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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 2017 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 2017 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 2017
17 januari
21 februari
21 maart *
18 april
16 mei
20 juni *

veiling
veiling + verloting
algemene vergadering + veiling
veiling
veiling + verloting
veiling

19 september
17 oktober
21 november
19 december*

veiling + verloting
veiling
veiling
veiling + (kerst)verloting

*= wisseling stuiverboeken
Verzamelbeurs van 9.00 tot 12.00 uur:
Zaterdag 25 maart 2017;
Zaterdag 18 november 2017.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Van de voorzitter
Hallo beste leden,
Allereerst een Voorspoedig en vooral Gezond 2017 gewenst.
Men zegt zo mooi ‘een nieuw jaar biedt nieuwe kansen’, laten we daar maar op hopen.
We gaan er, als bestuur, in ieder geval weer een mooi jaar van maken.
Misschien met wat veranderingen in de verenigingsavond maar verandering van spijs doet eten,
dus we hopen dat dit ook geldt voor onze vereniging.
Ook hoop ik van harte dat we dit jaar wat minder leden verliezen dan vorig jaar, we worden natuurlijk
allemaal een jaartje ouder maar dat mag de pret niet drukken.
De Nieuwbrief blijft jullie op de hoogte houden van het wel en wee van onze vereniging zodat u, als u
niet in de gelegenheid bent om maandelijks op de verenigingsavonden te komen, toch van het reilen
en zeilen op de hoogte bent.
Voor nu laat ik het erbij en we zien mekaar op dinsdag 19 januari a.s.
Jos Boss
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------De twaalf Filatelistische elementen deel VIII
Poststukken:
Een eindeloos onderwerp om te verzamelen. Tegelijk ook de kern van het verzamelen. Postzegels zijn immers
bedoeld om poststukken te frankeren. Er zijn verschillende soorten poststukken. Eerst maar een opsomming.
“Normale” brieven en kaarten
Eerstedagbrieven (fdc’s)
Pakketpost
Expresse stukken
Aangetekende stukken
Voorfilatelistische brieven
Scheepspost
Treinpost

Luchtpoststukken
Rampstukken
Censuurstukken
Telegrammen
Maximafilie
Met port belaste stukken
Stadspost (regiopost)
Koerierspost

Ook portvrijdombrieven die al eerder zijn behandeld en postwaardestukken die in het komende hoofdstuk
behandeld gaat worden behoren tot de categorieën.
Poststukken onderscheiden zich van losse zegels doordat “er van alles op zit”. Daar horen natuurlijk zegels bij,
vernietigingsstempels en allerlei mededelingen die we in latere hoofdstukken zullen behandelen. De afzender
kan (als hij het poststuk naar een medefilatelist verstuurt) de geadresseerde een plezier doen door het stuk
correct en zo fraai mogelijk te frankeren (de zogenaamde filatelistische frankering). Het wordt in deze tijd van
steeds verder voortschrijdende automatisering wel lastig om te zorgen voor een leuke afstempeling, zeker in
Nederland, maar ze zijn er nog steeds!
Zelfs de laatste poststukken kun je
filatelistisch benaderen. Hiernaast eentje
met voor de motiefverzamelaar vogels
een decemberzegel van 2016. Als je een
dergelijk poststuk wilt tonen is als je wat
wilt met de PRIC code die je ziet onder
het adres helemaal goed. Als je daarin
tegen alleen geïnteresseerd ben in het
zegelbeeld is het niet ongebruikelijk om
de brief in een albumblad te verzinken.
Om dat te doen geeft je ter linkerzijde en
onderzijde van het stempel een snee in
het papier. Van onderuit schuif je de
envelop erin zodat je alleen het zegel en
stempel ziet.
In Nederland is het niet meer
mogelijk om stempelmateriaal
vanuit de woonplaats te tonen.
Het afgebeelde poststuk hiernaast
uit Oostenrijk dient ten alle tijden in
zijn geheel getoond te worden.
Wat zien we allemaal op dit stuk?
Allereerst het zegel met een
stempel Mieming 14.12.16.
Het cijfer 6414 is de postcode van
Mieming. Een sticker aan de
linkerzijde Port Betaald en een
Priority sticker wat vertaald kan
worden als Expres post. Deze brief
is op mijn huisadres ontvangen op
16-12-2016. Ondanks de aanwezigheid van het Briefcentrum Tirol
blijken de kantoren nog te werken
met eigen stempels.
De meest voorkomende poststukken zijn gewone brieven en kaarten die elke dag in grote getale worden
afgehandeld door de posterijen. Alleen als we andere elementen tegenkomen zoals aantekenstrookjes of
andere postale mededelingen dient het hele poststuk getoond te worden. Als u daar oog voor heeft kan alleen
het uitknippen van deze rechterbovenzijde voldoende zijn, echter de echte liefhebber zal ervoor kiezen om de
gehele brief te behouden en deze desnoods verzinken in het albumblad. Bij het zoeken van materiaal is het
vaak gemakkelijker briefstukjes te verkrijgen als hele brieven, alhoewel, als ik beurzen bezoek is het opvallend
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------hoeveel complete poststukken er worden aangeboden tegen vaak zeer redelijke prijzen. Het is niet ongewoon
als je in dozen poststukken voor € 1,00 mag grasduinen.
Voor thematische verzamelingen is het mede interessant om naar de stempels te kijken. Er zijn vele
poststukken te vinden met thematische stempels zoals in deze voorbeelden te zien is.

Stempels zijn een eldorado voor motiefverzamelaars. De twee bovenstaande spreken voor zich.
Bij gelopen FDC’s, dus beschreven, zijn ook poststukken meestal overgefrankeerd, maar toch beschouwen we
die als poststukken evenals Maximakaarten. Wel is er enige vindingrijkheid vereist om een bijbehorende kaart
te vinden die een maximale overeenkomst heeft met de afbeelding op de postzegel. Het leukste is natuurlijk ook
nog om hierbij de datum van uitgifte van de postzegel op het stempel terug te vinden. De handel zal de handel
niet zijn om daarop in te spelen zodat ook dit materiaal regelmatig wordt aangeboden.

Telegrammen: Nadat de boodschap is overgebracht wordt later ook nog het stuk via de normale postale route
bij de ontvanger bezorgd. Ook hier kan men spreken van een poststuk.
Voor de goede orde, dit telegram
is sterk verkleind afgebeeld.
De werkelijkheid is dat de
breedte van een dergelijk
telegram 27 cm is. Een blaadje
zoals u dat ziet is slechts 19 cm
effectief breed om te
beschrijven.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Censuurstukken zijn voor sommigen een apart verzamelgebied. Daarbij is de kunst om te achterhalen welke
censuurdienst en bijbehorend censuurkantoor deze censuur heeft uitgevoerd.
Het grootste verzamelgebied hierin is mogelijk Duitsland maar ook andere landen
kennen censuurpost.
Twee vliegen in een
klap. Luchtpost en
censuur.
De censuurtekst maakt
duidelijk dat de
censuur in Nederlands
Indië heeft plaats
gevonden. Waar is mij
niet bekend. Een ander
element in poststukken
is vanzelf luchtpost.
Met enige moeite is te
lezen dat het stempel
gezet is op 14-121940. In januari 1942
landden de Japanners
in Nederlands Indië.
De plaatsnaam in het
stempel is onleesbaar.

Hier een voorbeeld van mengfrankering van meer dan een land.
Deze brief is per luchtpost verzonden vanuit Havanna, Cuba. Gefrankeerd met Amerikaanse zegels naar
Scheveningen. De dame in kwestie was intussen vertrokken naar Nederlands Indië zodat deze brief opnieuw
gefrankeerd met Nederlandse zegels is verzonden naar Balikpapan Borneo. Het normale tarief naar Ned. Indië
is 10 cent. De brief viel in een hogere gewichts- klasse.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Voor alle duidelijkheid het onderstaande stuk is geen poststuk maar past wel thuis in een stempelverzameling.

Toch kan ik het niet laten een voor-filatelistische brief te laten zien. De postzegel in Nederland werd op 1 januari
1852 ingevoerd in Nederland. Het verplicht frankeren voor verzending door de verzender werd pas in de
postwet van1870 geregeld.

Deze brief is verzonden op 2 april 1850 van Alkmaar naar Den Helder. Het jaartal is uit de brief gehaald omdat
het stempel hierover niets verteld. Op de achterzijde een aankomststempel van Den Helder.
In mijn teksten heb ik niet alle in de lijst genoemde elementen gebruikt. Maar met enige fantasie kan ook u die
stukken vaak terug vinden. Eenvoudige voorbeelden zijn luchtpoststukken, expresstukken, treinpost,
scheepspost, veldpost enz. Om u alles te laten zien vergt zoveel pagina’s dat de redactie zich genoodzaakt zou
zien dit artikel in te korten. Vandaar dat ik voor u een selectie gemaakt heb. Succes met het vinden van uw
poststukken
Jan Sangers
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Tentoonstellingen en evenementen 2017
Datum
28-29 januari

Evenement
Filateliebeurs

Plaats
Dudok Arena, Arena 303,
Hilversum

2-4 maart

Internationale BriefmarkenBörse

24-25 maart

Antwerpfila

25 maart

Verzamelaarsmarkt

14-15 april

Brievenbeurs

MOC
Veranstaltungszentrum
Lilienthalallee 40,
München
Antwerp Expo. Jan van
Rijswijcklaan 191,
Antwerpen (België)
De Schalm, Oranjelaan
10, De Meern
Sporthal De Mammoet,
Calslaan 101, Gouda

22-23 april

Filamanifestatie

11-13 mei

Briefmarkenmesse

12-14 mei

Philexpo ‘17

19-21 mei

Postzegeltentoonstelling
Achterhoek

24-28 mei

Finlandia 2017

3-7 augustus

World Stamp Exhibition

25-27 augustus

Multilaterale Hertogpost
2017

29-30 september

Antwerpfila

26-28 oktober

Internationale BriefmarkenBörse

27-29 oktober

Nordia 2017

18 november

Verzamelaarsmarkt

Ton van der Wurff
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Sportcomplex,
Bernhardlaan 2, Diemen
Messe Essen,
Norbertstrasse 2, Essen
(Deutschland)
Sport- und Kulturzentrum
Tägi, Wettingen
(Schweitz)
Hamalandhal, Van der
Meer de Walcherenstraat
3, Lichtenvoorde
Tampere-Hall,
Ylionpistonkatu 55,
Tampere (Suomi)
Trans Studio Convention
Centre, Jalan Gatot
Subroto 289,
Batununggal, Bandung
(Indonesia)
Maaspoort Sports &
Events, Marathonloop 1,
Den Bosch
Antwerp Expo. Jan van
Rijswijcklaan 191,
Antwerpen
Messe Sindelfingen
Mahdentalstrasse 116,
Sindelfingen
(Deutschland)
Spektrum & DGI-Huset,
Willy Sørensens Plads 6,
Vejle (Danmark)
De Schalm, Oranjelaan
10, De Meern

Informatie
28: 10-17
29: 10-16:30
Gratis toegang
2+3: 10-18
4: 10-16
Gratis toegang
24: 10-17
25: 10-16
Toegang € 5
9-12
Gratis toegang
14: 10:30-17
15: 10-16
Gratis toegang
22: 10-18
23: 10-16
11-12: 10-18
13: 10-17
Gratis toegang

19: 16-19
20: 10-18
21: 10-16
24-26: 10-18
27: 10-17
28: 10-15

19: 16-19
20: 10-18
21: 10-16
29: 10-17
30: 10-16
26+27: 10-18
28: 10-16
Gratis toegang

9-12
Gratis toegang
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Ledenadministratie
Op 9 november jl. is dhr. J.Th van Dijk uit Vleuten overleden.
De volgende leden hebben het lidmaatschap van Postfris’68 per 01-01-2017 opgezegd:
Dhr. H.A. Grotenhuis uit Maarssenbroek;
Dhr. G.M.E. Melotte uit De Meern;
Dhr. C. Mureau uit De Meern;
Dhr. A.C.W. Peek uit Harmelen;
Dhr. A.K. Posthuma uit Montfoort;
Dhr. H. Pullens Uit Harmelen;
Mw. I. Rijstad uit Vleuten;
Dhr. W.A.A. Wink uit Breukelen.
Als nieuwe leden hebben wij kunnen registreren:
Dhr. B.J. Beerthuyzen uit De Meern;
Mw. A.M. Branderhorst-Blom uit Utrecht;
Mw. D. van der Leest uit De Meern.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------Januari aanbieding van Stampie
Davo heeft op dit moment 13 Davo Vans uitgegeven,
miniatuurauto’s naar bestaande modellen met meestal een
Davo opdruk. De auto’s worden in een beperkte oplage
gemaakt en zijn onder verzamelaars zeer gewild.
De eerste Van doet momenteel rond de € 300. Davo geeft
jaarlijks 1 of 2 Vans uit met certificaat.
De meeste Vans zijn voornamelijk alleen nog maar te koop
via veilingsites. Momenteel heeft Davo slechts de nummers
6, 12 en 13 op voorraad en deze kosten € 12 per stuk.
Deze maand bij Stampie in de aanbieding voor slechts
€ 10.
Stampie
Ton van der Wurff
info@stampie.nl
06-28125774
Aanvullingsbladen Importa
Vanaf half januari 2017 zijn de aanvullingsbladen 2016 voor de
Importa albums weer beschikbaar. U kunt ze nu al bestellen bij
Stampie dan heeft u ze meteen na uitgave in huis.
Ook voor aanvullingsbladen van andere albummerken kunt u bij
Stampie terecht.
Stampie
Ton van der Wurff
info@stampie.nl
06-28125774
----------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------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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