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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.
Hebt u inmiddels een emailadres en wilt u deze nieuwsbrief in het vervolg via de email ontvangen?
Geef dan uw emailadres door aan Marco Dijkhuizen, 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 2020 (onder voorbehoud)
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 (onder voorbehoud.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------Van de voorzitter
Het is zomer. Normaal gesproken zouden wij in juli en augustus met zomerreces zijn, maar de wereld is nog
verre van normaal. In de Zegelaer van juni stelden wij u een aantal vragen voor de maanden juli en augustus.
Een aantal leden heeft hierop gereageerd. Uit de antwoorden kwam duidelijk naar voren dat u het zeer op prijs
heeft gesteld dat wij het verenigingsleven op aangepaste wijze hebben laten doordraaien. Los daarvan vond het
merendeel van de inzenders wel dat wij als bestuur ook even een rustperiode moesten inlassen, zodat wij er in
september weer met frisse moed tegenaan kunnen gaan.
We nemen deze aanbeveling ter harte en zetten in de maand augustus onze werkzaamheden voor de
vereniging op een laag pitje en geven ook de inleveraars van kopij en de redactieleden van de Zegelaer de
gelegenheid om zonder tijdsdruk onbezorgd van de zomer te genieten en op adem te komen in deze hectische
tijd.
Dat betekent dat u in augustus geen Zegelaer en veiling van ons in uw (digitale) brievenbus kunt verwachten
maar wel blijven we nadenken over hoe we op een coronaveilige manier in september verder kunnen gaan.
In de Zegelaer die nu voor u ligt vindt u de einduitslag van de ladderprijsvraag, een oproep van de beheerders
van de stuiverboeken om voor de snuffelaars onder ons een zo coronaveilig roulatiesysteem op te zetten en
heeft veilingmeester Alle nog een schriftelijke veiling bijgevoegd.
Wij wensen u een fijne, zonnige en gezonde zomerperiode/zomervakantie toe en zien u graag in september
terug.
Janny Vierbergen
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In Memoriam Hans Kraaibeek 1962-2020
Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het bericht dat de voorzitter van de KNBF Johannes
Willem (Hans) Kraaibeek op dinsdag 23 juni te Stadskanaal is overleden.
Wij hebben Hans leren kennen als een postzegelman in hart en nieren die altijd begaan was met het wel en
wee van de aangesloten verenigingen. Zo nam hij tijdens onze jubileumviering in 2018 de moeite om vanuit
Stadskanaal naar De Meern te komen om ons te feliciteren.
Medio 2018 werd bij hem kanker geconstateerd maar volgens de specialisten in een goed beheersbare
vorm. Twee maanden geleden vertoonden zich vreemde bijverschijnselen, die van dergelijke aard waren
dat de ziekte onbeheersbaar werd.
Wij verliezen in Hans een zeer betrokken Bondsvoorzitter en wensen zijn familie alle sterkte toe bij het
verwerken van dit grote verlies.
Janny Vierbergen-Eversen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------De ladderprijsvraag
Met de oplossingen van ladderprijsvraag 3 zijn we aan het eind van de ladder gekomen.
We hopen dat u, door te zoeken naar de antwoorden, op een andere manier naar postzegels bent gaan kijken
en dat wij u wat puzzelplezier hebben gegeven. Een mens is nooit te oud om te leren zegt het spreekwoord en
ondanks het feit dat ik zelf de vragen heb verzonnen en dus dacht alle antwoorden te weten, heb ik heel wat
bijgeleerd, ben ik nog meer op een andere manier naar de zegels gaan kijken en heb ik me nog meer verdiept
in de geschiedenis rondom de zegels.
Met de oplossing van ladderprijsvraag nr. 3 hebben alle inzenders hun eindplaats op de ladder bereikt.
Alle inzenders ontvangen een prijs. Hoe hoger op de ladder, hoe hoger de prijs.
Bij de eindstand van de ladder is het wel duidelijk dat dhr. F. Rademaker samen met dhr. T. v.d. Wurff de
bovenste tree hebben bereikt op de ladder. De extra prijs die STAMPIE beschikbaar heeft gesteld gaat naar
dhr. F. Rademaker. Wij proberen zo snel mogelijk alle gewonnen prijzen aan de inzenders te doen toekomen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---De ladder
Dhr. F. Rademaker
Dhr. T. v.d. Wurff
Dhr. R. Visser
Dhr. G. v.d. Vliet
Dhr. J. Tienhoven
Dhr. R. Mulder
Mw. J. Wagevoort
Dhr. J. Sangers
Dhr. M. Dijkhuizen
Dhr. V. Timmerman
Dhr. J. Kling

-

100 + 50 =
100 + 50 =
95 + 45 =
90 + 45 =
90 + 40 =
75 + 45 =
77 + 42 =
65 + 45 =
50 + 45 =
40 + 50 =
0 + 20 =

150 punten
150 punten
140 punten
135 punten
130 punten
120 punten
119 punten
110 punten
95 punten
90 punten
20 punten

De maandprijs gaat dit keer naar dhr. V. Timmerman.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Oplossing ladderprijsvraag nr. 3
Vraag 1

(2 punten) Op het Rode Kruiszegel NVPH 695 vinden we een Pelikaan met 3 jongen.
Ook op een beurszegel in blok nr. 6 uit 2019 vinden we een roze Pelikaan en tot slot
noemden enkele inzenders nog zegel NVPH 2678 waarop de Fokker XVIII PH-AIP
Pelikaan afgebeeld staat.

Vraag 2

(2 punten): Florence Nightingale, die als bijnaam had ‘De dame met de lamp’, vinden we op diverse
zegels in Europa afgebeeld o.a. Mi 498 België, Mi 4049 Hongarije en Mi 540 GrootBrittannië.
Ton van der Wurff vond op zegel NVPH 608 haar mannelijke tegenhanger.

Vraag 3

(3 punten): Op welk Nederlands zegel staat een afbeelding van de vier jaargetijden?
De vraag was eigenlijk fout gesteld en heeft menigeen hoofdbrekens gekost, want er is
niet één zegel gevonden waarop alle vier de jaargetijden tegelijk zijn afgebeeld.
Zelfs naar de 4 jaargetijden van Vivaldi werd gezocht.
Nederland heeft wel diverse series/boekjes uitgegeven met de 4 jaargetijden.
Op de zegels 544/547, 1749/1752, 1814/1817 zien we dus lente, zomer, herfst en
winter. Op 10 augustus 2019 kwam het blokje Openbaar Vervoer in Nederland uit.
De achtergrondkleuren van de zegels verwijzen naar seizoenen en aardse elementen.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vraag 4
(3 punten): Een altaar staat afgebeeld op zegel 1134. Het altaar is gewijd aan de godin Nehalennia
en is afkomstig uit de Zeeuwse Delta. Op zegel 1355 zien we het altaar van de domkerk
van Utrecht afgebeeld.
Vraag 5

(5punten): Een romeinse X ofwel 10 zien we o.a. op zegels 212/19, 654, 768 waarop een
Slingerklok staat, in het jaartal op de zegels 1877a+b en op kerstzegel 2014.

Vraag 6

(5 punten): Een molen uit Zuid-Holland vinden we op de zegels NVPH 244, 788 en 3072.
Een molen uit Zeeland vinden we op zegel NVPH 3077.
Op blok 2495 Mooi Nederland Vlissingen vinden we een windmolen.

Vraag 7

(5 Punten): In welk land werd als eerste de postcode ingevoerd?
In diverse grote steden was al snel na het invoeren van de postzegel behoefte aan een
postindeling. In Londen was dat in 1857.
In Oekraïne werd in 1932 de postcode ingevoerd, gevolgd door Duitsland in 1941.
Oekraïne was dus het eerste land waar de postcode werd ingevoerd.

Vraag 8

(5 punten): In Curaçao ontstond in 1918 een gebrek aan zegels van 1 cent. De postzegels van 2 en
2½ cent werden daarom gehalveerd verkocht aan het loket.
In Nederland was in 1921 in Kampen een gebrek aan portzegels van ½ en 2½ cent,
daarom werden gehalveerde portzegels van 1 en 5 cent gebruikt.

Vraag 9

(10 punten): Er zijn diverse soorten lantaarns afgebeeld op Nederlandse zegels.
Een straatlantaarn vinden we o.a. op zegels 1069, 1224, 2345A en op interneringszegel
IN2. Een helmlantaarn op 582, een koetslantaarn vinden we op zegel 422 en een
handlantaarn op 608. Ook kerktorenlantaarns zijn te vinden op zegel 1834 en 2523 A
en B. In Berlijn vinden we straatlantaarns op zegels 603/606.

Vraag 10 (10 punten): Afgestempelde postzegels konden hergebruikt worden omdat de afstempelinkt
afwasbaar was. Om dit te voorkomen werden de postzegels op geprepareerd papier
gedrukt. Het zegelbeeld verdween als sneeuw voor de zon zodra zij in aanraking met
water kwam.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------Schriftelijke veiling
Beste leden,
Het Corona virus heeft een behoorlijke impact op al ons doen en laten waaronder ook de filatelie. In februari
zaten we nog gezellig in De Schalm onze hobby te beoefenen en daarna was het samenkomen plots volledig
over. Heel erg jammer maar het kon niet anders.
Ik heb de afgelopen maanden voor de liefhebbers een drietal Schriftelijke Veilingen gecreëerd. Na een
aarzelend begin in april kwamen in juni 16 biedingen bij mij binnen. Hier kreeg ik een positief gevoel van omdat
het voor mij nogal wat extra werkzaamheden, dus tijd, betekend.
Die tijd heb ik gelukkig voldoende en door het zelf rond te brengen heb ik ook nog eens, wel op gepaste
afstand, leuk contact met velen van jullie.
Om het zomerreces niet te lang te maken heb ik voor juli SV 04 gemaakt, deze is als bijlage toegevoegd bij De
Zegelaer en alle foto’s staan weer op de website van Postfris ’68.
De uiterste inzetdatum is 21 juli 21.00 uur, zet een reminder in jullie agenda om het niet te vergeten.
Hopelijk zit er weer iets voor jullie bij en groeit het aantal bieders wederom.
In augustus komt er geen SV en hoe we er in september voorstaan en wat we kunnen/mogen doen is nog
volledig onzeker. De Schalm heeft inmiddels een 1e voorstel gedaan over hoe we een clubavond/veiling zouden
kunnen organiseren maar daar kunnen we als Postfris ’68 nog onvoldoende mee uit de voeten. Hopelijk vinden
de verantwoordelijke instanties het tegen die tijd verantwoord om de maatregelen ietsje te verruimen en zouden
we wel iets kunnen organiseren.
Voorlopig blijft het dus nog een groot vraagteken.
Rest mij tot slot u allen een goede zomerperiode te wensen en blijf gezond.
Alle Wuring
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stuiverboeken rondzending
Het bestuur is aan het onderzoeken wanneer we de verenigingsavonden weer veilig kunnen houden. Het is
allerminst zeker dat we op de verenigingsavonden veilig in de boeken kunnen snuffelen en de boeken zo van
hand tot hand gaan. De bibliotheek hanteert bijvoorbeeld in verband met Corona een 36 uur quarantaine voor
boeken. In de tussentijd is het natuurlijk jammer dat we niet kunnen snuffelen in de boeken en de verzameling
kunnen aanvullen.
Het bestuur is daarom voornemens om een stuiverboeken roulatie in de zomer op te starten, zodat u een set
met boeken thuis kan doorbladeren en zegels kan aanschaffen.
Hoe werkt het:
1. U krijgt een set boeken met aftekenlijst van een lid (of deze haalt op indien geen vervoer beschikbaar
is).
2. U checkt bij overdracht of de boekenset compleet is, de enveloppen met kleine bedragen bij de set
zitten en of alle voorgaande leden hebben afgetekend.
3. Deze laat u 36 uur/1,5 dag staan om te desinfecteren.
4. Max 5 dagen om de set te bekijken. Eerder doorgeven mag.
a. Uiteraard gaan we ervanuit uit dat u de boeken en zegels netjes behandelt
b. Aan het einde telt u de uitgenomen zegels en rekent u het bedrag uit (5ct per zegel)
c. Uitgenomen bedrag overmaken op rekening penningmeester o.v.v.: lidnummer, stuiverboeken
set(nummer). Bedragen lager dan €2,00 mogen ook in een gesloten enveloppe in de set (o.v.v.:
lidnummer, stuiverboeken set(nummer)).
d. Het uitgenomen bedrag en betaalwijze schrijft u op de aftekenlijst en tekent u af.
5. Wegbrengen van de boeken naar een volgend lid.
NB.
•
•
•
•
•
•

Hou bij het doorgeven een veilige afstand van elkaar aan.
Alleen doorgeven en ontvangen als u geen corona verschijnselen heeft.
Het kan zijn dat we u vragen ook de set boeken op te halen, omdat niet alle leden beschikken over
vervoer.
Bij vakantie kan de set doorgegeven worden aan het volgende lid.
De boeken worden tussendoor steekproefsgewijs geteld.
Bij afwijkingen of twijfel neemt u contact op met secretariaat.postfris68@gmail.com of 06-41191128.

Wilt u meedoen? Geef dit dan door aan secretariaat.postfris68@gmail.com.
Geeft u ook aan of u beschikt over vervoer en of u zou willen halen en brengen. Bij het schema houden we ook
rekening met de vakanties, geeft u daarom ook even aan welke periode u op vakantie gaat. Dan houden we
daar rekening mee.
David Koopman
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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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