Nederlands nieuwste automaatpostzegels
In oktober kondigde PostNL al aan dat er weer automaatstroken uitgegeven zouden gaan worden. Dit werd in november bevestigd op de site www.postzegelblog.nl. Verder
verscheen er een artikel over in Collect van december 2016
en ook op de site iarroyalmailpostandgo.com van Intelligent
AR werden details bekend gemaakt, net als in Filatelie.
Eerste dag van verkoop
Op 28 januari 2017 was het zover, de eerste dag waarop
de nieuwe automaatstroken te koop waren op de Filateliebeurs in Hilversum.
PostNL had een
zelfbedieningszuil
geplaatst bij haar
stand op de beurs.
De
ATM-fanaten
verdrongen zich al
bij de ingang om bij
de opening als eerste binnen te kunnen zijn en als eerste
de automaatstroken
uit de zuil te kunnen
trekken. De zelfbedieningszuil (afbeelding 1) is gemaakt
door de Britse firma
Intelligent AR Ltd.
Afbeelding 1
AR staat voor Augmented Reallity. PostNL heeft in totaal vier zelfbedieningszuilen gehuurd van
Intelligent AR voor een proefperiode van een jaar.
Geen automaten, maar zuilen
Het jargon dat in het kader van de automaatpostzegels
door PostNL wordt gebruikt is ook nieuw. Men spreekt van
‘zelfbedieningszuilen’ in plaats van ‘automaten’ en om de
aanwezigheid op de Filateliebeurs te benadrukken werd de
tekst Hilversum 2017 als extra vermelding op de automaatstrook gebrand (lees: thermisch aangebracht). Voorts
wordt er in PostNL-kringen gesproken van automaatpostzegels, niet van automaatstroken. De afbeeldingen op de
stroken zijn creaties van de alom bekende illustratrice Janneke Brinkman-Salentijn. Het ontwerp is van Frank Janse
uit Gouda. Het gaat om twee nieuwe automaatstroken:
één met de afbeelding van het Heideblauwtje (afbeelding 2),
een veel in Nederland voorkomende vlindersoort, en één
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met tulpen erop afgebeeld
(afbeelding 3) . De vlinderstrook is voor binnenlands
gebruik bestemd, de tulpenstrook voor verzending
naar het buitenland. Arjan
Jochems van PostNL vertelde dat er gekozen is voor
neutrale maar toch kleurrijke afbeeldingen. Door de
samenwerking die PostNL
al had met Janneke Brinkman is er gekozen voor te-

door
Joost Hoogendoorn

Afbeelding 2

Afbeelding 3
keningen van haar hand. De tulp is gekozen omdat het een
belangrijk exportproduct van Nederland is. De afgebeelde
tulpensoort is bovendien ook nog eens vernoemd naar
Janneke Brinkman (Tulpa Jannekes Orange).
Ook rolzegels
De oplage van de zegels is 212.500 zegels per waarde. Er
worden ook rolzegels uitgegeven met dezelfde afbeeldingen en dezelfde waarden. Deze rolzegels werden vanaf 30
januari jl. te koop aangeboden in Amersfoort en omgeving. De oplage van de rolzegels is 50.000 per waarde (als
deel van de totale oplage).
De automaatstroken hebben een speciale slittanding aan
alle vier de zijden. De afbeeldingen zijn door middel van
een digitaal diepdrukprocedé aangebracht op de zegels.
De rollen voor de zelfbedieningszuil hebben 1.500 zelfklevende automaatstroken op dragerpapier. Op de achterkant van het dragerpapier is per zegel een volgnummer
aangebracht. Als finishing touch brengt de zelfbedieningszuil de waardeaanduiding, de landsnaam, de zogenoemde
sorteerhaak, het soort verzending en een code aan. De automaatpostzegels ogen mat; dat komt door de fosforlaag
die op de afbeelding is aangebracht.
Eigen nummer
Elke zuil heeft een eigen nummer. Nummer 0000 is be-
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doeld voor de CollectClub en staat in de drukkerij van
Walsall in Engeland. Nummer 0001, de beurszuil, wordt
ingezet op diverse filatelistische evenementen, zoals op de
Filateliebeurs in Hilversum en later dit jaar op de Internationale Briefmarken Messe in Essen. Zuil 0002 staat in Bussum,
in de winkel van de CollectClub (Vlietlaan 44C). Zuil 0003
staat in de Postwinkel aan het Kerkplein in Den Haag.
Niet helemaal vlekkeloos
Op de eerste dag tijdens de Filateliebeurs werkte de zelfbedieningszuil niet helemaal vlekkeloos. Af en toe was er een
storing. Gelukkig werd die telkens snel verholpen door de
aanwezige monteur/programmeur van Intelligent AR. Bovendien leverden die storingen ook enkele VOID-opdrukken op (afbeeldingen 4 en 5).
Afbeelding 4

Afbeelding 8

Afbeelding 9
print Bussum (afbeeldingen 8 en 9). Enkele automaatstroken
bleken een afwijkende print te hebben: de linkerzijde van
de vetgedrukte letters en de waarde 1 is weggevallen (afbeelding 10).

Afbeelding 10

Afbeelding 5
Stroken van de beurszuil die op de Filateliebeurs in Hilversum stond, hadden als extra de print Hilversum 2017 gekregen (afbeeldingen 6 en 7).
Afbeelding 6

Tot slot: het is opmerkelijk dat de schermweergave van de
automaatpostzegels op de zuil afwijkt van de automaatstrook zoals die uit de zuil tevoorschijn komt. Zo staat bijvoorbeeld het woord ‘Internationaal’ horizontaal op het
scherm weergegeven (afbeelding 11). Op de tulpenstrook is
dit woord alleen verticaal geprint.
Dank aan Noortje Krikhaar en Arjan Jochems voor de door
hen verstrekte informatie.

Afbeelding 7
Verassend was dat de zelfbedieningszuil in de Collect
winkel in Bussum ook op 28 januari in werking was gezet! Stroken uit zuil 0002 hebben als extra vermelding de
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Afbeelding 11
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