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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 2018 incl. Nieuwsbrief per mail: € 18,00 per jaar; jeugdleden (tot 18 jaar) € 9,00 per jaar;
Contributie incl. een abonnement op Filatelie: € 43,65 per jaar.
Contributie 2018 incl. Nieuwsbrief per post: € 28,00 per jaar; jeugdleden (tot 18 jaar) € 19,00 per jaar;
Contributie incl. een abonnement op Filatelie: € 53,65 per jaar.
Contributie gaarne overmaken naar rekening NL82 INGB 0002 2578 68 t.n.v. Postfris ’68, Vleuten of contant
betalen op de verenigingsavond.
Beëindiging lidmaatschap: Voor 1 december schriftelijk of per email aan de ledenadministratie.
J.H.H. Sangers, Alendorperweg 39, 3451 GK Vleuten, e-mail: jansangers@hetnet.nl.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Data verenigingsavonden 2018
17 april 2018
15 mei 2018
19 juni 2018*

veiling
veiling + verloting
veiling

18 september
16 oktober
20 november
18 december*

veiling + verloting
veiling
veiling
veiling + (Kerst)verloting

*= wisseling stuiverboeken
Verzamelbeurs van 9.00 tot 12.00 uur: Zaterdag 17 november 2018.
*= wisseling stuiverboeken
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Van de voorzitter
Beste leden,
De verenigingsavond van maart stond, zoals gebruikelijk, in het teken van de jaarvergadering. Aan het bestuur
werd over het verenigingsjaar 2017 decharge verleend en dat betekent dat we weer aan de slag gaan met een
nieuw verenigingsjaar. Op volle sterkte dit maal, want op deze avond mochten we ons gelukkig prijzen dat we
een nieuw bestuurslid konden verwelkomen: Anna Maria Branderhorst.
Welkom Anna Maria.
Behalve een nieuw bestuurslid mochten we ook weer twee nieuwe leden op deze avond verwelkomen.
Waar zijn we verder mee bezig of bezig geweest?
Onze voorjaarsbeurs afgelopen zaterdagmorgen 31 maart werd druk bezocht. Alle tafeltjes waren bezet door
voornamelijk “handelende” leden en ook het aantal bezoekers overtrof onze verwachtingen. Noteer dus maar
vast zaterdagmorgen 17 november in uw agenda voor onze najaarsbeurs en reserveer, om teleurstelling te
voorkomen, tijdig uw gratis tafeltje bij Gert Berrens.
De subcommissies van Jubileumcommissie zijn druk bezig om de gemaakte plannen uit te werken. Denkt u
daarbij ook nog even aan de oproep die Ton van der Wurff/Jan Sangers en Anna Maria Branderhorst enige tijd
geleden hebben gedaan. Hulp nodig? Schiet ze aan en ze helpen u graag op weg.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Voor de jubileumveiling in mei heeft veilingmeester Alle nog plaats voor goede/betere/bijzondere kavels.
Los hiervan ziet hij ook voor de “gewone” veilingen uw kavels nog steeds tegemoet.
David en Gert kunnen nog wel wat stuivertjesboeken gebruiken voor de extra kratten. Maar let op: vol=vol.
Voor het nieuwe rondzendseizoen zijn rondzendboekjes nog steeds welkom.
Voor de leden die supplementen, rondzendboekjes e.d. nodig hebben is Stampie aanwezig op onze
verenigingsavond om uw bestellingen in ontvangst te nemen en te leveren.
Tot slot is er nog een klein aantal leden die vergeten is de contributie voor 2018 te betalen. De penningmeester
ziet graag op korte termijn uw overschrijving tegemoet.
Ik zie u graag op de verenigingsavond van 17 april.
Janny Vierbergen-Eversen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Het meest bijzondere stuk uit de verzameling van Anna-Marie Branderhorst
Ik ben nog niet zo lang geleden met het verzamelen van postzegels begonnen. Dat kwam zo.
Mijn echtgenoot was een fanatiek postzegelverzamelaar. Om aan postzegels voor zijn verzameling te komen
was hij lid van verschillende postzegelverenigingen en struinde postzegelbeurzen af. In 2008 kreeg hij
gezondheidsproblemen. Hij kon daardoor niet meer autorijden en was zodoende verstoken van nieuwe
aanwinsten voor zijn collectie. Ik heb me toen opgeworpen als chauffeur en heb hem vanaf dat moment steeds
naar de verenigingsbijeenkomsten en de beurzen gereden.
Om de tijd te doden keek ik ook wel eens in de postzegelboeken en ik begon de postzegels steeds leuker te
vinden. Ik ben toen ook wat gaan sparen en was al vrij snel besmet met het postzegelvirus.
Mijn vader spaarde ook postzegels en in zijn
nalatenschap heb ik een postzegelcatalogus
gevonden vol met bloemenzegels van de hele
wereld. Dat vond ik wel een leuk motief om te
gaan verzamelen. In de catalogus staan
zegels, die uitgegeven zijn in de jaren 1960 tot
1980. Die zegels verzamel ik en mijn doel is
om alle nog ontbrekende postzegels te vinden.
Dat snuffelen vind ik heerlijk, dat geeft mij
voldoening!!!!
Die catalogus is het meest bijzondere stuk in
mijn verzameling. Ik zou me geen raad weten,
als ik die niet meer zou hebben.
Mijn man is helaas overleden en zijn
verzameling is verkocht. Maar met de hobby
van hem en van mijn vader, die inmiddels ook
de mijne is geworden, hoop ik nog wel even
door te kunnen gaan.
Anna-Marie Branderhorst
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Olympische Spelen in Finland
Mijn verzameling omvat de Olympische Spelen in Finland en bestaat dan ook uit alle zaken, die gerelateerd zijn
aan:
de organisatie van de Olympische Zomerspelen van 1940 en 1952 door Helsinki
de kandidaatstelling voor de Olympische Zomerspelen van 1936 en 1944 door Helsinki
de kandidaatstelling voor de Olympische Winterspelen van 1964, 1968 en 1972 door Lahti, 1976 door
Tampere en 2006 door Helsinki
Een voor mij bijzonder stuk in mijn verzameling is deze brief, verstuurd per luchtpost op 23 juli 1952 van
Helsinki, Finland, naar Amsterdam, Nederland.

Ik kocht de brief op een beurs van een handelaar. De handelaar had natuurlijk wel gezien, dat de brief iets met
de Olympische Spelen te maken had en had hem aan de hand daarvan geprijsd, maar had niet verder gekeken.
De brief ging dan ook weg tegen de prijs van een gewone Olympische-Zomerspelen-1952-enveloppe. Ik heb
hem dan ook snel gekocht, voordat hij zich eventueel zou kunnen bedenken.
Waarom is deze brief voor mij nu zo bijzonder? Allereerst past hij in mijn verzameling: volgens het stempel is de
e
brief op 23 juli 1952 verzonden tijdens de XV Olympische Zomerspelen van 1952 in Helsinki, die aldaar werden
gehouden van 19 juli tot en met 3 augustus 1952.
Bovendien is de brief gefrankeerd met de gehele door de Finse post uitgegeven Olympiade postzegelserie.
Het is weliswaar een filatelistische frankering geworden, want hij is met Mk 72 sterk overgefrankeerd:
afhankelijk van het gewicht is het tarief eigenlijk Mk 25 voor brieven naar Nederland van 20 gram tot Mk 40 voor
brieven tot 125 gram.
Maar er zijn nog meer redenen: deze speciale briefomslag is bedrukt met de Olympische ringen en heeft een
afbeelding van het Olympisch stadion in Helsinki met eronder de tekst “Helsinki 1952 Helsingfors” (de Finse en
de Zweedse naam van Helsinki). Deze enveloppe is ten tijde van de Olympische Zomerspelen van 1952 op
verschillende plaatsen in Helsinki te koop om reclame voor deze Finse Olympische Spelen te maken.
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.

En hij wordt nog meer bijzonder: in het speciale Olympiadestempel, dat door verschillende
Olympiadepostkantoren in Helsinki wordt gebruikt, staat in de middelste cirkel onder de Olympische ringen, de
tekst “XV OLYMPIA” en de stempeldatum 23.7.52, een letter “C”. Deze letter geeft aan, dat de afstempeling
heeft plaatsgevonden in het Olympisch dorp in de wijk Koskelanti. Grote kans dan ook, dat de brief verstuurd is
door een Olympiër. Jammer genoeg is dat vaak niet te achterhalen, omdat maar weinig van deze brieven zijn
voorzien van een afzender.
Ik heb geluk en daardoor wordt hij nog
specialer: op de achterkant staat een
afzender, het is inderdaad een Olympiër,
sterker nog het is een Nederlandse Olympiër!!
Het blijkt een brief van Hans Caro te zijn.
Hans is de stuurman van de Nederlandse “vier
met stuurman”.
Hans Caro treedt met zijn ploeg, de
Amsterdamse Nereus-ploeg bestaande uit
Ton Fontani, Han Heijenbrock,
Jan Willem Pennink en Jaap Beije, op 20 juli 1952 in het Soutustadion (roeistadion) bij het Meilahti in Helsinki
aan tegen de ploegen van Tsjechoslowakije, Noorwegen en Japan in de derde heat van de voorrondes van het
roeien, vier met stuurman. Tsjechoslowakije wordt eerste in 7:16.6, Noorwegen wordt tweede in 7:21.6 en zij
plaatsen zich direct voor de halve finales. Nederland wordt derde in 7:24.9, Japan vierde in 7:29.8 en zij gaan
naar de herkansingen. Deze vinden een dag later plaats op 21 juli 1952 en Nederland wordt met een tijd van
7:04.2 tweede achter Finland (7:00.7), maar voor Egypte (7:21.0). Finland kan hierdoor als nog naar de halve
finale, Nederland en Egypte zijn uitgeschakeld en mogen naar huis. Ongetwijfeld zal dit het nieuws zijn, dat
Caro meedeelt in zijn brief aan zijn familie, maar dat zullen we helaas nooit weten: de brief zat niet meer bij de
briefomslag, toen ik hem kocht.
Ton van der Wurff
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Ieder lid van Postfris '68 dat een nieuw lid aanbrengt ontvangt een kadobon van € 10,--!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Duitsland in de inflatieperiode deel III
In de vorige bijdrage hebt u kunnen lezen hoe de inflatie met grote sprongen toenam. De tarieven werden
aangegeven in Marken. We gaan nu de sprong maken naar notatie in duizenden. Deze status quo bleef slechts
50 dagen intact. Men moest noodgedwongen overgaan tot notaties in miljoenen. In het schema is te zien wat
voor inflatie er was. Met spreekt dan ook van hyper-inflatie

Datum

1-8-1923 24-8-1923

1-9-1923

20-91923

in duizend
marken

1-10-1923

10-101923

20-101923

1-111923

in miljoenen
marken

Binnenland
postkaart
Ortsverkehr
Fernverkehr

0,2
0,4

4
8

15
30

50
100

0,4
0,8

1
2

2
4

20
40

0,4
1

8
20

30
75

100
250

0,8
2

2
5

4
10

40
100

1,8
3
1

36
60
20

120
200
75

450
750
250

3,6
6
2

9
15
5

18
30
10

120
200
50

2
6

40
120

150
450

500
1500

4
12

10
30

20
60

100
300

brieven
Ortsverkehr
Fernverkehr

Buitenland
postkaart
Brieven

Aantekenen
Eiloten/Expres
Ortsverkehr
Fernverkehr

Als we proberen om hier percentages aan vast te knopen komen we in deze periode van twee maanden op een
ongelofelijk percentage van 10 miljoen procent voor het verzenden van een gewone brief tot 20 gram.
Het leven voor de gewone Duitser was in die tijd een hel. En nog is het niet voorbij. Deze gekte duurde
uiteindelijk nog een maand. De geld- en postzegelpersen en nog vele andere waardepapieren draaiden op volle
toeren. In een aantal steden ging men over tot het aanmaken van noodgeld.

Op de achterzijde staat in kleine letters: deze voucher verliest zijn geldigheid drie maanden na publieke
publicatie van het bestuur voor betaling aan de gemeentelijke schatkist. Deze is overigens uitgegeven in 1921.
Het lukte de Reichsdruckerei niet meer om de postzegeltarieven, die nu zo ongeveer wekelijks omhoog gingen,
van de juiste postzegels te voorzien. Er werd besloten om bij elf Oberpostdirections opdracht te geven om in
hun gebied drukkerijen te zoeken die in staat zouden zijn om de bestaande voorraden van opdrukken te
voorzien om deze wekelijkse prijsstijgingen te kunnen volgen.
Het vervolg kan door de nog steeds voortdurende sluiting van de Bondsbibliotheek nog niet door mij
opgetekend worden. Na de verhuizing van de Bondsbibliotheek van Baarn naar Houten is door omstandigheden
de nodige vertraging opgetreden. Een volgende keer meer over de Oberpostdirections.
Jan Sangers

5

7e jaargang – nummer 4 – april 2018

De Zegelaer, Nieuwsbrief Postfris ’68

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Veldbloemen

Op 9 april verschijnt een fleurig velletje van tien verschillende zegels met afbeeldingen van Nederlandse
veldbloemen in de reeks “Beleef de natuur”. Veldbloemen zijn bloeiende planten, die voorkomen in
buitenstedelijke velden en weiden. Afgebeeld zijn het fluitenkruid, het hazenpootje, de wondklaver, het
madeliefje, de gewone ossentong, de pinksterbloem, het trilgras, de paarse morgenster, de paardenbloem en
de smalle weegbree. Daarnaast zijn nog vier veldbloemen zichtbaar in monochrome kleuren. Het zijn de
gewone margriet, het witte klavertje vier, de echte koekoeksbloem en de grote centaurie.
De zegels zijn zelfklevend, het papier is normaal met een fosforopdruk en de druk is van Joh. Enschedé
Security Print in offset in de kleuren cyaan, magenta, geel en zwart. De oplage is 315.000 velletjes.
Ton van der Wurff
(bron: Postnl)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------Utrechtse lekkernij

Op 19 juni 2017 verscheen in Nederland een velletje met 10 zegels met
afbeeldingen van lekkernijen. Ik schreef daar een artikeltje over in de
Nieuwsbrief, waarin ik opmerkte, dat alle provincies met hun lekkernij op dit
velletje present waren behalve Utrecht en Flevoland.
Toevallig kwam ik op internet bijgaande afbeelding tegen. Kennelijk had de
firma Vocking van de bekende Utrechtse leverworsten dit gemis ook
onderkend, want zij heeft als reclame bijgaande afbeelding gemaakt, die de
Utrechtse bijdrage had moeten leveren aan het velletje met de lekkernijen.
Ik weet nog, dat wij vroeger naar de slagerij van Vocking op de Steenweg
gingen speciaal om daar die lekkere leverworst te kopen. Gelukkig wordt die
worst door de derde generatie Vocking nog steeds gemaakt en als we hem
ergens in een winkel tegenkomen, dan wordt hij ook steevast gekocht om weer
eens van die Utrechtse lekkernij te kunnen genieten.
Ton van der Wurff
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Filatelistische agenda 2018
5 april

Corné Akkermans

7-8 april

Papermoneyfair

9 april
12-14 april

Uitgifte “Beleef de natuur –
Veldbloemen”
Van Dieten postzegelveiling

17 april

Verenigingsavond PF’68

21 april

Apeldoornse Postzegel- en
Muntenbeurs

23 april

23-24 april

Uitgifte “Nieuw kader
persoonlijke postzegel
Nederland 1 – Fokke en
Sukke”
Uitgifte “Nieuw kader
persoonlijke postzegel
Internationaal 1 – Fokke en
Sukke”
Karel de Geus

23-25 april

Rietdijk Postzegelveilingen

28 april

Verzamelaarsbeurs

3-5 mei

Briefmarkenmesse +
EK Thematische Filatelie

5 mei

Beurs

De Brake, Oosteinderweg
19, Nunspeet

12 mei

Filanumis en Ansichtkaarten
en Poststukken manifestatie

Euretco Expo Center,
Meidoornkade 29, Houten

12 mei

Postzegelveiling Leopardi

14-19 mei

MPO
munten/bankbiljettenveiling
Verenigingsavond PF’68

Rijssensestraat 203B,
Nijverdal
Energieweg 7, IJsselstein

23 april

15 mei

Parkhotel Valkenburg,
Valkenburg
De Poffermolen,
Plenkertstraat 50,
Valkenburg

Bakkerstraat 22,
Roermond
De Schalm, Oranjelaan
10, De Meern
Wijkcentrum Het Bolwerk,
Ravelijn 55, Apeldoorn

7: 9-18:30
Toegang € 12
8: 10-16
Toegang € 6
Parkeren betaald

19-22
10-16
Toegang gratis
Parkeren gratis
Gegomd en
zelfklevend

Gegomd

Recreatiecentrum ’t
Witven, Veldhoven
Noordeinde 41, Den
Haag
Oude Parochiehuis,
Bozenhoven 152,
Mijdrecht
Messe Essen, Sud Halle
1A, Norbertstrasse 2,
Essen (DE)

De Schalm, Oranjelaan
10, De Meern

9:30-13
Toegang gratis
Parkeren gratis
3-4: 10-18
5: 10-17
Toegang gratis
Parkeren betaald
1016
Toegang gratis
Parkeren gratis
Pendelbus
9:30-16
Toegang € 4
KNBF-pas € 3
Parkeren gratis
Vanaf 11:00 uur

19-22

Ton van der Wurff
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------Ledenadministratie
Als nieuwe leden verwelkomen wij:
Dhr. J.C. van Dam uit Kockengen;
Dhr. J.H. Coljee uit Breukelen.
Dhr. E.B .Mees uit De Meern heeft zijn lidmaatschap opgezegd.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Aanbieding van Stampie

Philex heeft in het assortiment een serie handige catalogi. Handig,
omdat ze maar 1 land bevatten. Handig, omdat ze dezelfde nummering
gebruiken als Michel. Handig, omdat ze alleen de hoofdnummers tonen.
Handig, omdat ze daardoor compact zijn en dus makkelijk mee te
nemen. Handig, omdat ze daardoor ook een leuke prijs hebben.
Philex voert de volgende catalogi: Duitsland 1 en 2 (ieder € 9.90), Israel,
(€ 19.90), Oostenrijk (€ 18.90), Vatikaan (€ 18.90), Verenigde Naties
(€ 19.90) en Zwitserland + Liechtenstein (€ 18.90).
Op deze toch al schappelijke prijs krijgt u vanaf de Postfris bijeenkomst
in april tot de bijeenkomst in mei bij Stampie nog eens 10% korting op
deze catalogi.
Bestellen kan via e-mail info@stampie.nl of telefoon 06-28125774.
Stampie
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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