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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 2016 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 2016 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 2016 

20 september veiling + verloting 
18 oktober  veiling 
15 november veiling 
13 december* veiling + (Kerst)verloting 

*= wisseling stuiverboeken 

Verzamelbeurs van 9.00 tot 12.00 uur: 
Zaterdag 19 november 2016. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Van de voorzitter 

Beste leden, 

De vakantieperiode loopt tegen het eind en de "zomer" moet nog beginnen. 
Maar het goede nieuws het is bijna september en dan gaan we weer postzegelen. 
De derde dinsdag in de maand is dan weer gevuld met onze gebruikelijke postzegelavond. 

Wat gaan we dit jaar doen? Wel, iets speciaals hebben we nog niet in de planning staan, maar reken er maar 
op dat we nog wel iets leuks verzinnen. 
Ook het bestuur heeft vakantie gehad dus meer dan voldoende tijd om iets te bedenken. 
Maar ik weet uit ervaring dat we ieder van de bezoekers op onze verenigingsavonden een groot plezier  
doen met de stuivertjes boeken en dat gaat gewoon door. 

Ik hoop ook dit jaar weer op een grote opkomst en zou willen zeggen ‘geniet nog een paar dagen van de maand 
augustus’ en we zien mekaar op 20 september a.s. 

Hartelijk groeten,  
Jos Boss 
  

http://www.pf68.nl/
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Een gewaardeerd lid van Postfris'68 neemt afscheid als lid van onze vereniging 

Soms raken we als vereniging leden kwijt door het bereiken van een hoge leeftijd en ook Dhr. Beekman heeft 
ons om die reden verlaten. 

De heer Beekman was lid sinds 1971. Al vrij snel kwam hij in beeld als voorzitter. In 1973 trad Beekman aan als 
voorzitter. In 1984 trad hij af als voorzitter. Zijn opvolger was Jan Sangers. 

Hij verzorgde vanaf 1982 nieuwsbrieven. Later, toen eenmaal ‘de Zegelaer’ als ons blad verscheen, heeft 
Beekman geregeld artikelen geleverd. Dat leidde tot het aanstellen van de heer Beekman in november 1991 als 
redacteur van de Zegelaer. Deze taak vervulde hij samen met de heer Hamoen. Het mei/juni nummer van 2009 
is zijn laatste bijdrage geweest als redacteur van de Zegelaer. Hierna is dit overgenomen door Willy en  
Piet den Boer. 

Wij zijn de heer Beekman als Postfris veel dank verschuldigd. Na zijn aftreden als voorzitter is de heer 
Beekman altijd zeer betrokken en altijd bereid geweest om vragen van het bestuur te beantwoorden of het 
bestuur op verzoek te adviseren. Nooit heeft hij zich ongevraagd naar voren geschoven om zijn mening te 
geven. Zijn hoge leeftijd heeft ervoor gezorgd dat hij sinds een aantal jaren niet meer in staat is om onze 
verenigingsavonden te bezoeken. 

Het is fantastisch dat we dit soort leden binnen de vereniging hebben gehad en wij hopen van ganser harte dat 
de heer Beekman nog een aantal jaren in gezondheid mag doorbrengen. 

Wij wensen hem als vereniging nog een mooie oude dag en nogmaals een groot ‘DANK JE WEL’. 

Jan Sangers, Jos Boss 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Maandaanbieding Stampie 

Vanaf 14 september is de Speciale Catalogus 2017 van Nederland en 
Overzee, ook bekend als de NVPH-catalogus, beschikbaar. Het is al 

weer de 76
e
 editie en wordt geleverd 

met blauwdruk nummer 14. 
De normale prijs van deze catalogus 

is € 33.90. Voor leden van Postfris is 

hij bij Stampie te koop voor € 29.50. 
U kunt hem nu al bestellen via 
info@stampie.nl. Zodra hij uitkomt, 
krijgt u hem dan. 

Op 9 september komt ook de nieuwe Mast Plaatfoutencatalogus weer uit. 
In deze 8

e
 editie van 2017 staan inmiddels maar liefst 7900 plaatfouten van 

Nederlandse en Overzeese gebieden in 10.000 afbeeldingen in kleur op 
700 pagina’s. Met zijn bijna 2 kilogram aan gewicht is deze catalogus echt 

een zwaargewicht geworden. De winkelprijs is € 69.50, maar bij Stampie 

krijgt u hem als lid van Postfris voor slechts € 60.50. Ook deze catalogus is 
te bestellen via info@stampie.nl. 

Stampie – Ton van der Wurff 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Postzegelbeurs en veiling 

 
NVPV Afdeling Deventer organiseert op zaterdag 24 september 
van 10 tot 16 uur een postzegelbeurs met een veiling in 
wijkgebouw “Van Vlotenhof” Van Vlotenlaan 85 te Deventer.  
De veiling begint om 15:30 uur en bevat meer dan 100 kavels.  
De toegang tot de beurs en de veiling is gratis.  
Op www.deventerpostzegelvereniging.nl vindt u meer informatie 
en de kavellijst voor de veiling. Dus mocht u die dag toch in de 
buurt zijn….. 
 
Ton van der Wurff 
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Michel catalogi (3) 

De Michel Europa (exclusief Duitsland) bestaat momenteel uit 7 delen. Een speciaal catalogus wordt 
uitgegeven voor Groot-Brittannië, Luxemburg (Prifix), Oostenrijk, Rusland, Sovjet-Unie, Zwitserland, 
Liechtenstein (LBK) en UNO. Voor CEPT en Klassiek Europa 1840-1900 worden aparte catalogi uitgegeven. 
Daarnaast heeft Michel in 3 catalogi de Europese postwaardestukken gecatalogiseerd. Hier een overzicht. 
 

Deel Regio Editiejaar Prijs Deel Regio Editiejaar Prijs 

1 Midden-Europa 2016, 101
e
 

editie in april 
68.00 Speciaal Rusland 2012, 3

e
 

editie 
69.00 

2 Zuidwest-Europa 2016, 101
e
 

editie in mei 
68.00 Speciaal Sovjet-Unie 2017, 3

e
 

editie in 
december 

149.80 

3 Zuid-Europa 2016, 101
e
 

editie in juni 
68.00 Speciaal 

 
 
LBK 

Zwitserland 
 
 
Liechtenstein 

2016/2017, 
35

e
 editie in 

september 
2016/2017, 
35

e
 editie in 

september 

74.00 

4 Zuidoost Europa 2016/2017, 
101

e
 editie in 

juli 

68.00  CEPT 2016/2017, 
43

e
 editie in 

november 

58.00 

5 Noord-Europa 2016/2017, 
101

e
 editie in 

juli 

68.00 Speciaal UNO 2016, 33
e
 

editie 
56.00 

6 West-Europa 2016/2017, 
101

e
 editie 

68.00  Klassiek Europa 
1840-1900 

????, 1
e
 

editie 
49.00 

7 Oost-Europa 2016/2017, 
101

e
 editie 

68.00 Pswst Europa tot 1960 ????, 9
e
 

editie 
68.00 

Speciaal Groot-Brittannië 2016/2017, 
11

e
 editie 

89.00 Pswst West-Europa 
vanaf 1960 

2011, 8
e
 

editie 
78.00 

Prifix Luxemburg 2017, 5
e
 

editie in 
december 

28.00 Pswst Oost-Europa 
vanaf 1960 

2013, 8
e
 

editie 
78.00 

Speciaal Oostenrijk 2016, 37
e
 

editie in juni 
64.00     

 
Stampie 
Ton van der Wurff 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
110 jaar UPhV 

De Utrechtsche Philatelisten Vereeniging (UPhV) is opgericht op 8 september 1906 en bestaat dan ook 110 
jaar. Zij is daarmee een van de oudste filatelistische verenigingen in Nederland. Ter gelegenheid van dit mooie 
jubileum houdt zij op 8 oktober een zeer grote veiling met spectaculaire kavels. 
U bent als lid van Postfris ’68 daarbij van harte welkom. De veiling wordt gehouden in het Marcus Centrum, 
Wijnesteinlaan 2, 3525 AL Utrecht (Hoograven). 
De bezichtiging van de kavels is tussen 10:00 en 12:30 uur en de veiling begint om 13:30 uur. De kavels zijn 
alvast te bekijken op de jubileumveilinglijst op de website van de vereniging: www.uphvutrecht.webklik.nl. 
Bij de registratie voorafgaand aan de veiling krijgen niet-leden van de vereniging voor 1 euro drie 
consumptiebonnen voor thee, koffie of frisdrank en een bon voor een bescheiden lunch. 

Ton van der Wurff 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Importa Kinderpostzegel supplementen 

Klomp, de uitgeverij, die de levering van Importa albums heeft 
overgenomen, meldt, dat nu ook de Importa Kinderpostzegel 
supplementen weer beschikbaar zijn. Alle supplementen tot en met 
2015 zijn leverbaar en ook voor volgende jaren zal Klomp voor 
supplementen gaan zorgen. 

Stampie 

Ton van der Wurff 
  

 

http://www.uphvutrecht.webklik.nl/
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Berend Botje?? 

“Berend Botje ging uit varen met zijn schuitje naar Zuidlaren”. Zo begint het 
bekende kinderliedje. Maar wie de echte Berend Botje is, dat is wat gissen.  
Veel Drenten verwijzen naar Lodewijk van Heiden (1773-1850), de enige 
Nederlandse zeeheld, die afkomstig is uit Drenthe. Hij is de tweede zoon van 
Sigismund Pierre Alexander, de toenmalige drost (bestuursambtenaar) van 
Drenthe. De familie woont op de havezate Laarwoud in Zuidlaren. 
Als Lodewijk negen jaar is, wordt hij kadet bij de Hollandse zeemacht en rond 
zijn zestiende krijgt hij al de rang van luitenant-ter-zee. Hij is erg koningsgezind 
en begeleidt Willem V als die naar Engeland vlucht. Bij zijn terugkeer wordt hij 
echter gearresteerd en een paar maanden vastgehouden. Daarna neemt hij 
ontslag uit militaire dienst en gaat terug naar Zuidlaren. Standbeeld Berend Botje in Zuidlaren 

Zeeslag bij Navarino 

Als hij 22 wordt neemt hij dienst bij de marine van de tsaar, waar hij snel carrière maakt en het zelfs tot admiraal 
brengt. Tijdens de Griekse vrijheidsstrijd leert een vloot van Franse, Britse en Russische marineschepen die 
van de Egyptisch-Turkse een lesje. Op 20 oktober 1827 wordt de zeeslag van Navarino gestreden, waarbij 
Lodewijk samen met zijn Franse en Britse collega’s, de Rigny en Codrington, de vloot van Ibrahim Pasja weet te 
verslaan. Het is de laatste zeeslag met zeilschepen. Voor de Grieken is 
deze grote overwinning reden om de Tris Navárchi, drie admiraals, te 
eren door in bijna elke Griekse plaats een plein naar hen te 
vernoemen. In Athene is een zijstraat van het Platia Victorias 
(Victorieplein) naar Lodewijk vernoemd. 
In 1927 wordt zelfs een postzegel met zijn beeltenis uitgegeven. 
Wellicht een zegel van Berend Botje!!! 
In 1832 keert Lodewijk terug naar de Laarwoud, waar hij veel vaart op 
het Zuidlaarder meer (geheel in stijl met het liedje). Hij kan er toch 
moeilijk aarden en na een korte omzwerving door Amerika (wordt ook 
in het liedje gezongen) gaat hij in Tallinn wonen, waar hij ook overlijdt. 
Naar verwachting zal begin 2017 de documentaire over Lodewijk van 
Heiden klaar zijn, waar Johan Zielstra, een geschiedenisleraar, al 
enige tijd aan werkt op lokaties in Drenthe, Griekenland, Sint 
Petersburg en Tallinn. 

Ton van der Wurff  

 

 

 

http://i2.wp.com/historiek.net/wp-content/uploads-phistor1/2016/06/Beeld-van-Berend-Botje-in-Zuidlaren-cc-e1465203166641.jpg
http://i2.wp.com/historiek.net/wp-content/uploads-phistor1/2014/03/Slag-bij-Navarino.jpg
http://i0.wp.com/historiek.net/wp-content/uploads-phistor1/2016/06/Griekse-postzegel-ter-ere-van-Lodewijk-van-Heyden-sic-cc.jpg
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De twaalf Filatelistische elementen deel IV 

Automaatstroken, wat verstaan we daaronder? Vanaf 1989 waren er in Nederland automaten waar men 
frankeerwaardige stroken met ingedrukte waarde aanduidingen uit kon halen. Andere landen kenden ook 
dergelijke automaten. Ook de huidige baliefrankeermachines die bij de postagentschappen staan kunnen we 
hieronder scharen. 

Men kan zich specialiseren naar het type automaat, de afbeelding op de strook of de waarde aanduiding. 
Als we gaan kijken hoeveel types of zoals u wilt merken automaten er zijn blijkt dat hier al veel diversiteit in te 
vinden is. Hier een opsomming van de merken zoals staat beschreven op de site van de KNBF. 
 

1. Almex   Engeland   10.  Intermarketing Finland 
2. Amiel  Frankrijk   11.  Klüssendorf Duitsland 
3. CGA Alcatel Frankrijk   12.  Monotel  Frankrijk 
4. Crouzet Frankrijk   13.  Nagler  Duitsland 
5. Dassault-Camp Frankrijk   14.  Prosetecnisa Spanje 
6. Dassault-I.M. Finland    15.  Safaa-Satas Frankrijk 
7. Epelsa  Spanje    16.  Sercem-Diva Frankrijk 
8. Frama   Zwitserland   17.  Strategic  Verenigde Staten 
9. Gard  Verenigde Staten  18.  Tritec  Australië 

 

Maar liefst 7 typen of merken zijn van Franse makelij. Frankrijk was ook voorloper met deze automaten.  
Reeds in 1969 had men de primeur omdat een automaat voor elk ingesteld bedrag tussen 10 en 9990 centimes 
een frankeergeldige strook leverde en ook nog het wisselgeld teruggaf als niet gepast betaald kon worden.  
De Spaanse automaat was voor verzamelaars de duurste. Deze kon waarden produceren van  
1-999.999 Peseta’s produceren. 
Frama is al lange tijd toonaangevend. Deze machine werd en wordt nog veelvuldig bij bedrijven in Nederland 
gebruikt. Ook de Duitse Klüssendorf behoort tot de wereldmerken. Deze werd door de toenmalige PTT post als 
eerste in Nederland gebruikt. Deze Klüssendorfstroken zijn bij de meeste verzamelaars wel bekend.

 
 
Nederland stapte in 1996 over op Frama, hierbij rechts 
afgebeeld. Vanaf 28-8 2000 werden op de postkantoren en 
postagentschappen de high tech baliefrankeermachines in 
gebruik genomen. Het is niet de vraag of u die ook zou 
kunnen verzamelen. U maakt dat zelf uit. Ook mogen we 
de frankeermachines, gebruikt door bedrijven niet 
vergeten. Ook dat zou een verzamelgebied kunnen zijn. 
Alhoewel het dan wel heel ingewikkeld wordt. In mijn 
collectie heb ik al exemplaren uit de 50er jaren 
aangetroffen. Deze zijn van Duitse bedrijven afkomstig. 

            
Drie voorbeelden van de baliefrankeermachine. Veelal, vooral de eerste jaren, was de inkt van een dusdanige 
kwaliteit zodat deze, na enige tijd, niet of nauwelijks leesbaar meer is. 
 

In Duitsland bleef men de Klüssendorf gebruiken. Vanaf de eerste serie in 1981, met posthoorn, ging men 1993 
verder met een andere afbeelding, slot Sanssousi. Hierna zijn er nog meerdere andere afbeeldingen 
verschenen. Eén ding is zeker. Er valt nog veel te ontdekken. All over the world worden automaten gebruikt.  
De diversiteit wereldwijd is enorm. Wat een bijkomend voordeel is dat deze stroken in zijn algemeen zeer 
betaalbaar zijn. Kijk eens op https://www.knbf.nl/filatelistische-vorming/bbf-deel-3-03  en lees wat er allemaal 
nog meer te ontdekken is.  

 

https://www.knbf.nl/filatelistische-vorming/bbf-deel-3-03
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Jan Sangers 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Een bijzondere briefkaart  

Na publicatie van dit artikel in de Nieuwsbrief van juni 2016 ontving ik een e-mail van Ton van der Wurff.  
Daar ben ik blij mee. Dat betekent dat dit soort artikelen gelezen wordt. 

De tekst van deze e-mail luidde: ‘Leuk artikel over de briefkaart in de Nieuwsbrief. Op zo’n manier komt zo’n 
kaart helemaal tot leven. 
Wat mij intrigeert is het adres van de afzender: Schoolstraat 138. Ik heb een zwager wonen in de Schoolstraat 
en vroeg mij af, of het adres in de buurt van zijn huis was. Hij woont aan de oneven zijde van de Schoolstraat. 
Ik kwam echter tot de ontdekking, dat aan de even zijde de huisnummers oplopen tot 94. Waar zou 138 dan 
zijn? 
Een logische gedachte zou zijn, dat wat nu Maarssenseweg heet, in die tijd ook Schoolstraat heette en dat daar 
ook 138 heeft gestaan. Maar stonden de huizen met nummers hoger dan 94 dan op het stuk dat nu 
Haarrijnseplas is, of waar de weilanden zijn van de witte boerderij op Thematerweg 18? Weet jij daar iets van?’ 

Een goed doordachte opmerking. Inderdaad weet ik hier iets van. De oorspronkelijke huisnummering van 
Vleuten dateert uit de Franse periode. Dorpen en steden werden ingedeeld in wijken, denk b.v. aan Wijk C in 
Utrecht.  
Vleuten bevatte drie wijken A, B en C. Deze nummering is lang in stand gebleven. Straatnamen bestonden wel, 
zoals de Schoolstraat. Deze namen werden gebruikt om aan te geven waar er werkzaamheden of 
onderhoudswerkzaamheden plaats moesten vinden. De huisnummering is pas in de vijftiger jaren van de vorige 
eeuw in stappen aangepast en genummerd per straat.  
Een aardig voorbeeld is dat ikzelf geboren ben in De Meern, gemeente Veldhuizen, op de Meerndijk. 
Het huisnummer was toen 125. Later is dit nummer 14 geworden.  
Om terug te komen op de Schoolstraat in Vleuten. Huisnummer A138 was vlak bij het Haarpad.  
De nummering van de Schoolstraat liep van A117-A179. Tot zover dit geschiedkundig gedeelte.  

Jan Sangers 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Overzicht grotere beurzen in 2016 

Om vast te noteren in uw agenda: 

14-17 september Stampex Londen (Engeland) 

3-4 juni Hollandfila Barneveld 

30 september-1 oktober Antwerpfila Antwerpen (Belgie) 

15-16-17 oktober Postex Apeldoorn 

27-28-29 oktober Briefmarkenmesse Sindelfingen (Duitsland) 

3-6 november Najaarsbeurs Parijs (Frankrijk) 

28-29 december Eindejaarsbeurs Barneveld 

 
Maar vergeet ook niet onze eigen verzamelaarsmarkt op 19 november in de Schalm!! 

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. 

 


