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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 2021 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 2021 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 november
14 december*

veiling + algemene vergadering begroting
veiling + (Kerst)verloting

Data verenigingsavonden 2022 (onder voorbehoud)
18 januari
15 februari
15 maart *
19 april
17 mei
21 juni *

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

*= wisseling stuiverboeken
Verzamelbeurs van 9.00 tot 14.30 uur: Zaterdag 9 april 2022.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Van de voorzitter
Beste leden,
EINDELIJK.
Ja eindelijk konden we op dinsdagavond 19 oktober een “normale’ verenigingsavond houden. De maatregelen
waren wat versoepeld en we konden meer bezoekers ontvangen in de zaal. De opkomst was uitstekend en ook
op zaterdag 30 oktober was het eindelijk mogelijk om een beurs te organiseren. Ook voor de beurs was de
belangstelling goed en de standhouders waren tevreden. Wel blijft het jammer dat bij onze eigen leden de
belangstelling voor het bezoeken van onze beurs nog steeds matig is.
Of onze verenigingsavond van dinsdagavond 16 november ook een “gewone” verenigingsavond gaat worden,
of dat de maatregelen weer aangescherpt gaan worden, is op het moment van schrijven nog niet duidelijk.
Nu de besmettingen op dit moment in rap tempo oplopen kijken we met gemengde gevoelens uit naar de
aangekondigde persconferentie van dinsdag 2 november. Houd dus in ieder geval onze website in de gaten
voor het laatste nieuws en neem bij uw bezoek de geldende coronamaatregelen in acht.
Wat staat er op het programma van de verenigingsavond van 16 november?
Zoals gebruikelijk heeft de veilingmeester voor deze avond een veiling voor u samengesteld en zullen ook de
kratten met stuiverboeken op tafel staan. Verder staat de Algemene Leden Vergadering, die wij
noodgedwongen in maart 2020 en 2021 hebben moeten uitstellen, op het programma. Tevens leggen wij u de
begroting voor 2022 ter goedkeuring voor. De agenda voor deze ALV en de daarbij bijbehorende stukken vindt
u bijgevoegd bij deze Zegelaer.
Blijf gezond allemaal.
Janny Vierbergen
1

De Zegelaer, Nieuwsbrief Postfris ’68

10e jaargang – nummer 9 – november 2021

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Stuiverboeken
Nu de dagen korter worden en we wat meer tijd voor onze hobby hebben is het misschien een idee om
stuiverboeken te maken. De eerste kratten met stuiverboeken voor het volgende seizoen (2022/2023) zitten al
vol. Dus wacht niet te lang met inleveren van uw stuiverboeken want vol=vol. Uw stuiverboeken kunt u inleveren
bij Gert.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Rondzending
De dozen zitten nog niet vol. Dus voor dit seizoen hebben we nog plek voor uw rondzendboekjes in de
rondzenddozen. Maar ook voor het volgende seizoen zijn wij op zoek naar goede boekjes.
Tijd over tijdens koude en winderige herfst- en winterdagen? Maak dan eens een rondzendboekje.
Geen boekjes, plakkertjes of Hawidstroken in huis? Neem even contact op met Stampie, onze leverancier van
postzegelbenodigdheden.
Bent u nog geen deelnemer, maar wilt u toch een rondzending ontvangen? Neem dan even contact op met
Janny.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------Algemene ledenvergadering
Aanstaande 16 november kan de ALV weer plaatsvinden. Bij deze Zegelaer vindt u de agenda en diverse
stukken die behandeld worden als bijlage.
David Koopman, secretaris
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Ladderprijsvraag nr. 3 - november 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 nieuwe NVPH-catalogus is uit. Naar welk Nederlands zegel verwijst de omslag?

Vraag 2

(2 punten): Je kunt geen krant openslaan of de woorden Klimaat en Energie komen je tegemoet.

Vraag 3

Op welk Nederlands zegel treft u windmolens aan?
(3 punten): Ook staan de kranten vol van oorlogen en geweld. De kinderen zijn vaak de dupe van
conflicten.
Welke zegels verwijzen naar de rechten van het kind?

Vraag 4

(3 punten): Nog niet zo heel lang geleden gaf Nederland een zegel uit gewijd aan een bekende DJ.
Welke DJ was dat en op welk Nederlands zegel staat hij afgebeeld?

Vraag 5

(5 punten): De Engelse radio- en televisiestations vormen samen één omroepvereniging. De
initialen daarvan zijn te zien op een Nederlands postzegel.
Welke initialen en welk zegel?

Vraag 6

(5 punten): We moeten gezond eten, maar af en toe mag er wel eens gezondigd worden.
Op welk Nederlands zegel vindt u een Hot Dog?

Vraag 7

(5 punten): Geen hamster, kanarie of parkiet, maar vanaf mijn kinderjaren heb ik een Tortel Duif
gehad.
Kunt u een zegel vinden met daarop een Tortel Duif? (Nederland of buitenland)

Vraag 8

(5 punten): Wie was Maria van Oosterwijck en op welk Nederlands zegels staat zij afgebeeld?

Vraag 9

(10 punten): Wie was T.C.M. Asser en op welk Nederland zegel staat hij afgebeeld?

Vraag 10 (10 punten): Waar staan de letters OESO voor en welk Nederlands zegel is hieraan gewijd?
De oplossing van deze puzzel dient uiterlijk 26 november in ons bezit te zijn.
Oplossing sturen naar: janny@vierbergen.nl of naar Janny Vierbergen, Wielingenplein17, 3522 PC Utrecht.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Oplossing ladderprijsvraag nr. 1 - september 2021
Vraag 1

(2 punten) Een regenboog vinden we op de zegels 1035, 2248, 2249 en 3264.

Vraag 2

(2 punten): Zegels gewijd aan Nederland Waterland zijn o.a. de zegels 1687/1689, 1727/1728
1765/1766, 1822/1823.

Vraag 3

(3 punten): Zegel 1203 is gewijd aan de Olympische spelen voor gehandicapten.

Vraag 4

(3 punten): Zegel 1736 verwijst naar het sprookje Roodkapje maar zelf is ze daar niet op te zien en
dus hadden de wolven haar daar niet kunnen vinden.
Op zegel 833 zien we Roodkapje wel, samen met de wolf.

Vraag 5

(5 punten): In Nederland vinden we 5 schapen op de blokjes 1713 en 3721 en in Suriname vinden
we op zegel 640 de Goede Herder met 5 schapen.

Vraag 6

(5 punten): De Wara Cara (Cara Cara) vinden we op zegel 1052 van de Nederlandse Antillen. En
op zegel 346 en 494 van Aruba.

Vraag 7

(5 Punten): Het graf van J.F. Cateau van Rosevelt vinden we in Suriname.
Hij was daar onder andere Agent-Generaal voor de Immigratie en Statenlid.
Als cartograaf bracht hij als lid van de Nederlands-Franse grenscommissie het
stroomgebied van de Marowijne rivier in kaart.
Hij staat afgebeeld op zegel 601 van Suriname.

Vraag 8

(5 punten): De ouderwetse kolenkit staat afgebeeld op zegel 895.

Vraag 9

(10 punten): Anton Johannes Gerrit Corbijn van Willenswaard is een Nederlands fotograaf,
grafisch ontwerper en speelfilmregisseur.
Hij heeft foto’s aangeleverd voor diverse Nederlandse postzegels o.a. voor het velletje
3462/3471 met Doutzen Kroes.
Ook maakte hij de kortste speelfilm ooit, namelijk zegel 2769 met Carice van Houten.
Ton van der Wurff wist nog te vermelden dat foto’s van Corbijn ook op buitenlandse
zegels staan afgebeeld. Het levert hem helaas geen extra bonuspunten op.

Vraag 10 (10 punten): Dit was eigenlijk een strikvraag want in 1852 moest je er niets opplakken, maar het
mocht wel. Soms werd gefrankeerde post door de ontvanger zelfs als een belediging
gezien. Pas in 1870 was men verplicht vooraf te frankeren.
Als je toch een zegel plakte was het tarief afhankelijk van het gewicht en de afstand.
------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------Oplossing ladderprijsvraag nr. 2 - oktober 2021
Vraag 1

(2 punten) De bakfiets om kinderen in te vervoeren vinden we op de zegels 2478, maar hij kan ook
gebruikt worden om de kerstboom in te vervoeren zoals te zien is op zegel 3477.

Vraag 2

(2 punten): Een verkeerszuil vinden we op zegel 1405.
Zegel 1280 laat een praatpaal zien en dus geen verkeerszuil.

Vraag 3

(3 punten): Een katrol komt goed van pas bij een verhuizing.
We vinden zo’n katrol op de verhuiszegels 1672 en 1706.
Ook op de zegels 574 en 1909 staat een katrol afgebeeld.

Vraag 4

(3 punten): Viskotters met enigszins te onderscheiden visnetten vindt u o.a. op de zegels 575, 845
en 1029.
Op de zegels 3388 en 3412 zijn de netten niet duidelijk te zien.

Vraag 5

(5punten): De vis wordt duur betaald verwees al naar Kniertje met haar pannetje op zegel 1049.
Andere zegels met een pannetje zijn 779, 1927, 1930e, 2401 en 3698.

Vraag 6

(5 punten): Libertatis Preasidium vinden we op de zegels 561/562. Bolwerk van de Vrijheid.

Vraag 7

(5 Punten): De leus “Je Maintiendrai” vinden we op zegel 252, 1329, 3274 en 3671.

Vraag 8

(5 punten): Op zegel 1487 staat 4x het woordje Nederland.
Diverse inzenders hebben ook nog 4x of zelfs meerdere keren het woordje Nederland
gevonden op o.a. de zegels 1141, 1179,1614, 2072 en 2076.

Vraag 9

(10 punten): De meeste inzenders hebben de hele catalogus afgezocht naar een gluurder
.
Maar de bedoelde Peeping Tom was een bloem, een Narcis, afgebeeld op zegel 1396.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Het gedicht was van Jan Hanlo.
Ik noem je: bloemen
ik noem je: merel in de vroegte
ik noem je: mooi
Ik noem je: narcissen in de nacht
waaroverheen de wind strijkt
naar mij toe
Ik noem je: bloemen in de nacht
Vraag 10 (10 punten): a. Op blokje 1671 staat naast de krokus een afbeelding van een tuinontwerp.
b. De ontwerpers waren vader en zoon Zocher.
Vader J.D. Zocher overleed voordat het project af was.
Zoon J.D. (Jan David maakte het project af).
c. Het ontwerp was bedoeld voor kasteel Keukenhof te Lisse.
d. J.D. Zocher jr. was tuinarchitect in Landschapsstijl en bekend van de Bolwerken
binnen de singels in Utrecht, het Zocherpark.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------De ladder
Dhr. F. Rademaker
Dhr. M. Dijkhuizen
Dhr. T. van der Wurff
Dhr. A. Wuring
Dhr. G. van der Vliet
Mw. J. Wagevoort
Dhr. J. Sangers
Dhr. V. Timmerman
Dhr. J. Tienhoven
Dhr. B. van der Lit

-

45 + 50 =
48 + 40 =
50 + 38 =
50 + 38 =
45 + 40 =
45 + 40 =
45 + 38=
42 + 40 =
43 + 36 =
0 + 46 =

95 punten
88 punten
88 punten
88 punten
85 punten
85 punten
83 punten
82 punten
79 punten
46 punten

De maandprijs van september gaat naar dhr. J. Tienhoven.
De maandprijs van oktober gaat naar dhr. B. van der Lit.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Zeventig jaar televisie in Nederland
De eerste officiële uitzending van de Nederlandse televisie was op 2 oktober 1951. De royale aandacht die
hieraan door de verschillende zenders is besteed kan u nauwelijks zijn ontgaan.
Maar hoe zit het nu echt in elkaar? De eerste proefuitzending was op 18 maart 1948 vanuit Eindhoven door
Phillips. De omroepster was Bep Schaefer. Tussen die uitzending en oktober 1951 maakte Phillips ruim 250
uitzendingen. Ze werden ontvangen door enkele honderden televisietoestellen die stonden opgesteld bij
medewerkers van Phillips.
De eerste officiële uitzending, op 2 oktober 1951, werd verzorgd vanuit de NTS-studio in Bussum, studio Irene.
De uitzending heette de Toverspiegel en werd ingeleid door de toenmalige Staatssecretaris van Onderwijs,
kunsten en Wetenschappen J. Cals, de latere premier van ons land. Een programma van anderhalf uur en ging
over communicatie heden en toekomst. De staatssecretaris was niet blij met het fenomeen televisie. Hij
memoreerde “televisie is een tyran dat de geest kan doden”.
Het programma werd bekeken vanaf ongeveer 500 televisietoestellen. Diegenen die geen televisie konden
kopen volgden vaak uitzendingen in de etalages van radio- en tv-winkels of in cafés.
Het duurde nog tot ver in de 60er jaren voordat een televisietoestel in Nederland bij de meeste gezinnen
aangetroffen werd. Heden ten dage ligt het percentage huishoudens waar één of meerdere toestellen in huis
zijn op 96%.
In 1967 was er voor het eerst reclame op televisie en kleurentelevisie. Kortom, zonder er uitsluitend een
geschiedenisverhaal van te maken; televisie neemt in onze maatschappij een belangrijke plaats in. Des te
merkwaardiger is het dat hiervan in de filatelie nauwelijks iets terug te vinden is.
De eerste keer dat er postzegels werden uitgegeven waar duidelijk de televisie als achtergrond heeft gediend is
pas in 1996. Ter gelegenheid van 20 jaar Sesamstraat. In 2006 verschijnt er nog een zegel met Pino en Plurk
Sesamstraat 30 jaar.

Bert & Ernie

Ieniminie, Tommy en Pino

Plurk en Pino

In 2018 komt een ander programma wat ook wel monumentaal genoemd mag worden uit op postzegel De
fabeltjeskrant. Weliswaar moeten deze zegels als persoonlijke zegels beschouwd worden. Desondanks staat
het velletje met mijnheer de Uil als nummer 3678 opgenomen in de NVPH-catalogus.

Daarmee is gelijk benoemd welke programma’s postzegeluitgifte hebben bereikt. Is daarmee het hele verhaal
verteld? Zeker niet. In 1990 is er bij de TROS een cursus Filatelie uitgezonden. Deze cursus werd begeleid door
een handboek en een cadeaupakket in een doos. Gezien de ontwikkelingen van onze mooie hobby hebben
deze televisie-uitzendingen slechts kort geleidt tot een tijdelijke opleving van het aantal beginners.
Zou dat vandaag de dag ook nog tot een opleving kunnen leiden??
Er waren in totaal acht afleveringen gepresenteerd door Leonie Sazias en Hans Kok, postzegelhandelaar uit
Den Haag. Zo’n 14 dagen voordat de uitzendingen begonnen waren er al 15.000 pakketten die verbonden
waren aan de uitzendingen verkocht. De eerste uitzending van deze cursus was op 14 december 1990 en werd
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------acht weken achtereen uitgezonden. Ik kan u nog wel het cursusboek laten zien maar het volledige pakket heb ik
niet meer in mijn bezit.

Omslag cursusboek

achterzijde cursusboek

Velletje Fabeltjeskrant NVPH nummer 3678
Hierna is nog als kinderzegels 2018 een velletje met figuren uit de Fabeltjeskrant verschenen. Met deze
opsomming heb ik alles beschreven wat de koppeling tussen 70 jaar televisie en filatelie is. Een magere score,
het zij zo.
Bronnen: Wat was het eerste tv programma van Nederland? | Willem Wever (kro-ncrv.nl)
Speciaal catalogus Nederland. Leidse Courant | 8 december 1990 | pagina 28 - Historische Kranten, Erfgoed
Leiden en Omstreken
Jan Sangers
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Digi art postzegels
Je kunt een computer veel voor je laten doen. Je kunt hem zelfs dingen leren. Vervolgens kan hij met het
geleerde aan de gang en zo wordt een computer steeds wijzer. De wetenschap voorspelt zelfs, dat in 2029 de
computer slimmer zal zijn dan de mens.
Een voorproefje hier van krijgen we van Postnl. Afbeeldingen van 1500 postzegels van verschillende landen uit
de periode 1852-1920 werden aan een computer gegeven, die er algoritmes van maakte. De computer zoekt
naar een structuur en maakt daar een recept voor het maken van een postzegelontwerp van, de algoritme.
Vervolgens mocht de computer vijf van deze algoritmes uitvoeren en daar kwamen 5 verschillende
postzegelontwerpen uit met dus als basis de ontwerpen van die 1500 ingevoerde postzegels. Elementen van
die klassieke postzegels vind je dan ook terug op deze zegels, zoals bijvoorbeeld een afbeelding in een
omlijsting, een strook onderaan voor tekst en ornamenten in de hoeken.
Volgens Postnl is hier sprake van een wereldprimeur. De vijf door de computer ontworpen zegels zijn gevat in
een velletje, waar ook een paar van de ingevoerde postzegelbeelden op staan met er naast bytes bestaande uit
8 bits, die of de waarde “0” of “1” hebben. De byte vormt een binaire informatie-eenheid.

Ton van der Wurff
(Bron: Postnl)
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Nederlandse onderwaterwereld
Postnl start per november 2021 een nieuwe serie uitgiftes onder de naam “Nederlandse onderwaterwereld”. De
serie loopt drie jaar en elk kwartaal komen er twee velletjes uit met ieder vijf postzegels in drie verschillende
ontwerpen. De velletjes laten verschillende onderwaterwerelden zien, zoals zeemondingen, meren, plassen,
rivieren, beken, sloten en vennen. Het eerste velletje heeft afbeeldingen van onderwaterleven in de Noordzee.
Op deze onderwaterwereldreeks kan een abonnement bij Postnl worden afgesloten. Bij de eerste twee velletjes
krijg je dan een exclusief velletje onderwaterpostzegels er gratis bij. Bovendien krijg je in een latere fase een
speciaal bewaaralbum, ook gratis.
Als inspriratiebron worden door ontwerper Bart de Haas oude natuurschoolplaten gebruikt van M.A. Koekkoek.
Dat was mogelijk, omdat de daar op afgebeelde soorten nog steeds voorkomen. Daar uit werd een selectie
gemaakt voor de op de zegels af te beelden soorten. Voor de afbeeldingen gebruikte hij foto’s van bekende
onderwaterfotografen. Soorten, die in hetzelfde watergebied leven, kwamen bij elkaar op een velletje. Zo krijgen
we vissen, amfibieën, ongewervelden en waterplanten te zien.

Ton van der Wurff
(Bron: Postnl)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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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