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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: 0346-261819 
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 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, 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 2017 

21 februari veiling + verloting 
21 maart * algemene vergadering + veiling 
18 april 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 25 maart 2017; 
Zaterdag 18 november 2017. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Van de voorzitter 

Beste leden, 

Op de laatste verenigingsavond moest ik, wegens ziekte, verstek laten gaan. 
Dat zal de komende maanden nog wel eens gebeuren, maar we hebben een voortreffelijk bestuur en dat pakt  
mijn afwezigheid prima op. 

Toch wil ik proberen iedere maand mijn bijdrage te leveren aan de Nieuwsbrief. 
Deze keer maar een kort berichtje maar hopelijk volgende maand weer een echt stukje van uw voorzitter. 

Met vriendelijk groeten, 

Jos Boss 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Als bijlagen treft u bij deze Nieuwsbrief het financieel jaarverslag 2016 en de begroting 2017 aan. 

De redactie. 

  

http://www.pf68.nl/
mailto:jansangers@hetnet.nl
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Filatelistische elementen deel IX 

Postwaardestukken:  

Een postwaardestuk is een postaal stuk met een officieel ingedrukte waardeaanduiding. Zoals een zegelafdruk 
of andere erkende waardeaanduidingen waaruit blijkt dat er betaald is voor een postale dienst. 
 

Alle afbeeldingen die voor of tijdens de aanmaak van het poststuk op de kaart staan vermeld vormen een 
geheel. Dat wil zeggen dat een postwaardestuk ten allen tijden in zijn geheel in een collectie getoond dienen te 
worden. 
 

Postwaardestukken mogen eigenlijk geen gebreken vertonen. Dat willen we bij postzegels immers ook niet. 
Soms ziet men wel eens uitgeknipte postzegels vanuit een postwaardestuk, in de volksmond meestal briefkaart 
genoemd, Dat is eigenlijk net zoiets als een postzegel doorknippen. Overigens mag het zegelbeeld wel op een 
envelop die als brief verzonden wordt geplakt worden.  
 

Er zijn diverse mogelijkheden tot verzamelen en specialisatie, bijvoorbeeld:  
Enveloppen       Postbladen           
Postbewijzen       Antwoordcoupons    
Luchtpostbladen      Geïllustreerde postwaardestukken          
Briefkaarten       Postwaardestukken op bestelling 
Adreswijzigingskaarten      Krantenbandjes            
Telefoonwijzigingskaarten     Postwissels en giroformulieren. 
 

 
 

Natuurlijk is dit niet alleen iets wat vroeger gedaan werd. Hieronder drie recentere voorbeelden. € 0,39 uit 
2006, de tweede is een envelop bezorgd door Sand waarvan het zegelbeeld verzorgd is door de Postcodeloterij 
en de derde is van VanStraatenpost.  Zowel Sand als Van Straaten zijn bevoegd om post in ontvangst te nemen 

Hier een postwaardestuk uit 1924, 
verzonden in 1926.  
Deze geïllustreerde briefkaart, links 
op de adreszijde diverse 
stadsgezichten. De waarde indruk is 
12½ cent. Van deze serie zijn er 14 
verschillende uitgegeven. 
In de Geuzendam(1) catalogus staat 
deze kaart beschreven onder 
nummer 214 

Briefkaart opdruk7½ op 2 cent 
uitgave 1921.  
De oorspronkelijk uitgave 
dateert van 1908-1910 met 
korte scheidingslijn. Deze kaart 
staat in de Geuzendam 
catalogus beschreven onder 
nummer 164 
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en te bezorgen. Je zou kunnen overwegen om naast zaken door de vanuit de staat ontstane postdiensten ook 
andere postdiensten te verzamelen. 

 

 

Briefkaart, 1999, type zegel Tien voor uw brieven. Verzonden 18-5-2001 

 

 

Luchtpostblad 1995 In de Geuzendam aangeduid met nummer 34 

 

 

Het voorbeeld hieronder is een postblad, geuzendam 4, uitgegeven in Nederlands Indië 1938. Er is een zegel 
bijgeplakt van 12½ om te frankeren voor luchtpost vanuit Bandoeng naar Bilthoven, verzonden 23-5-1939. 
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Het verzamelen van postwaardestukken is mogelijk een van meest biedende mogelijkheden, samen met de 
poststukken zoals beschreven in het vorige hoofdstuk. Het kost meer kastruimte dan alleen postzegels. 
Afgezien daarvan zijn poststukken en postwaardestukken plaatjes om te verzamelen. Niet alleen het 
zegelbeeld maar het geheel, waaruit ook vaak een verhaal verteld kan worden. Te denken zoals, waar vandaan 
is dit stuk verzonden, wat is de geschiedenis van dit stuk ( zie ook mijn artikel “een bijzondere briefkaart”), 
enzovoort. Kortom naar mijn mening een verrijking van onze hobby. 
Op de volgende pagina een drietal voorbeelden uit het buitenland. De eerste Japan, vervolgens Zwitserland en 
de laatste een aangetekend stuk uit 1905 vanuit Engeland naar Elsas, toen nog Duitsland. Het originele tarief 
ingedrukt in de envelop is bestemd voor het binnenlandse tarief in Engeland. Er is bijgeplakt om te kunnen 
voldoen aan het hiervoor geldende tarief. 
 

(1) Geuzendam: catalogus van de postwaardestukken van Nederland en Overzeese Rijksdelen. Een 
uitgave van de Nederlandse Vereniging van Poststukken en Poststempelverzamelaars. 

De afbeeldingen zijn 
zonder uitzondering 
verkleind om ervoor te 
zorgen de bladindeling 
zo optimaal mogelijk op 
orde te krijgen. 
 
Deze brief is verzonden 
vanuit Solok naar 
Amsterdam 29-10-1924. 
Het tarief is bestemd 
voor scheepspost. 
Geuzendam 43 
 
Het is natuurlijk niet 
alleen Nederland enz. 
waar dit soort 
postwaardestukken 
verschenen zijn. 
Hieronder volgen nog 
enkele voorbeelden uit 
de rest van de wereld. 
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Stampie afwezig 

Door een knieoperatie ben ik helaas niet aanwezig op de verenigingsavond van 21 februari. 
Voor bestellingen en informatie ben ik bereikbaar: telefoon 06-28125774 of e-mail info@stampie.nl. 

Stampie 
Ton van der Wurff 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Decemberzegels in een velletje van 10 ?!?! 

Op de clubavond van januari attendeerde Pieter de Groot me er op, dat er ook 
Decemberzegels van 2016 zijn uitgebracht in velletjes met 10 zegels in plaats van 
21. In de NVPH Junior catalogus staan ze vermeld onder nummer V3474-3483. 

Het velletje staat inmiddels genoteerd voor € 16.50. Ik heb er nog een paar op de 

kop weten te tikken. Voor de liefhebbers zijn ze te koop voor € 8.00. Wees er wel 
snel bij, want op=op.  
Wellicht heeft Pieter er ook nog een paar te koop. 

Ton van der Wurff 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 
Ledenadministratie 

Als nieuw lid hebben wij Dhr. G. Holtkamp uit Vleuten kunnen registreren.  
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Filatelistische agenda 2017 
 

Datum Evenement Plaats Informatie 

10-11 februari Holland Coin Fair Fletcher hotel, Weigelia 
22, Leidschendam 

10: 16-21 
11: 10-16 
Toegang: € 5 

15-18 februari Stampex Business Design Centre, 
London-Islington 
(England) 

 

17-18 februari MPO postzegelveiling Energieweg 7, IJsselstein  

18 februari Postzegelmanifestatie Noord Sportcentrum De Hullen, 
Ceintuurbaan Zuid 6, 
Roden 

10-16 
Toegang: € 4 

18 februari Verzamelaarsbeurs Immitsj, Windmolen 75, 
Mijdrecht 

9:30-13 
Toegang gratis 

18 februari Apeldoornse Postzegel- en 
Muntenbeurs 

Wijkcentrum Het Bolwerk, 
Ravelijn 55, Apeldoorn 

10-16 
Toegang gratis 

21 februari Clubavond Postfris ‘68 De Schalm, Oranjelaan 
10, De Meern 

Vanaf 19:00 uur 

2-4 maart Internationale Briefmarken-
Börse 

MOC 
Veranstaltungszentrum 
Lilienthalallee 40, 
München 

2+3: 10-18 
4: 10-16 
Toegang gratis 

9-11 maart Biennale Espace Champerret – Hal 
B/C, Paris (France) 

 

16-18 maart Van Dieten postzegelveiling Bakkerstraat 22, 
Roermond 

 

 
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. 

 


