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Welkom op zaterdag 16 september
in ‘De Rustburcht’ in Rotterdam-Zuid

Let op: gewijzigde
vergaderlocatie!

Verzamelgebouw-zuid, café-restaurant “De Rustburcht” (ingang zalencentrum), Strevelsweg 702-734,
telefoon (010) - 4813410.
Automobilisten:
Motorstraat (bij Ikaziaziekenhuis) inrijden. Anders dan
voorheen moet voor parkeren
in de wijde omgeving worden
betaald!.
Openbaar vervoer:
Met de Metro naar Zuidplein,
daarna lopend door winkelcentrum Zuidplein, richting
Ikazia-ziekenhuis aanhouden.
Zaal open:
10.00 uur
Bezichtiging kavels: 10.30 uur
Begin vergadering: 12.00 uur
Veiling:
aansluitend
Zaal sluit:
17.00 uur

De aanhouder wint

AGENDA
ledenbijeenkomst op zaterdag
16 september 2017 in Rotterdam

U heeft ze vaak kunnen in Bulletin Postaumaat kunnen aantreffen: de oproepen van Paul Dek om materiaal voor het
rondzendverkeer bij elkaar te krijgen. Dat die oproepen zo
geregeld geplaatst werden was terecht: de leden van een
gespecialiseerde vereniging hebben er nu eenmaal allen
baat bij om aan een leuke rondzending te kunnen deelnemen. Helaas leken de opwekkingen van Paul slechts zo
nu en dan tot het gewenste resultaat te leiden. Maar - om
het met een recente winnaar van de Nobelprijs voor Literatuur te zeggen - the times are changing. Althans: dat valt op te
maken uit de tekst van de maandelijkse bijdrage van Paul
Dek aan dit nummer van Bulletin Postaumaat. Ik weet het:
één zwaluw maakt nog geen zomer. Maar dat laat onverlet
dat het een genoegen is om het positief gestemde verhaal
dat Paul op pagina 2 van dit nummer vertelt te lezen. Want
daaruit blijkt dat de aanhouder wint. Gelukkig maar!
Noorje Krikhaar, eindredacteur
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5. Rondvraag
6. Sluiting

Laatste bijeenkomst in 2017
Zaterdag 16 december 2017 in Rotterdam



Notulen

Verslag van de bijeenkomst op
zaterdag 10 juni 2017 te Utrecht

Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering om 12.15 uur in aanwezigheid van 30 leden. Afwezig met bericht zijn de heer
en mevrouw Struijs en de heren Dek, Van Dommelen en
Hoogendoorn.
De vergaderlocatie in Utrecht is met onmiddellijke ingang
niet meer beschikbaar wegens onvoldoende bedrijfsresultaat. Het bestuur ziet om naar een vervangende locatie.
Het bestuur is ver gevorderd met het ontwikkelen van een
nieuwe, moderne website. De heer Van den Bos suggereert
daarin samen op te trekken met andere verenigingen. De
voorzitter meent echter dat in dat verband wel links kunnen worden gelegd, maar dat het bestuur bij het indelen
en beheren niet afhankelijk wil zijn van anderen. Nadere
berichten volgen.
Verslag bijeenkomst 11 maart 2017
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd. Naar aanleiding van de vraag inzake hoofdelijke aansprakelijkheid
van bestuursleden deelt de secretaris mee dat de Statuten
en het Huishoudelijk Reglement daaromtrent niets bepalen. Bij eventuele vraagpunten over dit onderwerp is dan
ook de Wet op de Verenigingen en Stichtingen van toepassing.
Nieuwtjes
De heren Bos, De Rooij, Schaminée en Wolf melden
nieuwtjes, die verderop in dit Bulletin nader worden beschreven.
De heer Van den Bos meldt dat PostNL geen stroken uit
de Post&Go-automaten kan leveren. Een nieuwtjesdienst
voor deze stroken is dan ook helaas niet haalbaar.
Rondvraag en sluiting
De heer Van der Panne vraagt waarom hij –tegen de gewoonte in- de veiling niet achterin, maar ergens midden
in Bulletin 175 aantreft.
De voorzitter antwoordt dat dat de vrije keuze is van de
eindredacteur gelet op een praktische indeling van de artikelen en pagina’s.

Mededelingen van de
Rondzenddienst
In Bulletin Postaumaat van februari schreef ik dat ik aanleiding vond om weer eens een rondzenddoos te verzenden.
Dat lag vooral aan het feit dat ik eindelijk voldoende materiaal had voor een doos met rolzegels (verder met wat
loketstroken). Dit bleek een groot succes. We haalden een
omzet van bijna duizend euro: een nieuw record.
Nog mooier: sindsdien komt er een stroom van inzendingen binnen. Niet alleen kwantitatief, maar ook de kwaliteit mag worden geroemd. Prettig dat nu ook nieuwe inzenders zijn aangemeld. Inmiddels is alweer een nieuwe
doos verzonden, dit keer met boekjes, waaronder ook de
ouderwetse postzegelboekjes. Wanneer u dit leest, neem
ik aan dat die doos inmiddels weer terug bij mij is. Een
derde doos kan dan meteen weer in omloop gaan.
In het nieuwe systeem (dus met materiaal van gelijke interesse), is er voor inzenders een voordeel: De doos is na
een omloop meteen klaar, zodat de inzenders vlot kunnen
worden betaald. Natuurlijk vraag ik ook nu weer om inzendingen, en wel van het volgende:
Automaatboekjes
Postzegelboekjes
Prestigeboekjes
Hangblokjes
Mailers

Combinaties
Rolzegels
Port-betaaldzegels
Automaatstroken
Loketstroken

Al het hierboven vermelde ook op brief. Natuurlijk van Nederland, maar ook van andere landen, vergeet dat niet.
U weet dat de kosten van de boekjes en enveloppen later
weer worden geretourneerd.
Om het materiaal in te zenden hebt u nodig:
Rondzendboekjes		
à
1 1,50
Rondzendenveloppen		
à
1 0,50
Exclusief porto.
We hebben die boekjes en enveloppen bij ons op de bijeenkomst. Per post kan ook bij Ad Kollen (adres zie binnenkaft van het Bulletin).

Na sluiting van de vergadering wordt de veiling gehouden.
H.A. Wolf - secretaris

Paul Dek
Telefoon: 070 3548445 - Mobiel: 06-40260659
E-mail: rondzending@postaumaat.nl
Den Haag, 18 juli 2017
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Opbrengsten Postaumaatveilingen nummer 175

Mededelingen van de
Ledenadministratie

Tijdens veiling nummer 175 (gehouden op 10 juli jl.) werden de volgende opbrengsten gerealiseerd:

Collectief abonnement Filatelie 2018
Van het maandblad Filatelie ontvingen wij het bericht dat
het abonnementsgeld voor de leden die gebruik maken
van het collectief abonnement op het maandblad Filatelie
voor 2018 ongewijzigd is, en dus 1 25,65 bedraagt.

KAVEL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

OPBRENGST

16.00
6.00
0.50
8.00
-

KAVEL

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

OPBRENGST

2.00
6.50
2.50
1.00

KAVEL

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

OPBRENGST

20.00
16.00
7.00
1.00
1.00
1.00
50.00

Het aanbod aan kavels voor de veiling van augustus was
erg gering; daarom slaan we de veiling een keertje over.

Dit bedrag staat los van de reguliere contributie voor
Postaumaat. Het verschuldigde abonnementsgeld dient
vóór 31 december 2017 te zijn overgemaakt op rekening
nr. NL82ABNA056.81.14.213 t.n.v. Pzv. Postaumaat Contributie, Tilburg, onder vermelding van ‘Filatelie 2018’.
Mutaties per augustus 2017
Nieuw lid:
G. Philipsen (herintrede)
Beëindiging lidmaatschap:
W. Dumont / Bingelrade (per 31-12-2017);
D. van Woudenberg / Utrecht (per 31-12-2017)
Th.F. de Klaver
Ledenadministratie

Kleine annonces voor en
van Postaumaat-leden

Verzeker nú uw postzegelof muntenverzameling!

Kleine annonces zijn voor leden van Postaumaat gratis.
Uw annonce mag enkele regels lang zijn, de vermelding
van uw adresgegevens daarbij niet meegeteld.

U heeft een waardevolle postzegel- of muntenverzameling en u wilt deze graag verzekeren? Wij bieden u deze
mogelijkheid graag aan met een daarvoor geschikte kostbaarhedenverzekering met hogere verzekerde bedragen
dan gebruikelijk is. Voorwaarde is wel dat deze kostbaarhedenverzekering wordt afgesloten in combinatie met een
inboedelverzekering en dat u een taxatierapport heeft van
uw verzameling.
De premie van deze verzekeringen wordt bepaald aan de
hand van uw postcode.

Wie kan mij helpen aan een scan, resolutie 400 dpi, van
Pb1H10 met registerstreep d? Reacties graag op het emailadres avdp2408@ziggo.nl.
Arie van der Panne, Alphen a/d Rijn

Te koop: de volledige loketstrokenverzameling van J. van
Hijum, met literatuur, stockboeken e.d. Geïnteresseerden
kunnen een uitgebreid overzicht en foto’s opvragen. Reageren kan op het emailadres odijk.jos@gmail.com.
Jos Odijk, Rotterdam

Postaumaat - Bulletin nr. 176 - augustus 2017

Bent u benieuwd naar de premie en wilt u graag meer informatie over deze kostbaarhedenverzekering? Stuur dan
een e-mail met uw gegevens (postcode, verzekerd bedrag
inboedel en waarde van uw verzameling) naar het emailadres info@lukassenboer.nl t.a.v. Karin Rits.



Postzegelboekjes Nederland

Walter de Rooij, Waalwijk
Telefoon (0416) 33 14 51

Spectaculaire misdruk? Of toch niet?
Als rubrieksredacteur van Filatelie krijg je wel eens ter beoordeling het een en ander toegezonden. Soms heel bijzonder, soms helemaal niet. Ik waardeer dat natuurlijk
altijd, want het betekent dat je gelezen wordt en dat er nog
boekjesverzamelaars zijn.
Toen ik van een lezer uit het Brabantse Riethoven begin
mei de hierbij afgebeelde scan ontving, werd ik bijzonder
nieuwsgierig. Een Rode Kruisboekje uit 1983 (PB 29) met
een wel heel vreemd boekjesvelletje. De inhoud klopt wel:
vier zegels van 50+25c en twee van 70+30c. Maar de volgorde niet: normaal komt eerst vier maal 50+25c en vervolgens twee maal 70+30c. Druktechnisch kan het eigenlijk
niet, maar op de scan zag het er fantastisch uit. De lezer
vermeldde nog dat het boekje uit een verzameling van een
oud postkantoorhouder kwam. De man, in 1983 al rond
de 80 jaar oud, controleerde alles op plaatfouten en andere
afwijkingen.
Gelukkig wilde de eigenaar mij het boekje wel ter beoordeling opsturen. En dus ontving ik het snel daarna, keurig
aangetekend. Toen was het raadsel vlug opgelost.

Boekje PB 29 is een boekje met een lange zegelinhoud,
waarvan een drietal zegels buiten de kaft uitsteken. Die
zijn, zoals bij ook bij andere boekjes, naar binnen gevouwen. Nu heeft iemand (een grappenmaker?) deze zegels
losgescheurd en netjes links op de rest van de zegelinhoud
geplakt. Nou ja, netjes? Op de scan ziet het er verbluffend
mooi uit. Perforatie e.d. kloppen ogenschijnlijk.
Ontnuchterend is het wanneer je het boekje daadwerkelijk
in handen hebt. Til je de drie zegels op, dan zie je meteen het restant van de zegelinhoud, compleet met tekstgedeelte, eronder. En bij nadere beschouwing is ook dat
inplakken niet zo secuur gebeurd. Vermoedelijk was het
niet eens een vorm van bedrog, maar zijn de drie zegels
per ongeluk losgeraakt, en heeft de toenmalige eigenaar
de inhoud compleet willen houden.
Heeft u nou ook een vraag over een boekje, bijzonder of
niet, van Nederland of enig ander land, kom dan naar de
aanstaande bijeenkomst in Rotterdam of op zaterdagmiddag 21 oktober naar de Postex in Apeldoorn. We kijken er
graag naar!

Druktechnisch eigenlijk onmogelijk, maar de scan ziet er fantastisch uit...

Ontdekking variant boekje PZ25 (1927)
Het deel in de Speciale Catalogus van de NVPH over de
Postzegelboekjes 1902-1950 is natuurlijk niet slecht. Immers, door mij samengesteld. Het is aanzienlijk beter dan
het één pagina lange lijstje zonder één afbeelding in de
oude edities. Omdat de oude boekjes uit de genoemde pe-



riode nu eenmaal niet voor het oprapen liggen, kunnen de
meeste verzamelaars prima uit de voeten met de huidige
elf pagina’s. Met van elk boekje tenminste één afbeelding.
Maar het Handboek Postzegelboekjes Nederland/Nederlands-Indië/Curaçao is natuurlijk vele malen uitgebreider
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en beter. En voor de specialist is het onmisbaar.
Een lid van Postaumaat heeft een opzienbarende ontdekking gedaan. Het gaat om boekje PZ25 met vier velletjes
van zes zegels 5c groen uit 1927. In het handboek van
Horn betreft het boekje 21B.
Er bestaan nogal wat varianten van dit boekje. De eerste

editie (25a) komt voor in drie kaftkleuren: wit met groene 5, oranje en roomkleurig. Het boekje met de oranjekleurige kaft kenden we tot dusver alleen met een blanco
achterkaft. En met tussenliggende schutblaadjes waarop
reclame en postale aanwijzingen voorkomen. Voor- en
achterzijde staan hieronder afgebeeld:

PZ 25a-2-1

Het nu ontdekte boekje heeft wèl een tekst op de achterzijde. De voorzijde is identiek, maar achterop staat de tekst
‘U bespaart U een gang …’. Bovendien heeft het boekje

maar twee schutblaadjes met tekst (blaadje 1 en 5) en drie
zonder. Leuk is dat de eigenaar het pas onlangs ontdekte
en ook de afkomst niet meer kan nagaan.

PZ 25a-2-2

Een opzienbarende ontdekking, nietwaar? Het is de bedoeling dat de hierboven vermelde nummering ook in de
NVPH-catalogus komt. Met het handboek van Horn in de
hand ontdekte de eigenaar tevens dat bij boekje PZ25a-1
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(witte kaft met groene 5) de schutblaadjes met teksten
zich in een ongebruikelijke volgorde bevonden. Ook interessant aangezien er sinds het verschijnen van het handboek (1980!) geen andere varianten gemeld zijn.



Nieuwe Nederlandse prestigeboekjes: Nederlandse
lekkernijen, Leven in de Noordzee en Dag van de Postzegel
Prestigeboekje nr 71:
Nederlandse lekkernijen
Tien Nederlandse lekkernijen,
afkomstig uit streken uit geheel Nederland, staan smakelijk afgebeeld op een op 19 juni
verschenen serie postzegels.
De zegels komen ook voor in
het op dezelfde datum verschenen prestigeboekje: Limburgse vlaai, Goudse stroopwafel,
Zwolse balletjes, Tielse kermiskoek, Bossche bol, Drents
kniepertie, Fries suikerbrood,
Zeeuwse bolus, Groninger eierbal en Amsterdamse ui.
De lekkernijen worden op de
foto’s met de hand vastgehouden, maar wel tegen het vastplakken op een bordje, schaal,
doek of pot. De zegels hebben
waarde 1 (78c). Prijs van het
boekje is nog steeds 1 12.45.

Prestigeboekje nr 71: Nederlandse lekkernijen.

Prestigeboekje nr 72:
Leven in de Noordzee
Op de tien zegels in het boekje
Leven in de Noordzee (PR 72),
inmiddels verschenen op 17
juli, staan vijf in het Noordzeegebied voorkomende planten
en dieren.
Het zijn een jan-van-gent, een
rode poon, een krab in de branding, blaaswier en zeewier aan
de vloedlijn en nonnetjes, halfgeknotte strandschelpen en
het eikapsel van een gevlekte
Prestigeboekje nr 72: Leven in de Noordzee.
rog op het strand.
De tekeningen zijn vervaardigd met de hulp van vier we- Prestigeboekje nr 73: Dag van de Postzegel 2017
tenschappelijke illustratoren van Naturalis Biodiversity
Center in Leiden.
Het derde boekje dat we hier noemen heeft als thema ‘Dag
De zegels hebben waarde 1 en vertegenwoordigen dus het van de Postzegel 2017’ (nummer PR 73) en verschijnt op
binnenlandse brieftarief, 78 c.
20 oktober.
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Postzegelboekjes 2017 - 1

22-07-2017

LAND

DATUM

CAT.NR.		

MOTIEF		 NOMINAAL

INHOUD

ALAND
ALDERNEY
AUSTRALIË

sep 15
mei 17
feb 7
feb 7
feb 21
mrt 30
mrt 30
apr 4
apr 18
apr 18
mei 2
mei 16
mei 29
jun 7
jun 13
jun 20
jul 4
aug 1
aug 1
aug 29
aug 29
apr 14

35		
25
P
788
Z
789
Z
790
Z
791
Z
792
P
793
Z
794
Z
795
P
796
Z
797
Z
798
Z
799
Z
800
Z
801
Z
802
Z
803
Z
804
Z
805
P
806
Z
22		

Zoogdieren in het bos		
Mooie plekjes op Alderney		
Liefdeszegel: hart		
Liefdeszegel: rode roos		
Australische pieren		
Zeldzame schoonheden: edelstenen		
Zeldzame schoonheden: edelstenen		
Koningin Elizabeth 91 jaar (21 april)		
Eerste wereldoorlog IV, 1917-2017		
Eerste wereldoorlog IV, 1917-2017		
Stalagmieten en stalactieten Belubula rivier		
Straatkunst		
Legenden: voorvechters oorspronk. bewoners		
Eeuwfeest Lions Clubs International		
Henry Lawson 1867-=1922, schrijver en dichter		
Succulenten (vetplanten)		
Trans-Australian Railway		
Libellen en waterjuffers		
Libellen en waterjuffers		
Scheepswrakken		
Scheepswrakken		
Europa: kastelen		

EUR (9.90)
GBO 16.24
AUD 10.00
AUD 10.00
AUD 10.00
AUD 10.00
AUD 30.95
AUD 10.00
AUD 10.00
AUD 20.95
AUD 20.00
AUD 10.00
AUD 20.00
AUD 20.00
AUD 20.00
AUD 10.00
AUD 10.00
AUD 10.00
AUD 20.00
AUD 20.95
AUD 10.00
AZN 3.20

9x lokalpost (1.10)
4x 44,59,60,73,80,90p
10x$1
10x$1
2x 5x$1
10x$1
?
10x$1
10x$1
?
20x$1
10x$1
20x$1
20x$1
20x$1
10x$1
10x$1
10x$1
10x$2
?
10x$1
4x20q, 4x60q

mei 4
jan 9
jan 9
jan 16
jan 16
feb 1
feb 4
mrt 1
apr 8
apr 27
apr 27
mei 16
mei 23
jun 1
jun 1
jun 1
jul 4
aug 1
jan 5
jan 10
mei 4
feb 9
mei 11
mrt 30
feb 27
mei 15
okt 2
jan 20

24		
663
Z
664
Z
665
Z
666
Z
667
Z
668
Z
669
Z
670
Z
671
Z
672
P
673
Z
674
Z
675
Z
676
Z
677
Z
678
Z
679
Z
54		
SP11
P
49		
105
Z
106		
12		
58		
59		
60
Z
129
Z

Europa: kastelen		
Jaar van de haan		
Jaar van den haan		
Unesco Werelderfgoedplaatsen		
Unesco Werelderfgoedplaatsen		
Mathieu da Costa: zwarte geschiedenis		
Opera in Canada		
Lentebloemen: madeliefje paars		
Slag om de heuvelrug van Vimy, 1917		
Star Trek		
Star Trek		
Formule 1 50 jaar in Canada		
Moslimfeesten (einde Ramadan, Offerfeest)		
150 Jaar Confederatie: tien motieven		
150 Jaar Confederatie: huwelijk gelijk geaarden		
150 Jaar Confederatie: Nunavit		
Fotografie in Canada		
Vogels in Canada		
Jaar van de Haan		
Jaar van de Haan
(+0.95)
Europa 2017: kastelen		
Sprookje van de Bremer Stadsmuzikanten		
50 Jaar ‘Deutsche Sporthilfe’, toeslagzegels		
100 Jaar Republiek: scheepsbouw		
Meren op de Faröer: Leitisvatn/Sørvágsvatn		
Europazegels: kasteel Schotland		
Nationale klederdrachten II		
Blauw hart		

BGN 11.00
CAD (8.50)
CAD 15.00
CAD (8.50)
CAD (25.50)
CAD (8.50)
CAD (8.50)
CAD (8.50)
CAD (8.50)
CAD (8.50)
CAD (21.95)
CAD (8.50)
CAD (8.50)
CAD (8.50)
CAD (6.80)
CAD (6.80)
CAD (8.50)
CAD (8.50)
CNY 12.00
AUD 20.95
EUR 4.20
EUR 10.00
EUR 7.25
EUR 2.60
DKK 108
DKK 79.50
DKK 79,50
EUR (6.00)

4x0.65L,4x2.10L
10x P (85c)
6x $2.50
10x P (85c)
30x P (85c)
10x P (85c)
10x P (85c)
10x P (85c)
10x P (85c)
10x P (85c)
?x P (85c),$1,$1.20,$1.80,$2.50,$5
10x P (85c)
10x P (85c)
10x P (85c)
8x P (85c)
8x P (85c)
10x P (85c)
10x P (85c)
10x120 fen
4x20c,30c,50c,10x$1,2x$3
2x 41c, 2x64c
10x €0.70+€0.30
4x70c+30c,1x85x+40c,145+55c
4x€ 0.65
3x17, 3x19kr
3x9.50,3x17kr
3x9.50,3x17kr
5x binnenland (1.20)

AZERBAIJAN

Azerbijan 22

BULGARIJE
CANADA

CHINA
CHRISTMAS ISL
CYPRUS
DUITSLAND
ESTLAND
FAERÖER
FINLAND
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LAND

DATUM

CAT.NR.		

MOTIEF		 NOMINAAL

INHOUD

Finland (vervolg)

jan 20
jan 20
feb 24
feb 24
feb 24
feb 24
mei 9

130
131
132
133
134
135
136

Nationale vlag van Finland		
Europa: sneeuwkasteel		
Het geluid van de stilte		
Zomerbloemen		
Zomerdraaimolen		
Wilgenbloesem met tak		
Gezichten (alle boekjes verschillend!)		

15x binnenland (1.20)
15x binnenland (1.20)
15x wereld (1.30)
15x binnenland (1.20)
15x binnenland (1.20)
15x binnenland (1.20)
10x binnenland (1.30)

mei 24

137		

Fabergé-boekje FINLANDIA 2017

mei 24
mei 24
sep 6
sep 6
nov 3
nov 3
jan 9
jan 16
jan 16
jan 30
feb 1
feb 1
feb 1
feb 15

138
139
140
141
142
143
3122
851 c25
851 c26
3123
851 c27
858 c22
858 c23
858 c24

Sauna’s (gemeenschappelijk met Åland)		
Moomins reis door de tijd		
Award voor Fins beeldend kunstenares		
Nationale Stadsparken		
Viering onafhankelijkheid		
Kerstzegels: motief H C Andersen		
Landschappen op de wereld		
12x Marianne rood, Week van de Franse taal		
12x Marianne rood, Envie des timbres…		
Tekens van de Chinese dierenriem		
12x Marianne rood, 300 filatelieloketten		
12x Marianne groen, PHILinfo		
12x Marianne groen, Tip Top		
12x Marianne groen, Club Phil@Poste		

Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z

EUR (18.00)
EUR (18.00)
EUR (19.50)
EUR (18.00)
EUR (18.00)
EUR (18.00)
EUR (13.00)

Finland 137

(+28.70)

EUR (30.00) 1x binnenland (1.30)
Finland 139

Finlnand 138

FRANKRIJK



Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z

EUR (6.50)
EUR (7.00)
EUR (19.50)
EUR (19.50)
EUR (8.40)
EUR ?
EUR (10.20)
EUR (10.20)
EUR (10.20)
EUR (8.76)
EUR(10.20)
EUR (8.76)
EUR (8.76)
EUR (8.76)

5x binnenland (1.30)
5x internationaal (1.40)
15x binnenland (1.30)
15x binnenland (1.30)
6x internationaal (1.40)
?
12x lettre prio (85c)
12x lettre prio (85c)
12x lettre prio (85c)
12x lettre verte (73c)
12x lettre prio (85c)
12x lettre verte (73c)
12x lettre verte (73c)
12x lettre verte (73c)
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LAND

DATUM

CAT.NR.		

MOTIEF		 NOMINAAL

INHOUD

Frankrjjk (vervolg)

feb 15
feb 25
apr 1
apr 29
mei 1
mei 5
jun 3
jun 26
jul 1
aug 5
sep 2
sep 30
mrt 15
apr 6
mei 4
jun 15
jun 28
dec 4

?
Z
3124
Z
3125
Z
3126
Z
851 c28
Z
2061
Z
3127
Z
851 c29
Z
3128
Z
3129
Z
3130
Z
3131
Z
92		
93		
94		
95
Z
96		
97
Z

6x Marianne blauw, tarieven		
Dieren op de veehouderij		
Maskers		
Bloemen gemaakt van allerlei materialen		
12x Mariannje rood, Kandidatuur O.S. 2024		
Rode Kruis: Hulp aan behoeftigen
(+2.00)
Kermissen		
12x Marianne rood, Les Trésors…		
Graanoogst in Frankrijk		
De smaakzin		
Architecten		
Circuskunst		
Marmeren Romeinse replica van jongeman		
Boekje met persoonlijke gelegenheidszegels		
Europa		
Zeven wijze mannen		
Euromed 2017		
Kerstzegels		

6x EUROPE (1 1.10)
12x lettre verte (73c)
12x lettre verte (73c)
12x lettre verte (73c)
12x lettre prio (85c)
8x lettre verte (73c)
12x lettre verte (73c
12x lettre prio (85c)
12x lettre prio (85c)
12x lettre verte (73c)
?
?
10x72c
10x80c
2x90c,2x 1 3.40
?
2x 1 2.62
?

GRIEKENLAND

EUR (6.60)
EUR (8.76)
EUR (8.76)
EUR (8.76)
EUR (10.20)
EUR (7.84)
EUR (8.76)
EUR (10.20)
EUR (10.20)
EUR (8.76)
EUR ?
EUR ?
EUR 7.20
EUR 8.00
EUR 8.60
EUR ?
EUR 5.24
EUR ?

Groenland 46

GROENLAND

mei 15
46
Z
Europa: kastelen (ijsbergen)		 DKK 186.00
okt 27
47
Z
Kerstzegels		 DKK ?
GROOT BRITT.
feb 15
DY 20
P
Windsor Castle
(+0.95) GBP (14.58)
feb 15
PM 59
Z
Windsor Castle		 GBP (3.84)
mrt 14
PM 60
Z
David Bowie		 GBP (3.84)
jun 6
DY 21
P
Verjaardag Machin-zegels
(+0.50) GBP (15.14)
							
jun 6
PM 61
Z
Verjaardag Machin-zegels		 GBP (3.90)
jul 31
DY 22
P
Eerste Wereldoorlog 1917		 GBP (15.41)
nov 7
LX 55		
Kerstmis		 GBP ?
nov 7
LX 56		
Kerstmis		 GBP ?
HONGKONG
apr 25
105
P
Restauratie gebouwen Hongkong II
(+12.80) HKD 50.00

6x15.00,6x16.00 kr
?
8x1st,2x2p,2x10p,1.05,1.33, 2x1.52
6x 1st (64p)
6x 1st (64p)
12x1st (65p),1x2nd (56p),1x1,2,5,10p,
3x20p,1x50p,5x£1
6x 1st (65p)
?
?
?
2x$1.70,$2.20,$2.90,$3.10,$3.70,$5
Hongkong 106

IERLAND

jun 13
okt 17
jan 12
jan 12

106
107
203
204

P
P
Z
Z

100 Jaar Orkaanwaarschuwingen
(+32.50)
Qipao (Chinese jurken)		
Nieuwe permanente serie: gouden schaal		
Nieuwe permanente serie: gouden halsring		
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HKD 48.00
HKD 60.00
EUR (7.20)
EUR (11.00)

1x$1.70,$2.20,$2.90,$3.70,$5
?
10x N (1 0.72)
10x W (1 1.10)
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LAND

DATUM

CAT.NR.		

MOTIEF		 NOMINAAL

INHOUD

Ierland (vervolg)

feb 2
sep 21
apr 27
apr 27
nov 2
mrt 23
apr 11
jul 5
mrt 21
mrt 21
mrt 21
nov 21

205
Z
206
P
138
Z
139
Z
140
Z
?
P
80
P
241		
71		
72		
73		
74		

Liefdeszegels		
Street art		
Europa		
Europa		
Kerstmis		
Transport door de eeuwen heen		
Vondsten uit het verleden		
Ridderzwam
(+15 w)
Kroatische fauna: Blasius’Hoefijzerneus		
Kroatische fauna: Grootoorvleermuis		
Kroatische fauna: Wimpervleermuis		
Kerstmis		

EUR (7.20)
EUR 16.00
ISK (3400)
ISK (5350)
ISK (1600)
INR 275
GBP 16.90
KPW 175
HRK28.00
HRK 31.00
HRK 65.00
HRK ?

10x N (1 0.72)
16x 1 1.00?
10x100g Europa (340 kr)
10x100g buiten Europa (535 kr)
10xB50g binnenland (160 kr)
5x 5.00,10.00,15.00,25.00r
2x49,63,73,79,90p,£1.07,1.32,2.52
1x 10, 30, 50, 70 won
10x2.80kn
10x3.10kn
10x6.50kn
10x ?

mei 11
mei 9
mei 15
apr 28
jan 3
jan 2
apr 24
mei 22
jun 19
jul 17
okt 20
apr 5
feb 2
jun 16
nov 10
jun 9
jan 2

51		
21		
88
Z
22		
18
Z
PR 68
P
PR 69
P
PR 70
P
PR 71
P
PR 72
P
PR 73
P
189
P
192		
193
Z
194
Z
27
Z
34
Z

Europa: kastelen, boekje Messe Essen 2017		
Europa: kastelen (St. Agatha Tower)		
Het groene eiland		
Europa 2017, kasteel Mimi		
Wapen Grimaldi blauw (tarif ecopli)		
Nederlandse kippenrassen
(+4.65)
Botanische tuinen in Nederland
(+4.65)
Mooi Nederland, Beek- en rivierdalen
(+4.65)
Nederlandse lekkernijen
(+4.65)
Leven in de Noordzee
(+4.65)
Dag van de Postzegel
(+4.65)
ANZAC, deel 4, Wereldoorlog I
(+8.30)
Tråante 2017		
WK Wielrennen		
Kerstboekje		
Europa: kasteelen		
Schelpen		

EUR 3.12
EUR 2.95
GBP (4.70)
MDL 44.00
EUR (7.10)
EUR 12.45
EUR 12.45
EUR 12.45
EUR 12.45
EUR 12.45
EUR 12.45
NZD 39.90
NOK (130.00)
NOK (130.00)
NOK ?
UAH 25.60
CFP 600

4x 1 0.78
5x 1 0.59
10x1st (47p)
4x11 L
10x TVP (71c)
10x1 (78c)
10x1 (78c)
10x1 (78c)
10x1 (78c)
10x1 (78c)
10x1 (78c)
12x$1.00,4x$2.20,$2.70
10x A (=13 kr)
10x A (=13 kr)
?
2x12.80
6x100f

jun 23
mrt 24
mei 12
aug 25

35
89
90
91

Miss Tahiti 2017		
Harmonicaboekje: Noord-Portugal		
Traditionele Portugese desserts		
40 Jaar Starwars		

CFP 600
EUR (22.50)
EUR (5.00)
EUR (4.30)

6x100f
30xE20g (75c)
10xN20g (0.50)
2xN20g(50c),E20g(75c)I20g(90c)

IJSLAND
INDIA
JERSEY
KOREA NOORD
KROATIË

Letland 51

LETLAND
MALTA
MAN, EILAND
MOLDAVIË
MONACO
NEDERLAND

NW. ZEELAND
NOORWEGEN
OEKRAÏNE
POLYNESIË

Polynesië 35

PORTUGAL

10

Z
Z
Z
Z
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LAND

DATUM

CAT.NR.		

MOTIEF		 NOMINAAL

INHOUD

SLOWAKIJE

mrt 23
mei 5
apr 5
apr 28
jan 20
jan 20

86
Z
87
Z
75
Z
20		
182		
183
Z

Pasen: volkstekening van pelikaan		
Europa: kastelen		
Gebruiken en kledij tijdens de Heilige Week
EUR 8.00
Europa: kasteel Banja Luka		
Dag van de Postzegel		
Kroonjuwelen		

EUR 5.00
EUR 5.40
8x 1 1
BAM 6.80
CZK 128.00
CZK (256)

10x 1 0.50
6x 1 0.90

jun 6
jan 27
jan 27
jan 27
jan 27
mrt 7

184
425
426
427
428
429

De wereld op rails		
Nieuwe vlagzegel		
Nieuwe vlagzegel: druk BCA		
Nieuwe vlagzegel: druk Ashton Potter		
Nieuwe vlagzegel: ATM		
WPA Posters (posters uit crisistijd)		

CZK (128.00)
USD (4.90)
USD (9.80)
USD (9.80)
USD (8.82)
USD (9.80)

apr 20
nov ?
nov ?
jan 12
mrt 16
jun 1
jun 1
aug 24
aug 24
nov 16
nov 16
mei 11

430
Z
429?
Z
430?
Z
648
Z
649
Z
650
Z
651
Z
652
Z
653
Z
654
Z
655
Z
188		

Delicioso (gerechten uit Midden- & Zuid-Am.)		
Snowy Day: zwart jongetje spelend in sneeuw		
Vier overbekende kerstliedjes		
Retro-producten		
Vlinders als teken van de lente		
P.A. Fogelström 100 jaar		
Mijn postzegel: ontwerpwedstrijd		
Lars Lenn		
Appels		
Kerstmis: engelen		
Winterbloemen		
Pro Patria: kastelen		

USD (9.80)
USD (9.80)
USD (9.80)
SEK (65.00)
SEK (65.00)
SEK 105.00
SEK (70.00)
SEK (65.00)
SEK 97.50
SEK 60.00
SEK (65.00)
CHF 14.00

SPANJE
SRPSKA REP.
TSJECHIË

4x1.70
8x16 kr
8x E (32 kr)
Tsjechië 184

VER STATEN

Z
Z
VZ
VZ
Z
Z

8x A (16kr)
10x for ever (49c)
20x for ever (49c)
20x for ever (49c)
18x for ever (49c)
20x fo ever( 49c)

Verenigde Staten 430

ZWEDEN

ZWITSERLAND
*
a
b
c

= nieuw land of gebied;
= telblok op elk 25/50e boekje
= komt voor links/rechts of boven/onder geplakt
= komt voor met of zonder nummer op marge, en al of niet
doorgeperforeerde marge
d = bestaat in twee versies: zonder tekst op marge en gesealed of met
teksten en niet gesealed (voor verzamelaars)
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20x for ever (49c)
20xfor ever (49c)
20xfor ever (49c)
10x brev (6.50kr)
10x brev (6.50kr)
5x21.00kr
10x brev (7.00kr)
10x brev (6.50kr)
5x19.50
10x6.00 kr
01x brev (6.50kr)
4x85+40c,6x100+50c

A = automaatboekje
P = prestigeboekje
PP = prestigeboekje met persoonlijke zegels
p = pakje: 20 strips van 5 zegels, bijeen geniet
Z = boekje met zelfklevende zegels
V = vouwboekje (USA: convertible booklet)
Walter de Rooij

11

Booklets varia

Walter de Rooij, Waalwijk
Telefoon (0416) 33 14 51

Ook compleet Duits ‘Folienblatt’ met spelfouten
In het meinummer schreef
ik over het Duitse kerstvelletje FB61 met enkele spelfouten. Op de zegel stonden een
kerstboombal en kerstwensen
in een aantal Europese talen.
Voornaamste fout was wel de
Nederlandse wens Kerstfest in
plaats van kerstfeest. Ik meldde
toen dat er enkele gestempelde
zegels waren gevonden. Dat
was al heel bijzonder want de
Duitse post had alle registers
opengetrokken om alle foute
velletjes terug te krijgen.
Ronduit sensationeel was de
vondst van een postfris compleet velletje. Het kwam in
mei bij Veiling Felzmann in
Düsseldorf onder de hamer en
leverde een prijs van 1 27.500
(exclusief toeslag) op. Nu
maar hopen voor de koper dat
er niet ergens een heel pakje
opduikt…

Postaumaatbijeenkomst in het begin

Dat zag er wel even anders
uit, zo’n veertig jaar jaar geleden. De precieze datum
waarop deze foto werd genomen is helaas niet meer
na te gaan.
Maar wie de bijeenkomsten
in 2017 bijwoont, ziet zeer
grote verschillen in het gezelschap. We worden er
niet jonger op en aanwas is
schaars.
Overigens, volgend jaar
vieren we ons 9e lustrum
met tal van activiteiten.
U komt toch ook?

12
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Finland: zestigduizend unieke postzegelboekjes!

Origineel idee, ingewikkelde uitwerking: duizenden Finnen deden mee met het boekje ‘Honderd jaar Finse onafhankelijkheid.
Vorig jaar riep de post de inwoners van Finland op portretfoto’s te sturen voor een speciale postzegeluitgifte in het
kader van 100 jaar Finse onafhankelijkheid. De ontwerper
van de postzegels bracht de duizenden foto’s in mozaïekvorm bijeen, en plaatste ze op een vel in de vorm van de
kaart van Finland. En dit op een wijze dat elke zegel en elk
boekje uniek is.
Het zal een gezoek zijn voor de inzenders van de foto’s om
hun eigen tronie of die van een bekende terug te vinden.

PostNL-automaat in Essen
De nieuwe Nederlandse automaatzegels waren ook
op de Internationale
Briefmarke-Messe
in Essen te koop,
waar de opgestelde
automaat werd beproefd door onder
anderen Walter
de Rooij. Meer
hierover vindt u op
de pagina’s 27-29
van dit nummer.
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Misschien is dat ook de reden dat de boekjes al heel snel
niet meer verkrijgbaar waren.
De toegepaste werkwijze is nooit eerder gebruikt. Het reclamebureau Bob the Robot verzorgde de technische implementatie.
Het op 9 mei verschenen boekje bevat tien zegels met een
gestileerd kaartje van Finland als aanduiding voor brieven binnenland, momenteel 1 1.30. De oplage bedraagt
60.000 boekjes.
Merkwaardig is dat enkele dagen na uitgifte de post al niet
meer kon leveren. Zouden duizenden Finnen echt op zoek
zijn gegaan naar hun eigen foto?
Nog merkwaardiger is dat niet alle boekjes echt boekjes
zijn. Tijdens de grote beurs in Essen, van 11 tot en met 13
mei, lag het in de vitrine in de stand van de Finse post.
Keurig als boekje, dus met een perforatie voor de vouw.
Men beschikte echter alleen over ongevouwen boekjes,
dus zonder perforatie. Dus eigenlijk velletjes. In de persberichten en de informatieblaadjes wordt uitsluitend over
boekjes gerept.
De Finse post kon geen verklaring geven over het ontbreken van de vouwperforatie. Ze waren overigens als velletje nog enige tijd verkrijgbaar bij WOPA, het in Gibraltar
gevestigde verkoopadres voor een groot aantal postadministraties. Na bestelling aldaar geschiedde de levering
vanuit Åland, ook weer een beetje merkwaardig. Ofschoon
naderhand bleek dat de Finse post de uitlevering aan de
handel heeft uitbesteed.
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Avontuur in Thailand
Sinds september 2000 zijn in Thailand loketstroken in
gebruik met de afbeelding van een moederolifant en twee
kleintjes. Mijn eerste strook is van 08-09-2000 (afbeelding1).

Afbeelding 1: vroege strook van 08-09-2000.
Door de jaren heen zijn er verschillende bijzonderheden
opgetreden, zoals een roze bovenrand, verschillende letter/cijfertypes, zonder en met het Thaise Post logo onderaan (afbeelding 2).

door
Hens Wolf
De laatste strook in mijn verzameling met deze inmiddels
ruim vijftien jaar oude afbeelding is van 06-10-2015 (afbeelding 3).

Afbeelding 3: strook van 06-10-2015.
Op een strook van zo’n twee maanden later, 12/12/2015,
verraste de Thaise Post met een bijzondere variant. De afbeelding van de olifanten wordt nu langgerekt op het onderste gedeelte van de strook geprint (afbeelding 4).

Afbeelding 4: verrassing: langgerekte olifanten.
Op andere stroken komt een barcode voor in plaats van de
olifanten. Op de RR-strook (= aangetekend) staat rechts
onder de frankeerwaarde de voornaam van de ontvanger;
bij de hier getoonde strook is dat ‘Richard’ (afbeelding 5).

Afbeelding 5: RR-barcodestrook ‘Richard.

Afbeelding 2: roze bovenrand, verschillende letter
typen, met en zonder logo van de Thaise post.

14

Uit het postkantoor van Chiang Mai kreeg ik een strip van
vijf stroken van 3/3/2016 met daarop de afgbeelding van
de ‘langgerekte olifanten’. Ook ontving ik een bon uit de
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Op een strook van 6/12/2016 valt een iets ander lettertype
van het logo van THAILAND POST op. Tot dan toe stonden de letters naar rechts hellend, maar het nieuwe type
staat meer rechtop naar links gericht (afbeelding 8).

Afbeelding 8: Gewijzigd lettertype:
a. Oude lettertype.
b. Nieuwe lettertype.
Op de strook van 20/2/2017 komt een nieuwtje voor. In de
blanco ruimte onder de datum staat de voorgefrankeerde
waarde vermeld (37.00 BAHT), waardoor de verzender
nog 9.00 BAHT moest bijbetalen (afbeelding 9).
Afbeelding 6: Strip van vijf
stroken uit het postkantoor
Chiang Mai - plus de bijbehorende kassabon.
automaat die de stroken verstrekte (afbeelding 6).
Op de strook op een brief van 29/2/2016 kwam een barcode voor met de letters EP (= Express Post, afbeelding 7). Ook
hierop wordt de ontvanger vermeld (la maison; bedoeld is
het geadresseerde La Maison Verte in Chiang Mai). Let
erop dat de codes op de apart aangebrachte EMS-sticker
en de loketstrook gelijk zijn: EP765406123TH

Afbeelding 9: voorfrankering.
Ik ben benieuwd of de Thailandgangers onder de leden
nog andere opdrukken of iets dergelijks kunnen melden.

Afbeelding 7: Strook met de aanduiding EP (Express Post) op een brief, bedoeld voor La Maison Verte in Chiang Mai.
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Automaatstroken Buitenland

door
Joost Hoogendoorn

n Åland
Op de Finse eilandengroep Åland staan al sinds jaar en
dag Frama-automaten en elk jaar wordt er een nieuwe
strook uitgegeven. Zo ook dit jaar, op 2 februari. In de
Afbeelding 1
Boven: afbeelding 4. Hieronder: afbeelding 5.

reeks strandvondsten dit keer een aantal drijvers van kurk
die aan een net vastzitten (zie afbeelding 1). De stroken zijn
gedrukt door Cartor Security Printing.
n Frankrijk
Van 9 tot en met 11 maart werd in Parijs de 37ste filatelistische voorjaarsbeurs gehouden. Ter gelegenheid hiervan
werd er, zoals in de voorgaande jaren, op de 9de maart een
automaatstrook uitgegeven. Op de strook staan afgebeeld:
Moulin de la Galette, Place du Tertre en de Sacré-Coeur basiliek.
De afbeeldingen zijn gedrukt op thermisch en normaal
papier, respectievelijk voor de Lisa 2- en de Lisa 1-automaten die op de beurs stonden. Hier afgebeeld is een
Lisa 1-strook met verkeerde waarde aanduiding (met P van

Afbeelding 2

Afbeelding 3
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prioritaire, afbeelding 2), een
Lisa 1-strook met dezelfde
waarde maar dan zonder
P (wat correct is, afbeelding
3) en een Lisa 2 -strook (afbeelding 4).
De waardeaanduiding op
de Lisa 1-strook voor een
internationale brief buiten
Europa had 1 1,30 moeten zijn in plaats van 1 0,85.
De oplage is 20.000 exemplaren voor elke papiersoort. Afbeelding 5 geeft het eerstedagstempel van de salon weer.
De Franse vereniging van filatelisten vergaderde op 28
april. Het was de 90ste keer. Met een feestelijke strook
(afbeelding 6) werd dit onder de aandacht gebracht in het
plaatsje Cholet, waar op dat moment voor de honderdste
keer ook Carnaval werd gevierd. En hoewel de minimumwaarde voor de strook was vastgesteld op 1 0,71 bleek
het toch mogelijk te zijn om de strook met een waarde

Boven: afbeelding 6. Linksonder: afbeelding 7.
van 1 0,01 te bemachtigen.
Ook een reden voor feest.
De afbeelding is gedrukt
op thermisch papier. De
stroken werden verkocht
via de Lisa 2-automaten.
Afbeelding 7 toont het eerstedagstempel.
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De zegels met stempels kreeg ik toegestuurd van Christian
Horion, waarvoor mijn dank.

Afbeelding 8 (strook uitde Nabucco-automaat).

Op 2 juni bracht La Poste een zomerse strook op thermisch
papier uit in verband met de 65ste algemene vergadering
van Philapostel. Op de strook (afbeelding 12) staan onder
andere een menhir en een windmolen. Het speciale stem-

Afbeelding 9 (strook uit de Nabanco-automaat).
Afbeelding 12
pel (afbeelding 13) geeft een
afdruk waarop een omkleedhokje te zien is.

Boven: afbeelding 10 (strook uit de Lisa-2 automaat).
23 mei 2017 was de datum waarop de Franse Nationale
reddingsmaatschappij voor op zee haar 50-jarig bestaan
vierde. La Poste zette dit jubileum luister bij door uitgifte
van een prachtige strook waarop een boot van de reddingsmaatschappij een golf doorklieft.
Rechts op de strook staat de hoogste vuurtoren van Europa, die op het Île Vierge, afgebeeld. Daarnaast staan de
coördinaten van de vuurtoren. Verder, rechts, is er nog een
kompas weergegeven. Ook deze strook is van thermisch
papier. Door middel van Nabucco-, Nabanco- en Lisa 2automaten werd de strook in Brest en Vannes verkocht aan
het publiek.
Door het gebruik van de diverse automaten zijn er drie
printopdrukken te onderscheiden; zie daarvoor de afbeeldingen 8, 9 en 10. Een Lisa 2-strook met eerstedag afstempeling ziet u op afbeelding 11.

Afbeelding 11
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n Groot-Brittannië
Arnold Machin portretteerde koningin Elizabeth II in
1967 voor een vaste afbeelding op een toen nieuw uit
te geven permanente reeks
postzegels. De afbeelding
staat bekend als Machine
Head en is inmiddels wel
zo’n 200 biljoen keer gereproduceerd (bron: Royal
Mail). Omdat het vijftig
jaar geleden is dat dit portret werd vervaardigd, vond
Royal Mail hierin een aanleiding om dit te vieren met
de uitgifte van nog meer
postzegels en automaatstroken met een Machine
Head erop (zie afbeelding
14). Zes automaatstroken
met een Machine Head in vol
reliëf en in de kleuren waarmee ze oorspronkelijk op
postzegels zijn afgedrukt,
werden op 5 juni 2017 uitgegeven. Het portret staat
op de stroken afgebeeld
met als achtergrond in golvende regels aangegeven

Afbeelding 13

Afbeelding 14
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2017 MACHINE ANNIVERSARY 1967-2017.
De stroken zijn zelfklevend en gedrukt door International
Security Printers’ .
n Ierland
De Ierse postadministratie An Post bracht op 12 januari
2017 acht stroken uit met voorwerpen erop afgebeeld die
iets over de geschiedenis van Ierland vertellen (zie afbeelding 15). De stroken zijn zowel op rol verkrijgbaar als via
de printers in postkantoren van An Post. De stroken op rol
zijn voorgedrukt met een vaste waarde en hebben telkens
de code 02501000001. De stroken uit de printers hebben
per strook echter een unieke code.

Afbeelding 16

Afbeelding 17

Afbeelding 15
Opmerkelijk is dat met behulp van een app op smartphones een speciaal op de strook geprint teken (niet de cijfers)
gelezen kan worden. Op die manier kan men met een
smartphone toegang krijgen tot aanvullende informatie
over de afbeelding op de strook. An Post spreekt hier van
augmented reality, waarmee wordt bedoeld dat digitale informatie verweven wordt met non-digitale informatie.
Deze CEE-app is gemakkelijk te downloaden op uw smartphone. Toets de trefworden ‘CEE app’ in de browser, laat
zoeken en vinden en dan downloaden.
Is de app eenmaal op uw toestel geïnstalleerd dan kunt u
na de app te hebben geactiveerd met de smartphonecamera
deze Ierse stroken scannen, waarna u de aanvullende beelden te zien die bij de strook hoort. Helaas lukt het niet
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Afbeelding 18
om de bij deze rubriek afgebeelde stroken te scannen; dit
komt doordat de afbeeldingen in Bulletin Postaumaat door
de drukker van een raster moeten worden voorzien. Maar
als u een ‘echte’ Ierse augmented reality-strook scant moet
het lukken.
n Israël
In het kader van verkeersveiligheid in Israël zijn er dit jaar
in dat land tot nu toe vier stroken uitgegeven. Van de eerste uitgifte in de reeks maakte ik melding in Bulletin Postaumaat 174. De volgende stroken verschenen op 7 februari, 4
april en op 13 juni van dit jaar. De stroken, hier geplaatst
op volgorde van uitgifte als de afbeeldingen 16 (met eerstedagafstempeling), 17 en 18, spreken voor zich.
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n Oostenrijk
Op 9 januari 2017 bracht de Oostenrijkse post twee stroken
uit met plantmotief. Afgebeeld zijn de sleutelbloem (afbeelding 19) en de spar (afbeelding 20). De volgende strookopAfbeelding 19

(afbeelding 21) toont een kleurige parasol waarop Spaanse
postzegels zijn afgebeeld. De achtergrond is zee met een
windsurfer. De andere strook (afbeelding 22) staat meer in
het teken van filatelie. Op een landkaart van Spanje dwarrelen Spaanse postzegels neer. De afbeeldingen zijn gedrukt
op thermisch papier door drukker Cartor Security Printers.
De stroken zitten op rollen van 1.500 stuks. Op elke strook
staat een codereeks die vergelijkbaar is met wat er op de
nieuwe Nederlandse automaatstroken staat. De stroken
zijn in vier tariefsoorten verkrijgbaar, zoals aangegeven op
de hier afgebeelde stroken: A, A2, B en C. Op het dragerpapier is per strook een volgnummer gedrukt.

Afbeelding 20

drukken zijn tot nu toe verschenen: PHILA PUNKT, PHILATELIE.SHOP, SONDERPOSTAMT en MARKE & MUNZE 17.
n Spanje
Al op 2 januari jl.kwam de Spaanse postadministratie
Correos met twee mooie automaatstroken voor de dag. Ze
hebben ‘toerisme’en ‘filatelie’ als thema. De ene strook

Hangblokjes Nederland
n Hangblokjes 5x 1 0,88 met het portret
van koningin Beatrix: een reactie
Naar aanleiding van mijn bijdrage in Bulletin Postaumaat
nummer 175 over hangblokje Hb053 ontving ik van ons
lid en actief verzamelaar van de hangblokjesvarianten de
heer Willem Stoker een interessante en uitgebreide reactie
waarin hij melding maakt van een aantal aanvullingen op
de door mij besproken varianten.
Tijdens de bijeenkomst van 10 juni kon ik de heer Stoker
al persoonlijk bedanken voor deze reactie en heb ik reeds
aangegeven daar in Bulletin Postaumaaat nader op terug te
komen. Ik doe dat hierbij alvast kort met een aankondiging dat de aanvullende kenmerken, zo mogelijk met bijbehorende afbeeldingen, in een volgende editie van het
Bulletin zullen worden opgenomen.
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Afbeelding 21

Afbeelding 22

J.W.M.T. Schaminée, Arnhem
Telefoon (06) 461 439 17
Uiteraard hoop ik dat goed voorbeeld goed doet volgen en
dat indien iemand van onze leden/lezers andere interessante kenmerken van deze blokjes kent of anderszins over
interessante informatie betreffende de hangblokjes bezit
(of over andere door mij besproken onderwerpen) zulks
wordt gemeld bij mij.
n Actualiteiten
Momenteel zijn er geen actualiteiten te melden over de
hangblokjes. Mogelijk dat van de hangblokjes van koning
Willem Alexander de versie 2017 gaat verschijnen, maar
zelf heb ik die nog niet waargenomen. Indien iemand die
aantreft verneem ik dat uiteraard graag, zodat ik het in
deze rubriek kan melden.
Johan Schaminée, 23.07.2017
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Postsets c.a.

J.W.M.T. Schaminée, Arnhem
Telefoon (06) 461 439 17

q

w

Nieuwe recente uitgiften
n Postset aquarellen Janneke Brinkman-Salentijn
Op 16 mei jl. verscheen de tweede postset in de serie
‘Aquarellen van Janneke Brinkman-Salentijn’, nu met drie
verschillende zegels met aquarellen van de boompioen
(afbeelding 1). Voor liefhebbers van bloemen, maar ook van
aquarelschilderkunst zijn de zegels een lust voor het oog
en valt direct de aandacht voor het detail bij de kunstenares op!
De postsets zijn kennelijk ook erg populair bij verzamelaars, want de uitgifte die ik in het vorige nummer van
Bulletin Postaumaat besprak is inmiddels al enige tijd uitverkocht! De postset bestaat uit het zegelblokje met drie
verschillende zegels en een set van drie kaarten met afbeeldingen van respectievelijk de boompioen, de kerstroos en
de narcis, uiteraard ook geschilderd door Janneke Brinkman-Salentijn. Uitgiftedatum was zoals vermeld 16 mei
2017, onder artikelnummer 770021 bij de Collect Club te
bestellen. De zegelblokjes zijn gedrukt bij JESP te Haarlem, in offset. De verkoopprijs bedraagt 1 4,95.

PostNL is ook op deze actualiteit ingesprongen met de
uitgifte in samenwerking met Ouwehands Dierenpark van
een postset met een zegelvelletje van twee verschillende
postzegels met daarop elk van de beide genoemde reuzenpanda’s (afbeelding 2). Verder bevat de postset drie verschillende kaarten met daarop respectievelijk de beide dieren
en één met beide samen. Uitgiftedatum was 30 mei 2017,
onder artikelnummer 770026 bij de Collect Club te bestellen. De zegelblokjes zijn gedrukt bij JESP te Haarlem, in
offset. De verkoopprijs bedraagt 1 4,95 (in dit geval voor
slechts twee zegels).
n 25 Jaar Verdrag van Maastricht
Het 25-jaar geleden, op 7 februari 1992 ondertekende en in
werking getreden Verdrag van Maastricht was aanleiding
voor een zegelblokje met twee gelijke zegels met tarief Internationaal (afbeelding 3). Dit blokje is mede uitgegeven
ter ondersteuning van de campagne Europe Calling, die in
Maastricht en de Euregio tal van evenementen organiseert
ter viering van dit jubileum. Met enige scepsis vraag ik me

n Postset Reuzenpanda’s
Voor wie het nog steeds ontgaan was: Ouwehands Dierenpark in Rhenen is de gelukkige gastheer van twee van de
Chinese overheid in bruikleen ontvangen reuzenpanda’s
die luisteren naar de namen WuWen respectievelijk Xing Ya.
Na een lobbyperiode van vele jaren en een dito periode van
voorbereidingen zijn de reuzenpanda’s inmiddels geïnstalleerd en is het dierenpark voorbereid op de vooralsnog
uitblijvende stromen dagjesmensen die (onder andere)
deze dieren komen bezoeken.
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af of een dergelijke campagne in Hongarije en Polen wellicht niet nuttiger zou zijn, maar ja, dat zou waarschijnlijk onvoldoende grond geweest zijn om dit in originaliteit en spiritualiteit uitblinkende zegelblokje uit te geven
door PostNL. Uitgiftedatum was 10 februari 2017, onder
artikelnummer 770009 bij de Collect Club te bestellen. De
zegelblokjes zijn gedrukt bij JESP te Haarlem, in offset. De
verkoopprijs bedraagt 1 3,00.
n 150 Jaar provincie Limburg

t

In 1867 werd Limburg de elfde provincie van het Koninkrijk der Nederlanden. Om dit feit te herdenken is onder het
motto ‘150 jaar uniek van én in Nederland’ een zegelblokje
uitgegeven met twee gelijke zegels waarop het wapen en
de contouren van de provincie zijn afgebeeld (afbeelding

y
r
4). Uitgiftedatum was 16 mei 2017, onder artikelnummer
770032 bij de Collect Club te bestellen. De zegelblokjes
zijn gedrukt bij JESP te Haarlem, in offset. De verkoopprijs
bedraagt 1 2,00. Inmiddels blijkt uit de website van de Collect Club dat dit blokje al is uitverkocht.
n Postzegelset Levend erfgoed

u

Op 10 februari 2017 verscheen een postzegelset met vier
zegelblokjes met daarop door vier verschillende kunstenaars geportretteerde streekeigen landbouwhuisdieren
zoals het Drentse heideschaap, de Groninger blaarkop,
het Barneveldse hoen en het Friese trekpaard. De zegels
hebben alle tariefwaarde 1 voor Nederland.
De kunstenaars van dienst zijn Nelleke van Walbeek (afbeelding 5), Nanouk Weijnen (afbeelding 6), Hiske Wiersma
(afbeelding 7) en Hinke Posthuma (afbeelding 8).
De zegelblokjes zijn gedrukt bij JESP in Haarlem, in offset.
De verkoopprijs bedraagt 1 9,95 en de set is onder artikelnummer 770003 bij de Collect Club te bestellen.
lees verder op pagina 22
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n Postzegelset Europa
Op 1 september 2016 verscheen een postzegelset ter herdenking van de eerste uitgifte van de Europapostzegels in
1956. Kennelijk was er in het reguliere uitgifteprogramma
van PostNL geen ruimte voor een uitgifte hierover, maar de
vaste-kaderuitgiften bieden dan altijd wel een oplossing.
Deze set bevat twee zegelblokjes met elk drie zegels met
het tarief Internationaal (afbeeldingen 9 en 10).
Afgebeeld zijn markante bouwwerken uit de hoofdsteden
van de zes landen die in 1956 de voorloper van de Europese
Unie (EU), de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal
(EGKS) en later de Europese Economische Gemeenschap
(EEG) hebben opgericht. Ook deze zegelblokjes zijn gedrukt bij JESP in Haarlem, in offset. De verkoopprijs bedraagt 1 9,95 en de set is onder artikelnummer 760084 bij
de Collect Club te bestellen.

o

n Postzegelset Caribisch Nederland
Met de op 16 mei verschenen postzegelset Caribisch Nederland worden de drie in het Caribisch gebied gelegen
Nederlandse gemeenten in het zonnetje gezet. De set bevat drie zegelblokjes met elk twee zegels van het tarief Internationaal. Het mogen dan wel Nederlandse gemeenten
zijn, maar als je er post naar toe wilt sturen geldt wel het
Internationale tarief.
Afgebeeld zijn karakteristieke plekken van respectievelijk
Saba (afbeelding 11), Sint Eustatius (afbeelding 12) en Bonaire
(afbeelding 13).
Ook deze zegelblokjes zijn gedrukt bij JESP in Haarlem, in
offset. De verkoopprijs bedraagt 1 9,95 en de set is onder
artikelnummer 770023 bij de Collect Club te bestellen.

1)

Johan Schaminée
23.07.2017

1!

1@

1#

22

Postaumaat - Bulletin nr. 176 - augustus 2017

Rolzegels Buitenland

H.J.T. Bos, Utrecht
Tel. 030-2615682/Mobiel: 06-12056850
70(+30) cent, met een
afbeelding van de Bremer Stadsmuzikanten,
uit het bekende sprookje van de gebroeders
Grimm (afbeelding 3).
De stanstanding is
101/4. De BDB verzorgde de offsetdruk en de
nummering.

n Duitsland
Schatten uit Duitse musea.
In deze serie verschenen
als paar op 2 januari 2017
twee zelfklevende rolzegels
van 70 c. met afbeeldingen
van beroemde schilderijen.
Het schilderij van Jan Vermeer uit Delft toont een
meisje met een wijnglas
(afbeelding 1). Het schilderij

Afbeelding 1

van Jean-Baptiste
Oudry vertoont
twee kraanvogels
(afbeelding 2).
De zegels zijn
door de Duitse
Bondsdrukkerij
uitgevoerd in offAfbeelding 2
setdruk. Ze hebben stanstanding
3
1
11 /4 : 11 /2, en zijn geleverd als genummerde 100-rol. Mijn
strip heeft BDB-rugnummer 85 met stand L.
De Michel-catalogusnummers zijn 3280-3281.
Deze zegels verschenen op dezelfde datum ook in een velletje, voorzien van met water klevende gom.
Grimm-sprookje. Op 9 februari 2017 verscheen als zogenoemde Wohlfahrtsmarke een zelfklevende rolzegel van

Afbeelding 3

Overname voorzitterschap G20 door Duitsland. Ter gelegenheid van het overnemen van het voorzitterschap van
de G20 voor 2017, verscheen in Duitsland op 1 maart 2017
een rolzegel van 70 cent. Afgebeeld is een soort verbindende knoop, het embleem van de G20-topconferentie
2017 in Hamburg (afbeelding 4a). Het scheerperforaat is
133/4. Het betreft het voorzitterschap voor het jaar 2017.
De BDB verzorgde de offsetdruk in rollen van 100 stuks
met EAN-nummer. De rugnummers zijn deelbaar door 4.
Zie ook Bulletin Postaumaat 174.
Rugnummers. Mijn 5-strip heeft twee rugnummers, beginnend met rugnummer 28 (linkerzegel), dan drie zegels
zonder nummer, vervolgens het EAN-veld en dan de eerste zegel met rugnummer 24 van de volgende 4-strip. De
afgifterichting is (O)nder: de onderkant van de zegel komt
telkens het eerst van de rol.
De nummerrichting, gezien vanuit de leesstand, is toenemend naar Links (L); zie afbeelding 4b.
Het draaien om een verticale as ten opzichte van het beeld

Afbeelding 4a/4b
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leidt tot nummerstand L. Het Michel-catalogusnummer is
3291R. De Michel-catalogus vermeldt voor de prijs van een
EAN-4-strip: 1 5,80.
Er verscheen ook een velletje met vijfmaal twee zegels.
G20 is een groep bestaande uit 19 landen en de Europese
Unie. G20 wil een forum zijn voor samenwerking en beraad met betrekking het internationale financiële systeem
(bron: Wikipedia).
Bloemenserie; 5 c. In de
langlopende reeks Blumen
verscheen op 13 april 2017
een nieuwe rolzegel van
5 cent, nu met een afbeelding van een flox (afbeelding
5); de rol zegels is voorzien
van tussenvelden met het
EAN-nummer, het ‘Europees Artikel-Nummer’
(zie ook Bulletin Postaumaat
nummer 175).
Afbeelding 5
De flox komt oorspronkelijk uit Noord-Amerika, en kwam in de 18-de eeuw naar
Europa. De zegel is door de Bondsdrukkerij BDB) uitgevoerd in offset-druk en wordt geleverd in rollen van 200 en
500 stuks. Het scheerperforaat is 14; de perforatievliesjes
zijn omgebogen naar Onder. Mijn 6-strook heeft de BDBrugnummers 75 en 70 met stand L (na draaiing van de
zegel om een verticale as blijken de toppen van de cijfers
naar Links te wijzen. De nummerrichting is naar (L)inks
toenemend, vanuit de leesstand. De afgifterichting van de
rol is (O)nder: de onderkant van de zegel komt het eerst
van de rol. Het EAN-nummer komt na de eerste 5-strip van
de rol, enzovoort.
Het Michel-catalogusnummer is 3296 R. Er is ook een velletje met 10 zegels (vijfmaal twee). DBZ/SE 2017(8).
De prijs van de 6-strip met de rugnummers als 40 en 35
en het EAN-nummer staat in Michel Rundschau genoteerd
op 1 1,50.
Herdrukken. Er verscheen in de serie Blumen een herdruk
van de rolzegel van 70 cent met een afbeelding van een
chocoladekleurige Cosmea, nu met EAN-nummer in rollen van 200 stuks.
Mijn 6-strip met de nummers 120 en 115 is analoog uitgevoerd aan de bovenvermelde rolzegel van 5 cent.
Van de rolzegel van 50 cent met een afbeelding van een
aster (200- en 500-rol) en van 1 2,60 (200-rol) met een
afbeelding van een madonnalelie verscheen een EAN-herdruk. De Michel-catalogusnummers blijven respectievelijk 2463 en 3207.
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De Versandstelle levert hier 5-strips met EAN; zie de opmerking over de prijs van 6-strips hierboven bij de zegel van 5
cent.
Nieuwe rolzegels in Bloemen-serie; 45 en 90 c. In de serie
Blumen verscheen op 11 mei 2017 een nieuwe zegel van 45
cent met een afbeelding van een waterlelie en een nieuwe
zegel van 90 c met een afbeelding van een johanneskruidbloem.
n Groot-Brittannië
Een nadere kijk op de Olympische zegels van 2012. In The
Bookmark Journal 46(5) van april 2017, blz. 263-275, werd
een studie gepubliceerd van de hand van Hanns Fasching.
De studie betreft de zegels die werden uitgegeven ter ere
van de Olympische winnaars van een gouden medaille in
2012. De rolzegels, uitsluitend bestemd voor de frankering
van eerstedagenveloppen, worden onder de loep genomen
op de bladzijden 269-270. De veschillen met de velzegels
betreffen ook de fosrforescentie.
n Ierland
Inleiding. An Post, de postadministratie van Ierland, is
begonnen aan het vastleggen van de geschiedenis van
Ierland in honderd objecten, afgebeeld op postzegels:
automaatpostzegels (automaatstroken), rolzegels en
zegels in postzegelboekjes.
In de loop van enige jaren
zal aldus een reeks van zegels verschijnen.
De zegels zijn voorzien van
een Q-code, aangeduid met
een schematisch telefoontje naast de afbeelding, die
bij activering nadere toelichting verschaft.
Afbeelding 6
Op 12 januari 2017 verschenen voor binnenlandse
post (N; verkoopprijs op de
uitgiftedatum 1 0.72) twee
zelfklevende rolzegels, een
met een afbeelding van
een ketel uit de bronstijd
(afbeelding 6) en een zegel
met een afbeelding van een
vroeg-Middeleeuws lijk (afbeelding 7). De zegels zijn
uitgevoerd in offsetdruk en
Afbeelding 7
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hebben een fosforescente
omkadering. De stanstanding is 111/4 : 11. De zegels
zijn afgeleverd in rollen
van 100 stuks (afbeelding 8),
en hebben Michel-catalogusnummer 2208 en 2209.
Automaatzegels. Op geAfbeelding 8
noemde datum verschenen
op die dag automaatzegels
met afbeeldingen van de eerste acht (van de honderd)
achtereenvolgens op één rol; zie ook de rubriek van Joost
Hoogendoorn elders in dit nummer van Bulletin Postaumaat 176. De Michel-catalogusnummers hiervan zijn 83
tot en met 90. De zegels zijn grotendeels uitgevoerd in offsetdruk, en een deel van de tekst van de zegels wordt aangebracht door de automaat, met behulp van thermodruk.
Sonderdrucke/rolzegels. Parallel aan de verschijning van
de automaatzegels verschenen op dezelfde dag van de filatelistische dienst ook acht samenhangende zelfklevende
rolzegels van 1 0.72 met dezelfde afbeeldingen, geheel
uitgevoerd in offsetdruk (stanstanding 11; vgl. afbeelding
4). Deze rolzegels worden door de redactie van Michel
Sonderdrucke genoemd met de catalogusnummers 83
So-90 So. An Post noemt ze SOAR Stamps, waarbij SOAR
staat voor Stamps On A Roll. De waarden 5, 25 en 28 cent
zijn als Definitive Soar Stamps’ verkrijgbaar met alle acht
afbeeldingen. Zie als voorbeeld afbeelding 9.

Afbeelding 10

De meest rechtse zegel
van mijn 5-strip heeft
een kopstaand groenblauw rugnummer 85.
Bronnen: Michel en Wikipedia. Het Michel-catnummer is 3159.

Koningin Silvia. In verband
met veranderde tarieven voor
het buitenland verscheen op
1 april 2017 een nieuwe zelfklevende rolzegel met een afbeelding van koningin Silvia,
nu van 21 Kr., maar wel in de
Afbeelding 11
vertrouwde uitvoering (offset;
afbeelding 11). De stanstanding
van de 100 rolzegels is 133/4 : 131/2. Er is ook een stans in
het zegelbeeld. Het kopstaande blauwgroene rugnummer
25 staat onder de meest rechtse zegel van mijn 5-strip,
ontvangen van PostNord. Het Michel-catalogusnummer is
3167.
De mooiste Instagram-foto’s. Als onderdeel van een competitie voor makers van Instagram-foto’s verschenen op 1
juni 2017 de zeven winnende foto’s op twee zelfklevende
rolzegels (als paar) en vijf zegels in een postzegelboekje.
(tweemaal vijf ).

Afbeelding 9
N.B. Op 13 april 2017 zijn er posttarieven verhoogd.
Geraadpleegde bronnen: Michel-Rundschau 2017(4), bladzijden 32 en 33, en www.irishstamps.ie/shop.
n Zweden
Vlinders. Op 16 maart 2017 verscheen voor binnenlandse
post (‘brev’) een zelfklevende rolzegel met een afbeelding
van een fraaie vlinder (Aglais urticae ofwel Kleine Vos); zie
afbeelding 10. Ook verscheen er een postzegelboekje met afbeeldingen van tweemaal vijf vlinders. De rolzegel is uitgevoerd in offsetdruk met veiligheids-stanstanding 13 : 131/2.
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Afbeelding 12

Afbeelding 13

De prachtige foto’s op de rolzegels tonen een boot op
spiegelend wateroppervlak (afbeelding 12) en een kat, kijkend naar een vergezicht (afbeelding 13). De zegels, gedrukt
in offsetdruk, zijn afgeleverd in rollen van 100. De stanstanding is 131/2 : 13. Mijn 5-strip, 21/2 paar, heeft nog een
Zweeds groenblauw rugnummer 70 met stand L t.o.v. van
het beeld (na draaien om een verticale as; bovenste zegel).
De Michel-catalogusnummers zijn 3174 en 3175.
H.J.T. Bos
<h.j.t.bos@planet.nl>
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Rolzegels Nederland
Allerlei rolzegelnieuws
n Versnijding bij Crouwelzegel van 10 cent
Bij het doorzoeken van oude gekochte kavels vond ik nog
een leuke versnijding van circa 1 mm bij een stripje Crouwel-zegels van 10 c (NVPH-nr. 1108; afbeelding 1). Aan de
bovenzijde zien we driemaal een doorgesneden perforatiegat, eigenlijk thuishorend bij de naastgelegen Crouwelzegels van de drukbaan.

H.J.T. Bos, Utrecht
Tel. 030-2615682/Mobiel: 06-12056850
n PostNL / TNT POST
Port-betaald-zegel nummer BZ 36, door PostNL uitgegeven in 2011, op een poststuk gestempeld met een dubbelrings stempel 3x TNTPOST 201(?), is opmerkelijk (afbeelding
3); het vierde symbool (?) van het stempel is onleesbaar.
Verder zijn er 6 golflijnen. Op het witte linkergedeelte van
de zegel staat Port Betaald/Port Payé Pays-Bas. De afzender is
volgens het oranje rondstempel op de achterzijde Kaartenservice TNT Post.

Afbeelding 1: Versnijding van Crouwel-zegels met aan bovenzijde
deel van ‘extra’ perforatie.
De standaard ontbrekende gaten bij de verticale perforatie
van deze tweezijdig getande zegels valt hier nu op. Op de
plaats van de doorsnijding van de drukbaan tussen de zegelafbeeldingen is de perforatie weggelaten.
De strip draagt het vlagstempel UTRECHT / 13.VI.83-0 en is
voorzien van rugnummer 250: 10 R2.

Port Betaald | Attentiezegels
n PostNL
PostNL.De verzekeringsmaatschappij Centraal Beheer, in
het “bekende” Apeldoorn, verzond omstreeks 13.06.2017
een reclamefolder, gefrankeerd met Attentiezegel BZ36
(afbeelding 2). De zending bleef helaas ongestempeld.

Afbeelding 3: Port-betaald-zegel van PostNL op kaart van
Kaartenservice van TNT post.
De envelop heeft een ellipsvormig adresvenster. De datum
van het poststuk is mij niet bekend.

Varia
n Stadspost
Automatisering. Van Straaten Post verraste mij met een poststuk, voorzien van een port-betaald-zegelafdruk, vergezeld van onder andere een streepjescode van een nummer
en een datum (16-02-17).

Afbeelding 4: Automatisering bij Van Straaten Post neemt toe.

Afbeelding 2:
PostNL-Attentiezegel op poststuk
van Centraal
Beheer.
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Automatisering maakt hier voortgang. De brief is afkomstig van de gemeente Utrecht.

H.J.T.Bos
h.j..t.bos@planet.nl
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Nederlands nieuwste automaatpostzegels [3]

door Joost
Hoogendoorn

met leuke printopdrukken tot gevolg. Op afstand, via de
telefoon, kon de programmeur in Engeland het nodige laten herstellen. Problemen met de afgifte van bonnen, met
de verwerking van betalingen en met het printproces konden zo worden verholpen en… gevolgd.
Uit een opstartscherm (afbeelding 4) valt op te maken dat
computerfabrikant Fujitsu de apparaten vervaardigt. De
software lijkt van Integrex te komen, bekend van de kioskautomaten die op Jersey staan. Het betalingssysteem heet
Yespay.
Maar natuurlijk is het mij, en u natuurlijk ook, te doen om
wat aan de verzameling kan worden toegevoegd. Wist u
dat het pinapparaat van Ingenico (afbeelding 5) dat aan de
zijkant van de zuil verbonden zit ook bonnen kan afgeven
(zie afbeelding 6 van een bon zonder opdruk). Dankzij een

Afbeelding 1
Essen 2017
11, 12 en 13 mei 2017, Internationale postzegelbeurs in Essen, Duitsland. De jaarlijkse beurs is toonaangevend en
druk bezocht. PostNL presenteerde zich op de beurs met
de Post&Go zelfbedieningszuil NL01. Het startscherm
voor de zuil ziet u op afbeelding 1. Op het papier van de
stroken dat getrokken kon worden staan de welbekende
tulpen en vlinders, maar dan wel speciaal voor de beurs
met de opdruk “Essen 2017” (zie afbeelding 2). Verder is de

Afbeelding 4

Afbeelding 2
land-indicator aangepast
naar DE, wat staat voor
Duitsland. Op afbeelding 3
ziet u de eerste eerstedag
bon.
Hierbij zou ik ‘t kunnen
laten ware het niet dat toch
wel vermeld moet worden
dat er (de eerste dag) nogal
wat storingen waren in de
werking van de automaat,

Afbeelding 5

Afbeelding 3
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Afbeelding 6
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van de storingen kwam ik daar achter. Voorts bleek dat de
opdruk VOID (zie afbeelding 7) voor het testen van de printer
is vervangen door de opdruk ONGELDIG (afbeeldingen 8 en
9). Deze tekst kan bij het testen zowel op de stroken als op
de bonnen worden geprint (zie afbeelding 10). Op de afbeeldingen ziet u de stroken en bonnen die op de balie van de
PostNL - stand lagen.

Afbeelding 7

Afbeelding 10
Bij het opnieuw instellen van het printprogramma door de
programmeur kwam een prachtige foutprint tevoorschijn
(afbeelding 11). Op de reeks van stroken is de ingestelde automaatprint verschoven en overgegaan in een ogenschijnlijke chaos van tekens en letters. Deze foutprint is erg zeldzaam, zo vertelde mij Jose J. Jove van Ateeme, die ook op
de manifestatie aanwezig was.
Ook een strip van 5 stroken, waarvan er 4 blanco zijn en
een met een verschoven opdruk, is beslist niet alledaags
(afbeelding 12).
Afbeelding 8

Afbeelding 9
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Boven: afbeelding 11. Onder: afbeelding 12
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Afbeelding 13

Afbeelding 14

beelding 16). Toen ik er later zelf wat stroken ging trekken,
bleek dat de bonnen weer op geheel wit papier werden geprint en dat de uitlijning gelukkig weer in orde was. Verder
constateerde Hens dat de overgang van het maandnummer in de code op de strook niet plaatsvindt op de eerste
van de maand, maar pas een paar dagen na de eerste van
de maand.
De grootste verassing bij de Haagse zuil was de strook
die uit de linker opening van het gedeelte onder de weegschaal stak (zie afbeelding 17). Het is dus waarschijnlijk dat

De meeste testprints en de verkeerde opdrukken werden
helaas door de aanwezige medewerkster van PostNL ingenomen om later vernietigd te worden.
Voor de eerstedagafstempeling had PostNL een speciaal
handstempel klaargelegd voor de stempelliefhebbers (afbeelding 13). Daarnaast lag er het speciale tentoonstellingsstempel voor hen die echt iets bijzonders op de strook wilden stempelen (afbeelding 14).
Berichten uit het land
Hens Wolf berichtte mij op 3 juni dat de zelfbedieningszuil in Den Haag bonnen print op PostNL papier (zie afbeelding 15 van de achterkant). Ook opmerkelijk was de
constatering van Hens dat de uitlijning van de informatie
op de bonnen zodanig was dat de bedragen links op de
bon in plaats van rechts op de bon geprint werden (zie afAfbeelding 15

Afbeelding 17
er nieuwe functies aan de zuil worden (of zijn) toegevoegd.
Ik vroeg de beambte van het kantoor of het weegschaalgedeelte zodanig ingesteld gaat worden dat ook vanuit dat
gedeelte van de kiosk stroken geprint kunnen worden. De
beambte kon er echter niets over vertellen. Dit is dus iets
om in de gaten te houden.
De volgende filatelistische evenementen waar PostNL zuil
NL01 zal plaatsen, zijn:
Multilaterale Hertogpost 2017 Den Bosch
25, 26 en 27 augustus

Afbeelding 16
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Postex Apeldoorn
20, 21 en 22 oktober
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