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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
16 juni*

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 28 november 2020.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Van de Voorzitter
Beste leden
U heeft ongetwijfeld de berichtgeving over het Coronavirus meegekregen. De regering heeft alle samenkomsten
tot 1 juni verboden. Het bestuur van Postfris’68 is daarmee genoodzaakt om alle activiteiten van de vereniging
in april en mei af te gelasten.
De postzegelbeurs van 11 april alsmede de verenigingsavonden van 21 april en 19 mei zijn afgelast.
Nu het Coronavirus de hele wereld flink op zijn kop heeft gezet en onze bijeenkomsten noodgedwongen
minstens tot 1 juni stil zijn komen te liggen zijn we als bestuur naarstig naar alternatieven op zoek gegaan om
onze leden toch te blijven betrekken bij onze vereniging.
Daarom blijven we in ieder geval in de komende maanden onze nieuwsbrief De Zegelaer uitgeven en vind u
hem zoals gebruikelijk in uw (digitale) brievenbus.
Helaas moesten we de rondzenddienst voortijdig stoppen en is inzage in de stuiverboeken op dit moment niet
mogelijk maar in deze nieuwsbrief starten we een prijsvraag waarmee u uw filatelistische kennis kunt testen en
op het moment dat ik dit schrijf zijn mijn medebestuursleden druk bezig om nog wat ideeën uit te werken.
Hopelijk heeft u tijdens de afgelopen maanden voldoende materiaal op onze veilingen ingekocht en kunt u, nu
we helaas gedwongen heel veel binnen zitten, de dagen doorkomen met het uitoefenen van uw hobby. Wij van
onze kant verwachten daarom voor het nieuwe seizoen een record aantal rondzendboekjes en stuiverboeken
van u en ook de veilingmeester heeft ruimte genoeg om al uw kavels, zodra het kan, in ontvangst te nemen.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wij denken aan jullie en jullie denken eventjes aan ons,
dan voelt het ondanks de afstand toch een beetje dichtbij !!
Namens bestuur Postfris’68
Janny Vierbergen-Eversen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------

In memoriam de heer J.J. de Wit 4-6-1937 – 19-3-2020
Met ontsteltenis moesten wij vernemen dat ons gewaardeerd lid de heer J.J. de Wit op 19 maart 2020 is
overleden.
De heer de Wit was vanaf 1994 lid van onze vereniging. Omdat het voor hem wegens ziekte onmogelijk was
om onze verenigingsavonden te bezoeken, zijn Anne-Marie en ondergetekende op 29 januari jl. nog bij hem
op bezoek geweest om hem persoonlijk de pen voor 25 jaar lidmaatschap van de vereniging te overhandigen.
Wij zullen de heer de Wit binnen Postfris ‘68 missen en wensen zijn vrouw en verdere familie veel kracht en
sterkte toe om dit verlies te dragen.
Janny Vierbergen-Eversen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Ladderprijsvraag
Om verveling bij de leden wat tegen te gaan plaatsen we in de maanden april, mei en juni een ladderprijsvraag.
Er zullen telkens 10 vragen gesteld worden, waarvoor men bij de juiste beantwoording een totaal van 50 punten
kan scoren. Iedere maand zal uit de inzenders met het hoogste aantal punten een winnaar getrokken worden
voor de maandprijs.
Het behaalde puntentotaal wordt elke maand in een ladder verwerkt. Aan het eind van die drie maanden kan
men dus maximaal 150 punten gescoord hebben. Alle deelnemers aan de ladderprijsvraag ontvangen een prijs.
Elk punt op de ladder heeft een prijswaarde en hoe meer punten hoe aantrekkelijker de prijs.
De oplossing van deze puzzel dient uiterlijk 30 April 2020 in ons bezit te zijn.
Oplossing sturen naar: janny@vierbergen.nl of naar Janny Vierbergen, Wielingenplein 17, 3522 PC Utrecht.
Vraag 1

(2 punten): Wat is een brugpaar?

Vraag 2

(2 punten): Waar werd de eerste Nederlandse postzegel gedrukt?

Vraag 3

(3 punten): Wat is een rode Cayena en op welk zegel binnen ons koninkrijk staat hij afgebeeld?

Vraag 4

(3 punten): Welke Nederlandse zegels werden noodgedwongen ongetand uitgegeven?

Vraag 5

(5)punten): Nu wij zoveel mogelijk binnen moeten blijven zijn al onze uitjes de mist in gegaan.
We zullen een alternatief uitje moeten verzinnen en gaan dus over de hele wereld op
zoek naar een postzegel met ui(tjes). Kunt u er een vinden?

Vraag 6

(5 punten): Tot voor kort ging men massaal op Pokémon jacht, maar nu de scholen dicht zijn gaat
de jeugd op berenjacht. Ze proberen zoveel mogelijk beren te spotten. Ook u zetten we
op berenjacht. Op welke postzegels (Nederland of wereld) vind u een Teddybeer?
Noem er minstens 3.

Vraag 7

(5 Punten): Wie was M.P. Pattist en op welk zegel binnen ons koninkrijk staat hij afgebeeld?

Vraag 8

(5 punten): Wanneer werd voor het eerst door de K.L.M. post vervoerd?

Vraag 9

(10 punten): Op welk traject was dat?

Vraag 10 (10 punten): In welk jaar, op welke dag en waar werd de Wereldpostvereniging opgericht?
Wat zal het doel hiervan geweest zijn?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Veiling
Beste Leden,
In het voorwoord van Janny heeft u kunnen lezen dat Postfris’68 in deze crisistijd enige andere activiteiten voor
de leden aan de dag wil leggen welke niet gebonden zijn aan het fysiek samenkomen.
Een daarvan is een “SCHRIFTELIJKE VEILING” en hiervoor zijn een aantal spelregels nodig die nader in een
bijlage zijn uitgewerkt.
De meesten van u kennen het fenomeen schriftelijk bieden wel maar voor de volledigheid toch nog een kleine
uitleg hoe Postfris’68 e.e.a. heeft ingericht.
Enkele dingen hebben we noodgedwongen moeten veranderen. Tot en met de februari versie kon u het
veilingoverzicht van de website halen, printen en nam u het mee naar de clubavond. U krijgt nu, zolang we door
de crisis niet in De Schalm bijeen mogen komen, een veilinglijst in Excel bij uw Zegelaer toegestuurd. Ook
ontvangt u een pdf-overzicht met foto’s van de veilingkavels voor een eerste indruk en een bijlage met de
spelregels.
De veilingkavels zijn op dezelfde wijze omschreven en de veilinglijst ziet er bijna hetzelfde uit als in het
verleden. Nieuw is dat er een vakje voor uw naam en uw lidnummer opgenomen is en er is een kolom aan
toegevoegd waarin u het maximale bedrag van uw bod per kavel kunt vermelden. Het invullen van uw
biedbedragen, uw naam en lidnummer doet u na het downloaden op uw scherm, wanneer u alles heeft
ingegeven slaat u de file op uw computer op zodat u hem daarna als bijlage aan de veilingmeester kunt sturen.
Graag extra attentie dat u geen punt gebruikt tussen euro en eurocenten maar een komma.
Uw maximale bod behoeft niet te allen tijde het afslagbedrag te worden, dit is afhankelijk of er meerdere bieders
zijn. Wanneer u de enigste bieder bent dan wordt de kavel voor de inzetprijs aan u toegekend, ongeacht uw
eigen bod. Als u de hoogste bieder bent, maar zijn er meerdere leden die geboden hebben, dan wordt bij het
vaststellen van de afslagprijs naar de hoogte van de andere gedane biedingen gekeken. In onderstaand
schema is getracht enige duidelijkheid te geven op welke manier de afslagprijs dan wordt vastgesteld.
Verder hebben we een extra service toegevoegd aan de veilinglijst. U moet daarvoor het Excel overzicht
downloaden naar uw computer en op uw scherm laten staan. U zult dan zien dat de kavelnummers aangepast
zijn, ze zijn nu bij het schriftelijk bieden rood van kleur en wanneer u hierop met de muisknop klikt dan krijgt u
een foto van de betreffende kavel op uw scherm te zien. Dit duurt een aantal secondes omdat uw computer de
foto van de website van Postfris’68 moet halen. Wilt u meer details van de veilingkavel bekijken dan kunt u deze
foto ook nog vergroten.
Voorbeelden vaststelling koopprijs:
INZET MAXIMALE
BOD
€ 1.00 € 1.00
€ 1.00 € 1.25
€ 1.00 € 1.50
€ 1.00 € 2.00
€ 1.00 € 2.00
€ 1.00 € 2.00
€ 5.00 € 5.00
€ 5.00 € 5.50
€ 5.00 € 6.00
€ 5.00 € 6.50
€ 5.00 € 7.00
€ 5.00 € 7.00
€ 5.00 € 7.00
ENZ

NAAST
LAGERE BOD
GEEN
GEEN
€ 1.25
€ 1.50
€ 1.75
€ 2.00
GEEN
GEEN
€ 5.50
€ 6.00
€ 6.00
€ 6.50
€ 7.00

GUNNING
€ 1.00
€ 1.00
€ 1.50
€ 1.75
€ 2.00
€ 2.00
€ 5.00
€ 5.00
€ 6.00
€ 6.50
€ 6.50
€ 7.00
€ 7.00

Enigste bieder
Enigste bieder
Conform het biedschema, naast lagere bod + € 0.25
Conform het biedschema, naast lagere bod + € 0.25
Conform het biedschema, naast lagere bod + € 0.25
Eerste bieder met het hoogste bod
Enigste bieder
Enigste bieder
Conform het biedschema, naast lagere bod + € 0.50
Conform het biedschema, naast lagere bod + € 0.50
Conform het biedschema, naast lagere bod + € 0.50
Conform het biedschema, naast lagere bod + € 0.50
Eerste bieder met het hoogste bod

Mocht u over het voorgaande en na het lezen van de toelichting (zie bijlage) vragen hebben of wanneer iets u
niet helemaal duidelijk is bel me 06 46681387.
Alle Wuring
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Duitsland VIII
We zijn aanbeland in het jaar 1925, midden in de periode van de Weimar republiek (1918-1933). Het waren
roerige tijden voor Duitsland. De onvrede was zo groot dat partijen aan de flanken van het politieke spectrum
veel aandacht kregen. Bij verkiezingen in 1930 kreeg de communistische partij 77 zetels en de NDSAP maar
liefst 107 zetels. Nog geen twee jaar daarvoor in 1928 leverde de NDSAP 12 zetels in de Rijksdag. Zo is Hitler
op democratische wijze aan de macht te komen. Na grote druk uitgeoefend te hebben op Rijkspresident Paul
Hindenburg werd Hitler Kanselier. De rest is geschiedenis en Duitsland ging een inktzwarte periode tegemoet.
Alle gebeurtenissen ten spijt richten wij ons op de filatelie in de periode 1925-1933.
Aanvankelijk was het uitgiftebeleid betrekkelijk neutraal. Er werd aandacht geschonken aan Duitse
landwapenen en beroemde personen uit de Duitse geschiedenis. Pas in 1927 verschenen er postzegels met de
beeltenis van president Paul Hindenburg.

Bayern

Sachsen

Gottfried Leibnitz

Johan S. Bach

Albrecht Dürer

Ook de luchtpostzegels van 1926 met een afbeelding van een adelaar paste in dit rijtje. Al deze zegels zijn,
naast de vellen van 100, ook in postzegelboekjes verschenen. De serie van beroemde personen zijn ook nog
als rolzegels uitgegeven. Ook de latere serie met landswapen die in 1926 verscheen was er eentje met toeslag
om de noodhulp te kunnen bekostigen. Zo ook de eerste serie van het Duitse Rijk met een staatshoofd van
1927 is uitgegeven als noodhulpzegels. Deze noodhulp was bestemd om de TeNo te financieren. Om deze
omvangrijke organisatie van geldmiddelen te voorzien zijn er de nodige toeslagzegels uitgegeven.
De Technische Nothilfe was het technisch noodkorps dat werd opgericht door Otto Lummitzsch op 30
september 1919 en het had in deze periode als doel de stakingen of opstanden te breken door de vitale
publieke diensten zoals spoorwegen, watervoorziening, gasproductie, postbedeling, elektriciteitsstations,
voedselvoorziening, enz. te beschermen. Tijdens de Weimarrepubliek stond Duitsland op de rand van een
burgeroorlog en werden al deze voorzieningen bedreigd door sabotageacties en wilde stakingen. De TeNo
groeide vanwege het Verdrag van Versailles in deze periode uit van een militaire groepering tot een
vrijwilligersorganisatie. De leden waren hoofdzakelijk personen uit de conservatieve middenklasse inclusief een
grote groep studenten. Tijdens de Weimarrepubliek werd de TeNo door de arbeidersklasse gezien als een
bedreiging en werkte de KPD (Duitse communistische partij) in de hand. Toen de economische toestand tijdens
de laatste jaren van de Weimarrepubliek erop vooruitging en er slechts sporadisch stakingen waren, werd het
TeNo korps hoofdzakelijk gebruikt als technische reserve en gaf het hulp aan de Duitse natie tijdens
natuurrampen. Vanaf 1931 geraakte de TeNo meer en meer betrokken in de Freiwilliger Arbeitsdienst en werd
later gecontroleerd door de Reichsarbeitsdienst

Wel heel apart is dat je aan de zegels niet kan zien dat het toeslagzegels zijn. Nergens staat dat op de zegel
vermeld. Bij de 8 Pf is er een toeslag van 7 Pf de andere drie zegels hebben gewoon 100% toeslag.
Een bijzondere uitgave zijn de zegels van de IAA dat staat voor 10 de Tagung des Internationalen Arbeitsamtes
(10de vergadering van de internationale arbeitsbureaus). Mijn persoonlijke uitdaging is om alle zegels echt
gelopen in bezit te krijgen. Dat is bij deze serie mij nog
niet gelukt. Uiteindelijk komt er in 1925 een langlopende
serie met de beeltenis van de President Paul Hindenburg.
Kort hierna verschijnen de eerste Zeppelinzegels. Razend
populair bij vele verzamelaars, zeker de echt gelopen
br
ieven
brieven zijn onbetaalbaar voor de gemiddelde
v
verzamelaar. Op veilingen heb ik meerdere malen
geboden op dergelijke brieven. Kennelijke hadden andere bieders diepere zakken om te investeren.
4

De Zegelaer, Nieuwsbrief Postfris ’68

8e jaargang – nummer 4 – april 2020

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dat neemt niet weg dat het prachtige
zegels zijn die zeker getoond moeten
worden.
Als laatste in 1928 verschijnt er nog een
serie met landenwapens waarbij er een
aan
aantal vellen uitgegeven zijn waarbij het
watermerk staand is in plaats van liggend.
Ook deze serie is als noodhulp
uitgegeven. Het laat zich raden dat de serie met staand watermerk letterlijk en figuurlijk onbetaalbaar is
vanwege de zeldzaamheid. Deze zegels zijn ook verschenen in boekjes.
zegels

De politieke onrust nam toe en we zitten in het verkiezingsjaar waarin de invloed van de NDSAP sterk toenam.
Het is het jaar na de beurscrash van Wallstreet 1929. De tijd na deze crash wordt ook wel de grote depressie
genoemd. De Weimarrepubliek gaat ten onder aan parlementaire onmacht. Er zijn intriges van de landadel en
industriebaronnen. Straatgevechten tussen communisten en nationaalsocialisten. Dit alles bezorgde Hitler de
macht in 1933. In dat jaar trekt Duitsland zich terug uit de Volkenbond en zegt het verdrag van Versailles op.
Er blijven maar noodhulp zegels uitgegeven worden. In de uitgave van 1929 is de toeslag verminderd van 100%
naar maximaal 50%

Bremen

Lippe-Detmond

Lübeck

Mecklenburg-Strelitz Schaumburg-Lippe

In dit geval toch maar de postfrisse serie getoond. Waar kunnen we zien hoe hoog de toeslag is van deze
zegels? In het ovaal aan links vanuit het midden naar beneden toe zien we + met een bedrag. Erg klein
uitgevoerd en zeker bij gestempeld vaak moeilijk te zien. Ook verschenen in postzegelboekjes.
Voor de langlopende serie zijn er in 1930 aanvullende waarden uitgebracht van Hindenburg. Later dat jaar
werden er twee Zeppelinzegels uitgegeven ter gelegenheid van een bijzondere vlucht. De Zuid Amerika vlucht
van het luchtschip Graf Zeppelin. Ook daar heb ik een aantal malen naast gegrepen bij veilingen. Er wordt meer
op geboden dan ik ervoor over heb. Hierbij kan de wereldcatalogus www.stampworld.com ons van dienst zijn.
In mei 1930 verschijnt de eerste zegel met waarde
aanduiding in Reichsmark, zoals boven in de zegel is
te zien.

beze

bezettingsmacht

Op 30 juni zijn er twee zegels uitgegeven om de terugtrekking van de Rijnland
te vieren.

Ook in 1930 ter gelegenheid van een internationale postzegel

Na de Eerste Wereldoorlog werd Rijnland door
geallieerde troepen bezet. Het Verdrag van Versailles
bepaalde dat het Rijnland gedemilitariseerd moest
worden als buffer tussen Duitsland enerzijds en Frankrijk,
België, Luxemburg en in mindere mate Nederland
anderzijds. In 1930 trokken Franse, Belgische en Britse
troepen zich terug.
In 1936, op bevel van Adolf Hitler trokken Duitse troepen, in
strijd met het verdrag van Locarno het gedemilitariseerde
Rijnland binnen.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Later dat jaar nog eens verschenen als noodhulpzegels. Met dien verstande dat het watermerk in de zegels van
het velletje een ander is dan die van de noodhulpzegels. Het velletje is een gewild verzamelaarsobject en
derhalve ook hoog genoteerd in de catalogus.
1931 was een uiterst rustig postzegeljaar. Een aanvullende waarde van de Hindenbrug en een extra Zeppelin
zegel van 1Mark in rood en een drietal Zeppelin zegels vanwege een bijzondere vlucht naar het noordelijke
poolgebied. Zie ook https://en.wikipedia.org/wiki/LZ_127_Graf_Zeppelin#Polar_flight_(1931)
zelfde zegels
als uit
het velletje
IPOSTA

Dom en raadhuis Aken

Branderburger Tor

Schloss en Dom
Mariënwerder

standbeeld op de Main
brug van Würzburg

Als laatste nogmaals een noodhulpserie met Duitse gebouwen, gevolgd door twee zegels vanuit deze serie met
opdruk van de nieuwe waarde, inderdaad ook weer noodhulpzegels. Het betrof geen prijsstijging maar daling.
Verder dat jaar verschijnen er nog
een aantal zegels met de
President Paul van Hindenburg.

Bronnen: Wikipedia, Stampworld en de Duitsland Speciaal.

Jan Sangers
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------

Ledenadministratie
Het lidmaatschap van Dhr. E. van Amsterdam uit Utrecht is beëindigd.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---Ieder lid van Postfris '68 dat een nieuw lid aanbrengt ontvangt een kadobon van € 10,--!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------Postzegelgereedschap 3 – De loep
Met de uitdrukking “een tuintje zo groot als een postzegel” wordt aangegeven, dat het een klein tuintje
betreft. De meeste postzegels zijn namelijk erg klein. Wil je de details op de postzegel zien, dan is een
loep nodig, ook wel vergrootglas genoemd. Voor munten geldt overigens hetzelfde.
Waar moet op gelet worden bij de aanschaf van een loep?
Het belangrijkste is natuurlijk de vergrotingswaarde van de loeplens. Er zijn drie groepen:
Loepen met een vergrootlens 2-3x
Deze zijn geschikt voor het bekijken van een gehele zegel of munt. Details kunnen grofweg
bekeken worden. Zie de lenzen in deze groep als een leesbril.
Loepen met een vergrootlens 5-7x
Details als plaatfouten en tekst kunnen hiermee beter bekeken worden. De lens wordt wel kleiner,
dus het overzicht wordt minder.
Loepen met een vergrootlens 10-20x
Ook nog kleinere details en afwijkingen worden met deze lens zichtbaar.
Daarnaast zijn er nog microscopen, die de allerkleinste details laten zien.
Steelloepen
Bij een steelloep zit de lens op een steel.
De steel kan sierlijk dun of robuust zijn en van kunststof,
aluminium, rozenhout of verchroomd zijn.
De glazen of acryl lens kan in een dunne of wat dikkere houder
zitten of zelfs randloos zijn. Vergrotingen variëren tussen 2 en
10x. De lensdiameter varieert tussen 35 en 90 mm.
Sommige loepen hebben een tweede, kleinere lens in de lens
met een hogere vergrotingswaarde. Zeg maar twee lenzen in één.
Omdat bij het bekijken van een postzegel of munt licht erg belangrijk is, hebben sommige loepen een
ingebouwde verlichting. In de moderne loepen zijn dat meestal een of twee LED-lampjes gevoed door
cel- of staafbatterijen.
Van stof en vet op de lens wordt het zicht niet beter. Maak de lens dan ook regelmatig schoon met
een brillendoekje en bewaar de loep in een hoes.
Prijzen van steelloepen variëren van ongeveer 5 tot 35 euro.
Inslagloepen
Inslagloepen zijn kleine loepen, die ingeklapt worden in een etui
of houder.
De meestal glazen lens zit in een houder, die weggeklapt wordt.
Vergrotingen variëren van 3 tot 30x. De diameter van de lens
varieert tussen 17 en 40 mm.
Precisielopen, ook wel juweliersloepen genoemd, hebben een
drielenzenstelsel om lensfouten te voorkomen.
Bij sommige inslagloepen kunnen twee of drie verschillende lenzen worden voorgedraaid.
Sommige inslagloepen hebben LED verlichting en er is er een, die ook nog een UV lamp heeft.
Ze zijn klein en makkelijk mee te nemen. Na gebruik kunnen ze veilig weggeklapt worden in hun etui
of houder.
De prijzen lopen uiteen van ongeveer 10 tot 45 euro.

Zakloepen
Bij de zakloep wordt de lenshouder recht in of uit de houder
geschoven. De houder dient dan als handgreep. Meestal bevat
de houder een of meerdere LED lampjes, soms aangevuld met
een UV lampje, op knoopcellen of oplaadbaar via een USB
kabel.
Vergrotingen van 2.5 tot 45x met rechthoekige lenzen van
acrylglas.
Prijzen tussen ongeveer 9 en 30 euro.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------Dradentellers
Dradentellers komen uit de stoffenindustrie en zijn erg
compact, omdat de drie delen van de dradenteller
opvouwbaar zijn. Ze zijn dan ook makkelijk mee te nemen. In
de grafische wereld worden ze lijnenteller genoemd.
Vergrotingen tussen 2.5 en 12x.
Sommige dradentellers hebben een LED lampje op
knoopcellen.
De behuizing is van kunststof of messing.
Prijzen tussen ongeveer 9 en 49 euro.
Multifunctionele loepen
Bij deze loepen zijn meerdere functies verenigd. Zo hebben ze
meerdere vergrotingsmaten, soms aangevuld met een
minimicroscoop, van 2.5 tot 55x.
De lens voor de kleine vergroting is rechthoekig, de lenzen voor
de grotere vergroting en die van de minimicroscoop zijn rond.
De loepen hebben een of meerdere LED lampjes en een UV
lampje op batterijen of knoopcellen.
Prijzen variëren tussen ongeveer 10 en 12 euro.
Standloepen
Standloepen worden ook wel staande loep of opzetloep genoemd. Ze worden op het
object geplaatst. De vergroting varieert van 5 tot 10x.
De behuizing is van metaal en dan uitgevoerd met LED lampjes of doorzichtig.
De prijs varieert tussen ongeveer 8 en 27 euro.
Leeslinialen
Een leesliniaal bestaat uit een
glasheldere acryl liniaal met in
het midden over de gehele
lengte een 2.5x lens van
24x210 mm. Over 150 mm is op de liniaal een
maatverdeling afleesbaar. Aan het uiteinde zit
een tweede lens, die 5x vergroot.
Prijzen rond 8 euro.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------Tafelloepen
In deze groep vallen de tafelloepen, die ofwel op een
standaard zitten of met een klem vast te zetten zijn. Deze
loepen hebben allemaal LED verlichting op batterijen of via
USB. Vergroting 1.75 tot 6x.
Bij de duurdere tafelloepen zorgen de LED’s voor “daglicht”
en deze zijn wat beweeglijker.
Prijzen tussen ongeveer 21 en 70 euro.
Loepbrillen
Bij de loepbrillen zijn
een of twee loepen
op een brilmontuur
gemonteerd. Deze
brillen zijn voorzien
van LED verlichting.
Vergrotingen 1.5 tot 25x. Prijzen tussen
ongeveer 16 en 20 euro, maar ook voor rond de 115 euro is een loepbril te
vinden.
Oogloep
De oogloep is een juweliers- of horlogemakersloep, die vlak voor het oog
gehouden wordt tussen wenkbrauw en jukbeen, waardoor de handen vrij blijven.
Met een 10x vergroting van een acryllens met een diameter van 21 mm en een
LED lampje op knoopcellen is een postzegel of munt uitstekend te bekijken. De
prijs is rond de 10 euro.
Microscopen
Voor de professionele verzamelaar zijn er de
microscopen. Er zijn zoommicroscopen met een vergroting van 20 tot 100x in
een prijsklasse tussen ongeveer 20 en 30 euro.
Digitaal
Moderne varianten zijn de digitale microscoop en de
macrolens.
Bij de microscoop zijn vergrotingen mogelijk tot wel 500x. De
afbeelding wordt getoond op een eigen beeldscherm en is
van daar naar een PC te sturen of wordt direct naar het
beeldscherm van een PC gestuurd. Op de PC kan de
afbeelding met meegeleverde software worden opgenomen,
opgeslagen en bewerkt.
Een macrolens maakt met behulp van de camera van een
smartphone of een tablet een digitale microscoop. De
vergroting hierbij is tot 60x. Beelden kunnen op de
smartphone of tablet worden opgeslagen. Prijzen variëren
tussen rond 23 euro voor de macrolens tot tussen ongeveer
105 tot 200 euro voor de microscoop.
Stampie
Ton van der Wurff
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Overzicht van postzegelevenementen
Let op: Dit is een overzicht van de geplande evenementen. Op het moment, dat ik dit overzicht naar de redactie
van de Nieuwsbrief stuur, is het totaal onduidelijk of deze evenementen ook doorgaan. Check daarom de
betreffende websites voordat u er heen gaat.
Wanneer?
midden april

Wat?
De Hollandse Postzegel- en
Muntenveiling

18 april

Postzegelruilbeurs

20-21 april

Karel de Grote Muntenveiling

25 april

Filanumis Ansichtkaarten en
Poststukken

25 april

Verzamelaarsbeurs VV DRV

Eind april

Riedijk veilingen

2 mei

Verzamelaarsbeurs met
hoofdmoot Filatelie

2 mei

Postzegelbeurs

9 mei

Veiling Leopardi

14-16 mei

Internationale
Briefmarkenmesse

16 mei

De Nederlandse postzegel- en
muntenveiling

Waar?
Wijkcentrum
Wijkwaard, Alkmaar
Het Parochiehuis,
Gerberastraat 6,
Aalsmeer
Recreatiecentrum ’t
Witven, Velthoven
Euretco Expo Center,
Meidoornkade 29,
Houten
Willisstee, Pieter
Joostenlaan 24, Wilnis
Noordeinde 41, Den
Haag
Sport- en
recreatiecentrum De
Brake, Oosteinderweg
19, Nunspeet
Wijksteunpunt
Bilderdijkhof,
Bilderdijkhof 1,
Uithoorn
Leopardi,
Rijssensestraat 203B,
Nijverdal
Messehaus Sud Halle
1A, Norbertstrasse,
Essen (D)
Leeuwenveldseweg
14, Weesp

Hoe laat?

Kost dat?

9:30-15

Gratis toegang
Gratis parkeren

9:30-16

Toegang € 4
Gratis parkeren

9:30-13

Gratis toegang
Gratis parkeren

9:30-15

Toegang € 3
Gratis parkeren

10-14

Toegang € 1
Gratis parkeren

Gratis toegang
14: 10-18
15: 10-18
16: 10-17

Gratis toegang
Betaald
parkeren

Ton van der Wurff
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Termijn Schriftelijk biedingen.
Nogmaals wil ik u erop attenderen dat het uiterste inzendtijdstip van uw biedingen 21-4-2020 21.00 uur is.
Biedingen die na dat moment binnenkomen tellen niet meer mee.
Alle Wuring
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------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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