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8e jaargang – nummer 3 – maart 2020

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
17 maart*
21 april
19 mei
16 juni*

veiling + algemene vergadering
veiling + verloting
veiling
veiling + verloting

15 september
20 oktober
17 november
15 december*

veiling + verloting
veiling
veiling + algemene vergadering begroting
veiling + (Kerst)verloting

*= wisseling stuiverboeken
Verzamelbeurs van 9.00 tot 12.00 uur: Zaterdag 11 april; zaterdag 28 november 2020.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Van de voorzitter
Zoals gebruikelijk even een terugblik naar de verenigingsavond van februari.
De zaal zat vol enthousiaste leden die voor de laatste maal nog druk snuffelden in de stuiverboeken van
Mijdrecht, want in maart gaan de kratten met stuiverboeken weer geruild worden.
Eén maal in de twee maanden staat ook een loterij op ons programma en Anna-Maria had deze keer naast de
filatelistische prijsjes en de potten honing -die altijd gretig aftrek vinden- ook gekozen voor prijsjes die al in het
teken van de lente stonden; Ook de Boerenjongens en de Advocaatjes (eventueel voorzien van slagroom)
zullen er best ingegaan zijn. Verder werden op deze avond natuurlijk de laatste (postzegel-)nieuwtjes
uitgewisseld en bij de bibliotheek weer diverse catalogi geleend.
Tot slot was er natuurlijk de veiling en omdat er enthousiast geboden werd, veranderden vele kavels van
eigenaar en kon onze veilingmeester Alle aan het eind van de avond met een brede lach naar huis.
Naast onze leden mochten we op deze avond ook twee gasten uit ons buurland België begroeten en konden we
aan het eind van de avond één van hen, de heer A. Cocquyt, als nieuw lid bijschrijven. Welkom.
De verenigingsavond van 17 maart staat voor de deur en zoals gebruikelijk staat deze avond in het teken van
de Algemene Ledenvergadering (ALV). Elders in deze Zegelaer vindt u de agenda en de bijbehorende
stukken voor deze vergadering.
Op deze avond zullen er waarschijnlijk weer nieuwe kratten met stuiverboeken van een collega-vereniging
aanwezig zijn. Vriendelijk verzoek ik u om deze boeken tijdens de ALV even dicht te slaan.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Waar zijn we verder mee bezig of bezig geweest?
Postzegelbeurzen
In het voorjaar en in het najaar organiseren wij steeds een postzegelbeurs.
De eerste beurs van dit jaar is op zaterdag 11 april a.s.
U bent van 9.00 tot 12.00 uur van harte welkom, hetzij als bezoeker, hetzij als standhouder op deze beurs.
Dus heeft u iets in de aanbieding waar u uw medeverzamelaar misschien een plezier mee doet, reserveer dan
een tafel bij Gert. Voor het geld hoeft u het niet te laten want zowel de entree als het reserveren van een tafel is
gratis.
Contributie
De penningmeester heeft van een aantal personen de contributie over het verenigingsjaar 2020 nog niet
ontvangen. Hij ziet uw betaling, hetzij per bank, hetzij contant op onze verenigingsavond graag zo spoedig
mogelijk tegemoet (voor de hoogte van de contributie en het banknummer, zie elders in deze Nieuwsbrief).
Rondzending
Voor het nieuwe seizoen 2020/2021 geldt dat rondzendboekjes nog steeds welkom blijven.
Dubbele zegels waar uw collega-verzamelaar misschien naar op zoek is?
Maak eens een rondzendboekje!
En wilt u zelf ook een rondzending ontvangen? Overleg dan even met Janny.
Veiling
Om iedere maand weer een veiling van zo’n 150 kavels te maken is onze veilingmeester Alle nog steeds op
zoek naar goede veilingkavels.
Heeft u iets? Neem dan contact met hem op.
Stuiverboeken
Veel leden hebben al stuiverboeken voor het seizoen 2020/201 ingeleverd.
De kratten beginnen al aardig vol te raken. Wilt u nog stuiverboeken inleveren? Doe dit dan zo spoedig
mogelijk, want vol=vol.
Ik zie u graag op dinsdagavond 17 maart.
Janny Vierbergen-Eversen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Agenda voor de Algemene Vergadering van Postzegelvereniging Postfris ’68 op dinsdag 17 maart 2020,
aanvang 20.00 uur.
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Opening.
Mededelingen.
Ingekomen stukken.
Verslagen
a) Algemene Vergadering van 19 maart 2019.
b) Algemene Vergadering van 19 november 2019.
Algemeen jaarverslag 2019.
Financieel verslag 2019.
Verslag van de kascontrolecommissie.
Decharge van het bestuur.
Verkiezing van de kascontrolecommissie.
Bestuursverkiezing.
Rondvraag.
Sluiting.

Ad 4, 5 en 6. Zie de bijlagen
Ad 10.
Aftredend is Marco Dijkhuizen. Marco stelt zich wederom herkiesbaar.
Kandidaten voor een bestuursfunctie worden verzocht zich aan te melden bij het bestuur.
Op deze avond wordt u een kop koffie of thee aangeboden.
------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verslag van de Algemene Vergadering (AV) op 19 maart 2019.
1. Opening
De vicevoorzitter opent de vergadering. Er waren 33 leden aanwezig.
2. Mededelingen
Er zijn berichten van verhindering binnengekomen van de Dhr. Dijkhuizen, Dhr. Muntjewerf en Mw. Koornstra.
3. Ingekomen stukken
Geen
4. Verslagen AV
a. Verslag van de AV van 20 maart 2018. Geen vragen of opmerkingen. Het verslag is vastgesteld.
b. Verslag van de AV van 20 november 2018. Geen vragen of opmerkingen. Het verslag is vastgesteld.
5. Algemeen jaarverslag 2018
Geen vragen of opmerkingen. Het verslag is vastgesteld.
6. Financieel verslag 2018
Er is een verlies gemaakt van €330,- in verband met het jubileum. Harry de Caes geeft de complimenten voor
het behalen van een €700,- beter dan begroot resultaat. Het bestuur geeft aan dat de veiling goed heeft
gedraaid en er een aantal mooie schenkingen zijn gedaan aan de vereniging.
7. Verslag van de kascontrolecommissie
De voorzitter leest de bevindingen van de kascontrolecommissie voor. De financiële administratie van
Postfris’68 inclusief die van de rondzendingen over het kalender- en boekjaar 2018 zijn zorgvuldig en correct
uitgevoerd. De kascontrolecommissie complimenteert de penningmeester en stelt voor het bestuur te
dechargeren. Er zijn geen vragen over het verslag van de kascontrolecommissie. De leden van de
kascontrolecommissie worden met applaus bedankt voor hun werkzaamheden.
8. Decharge van het bestuur
De Algemene Vergadering neemt het voorstel van de kascontrolecommissie over en dechargeert het bestuur
over het gevoerde financiële beleid 2018.
9. Verkiezing van de kascontrolecommissie
Gerrit van der Vliet heeft er twee termijnen op zitten is niet meer herkiesbaar. Mw. Paardekoper blijft
beschikbaar. Adri Kerkhof stelt zich beschikbaar als lid van de kascontrolecommissie. Dhr. Kling stelt zich
beschikbaar als reserve lid.
10. Reglementen
a. Huishoudelijk reglement: Jan Sangers geeft aan dat het goed is dat dit reglement in lijn is gebracht met
de AVG. Het huishoudelijk reglement wordt aangenomen en is vanaf nu van kracht.
b. Rondzendreglement: Jan Sangers vraagt zich af of nummerstempels nog zijn toegestaan. Janny: Ja.
Voorts geeft Jan aan dat er opgelet moet worden met pen/viltstift ivm doordrukken. Janny geeft aan dat
dit op het briefje in de doos komt te staan. Jan vraagt ook hoe de rondzending verzekerd is. Janny geeft
aan dat we zijn verzekerd bij de bond. Het rondzendreglement wordt aangenomen en is vanaf nu van
kracht.
c. Het veilingreglement wordt aangenomen en is vanaf nu van kracht.
d. Stuiverboekenreglement: In art 7.1 staat nog een d-t fout. Deze zal worden aangepast. Het
stuiverboekenreglement wordt aangenomen en is vanaf nu van kracht.
11. Bestuursverkiezing
Aftredend zijn Janny Vierbergen, David Koopman en Alle Wuring. Alle drie hebben zich herkiesbaar gesteld. Zij
worden onder applaus herkozen.
Martin Adelaar stelt zich verkiesbaar als bestuurslid. Hij wordt met applaus verkozen.
12. Rondvraag
Alvorens aan de rondvraag te beginnen laat de voorzitter weten dat er twee 25-jarige jubilarissen zijn, Dhr. De
Wit en Langenberg. Helaas zijn ze niet aanwezig en zullen later het geschenk ontvangen. De voorzitter gaat
over tot het bedanken van alle vrijwilligers voor hun inzet het afgelopen jaar.
Janny Vierbergen bedankt:
• De rondzendleiders Zomer, Oppelaar, Troost, Kerkhof, Wuring en Berrens.
• Dhr. Sangers voor de ledenadministratie.
• Dhr. Van der Vliet en mw. Paardenkoper voor de kascontrole commissie.
• Dhr. Van der Grift voor de hulp bij de veiling.
• Mw. Van Mourik voor het beheer van bibliotheek.
• Dhr. Berrens, Koopman en Brunt voor de stuivertjesboeken.
• Dhr. en mw. Den Boer, dhr. Van der Wurff en dhr. Sangers voor de Zegelaer.
• De heren Sangers, Wuring en Van der Wurff voor de taxatiecommissie.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Dhr. Van den Bor voor beheer van het archief.
Als blijk van waardering krijgen deze vrijwilligers een fles Postfriswijn en Willy een goed gevuld paasei.
Janny bedankt ook de bestuursleden voor hun inzet het afgelopen jaar.
Dan krijgt David de microfoon om Janny voor haar inzet als rondzendleider en voorzitter te bedanken.
Bij de rondvraag wordt nog gevraagd naar het afreken verlies van de stuivertjesboeken. David geeft aan dat 5%
van de zegels niet is afgerekend. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, maar binnen de ingecalculeerde
bandbreedte. Door de provisie van 10% wordt hier geen verlies op gemaakt.
12. Sluiting
De voorzitter dankt eenieder voor zijn/haar aandacht en sluit de vergadering.
David Koopman
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Verslag van de Algemene Vergadering (AV) op 19 november 2019.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering. Er waren 42 leden aanwezig.
2. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen
3. Begroting 2020
De penningmeester licht de begroting toe. Het jaar 2019 wordt waarschijnlijk met een kleiner verlies dan
aangegeven in de begroting afgesloten, dit komt door schenkingen en een goed veilingresultaat. De begroting
voor het komende jaar is aan de voorzichtige kant en op geen winst of verlies begroot. Er is ook €200,gereserveerd voor vernieuwing van de catalogi uit de bibliotheek en er wordt nog gekeken of er nog een avond
met bijzonder tintje kan worden georganiseerd.
De contributie kan ongewijzigd blijven. Derhalve wordt de contributie voor 2020 vastgesteld op €18,- voor een
standaard lidmaatschap.
Dhr. Visser vraagt naar de schenkingen. Marco geeft aan dat de vereniging soms schenkingen van oud
verzamelaars of erven van verzamelaars krijgt. Deze worden geveild ten bate van de vereniging. Hiervan
kunnen dan bijvoorbeeld nieuwe catalogi worden aangeschaft.
Dhr. Visser vraag ook hoe het zit met het negatieve resultaat van de rondzending in de realisatie t/m oktober
2019. Marco geeft aan dat de opbrengst van de rondzending pas aan het einde van het jaar wordt verrekend en
dat er nu alleen onkosten onder deze post staan. Op de eindafrekening wordt dus een positief resultaat
verwacht.
Uit de zaal komt nog een vraag of de vereniging is verzekerd tegen beschadiging en/of diefstal van de
stuiverboeken, rondzending, ed. Marco geeft aan dat we bij de KNBF zijn aangesloten en dat in dit
lidmaatschap (à €4,95 per jaar per lid) een voldoende dekkende verzekering is inbegrepen.
De begroting wordt unaniem aangenomen.
4. Rondvraag
Er zijn verder geen vragen.
5. Sluiting
De voorzitter dankt eenieder voor zijn/haar aandacht en sluit de vergadering.
David Koopman
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Algemeen Jaarverslag 2019.
In 2019 hebben we weer de gebruikelijke 10 verenigingsavonden gehad. We kunnen ons blijven verheugen op
een goede opkomst, bijna alle avonden hebben we een volle zaal. In het programma van de
verenigingsavonden is er iets gewijzigd in het schema van de verlotingen. Zo zijn er nu 5 (in plaats van 4)
verlotingen gehouden met leuke prijzen. Iedere bijeenkomst was er een veiling met ongeveer 150 kavels en
stonden de kratten met stuiverboeken ter inzage.
Er zijn 2 postzegelbeurzen georganiseerd op een zaterdagochtend in maart en november. De beurs in maart
was niet volgens plan in de grote zaal, maar in de kelder van de Schalm. Dit ging mis omdat de Schalm al bezet
was en dit niet was door gegeven aan Postfris. Dit maakte het lastig voor de mensen die slecht ter been zijn
maar desondanks was het een gezellige beurs.
Per 31 december is ons ledenaantal 90. Dit is één lid meer dan het voorgaande jaar en gezien de tendens
binnen de postzegelwereld een mooie prestatie. Ter stimulering van de groei (of behoud) van ons ledenaantal
blijft de bonus van €10,00 bestaan als een nieuw lid wordt aangebracht.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bestuur
Het bestuur is dit jaar uitgebreid met een zevende lid, Martin Adelaar.
Veiling
In het kalenderjaar 2019 zijn 10 veilingen georganiseerd. In totaal zijn 1512 kavels aangeboden, waarvan er
835 zijn verkocht. Dit komt overeen met 55 %, met andere woorden er was dit jaar een goede belangstelling
onder de aanwezigen. Het verbeterde aantal verkochte veilingkavels is ook beïnvloed door de aanwas van
nieuwe, actief biedende leden.
Per maand waren er aanzienlijke verschillen, september was het absolute dieptepunt met slechts 41% en
januari maakte weer veel goed met 67% verkochte kavels. Topper was de maand maart toen alle niet verkochte
kavels, na afloop, in een keer door een belangstellende werden afgenomen, score dus 100%.
Deze fluctuaties hebben verschillende oorzaken, om een paar te noemen:
- Belangrijkste reden is de kwaliteit van het aangeboden materiaal
- Op de 2e plaats het aantal aanwezige belangstellenden
- Wat ook meespeelt is de vraagprijs, goedkoop geprijsde kavels vinden eerder een afnemer dan de wat
duurdere exemplaren
- Tevens, maar in mindere mate, de weersomstandigheden en eventuele voetbalwedstrijden
Verkoopadvies
De Commissie Taxatie en Verkoopadvies bestond uit de heren Sangers, Dijkhuizen en Wuring. Op speciaal
verzoek heeft dhr. Adelaar eenmaal assistentie verleend.
In 2019 is de commissie 15x gevraagd om een postzegelverzameling te taxeren en een verkoopadvies uit te
brengen. Opgesplitst naar resultaat:
-

7 x Materialen geveild op clubavond
3 x Na uitbrengen van advies, niets meer gehoord
3 x Nog uit te voeren
1 x Materiaal achtergebleven
1 x Niet doorgegaan

Leden van de commissie hebben daarnaast op verenigingsavonden en verzamelbeurzen taxaties verricht van
kleinere collecties. In de meeste gevallen is het getaxeerde weer meegenomen, slechts in een paar gevallen
heeft het geleid tot een schenking van het getaxeerde aan de vereniging. Deze donaties zijn tijdens
verenigingsveilingen verkocht ten bate van de clubkas.
Rondzending
Het rondzendseizoen loopt van september tot juli van ieder jaar. In de maanden juli en augustus is, zoals
gebruikelijk, met de inzenders afgerekend en zijn alle rondzendboekjes retour gegaan. Dat betekende dus dat
alle rondzenddozen leeg op de plank stonden.
Gelukkig hadden meerdere leden van onze vereniging in de maanden ervoor al wat nieuwe rondzendboekjes
voor het seizoen 2019/2020 ingeleverd en konden we weer als vanouds rekenen op inzendingen van niet-leden
en van onze collega’s van Het Postmerk in De Bilt. Begin september 2019 konden we daardoor weer zo’n 30
dozen met een gevarieerd aanbod aan zegels rond laten gaan.
Op wat de deelnemers aan zegels uit de boekjes halen hebben we natuurlijk geen enkele invloed, maar de
penningmeester kon toch ook over het jaar 2019 een mooi bedrag in het financieel verslag opnemen.
Stuiverboeken
Afgelopen mei was het seizoen 2018-2019 voor de stuivertjes boeken afgerond. In het seizoen 2018-2019 zijn
er ongeveer 271.000 zegels op onze vereniging geweest. Hiervan zijn 18.000 zegels door onze vereniging
uitgenomen. Dit is 2.000 zegels meer ten opzichte van het vorige seizoen.
Bij de eindafrekening bleek dat circa 4% van de uitgenomen zegels niet afgerekend is. Dit is vergelijkbaar met
voorgaande jaren. Het resultaat over 2018-2019 van de stuiverboeken was ruim €64,- voor de vereniging.
Voor het seizoen 2019-2020 zijn in totaal 111.712 zegels ingeleverd. Dit is 15 duizend zegels meer dan het
voorgaande seizoen. Dit zijn 6 kratten met stuivertjesboeken. In onderstaande grafiek zijn de verkopen van de
stuiverboeken per jaar te zien. Seizoen 2019-2020 is bijgewerkt tot en met december. Te zien is dat in het
seizoen 2018-2019 er meer zegels dan ooit zijn uitgenomen en dat in het huidige seizoen de uitnamen achter
blijven ten opzichte van voorgaande jaren.
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Promotie
Om onze vereniging onder de aandacht te brengen van verzamelaars, die nog geen lid zijn van onze
vereniging, laten we iedere maand in de VAR, de Brug en in de agenda van RTV Utrecht een aankondiging
plaatsen, dat we een verenigingsavond hebben. Dit jaar hebben door het jubileum ook aandacht gekregen in de
VAR en Filatelie. Tevens heeft een aantal leden de vereniging het laatste weekend van augustus op de braderie
van Vleuten gepromoot.
Website
De website van Postfris ’68, www.pf68.nl, is bedoeld om de leden van de vereniging te informeren over allerlei
verenigingszaken. Zo vindt u er verenigingsnieuws, informatie over de bibliotheek, het lidmaatschap, de
rondzending, de veiling, de stuiverboeken, de verzamelaarsmarkt, het bestuur, de commissie Taxatie en
Verkoopadvies en ook alle Nieuwsbrieven. Ook niet-leden kunnen de website al aardig vinden. De website werd
in 2019 bijna twee keer zo vaak bezocht dan het jaar ervoor: totaal 76.201 tegen 40.750 in 2018. De piek lag dit
jaar ook hoger: op 2 april 2019 telden we 2329 bezoekjes.
Samenwerking
De samenwerking met de zusterverenigingen is in 2019 gecontinueerd. Met PV Uithoorn, VV De Ronde Venen
en PVV Utrecht en Omstreken op het gebied van de stuiverboeken. Met Postmerk in De Bilt was er
samenwerking op het gebied van het rondzendverkeer.
David Koopman, e.a.
26 februari 2020
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ledenadministratie
Als nieuw lid hebben wij kunnen verwelkomen:
Dhr. A. Cocquyt, Kruibeke (België).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Waardebonnen Stampie
In de verloting tijdens het 50 jarig jubileum van Postfris ’68 zaten een paar waardebonnen, die door Stampie ter
beschikking waren gesteld. Twee van die bonnen zijn nog niet verzilverd bij Stampie. Die bonnen liepen in
oktober 2019 af, maar kunnen nog tot en met de verenigingsavond van 16 juni a.s. ingeleverd worden. Kijk dus
nog even uw kastladen na. Wellicht bent u nog rijker dan u dacht.
Stampie
Ton van der Wurff
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------Postzegelgereedschap (2)
Postzegels worden gedrukt in vellen. De eerste zegels werden met een schaar uit de vellen geknipt.
Sommige lokettisten op het postkantoor knipten vast een paar postzegels uit voordat het loket open
ging. Hierdoor konden ze de zegels nog een beetje netjes uit het vel knippen. Als dat voorraadje op
was, dan moest het knippen snel gebeuren om de wachtrij niet al te lang te laten worden. Daardoor
kreeg je postzegels met dunne of geen rand en scheef geknipte zegels.
Al snel werden de postzegelvellen geperforeerd, zodat de zegels langs de perforatie uitgescheurd
konden worden. Daardoor ontstaan de tanden aan een postzegel en wordt de tanding genoemd. Bij
sommige zegels werden verschillende perforaties gebruikt. Zij hebben dan ook verschillende
tandingen. Soms kunnen die flink in prijs verschillen.
De wijze van vaststellen van een tanding is als
volgt. Neem een meetlatje en leg het op de zegel,
zodanig, dat de nulstreep precies in het midden
van een dalletje tussen twee tanden in valt. Dan
over 2 cm het aantal tanden tellen. Eerst de
tanding van de boven- of de onderzijde van de
zegel vaststellen, daarna van een van de
zijkanten. Bij een enkele zegel zijn ook de
tandingen van de boven- en onderkant en/of de
zijkanten verschillend.
Als er binnen de 2 cm bijvoorbeeld 13 tanden
worden gemeten, dan is de tanding 13. Bij het
meten kan de streep van de 2 cm op een gedeelte
van een tand uitkomen. Dan wordt de tanding in
het voorbeeld 13½, of 13¼ of 13¾. Tanding
13x12½ betekent boven- en onderzijde 13 tanden
Figuur 1. Tanding gemeten met een lineaal. De tanding is
op 2 cm, zijkanten 12½ tand op 2 cm.
10½.
Omdat het wel een beetje een gedoe is om op
deze wijze de tanding te meten, is er een hulpmiddel voor: de tandingmeter. Die is er in twee
varianten.
De eerste variant is een kaart waarop puntjes staan. Bij een serie
puntjes staat de tandingmaat. De postzegel wordt met de bovenof onderkant en vervolgens met een zijkant onder een serie
puntjes gelegd. Vallen de
puntjes precies in de
dalletjes tussen de
tandingen dan is de juiste
tanding gevonden. Vaak is
het even zoeken voordat de
juiste tanding gevonden is.
Het werkt dan ook handig
om eerst in de catalogus op
te zoeken welke perforaties
Figuur 2. Tanding gemeten met een
bij die zegel voor kunnen komen. tandingkaart. De tanding is 11.
Bij zegels op poststukken is deze
kaart niet te gebruiken. Daarvoor is een doorzichtige kaart
nodig. Deze wordt dan op de postzegel gelegd. De wijze van
Figuur 3. Tanding gemeten met een
meten is dan hetzelfde.
transparante kaart. De tanding is 13¼.
De tweede variant
is een doosje, waarin series nokjes zijn aangebracht. Bij
elke serie staat een tanding. Leg de zegel met een kant
tegen de nokjes en als een serie nokjes precies in de
gaten tussen de tanden valt, dan is de juiste tanding
gevonden.
Voor beide varianten van de tandingmeter geldt: probeer
ze allebei uit voordat je een tandingmeter aanschaft.
Stampie
Ton van der Wurff

Figuur 4. Tanding gemeten met Phila
Combibox. De tanding is 13¾.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Postzegelevenementen
Wanneer?

Wat?

14 maart

Veiling Leopardi

14 maart

Muntenveiling Jean Elsen et
ses Fils

16-20 maart

Muntenveilinghuis de Ruiter

19-21 maart

Hertogpost 2020

21 maart

Apeldoornse Postzegel- en
Muntenbeurs

21 maart

Postzegelruilbeurs

26-28 maart

De Nederlandse Postzegel- en
Muntenveiling

27-28 maart

Sběratel voorjaar

28 maart

Verzamelaarsbeurs VV DRV

1 april

AA Muntenveiling

4 april

Postzegelbeurs

4-5 april

Papermoney Fair

9-11 april

Van Dieten Postzegelveiling

10-11 april

Antwerpfila

11 april

Postzegelbeurs

midden april

De Hollandse Postzegel- en
Muntenveiling

Waar?
Leopardi,
Rijssensestraat 203B,
Nijverdal
Tervurenlaan 65,
Brussel (B)
Industrieweg 24,
Klaaswaal
Brabanthallen,
Diezekade 2, Den
Bosch
Wijkcentrum Het
Bolwerk, Ravelijn 55,
Apeldoorn
Het Parochiehuis,
Gerberastraat 6,
Aalsmeer
Leeuwenveldseweg
14, Weesp
Horel Olimpik
Congres, Praag (CZ)
Willisstee, Pieter
Joostenlaan 24, Wilnis
Stadhouderskade 12,
Amsterdam
Wijksteunpunt
Bilderdijkhof,
Bilderdijkhof 1,
Uithoorn
De Poffermolen 50,
Valkenburg
Theaterhotel De
Oranjerie, Roermond
Antwerp Expo, Jan
van Rijswijcklaan 191,
Antwerpen (B)
De Schalm,
Oranjelaan 10, De
Meern
Wijkcentrum
Wijkwaard, Alkmaar

Hoe laat?

Kost dat?
Gratis toegang

19: 10-17
20: 10-17
21: 10-16

Toegang € 5
Gratis toegang
en parkeren

9:30-15

Gratis toegang
Gratis parkeren

9:30-13

Gratis toegang
Gratis parkeren

10-14

Toegang € 1
Gratis parkeren

4: 9-18:30
5: 10-16

Toegang 4: € 12
Toegang 5: € 6
Parkeren
dagkaart € 6
(tarief 2019)

10: 10-17
11: 10-16

Toegang € 5
Gelegenheid tot
gratis parkeren

9-12

Gratis toegang
Gratis parkeren

Wijzigingen voorbehouden. Check de website van het evenement voor de meest up-to-date gegevens.
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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