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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 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 

18 april algemene vergadering + veiling  
16 mei  veiling + verloting 
20 juni * veiling 

19 september veiling + verloting 
17 oktober veiling 
21 november veiling 
19 december* veiling + (kerst)verloting 

*= wisseling stuiverboeken  

Verzamelbeurs van 9.00 tot 12.00 uur: zaterdag 18 november 2017. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Van de vicevoorzitter  

Met een herdenkingsdienst hebben we zaterdag 25 maart afscheid genomen van onze voorzitter Jos Boss. 
Postfris ’68 zal zonder de positieve inbreng van Jos verder moeten.  

In zijn laatste stukje ‘van de voorzitter’ in de nieuwsbrief van februari schreef Jos dat wij een voortreffelijk 
bestuur hebben dat zijn afwezigheid prima oppakt. Natuurlijk zullen wij de taken, die Jos in zijn portefeuille had, 
herverdelen zodat alles zo geruisloos mogelijk voortgang kan vinden, maar een en ander betekent wel dat de 
bestuursleden naast hun toch al drukke werkzaamheden er extra taken bij hebben gekregen.  
Om het bestuurswerk leuk en aantrekkelijk te laten blijven zoeken wij op korte termijn uitbreiding van het 
bestuur met 1 of 2 personen.  
Lijkt het u wat om ons te komen versterken neem dan contact met een van ons op.  

Janny Vierbergen-Eversen  
vicevoorzitter 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Jaarvergadering en veiling  

In verband met het overlijden van onze voorzitter zijn de jaarvergadering en de veiling van 21 maart verschoven 
naar dinsdag 18 april. De agenda en de onderliggende verslagen van de jaarvergadering en de veilinglijst treft u 
aan in de nieuwsbrief van maart 2017.  

Kandidaten voor een bestuursfunctie worden verzocht zich te melden bij het bestuur.  

Op deze avond wordt u een kopje koffie of thee aangeboden.  

  

http://www.pf68.nl/
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Filatelistische elementen deel X 

Vernietigingsstempels:  
. 

Bij de postbedrijven worden en werden er veel verschillende soorten stempels gebruikt. Men doet dit om 
hergebruik van de postzegels te voorkomen. Het stempelen wordt zowel met de hand als machinaal gedaan. 
Het besluit van Post.Nl om bij aangetekende stukken en pakketten geen stempels meer te zetten maar in plaats 
van de stempel een penvernietiging uit te voeren is gelukkig teruggedraaid. Zie ook het bericht van de KNBF in 
de nieuwsbrief van maart. 
Soms vragen de verzamelaars wel eens “wat doet de bond voor mij”, nu dan, dit is een concreet voorbeeld. 
Zonder een organisatie op hoog niveau zoals de KNBF was dit resultaat nooit bereikt. 
 

Eerst maar eens een opsomming wat voor typen stempels er zijn: 
 

Franco halfrond   Puntstempel  Klein Rond  Groot rond  
Lange balk   Korte balk  langstempels (naamstempels) 
Gelegenheidstempel  franco kastje  vlagstempels 
 

Hiermee zijn de belangrijkste stempelvormen wel genoemd. Mogelijk dat u nog een stempelsoort kent die ik niet 
benoem. Het beste kan ik via voorbeelden laten zien hoe dergelijke stempels eruit zien.  
Je kunt ook je verzameling opbouwen vanuit een bepaald stempeltype.  
 

Een stempel dient apart uiteengezet te worden. Het langstempel ofwel naamstempel. 
Dit stempel werd gebruikt in hulppostkantoren en bestelhuizen. Voorschrift was dat dit stempel op de 
achterzijde van een brief geplaats werd zodat de herkomst van de brief gezien kon worden. Vervolgens werd op 
de voorzijde en het zegelbeeld door het daarboven ressorterende postkantoor een kleinrond stempel geplaatst. 
Als u meer wilt weten over dit typen stempels adviseer ik u het blad Filatelie 2017 nummer 2 en het nog uit te 
komen nummer 3 in de winkel te kopen, tenminste als u geen abonnee bent. De auteur Charles Beterams heeft 
hierover een prachtig artikelreeks voor ons geschreven. 
 

 
 

                                                
 
Franco halfrondstempel met       Franco kastjestempel         Puntstempel 135 Zwolle 
groteske letters en datum 
 
 
 
 
 

Hier een correct afgestempeld 
postwaarde stuk verzonden 
vanuit De Meern naar Utrecht. 
Bij de rode pijl ziet u het 
naamstempel van De Meern. 
In het zegelbeeld kleinrond  
stempel Utrecht. Vervolgens 
midden boven kleinrond 
Utrecht als aankomststempel. 
Het kleine nummer 14 stempel 
is het bestellersstempel dat 
toentertijd gebruikt werd. 
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        Grootrond Vleuten        Lange balk Vleuten                      Korte balk ‘s Gravenhage 
 

In de volgende voorbeelden een aantal vlagstempels. Dit onderwerp is eindeloos te gebruiken voor 
motiefverzamelaars. Bijna alles is mogelijk. Deze stempels zijn veelal geëntameerd door organisaties die of wat 
te vieren hebben of zichzelf in de kijker willen spelen. Zomaar een aantal voorbeelden uit Nederland. 
 

            
 

                                    
 

                           
Ook de post zelf gebruikt vlagstempels om haar                     
voorschriften kenbaar te maken. 

         
Ook de meeste gemeenten wilden zich graag laten zien. De stempelmachines op de kantoren hebben de optie 
om iets extra’s in het stempel te zetten. 
 
Tot zover heb ik uitsluitend Nederlandse stempels laten zien. Ook over de grens is er genoeg te vinden. 
Hieronder een aantal voorbeelden waarbij ook enkele gelegenheidsstempels. 
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We sluiten af met nog twee gelegenheidsstempels uit Duitsland; de tweede is met afstempeling Wenen. 

               
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Contributiebetaling  

Inmiddels is het verenigingsjaar enkele maanden oud. Toch hebben nog niet alle leden hun contributie voldaan. 
De penningmeester ziet uw bijdrage graag op korte termijn tegemoet.   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Beurs  

Steeds meer mensen ( (semi)-handelaren en bezoekers) weten onze beurs te vinden en het was dan ook weer 
gezellig druk op onze voorjaarsbeurs. Helaas viel het tijdstip van de beurs samen met de herdenkingsdienst 
voor Jos, maar door de inzet van enkele leden en niet leden konden we de beurs toch door laten gaan en kon 
het bestuur met een gerust hart naar deze dienst gaan.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Ledenadministratie 

Van 3 leden is het lidmaatschap beëindigd, wegens het niet betalen van de contributie over 2016. 
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Filatelistische agenda 2017 
 

Datum Evenement Plaats Informatie 

14-15 april Brievenbeurs Sporthal De Mammoet, 
Calslaan 101, Gouda 

14: 10:30-17 
15: 10-16 
Gratis toegang 

15april Verzamelaarsmarkt Immitsj, Windmolen 75, 
Mijdrecht 

9:30-13 
Toegang gratis 

15 april Apeldoornse Postzegel- en 
Muntenbeurs 

Wijkcentrum Het Bolwerk, 
Ravelijn 55, Apeldoorn 

10-16 
Toegang gratis 

22-23 april Filamanifestatie Sportcomplex, 
Bernhardlaan 2, Diemen 

22: 10-18 
23: 10-16 

22-23 april Papermoneyfair De Poffermolen, 
Plenkertstraat 50, 
Valkenburg 

22: 9-18:30 
Toegang € 12 
23: 10-16 
Toegang € 6 

24-26 april Rietdijk Postzegelveilingen Noordeinde 41, Den 
Haag 

 

29 april Algemene Verzamelbeurs Sporthal Hoogkerk, 
Zuiderweg 70, Groningen 

9:30-16 

6 mei Verzamelbeurs Sportcentrum De Brake,, 
Oosteinderweg 19, 
Nunspeet 

10-16 
Toegang gratis 

7 mei Beurs Postzegels, aangevuld 
met Munten, Ansichtkaarten 

Sporthal De Lijster, 
Lijstersingel 20, Capelle 
a/d IJssel 

10-17 

11-13 mei Briefmarkenmesse Messe Essen, 
Norbertstrasse 2, Essen 
(Deutschland) 

11-12: 10-18 
13: 10-17 
Toegang gratis 

12-14 mei Philexpo ‘17 Sport- und Kulturzentrum 
Tägi, Wettingen 
(Schweitz) 

 

13 mei Filanumis en Ansichtkaarten 
en Poststukken manifestatie 

Expo, Meidoornkade 29, 
Houten 

9:30-16 
Toegang € 4 
KNBF-pas € 3 

13-14 mei Filakids Postzegelfeest Zaal De Posthoorn, 
Harmond (Belgie) 

 

 
Ton van der Wurff 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Voor vragen en opmerkingen over…. 

- informatie op de website: neemt u contact op met de vice-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. 

 


