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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 2021 (onder voorbehoud)
16 februari
16 maart*
20 april
18 mei
15 juni*

veiling + verloting
veiling + algemene vergadering
veiling + verloting
veiling
veiling + verloting

21 september
19 oktober
16 november
14 december*

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

*= wisseling stuiverboeken
Verzamelbeurs van 9.00 tot 12.00 uur: Zaterdag 27 maart; zaterdag 30 oktober 2021.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Van de voorzitter
In deze eerste Zegelaer van 2021 wensen alle bestuursleden u nogmaals
een heel goed, maar vooral gezond 2021.
Ik zeg nogmaals, want we hadden dit natuurlijk al in december gedaan door aan al onze leden een
kerst/nieuwjaarskaart met een unieke persoonlijke Postfris ’68 postzegel met de afbeelding van de
Broederschapshuisjes van Vleuten te sturen. Als het aan ons ligt zal dit niet de laatste Postfris ’68 persoonlijke
zegel zijn. Dus verzamelaars van persoonlijke postzegels houdt 2021 in de gaten!
Aan het begin van een nieuw jaar is het een goed gebruik om even terug te kijken naar het voorafgaande jaar
en vooruit te blikken naar het nieuwe jaar. Het jaar 2020 was me het jaartje wel. In januari en februari konden
we nog met elkaar in de Schalm bijeenkomen en was Wuhan, waar een virus heerste, nog een ver van mijn bed
show. Tijdens een grote postzegelbeurs op 29 februari en 1 maart in de Brabant Hallen in Den Bosch bleek het
virus al gevaarlijk dichterbij te komen, had het Brabant al bereikt en vanaf half maart ging Nederland en zo ook
de Schalm op slot en was het, met uitzondering van een sobere maar gezellige bijeenkomst in september,
gedaan met onze bijeenkomsten en beurzen. Thuiswerken was de boodschap en voor onze leden betekende
het thuis de hobby uitoefenen en niet gezellig één keer per maand de laatste (postzegel)nieuwtjes met elkaar
uitwisselen. Als we vooruitblikken naar 2021 hopen we dat de ontwikkelde vaccins hun werk gaan doen.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Onze bijeenkomst in januari zullen we noodgedwongen nog over moeten slaan omdat we in ieder geval een
lockdown hebben die tot 19 januari duurt, maar we hopen toch dat we in februari weer voorzichtig bij elkaar
kunnen komen. Lukt dit niet dan gaan wij in ieder geval door op de ingeslagen weg en mocht u nog nieuwe
ideeën hebben dan horen wij het graag.
Blijf gezond allemaal.
Janny Vierbergen
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------Wat zijn onze plannen in 2021?
De Nieuwsbrief
We hopen ook in 2021 iedere maand (met uitzondering van de zomervakantie) onze nieuwsbrief De Zegelaer
bij u in de (digitale)brievenbus te kunnen deponeren.
De Bibliotheek
Zolang wij niet van onze kastruimte in de Schalm gebruik kunnen maken, blijven de catalogi bij de beheerster
van onze bibliotheek. Lenen of ruilen blijft dus mogelijk. Wel van tevoren even een afspraak met Adri maken
voor een corona-veilige ruil.
En ook de Stuiverboeken zullen we, in welke vorm dan ook, weer ter beschikking stellen.
Door de coronaperikelen is het ruilmoment met de collega’s verschoven naar januari 2021; In geval van nood
hebben we intussen heel wat stuiverboeken achter de hand, die al ingeleverd zijn voor het volgende seizoen.
Nieuwe stuiverboeken blijven natuurlijk welkom. Wilt u ook uw stuiverboeken inleveren of heeft u hieromtrent
nog vragen neem dan even contact op met Gert of David.
Tja en dan de Veiling
Ook voor januari is het veilingmeester Alle weer gelukt om een schriftelijke veiling voor u te maken. U vindt deze
elders bij De Zegelaer. Maar Alle laat een NOODKREET horen. Momenteel is de bodem van de kist met
veilingmateriaal zichtbaar en het inleveren van nieuw veilingmateriaal stagneert een beetje. Als er niet spoedig
voldoende veilingkavels beschikbaar komen, zullen we misschien het aantal kavels per veiling moeten
minderen of in het ergste geval zelfs een veiling over moeten slaan. Dus vanaf deze plaats een oproep aan u
om veilingkavels in te leveren. Ook leuke dozen met van alles en nog wat blijven welkom.
Heeft u veilingkavels neem dan even contact op met Alle.
Ook voor de Rondzending moet ik een noodkreet uitzenden. Eind december kregen wij het schokkende nieuws
dat een van onze inzenders overleden was. Jarenlang konden wij een beroep doen op deze inzender en
daardoor menig rondzenddoos vullen. Het wegvallen van deze inzender betekent voor ons in de toekomst
minder rondzenddozen om rond kunnen laten gaan. Voor het volgende seizoen doen wij daarom een dringend
beroep op onze leden om eens een rondzendboekje te maken.
Geen boekjes, plakkertjes of Hawidstroken in huis? Neem dan contact op met Stampie onze leverancier van
postzegelbenodigdheden.
De volgeplakte boekjes kunt u inleveren bij Janny.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Ladderprijsvraag nr. 5- januari 2021
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.
Vraag 1

(2 punten): De snoepmaand december is voorbij. Heeft u toch nog zin in aardbeientaart?
Als u hem vindt mag u hem opeten. Wel NVPH-nummer aangeven.

Vraag 2

(2 punten): Het is januari en op de 6e van deze maand wordt het driekoningenfeest gevierd.
Noem drie zegels die gewijd zijn aan dit feest.

Vraag 3

(3 punten): Het is inmiddels winter geworden en eigenlijk zou dit de tijd moeten zijn dat onze
schaatsen uit het vet gehaald moeten worden. Helaas nog geen natuurijs te bekennen
en de ijsbanen zijn in verband met de lockdown niet open.
Noem minstens vier zegels die herinneren aan schaatspret.

Vraag 4

(3 punten): We zitten nog steeds in een lockdown.
Gelukkig hebben we een hobby die thuis beoefend kan worden. Ook diegenen die
denksport als hobby hebben hoeven in dit digitale tijdperk de deur niet uit.
Noem drie zegels die gewijd zijn aan denksport.

Vraag 5

(5 punten): We hopen dat in 2021 het vaccin zijn werking gaat doen en dat we met onze caravan
weer de wijde wereld in kunnen trekken.
Op welk zegel staat een caravan afgebeeld?
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Vraag 6
(5 punten): Mochten we nog niet de grens over kunnen dan hopen we dat alle winkels gewoon
open mogen en we weer kunnen genieten van onze ouderwetse Hema rookworst.
Op welk zegel staat een rookworst afgebeeld?
Vraag 7

(5 punten): Een goede buur….Van mijn buurvrouw kreeg ik via de schutting een Amaryllis
toegeschoven met een briefje: wedstrijdje doen buuf, wie de mooiste bloem heeft?
Ik heb gewonnen. Twee stelen met aan iedere steel 4 bloemen.
Op welk Nederlandse zegel ziet u een Amaryllis?

Vraag 8

(5 punten): Het jeugdgevoel is een ouderdomsverschijnsel.
Op welk zegel zijn deze woorden te lezen?

Vraag 9

(10 punten): Op welk Nederlandse zegel staat een meisje met de fiets aan de hand?

Vraag 10 (10 punten): R. Westerhoff, E. Wichers en G. Reinders hebben ervoor getekend!
a. Waarvoor?
b. Op welk Nederlandse zegel vindt u het antwoord?
De oplossing van deze puzzel dient uiterlijk 29 januari 2021 in ons bezit te zijn.
Oplossing sturen naar: janny@vierbergen.nl of naar Janny Vierbergen, Wielingenplein 17, 3522 PC Utrecht.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Oplossing ladderprijsvraag nr. 4 - december 2020
Vraag 1

(2 punten) De zegels 3473a t/m 3473f vormen samen een bus. Maar ook op de velletjes Openbaar
vervoer van 2019 staat een bus afgebeeld (zegel 3764, 3768 en 3771).

Vraag 2

(2 punten): De Dom van Utrecht vinden we op zegel 324, 1834 (op het schilderij van Pieter
Saenredam) en 2523A en op zegel 1355 ziet u het interieur van de Domkerk.

Vraag 3

(3 punten): De Welsummer vinden we op zegel 3497 (kippenrassen).

Vraag 4

(3 punten): Hier gingen veel inzenders de mist in. Bedoeld werd zegel 1058.

Vraag 5

(5punten): De ruimtevaarders Yoeri Gagarin en Alan Shepard (Suriname LP 33 en 34).

Vraag 6

(5 punten): Jip en Janneke staan afgebeeld op zegel 1854 en velletje 1855 en de schrijfster Annie
M.G. Schmidt op zegel 2716f.

Vraag 7

(5 Punten): Zegel 3261 verwijst naar André van Duin met zijn liedje Willempie.

Vraag 8

(5 punten): Voor het kopje koffie of thee konden we terecht bij Piggelmee op zegel 2605.

Vraag 9

(10 punten): Schimmels, gisten, bacteriën en virussen vinden we op het velletje 2834/2843,
uitgegeven ter gelegenheid van 100 jaar Ned. Vereniging voor Microbiologie.

Vraag 10 (10 punten): Helaas alle winkels dicht afgelopen december en dus geen nieuwe kleren met kerst.
Maar dit jaar kunnen we weer kopen bij Viktor en Rolf. Velletje 3566/75.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------De ladder
Dhr. F. Rademaker
Dhr. V. Timmerman
Dhr. T. v.d. Wurff
Dhr. J. Tienhoven
Dhr. A. Wuring
Mw. J. Wagevoort
Dhr. R. Visser
Dhr. M. Dijkhuizen
Dhr. R. Mulder
Dhr. J. Sangers
Dhr. B. v.d.Lit
Dhr. G. v.d. Vliet
Dhr. J. Kling

-

145 + 47 = 192 punten
147 + 44 = 191 punten
140 + 47 = 187 punten
139 + 44 = 183 punten
132 + 47 = 179 punten
125 + 47 = 172 punten
129 + 37 = 166 punten
119 + 44 = 163 punten
96 + 47 = 143 punten
77 + 44 = 121 punten
42 + 50 = 92 punten
85 + 0 = 85 punten
37 + 24 = 61 punten

De maandprijs gaat dit keer naar dhr. B. v.d. Lit
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------De DDR een verrassend verzamelgebied.
Het is een feest om de uitgaven van de DDR eens nader bekijken. De DDR is sinds 3 oktober 1990 een
afgesloten verzamelgebied.
Een mooie kans voor de verzamelaar om een land compleet te kunnen krijgen. Er zijn in de wereld genoeg
afgesloten verzamelgebieden, zoals de Oud Duitse Staten. Maar veel jonger en betaalbaar binnen Europa vind
je ze niet. Of je moet de Sovjet Unie en Joegoslavië als afgesloten gebieden beschouwen.
Binnen de DDR zijn er naast de pakweg 3365 “gewone” zegels nog eens honderden dienstzegels uitgegeven,
tenminste als je alle variabelen meeneemt. Daarbovenop ook nog de postzegelboekjes een paar
Spendenmarken waarvan de opbrengst ten goede kwam aan een jeugdorganisatie die tot doel had de
Olympische gedachten te bevorderen.
Naast het feit dat deze zegels het
goede doel steunden konden ze als
frankeerzegel gebruikt worden.
De zegels zijn moeilijk te vinden en
staan apart vermeld in de Michel.

Een mooi moment om de dienstzegels van de DDR eens onder de loupe te nemen. Wat voor dienstzegels
komen we tegen in de DDR. Wat zegt de Michel special catalogus hierover? Verzending door staatsorganen en
bedrijven moeten vanaf 15-8-1954 met dienstzegels gefrankeerd worden. Ook “vrij van frankering” stempels
mochten gebruikt worden. Deze regel heeft een keur aan dienstzegels en ongetwijfeld stempels opgeleverd.
We beginnen met mogelijk de meest bekende dienstzegels, het staatswapen. De werkelijkheid is toch wat
gecompliceerder dan je in eerste instantie zou denken. Er bestaan nogal wat typen variërend van beeld dan wel
druktechniek en drie typen watermerk. Een garantie voor veel zoekwerk, dus plezier.
Laten we aan het begin beginnen. 15 augustus 1954. De serie met de cirkelboog naar links en binnencirkel
gevuld door rasterdruk. Bij deze serie komen drie typen watermerk voor en als klap op de vuurpijl is in 1957
dezelfde serie ook nog verschenen als nadruk. Het was voor diegenen die de DDR als abonnement lieten
komen zo dat deze zegels alleen gestempeld werden verzonden. De stempels werden in het midden van een
vierblok geplaats. Hiermee is gelijk verklaard dat alle zegels een kwart stempel laten zien.
De tweede serie laat zich gemakkelijk onderscheiden doordat in de binnencirkel een arcering is aangebracht in
plaats van een rasterdrukkleur. De cirkelboog zit hier naar rechts. Ook hier drie watermerktypen. Ook de cirkel
op het scharnierpunt komt voor in open- en gesloten vorm.
1e serie
Cirkelboog
links
rasterdruk
Type I

2e serie
cirkelboog
rechts

opening links boven
op scharnierpunt
cirkel

ve
de

Type II
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De bovenstaande figuren watermerk geven duidelijk de verschillen die er aangetroffen kunnen worden. Het
verschil in 2XI en 2XII zit in het lettertype van het watermerk en de lengte van de hoorn. Het is wel jammer dat
het watermerk niet altijd even eenvoudig te zien is. Met enige regelmaat moet ik met vloeistof het watermerk
zichtbaar maken.

Uit de eerste serie van 17 waarden

uit de tweede serie van 10 waarden

Voor de 12 Pf Michel no 5 geldt dat er twee typen zijn. Type ! en Type II staan hierboven waarbij de arcering in
de tweede lijn van boven onderbroken is.
Hier een scan van type II van de 12Pf
Ook de verschillen tussen origineel en
nadruk wordt helder en kan mede gezien
worden door het aantal stippellijn die
boven elkaar geplaats zijn. 3=origineel.
Later, in 1956 nogmaals dezelfde serie,
nu met 5 waarden, met een ander
papiersoort vezelpapier en een opening
in het scharnierpunt Type IV kamtanding
13x12½ watermerk 3 bloemen
Als laatste en 4e van deze serie in 1957
Met 8 waarden gevolgd in 1958 nog 4
waarden nu met kamtanding 14.
Ook hierin de variatie watermerk 3x en 3Y 12Pf type II Michel D5
Aangezien bij alle zegels van het type staatswapen overal type X en Y
voorkomen kan met deze series een aardige collectie opgezet worden. Buiten
deze zaken komen er ook nog de nodige druktoevalligheden of zoals u wilt
foutdrukken voor. Uw Michel Special is een goede begeleider om alles te
ontdekken. Al deze informatie kunt u vinden in uw catalogus.
Voordat de z.g. koerierdienstzegels uitkwamen zag nog een serie
dienstzegels het licht. Ook hier is sprake van origineeldruk en nadruk.
Het onderscheid is gering. Slechts een klein puntje meer of minder in de
linkeronderhoek.
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Origineeldruk

Nadruk

Het is zonder sterke vergroting bijna niet te
zien. Bij de nadruk zit er een klein wit puntje
onder de twee buitenste punten. In de
Michel staat het ook duidelijk aangegeven
Mijn conclusie is dat zeker met deze series
een leuke speciaal verzameling is op te
zetten. Voor de kosten hoef je het niet te laten
Natuurlijk is het wel zo dat de meeste zegels om filatelistische redenen vooraf gestempeld zijn. Ook de
conclusie dat de handel in postzegels een niet onbelangrijk deel geweest is van de Oost Duitse economie is
juist. Dan nog blijft het interessant materiaal om te verzamelen en staat dit borg voor vele uren werk. Als u
ermee aan de slag gaat ontdekt u ongetwijfeld nog meer dan in dit artikel vermeld. Ondanks deze constatering
meen ik dat dit het postzegelplezier alleen maar kan vergroten. De ultieme uitdaging is natuurlijk het verkrijgen
van echt gelopen brieven. De afbeeldingen komen uit EBay. De prijzen die ervoor berekend worden zijn hier erg
hoog en overstijgen de catalogusprijzen fors. Vraagprijs voor de eerste brief is € 65,- en de tweede € 81,-

Dat niet alleen de dienstzegels van de DDR zoveel variëteiten kent zal bij menig verzamelaar wel bekend zijn.
Ook b.v. de vijf jarenplan- en Walter Ulbrichtzegels zijn een onderzoek meer dan waard. Door het excessieve
uitgavebeleid in de DDR heeft dit land een slechte naam gekregen in de filatelie. Ondanks, of misschien wel
dankzij, dit beleid valt er veel te ontdekken binnen dit verzamelgebied.
Bronnen: Dienstmarken A – DDR-Marken (ddr-marken.de) en Michel Spezial

Jan Sangers

6

De Zegelaer, Nieuwsbrief Postfris ’68

10e jaargang – nummer 1 – januari 2021

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Postzegeluitgifteprogramma Postnl eerste helft 2021
Datum
4-1-2021
4-1-2021
22-2-2021
22-2-2021
22-3-2021

Onderwerp
Beleef de Natuur – Nationaal Park
Dwingelderveld
Typisch Nederlands –
Stolpboerderijen
Beleef de Natuur – Natuurreservaat
De Onlanden
Typisch Nederlands – Houten
woningen
Duurzaamheid

6-4-2021
10-5-2021

Typisch Nederlands –
Grachtenpanden
Typisch Nederlands – Woonboten
PostEurop - Bedreigde bijen

17-5-2021

Koningin Maxima 50 jaar

14-6-2021

Beleef de Natuur – Landgoed Duin
en Kruidberg
Typisch Nederlands – Rijtjeshuizen

22-3-2021

14-6-2021

Uitvoering
10 verschillende zegels in een
velltje
6 dezelfde zegels in een velletje

Prijs
€ 9.60

10 verschillende zegels in een
velletje
6 dezelfde zegels in een velletje

€ 9.60

3x 2 verschillende zegels in een
velletje
Prestigeboekje
6 dezelfde zegels in een velletje

€ 5.76

6 dezelfde zegels in een velletje
3x 2 verschillende zegels in een
velletje
5 verschillende zegels in een
velletje
10 verschillende zegels in een
velletje
6 dezelfde zegels in een velletje
Prestigeboekje

€ 5.76

€ 5.76

€ 12.45
€ 5.76
€ 5.76
€ 9.30
€ 4.80
€ 9.60
€ 5.76
€ 12.45

Wijzigingen voorbehouden
Ton van der Wurff
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ledenadministratie
Dhr. P.J. M. de Groot heeft zijn lidmaatschap per 31-12-2020 opgezegd.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------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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