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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 (onder voorbehoud) 

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

Verzamelbeurs van 9.00 tot 12.00 uur: Zaterdag 28 november 2020. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Van de Voorzitter 

Beste leden, 

BLIJ 

Ja, het bestuur was super blij toen het in september na de verenigingsavond naar huis ging. Eindelijk hadden 
we na een half jaar weer een verenigingsavond kunnen houden. En ook al was het een verenigingsavond met 
diverse aanpassingen, de aanwezige leden genoten zichtbaar van het feit dat ze elkaar weer konden 
ontmoeten, in verenigingsverband de stuiverboeken konden inzien en de laatste (postzegel)nieuwtjes en 
roddels met elkaar konden uitwisselen. 

Wij, als bestuur, hadden goede hoop dat corona langzaam op de terugtocht was en dat de wereld zachtjes aan 
weer een klein beetje normaal zou worden. We hadden, samen met enkele leden, alweer plannen klaarliggen 
voor een leuke invulling van de verenigingsavond van oktober. Maar helaas nu zijn wij 

VERDRIETIG 

want we hebben de laatste weken moeten constateren dat corona weer in volle hevigheid aan het oprukken is 
en dat de overheid nieuwe en aangescherpte maatregelen heeft genomen. 

Omdat het grootste gedeelte van onze leden tot de meest kwetsbare groep behoort en het risico van besmetting 
te groot wordt, hebben we met pijn in ons hart moeten besluiten dat  

DE VERENIGINGSAVOND VAN 20 OKTOBER NIET DOOR KAN GAAN 

We hebben onze plannen voor een leuke invulling van de verenigingsavond jammer genoeg even in de ijskast 
moeten zetten, maar gaan natuurlijk door met datgene wat we al opgezet hebben zoals de schriftelijke veiling, 
het uitwisselen van de kratten met stuiverboeken, de rondzending en de ladderprijsvraag. 

Misschien heeft u zelf nog aanvullende ideeën, geef ze aan ons door!! Wellicht kunnen we er mee aan de slag. 

Blijf gezond allemaal. 

Janny Vierbergen 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
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Veiling 

Regeren is vooruitzien zegt het spreekwoord en dus heeft veilingmeester Alle ruim voor zijn knieoperatie ervoor 
gezorgd dat de schriftelijke veiling voor oktober op de plank lag. Zie elders in de Zegelaer en op de website. 

We wensen vanaf deze plaats Alle een spoedig herstel. 

Stuiverboeken 

In de vakantieperiode zijn we begonnen met het zo veilig mogelijk laten rouleren van de kratten met 
stuiverboeken. 
Er zijn momenteel 6 kratten in omloop en de deelnemers zijn enthousiast. In het schema dat David heeft 
opgesteld is nog ruimte voor enkele nieuwe deelnemers. Wilt u ook thuis rustig kunnen snuffelen in de 
stuiverboeken geef dat dan door aan David. Geen vervoer hoeft geen belemmering te zijn. Gert, maar ook 
andere bestuursleden, zijn bereid om de helpende hand te bieden. 

Voor het volgende seizoen 2021/2022 druppelen de stuiverboeken alweer binnen en hebben we inmiddels al 
enkele kratten kunnen vullen. Wilt u ook uw stuiverboeken inleveren neem dan even contact op met Gert of 
David. 

Rondzending 

Voor het seizoen 2020/2021 is de rondzending inmiddels weer opgestart en zijn de eerste dozen onderweg 
naar de deelnemers. In de dozen treft u, naast heel veel nieuwe boekjes, ook boekjes aan die vorig seizoen niet 
bij alle deelnemers langs zijn geweest.  
Heeft u een rondzending ontvangen, laat deze dan 1½ dag staan om te desinfecteren. De termijn van 3 dagen 
‘in bezit’ verlengen we daarom naar 4 dagen. Eerder doorgeven mag natuurlijk altijd en het spreekt vanzelf dat 
u bij het doorgeven een veilige afstand van elkaar houdt en alleen doorgeeft als u geen coronaverschijnselen 
heeft. 
Bent u nog geen deelnemer maar wilt u toch meedoen? Neem dan even contact met Janny op. Ook als u wel 
deelnemer bent maar nog geen zending durft te ontvangen, neem dan even contact op.  
En: nieuwe boekjes blijven zoals altijd welkom. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Ladderprijsvraag nr. 2 - oktober 2020 

Er zullen telkens 10 vragen gesteld worden, waarvoor men bij de juiste beantwoording een totaal van 50 punten 
kan scoren. Alle deelnemers aan de ladderprijsvraag ontvangen aan het eind van het seizoen een prijs. Hoe 
hoger op de ladder hoe aantrekkelijker de prijs. 

Omdat op dit moment de meeste landen van de wereld nog code geel, oranje of rood hebben, blijven we voor 
de veiligheid deze maand nog maar even in ons eigen land. 

Vraag 1 (2 punten): Ieder jaar komt in oktober bij mij voor de deur een echt circus te staan, namelijk het 
Magic-Circus. Door omstandigheden konden de voorstellingen op ons plein dit jaar niet 
doorgaan. Nederland heeft diverse zegels uitgegeven gewijd aan het thema circus. 
Kunt u er minstens 3 vinden? 

Vraag 2 (2 punten): Kroeg en restaurant vroeg dicht? Dan maar thuis een filmpje kijken. Op welk 
Nederlands zegel ziet u een professionele filmcamera? 

Vraag 3 (3 punten): We gaan in deze tijd graag even naar buiten voor een wandelingetje en we zagen in het 
weiland een koe, Nederlandse producten, landen en een vlag. Welk zegel wordt 
bedoeld? 

Vraag 4 (3 punten): Als we toch binnen moeten blijven kunnen we er een hobby bijnemen. Schilderdoek, 
palet en verf hebben we al. Een bosje schilderpenselen kunnen we vinden op welk 
zegel? 

Vraag 5 (5 punten): Tijdens een van onze wandelingen kwamen we een Grote Vos tegen. Op welk zegel 
staat deze afgebeeld? 

Vraag 6 (5 punten): Nu de herfst zijn intrede heeft gedaan zet ik bij mijn wandelingen in storm en regen 
vaak een zuidwester op. Op welk zegel staat hij afgebeeld? 

Vraag 7 (5 punten): Nu we veel binnen zitten komt er af en toe nog een draaiorgel door de straat om de 
mensen wat op te vrolijken. Op welke Nederlandse zegel(s) vinden we een afbeelding 
van een draaiorgel? 

Vraag 8 (5 punten): Weinig vliegverkeer, weinig autoverkeer dus minder afname van olie. Op welk 
Nederlands zegel ziet u olietanks? 

Vraag 9 (10 punten): Onze artsen hebben het druk in deze tijd. Noem 3 Nederlandse zegels met een 
esculaap?  
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Vraag 10 (10 punten): Al wandelend kwam ik langs een beroemd object van Aldo van Eyck. Op welke 
Nederlands zegel wordt dat object afgebeeld? En wat was dus het beroep van Aldo? 

 
De oplossing van deze puzzel dient uiterlijk 30 oktober in ons bezit te zijn. 

Oplossing sturen naar: janny@vierbergen.nl of naar Janny Vierbergen, Wielingenplein17, 3522 PC Utrecht. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Oplossing ladderprijsvraag nr, 1 - september 2020 
 
Over het algemeen niet zulke moeilijke vragen, maar meerdere inzenders vergaten bij vraag 4 antwoord te 
geven op de vraag waar wij zaten. Hier is 1 aftrekpunt voor gerekend. 
Bij vraag 10 struikelde een deelnemer over het NVPH nummer. De eerste afbeelding in de catalogus is namelijk 
650 en niet 649! 

Vraag 1 (2 punten) Ja, Nederland is een echt fietsland en we hebben dus heel wat fietsen op zegels 
gevonden. We laten ons eerst vervoeren in de moderne bakfiets zegel 2478. Als we wat 
ouder zijn mogen we leren fietsen op onze driewieler 715 en daarna krijgen we onze 
grote-mensen-fiets die onder andere te zien is op de volgende zegels: 715, 780, 1014, 
1484, 1544, 1616, 1679,1684, 2560, 2621, 2742, 2877, 3145, 3151, 3399 en V 2720-
2729. 

Vraag 2 (2 punten): Het terras aan het zeestrand staat afgebeeld op zegel 513. 

Vraag 3  (3 punten): Een reddingssloep vinden we op zegel 140, 259, 1054 en 1822. 

Vraag 4  (3 punten): We zaten in Drenthe aan de koffie met een Drents Kniepertie.  
  Het kopje koffie vonden we op de zegels 1360, 1720 en 2192/2193 en het Kniepertie 

staat afgebeeld op zegel 3542. 

Vraag 5 (5 punten): Het glaasje champagne vonden we op de zegels 2216, 2232, 2380 en 3481. 
  Op zegel 2018 vinden we niet het gevraagde glaasje champagne maar een hele fles. 

Dat werd ons te duur. Op zegel 2579c vinden we likeur. 

Vraag 6 (5 punten): De bewoners van Tuinesië waren gewoon in eigen land te vinden. Enkele inzenders 
waagden ze zich ondanks code geel, oranje of rood toch over de landsgrenzen om de 
betreffende zegels te vinden. Een egel 1085, een kikker 1088, een vlinder 1553/1556, 
een tulp 518, 616, 738, 2082, 1025 en een madeliefje 1602. 

Vraag 7 (5 punten): De toeristische trekpleisters staan afgebeeld op velletje Postcrossing 3389/3398. 

Vraag 8 (5 punten): Een beugeltasje vinden we op zegel 710 (klederdracht Friesland). 

Vraag 9 (10 punten): Mijn boodschappenlijstje is teruggevonden op zegel 1759. 

Vraag 10 (10 punten): Handenwassen kunnen we bij het wasbakje op zegel 650 (wel even wachten tot het 
kind klaar is met tandenpoetsen). En bij zegel 1318 kunnen we ook terecht (maar we moeten eerst de lekkage 
laten verhelpen door de reeds aanwezige loodgieter. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------- 
De ladder 

Dhr. F. Rademaker - 50 punten 
Mw. J. Wagevoort - 50 punten 
Dhr. T. v.d. Wurff - 50 punten 
Dhr. R. Mulder - 49 punten 
Dhr. J. Tienhoven - 49 punten 
Dhr. V. Timmerman - 49 punten 
Dhr. R. Visser - 49 punten 
Dhr. G. v.d. Vliet - 40 punten 
Dhr. A. Wuring - 40 punten 
Dhr. M. Dijkhuizen - 34 punten 
Dhr. J. Kling - 15 punten 

De maandprijs gaat dit keer naar mevr. J. Wagevoort. 
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Aan de vereniging is een groot aantal FDC-albums geschonken. Het betreffen albums van Importa en HB. 

Deze albums zijn in goede conditie. Wilt u uw FDC-verzameling netjes opbergen en heeft u gebrek nieuwe of 
extra boeken, laat het even weten. Tevens zijn er ook nog een aantal lege muntenalbums. Deze boeken 
verdelen we gratis onder de geïnteresseerde leden.  
Heeft u interesse in deze albums stuur even een mailtje aan: secretariaat.postfris68@gmail.com  
 

 
 
Van elk van deze FDC-albums zijn er twee stuks en van degene met het grote logo 9 stuks. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
De filatelie kan inspirerend werken op dichters. Zo kon u in de jubileumbundel van 50 jaar Postfris ’68 het 
gedicht “Nieuwe zegels” lezen van J.H. (Koos) Speenhof. 

Laatst vond ik nog zo’n mooie muurbloem. Het is het gedicht “Filateliste” van de Belg Karel Jonckhere, 
opgenomen in zijn bundel “Poëtische Inventaris”, in 1972 verschenen bij Paris te Amsterdam en Manteau te 
Brussel. Zijn vrouw was een verwoed verzamelaarster van postzegels. Vandaar. 

Filateliste 

Postzegels verzamelen is 
binnenskamers en bij lamplicht 
een eeuw trekvogels in 
mozaïek opzetten 
weten dat men nooit eenzaam is 
maar altijd omgeven door 
almaar van kleur en prijs 
veranderende koninginnen 
tropische dieren 
zeldzame bloemen 
fraaie kastelen 
martelaars en dictators. 

Het is een beetje tandarts spelen 
radioloog en makelaar 
ordeschepper in dynastieën 
grafschenner van afgeschreven schimmen. 

Tussen postzegels dwalen is 
dichter blijven al nuchter zijn 
zijn spaargeld in beelden vereren 
het ongerepte naast het bezoedelde schikken 
de schepping in snippers hanteren 
het volle betrachten in reeksverband. 

Dit vervoerde en volwassen kind 
vermag het mij telkens te ontroeren. 
Veel groter papieren heb ik 
gelezen geschreven 
met minder dromen bewoond. 

Ton van der Wurff 
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Duitsland deel XII 

De vorige aflevering sloten we af aan de vooravond van 1940. Een voor Nederland en andere landen in Europa 
dramatisch jaar. In de filatelie en uitgiftebeleid was er een sterk onderscheid tussen 1939 waar maar liefs 53 zegels 
en in1940 waar slechts 26 zegels het daglicht zagen.  
Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk werden op 10 mei aangevallen en het goed getrainde Duitse leger had 
na korte tijd alle vier de landen bezet. Nederland moest na vijf dagen de strijd opgeven. 
Bij de snelle doorstoot door de Ardenne rukten de Duitsers snel op naar Duinkerken waar een Brits expeditieleger 
met de groots mogelijke moeite nog kans zag om hun troepen en vele Franse soldaten met achterlating van al hun 
materieel te evacueren naar Groot-Brittannië. Bij een tweede aanval die als codenaam Fall Rot had, op 5 juni, 
stootten via de Maginotlinie de Duitse troepen door tot ver op Frans grondgebied, waar Parijs op 14 juni gevallen is. 
Generaal Petain verkondigde dat Frankrijk in het openbaar zou vragen om een wapenstilstand. Op 25 juni werd het 
bestand getekend. Frankrijk vestigde haar regeringszetel in Vichy. Vichy-Frankrijk was vanaf dat moment een 
vazalstaat van Duitsland. Wilt u de hele geschiedenis over deze strijd in de tweede wereldoorlog lezen ga dan naar 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_om_Frankrijk hier vindt u een volledige militaire beschrijving van de eerste dagen 
van de oorlog. Wilt u meer lezen over hoe het in Nederland eraan toe ging ga dan naar 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland_in_de_Tweede_Wereldoorlog. Voor België gaat u naar 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB_in_de_Tweede_Wereldoorlog.  
 

Wij gaan ons bezighouden waarvoor onze hobby bedoeld is. Hoe dan ook filatelie is ook geschiedenis waardoor 
beiden onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. 
Op 3 maart worden de eerste zegels van 1940 uitgebracht. Dit keer over de Leipziger Frühjahrsmesse 

 
 

Het mooiste is in mijn ogen het verzamelen van poststukken. Postzegels zijn uiteindelijk bedoeld om op brieven te 
plakken. Toch komen we ook stukken tegen zonder postzegel die de moeite van het bekijken waard zijn, zoals dit 
onderstaande poststuk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De volgende uitgifte is een zegel ter gelegenheid van de nationale postzegeltentoonstelling van 28 maart in Berlijn 
gevolgd door een zegel om de verjaardag van Hitler te vieren. Een afbeelding waarbij Hitler “liefkozend” een kind 
over de wang strijkt. Ook wordt op 30 mei de dag van de arbeid gevierd. Ook paardensport blijkt populair te zijn. 
Ook nu weer twee zegels 22 juni en 20 juli waarin de diverse paarden koersen geduid worden. 

 

Het betreft hier een 

gerechtelijke brief in het 

huidige Polen. Oppeln heet 

tegen- woordig  Opole en 

heeft een heftige 

geschiedenis in de oorlog. Er 

is een Joods getto opgezet in 

Oppeln, de  mensen kwamen 

veelal uit Wenen. 2003 

mannen, vrouwen en kinderen 

werden daar naar toe 

gebracht en later  

gedeporteerd  naar Sobidor. 

Slechts 28 mensen overleefde 

dit drama. 
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De gebieden Eupen, Malmedy en Motserat behoorden ooit tot het Pruisisch gebied. Door de inval in België 
door de Duitsers werden deze gebieden welkom geheten met een postzegeluitgifte. Na de nederlaag van 
Napoleon in 1815 kwamen deze gebieden onder Pruisisch beheer. Het gebied heeft als officiële taal Duits en in 
België een aparte status. De eerste 50 jaar na de toevoeging aan Pruisen leverde weinig problemen op en de 
bewoners mochten gewoon Frans spreken. Echter na de Duits-Franse oorlog van 1870 werd het onderwijs in 
Frans verboden en werd Duits de voertaal. Zelfs priesters mochten niet meer in het Frans preken. Na de eerste 
wereldoorlog werd het gebied op grond van het verdrag van Versailles door België geannexeerd.  
Voor Moresnet liep de geschiedenis iets anders. Ooit was dit een neutraal, zelfstandig 
gebied. Gelegen vanuit Vaals naar het zuiden en slechts enkele kilometers breed.  
Vandaar de opmerking dat Vaals ooit een vierlandenpunt was. 
Het gebied werd eveneens na de nederlaag van Napoleon gevormd en werd officiëel 
bestuurd door de Nederlanden, later door België en na de oorlog van 1870 door 
Pruisen. Van Moresnet zijn een 8 tal postzegels verschenen die particulier vervaardigd 
zijn . Geïnteresseerd in de geschiedenis van Moresnet. Internet biedt de nodige sites. 
 

                                                                                      Ook wordt er aandacht 
                                                                                      geschonken aan het feit 
                                                                                      dat Helgoland sinds 50                      
                                                                                      jaar Duits is. Voor die tijd 
                                                                                      was dit eiland Brits bezit. 
 
 
 
In november verscheen er een serie gebouwen om de winterhulp te ondersteunen. Dat de toeslagen soms 
excessief zijn zien we bijvoorbeeld aan de zegel van Helgoland. De toeslagen van de winterhulp lijken duidelijk 
waarvoor deze bedoeld zijn. Van andere uitgiften in dit jaar en ook later is dat niet altijd duidelijk. Een aantal 
malen is de toeslag zelfs 400% van de nominaal waarde. 

 
 

We gaan het jaar 1941 in met een zegel voor de Dag van de postzegel en ook in januari een zegel om de 
wapenbroederschap van Duitsland en Italië te onderstrepen. In dat jaar verschijnen er 27 zegels, behoudens 
de langlopende series met het portret van Hitler bestaande uit 19 waarden. 
In maart verschijnen er vier zegels met als onderwerp Leipziger Frühjahrsmesse en nog eens vier zegels voor 
de Messe van Wenen. Gevolgd door een zegel om de verjaardag van de Fuhrer te vieren.  
 
 
 
 
 

De laatste twee zegels die 
verschenen zijn in 1940 
zijn die van Dr Emil von 
Behring. Nobelprijs 
winnaar in 1901, in de 
geneeskunde voor zijn 
ontdekking van een serum 
tegen difterie en tetanus. 
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Het is een bewogen jaar. Hier een greep uit de gebeurtenissen. Op 10 januari moesten alle Joden in Nederland 
zich laten registreren. Er is geen enkel plaatselijk bureau in Nederland dat protesteert. Er worden uiteindelijk 
157.000 formulieren vastgelegd. 
De Italianen verliezen hun eerste veldslag op 22 januari. Ze werden bij Tobruk verslagen door de Britten die 
maakten 25.000 gevangenen en het nodige wapentuig buit. Later werd Tobruk aangevallen door het 
Afrikacorps van generaal Rommel en kwam op 21 juni 1942 in handen van de Duits Italiaanse troepen met een 
grote hoeveelheid materieel, om weer op 11 november heroverd te worden door de Britten. 
25 februari; uit protest tegen twee razzia’s wordt in Amsterdam de februari staking georganiseerd. 
Op 13 maart de eerste executies van 15 verzetsstrijders en drie februaristakers op de Waalsdorpervlakte. 
Het wordt voor de Joden in Nederland en ook Duitsland steeds moeilijker en zwaarder met alsmaar nieuwe 
verordeningen. 
22 juni valt Duitsland de Sovjet Unie binnen onder de codenaam Barbarossa. Barbarossa was vernoemd naar 
keizer Frederik I Barbarossa van het Heilige Roomse Rijk. Hij was een van de leiders van de derde kruistocht 
(1189-1192). 
Deze inval in de Sovjet Unie zou later een (gelukkig) fatale fout blijken te zijn. Omdat op 8 december de 
Verenigde Staten Japan de oorlog verklaarde heeft Duitsland met Italië op 11 december de V.S. de oorlog 
verklaard. 
 

Weer terug naar de postzegels. 19 mei verschijnt er een serie propagandazegels onder de titel Kamaraadschap 
gevolgd door in juni en juli twee paarden rennen 
 

 Ook hier weer forse toeslagen zoals al eerder  
                                      beschreven. 
                                      Op 1 augustus verschenen de langlopende Hitler 
                                      zegels met later de hoge waarden die in 1942 
                                      uitgegeven zijn.               
                                      De Hitlerzegels van 1,2,3,en 5 mark komen voor in 
                                      twee verschillende tandingen. Lijntanding 12½ en  
                                      kamtanding 14, die overigens pas in 1944 aangemaakt zijn. Het is september  
                                      als er een zegel verschijnt met als onderwerp “galoprennen, de grote prijs van  
                                      Berlijn”. Gevolgd door een uitgave over de Wiener Messe en een serie over de integratie 
van Steiermark, Kärnten en Krain (Oostenrijkse provincies en het huidige Slovenië). Krain is de naam van een 
oud hertogdom ten zuiden van Oostenrijk. 
Tot slot nog een fraaie zegel om de sterfdag van Mozart te gedenken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                              
 
 

In de volgende aflevering zal ik wat stukken tonen van de Duitse postdienst in Nederland. Duitsland had zijn 
eigen postdienst, naast de Nederlandse, opgezet. Het was mogelijk om zowel Duitse als Nederlandse postzegels 
voor frankering te gebruiken. Er was een wisselkoers vastgesteld voor de Nederlandse Gulden ten opzichte van 
de Duitse Mark. 1,327 Rijksmark was gelijk aan 1,00 Gulden.  De Deutsche Dienstpost Niederlande (DDPN) had 
de beschikking over ongeveer 40 postkantoren gedurende de bezetting. De posttarieven waren gelijk aan die in 
Duitsland. De DDPN was bedoeld voor de Duitse strijdkrachten, werknemers daarvan, Duitse bedrijven en 
zakenlieden, hun werknemers, koopvaardijschepen en veldpost. Ook waren er tot 15 augustus 1942 eigen 
brievenbussen geplaats, verspreid over het land. Zowel de Nederlandse Gulden als de Rijksmark waren officieel 
betaalmiddel in Nederland. Het kon zijn dat brieven verzonden werden door uitsluitend een stempel (o.a. 
veldpost) als met postzegels. 

Jan Sangers 
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Postzegeluitgiften Nederland 
 
Voor de verzamelaars van het motief Fietsen waren in de maand augustus een paar fraaie aanvullingen op hun 
verzameling te verkrijgen. 

Op 17 augustus 2020 bracht Postnl een postzegelvelletje uit waarop fietsonderdelen te zien zijn. Omdat ze op 
ware grootte worden afgebeeld op een postzegel van 36x25 mm zijn het fragmenten van fietsonderdelen 
geworden. Het is dat op de postzegel staat om welk fietsonderdeel het gaat, anders zou het een leuke vraag 
voor de ladderpuzzel zijn geweest. Het gaat om afbeeldingen van een reflector, fietsframe, handvat, fietsbel, 
buitenband en binnenband. Op zich artistiek en origineel, maar of een motiefverzamelaar daar nu blij van wordt 
en tot aanschaf van het velletje over zal gaan? Ook de ontvanger van een poststuk met zegels uit het velletje 
erop zal zich afvragen wat er nou op afgebeeld staat. Hier had mijns inziens meer in gezeten om duidelijk te 
maken, dat Nederland een fietsland is. 
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Op 19 augustus 2020 verscheen een velletje met wielrenners uit het Jumbo Visma team. Het velletje is alleen 
bij de Jumbo supermarkten te verkrijgen voor 9.10 euro en zolang de voorraad strekt. 
Gelukkig is dit velletje geen hoogstand artistiek werkje geworden en toont dan ook duidelijk een aantal Jumbo 
Visma renners. Het zijn Wout van Aart, Tom Dumoulin, Jos van Emden, Robert Gesink, Dylan Groenewegen, 
Steven Kruijswijk, Tony Martin, Primoz Roglic en Milko Teunissen. Vijf hiervan reden mee in de aardig 
succesvolle ploeg voor de Tour de France. Op de tiende zegel staat het embleem van de ploeg. 

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

Ledenadministratie 

Als nieuw lid hebben wij kunnen verwelkomen: 

Mw. J.S. van der Haven, IJsselstein. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
 
Ieder lid van Postfris '68 dat een nieuw lid aanbrengt ontvangt een kadobon van € 10,--. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
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Beste leden, 

Even een paar regeltjes van de veilingmeester. 

Ik wil mezelf niet op de voorgrond plaatsen maar begin toch met een update van mijn knie operatie. 
Het herstel gaat tot op heden voorspoedig en mijn fysio is heel erg tevreden over wat er binnen twee weken (het 
moment van schrijven) alweer mogelijk is met mijn knie. Ze waarschuwde nadrukkelijk om niet te overmoedig te 
worden omdat alles nu zo goed verloopt. Daar houd ik me dan ook aan. 

De laatste schriftelijk veiling was zonder fotocollage en de komende oktober veiling maak ik er ook niet eentje. 
Natuurlijk staan wel alle foto’s op de website van Postfris’68. 
Het benaderen van deze foto’s gaat als volgt. De Excel kavel lijst, die u heeft ontvangen via de redactie van 
Postfris’68, heeft rode kavelnummers. Klik op dit nummer en uw computer wordt verbonden met de website van 
Postfris’68 (mits u verbinding heeft met internet). Op uw scherm verschijnt de foto van de betreffende kavel. Zijn 
er meer foto’s dan kunt u rechts onderaan de foto op uw scherm doorklikken naar de volgende foto’s.  
Op de website staat ook een kavellijst in PDF, geeft u de voorkeur om deze te gebruiken dan werkt het op 
dezelfde wijze als hiervoor in Excel beschreven. U moet natuurlijk wel de Excel of de PDF veilinglijst op uw 
scherm van de computer geopend hebben staan. 
Dit even als geheugen opfrisser. 

De oktober veiling heeft ook weer iets verrassends voor eventuele kopers.  
Ik heb tussen 5 en 10 kavels aangemerkt waar de koper de inzetprijs niet behoeft te betalen. 
Voorbeeld: De te betalen prijs wordt als volgt bepaald: 
Inzetprijs € 10.00 
Afslagprijs € 13.00 
Provisie 10% €   1.30 
Totale koopprijs € 14.30 
Verrassingsactie -/- € 10.00 
Te betalen prijs €   4.30 

Het bestuur hoopt dat deze actie zal bijdragen aan een goede belangstelling voor de komende schriftelijke 
veiling. 

Mocht u vragen hebben of hulp nodig bij het bieden bel gerust met mij op nr 06 4668 1387. 

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. 

 


