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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 maart* veiling + algemene vergadering  
20 april veiling + verloting 
18 mei veiling 
15 juni* veiling + verloting 

21 september veiling + verloting 
19 oktober veiling 
16 november veiling + algemene vergadering begroting 
14 december* veiling + (Kerst)verloting 
 
*= wisseling stuiverboeken  

Verzamelbeurs van 9.00 tot 12.00 uur: Zaterdag 27 maart; zaterdag 30 oktober 2021. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Van de voorzitter 

Helaas zijn sinds vorige maand de coronamaatregelen niet versoepeld maar juist aangescherpt met onder 
andere de invoering van de avondklok.  
De huidige maatregelen zullen in ieder geval tot en met 9 februari gaan duren en als alles heel gunstig verloopt 
gaan op 8 februari eerst de basisscholen en de kinderopvang open, pas daarna zal de avondklok afgeschaft 
worden en als laatste is een versoepeling van de overige maatregelen aan de beurt. Een verenigingsavond in 
februari in de Schalm zit er vooralsnog niet in, maar we blijven goede hoop houden dat we in maart toch 
voorzichtig weer bij elkaar kunnen komen.  

Voor Postfris ’68 betekent dit alles dat we nog even door moeten gaan op de door ons ingeslagen weg.  
We proberen, met in achtneming van de coronamaatregelen, u toch van uw hobby te laten genieten. 
We blijven u in ieder geval via onze nieuwsbrief de Zegelaer op de hoogte houden van de laatste 
ontwikkelingen op postzegelgebied en ook voor februari is het onze veilingmeester Alle gelukt om een 
schriftelijke veiling voor u samen te stellen, maar zijn noodkreet om veilingkavels in te leveren blijft staan, want 
de bodem van de kist met kavels is na deze veiling nog meer te zien.  

David en Gert hebben onze kratten met stuiverboeken inmiddels kunnen ruilen met onze collega’s uit Utrecht 
en David heeft weer een ruilschema in elkaar gedraaid. Wilt u ook af en toe een krat met stuiverboeken 
ontvangen, neem dan contact op met David. Voor het volgend seizoen (2021/2022) zijn inmiddels al heel wat 
stuiverboeken ingeleverd en onze kratten beginnen aardig vol te raken. Voor het inleveren van uw 
stuiverboeken kunt u contact opnemen met Gert of David.   

Bij de rondzenddienst rouleren de huidige dozen nog tot aan de zomervakantie. Daarna gaan de boekjes terug 
naar de inzenders en zijn alle dozen leeg. Nu een grote inzender van rondzendboekjes helaas weggevallen is, 
hopen we voor het seizoen 2021/2022 deze lege dozen toch weer te kunnen vullen met o.a. uw boekjes.  
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Uw rondzendboekjes kunt u inleveren bij Janny. 
Geen lege boekjes/plakkertjes of Hawid? Deze zijn altijd te bestellen bij Stampie onze hofleverancier waar u 
natuurlijk ook terecht kunt voor al uw andere postzegelbenodigdheden.  

En tot slot. Wilt u gebruik maken van onze bibliotheek? Neem dan contact op met Adri of met een van de 
bestuursleden. Zij helpen u graag verder. 

Blijf gezond allemaal. 

Janny Vierbergen  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

 
 

IN MEMORIAM 
KEES VAN DER GRIFT 

4-12-1942 – 21-01-2021 
 
Met ontsteltenis moesten wij vernemen dat ons gewaardeerd lid Kees van der Grift afgelopen 21 januari de 
strijd tegen zijn ziekte heeft verloren. 

Kees was vanaf februari 2003 lid van onze vereniging en een trouw bezoeker van onze bijeenkomsten. 
Ook nadat was vastgesteld wat hij mankeerde bleef hij, als het maar enigszins mogelijk was, naar onze 
verenigingsavonden komen. Hij bleef vooruitkijken, stelde zich steeds nieuwe doelen, bleef positief en ging niet 
bij de pakken neerzitten. De laatste jaren hielp hij tijdens onze club-/veilingavonden onze veilingmeester met 
het klaarzetten van de veilingkavels en showde hij tijdens de veiling de betreffende kavels aan de leden. 

Toen dat niet meer mogelijk was bleef hij toch zoveel mogelijk vanaf zijn vertrouwde plek vooraan in de zaal 
onze verenigingsavonden bezoeken. Vlak voor de uitbraak van het coronavirus belde hij nog naar ons om aan 
te geven dat hij een volgende verenigingsavond even een uurtje of wat naar de club wilde komen.  
Helaas gooide de lockdown roet in het eten en was dit Kees niet meer gegeven. Wij zullen Kees met zijn altijd 
positieve inbreng binnen Postfris ‘68 erg missen. 

We wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel kracht en sterkte toe met dit verlies. 

 

 
 

 
IN MEMORIAM 

HARRIE DE CAES 
31-08-1941 – 26-01-2021 

 
Met verslagenheid ontvingen wij ook het bericht van overlijden van ons lid en oud-bestuurslid Harrie de Caes 
op 26 januari jl. 

Harrie was vanaf oktober 2007 lid van onze vereniging, want naast zijn grote liefde voor muziek had hij nog 
een andere grote liefde namelijk het verzamelen van postzegels. 
Harrie droeg onze vereniging een zeer warm hart toe en liet dat blijken door als bestuurslid jarenlang de functie 
van penningmeester te vervullen. Ook het bijhouden van de ledenadministratie en de automatisering van de 
maandelijkse veilingen werden lange tijd door hem verzorgd. 

De laatste jaren liet zijn gezondheid hem echter steeds meer in de steek en ging zijn mobiliteit verder achteruit. 
Noodgedwongen werden de bestuurstaken afgestoten. Heel even heeft Harrie gedacht te stoppen met zijn 
hobby maar als je eenmaal met het postzegelvirus besmet bent kom je er niet meer vanaf en dus bleef Harrie 
zeer betrokken bij de vereniging en bezocht hij als het maar enigszins kon onze verenigingsavonden. 

We zullen Harrie missen en wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe met dit verlies. 
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Ladderprijsvraag nr. 6 - februari 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): We beginnen maar eens met een rekensommetje. 
Hoeveel benen telt u op velletje 1083? 

Vraag 2 (2 punten): Noem twee Nederlandse zegels waarop tenminste één posthoorn is afgebeeld. 

Vraag 3 (3 punten): Het is inmiddels februari en op de 14e vieren we Valentijnsdag. Kunt u tenminste drie 
Nederlandse zegels gewijd aan de liefde noemen? 

Vraag 4 (3 punten):  Volgens mijn agenda begint op de 14e februari ook het Carnaval. Dit jaar geen grote 
optochten e.d. Noem tenminste vier zegels gewijd aan het Carnaval (Wereld). 

Vraag 5 (5 punten): Oude spelletjes worden in deze tijd in een nieuw jasje gestoken. Zo ook het knikkeren. 
Op welke Nederlandse zegels staan knikkers afgebeeld? 

Vraag 6 (5 punten): Op welk Nederlands zegel komt het woord poppenkraam voor? 

Vraag 7 (5 punten): Nu we er niet zoveel op uit kunnen slaat bij veel mensen het opruimvirus toe. 
Zo ook bij mij. Deze week maar eens de boekenkast onderhanden genomen. Ik kwam 
een paar mooie atlassen tegen. Op welk Nederlandse zegel staat de maker van zo’n 
atlas, Willem Jansz. Blaeu, afgebeeld? 

Vraag 8 (5 punten): Ook het boek Turks Fruit van Jan Wolkers staat bij mij in de boekenkast.  
Noem twee Nederlandse zegels die gewijd zijn aan Turks Fruit. 

Vraag 9 (10 punten): Uiteindelijk bleken er in mijn boekenkast diverse boeken te staan waarbij direct een 
bijbehorende postzegel in mijn gedachte kwam.  
Kunt u ontdekken aan welke Nederlandse zegels ik dacht bij de boeken van de 
volgende schrijvers/dichters: Martinus Nijhoff, Belle van Zuylen, Toon Hermans,  
J.K. Rowling, Hella Haasse en H. de Roos? NVPH nummers vermelden. 

Vraag 10 (10 punten): U kent waarschijnlijk de zgn. ‘tekst-marker’, een viltstift om delen van een tekst aan te 
strepen terwijl ze toch leesbaar blijven. 
Op welk Nederlands zegels heeft de ontwerper het gebruik van zo’n marker toegepast? 

De oplossing van deze puzzel dient uiterlijk 26 februari 2021 in ons bezit te zijn. 
Oplossing sturen naar: janny@vierbergen.nl of naar Janny Vierbergen, Wielingenplein 17, 3522 PC Utrecht. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oplossing ladderprijsvraag nr. 5 – januari 2021 

Vraag 1 (2 punten) De aardbeientaart vinden we op zegel 1750. 

Vraag 2 (2 punten): Zegels die gewijd zijn aan het Driekoningen feest zijn: 261 t/m 264, roltanding 98 t/m 
101, 760 en 1298. 

Vraag 3  (3 punten): Schaatsen, schaatsers, schaatssters etc. vinden we veelvuldig op onze postzegels. 
Zegels die ons herinneren aan schaatspret zijn o.a.: 512, 1261, 1710, 1851, 1862, 
2480, 2777, 2947, 3012, 3117, 3118, 3148, 3475, 1517, 1710, 3702. 

Vraag 4  (3 punten): Zegels gewijd aan Denksport 1038, 1159, 1360, 1969a, 1969b, 2818, 3067, 3068, 
1159. 

Vraag 5 (5punten): De caravan vinden we op zegel 1106. Maar voordat deze de weg op mag moet hij wel 
een beetje opgekalefaterd worden zoals een inzender schreef. 

Vraag 6 (5 punten): Onze rookworst vinden we op de zegels 2476 en 3822. 

Vraag 7 (5 Punten): De Amaryllis staat afgebeeld op zegel 1720. 

Vraag 8 (5 punten): Het jeugdgevoel is een ouderdomsverschijnsel staat te lezen op zegel 1716. 
Het is de blauwe zegel met een afbeelding van een roos in de knop. Omdat in de 
catalogus dit zegel als tweede afgebeeld staat gaven de meeste inzenders hier helaas 
het verkeerde catalogusnummer op.  

Vraag 9 (10 punten): Het meisje met de fiets aan de hand staat op zegel 873. 

Vraag 10 (10 punten): Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de ‘Groninger Maatschappij van 
Landbouw’ werd zegel 1379 uitgegeven. Wij zien hierop de handtekeningen van de 
oprichters van het Genootschap. 
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De ladder. 

Dhr. F. Rademaker - 192 + 45 = 237 punten 
Dhr. J. Tienhoven - 183 + 50 = 233 punten 
Dhr. T. v.d. Wurff - 187 + 45 = 232 punten 
Dhr. V. Timmerman - 191 + 40 = 231 punten 
Dhr. A. Wuring - 179 + 45 = 224 punten 
Mw. J. Wagevoort - 172 + 45 = 217 punten 
Dhr. M. Dijkhuizen - 163 + 45 = 208 punten 
Dhr. R. Visser - 166 + 30 = 196 punten 
Dhr. R. Mulder - 143 + 45 = 188 punten 
Dhr. J. Sangers - 121 + 25 = 146 punten 
Dhr. G. v.d. Vliet -   85 + 50 = 135 punten 
Dhr. B. v.d. Lit -   92 + 25 = 117 punten 
Dhr. J. Kling -   61 + 32 =   93 punten 

De maandprijs gaat dit keer naar dhr. G. v.d. Vliet. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Afstandsrecht in Nederland  

Lang niet iedereen is op de hoogte van het bestaan van afstandsrecht. Ook ik was dat niet, totdat ik een 
expresbrief in een veilingcatalogus zag staan met daarbij de uitleg dat er een toeslag betaald was voor 
afstandsrecht. Deze term kende ik wel vanuit onze wetgeving in de rechtsspraak maar vanuit postale hoek was 
mij dat niet bekend. Dat maakt nieuwsgierig. Na best wel een lange zoektocht kwam ik op de site van de 
Philateliste academie Belgium met artikelen in het Frans, Duits en Nederlands. Op pagina 231 stond het artikel 
“afstandsrecht in Nederland”. Gepubliceerd door Adam van der Linden. U begrijpt dat dit is wat ik zocht. Van dat 
verhaal wil ik u deelgenoot maken.  

 
Expressbrief met afstandsrecht van 26 cent van Breda dd 20-1-1933 naar Velsen. Bezorgd op 21-1-1933. De 
afstand van het postkantoor naar het crematorium was, omgerekend ongeveer 2,2 km. Veilingcatalogus 
Rietveld veilingen 
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Exprespost is wat meer bekend en bestaat nog steeds, ook met meerdere aanbieders buiten het postbedrijf. 
Afstandsrecht is een niet meer bestaand fenomeen. 
Expres verzending behoort tot de aanvullende diensten naast het postbedrijf. Dat is altijd al buiten het 
postbedrijf als dienst beschikbaar geweest. 
Aangetekende stukken dienstverzendingen met portvrijdom waren niet ongebruikelijk maar expresdienst diende 
altijd betaald te worden. Ook had je als dienst portvrijdom. 
Expres bezorging is altijd 24x7 beschikbaar, dus niet afhankelijk van de normale postbezorging. Expres dienst 
heeft daarnaast als organisatie de regie over buizenpost, tram- en treinvervoer. (Spoorexpres). 
 
Het vergt een studie op zich om alle tarieven door de jaren heen te bestuderen. Het afstandsrecht heeft bestaan 
vanaf 1871 tot 23 oktober 1955  
De belangrijkste regel voor het toepassen van afstandsrecht is: indien de geadresseerde woont “buiten de 
rechtstreekse bestelling” wordt er een toeslag berekend van 15 cent per 2½ km (tot 1 september 1938 en te 
verhogen met eventuele veergelden. Tot 18 juni 1883 werd er gesproken van buitengewone kosten. 
Die 2½ km. was te voet een half uur gaans. De kantoorhouder moest de afstanden inschatten die overbrugd 
moesten worden om het afstandsrecht juist te berekenen. Normaal gesproken werd het afstandsrecht in 
rekening gebracht bij de geadresseerde. De verzender is normaal gesproken niet op de hoogte van de hoogte 
van dat bedrag. Vooraf het recht voldoen was ook een mogelijkheid. Het spreekt voor zich dat in de loop der 
jaren de tarieven aangepast werden aan de tijd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaiserswerth, 11 augustus 1907. Expresbrief met bestemming Dieden, een gehucht bij Ravenstein. Tarief in 
Duitsland: brief tot 20 gram 20 pfennig, brief 21-30 gram 30 pfennig. Expresrecht 25 pfennig. De brief is dus met 
5 of 15 pfennig te hoog gefrankeerd. Evenredig afstandsrecht voor expresse: 45 cent voor een 234 afstand van 
drie kwartier gaans vanaf het bestellende kantoor Ravenstein. Opgebruik van de 6 ½ cent overdruk-portzegels 
wegens tariefsverandering  
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Kamp Harderwijk, 19 augustus 1916. Briefkaart met bestemming Acht. Tarief briefkaart: voor geïnterneerden 
gold portvrijdom. Expresrecht 15 cent. Acht was een zestal km. verwijderd van het bestellende kantoor 
Woensel. Daarvoor is 45 cent evenredig expresrecht (drie kwartier gaans) in rekening gebracht. 
In de loop der jaren zijn er bij de Post de nodige dienstorders geweest die bepaalden hoe met het afstandsrecht 
inclusief tarieven moest worden vastgesteld. Voor de geïnteresseerden zijn alle dienstorders terug te vinden in 
de Bondsbibliotheek. 

 
Leeuwarden, 6 april 1918. Brief met bestemming Eernewoude. Tarief: brief tot 20 gram 5 cent, expresrecht 15 
cent. Evenredig afstandsrecht: het eerste half uur gaans vanaf het bestellende kantoor, in dit geval GARIJP, 30 
cent. Elk kwartier meer 15 cent. Eernewoude ligt op 6 km. van Garijp, zodat de berekening van 60 cent voor 
een uur gaans aannemelijk is 

Bibliografie en afbeeldingen: Philateliste-7-Inhoud.pdf (academiebelgium.be) veilingcatalogus Rietveld veilingen 

Jan Sangers  
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Nieuwe postzegeluitgiften Nederland 

Postnl heeft op 21 oktober 2020 een leuk velletje uitgegeven gewijd aan Martin Garrix, de artiestennaam van 
Martijn Garritsen. Martijn is in 2016, 2017 en 2018 uitgeroepen tot de beste DJ ter wereld. Hij is dan ook 
veelgevraagd op grote dancefestivals en beroemde dansclubs over de hele aardbol. 

Martin Garrix heeft een eigen platenlabel, STMPD RCRDS. Boris Lammertse is grafisch ontwerper en de vaste 
vormgever bij het platenlabel. Het was voor hem heel speciaal om nu ook het postzegelvel te mogen 
ontwerpen. Hij kreeg daarbij steun van de vader van Martijn, Gerard Garritsen, die we kennen als voormalig 
veilingmeester bij Wiggers de Vries en later Corinphila en tegenwoordig financieel directeur van STMPD 
RCRDS. 

 
Wat technische gegevens: het velletje meet 170x122 mm, de postzegels 30x40 mm, het papier is normaal 
papier met fosforopdruk, de 69.000 gegomde velletjes worden in offset gedrukt door Joh. Enschedé in de 
kleuren cyaan, magenta, geel en zwart. 
Met het blote oog is het niet te zien, maar de zegels hebben toch iets speciaals. Daarvoor is een speciale app 
nodig. Deze Martin Garrix app is te downloaden via Google Play en de App store. Door de postzegel met de 
app op de smartphone te scannen kom je midden in een mini-concert van Martin Garrix. De beelden van het 
concert mengen zich met de camerabeelden van je smartphone. Probeer het maar eens, of laat je kinderen of 
kleinkinderen het maar eens proberen. Ze zullen dan niet langer meer zeggen, dat filatelie een vergrijsde hobby 
is!!! 

Bron: Collect 

Ton van der Wurff 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Voor vragen en opmerkingen over…. 

- informatie op de website: neemt u contact op met de voorzitter; 
- de rondzending: neemt u contact op met het hoofd rondzendverkeer; 
- de veiling en/of niet verkochte kavels: neemt u contact op met de veilingmeester; 
- uw lidmaatschap: neemt u contact op met de ledenadministrateur. 

Namen en telefoonnummers kunt u vinden op onze site onder menu optie ‘Vereniging’ > Bestuur. 

 
 

 


