief omdat grotere aantallen dan 250 niet of nauwelijks
voorkomen
Valt er nog meer over te zeggen over dit verzamelgebied. Jazeker ook in het buitenland komen dergelijke
constructies voor. In mijn verzameling kom ik stukken tegen vanuit de inflatieperiode in Duitsland. Ook hier
kregen sommige instellingen en bedrijven een gereduceerd tarief.
Sprak men vroeger over roodfrankeringen, tegenwoordig komen we ook andere kleuren tegen. Geregeld wordt
er ook met blauw diverse afstempelingen gebruikt.
Het is niet vreemd om vaak overheden en grotere bedrijven te vinden in deze categorie. Hieronder een paar
voorbeelden. De Port betaald stempels of mogelijk opgedrukt op de envelop zijn afkomstig van de Rabobank.
Vaak komen ook reclames voor in de stempels waar bedrijven of overheden de aandacht op willen vestigen of
zich willen profileren.

U ziet, ik blijf kort in de buurt met de afbeeldingen. Wilt u meer weten over dit onderwerp surf dan naar
https://www.knbf.nl/filatelistische-vorming/bbf-deel-3-04 . Daar vindt u nog veel meer voorbeelden over dit
onderwerp en blijkt dat dit een volwaardig verzamelgebied kan zijn. Het is aan u wat uw voorkeur heeft.
Jan Sangers
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------Overzicht grotere beurzen in 2016
Om vast te noteren in uw agenda:
15-16-17 oktober
27-28-29 oktober
3-6 november
28-29 december

Postex
Briefmarkenmesse
Najaarsbeurs
Eindejaarsbeurs

Apeldoorn
Sindelfingen (Duitsland)
Parijs (Frankrijk)
Barneveld

Maar vergeet ook niet onze eigen verzamelaarsmarkt op 26 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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