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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 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
20 juni *

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 18 november 2017.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------Van de vicevoorzitter
Beste Leden,
De tijd vliegt zeggen ze wel eens. En inderdaad zo lijkt het ook, want dit is alweer de laatste Nieuwsbrief van het
seizoen 2016/2017. Het wordt tijd voor ons zomerreces.
Op dinsdag 20 juni houden we onze laatste bijeenkomst voor dit seizoen en dan krijgt u de gelegenheid om de
eerste keer in de nieuwe set Stuivertjesboeken te snuffelen. Deze set bevat de boeken van onze eigen
vereniging. We zijn blij dat we ieder jaar weer meer dan voldoende Stuivertjesboeken beschikbaar hebben en
daarom zullen we, indien nodig, evenals vorig seizoen weer enkele extra kratten mee laten lopen van juli tot
december. Inleveren van boeken kan bij Gert Berrens. Mocht onze zustervereniging in Utrecht nog boeken
tekort komen dan kunnen uw boeken, in overleg met u, ook een seizoen meedraaien in de kratten van deze
vereniging. Wees er snel bij, want voor alle kratten geldt: vol is vol.
Ook wil ik u vragen om in deze zomerperiode wat Veilingkavels klaar te maken voor het nieuwe seizoen.
Onze veilingmeester Alle Wuring heeft zijn voorraad nagenoeg opgebruikt en is dus op zoek naar nieuwe
kavels.
Alle boekjes die het afgelopen jaar hebben gelopen in de Rondzenddienst worden afgerekend en gaan terug
naar de inzenders. Dat betekent dat we zo rond juli/augustus nieuwe rondzendboekjes nodig hebben om de
rondzenddozen weer te vullen. Dus: plak de wat duurdere zegels, die u niet in een stuivertjesboek kwijt kan, in
een rondzendboekje en lever dit in bij Janny Vierbergen. Voor nieuwe lege boekjes, plakkertjes en Hawid kunt u
terecht bij Stampie of overleg even met Janny Vierbergen.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Ook de vacature(s) binnen het bestuur wil ik nog even onder uw aandacht brengen. Ik weet dat veel leden er
tegenop zien om een bestuurstaak op zich te nemen, maar toch doe ik een beroep op u allen: een paar uurtjes
inzet in de maand voor een vereniging die bloeit is toch niet te veel gevraagd. Wij zouden blij zijn met enkele
helpende handen.
Tot slot wil ik u allen alvast een prettige vakantie toewensen. Vooral degene die ik niet meer zie op onze
laatste bijeenkomst op 20 juni aanstaande.
Met vriendelijke groeten
Janny Vierbergen
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------PF68 50 jaar
Op de vorige verenigingsavond hebben diverse leden de enquête ingevuld en ingeleverd. Vergeten of meer tijd
ste
nodig gehad om over onze 50 verjaardag na te denken? Lever hem dan de volgende verenigingsavond in
(blanco formulieren liggen op de bestuurstafel) of stuur een mailtje met uw voorkeuren/ideeën etc. naar
janny@vierbergen.nl.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Twee landen geven gezamenlijk een multilateraal velletje uit

Ter gelegenheid van de Multilaterale Hertogpost, die van 25 tot en met 27 augustus gehouden wordt in Den
Bosch, wordt door Postnl een velletje uitgegeven. Het postzegelevenement wordt om het jaar georganiseerd
door Duits verwante postzegelverenigingen en postorganisaties uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk,
Zwitserland, Liechtenstein, Luxemburg en Slovenië. Het velletje toont daarom een skyline, die gevormd wordt
door iconische gebouwen uit deze landen. Van Nederland zijn de Sint Jan en Zoete Lieve Gerritje van Den
Bosch afgebeeld, samen met een windmolen. Van Duitsland de Brandenburger Tor en de televisietoren van
Berlijn. Van Oostenrijk de Wiener Secession in Wenen, van Liechtenstein het gebouw van de Landtag in Vaduz
en van Slovenië de Maria Verkondigingskerk in Ljubljana. Van Luxemburg het Groothertogelijk paleis, de
Philaharmonie en het oorlogsmonument Gëlle Fra. Van Zwitserland tenslotte het Paul Klee centrum in Bern en
de Matterhorn. Herkent u ze?
De twee Nederlandse postzegels, waarvan een nationale en een internationale, beslaan een deel van de
afgebeelde gebouwen. Tegelijkertijd wordt er een velletje uitgegeven met een Nederlandse en een
Luxemburgse zegel, wat nooit eerder is gebeurd, en geeft de Luxemburgse post een velletje uit met twee
Luxemburgse zegels.
Een mooier begin voor een multilaterale is er volgens mij niet.
Ton van der Wurff
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Nederlandse streekproducten

Het was voor de ontwerpers moeilijk om een keuze te maken uit de talrijke streekproducten, die Nederland kent,
voor dit speciale velletje met Nederlandse lekkernijen, dat 19 juni uitkomt. Zo hebben de Arnhemse meisjes,
Deventer koek en het Haagse hopje het niet gehaald. Wel afgebeeld werden de Bossche bol, de Limburgse
vlaai, het Drents kniepertie, het Fries suikerbrood, de Zwolse balletjes, de Goudse stroopwafel, de Zeeuwse
bolus, de Groningse eierbal, de Amsterdamse ui en de Tielse kermiskoek.
Op de zegel staat onder de afbeelding de naam van het product en op de tab staat meer informatie over het
product vermeld.
Opvallend is, dat alle provincies zijn vertegenwoordigd op de provincies Utrecht en Flevoland na. Zouden die
geen lekkernijen te bieden hebben?
Ton van der Wurff
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------Postzegeluitgiften tweede helft 2017
Datum
17 juli

Uitgifte
Leven in de Noordzee
Museum Voorlinden

25 augustus

Multilaterale Hertogpost

11 september

Mode II

20 oktober

Architectuur van de
wederopbouw
Dag van de postzegel

6 november

Kinderzegels

13 november

Decemberzegels

Bijzonderheden
Waarde “1”
Velletje 2*5
Waarde “1”
Velletje 1*10
Waarden “1” en “Internationaal”
Velletje 1*2
Waarde “1”
Velletje 1*10
Waarde “1”
Velletje 1*10
Waarde “1”
Velletje 10*1
Waarde “1” + toeslag 0.39
6*1
Nog niet bekend

Ton van der Wurff
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Filatelistische elementen deel XII
Velranden en afsluiting van deze serie.
De meeste postzegels worden op vel gedrukt. De aantallen per vel variëren van 100 stuks tot 50, 30 of 10
stuks. Ook zijn er siervellen met één of meerdere zegels tot wel 30 stuks.
De velranden worden gebruikt voor het vermelden van diverse zaken, zoals aantal lagen, en horizontaal de
telling van het totale bedrag dat door de vellen vertegenwoordigd wordt, paskruisen en HAN (Hausaftrag
nummer), althans bij vroegere Duitse zegels. Laten we zo’n vel zegels eens nader bekijken.

Aan de linkerzijde van het blok bevinden zich de rijnummers (10*500) onder het aantal rijen 10 stuks en in het
midden het HAN nummer 558223. Dit is alleen bij in plaatdruk geproduceerde zegels. Middels deze nummers
worden alle, in die drukkerij geproduceerde vellen opeenvolgend doorgenummerd. In de rechter velrand staat
tekst, zie hieronder uitvergroot, van de drukkerij. Terwijl er bovenin een getal geschreven is met krijt. Dat is
waarschijnlijk een aantekening van het kantoor waar deze afgeleverd zijn als telling van het aantal vellen..
Boven in het vel ziet u de som van de waarden van de zegels 100*500.000= 50.000.000 ofwel 50 miljoen mark.
U begrijpt wel dat dit vel afkomstig is van de hoog-inflatie in Duitsland. Dit vel is uitgegeven van 9 oktober tot 24
november 1923. In het HAN nummer herken je ook het jaartal in de laatste twee cijfers.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------

Wat zien we allemaal in de “boekjes”? Onderin de BAR code het
artikelnummer en het jaar van uitgifte en uiteraard TPG Post.
Allemaal zakelijke mededelingen. Bovenin nog het logo van TPG en
vanzelf de vermelding van de inhoud.
Bij velletjes en blokjes van kleinere omvang is vaak sprake van een
voorstelling die te maken heeft met de reden van uitgifte. Hier ligt
een schier oneindige mogelijkheid tot verzamelen. Hierbij mogen we
de persoonlijke postzegels niet uit het oog verliezen. In een aantal
voorbeelden laat ik zien dat vele onderwerpen afgebeeld zijn op de
siervellen. Daarmee is het siervel een wezenlijk onderdeel van een
motiefverzameling. Om te beginnen hier een Europa velletje uit
Liechtenstein uit 1960 (kopie uit veilingcatalogus). Een velletje
Tsjecho-Slowakije en Sao Thomé and Principe. Alle drie hebben in
de sierranden elementen die geschikt zijn voor een motiefcollectie
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------

Wat te denken van deze twee uit Noord Korea en Turkije. De volgende voorbeelden zijn z.g. persoonlijke
postzegels. De eerste is uitgegeven op initiatief van het Militair Luchtvaarmuseum in Soesterberg. Het daarop
volgende is een uitgifte op initiatief van de vogelbescherming in samenwerking met Naturalis en SOVON Dat is
de club die jaarlijks de vogeltelling organiseert. Het blokje is uit een serie van maar liefst 68 velletjes met daarop
alle inheemse Nederlandse vogels.

Het tonen van materiaal dat getoond kan worden is eindeloos. Het lijkt me duidelijk wat bedoeld wordt met dit
hoofdstuk.
Zijn we er nu, hebben we alles gehad? Ik heb u kennis laten maken met de filatelistische elementen. Er is nog
iets. Hoe kijken we naar kwaliteit? Hoe te presenteren? Dat zijn prangende vragen waar je als verzamelaar mee
te maken krijgt. Wil je alleen voor jezelf verzamelen of wil je jouw verzameling aan een groter publiek laten
zien? Nu dan: over deze onderwerpen valt best nog wat te zeggen. In deze twaalf afleveringen heb ik de lijn
gevolgd zoals beschreven op de site van de KNBF in het hoofdstuk filatelistische vorming. Het materiaal dat ik u
heb kunnen tonen is voor meer dan 95% afkomstig uit mijn eigen boeken. Ik hoop dat ik u met deze serie verder
heb kunnen helpen om met een nog bredere blik naar onze hobby te kijken.

Jan Sangers
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Zomeraanbieding van Stampie
Tijdens de zomermaanden, in de rustige postzegeltijd, wil je graag
wat orde scheppen in je verzameling en je doubletten.
Een insteekboek is daarbij een handig hulpmiddel.
Vandaar dat Stampie ze tot 1 september 2017 in de aanbieding
heeft.
De insteekboeken zijn van het merk Importa en het type 777 *.
Dat betekent: 16 witte bladen/32 pagina’s, 10 pergamijnstroken
met een omgevouwen rand van 3 mm per pagina, dubbele
pergamijn schutbladen, een strook in het midden van de pagina,
een extra linnen rugversterking en een formaat van 230x310 mm.
Ik heb ze nog in verschillende kleuren zolang de voorraad strekt.
Normaal kosten deze boeken € 13.75. Tijdens de
aanbiedingsperiode biedt Stampie ze aan voor € 11.35.
Naast deze insteekboeken kan Stampie ook insteekboeken van andere merken, formaten en aantallen pagina’s
leveren. Ook voor die insteekboeken hanteert Stampie een aantrekkelijke prijs. Vraag er vrijblijvend naar.
Stampie
info@stampie.nl
Ton van der Wurff
06-28125574
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Filatelistische agenda 2017
Datum
9 juni

Evenement
Rietdijk Postzegelveilingen

3-7 augustus

World Stamp Exhibition

25-27 augustus

Multilaterale Hertogpost 2017

9-10 september
13-16 september

MPO postzegelveiling
Stampex

16 september

Verzamelaarsbeurs

16 september

Ansichtkaarten en Poststukken
manifestatie
Muntmanifestatie

16 september
16 september
23-24 september

28-30 september
29-30 september

Apeldoornse Postzegel- en
Muntenbeurs
Papermoneyfair

De Nederlandse
Postzegelveiling
Antwerpfila

Plaats
Noordeinde 41, Den
Haag
Trans Studio Convention
Centre, Jalan Gatot
Subroto 289,
Batununggal, Bandung
(Indonesia)
Maaspoort Sports &
Events, Marathonloop 1,
Den Bosch
Energieweg 7, IJsselstein
Business Design Centre,
London-Islington
(England)
Immitsj, Windmolen 75,
Mijdrecht
Expo, Meidoornkade 29,
Houten
Expo, Meidoornkade 29,
Houten
Wijkcentrum Het Bolwerk,
Ravelijn 55, Apeldoorn
De Poffermolen,
Plenkertstraat 50,
Valkenburg
Leeuwenveldseweg 14,
Weesp
Antwerp Expo. Jan van
Rijswijcklaan 191,
Antwerpen

Ton van der Wurff

7

Informatie

19: 16-19
20: 10-18
21: 10-16

9:30-13
Toegang gratis
10-17
Toegang € 5
9:30-16
Toegang € 5
10-16
Toegang gratis
23: 9-18:30
Toegang € 12
24: 10-16
Toegang € 6

29: 10-17
30: 10-16
Toegang € 5
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Voordeel te behalen in de bieb!!!!!
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 septemberbijeenkomst 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.
Wees er snel bij, want uitgeleend = uitgeleend.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------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.

8

