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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 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Telefoonnummers bestuursleden: 
Voorzitter: 030-2881087 
Secretaris: 06-41191128 
Penningmeester: 030-6776434 
Hoofd rondzendverkeer:  030-2881087 
Ledenadministratie: 030-6771442 
Veilingmeester:  06-46681387 
 

Bankrekeningnummers: 
bankrekening nr. NL82 INGB 0002 2578 68. 
t.n.v. Postfris ’68, Vleuten. 

Betalingen rondzendverkeer: 
Betalingen van aankopen uit de rondzendingen op 
bankrekening nr. NL84 INGB 0754 2999 96 t.n.v. 
Mw. J. Eversen te Utrecht.

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 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. 

Hebt u inmiddels een emailadres en wilt u deze nieuwsbrief in het vervolg via de email ontvangen? 
Geef dan uw emailadres door aan Jan Sangers, dan ontvangt u in het vervolg de elektronische versie van deze 
nieuwsbrief. 
Dit is voor de vereniging goedkoper, want het bespaart ons druk- en portokosten. 

Data verenigingsavonden 2018 

19 juni 2018* veiling + verloting 

18 september veiling + verloting 
16 oktober veiling 
20 november veiling 
11 december* veiling + (Kerst)verloting 

*= wisseling stuiverboeken  

Viering 50-jarig jubileum: 6 oktober 2018. 

Verzamelbeurs van 9.00 tot 12.00 uur: Zaterdag 17 november 2018. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------- 
Van de voorzitter 

Beste leden 

Met de lustrumveiling op onze verenigingsavond in mei hebben we een begin gemaakt met de viering van ons 
50-jarig bestaan. En wat voor een veiling? Een SUPER veiling. Veilingmeester Alle had voor elk wat wils in 
deze veiling zitten en dat was te merken. De meeste kavels gingen grif van de hand en tot grote vreugde van 
zijn vrouw kwamen er slechts een paar mee terug naar huis. 

De veilingmeester had op deze avond ook nog een verrassing in petto, want vlak voor de aanvang van de 
veiling overhandigde hij een gesloten enveloppe aan de penningmeester. Deze enveloppe, die pas na afloop 
van de veiling geopend mocht worden, bevatte drie briefjes met nummers van kavels. De kopers van die kavels 
hoefden alleen de provisie te betalen, de vereniging nam de afslag voor haar rekening. Zo konden dus drie 
kopers met een koopje naar huis. 

http://www.pf68.nl/
mailto:jansangers@hetnet.nl
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Van diverse kanten hoorden we dat de veilinglijst met de afbeeldingen van de kavels erg in de smaak was 
gevallen en voor herhaling vatbaar is. Misschien in de toekomst nog een keer, maar zo iets iedere maand te 
doen is helaas onmogelijk gezien de vele uren werk die daar in gaan zitten. 
Daarom: veilingmeester Alle bedankt voor de vele uren werk die je aan deze veiling hebt besteed! 

Voor wat betreft de viering van ons 50-jarig bestaan is de lustrumcommissie druk bezig om zo vlak voor het 
zomerreces de laatste puntjes op de i te zetten. 
Een uitnodiging krijgt u natuurlijk nog, maar u heeft toch wel alvast de 6

e
 oktober in uw agenda genoteerd? 

Het programma voor die middag blijft nog even geheim, maar wij hopen dat, onder het genot van een hapje en 
een drankje, iedereen het die middag naar zijn/haar zin zal hebben. 

In juni ligt er een nieuwe set stuiverboeken ter inzage. Ditmaal van onze eigen leden. 

Aan het eind van ieder rondzendseizoen wordt er afgerekend met de inzenders en gaan alle rondzendboekjes 
retour. Alle rondzenddozen zijn dus eind augustus helemaal leeg. Helpt u ook mee om ze weer te vullen zodat 
we in september weer volle rondzenddozen rond kunnen laten gaan?  

Uw rondzendboekjes en plakkertjes zijn natuurlijk te koop bij Stampie. Ook voor catalogi, supplementen, 
pincetten etc. kunt u bij hem terecht. Hij is op onze verenigingsavond aanwezig om uw bestellingen in ontvangst 
te nemen en te leveren. 

De zomer komt er aan. Tijd om met zomerreces te gaan. Diegenen die ik op onze verenigingsavond van 19 juni 
niet meer spreek, wens ik een fijne zomervakantie toe met veel zon en weinig regen. 

Janny Vierbergen-Eversen 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Jaarprogramma 

Het bestuur heeft besloten om het programma iets te wijzigen. Door de jubileumveiling was het meer voor de 
hand liggend om in april en juni de verloting te houden. Dus in juni is er weer een verloting. 

In december is de verenigingsavond op 11 december in plaats van 18 december. Dit in verband met een 
festiviteit van een andere vereniging. 

David Koopman 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Privacyverklaring 

Ook Postfris '68 moet voldoen aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens. In de bijgesloten verklaring 
kunnen jullie lezen hoe er met de persoonlijke gegevens van leden wordt omgegaan en welke rechten u als lid 
heeft. 

David Koopman 

U vindt de verklaring in de bijlage (redactie). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Uitgifteprogramma Postnl tweede helft 2018 

Datum Titel Uitvoering 

23 juli Nieuw kader Persoonlijke postzegel 
Goud 
Fabeltjeskrant 50 jaar 

Vel met 5 gelijke postzegels, 
Nederland 1, gegomd 

23 juli Spraakmakend geld –  
De Nederlandse gulden 

Vel met 10 verschlllende 
postzegels, Nederland 1, gegomd 

17 september Architectuur – Het nieuwe bouwen Vel met 5x 2 gelijke postzegels, 
Nederland 1, gegomd 

17 september Beleef de natuur – Paddestoelen Vel met 10 verschillende 
postzegels, Nederland 1, gegomd 

8 oktober Kinderpostzegels Vel met 5 verschillende postzegels, 
Nederland 1 met toeslag, gegomd 

19 oktober Dag van de Postzegel Vel met 10 gelijke postzegels, 
Nederland 1, gegomd 

November Nieuw kader Persoonlijke postzegel 
December 

Vel met 10 gelijke postzegels, 
Nederland December, zelfklevend 

November Decemberzegels Nog niet bekende uitvoering, 
Nederland December, zelfklevend 

 

Ton van der Wurff 
(Bron: Postnl 
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Waar komt of kwam hyper inflatie nog meer voor 

In de laatste nieuwsbrieven heb ik u kennis laten maken met de inflatieperiode van Duitsland, die uitmondde in 
de hyperinflatie van 1923. 
Duitsland is niet het enige land dat hiermee te maken heeft gehad. In de moderne geschiedenis zijn 56 gevallen 
van hyper inflatie voorgekomen. Je zou er zelfs een thema verzameling aan kunnen weiden. 

Wat is hyper inflatie? Volgens de definitie is dat een inflatie die hoger uitvalt dan 50% op maandbasis. Laten we 
eens een aantal landen bezien waar zich dit heeft afgespeeld. 

Polen: eveneens in 1923. De Poolse Marka de munteenheid in Polen van 1917-1924 ging onderuit. De prijs van 
1U$ was in 1921 6000 Mk in juli 1923 140.000 Mk en januari 1924 9.300.000 Mk. Op 20 januari 1924 werd de 
Marka vervangen door de Zloty. 

De hoogste twee waarden van de Marka, uitgegeven in januari 1924 zijn de hieronder afgebeelde zegels. 

                       
 
Hongarije: Ook Hongarije kreeg zijn deel. Op enig moment werd Hongarije kampioen Hyperinflatie genoemd 
De Pengö is de munteenheid die vanaf 1927 tot 1 augustus 1946 in Hongarije gebruikt is. Vanaf augustus 
onderging deze munteenheid de grootste Hyper inflatie van een munteenheid ooit genoteerd. Tegen het eind 
van juli 1946 verdubbelde de prijzen bijna elke 16 uur. 
Vanaf januari 1946 werd de Adopengo ingevoerd om de Pengö te stabiliseren. Hierdoor komen we ook 
postzegels tegen waarop deze munteenheid staat vermeldt in 1946. 

                   
 
Zimbabwe: Dat is van een wat recentere datum. Onder Robert Mugabe was het vertrouwen in de economie en 
geldsysteem bij de bevolking compleet verdwenen. Een van de belangrijkste oorzaken waarom, naast 
economisch mismanagement en verkeerde verhoudingen in het Bruto Nationaal Product en Staatsschuld. 
2008-2009, Na de onteigening van private boerderijen en de bemoeienissen in de tweede Congolese oorlog liep 
het volledig uit de hand. De Zimbabwaanse overheid hield de officiële inflatiecijfers geheim. Feit is dat midden 
november 2008 de piek van de inflatie bereikt was. In 2009 besloot de Zimbabwaanse overheid te stoppen met 
het drukken van papiergeld waarna munteenheden van andere landen gebruikt werden waaronder de Zuid 
Afrikaanse Rand. Midden 2015 verkondigde Zimbabwe om compleet over te schakelen op de U$ Dollar vanaf 
eind 2015. De totale inflatie die op de piek bereikt werd wordt geschat op 79,6 biljoen% 

        
 
Om niet van die onmogelijk grote getallen op de postzegels te zetten is men overgegaan op letteraanduidingen 
Z= Zimbabwe, A-Afrika, E=Europa en R= rest van de wereld.  
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Je zou bijna eindeloos kunnen doorgaan met opsommingen over Hyper Inflatie. Het kan zo maar een uitdagend 
verzamelgebied zijn. Veel speurwerk maar internet is hierin onze vriend. Zonder internet zou ik dit artikel nooit 
hebben kunnen maken. Ook Stampworld, een wereldcatalogus op internet is zeer behulpzaam bij het zoeken 
van afbeeldingen. 
Een kleine opsomming van landen waarin hyperinflatie voorgekomen is en soms nog is heeft u van mij nog 
tegoed.  
Griekenland, Bulgarije, Congo, Brazilië, Argentinië, Venezuela, Bolivia, Filippijen, Yoego-Slavië, de lijst is zeker 
niet compleet. Als u dit wat lijkt om verder onderzoek te doen daag ik u uit om in de toekomst een artikel hieraan 
te weiden en te laten zien dat deze opsomming lang niet compleet is. Als u het aandurft weet ik zeker dat dit de 
start is van een bijzondere collectie. 

Jan Sangers 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Aanbieding Stampie 

 

Naast de benodigdheden voor postzegels kunt u bij Stampie ook terecht voor de benodigdheden voor veel 
andere verzamelingen. Zo heeft Stampie ook benodigdheden voor bijvoorbeeld munten en bankbiljetten. 
Stampie heeft in het assortiment munt- en bankbiljetalbums en aanvullingsbladen daar voor, munthouders en 
muntcapsules, reinigers, meet- en weegmiddelen, optische accessoires, pincetten, muntencassettes, -koffers, -
etuis, enz. 
Ter kennismaking daarom in de maand juni 2018 maar liefst 15% korting op alle benodigdheden voor munten 
en bankbiljetten!!! 

Stampie e-mail: info@stampie.nl 
Ton van der Wurff telefoon: 06-28125774 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Privacy Statement Stampie 

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese Privacywet van kracht, de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). In deze nieuwe wet wordt alles omtrent het vastleggen, verwerken, wijzigen, 
delen, beveiligen en volgen van uw persoonsgegevens vastgelegd. 

Graag ben ik u van dienst bij de aankoop van postzegelbenodigdheden en nieuwe postzegeluitgiften. Om dit te 
kunnen doen heb ik van u informatie nodig, die daarbij voor mij noodzakelijk is. Hoe ik omga met uw gegevens 
informeer ik u duidelijk en transparant in mijn Privacy Statement. Ik leg daarin aan u uit hoe ik uw gegevens 
gebruik en welke keuzes u daarbij heeft. Omdat ik een bedrijf ben, dat op het internet actief is, kan een deel van 
de informatie wat technisch zijn. Ik doe mijn best om het zo helder en eenvoudig mogelijk uit te leggen.  
Mijn Privacy Statement is volledig in overeenstemming gebracht met de nieuwe wet Algemene Verordening 
Gegevensbescherming, die per 25 mei 2018 van kracht zal zijn. 

Voor de tekst van het Privacy Statement verwijs ik naar de website van Stampie: www.stampie.nl. 

Stampie 
Ton van der Wurff 
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Postzegels verzamelen als familie-afwijking.  

Hoe begint iemand met postzegels verzamelen? Dat was in ons geval nogal duidelijk. Een fanatieke verzamel 
vader! 
In de tweede wereldoorlog is zijn verzameling “Nederland compleet” door Hitlers troepen vernietigd middels het 
opblazen van z’n ouderlijke boerderij. 
Deze boerderij stond in de vuurlijn van de V1 en V2 raketinstallaties waarmee ze Engeland bestookten.  Na de 
oorlog begon hij weer opnieuw en na z’n pensioen/ afkeuring op zijn 62

e
, wegens een gebroken heup, maakte 

hij van zijn hobby een dagwerk. 
Om drie Delftse postzegelverenigingen af te tuffen haalde hij op z’n 63

e
 jaar nog een zijn rijbewijs. 

Mijn vader stimuleerde drie zoons, een dochter en zijn vrouw om eigen verzamelingen te beginnen en nam 
daarbij zelf royaal het voortouw. 

Begin oktober 2005 was mijn oudste broer (verzamelaar Frankrijk en België) op reis langs de oostkust van 
Verenigde Staten. New York, Philadelphia, vele galerieën en musea aldaar waren zijn core business.  
Toevallig stond er eind september 2005 een artikel in een Nederlandse krant dat er in de U.S.A. een nieuw 
blokje postzegels met afbeeldingen van Jim Henson’s  “Muppets” was uitgekomen. Diens Muppet show was al 
jaren mijn favoriete Amerikaanse exportproduct. 
De shows met beroemdheden zoals Cindy Crawfort, Elton John, Rita Moreno, Charles Aznavour en vele 
anderen behoren tot het beste wat televisie en Amerika ooit hebben voortgebracht. 
Dus stuurde ik, voor het eerst van mijn leven en met enige hulp, een e-mail de oceaan over: Beste broer, zou je 
alsjeblieft een blokje Muppet-zegels voor me willen meebrengen? Het uiteindelijke resultaat ziet u in de 
afbeelding. 

Tenslotte zei nog vermeld dat mijn oudste dochter (25) zomer 2017 op vakantie uit Maleisië en Singapore 
(Straits-Settlements) op mijn verzoek een recente catalogus en wat series zegels meebracht. Dat wordt dus 
(mede) haar één-derde deel van mijn postzegelerfenis voor mijn drie kinderen. 
Zo deed mijn vader dat ook………. 

 
 
Cees Bongers 

Het blokje met Muppets en Jim Hanson. 
Jim bezigde de uitspraak “toen ik jong 
was had ik de ambitie een van de mensen 
te zijn die het verschil maakte in de 
wereld”.  
Mijn hoop is de wereld een beetje beter 
achter te laten als ik er niet meer ben. 

Op de achterzijde van het blokje staan 
uitspraken die de verschillende karakters 
zo kenmerkend maakten. Ik doe dit in het 
Engels omdat Miss Piggy nooit zo mooi 
vertaald kan worden: 

“Moi is thrilled… for all tose lucky people 
who will get your letter wit moi gorgeous 
face on the envelope. Don’t even think of 
canceling moi, sweetie!” 
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Postkantoren in Myanmar deel 1 

Ik kan het niet nalaten om op reis even een 
postkantoor in te duiken. In oktober vorig jaar 
was ik in Myanmar, vroeger Birma geheten, 
en de drang was dan ook groot om het 
hoofdpostkantoor in Yangon te bezoeken. 
Zoals de foto rechts laat zien, was het er niet 
druk. Het leek dan ook erg veel op een 
Nederlands postkantoor of wat daar 
tegenwoordig voor door gaat. 
Het postkantoor zit sinds 1908 in de kantoren 
van de toenmalige Schotse rijstfirma Bulloch 
Bros & Co en werd in 1930 
hoofdpostkantoor, nadat het vorige 
hoofdpostkantoor tijdens een aardbeving het 
lootje had gelegd. 

Het loket van de filatelistische 
dienst was helaas gesloten, zo 
laat de foto links zien. Naast het 
loket hing een plakkaat met een 
aantal FDC’s en ik vroeg mij af, 
of deze FDC’s meer waarde 
zouden hebben dan de 
Nederlandse. 

Daarnaast hing een plakkaat 
met een kaart van de provincies 
van Myanmar met afbeeldingen 
van postzegels met 
klederdrachten uit die 
provincies en nog wat 
afbeeldingen van Myanmarese 
postzegels. 
Postkantoren blijven me dan 
ook boeien!! 

Ton van der Wurff 
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Uitgifte De Ploeg, een gemiste kans 

Op 22 mei gaf Postnl een velletje uit om ons te herinneren, dat het 100 jaar geleden is, dat in Groningen de 
kunstenaarsvereniging De Ploeg werd opgericht. Kunstenaars uit deze stad waren ontevreden over de weinige 

 
mogelijkheden voor de expositie van hun werken en hun eigen ontwikkeling op het gebied van expressionisme 
en constructivisme in de beeldende kunst, architectuur en literatuur. 
De ploeg moest door dat beleid gehaald worden en de vereniging moest daar verandering in brengen door het 
organiseren van tentoonstellingen. 

 
De ontwerper heeft er voor gekozen om op het postzegelvelletje van 10 zegels maar liefst 20 kunstwerken te 
moeten tonen. De afbeeldingen zijn uitsneden van die 20 kunstwerken. Ze kregen allemaal hetzelfde formaat en 
zijn op een onregelmatige manier over het postzegelvelletje verdeeld. Zo komen op de ene postzegel  
2 afbeeldingen voor, op een andere staan er 3. Omdat de afbeeldingen ook nog eens doorlopen op een 
naastgelegen zegel of op de velrand, krijg je na het losscheuren van de zegels uit het vel bovenstaand beeld. 
Het komt druk en rommelig over en doet de 
kunstwerken totaal geen eer aan. 
Aan de postzegels zitten tabs, waarop 
alleen de achternamen van de betreffende 
kunstenaars zijn vermeld, verdere 
informatie over het kunstwerk ontbreekt.  
Bij een afbeelding wordt maar 1 achternaam 
vermeld. Bij afbeeldingen, die over twee 
postzegels heen lopen, heb je dan ook 
kans, dat je er geen achternaam bij hebt op 
de tab. 
Als achtergrond is gekozen voor een 
plattegrond van de stad Groningen.  
Omdat er zoveel afbeeldingen over heen 
staan, voegt de plattegrond niets toe en had 
beter achterwege gelaten kunnen worden. 
Het zou het geheel ook een stuk rustiger 
gemaakt hebben. 
De “1” van de waardeaanduiding had wat minder prominent gemogen, het stoort het beeld aanzienlijk. Ook de 
onregelmatige plaats van de landsnaam met er voor of er achter de vermelding van “De Ploeg 1918-2018” 
maakt het totaalbeeld onrustig. 
Al met al een gemiste kans van Postnl om een mooi kunstvelletje uit te geven met een mooi eerbetoon aan 
deze Groningse kunstenaarsgroep. 

Ton van der Wurff 
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Gratis tip uit de bibliotheek 

De bibliotheek van Postfris beschikt over een grote collectie vrij recente Michel 
catalogi. Regelmatig worden de catalogi vernieuwd. Zie de website van 
Postfris’68 voor een compleet overzicht van deze catalogi. 

Een catalogus uit de bibliotheek kunt u op de clubavond bij Adri van Mourik in 
bruikleen krijgen tot de volgende clubavond tegen een geringe vergoeding van 
slechts 1 euro. 
Maar let op: die regeling geldt ook voor de zomermaanden!!!!! Als u op de 
clubavond van juni een catalogus in bruikleen neemt, dan brengt u hem terug op 
de eerstvolgende clubavond, maar die is pas in september…... 
Uitgekookte postzegelverzamelaars (en wie is dat niet?) lenen dan ook een 
catalogus in juni en betalen maar 1 euro om hem pas drie maanden later terug te 
brengen!!! 
Behoort u ook tot de groep uitgekookte postzegelverzamelaars? Wees er dan 
snel bij in juni!!! 

Adri en Ton 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Filatelistische agenda 2018 

7-10 juni Philex Parc des Expositions, 
Paris (FR) 

 

8 juni Rietdijk Muntveilingen Noordeinde 41, Den 
Haag 

 

8-10 juni Nordia 2018 Garꝺabær (IJsland)  

19 juni Verenigingsavond PF’68 De Schalm, Oranjelaan 
10, De Meern 

19-22 

20-21 juni Yorkshow Stamp & Coinfair Racecourse, York (GB)  

7 juli Postzegelveiling Leopardi Rijssensestraat 203B, 
Nijverdal 

Vanaf 11:00 uur 

13-15 juli Estex 
Internationale FEPA 
tentoonstelling 

Tallinn (Estland)  

12 augustus Zomerbeurs Lakenhal, Grote Markt, 
Herentals (BE) 

 

15-18 augustus Praga 2018 
gespecialiseerde 
wereldpostzegeltentoonstelling 

Clarion Congress Hotel 
Prague (CZ) 

 

24-25 augustus Philexnam Ciney Expo, Ciney (BE)  

7-8 september MPO postzegelveiling Energieweg 7, IJsselstein  

12-15 september Stampex Business Design Centre, 
London-Islington 
(England) 

 

15 september Apeldoornse Postzegel- en 
Muntenbeurs 

Wijkcentrum Het Bolwerk, 
Ravelijn 55, Apeldoorn 

10-16 
Toegang gratis 
Parkeren gratis 

15+20-22 september Corinphila postzegelveiling Mortelmolen 3, 
Amstelveen 

 

18 september Verenigingsavond PF’68 De Schalm, Oranjelaan 
10, De Meern 

19-22 

 

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. 

De betreffende telefoonnummers vindt u bovenaan deze nieuwsbrief. 

 


