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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 Marco Dijkhuizen doorgeven? 

U blijft dan verzekerd van een juiste ontvangst van de Nieuwsbrief. 
 

 
Bijeenkomsten: 
Met uitzondering van juli en augustus, op de 3e dinsdag van de maand (tenzij anders aangegeven) in  
‘De Schalm’, Oranjelaan 10, De Meern, vanaf 19:00 uur. 

Contributie 2020 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 2020 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. 
Marco Dijkhuizen, Wilhelminalaan 5, 3451 HJ Vleuten, e-mail: marco@mdijkhuizen.nl.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Data verenigingsavonden 2020 

21 januari veiling 
18 februari  veiling + verloting 
17 maart* veiling + algemene vergadering  
21 april veiling + verloting 
19 meil veiling 
16 juni* veiling + verloting 

15 september veiling + verloting 
20 oktober veiling 
17 november veiling + algemene vergadering begroting 
15 december* veiling + (Kerst)verloting 
 
*= wisseling stuiverboeken  

Verzamelbeurs van 9.00 tot 12.00 uur: Zaterdag 11 april; zaterdag 28 november 2020. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Van de voorzitter 

Met een, ondanks een belangrijke voetbalwedstrijd op de tv, toch drukbezochte verenigingsavond hebben we 
op dinsdagavond 10 december met een leuke veiling, kratten vol stuiverboeken en een loterij met prijzen in de 
kerstsfeer het jaar 2019 afgesloten.  

We beginnen weer aan een nieuw jaar en dus wens ik u mede namens alle bestuursleden behalve heel veel 
postzegelplezier natuurlijk ook een heel goed maar vooral een gezond 2020 toe. 

Binnen het bestuur is het jaar al heel goed begonnen want op 01-01-2020 werden onze secretaris en zijn vrouw 
verblijd met de komst van dochter Rosa. 
Vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd. 

Wat gaat er in 2020 gebeuren? 
Op dinsdagavond 21 januari startten we het nieuwe jaar met een gezellige verenigingsavond. Zoals gebruikelijk 
heeft onze veilingmeester weer een voor elk-wat-wils veiling in elkaar gedraaid, halen we de stuiverboeken uit 
de kast zodat u op zoek kunt gaan naar dat ene zegeltje wat u nog mist, kunt u bij onze bibliotheek diverse 
catalogi tegen een schappelijke prijs lenen of gewoon met uw mede verzamelaars gezellig de laatste 
(postzegel)nieuwtjes uitwisselen. 
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Ledenadministratie 
Na vele jaren de ledenadministratie voor ons verzorgd te hebben, heeft Jan Sangers deze taak overgedragen 
aan Marco, onze penningmeester. Langs deze weg bedanken we Jan voor zijn inzet. 
Dus verhuist u, krijgt u een nieuw telefoonnummer, e-mailadres of iets anders wat van belang is voor onze 
ledenadministratie dan kunt u dat vanaf heden doorgeven aan Marco. 

Contributie 
Met de komst van 2020 begint ook ons nieuwe verenigingsjaar. 
Dat betekent dat de penningmeester uw contributiebetaling voor het verenigingsjaar 2020 graag zo spoedig 
mogelijk tegemoetziet (de hoogte van de contributie en het banknummer vind u elders in deze Nieuwsbrief). 

Postzegelbeurzen 
Ook in 2020 hebben we twee postzegelbeurzen gepland in de Schalm. Op zaterdagmorgen 11 april en 28 
november bent u van 9.00 tot 12.00 uur van harte welkom, hetzij als bezoeker, hetzij als standhouder. Voor het 
geld hoeft u het niet te laten, want zowel de entree als het reserveren van een tafel kost u niets. Een tafel 
reserveren kunt u bij Gert. 

Stuiverboeken   
Tot nu toe hebben we nog geen echte winterse dagen gehad. Maar mochten die er nog komen, dan kunt u 
lekker bij de warme kachel voor volgend seizoen alvast stuiverboeken maken. Inleveren kan bij David en Gert. 

Rondzending 
Ook voor de rondzending geldt dat voor het nieuwe seizoen boekjes nog steeds welkom blijven. 

Veilingen 
Goede veilingkavels zijn nog steeds welkom bij veilingmeester Alle. 

Ik hoop u op de verenigingsavond van 21 januari weer te ontmoeten. 

Janny Vierbergen-Eversen 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- 
Nieuwe postzegeluitgiften Nederland 

U heeft van mij nog te goed de uitgifte van de postset Rail Away uitgegeven op 1 augustus 2019 bestaande uit 
een postzegelvel met 5 persoonlijke postzegels en 5 ansichtkaarten. De uitgifte houdt verband met de 200e 
uitzending van het veel bekeken EO programma Rail Away. De zegels laten de volgende treinen zien: Trem 
Turistico in Brazilië, Trein van de Rhähtische Bahn in Zwitserland, Berchtesgadener Land Bahn in Duitsland, 
Santa Theresatram in Brazilië en de Stoomtrein van de Furka Pas in Zwitserland. Op het postzegelvel is verder 
de Agawa Canyon Tour Train in Canada afgebeeld. 
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Op 31 juli 2019 verscheen een velletje met slechts 1 zegel onder de titel “Een kaart blijft langer hangen” ter 
ondersteuning van het werk van de Vereniging Wenskaart Nederland, die ijvert voor het sturen van 
wenskaarten om op een persoonlijke en mooie manier aandacht aan elkaar te geven. 

Op 5 november 2019 kwam het velletje uit dat refereert naar het Chinese huidige jaar van het Varken en het 
komende jaar van de Rat. Op 1 februari 2019 kwam al een velletje uit met twee keer het Varken-zegel. De kans 
is dan ook groot, dat begin volgend jaar ook een velletje met twee keer de Rat-zegel er in uitkomt. 
 

Op 5 november 2019 werd een postset uitgegeven in het kader van “Beleef de natuur” met als thema Bomen en 
bladeren. De set bestaat uit een postzegelvelletje met drie postzegels en 3 ansichtkaarten. 

Even een correctie op mijn vorig artikel. Naast de velletjes Beeld & geluid en Fotografie van het thema Terug 
naar de 20e eeuw zijn op 4 november 2019 namelijk ook de volgende velletjes uitgekomen: Huishouden, Mode, 
Interieur en Speelgoed. 
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Ik sluit af met een overzicht van de uitgiften voor de eerste helft van 2020. Een en ander onder voorbehoud. 

Uitgiftedatum Thema Onderdeel 

2 januari Beleef de natuur Roofvogels en uilen 

2 januari Typisch Nederlands Rookworst 

24 februari Beleef de natuur Boerenlandvogels 

24 februari Typisch Nederlands Wortelen 

23 maart Oude landkaarten  

23 maart Typisch Nederlands Hagelslag 

4 april 75 jaar bevrijding  

6 april Typisch Nederlands Tompouce 

11 mei PostEurop – Oude postroutes Thurn & Taxis 

11 mei Fietshistorie  

15 juni Typisch Nederlands Bitterballen 

15 juni Beleef de natuur Kustvogels 

 

Ton van der Wurff 
(bron Postnl) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Beleef de natuur 

Op 2 januari zag een nieuwe uitgifte in de serie Nederlandse serie “Beleef de natuur” het levenslicht. Dit keer 
met een afbeelding van roofvogels en uilen. We gaan ze even langs. Van links naar rechts op de bovenste rij: 
Visarend (Pandion halaetus), Wespendief (Pernis apivorus), Rode wouw (Milvus milvus), Velduil (Asio 
flammeus) en Grauwe Kiekendief (Circus pygarchus). En op de onderste rij: Torenvalk (Falco tinnunculus), 
Blauwe Kiekendief (Circus cyaneus), Boomvalk (Falco subbuteo), Ransuil (asio otus) en Zeearend (Haliaetus 
albicilla). 

Ton van der Wurff 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Duitsland vervolg VI 

Nadat ik een maandje heb overgeslagen wegens verhuizing ben ik nu weer voldoende op orde om verder te 
gaan met ons verhaal over filatelie in het Duitse Rijk. De Germaniazegels die we in de vorige aflevering gezien 
hebben waren vanaf 1900 tot in 1921 uitgegeven en zijn vanzelfsprekend niet de enige zegels uit die periode. 
Interessant is ook om uitvoerig de “representatieve” afbeeldingen uit het Duitse keizerrijk” te behandelen. 
Deze series kenmerken zich door de nodige type afwijkingen die niet voor iedereen gemakkelijk te 
onderscheiden zijn. Ik wil met u proberen helderheid in deze lastige materie te scheppen. 
De ontwerpen zijn van Frenzel (1M), Lipinsky (2M) en de Reichsdruckerei (3 en 5Mark).  
 

De eerste serie met deze afbeeldingen is uitgebracht 1 april 1900. Niet alleen de typeverschillen maar ook nog 
bij de 1 Mark zegels drie verschillende kleuren rood. 

 
Bij de 2 Mark onderscheiden we twee typen. Bij type I is het eind van het bladornament open 
  
 

 
 
Het gaat om dit kleine open rondje. Bij type II is dit volledig gevuld in zwart. U 
ziet een sterk vergrote afbeelding. Een goede loupe is geen overbodige luxe. 

Bij de 3Mark                                            is het door het stempel lastiger  
te zien. Aan                                             deze zegel is te zien dat de  
teugel strak         staat. Kenmerkend voor type II. 

Een ander kenmerk is dat onder het borstschild                                           een wit vlak te zien is. Nu even niet 
vanwege het stempel. Bij type I is de teugel   n              iets gebogen en aan de  
bovenzijde iets breder dan onderin.                                                              Het bovenlichaam van de  
Keizer is iets naar achteren gericht.                  gericht.  

Bij de 5 Mark zijn er drie kenmerken die bepalen                    welk type het betreft. In de  
catalogus worden vier typen beschreven. Type I                                             en type II kunnen we zelf 
onderscheiden. Voor de typen III en IV is een keurmeester nodig. Ik vrees dat we daarover zelf geen  
zekerheid kunnen verkrijgen. De typen III en IV zijn na-gekleurd (geretoucheerd). Type III met rood en wit en 
type IV met alleen wit. 
 
                                            Hier ziet u type II afgebeeld. Het cijfer 5 is dunner dan bij  
                                            bij type I. Helemaal rechts in beeld staat minister 
                                            Bötticher met volledig oor. Bij type I is geen oor te zien. 
                                            De letter R in Reichspost is bij II voorzien van uitstekende  
                                            uiteinden terwijl bij I de R zo goed als recht is.  
 
        
 volledig oor. 
 
    Uitstulpingen boveneind en beide voeten                                   
    van de R. 
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Door digitaal de afbeeldingen te vergroten hebben we een geweldig hulpmiddel in handen. Ook de 
smartphone kan hierbij helpen. Download de app Loep Plus (vergrootglas van Digitalchemy,LLC). Hiermee kan 
je met de camera van uw telefoon eenvoudig en op uw gemak de postzegel bekijken met de gewenste 
vergroting. 
 

De afbeeldingen hier getoond komen allen uit eigen collectie. Nadat in 1902 dezelfde zegels werden 
uitgegeven met als opschrift Deutsche Reich komen we wederom de nodige variaties tegen. Bij de typen I en II 
is het simpel tellen van tandinggaten. Type I heeft een tandingsverhouding van 26:17 en type II 25:16.    
 

                      
                              25:16             26:17                                   
 

Ook de kleurvariaties zijn aanwezig. Moeilijkheid is te bepalen of het kleurverschil opgetreden is door licht 
invloeden of werkelijk de juiste kleuren zijn. Bij de 3 en 5 Mark zijn de kleurverschillen alleen te bepalen nadat 
de zegel is opgelicht onder een UV lamp. Ook staan er uitgiftedata aangegeven in de catalogus.  
Bij gestempeld kunnen deze data behulpzaam zijn bij het bepalen van het juiste type. 
 
De 2 Mark is in mei 1902 met afwijkende stralenkrans uitgegeven. Om deze verschillen goed te laten zien is 
een scan gemaakt vanuit de catalogus. Het scannen van de zegels geeft een minder helder beeld dan deze 
afbeeldingen uit de catalogus. 

 
 

Ook in 1905 werd deze serie nog eens uitgegeven, maar nu met watermerk 1 (ruiten). Kamtanding 14-14½ en 
tandingsverhouding 26:17. Met betrekking tot de kleurverschillen bij de 3 Mark en de 5 Mark is een UV lamp 
nodig om de kleurverschillen te ontdekken. In alle gevallen is controle op plaatfouten nuttig. 
Twee druktypen komen voor. Net als bij de Germaniazegels is er een vredesdruk en oorlogsdruk. Raadpleeg de 
catalogus hoe deze te onderscheiden. Ook kunnen datumstempels behulpzaam zijn bij het onderscheid. Vanaf 
maart 1915 kan men de oorlogsdruk aantreffen. Veelal is deze druk wat wazig en gedrukt op dof ruwer papier. 
Bij de oorlogsdruk komen net zoals bij de 1902 serie twee tandingsverhoudingen voor. Tanding 14-14¾. Met 
deze hulp moet het mogelijk zijn de oorlogsdruk ten opzichte van de vredesdruk te onderscheiden. 
Ook bestaan er nog diverse zijden ongetand en watermerk met ringen. Als u kans ziet deze exemplaren te 
bemachtigen bent u een gelukkig mens. 
Net als bij de Germaniaserie lopen deze ontwerpen door tot de laatste uitgiften in 1920. 
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      Nu staan op het gebouw van de Reichtspostambt vlaggen. 
 

De tanding is 14¾-14½. Bij de 1M is een UV-lamp nodig voor aantonen van  
kleurverschil. Bij de 1½M onderscheiden we drie kleurtypen en bij de 2½ M maar liefst                                            
zes kleurtypen. Later in 1920 werden er nog drie zegels uitgegeven met opdruk wegens 
tariefsverhoging. 

 
 

Ook bij deze drie laatste uitgiften van de representatieve afbeeldingen zijn er kleurverschillen. 
  
Op deze wijze hebben we, samen met de Germania serie, lang lopende series uit begin 1900 kunnen volgen. 
Zo ziet u maar weer dat er een rijkdom aan variaties kan zitten in dit soort series. 
Mogelijk vindt u deze behandeling wat ver gaan. Dit gaat verder dan alleen maar zegels in een stockboek 
stoppen. Het onderzoeken van dit soort zaken geeft mij voldoening en zorgt ervoor dat ik nog geregeld 
ontdekkingen doe in mijn verzameling.  

Jan Sangers 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Operatie Stampie 

Door een operatie ben ik helaas verhinderd op de verenigingsavond van 21 januari. Mijn vrouw Joke neemt de 
honneurs voor Stampie die avond waar. 

Stampie info@stampie.nl 
Ton van der Wurff 06-28125774 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ledenadministratie 

Dhr. J. van Paradijs uit Haarzuilens heeft zijn lidmaatschap per 01-01-2020 opgezegd. 

Als nieuw lid hebben wij kunnen verwelkomen: 
Dhr. J.Th. den Ouden uit Zeist 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
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. 

  


