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Welkom op zaterdag 15 september 2018
in ‘De Rustburcht’ in Rotterdam-Zuid
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
Begin vergadering: 12.00 uur
Er wordt tijdens deze bijeenkomst
geen veiling gehouden (zie agenda)
Zaal sluit:
17.00 uur

Editorial
Het is een beetje vreemd gesteld met de inhoud van de editorials die u driemaandelijks in Bulletin Postaumaat behoort
aan te treffen. Dat kleine hoekje linksonder op de eerste
redactionele pagina van elk nummer is eigenlijk bedoeld
om uw eindredacteur tot een of meer persoonlijke waarnemingen aan te zetten, in de hoop onze leden en de lezers
van dit blad tot discussie te verleiden.
De laatste tijd wordt dat hoekje echter vooral gebruikt om
actuele gebeurtenissen of dringende oproepen een opvallende plaats te geven. En daar is niets mee mis: uw eindredacteur offert haar vaste plekje met plezier op om aandacht te vragen voor zaken die er toe doen, zaken die van
praktische of actuele aard zijn en het daardoor verdienen
om meer algemene, persoonlijke bespiegelingen eventjes
opzij te zetten. Dat is ook dit keer weer het geval. Ditmaal
is de ‘boosdoener’ een mededeling op pagina 3 van dit
nummer, die gestoken in een opvallend kader om uw aandacht vraagt. Lees die mededeling, want ze is belangrijk.
Op naar pagina 3, dus.
Noortje Krikhaar
eindredacteur
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AGENDA
Ledenbijeenkomst op zaterdag
15 september 2018 in Rotterdam
1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag bijeenkomst 16 juni 2018
4. Vervallen van juni-bijeenkomst en mei-Bulletin
5. Nieuwtjes
6. Rondvraag en sluiting, waarna VEILING

Overige bijeenkomsten in 2018:
Zaterdag 15 december 2018
MEDEDELING:
Op de Postex (19-21 oktober 2018, Apeldoorn) zal
Henk Hospers zijn collectie oude boekjes tentoonstellen. Het is voor het eerst dat deze collectie
wordt getoond in 10! kaders.



Mededelingen van de
Rondzenddienst

Notulen

In het vorige nummer van het Bulletin Postaumaat heb ik
aangegeven dat er weinig animo is om mij inzendingen te
sturen van met name loket- en automaatstroken.
Daar heb ik wel reacties op gehad. De kwestie is, dat de beperkte voorraad van genoemde belangstellingsgebieden,
ertoe leidt dat het materiaal meer dan een jaar opde plank
blijft liggen. Dat is uiteraard voor niemand prettig.
Mij is gevraagd om advies te geven. Dat is niet eens zo
eenvoudig. In feite moet je kijken naar de “markt”. Welke
onderwerpen worden “gevraagd”? Om dat in te zien moet
je eigenlijk kijken naar de veiling. Waarnaar bestaat vraag?
Is die stabiel en zo ja, hoe lang? Eén ding is zeker, gewoon
materiaal verkoop je niet meer. Ook niet in de veiling.
Nieuwe dingen, dat ligt anders. Het voorbeeld is: Post &Go.
Eerst in Engeland, daarna Jersey, Guernsey en Gibraltar.
En nu Nederland: Postaumaat is een naam in het buitenland! Voor de rondzending is mijn advies momenteel: rolzegels, maar niet het simpele werk. En uiteraard de moderne automaatpostzegels. Ik verwacht dan ook wat meer
belangstelling van automaatstroken met bijzonderheden.
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).
Paul Dek
Telefoon: 070 3548445/ 06 40260659
E-mail: rondzending@postaumaat.nl

Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering om 12.05 uur in aanwezigheid van 17 leden. Afwezig met bericht zijn de heren
Bos, Van Drommelen. Hoogendoorn en Van der Panne.
Nieuw lid de heer Elferink en nestorlid de heer Koeleman
worden welkom geheten

Geef uw emailadres s.v.p.
door aan onze administrateur!
We vroegen er in het vorige nummer van Bulletin Postaumaat al om en we doen het nu nóg een keer: wilt
u, als u over een emailadres beschikt, dat adres alstublieft doorgeven aan onze administrateur?
Er zijn meerdere redenen voor dit verzoek. Een ervan is het
feit dat Postaumaat haar leden per email sneller en goedkoper berichten kan sturen over nieuwtjes, activiteiten
e.d. En verder is het dankzij het gebruik van emailadres-



Verslag van de bijeenkomst op
zaterdag 16 juni 2018 in Rotterdam

Verslag bijeenkomst 10 maart 2017
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.
Nieuwtjes
De heren De Rooij, Schaminée en Wolf melden nieuwtjes,
die verderop in dit Bulletin nader worden beschreven.
Sluiting
H.A. Wolf - secretaris

Mededelingen van de
Ledenadministratie
Mutaties
In het afgelopen kwartaal heeft de volgende mutatie plaats
gevonden:
Overleden:
De heer A. den Boer ((zie ook het In Memoriam op de hiernaast liggende pagina).
Willem J. Stoker
Ledenadministratie

sen ook mogelijk, de kosten van het verzenden van onze
contributieherinneringen zo laag mogelijk te houden.
Helpt u mee? U kunt uw emailadres(sen) sturen aan het
volgende adres: administratie@postaumaat.nl. Alvast
hartelijk dank voor uw medewerking!
Bestuur Postaumaat
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Arie den Boer, eerste voorzitter van de
Postzegelvereniging Postaumaat, overleden
In het begin van de zomer, op 29 juni, overleed op 85jarige leeftijd Arie den Boer (geb. 1933). Velen van ons,
vooral de ouderen, zullen zich hem nog wel herinneren.
Hij was de eerste voorzitter van onze vereniging, toen nog
Kontaktgroep voor Verzamelaars van Postzegelboekjes en
Rolzegels geheten.
Twee jaar lang deden we vanaf de oprichting in 1973 zonder voorzitter. Voornaamste werk was toen het inschrijven
van nieuwe leden: met honderden tegelijk.
Arie werd lid in 1975 en in december van datzelfde jaar al
gekozen tot voorzitter. Op een bijeenkomst waarbij 101 leden aanwezig waren. Dat waren normale aantallen toen en
het was al in december 1976 dat Arie het 500ste lid mocht
verwelkomen. Hij bleef slechts vier jaar voorzitter en leidde
de vereniging vaardig door de eerste stormachtige jaren.
We hebben hem toen leren kennen als een innemende

Verzeker nú uw postzegelof muntenverzameling!
Heeft u een mooie postzegel- of muntenverzameling die
u graag wilt 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

persoonlijkheid, nuchter en met een groot analytisch vermogen. Zo heeft hij eens in een discussie over bestuursleden die tevens catalogusmakers waren uitgelegd dat die
zaken los van elkaar stonden. Als onderwijsman vergeleek
hij ze met docenten die leermethoden ontwikkelden en
uitgaven.
Een eerste lustrumviering – in 1978 – moest hij bijna afblazen omdat er buiten het bestuur zowat niemand activiteiten wilde ontplooien. Toen al…
Per 1 januari 1980 stopte hij. De vereniging had een goede
basis en kon rustig verder. Later zagen we hem nog af en
toe op bijeenkomsten. En tot het laatst is hij lid gebleven.
Zijn vrouw Hester mag trots zijn zo’n man gehad te hebben. Ze zal hem ongetwijfeld enorm missen en we wensen
haar dan ook veel sterkte.

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. 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.

Twee bijzondere zegelvelletjes in verband
met het negende lustrum van Postaumaat
Tijdens de eerste bijeenkomst in ons lopende lustrumjaar hadden wij als Postaumaat de primeur van de Pro
Postal automaatzegels met jubileumopdruk. Tijdens
de bijeenkomst op zaterdag 15 september te Rotterdam
heeft u als lid de kans op een primeur op het gebied van
de persoonlijke postzegels. Tijdens die bijeenkomst
zullen er twee verschillende persoonlijke lustrumvelletjes verkrijgbaar zijn. Een velletje met 5 zegels met het
fonkelnieuwe gouden kader voor persoonlijke postzegels. Het wordt een echte primeur want het zal het
eerste velletje met dit kader zijn dat wordt uitgegeven
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door een vereniging en bovendien met 5 verschillende
zegelafbeeldingen. Dat geldt eveneens voor het tweede
velletje, met 5 verschillende zegels met de tariefwaarde
Internationaal.
Deze zegelvelletjes worden ter plaatse op de bijeenkomst in Rotterdam verkocht zolang de voorraad
strekt. De oplagen van de beide velletjes zijn beperkt,
dus om zeker te zijn van een velletje adviseer ik u om
op 15 september in elk geval naar onze bijeenkomst in
Rotterdam te komen.
Johan Schaminée, voorzitter



Postzegelboekjes Nederland

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

Spraakmakend geld
Een guldenboekje? Nee, maar het gaat wel
over de gulden. Het lijkt bijna een plaagstootje van PostNL naar het groepje handelaren dat alles uit de kast haalde om de
guldenzegels langer hun geldigheid te laten
behouden.
De beslissing om de geldigheid als frankeerwaarde te eindigen was in zekere zin ook
wel spraakmakend. Er was immers voor betaald.
Maar goed, het op 23 juli verschenen 78ste
prestigeboekje ‘Spraakmakend Geld’ gaat
wel over onze vroegere munteenheid, de
gulden. De tien zegels in het boekje zijn
dezelfde als het op dezelfde datum verschenen postzegelvel. In het boekje wordt de
geschiedenis van de vroegere Nederlandse
munteenheid uitgebreid besproken en met
afbeeldingen geïllustreerd.
Naast de geschiedenis van de bankbiljetten

Omslag van prestigeboekje 78: ‘Spraakmakend geld.’
wordt ook aan technische aspecten aandacht besteed. Veiligheidskenmerken komen eveneens aan
de orde. De inhoud bestaat, zoals

steeds, uit tien zegels van tarief 1.
De verkoopprijs van 112.45 zorgt
ervoor dat de verzamelaar 14.15
per boekje mag doneren aan…?

Twee pagina’s van het binnenwerk van prestigeboekje 78 ‘Spraakmakend geld’.

Leden exposeren!
Ons lid mevr H. van Grootheest exposeert haar collectie
oude Nederlandse boekjes tijdens de Philexnam 2018 in het



Belgische Ciney van 24 tot 26 augustus. Lid Henk Hospers
doet met z’n oude boekjes mee tijdens de Postex in Apeldoorn van 19 tot 21 oktober. Met 10 kaders maar liefst.
Heel interessant om beide topcollecties met elkaar te kunnen vergelijken.
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Booklets varia

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

Tanzania: onbekend boekje uit 2005

Dit jaar boven water gekomen: boekje van Tanzania met daarin tien zegels van 350 S.
Het gebeurt nog steeds dat er een onbekend boekje opduikt. Het is de wens ook van elke verzamelaar: iets nieuws
vinden, iets zeldzaams. En elke verzamelaar zal ook trots
zijn iets in z’n collectie te hebben wat anderen niet bezitten. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor boekjesverzamelaars.
Tanzania heeft een wat ingewikkelde geschiedenis. De
naam is samengesteld uit de naam van de landen waaruit
het in 1964 ontstaan is: Tanganyika en Zanzibar. Eerder
behoorden delen tot Duits Oost-Afrika en was Tanganyika
een Brits mandaatgebied.
Dit gebied kende vijf boekjes, waarvan de eerste vier

Het boekje uit 1984
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(1922-1927) knap zeldzaam zijn. Vanaf 1965 volgen er
nog vijftien. Een aantal ervan is wel te vinden, maar twee
zijn kennelijk aan de aandacht van de Stanley Gibbons cataloguscommissie ontsnapt. Eén ervan, een 10/- kostend
boekje met wildlife-zegels, uit 1984 is al zeker tien jaar geleden opgedoken. Er zouden slechts 10 tot 15 exemplaren
van bestaan. De oplage was weliswaar groter, maar was
wel in korte tijd - vrijwel onopgemerkt – uitverkocht.
Het andere boekje, waarvan hierboven de voorzijde staat
afgebeeld, kwam dit jaar pas boven water. Het is een handgemaakt boekje met tien uit gewone vellen gescheurde
zegels van elk 350s. Afgebeeld zijn twee leeuwinnen
en de drukker van de zegels
is Enschedé. De uitgiftedatum van de zegels is 30
april 2005.
Zowel Stanley Gibbons
als Michel noteren wel de
zegels (bij beide nummer
2444), maar reppen niet
over een boekje. In het
boekje zit een tekstblaadje
waarop informatie staat
over de verhouding tussen
Tanzania en de natuur.
Zegel 2444 met leeuwinnen



Mooi Spanje: net oude ansichtkaarten

Voorzijden van de Spaanse boekjes I, II en II (van links naar rechts.
In navolging van Nederland(?), is Spanje in 2016 gestart met de
uitgifte van zegels met daarop plaatjes van charmante dorpjes of
mooie stadjes. Maar de Spaanse post gaat nog verder: het zijn

Inhoud boekje I



Inhoud boekje II

zelfklevende zegels die lijken op oude ansichtkaarten. Zelfs de bedrukking op de achterzijde is zoals
die op een kaart (plaats voor in te vullen adres,
postzegel, …).
De zegels zijn
per vier te koop
in accordeonboekjes. Niet de
hele afbeelding
is zegel, maar
het grootste deel
wel.
De
eigenlijke
postzegel
is
voorzien van een
gestanste perforatie en dient uit
het plaatje gedrukt te worden.
Leuk idee.

Inhoud boekje III

Een
populair
idee ook: door
de lage prijs
van zo’n boekje
(1 2.20)
bedraagt de oplage
enige honderdduizenden.
De A op de zegels
geeft aan dat de
zegels voor binnenlandse postkaarten bestemd
zijn. Het tarief
daarvoor is nog
steeds 55 cent.
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Een uniek Zweeds boekje?

Het enige boekje Facitnummer 444 met zegels van 3.60 kronen?
Veilinghuis Gärtner pakte in juni groot uit: een Zweeds
postzegelboekje waarvan er maar één bestaat. Er wordt
in de veilingcatalogus een hele bladzijde aan gewijd met
een toelichting in het Engels en het Duits. Het betreft het
in de Facit catalogus genoemde boekje 444 uit 1994 met
tien zegels waarop paarden staan afgebeeld. Maar niet het
gewone boekje met tien zegels van 3.20 kronen. Nee, de
zegels vermelden een waarde van 3.60 kronen!
Een verrassing van de bovenste plank, dat wel. Ook op de
omslag wordt aangegeven dat het een boekje van 36 kronen betreft. Het ‘gewone’ boekje is éénkleurig, het boekje
met de 3.60 zegels tweekleurig. De tekstkleuren in het
boekje zijn ook verschillend.
Bedenkelijk is wel dat dit boekje nooit door de post is uitgegeven. Gärtner vertelt dat ook eerlijk, en vermeldt de uitleg van de Zweedse post.
Het bijzondere boekje werd vervaardigd vanwege een geplande tariefsverhoging. De verhoging werd onverwacht
afgeblazen en in plaats daarvan verscheen op 17 januari
het boekje met de tien zegels van 3.20 kronen. Pas een jaar
later kwam er wel een verhoging. Die leidde toen meteen
tot een waarde van 3.70 kronen.
Het is natuurlijk wonderlijk dat één exemplaar van het
nooit uitgegeven boekje boven water kwam. Het bevond
zich in een verzameling ‘Lantdjur’, oftewel dieren die op
het land door de mens gebruikt worden. Over het in 2015
ontdekte boekje werd al in de Zweedse filatelistische pers
geschreven, maar sindsdien zijn geen verdere exemplaren
opgedoken.
Niet te begrijpen is dat Gärtner als startprijs voor dit boekje 1 20.000 hanteerde. Het is dan ook niet verwonderlijk
dat het kavel onverkocht bleef.
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Eindelijk weer een Marianne
Het is er op 23 juli dan toch van gekomen: toen verscheen
de nieuwe Marianne-zegel, uitgekozen door president
Macron, ruim zestien maanden na zijn verkiezing. Marianne l’engagée, een ondernemende Marianne zou je kunnen
zeggen. Een trotse vrouw, symbool voor de toekomst en
voor vooruitstrevendheid.
Het ontwerp is van de
Fransman Yseult Digan,
een beoefenaar van street
art. Onder aan de zegel
staat zijn naam met een toevoeging: YSEULTYZ (eyes).
De onthulling vond plaats
op 19 juli door Emmanuel
Macron zelf te Perigeux,
vlakbij de drukkerij.
De nieuwe Marianne draagt
La nouvelle Marianne.
een Frygische muts, een kegelvormig hoofddeksel dat al stamt uit de Romeinse tijd.
In Frankrijk was het een symbool van het vrije Franse volk,
los van het feodale systeem. In allerlei vormen, maar ook
in maar liefst zes boekjes is ze verkrijgbaar: 12x rood (prioritaire, 95c), 12x groen (lettre verte (80c), 6x blauw (Europa,
11.20), 20x rood (prioritaire, 95c) en tenslotte nog twee
automaatboekje met 10x rood en 10x groen. Deze laatste
hebben een gele kaft, alle andere een witte. Alle zes boekjeskaften vermelden dat het om La nouvelle Marianne gaat.

Postzegels als wisselgeld
Gezien in Michel Rundschau, juli 2018.
Een verzamelaar vond een plastic kaartje met een tweetal
Italiaanse postzegels. Zo’n kaartje wordt in catalogi gewoonlijk als een soort boekje
gezien (Engels: sachet, Duits:
Täschchen).
Wat blijkt: in 1969 was er in
Zuid-Tirol een gebrek aan
kleingeld en om daar iets aan
te doen gaf men zo’n kaartje
met postzegels als wisselgeld. Zuid-Tirol is de noordelijkste autonome provincie
van Italië. Het grootste deel
van de bevolking is er duitstalig, vandaar de Duitse en Italiaanse tekst op het kaartje.
Wisselen: zo kan het ook.



Automaatstroken Buitenland

Afbeelding 1
n Frankrijk
De 66ste algemene vergadering van Philapostel werd op 13
april 2018 gehouden in Lacanou, een bekende badplaats
aan de Frans Atlantische kust. Vooral in augustus komen
er veel surfers om mee te doen aan de Lacanau Pro, dat onderdeel is van de wereldkampioenschappen surfen. Voor
surfers is Lacanau een must vanwege de hoge golven waarop men heerlijk kan surfen. Het was dus voor La Poste voor
de hand liggend om op de 13de april een automaatstrook
met surfers er op afgebeeld
uit te geven (afbeelding 1).
Ook de speciale eerstedag
afstempeling geeft een surfer weer (afbeelding 2).
De strook, ontworpen door
de Franse kunstenaar André Lavergne, kon men uit
Lisa 2 automaten trekken
die nog op de oude proAfbeelding 2
grammatuur werkten (dus
geen data matrix en geen lettercode op de strook). De oplage is 20.000 stuks.

door
Joost Hoogendoorn

maten worden getrokken. De automaten waren hier wel
uitgerust met de nieuwe software.
Op de stroken staat de datamatrix geprint, de frankeerwaarde met daarbij een verzendcode, bijvoorbeeld AA, CC,
DD en IP.
De stroken zijn uitgegeven in een oplage van 25.000 stuks.
De afbeelding is ontworpen door Sophie Beaujard. Voor
het afstempelen waren verschillende stempels beschikbaar: onder andere één met een afbeelding van het kasteel

Afbeelding 4

Afbeelding 5

en een stempel met een pauselijk wapen er op (zie de afbeeldingen 4 en 5).

Vlakbij Avignon ligt het schilderachtige plaatsje Sorgues.
Hier werd in het voorjaar, van 6 tot en met 8 april, de Salon
Philatelique du Printemps gehouden. Ter gelegenheid hiervan
bracht La Poste een strook uit met er op afgebeeld een kerkgebouw (van de parochie van Sorgues) en het kasteel van
Saint-Hubert (afbeelding 3). De strook kon uit Lisa 2 auto-

Net als in voorgaande jaren
werd ook in Parijs de Salon
Philatelique de Printemps (afbeelding 6) gehouden.Ter
gelegenheid hiervan gaf
La Poste op 7 juni 2018 drie
automaatstroken uit (oplage 35.000 per strook),
die verkocht werden uit
drie Nabanco-automaten.
Bij de automaten hingen
grote borden met afbeelAfbeelding 6
dingen van de stroken. La
Poste maakte het wachten wat geriefelijker door er stoelen
voor de wachtenden bij te plaatsen (afbeelding 7). Op afbeel-

Afbeelding 3

Afbeelding 7
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Afbeelding 8

ding 8 ziet u een Nabanco
automaat van dichtbij. De
foto’s zijn gemaakt door
Postaumaatlid Hans Donkers, die daar voor de documentatie aanwezig was.
Op de stand van La Poste
stond een Brotherprinter,
die ook stroken voor de
verkoop van een passende
print voorzag. De automaatstroken waren dus in
twee varianten te koop.
Onder andere aan de af-

stand tussen de hoofdletters die de verzendcode aangeven, kan men zien of de print afkomstig is van de Brotherprinter of van een Nabanco-automaat. De print van de
Nabanco-automaat laat een grotere afstand zien tussen
die hoofdletters dan bij de print van de Brother-printer.
Ook de vermelding van het soort verzending ziet er op de
strook uit de Brother-printer anders uit dan op de strook
uit de Nabanco-automaat. Bij de op deze pagina afgebeelde stroken staan telkens vergroot de print uit de Nabancoautomaat en de print van de Brother-automaat (zie de afbeeldingen 9, 10 en 11).
De strook met de gedrukte tekst Paris Philex 2018 toont vier
gewone soldaten (afbeelding 9), helden van de grote oorlog,
zoals toegelicht door La Poste. Le Poilus is de naam die in
Frankrijk aan deze soldaten werd gegeven. Het woord betekent de harige. Het is een soort geuzennaam die de kracht
en moed van deze soldaten onderstreept.
Het 91ste congres van de FFAP (de betekenis van de afkorting staat op de strook) werd gehouden in het Palais de l’
Elysée. Op de strook uitgegeven ter gelegenheid hiervan
staat dan ook dit gebouw afgebeeld (afbeelding 10).
Aanleiding voor de derde strook was het negentigjarig
bestaan van de Académie de Philatélie. Op deze strook staan
een vliegboot van de Franse Post, het schip Ile de France en
enkele postale kenmerken die te maken hebben met postverkeer tussen de Frankrijk en de Verenigde Staten (zie afbeelding 11).

Afbeelding 9 (detailopnamen: boven Brother, onder Nabanco).

Over het nieuwe postkantoor in Parijs, station F, waar
een Calise-automaat staat, wordt gemeld dat stroken uit
die automaat nu dezelfde print hebben als die van de Calise-automaat in Angers. De de blog van Alain Bernard

Afbeelding 10 (detailopnamen: boven Brother, onder Nabanco).

Afbeelding 11 (detailopnamen: boven Brother, onder Nabanco).
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expositie in het museum die nog tot in het najaar te zien
valt (zie afbeelding 15). De expositie gaat over post die uit
scheepswrakken op de zeebodem is gehaald.

Afbeelding 12
(internetadres: http://libreserviceactualite.blogspot.com/)
vermeldt dat de Caliseautomaat na een periode
van buiten werking te zijn
geweest vanaf begin mei
dit jaar weer werkt. Apart
is dat de automaat naast
de bon voor de gekochte
strook ook nog een extra
bon afgeeft als de betaling
contactloos is gedaan. Zie
afbeelding 12 voor de strook
Afbeelding 13
en afbeelding 13 voor de bon
bij contactloos betalen. Zowel voor de bon als voor de strook wordt hetzelfde papier
gebruikt
n Gibraltar
Omdat Gibraltar in april 2018 voorzitter was van een conferentie van Gemenebest-postorganisaties, is er op 20
april (de laatste dag van de conferentie) van dit jaar door
Gibraltar Post een speciale automaatstrook uitgegeven (afbeelding 14). De afgebeelde strook is zonder printopdruk.

Afbeelding 15
Dat het de moeite waard is om eens een postkantoor van
Royal Mail te bezoeken, wordt aangegeven door postaumaatlid Jan Oosterboer. Hij heeft een mooie overzichtsfoto gemaakt van de automaten in het postkantoor te York.
Te zien zijn de NCR-machines en de weegschalen waarmee de post kan worden gewogen (afbeeldingen 16a en 16b).

Afbeelding 16a
De foto van een Engelse
postbode met een speciale
postkar laat zien dat men
daar oog heeft voor een
goede presentatie van de
postbezorging (afbeelding
17; zie volgende pagina).

Afbeelding 14
De strook is zowel op doorzichtig folie als op het bekende
dragerpapier uitgebracht.
n Groot Brittannië
De ‘Mail by Sea’-serie is in het Postal Museum in Londen
te koop met de speciale extra printopdruk Voices from the
Deep. Deze speciale vermelding is een verwijzing naar de

10

n Ierland
Een tweede reeks automaatstroken gewijd aan de
geschiedenis van Ierland
verscheen op 25 januari
van dit jaar (afbeelding 18;
zie volgende pagina). De
uitgifte is gebaseerd op het
boek A History of Ireland in

Afbeelding 16b
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De rolzegels hebben als vaste codering telkens 18025
02501000001. Op de automaatstroken zijn de codereeksen per strook telkens verschillend. De eerste reeks cijfers
heeft betrekking op de dag waarop de stroken zijn gekocht.
18 staat voor het jaar 2018 en 096 (op de hier afgebeelde
stroken) geeft de dag van het jaar aan waarop de strook is
gekocht. De 96ste dag van 2018 is 6 april.
De tweede codereeks heeft betrekking op het postkantoor
waar de strook is gekocht en de printer die de print heeft
aangebracht.
n Israël
9 april 2018 is de eerste dag van de derde uitgifte in het
kader van de treinenreeks. Afgebeeld op de strook is een
oude stoomlocomotief van de Israëlische spoorwegen
(afbeelding 19). Het nummer op de strook, 70414, is het

Afbeelding 17

Afbeelding 19
nummer van de locomotief. Het voertuig is gebouwd door
de Engelse fabriek Kitson & Co.
Op de vierde uitgifte in de reeks treinen staat een diesellocomotief (afbeelding 20). Deze strook verscheen op 27-052018. Ook op deze strook is het afgebeelde nummer het
nummer van de locomotief. De code 00001 op de strook
is de code van het postkantoor in Jeruzalem waar de filatelistische dienst is gevestigd. Afgebeeld is een eerstedag
Afbeelding 18
100 Objects - a Selection van de Ierse auteur Fintan O’Toole.
In tegenstelling tot de eerste reeks is er geen interactieve
toegang tot meer informatie door middel van een code op
de stroken. Op de stroken van thermisch papier zijn drie
fosforbalken aangebracht. De afgebeelde voorwerpen geven een indruk van de culturele rijkdom van het Ierland in
vroeger tijden. De stroken als rolzegel (met een vaste voorgedrukte waarde en codering) zijn te koop in strips van
vier. Als automaatstrook zijn de stroken waarop de waarde
en codering door een Epson-printer is aangebracht, te
koop in de Ierse postkantoren.
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Afbeelding 20

11

envelop met de stroken in de diverse actuele waarden.
Het 70-jarig bestaan van de staat Israel was voor de Israëlische post aanleiding om op 27 mei 2018 een automaatstrook uit te geven (afbeelding 21). De nummercode op de
strook is of 00001 of 01802. De laatste code is een verwijzing naar de aCon-printer die op de internationale postzegelmanifestatie in Jeruzalem stond.
Afbeelding 21

printdrukvarianten te onderscheiden: de ThermotransferDruck en de Farbband-Nadeldruck (zie ook Bulletin Postaumaat
178, bladzijde 14). De hier afgebeelde stroken hebben een
Thermotransfer-Druck. De Sielaffautomaten, deze geven de
Farbband-Nadeldruck, zijn inmiddels vervangen door Inform-automaten die een Thermotransfer-Druck op de
stroken kunnen printen. De stroken zijn in offset gedrukt
door de firma Johan Enschedé.
De volgende printopdrukken zijn tot nu toe bekend:
SONDERPOSTAMT, PHILATELIESHOP, PHILA PUNKT en ÖVEBRIA
n Portugal
Een tweede serie van drie mooie vlinderstroken verscheen
op 4 mei 2018. De stroken zijn gedrukt in offset door het
Portugese drukbedrijf Ulnau Unipesoal lDA. Het zijn wederom nachtvlinders die afgebeeld staan: De Sint Jansvlin-

Op dezelfde dag werd ook een mooie automaatstrook uitgegeven met een tram en een stuk van de oude stadsmuur
erop afgebeeld (afbeelding 22). Op de strook staat een verwijzing naar de manifestatie: World Stamp Champignonship Israel 2018. Deze postzegelhappening werd gehouden van
27 tot en met 31 mei 2018.

Afbeelding 25
Afbeelding 21

Afbeelding 22

Afbeelding 26

n Oostenrijk
De bloemenreeks die al jaren loopt, is op 8 januari 2018 uitgebreid met twee nieuwe stroken. Op de ene strook staan
zwanenbloemen afgebeeld (afbeelding 23), op de andere
de blauwe knoop (afbeelding 24). Wederom zijn er diverse
Afbeelding 23

der (afbeelding 25), de Prachtbeer (afbeelding 26) en de Hageheld (afbeelding 27). Het zijn vlinders die u niet zo gauw
in uw tuin of op uw balkon zult tegenkomen.

Afbeelding 24
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Afbeelding 27

De New Vision-automaten printen de stroken uit in de
waardes 1 0,53; 1 0,70; 1 0,75; 1 0,86 en 1 0,91. Voor priority verzending, Correo Azul
in het Portugees, print de automaat 10,65 of 12,90 op de
stroken. Op de achterkant,
op het dragerpapier, staat
een groot voorgedrukt volgnummer (afbeelding 28).
Afbeelding 28
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n Singapore
Singpost, zo heet de postorganisatie van Singapore, bracht
op 5 januari van dit jaar een strook uit met een verwijzing
naar het nieuwe hoofdpostkantoor in Singapore. Op de
strook staat vermeld General Post Office (zie afbeelding 29).
In dit postkantoor vind u een SAM-automaat die de strook
tegen betaling verstrekt.

van Spanje. De printopdruk omvat de codereeks, de verwijzing naar de beurs (19-22 abril Madrid) en de tariefsoort
(A, A2, B of C).
Correos gaf ook op de beurs in Essen acte de présence met een
nieuwe automaatstrook (afbeelding 32). De eerste dag is 3
mei 2018. De afbeeldingen op de strook zijn bedoeld als

Afbeelding 32
Afbeelding 29
n Spanje
Voor de 50ste keer werd er een beurs gehouden aan het
Plaza Major in Madrid. Deze beurs liep van 19 tot en met 22
april 2018. Voor Correos was dit een mooie gelegenheid om
twee automaatstroken uit de geven, die tijdens de beursdagen uit de op de beurs geplaatste automaat getrokken
konden worden. Op de eerste strook (afbeelding 30) ziet u
de skyline van Madrid, op de tweede (afbeelding 31) ziet u
onder andere een ruiterstandbeeld ter ere van Filips III, die
van 1598 tot 1621 koning van Spanje was. Het op de strook
afgebeelde wapen is van Karel II, van 1665 tot 1700 koning

aanmoediging om in Spanje op vakantie te gaan. Boven de
codereeks staan geprint: 3-5 mayo Essen en de tariefsoort
(A, A2, B of C).
n Taiwan
In verband met de Rocupex 2018 Changhua Stamp Exhibition
bracht Chunghwa Post op 6 juli 2018 een strook uit (afbeelding
33) met daarop afgebeeld de Taiwanese Makaak, een aap
die alleen in Taiwan voorkomt. De strook is gedrukt door
de Franse drukker Cartor Security Printing. De printopdruk komt in drie kleuren voor: groen, rood en zwart. Het
jaartal in het stempel is volgens de Taiwanese jaartelling
107!

Afbeelding 30

Afbeelding 33

Afbeelding 31
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Bij deze bedank ik Hans Donkers voor de toegestuurde
afstempelingen, stroken en foto’s. Ook Jan Oosterboer
bedank ik graag voor de geleverde foto’s.
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Åland 36

DATUM

CAT.NR.		

MOTIEF		 NOMINAAL

INHOUD

ALAND
ALDERNEY
AUSTRALIË

mei 28
aug 1
jan 16
jan 18
jan 18
jan 18
jan 18
jan 18
feb 6
feb 20
mrt 6
mrt 6
mrt 6
mrt 6
mrt 16
apr 10
apr 10
apr 17
mei 1
mei 1
mei 1
mei 1
mei 21
mei 21
mei 21
mei 21

36		
26
P
817
Z
818
Z
819
Z
820
Z
821
Z
822
Z
823
Z
824
Z
825
Z
826
Z
827
Z
828
Z
829
Z
830
Z
831
P
832
Z
833
Z
834
Z
835
Z
836
Z
837
Z
838
Z
839
Z
840
Z

Motorfietsen		
Alderney Week		
Strafkolonie Australië 1788-1868		
TV-persoonlijkheden, Daryl Somers (producer		
idem, Denise Drysdale, presntatrice, comedian		
idem, Bert Newton, entertainer		
idem, Kerri-Anne Kennekley, zangers, actrice		
idem, Ray Martin, tv-journalist		
Liefdeszegel		
Banksia’s, Australische planten		
Oude jampotetiketten: Kingurli		
Oude jampotetiketten: Alva		
Oude jampotetiketten: Peacock’s		
Oude jampotetiketten: Melray		
Vinken in Australië		
Oorlogsmonumenten – 1918 - 2018		
Oorlogsmonumenten – 1918 – 2018		
Verjaardag Britse vorstin		
Wolkensoorten: lenticularis		
Wolkensoorten: mammatus		
Wolkensoorten: cumulonimbus		
Wolkensoorten: arcus		
Kunst op silo’s: Guido van Helten		
Kunst op silo’s: Drapl and the Zookeeper		
Kunst op silo’s: Amok Island		
Kunst op silo’s: Heesco Khosnaram		

EUR (7.20)
GBP 17.04
AUD 10.00
AUD 10.00
AUD 10.00
AUD 10.00
AUD 10.00
AUD 10.00
AUD 10.00
AUD 20.00
AUD 10.00
AUD 10.00
AUD 10.00
AUD 10.00
AUD 10.00
AUD 10.00
AUD 20.95
AUD 10.00
AUD 10.00
AUD 10.00
AUD 10.00
AUD 10.00
AUD 10.00
AUD 10.00
AUD 10.00
AUD 10.00

8x wereld
4x46,62,63,76,85,94p
10x $1.00
10x $1.00
10x $1.00
10x $1.00
10x $1.00
10x$ 1.00
10x $1.00
20x $1.00
10x $1.00
10x $1.00
10x $1.00
10x $1.00
10x $1.00
10x $1.00
?
10x $1.00
10x $1.00
10x $1.00
10x $1.00
10x $1.00
10x $1.00
10x $1.00
10x $1.00
10x $1.00

mei 21
jun 12
jun 12
jun 12
jun 12
aug 1
aug 1

841
842
843
844
845
846
847

Kunst op silo’s 		
Kunst in de natuur: Shark Bay, WA		
Kunst in de natuur: Lake Mac Donnelol, SA		
Kunst in de natuur: Wyadup Rocks, WA		
Kunst in de natuur: CapeCapricorn, Qld		
Safari door het Groot Barrièrerif		
Safari door het Groot Barrièrerif		

AUD 20.95
AUD 10.00
AUD 10.00
AUD 10.00
AUD 10.00
AUD 10.00
AUD 20.00

?
10x $1.00
10x $1.00
10x $1.00
10x $1.00
10x $1.00
20x $ 1.00

Australië 841

LAND
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P
Z
Z
Z
Z
Z
Z
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LAND
BELGIË
BOSNIË & HERZ

25-07-2018

CAT.NR.		

MOTIEF		 NOMINAAL

INHOUD

aug 1
okt 22
okt 22
mei 9

848
P
164
Z
165
Z
27		

Safari door het Groot Barriërerif		
Kerst- en Nieuwjaarspost		
Kerst- en Nieuwjaarspost		
Europa: bruggen		

AUD 20.95
EUR (7.40)?
EUR (11.30)?
BAM 15.00

?
10x1 binnenland (74c)
10x1 Europa (11.13)
6x2.50m

apr 25
jan 15
jan 15
jan 15
jan 15
jan 15
jan 15
jan 15
jan 24
feb 1
feb 1
mrt 1
apr 5
apr 20
mei 1
mei 18
jun 29
jul 13
jul 26
jan 5
jan 8

25		
691
Z
692
Z
693
Z
694
Z
695
Z
696
Z
697
Z
698
Z
699
Z
700
Z
701
Z
702
Z
703
Z
704
Z
705
Z
706
Z
707
Z
708
Z
55		
SP11
P

Europa: bruggen		
Jaar van de Hond		
Jaar van de Hond		
From Far and Wide: vijf bezienswaardigheden		
idem, drie boekjes in één		
From Far and Wide (nationaal park)		
From Far and Wide (nationaal park)		
From Far and Wide (Arctic Bay)		
Vrouwen van de wintersport		
Black History: Kathleen (Kay) Livingstone		
Black History: Lincoln M. Alexander		
Lentebloemen: lotus		
Beroemde Canadese illustratoren		
Koningin Elizabeth: 65 jaar op de troon		
Bijen: twee soorten		
Memorial Cup IJshockey		
Astronomie: 150 jaar R.A.S.C.		
Haaien		
Wonderen in het weer		
Year of the Dog		
Jaar van de Hond
(+0.95)

BGN 11.80
CAD (8.50)
CAD 15.00
CAD (8.50)
CAD (25.50)
CAD 7.20
CAD 10.80
CAD 15.00
CAD (8.50)
CAD (8.50)
CAD (8.50)
CAD (8.50)
CAD (8.50)
CAD (8.50)
CAD (8.50)
CAD (8.50)
CAD (8.40)
CAD (8.50)
CAD (8.50)
CNY 12.00
AUD 20.95

4x0.95L,4x2.00L
10x P (85c)
6x $ 2.50
10x P (85c)
30x P (85c)
6x $ 1.20
6x $ 1.80
6x $ 2.50
10xP (85c)
10x P (85c)
10x P (85c)
10x P (85c)
10x P (85c)
10x P (85c)
10x P (85c)
10x P (85c)
10x P (85c)
10x P (85c)
10x P (85c)
10x1.20 yen
4x20c,30c,50c,10x$1,2x$3

mei 2
sep 6
feb 1
mei 3
mei 3
jun 7
feb 26
apr 23
sep 24
jan 24

50		
P16
P
108
Z
109		
110
Z
111		
61
Z
62
Z
63
Z
144
Z

Europa: bruggen		
Prestigeboekje Bjørn Wiinblad, schilder		
De kikkerprins		
Vier Duitse WK-overwinningen
(+1.00)
Broodcultuur, diverse broodsoorten		
Wenszegels (zegels verschenen al eerder)		
Meren op de Faeröer II		
Europa 2018: bruggen		
Nationale klederdrachten III		
Valentijnsdagboekje: planten met hartjes		

EUR 3.92
DKK ?
EUR 10.00
EUR 4.25
EUR 26.00
EUR 4.90
DKK 90.00
DKK 84.00
DKK108.00
EUR (7.00)

4x10.34, 4x10.64
?
10x 10.70+10.30.
1x70+30,85+40,145+55
10x260c
7x 70c
3x10.00,3x20.00kr
3x10.00,3x18.00kr
3x18.00,3x20.00kr
5x binnenland (1.40)

Bulgarije 25

DATUM

BULGARIJE
CANADA

CHINA
CHRISTMAS ISL

Cyprus 50

CYPRUS
DENEMARKEN
DUITSLAND

FAERÖER
FINLAND
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Postzegelboekjes 2018 - 3
LAND

FRANKRIJK

25-07-2018

DATUM

CAT.NR.		

MOTIEF		 NOMINAAL

INHOUD

jan 24
feb 28
feb 28
mei 9
mei 9
mei 9
jun 6
jan 6
jan 15
feb 3
feb 19
feb 26
mrt 5
mrt 26
apr 16
mei 7

145
146
147
148
149
150
151
3133
1214 c13
3134
1215 c11
1215 c12
3135
3136
1214 c14
2062

De bekoorlijkheden van Lapland		
Paasboekje: heksjes langs de deuren		
Opwarming van de aarde bedreigt dieren		
Europa: bruggen		
Bloemen van geluk		
Eeuwfeest defensie Finland		
Populaire Finse gerechten		
Mooi werk van de natuur		
Marianne rood, Week van de Franse taal		
Sculpturen van honden		
Marianne groen, 300 filatelieloketten		
Marianne groen, kiezen Postzegel 2017		
Kunst op tafel: serviesgoed		
La France – attracties in Frankrijk		
Marianne rood, Salon Philex		
Rode Kruis: bloemen		

10x buitenland (1.50)
15x binnenland (1.40)
15x binnenland (1.40)
10x domestic (1.50)
15x domestic (1.50)
6x domestic (1.50)
6x domestic (1.50)
12x lettre prio (95c)
12x lettre prio (95c)
12x lettre verte (80c)
12x lettre verte (80c)
12x lettre verte (80c)
12x lettre verte (80c)
8x monde (1.30)
12x lettre prio (95c)
10x lettre verte (80c)+20c

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

EUR (15.00)
EUR (21.00)
EUR (21.00)
EUR (15.00)
EUR (22.50)
EUR (9.00)
EUR (9.00)
EUR (11.40)
EUR (11.40)
EUR (9.60)
EUR (9.60)
EUR (9.60)
EUR (9,60)
EUR (10.40)
EUR (11.40)
EUR (10.00)

Frankrijk 3137

mei 22
3137
Z
Emoticons		 EUR (9.60)
jun 4
3138
Z
Thomas Pesquet, foto’s van de aarde		 EUR (9.60)
GRIEKENLAND
mei 24
98		
Europa: bruggen		 EUR 8.60
jul 19
99		
Euromed: huizen in het Middellandse Zeegebied		 EUR 3.14
GROENLAND
jan 22
48
Z
Europa: bruggen		 DKK 198.00
okt 22
49
Z
Kerstzegels		 DKK ?
GROOT BRITT.
jan 23
DY 24
P
Game of Thrones, filmserie
(+0.96) GBP (13.95)
jan 23
PM 60
Z
Game of Thrones		 GBP (3.90)
mrt 20
DY 25
P
Eeuwfeest RAF
(+0.15) GBP (18.69)
							
mrt 20
PM 61
Z
Eeuwfeest RAF		 GBP (3.90)
mei 11
PM 62
Z
Eeuwfeest RAF: Red Arrow Stuntteam		 GBP (4.02)

12x lettre verte (80c)
12x lettre verte (80c)
2x10.90 – 2x 13.40
2x10.72, 1x10.80 en 10.90
6x16.00, 6x17.00kr
?
2x5,1x20,1.17,2x2nd,116x1st
6x 1st class (65p)
3x2p,3x5p,9x1st(65p),5x£1.40,
2x£1.57
6x 1st (65p)
6x 1st (67p)
Groot-Brittanië PM63

GUERNSEY
HONGKONG

16

jun 26
sep 13
okt 16
nov 8
jan 1
jan 1
jan 1
jan 1

PM 63
DY 26
DY 27
106
108
109
110
111

Z
P
P
P
Z
Z
Z
Z

Dad’s Army, Brits tv.comedie		
Eerste Wereldoorlog 1918-2018		
Nog aan te kondigen		
Wereldoorlog I, deel 5		
Permanente zegel landschappen Hongkong		
idem, Ma Shi Chau		
idem, Yan Chau		
idem, Fa Shan		

GBP (4.02)
GBP ?
GBP ?
GBP ?
HKD 20.00
HKD 26.00
HKD 34.00
HKD 49.00

6x 1st (67p)
?
?
?
10x $2.00
10x $2.60
10x $3.40
10x $4.90
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Postzegelboekjes 2018 - 4

25-07-2018

Hongkong 112

LAND

DATUM

CAT.NR.		

MOTIEF		 NOMINAAL

mei 8
112
P
150e Verjaardag Brandweer Hongkong (+31.40)		 HKD 53.00
okt 9
113
P
Cantonese Opera		 HKD 53.00
dec 6
114		
Figuren uit de novellen van Jin Yong		 HKD 60.00
IERLAND
jan 25
208
Z
Permanente serie: de geschiedenis van Ierland		 EUR (10.00)
jan 25
209
Z
Permanente serie: de geschiedenis van Ierland		 EUR (13.50)
feb 8
210
Z
Liefde en huwelijk		 EUR (10.00)
sep 6
211
P
Ierse wetenschappelijke ontdekkingen		 EUR 13.00
ISRAËL
apr 9
80		
Lentebloemen		 NIS 32.80
JERSEY
mrt 31
81
P
RAF 100 jaar		 GBP 14.37
KROATIË
mrt 21
75		
Flora van Kroatië: zoete kastanje		 HRK 31.00
mrt 21
76		
Flora van Kratië: kattenstaart		 HRK 31.00
mrt 21
77		
Flora van Kroatië: blauwe bosbes		 HRK 31.00
nov 26
78		
Kerstboekje: Betlehem		 HRK ?
LETLAND
mei 3
53		
Europa: bruggen. Messe Essen 2018		 EUR 3.12
LUXEMBURG
dec 4
25		
Waarde E50g		 EUR ?
MACEDONIË
mei 2
9		
Europa: vier verschillende brugen		 MKD 20.00
MADEIRA
jan 15
30
Z
5x bananen,tuinen,kathedralen,levada,bloemen
EUR (25.80) 30xE20g (0.86)
MALEISIË
jan 22
34		
Bloemen, boekje met KFC-coupon		 MYR 4.80
MALTA
mei 3
22		
Europa: bruggen		 EUR 2.95
MAN, EILAND
jan 15
90
PZ Eeuwfeest Royal Air Force		 GBP 14.28
							
apr 10
91
Z
2018: Jaar van het Eiland		 GBP (5.20)

INHOUD
1x2.00,2.60,3.40,3.70,4.90,5.00
?
30x $2.00
10x N (1.00)
10x W (1.35)
10x N (1.00)
? x1 1.00
8x 4.10s
3x50,65,76,82,94p,£1.12
10x 3.10kn
10x 3.10kn
10x 3.10kn
10x ?
4x 10.78
?
4x50d
8x60c
5x 10.59
4x1st (47p), EU (80p),
RoW (£1.30), £1.00.
10x1st (52p)

Eiland Man 92

MOLDAVIË
NEDERLAND

NW CALEDON.
NW. ZEELAND

jun 30
feb 8
feb 19
mrt 26
mei 22
jun 4
jul 23
jun 8
apr 4
apr ?
apr ?

92
P
23		
74
P
75
P
76
P
77
P
78
P
32
Z
193
P
184a
Z
185b
Z

Electrische treinen Man 125 jaar		
Europa: bruggen. Spoorbrug en hangbruggetje		
200 Jaar Museum van Oudheden
(+4.15)
Bruggen – Europazegels
(+4.20)
100 Jaar De Ploeg
(+4.15)
Mooi Nederland
(+4.15)
Spraakmakend geld
(+4.15)
Cagou, herdruk		
ANZAC, deel 5. Terug van het front (+24.10)		
Permanente zegel Awaroa Baai, 1e herdruk		
Permanente zegel Marlborough, 2e herdruk		
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GBP 15.60
MLD 67.00
EUR (12.45)
EUR (12.45)
EUR (12.45)
EUR (12.45)
EUR (12.45)
CFP 750
NZD 39.90
NZD 11.00
NZD 13.50

2x52,83,1.25,1.40,1.87,1.93
4x5.75,4x11,00L
10x 1 (0.83)
6x 1 Internationaal (1.40)
10x 1 (0.83)
10x 1 (0.83)
10x 1 (0.83)
10x 75F
6x$1,2x$2.20,2x$2.70
5x $2.20
5x $2.70
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Postzegelboekjes 2018 - 5
LAND

25-07-2018

DATUM

CAT.NR.		

MOTIEF		 NOMINAAL

INHOUD

194
Z
195
Z
197		
196
Z
197
Z
198
Z
199
P
28		
40
Z
41
Z
42
Z
92
Z
93
Z
94
Z
95
Z
31		
32		
33		
89		
90		
91		
92		
78
Z
79
Z
21		
361
Z
362
Z
189		
190		
191		
192
Z
193		
194		
61 - New York 21 P
62 - Genève 21 P
63 - Wenen 21 P
434a
Z
434b
Z
435
VZ
436
Z
22		
23		
24		
656
Z
657
Z
658
Z
656
Z

Permanente zegel Mount Maunganui		
Permanente zegel Tongaporutu		
Nieuwe permanente kiwi-zegels		
Norwegian Marching Band Association 100y		
Wandelsportbond 150 jaar		
Wandelsportbond 150 jaar		
Wandelsportbond 150 jaar, prestige
(+115)
Europa
(+42)
Vissen 		
Vahines		
Miss Tahiti		
Traditionele desserts		
Traditionele desserts		
Traditionele desserts		
Traditionele desserts		
Kunst: schrijvers en dichters		
Wetenschap
Honderd jaar einde van Wereldoorlog I
Pasen: ciborievelum R.K. kerk		
Europa: brug Bratilava		
Slowakijke 25 jaar lid van Europaraad		
Kerstmis		
Accordeonboekje: charmante dorpjes III		
Boekje met profiel noordkust Spanje		
Europa: bruggen		
Voetbal WK Russia 2018		
Voetbal WK Russia 2018		
J. Bouda, ontwerper		
Staatssymbolen		
Meubels		
Paddenstoelen		
Locomotieven ?		
Wachtposten Hradschin Praag		
Werelderfgoed,: Verenigd Koninkrijk, engelst.		
Werelderfgoed, Verenigd Koninkrijk, duitstalig 		
Werelderfgoed, Verenigd Koninkrijk , framstalig		
Vlag met twee vouwen, drukker Ashton Potter		
Vlag met twee vouwen, drukker Banknote Corp.		
Vredesroos		
IJsjes op een stokje		
Bauhinia variegata (orchideeënboom)		
50e Sterfdag Martin Luther King		
Leven in zee (schelpen)		
Vuurtorens		
De natuur als voorraadkast		
Zoutwatervissen		
Vuurtorens		

NZD 12.00
NZD 15.00
NZD 7.20
NOK (140)
NOK (140)
NOK (180)
NOK (179)
UAH (111)
CFP ?
CFP ?
CFP ?
EUR (26.50)
EUR (32.50)
EUR (43.00)
EUR (45.50)
RSD 138

5x $2.40
5x $3.00
6x $1.20
10x binnenland (14.00)
10x binnenland (14.00)
10x Europa (18.00)
2x binnenland, 2x Europa
1xW (28), 1xZ (41)
?
?
?
50xN20g (0.53)
50xA20g (0.65)
50xE20g (0.86)
50xI20g (0.91)
6x23d

ZWEDEN

jun 6
jun 6
jul 5
apr 20
jun 15
jun 15
jun 15
jun 27
?
?
?
jan 31
jan 31
jan 31
jan 31
mei 31
jul 10
nov 9
feb 27
mei 4
jun 29
nov 9
mrt 13
apr 3
apr 27
jun 14
jun 14
jan 20
feb 25
jun 20
jun 20
sep 5
okt 24
aug 15
aug 15
aug 15
feb 9
feb 9
apr 21
jun 20
mrt 1
apr 4
jun 23
jan 4
mei 3
mei 3
jan 4

EUR 5.00
EUR 6.60
EUR ?
EUR ?
EUR 2.20
EUR 11.20
BAM 6.80
THB 15
THB 45
CZK (128)
CZK (152)
CZK 152
CZK (190)
CZK ?
CZK ?
USD ?
CHF ?
EUR ?
USD (10.00)
USD (10.00)
USD (10.00)
USD (10.00)
VND 46.000
VND 30.000
VND 39.000
SEK (90.00)
SEK (90.00)
SEK (105.00)
SEK (90.00)

10x10.50
6x 11.10
?
?
4x55c
4x11.35-4x11.45
4x1.70m
5x3b
3x15b
8x A (16 kr, na 1-2 19kr)
8x A (19 kr)
8x 19 kr
10x A (19 kr)
5x2 ?
8x ?
?
?
?
20x for ever (50c)
20x for ever (50c)
20x for ever (50c)
20x for ever (50c)
4x3.000,4x8.500d
10x3000d
6x3000d,2x10.500
10x brev (9 kr)
10x brev (9 kr)
5x prio (21 kr)
10x brev (9.00kr)

ZWITSERLAND

mei 3
mei 3
mei 17

657
658
191

De natuur als provisiekast (eetbare planten)		 SEK (90.00)
Zoutwatervissen, vijf soorten		 SEK (105.00)
Pro Patria: burchten en kastelen		 CHF 14.00

NORWAY

OEKRAINE
POLYNESIË
PORTUGAL

SERVIË
SLOWAKIJE

SPANJE
SRPSKA REP.
THAILAND
TSJECHIË

VER. NATIES
VER.STATEN

VIETNAM
ZWEDEN

Zweden 657

*
a
b
c

Z
Z
Z

= 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)

18

10x brev (9.00kr)
5x piroritaire (21.00kr)
4x0.85+0.40r, 6x1.00+0.50r

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
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Hangblokjes Nederland

J.W.M.T. Schaminée, Arnhem
Telefoon (06) 461 439 17
Links: afbeelding 1.

Rechts:
afbeelding 2
(zeegel uit
hangblokje
met W2cilinder).

Rechts: zegel
uit hangblokje met de
W1-cilinder).
n Nieuwe offsetrotatiepers bij Walsall Security Printers
In het vorige Bulletin meldde ik een nieuwe druk van de
hangblokjes met 10 Nederlandse iconen met tariefwaarde 1 voor Nederland. Uit een publicatie in het kwartaalblad
Collect van PostNL (zomer 2018, pag. 15) blijkt dat dit een
gevolg is van een door Walsall Security Printers in oktober
2017 in gebruik genomen nieuwe offsetrotatiedrukpers.
Uit het artikel blijkt dat de afbeeldingen van de zegels
scherper zouden moeten zijn dan de zegels die met de
oude pers zijn gedrukt. Ik heb dat echter niet kunnen
waarnemen. Het onderscheid is echter eenvoudig te maken omdat de blokjes die op de nieuwe pers zijn gedrukt
op de velrand de cilinderaanduidingen W2 voor de vier
verschillende drukkleuren hebben.
Niet alleen de hangblokjes met 10 verschillende Nederlandse iconen zijn gedrukt in een W2-versie op deze nieuwe drukpers. Ook de hartjeszegels in blokjes van 10 blijken
inmiddels in een W2-versie beschikbaar te zijn (afbeelding
1). Ofschoon op een afbeelding wellicht wat moeilijk
zichtbaar blijkt uit de bijgevoegde detailopnamen van de
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beide versies dat de rasterhoek van bijvoorbeeld de lichte
delen van de hartjes ten opzichte van elkaar verschillen (afbeelding 2). De onderste zegel komt uit het hangblokje met
de W1-cilinder, het bovenste uit dat met de W2-cilinder.
n De hangblokjes met het portret van
Koning Willem Alexander 2018
In het hiervoor al genoemde kwartaalblad Collect, maar dan
op pagina 16 vallt te lezen dat de hangblokjes met het portret van koning Willem-Alexander met jaartal 2018 sinds 1
juni verkrijgbaar zijn bij de Collect Club. Het gaat daarbij
om de drie verschillende blokjes, te weten: met 10 zegels
tariefwaarde 1 Nederland en met 5 zegels met tariefwaarde
2 Nederland respectievelijk tariefwaarde 1 Internationaal.
Tevens zijn er doorgestanste zegels met dit jaartal verkrijgbaar van alle drie de genoemde zegels. Uit het artikel
in Collect blijkt dat de doorgestanste zegels jaarlijks zullen worden uitgegeven ten behoeve van verzamelaars. De
afbeeldingen van de blokjes en de doorgestanste zegels
houdt u tegoed tot de volgende aflevering.
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Persoonlijke postzegels
n Nieuwe kaders voor de persoonlijke postzegels
In Bulletin Postaumaat nummer 179 heb ik al melding gemaakt van de nieuwe kaders voor persoonlijke postzegels
die per 23 april 2018 verkrijgbaar zouden zijn via de applicatie. Inmiddels zijn deze kaders ook verkrijgbaar, maar
met enig eufemisme kan worden gesteld dat die overgang
niet erg soepel is verlopen. Een kort overzicht van wat er
misging.
Op 20 april bleek bij het testen dat de rollen voor de rolzegels en met name de fosforopdruk daarvan voor een probleem zorgden, waardoor besloten is deze zegels nog niet
via de applicatie aan te bieden. Waarschijnlijk zijn er nieuwe rollen gedrukt, maar duidelijkheid daarover heb ik nog
niet. De vertraging werd ingeschat op circa twee weken.
Dat bleek echter een veel te optimistische inschatting. Tot
24 mei was het namelijk niet mogelijk om de persoonlijke
rolzegels te bestellen. Op de website werd op de tweede
pagina van het bestelproces vermeld: ‘100 zegels op rol tijdelijk niet leverbaar’.
Op 24 mei bleek dat volgens de applicatie de rolzegels besteld konden worden. Ik heb toen een bestelling geplaatst
en die is ook geheel volgens het systeem afgehandeld. Een
dag later bleek echter dat er geen rolzegels meer te bestellen waren. De uitlevering van de op 24 mei bestelde rolzegels vond uiteindelijk
wel plaats, echter pas op 21
juni. Op 20 juni 2018 werd
een verzendbericht voor
deze bestelling verzonden
vanuit PostNL en op die
dag waren de rolzegels uiteindelijk te bestellenen via
de applicatie.
Enigszins merkwaardig is
dat op de doosjes waarin
deze rolzegels worden
verpakt nog de inmiddels
verdwenen zegels met
het grijze kader zijn afgebeeld. Een afbeelding van
een stripje van de nieuwe
rolzegels toont, zoals gebruikelijk het ordernummer (afbeelding 1) Dit ordernummer hoort bij de
Afbeelding 1
besteldatum van 24 mei,

20

J.W.M.T. Schaminée, Arnhem
Telefoon (06) 461 439 17
want de ordernummers waren per 20 juni inmiddels flink
opgelopen. Dat betekent dat de afgebeelde rolzegels tot de
allereerste rolzegels van het nieuwe type behoren.
De wet van Murphy (‘Alles wat fout kan gaan zal fout gaan’)
Op 23 april, de dag dat de nieuwe kaders voor zegels in
blokken van 10 en 5 beschikbaar zouden zijn, bleek dat
er een probleem was met het doorgeven van de databestanden van de afbeelding voor de zegels. Deze kwamen
bij Lijnco, waar de zegels worden geprint, niet goed door,
waardoor de zegels niet, althans niet in de juiste kwaliteit,
konden worden afgedrukt. Aanvankelijk was de verwachting dat het probleem diezelfde dag nog opgelost zou kunnen worden, maar uiteindelijk waren de nieuwe kaders
pas in de ochtend van 26 april te bestellen. Dat wil zeggen:
dat was de informatie die mij bereikte vanuit PostNL, ware
het niet dat op 26 april nog steeds de oude kaders via de
internetapplicatie aangeboden werden en niet de nieuwe
kaders.
Ook na herhaalde meldingen dezerzijds dat er geen nieuwe kaders zichtbaar waren en tips vanuit PostNL om de
instellingen van de computer aan te passen, wat niet kon
helpen omdat de oude applicatie nog gewoon bleek te
werken, besloot ik eens op mijn mobiele telefoon te kijken
naar de betreffende website en warempel: daar waren de
zegels met de nieuwe kaders zichtbaar en te bestellen! Dat
leverde vervolgens de unieke situatie op dat er in feite op
hetzelfde moment zowel de oude (5 kaders) als de nieuwe
(3 kaders) typen persoonlijke zegels te bestellen waren! De
5 oude kaders via de computer en de 3 nieuwe kaders via
de mobiele applicatie.
Deze situatie heeft voortgeduurd tot 27 april omstreeks
11.00 uur, want vanaf dat moment was ook de applicatie
voor het gebruik op computers omgezet en konden daar
uiteindelijk ook nieuwe kaders besteld worden. Wat de reden is dat de mobiele en niet-mobiele applicatie niet synchroon zijn omgezet weet ik niet. Het kan een vergissing
zijn geweest, wat ik het meest waarschijnlijk acht. Er zou
echter ook een technische oorzaak geweest kunnen zijn.
Feit is echter dat sinds 27 april omstreeks 11.00 uur beide
applicaties weer synchroon lopen en er vanaf dat moment
uitsluitend nog persoonlijke zegels met de nieuwe kaders
te bestellen waren.
De informatie op de velrand
Sinds 3 februari 2017 is er een geheel vernieuwde internetapplicatie door PostNL in gebruik genomen (zie mijn

Postaumaat - Bulletin nr. 180 - augustus 2018

10st om duidelijk te maken dat het om velletjes met 10 zegels gaat. Op de rol van de rolzegels werd enkel het 10-cijferige ordernummer gevolgd door een onderstrepingsteken
(underscore) en een tiental. Indien er meerdere rollen tegelijk worden besteld, hebben die eenzelfde ordernummer
gevolgd door een oplopend tiental achter de underscore.

Afbeelding 2

Afbeelding 3

Bij de zegels met het nieuwe kader zijn de volgende omschrijvingen aan te treffen: 11 NL Gegomd 10 st [2018]; 12
NL Zelfklevend 10 st [2018] en 13 INTERNATIONAAL 5 st
[2018], (afbeeldingen 2, 3 en 4). Niet alleen zijn de nummers
voor de kaders gewijzigd, wat logisch is. Er is ook een andere wijziging doorgevoerd die niet wellicht niet meteen
opvalt en die misschien ook een herstel van een fout van de
eerder gebruikte systematiek in de nummering laat zien.
Bij de zegels met internationaal tarief is namelijk de vermelding NL weggelaten. Dat betekent dat NL in de huidige
systematiek staat voor de gebruiksbestemming van de zegels en niet voor de aanduiding van het land van herkomst,
zoals dat bij de vorige kaders het geval leek te zijn.
Overigens is de geprinte informatie op de velletjes met tarief Internationaal niet op de onderste velrand geprint. Dat
is niet mogelijk omdat die is gebruikt voor een aanhangsel met het priority-beeldmerk, zodat er geen ruimte is
voor aanvullende informatie. Omdat deze velletjes slechts
5 zegels bevatten is er echter ruimte boven de strook met
de zegels en de informatie is daar dan ook geprint, overigens aan de rechterzijde en niet links zoals bij de andere
kaders.
Foutje, bedankt!
De hiervoor aangegeven aanduiding op de velletjes zegels met Internationaal tarief was niet vanaf de eerste
dag (26 respectievelijk 27 april 2018) aldus in gebruik.
De omschrijving die tot en met 22 mei 2018 op de velletjes werd geprint luidde: 13 INTERNATIONAAL Zelfklevend
(afbeelding 5). De aanduiding van het aantal stuks ontbrak
derhalve,evenals de aanduiding ‘[2018]’, maar veel inte-

Afbeelding 4
bijdrage in Bulletin Postaumaat nummer 178, pagina 31
e.v.) waarbij er aan de linkerzijde van de onderste velrand
een 10-cijferige code werd geprint en op een tweede regel
daaronder een omschrijving met informatie over het desbetreffende zegeltype. De volgende omschrijvingen waren
er voor de respectieve zegeltypen: 01 NL Grijs Gegomd; 02
NL Grijs Zelfklevend; 03 NL Blauw Gegomd; 04 NL Grijs
Zelfklevend; 05 NL Internationaal Gegomd en 06 NL Kerst
Gegomd. Achter al deze aanduidingen is telkens vermeld
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Afbeelding 5
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ressanter is dat werd aangegeven dat het om zelfklevende
zegels zou gaan, terwijl het toch echt gegomde zegels waren. Dat een dergelijke aanzienlijke fout 27 dagen onopgemerkt is gebleven mag toch wel opmerkelijk genoemd
worden. De alerte of gelukkige verzamelaars die in deze
periode bestellingen van dit type zegels geplaatst hebben
zullen er niet rouwig om zijn, want dit zijn uiteraard zeer
interessante collectors items ongeacht of je verzamelaar
van persoonlijke postzegels bent of niet. Immers ook bij
persoonlijke postzegels gaat het om officieel door PostNL
uitgegeven geldige Nederlandse frankeerzegels. Ik ben er
persoonlijk van overtuigd dat het onderscheid dat nu nog
angstvallig wordt gemaakt door met name de NVPH, organisatoren van tentoonstellingen en juryleden, uiteindelijk
geheel zal verdwijnen. Zegelvelletjes met de gecorrigeerde
omschrijving worden pas uitgeleverd sedert 23 mei 2018.
Overigens werd de aanduiding ‘Zelfklevend’ ook op de
website vermeld tijdens het bestelproces. Met name werd
in het tweede scherm tijdens het bestelproces onder het
kopje ‘Soort zegel’ vermeld: ‘Zelfklevend (stickerzegel)’.

Op 23 mei is dit gewijzigd in: ‘Gegomd (likzegel)’, evenals
de aanduiding op het zegelvelletje.
Nieuwe printer bij Lijnco met ander raster
voor de zelfklevende zegels
In Bulletin Postaumaat nummer 179 meldde ik al dat er sinds
enige tijd bij Lijnco een nieuwe printer in gebruik was, blijkens de afwijkende rasters van de zelfklevende zegels met
het grijze en het blauw/paarse kader. Bij de grijze zegels
gaat het uitsluitend over de zegels in de blokken en niet
over de rolzegels. Daarvoor wordt een afzonderlijke printer gebruikt die in staat is om grote vellen te printen waaruit vervolgens de rollen van 100 zegels worden gesneden.
Zoals in de vorige editie van dit bulletin al werd aangegeven bespreek ik thans in deze editie de verschillen tussen
de beide printrasters.
Wat opvalt indien twee blokken met eenzelfde afbeelding
naast elkaar worden gehouden, is dat de blokken van de
nieuwe printer een lichtere kleurstelling hebben (zie de
afbeeldingen 6A en 6B). Bij een nauwkeurige bestudering

Boven: 6A;
daarnaast 6B.
Hiernaast: 7A.
Uiterst rechts:
afbeelding 7B.
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Afbeelding 8

Afbeelding 9

van het raster blijkt dat de zegels van de oude printer een
duidelijk waarneembaar andere, met name grovere printstructuur hebben dan die van de nieuwe printer (afbeeldingen 7A en 7B). Lijnco’s nieuwe printer is waarschijnlijk
eerst gebruikt voor het printen van een tweetal zegelblokjes met het blauw/paarse kader (afbeeldingen 8 en 9). Deze
blokjes werden in combinatie met een set kaarten en enveloppen aanvankelijk uitsluitend via de zakelijke website
van PostNL te koop aangeboden (ad 1 9,95 per set met één
zegelblokje). Deze sets waren omstreeks september 2017
voor het eerst verkrijgbaar via de desbetreffende website,
op grond waarvan ik vermoed dat deze printer korte tijd
nadien voor het eerst ingezet zal zijn voor het printen van
de blokken persoonlijke zegels met zelfklevende gom. Dat
betekent dat de zegelblokken met een afwijkende print
slechts gedurende circa zeven maanden uitgeleverd zijn.
Het gaat daarbij om zegels van een duidelijk te onderscheiden type, dat als hoofdnummer in de reeks van persoonlijke zegels moeten worden gekwalificeerd.

Nieuwe basisblokken met gewijzigde PPZ-kader
In het vorige Bulletin meldde ik al dat de nieuwe basisblokken (‘Fokke en Sukke’) op 23 april door PostNL uitgegeven zouden worden. Dat is in feite ook gebeurd. Het
betreft twee blokken met elk 10 zegels met tariefwaarde 1
voor Nederland (afbeeldingen 10 en 11) respectievelijk met
gewone gom en zelfklevende gom en een blokje met 5 gegomde zegels en tariefwaarde 1 Internationaal (afbeelding
12). De typografie is van Martin Majoor te Arnhem, de afbeeldingen zijn van de hand van John Reid (bekend van De
Rijdende Rechter), Bastiaan Geleijnse en Jean-Marc van Tol
te Amsterdam. De strip Fokke en Sukke bestaat dit jaar 25
jaar! De zegelblokken (inclusief afbeeldingen) zijn gedrukt
bij Johan Enschedé Security Printers te Haarlem in Offset.
Dit houdt ook in dat in tegenstelling tot de op de website
bestelde persoonlijke zegels er bij deze gedrukte zegels
geen verschil is te zien tussen de gegomde en zelfklevende
zegels. De oplage van de beide blokken voor binnenlandse
frankering is 70.000 stuks. Van de zegels met tariefwaarde
Internationaal is de oplage 84.000 exemplaren.
Johan Schaminée, 14.07.2018

Hierboven en
rechts: afbeeldingen 10 en 11.
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Hierboven: afbeelding 12.
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Automaatstroken Nederland
n AVG nu ook op bonnen
uit de Post & Go-automaat

Afbeelding 1

Hens Wolf wees mij erop
dat de inwerkingtreding
van de AVG (Algemene
Verordening Gegevensbescherming) per 25 mei van dit
jaar ook ertoe heeft geleid
dat PostNL er melding van
maakt op de bonnen uit de
Post&Go-automaat (zie afbeelding 1). Het stukje tekst
onder op de bon is toegevoegd. De bonnen waar
bovenaan Customer Receipt
staat, zijn daardoor een
stukje langer dan eerder
het geval was.

n Transactietelling weer van voren af aan begonnen
Voorts kan gemeld worden dat in april of mei van dit jaar
de telling van het aantal transacties (sessions) zoals weergegeven op de stroken en bonnen weer van voren af aan is
begonnen. Na 9999 is de teller weer vanaf 0000 gaan tellen.
Helaas heb ik niet de strook met sessionnummer 0000,
wel stroken met een iets hoger sessionnummer, waarmee
ook aangetoond is dat de telling van het aantal sessions
opnieuw is begonnen. Dit geldt voor zowel de vlinderstroken als voor de tulpstroken.
De vlinderstrook met bon heeft sessionnummer 0198 (zie
zegel hieronder met detail; afbeelding 2) en de bijbehorende bon (afbeelding 3). De tulpstrook heeft sessionnummer
0024 (zie afbeelding 4).
Op de strook is het sessionnummer het voorlaatste getal in
de codereeks. Hoe de codereeks gelezen dient te worden,
leest u in Bulletin Postaumaat nummer 175, bladzijde 35.

Afbeelding 2
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door
Joost Hoogendoorn

n Post & Go-automaat op
de Postex
Op de Postex, die wordt gehouden van 19 tot en met
21 oktober a.s., zal PostNL
ook een Post & Go-automaat
plaatsen. Tot dan kunt u
naar Den Haag gaan om
in Nederland automaatstroken uit een automaat
te kopen. Hoe het verder
gaat met de automaten is
Afbeelding 3
nog niet bekend. Er zijn
diverse mogelijkheden, bijvoorbeeld: de automaten gaan
terug naar Engeland, de waarden worden uitgebreid of er
komen nieuwe automaatzegels en het project wordt voortgezet. Hopelijk komt er in het najaar meer duidelijkheid.
n Enige postkantoor van PostNL
Hieronder een foto van de automaat in het enige postkantoor van PostNL aan het Haagse Kerkplein (afbeelding 5).

Afbeelding 1

Afbeelding 5

Afbeelding 4
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Boekjescollectie Hospers: highlight op Postex 2018
Tijdens de Postex in Apeldoorn
(19, 20 en 21 oktober 2018) stelt
Henk Hospers voor het eerst in
tien kaders zijn collectie oude
postzegelboekjes Nederland
tentoon.
Behalve de boekjes (op één na
is de verzameling compleet)
worden veel bijzonderheden
getoond. Alle drukkerstekens
en plaat- en etsingnummers
die kunnen voorkomen, fouten, boekjes in paar en veel
brieven zijn opgenomen.
Rechts op deze pagina alvast
een voorproefje:

Boekje 53 met 3 ringetjes. Zover bekend het enig bekende boekje.

U kunt de hele inzending
van Henk zien in Omnisport,
Voorwaarts 55, 7321 MA Apeldoorn. De openingstijden zijn
vrijdag 19 oktober van 10 tot 17
uur; zaterdag 20 oktober van
10 tot 17 uur en zondag 21 oktober van 11 tot 16 uur.

Boekje 53 met versneden schutblad.

Zegel 380 uit boekje 50 met plaatfout.
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De andere persoonlijke postzegel

Na enige discussie heeft de Postaumaat-ledenvergadering op voordracht van het bestuur in 2017 besloten dat
persoonlijke postzegels worden toegevoegd aan de aandachtsgebieden van onze vereniging.
Bij toeval - zo gaat dat vaak als je nieuwe ontwikkelingen
probeert bij te houden - heb ik een brugje weten te slaan
tussen het aloude verzamelgebied ‘loketstroken buitenland’ en de nieuwe loot aan de stam: ‘persoonlijke postzegels’. Ik noem het stukje hierna maar de ANDERE persoonlijke postzegel.
Waar gaat het om?
In Thailand is onlangs voor de al sinds het jaar 2000 in
gebruik zijnde loketstroken een nieuw programma inge-

door
Hens Wolf

voerd. Daarmee wordt de naam van de geadresseerde op de
loketstrook voor aangetekende brieven geprint. Die naam
komt bovendien op de bijbehorende bon uit de loketfrankeermachine te staan. Ik heb dat eens uitgeprobeerd en ja
hoor... mijn naam, h. a. wolf, komt op bijgaande afbeeldingen drie keer voor: in de adressering, op de loketstrook en
op het bonnetje.
Hoe persoonlijk wil je een postzegel hebben?
Verder is op de hierbij afgebeelde brief van 25/4/2018
nog eens duidelijk te zien, dat de geplakte postzegel van
5 Baht is aangevuld met een loketstrook van 19 Baht: dat
bedrag staat vlak boven POSTAGE. Op de bon uit de automaat staat links PREPAID B 5.00 (= voorgefrankeerd 5.00
Baht) en rechts daarvan B
24.00 (= het tarief naar Nederland). Derhalve moest
er nog 19.00 Baht worden
bijbetaald.
Let ook op het stempel
PATTAYA, 25.4.61. Volgens
de Boeddhistische jaartelling was het op die dag 25
april 2561.

H.A. Wolf
25 juni 2018
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Postaumaatveiling 179 [15 september 2018]
n Bieden op alle kavels kan ook schriftelijk geschieden.
Biedingen sturen aan: H. de Ruiter, Koningsvarenstraat
23 1531 SH Wormer. E-mail: h.de.ruiter@quicknet.nl.
n Biedingen voor de zaalveiling insturen tot 11 september en voor de schriftelijke veiling tot 4 oktober.
n Toezending van aangekochte kavels vindt plaats na 8
oktober, in verband met vakantie.
n Tijdens de bijeenkomst staat er een doos met retour
kavels. Deze kavels zijn voor 40 a 50% van de oorspronkelijk inzet te koop.
Nr.
101.
102.
103.
104.
105.

106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.

Omschrijving
Inzet
Gunnebo Arnhem waarden 5, 44, 75, 88, 92 7,Gunnebo Cuyk. Idem.
7,aCon Hoofddorp 5x0,44 VOID
4,aCon Hoofddorp 5x0,70 VOID
5,Zeist PK00006/7, normaal en Priority,
waarvan 4 met eerstedagstempel 16-5-2008
(acht zegels)
3,Als vorig kavel, nu met laatste dag
18-11-2010
3,Post en Go Den Haag, Kerkplein paartje vlinders
waarvan een met sterk verschoven druk
3,Aangetekende brief Houten/Petmolen d.d.
28-10-1996, met bijbeh.bonnen (+kopie)
10,AS Klüssendorf: 010/060/070/080. Abklatsch
met nr. !!! (1a)
16,Brief, gecod., gefr. m. AS Nagler 0005 (150A)
en PR 4b (testzegel) waarde 165!!, 22-12-03 16,Hytech 4-strip Rosmalen-Hintham, gestemp.
23-11-00, met handgeschr. postkantoorbon 12,AS Klüssendorf, compl. set, 30 waarden, alle
telnr. Type 2B
40,Testzegel PK 9.
18,PK 11
6,PK 14
7,PK 16
20,PK 18
5,TB 1, met rond gat
20,TB 2
6,TB 3 - paar
12,TB 4 - 5 strip met las
25,-

122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
.

172RO- 6 strip, 175RO- 5 strip
177RO- 5 strip, 178- 6 strip
185RO- 5 strip
461Ra- 10 strip nrs 420-425
461Rb- 10 strip nrs 045-050
461Rc- 10 strip nrs 475-480
464- 5 strip uit automaat
467RO- 2 en 3 strip uit automaat
468RO- 5 strip uit automaat
468RO- 2 en 3 strip uit automaat
468RO- 5 strip
617R- 11 strip nrs 535-540
617RO- 5 strip
617RO- 5 strip uit automaat
617RO- 2 en 3 strip uit automaat
619Ra- 3 strip en losse zegel uit automaat +
brief PTT met uitleg
620RO- 5 strip
620RO- 5 strip uit automaat
620RO- 3 strip uit automaat
621Ra- 11 strip nrs 100-105
621RO- 6 strip
624RO en 627RO, uit automaat
629Rd. 5 opeenvolgende zegels uit automaat
R- 5strip met hele las n5 03010
1489Rd- paar gestempeld. Nr 09025
2014-2032R- 20 strip nummers 065-080
in origineel doosje

9,8,6,18,2,2,20,30,16,15,6,2,4,16,15,10,8,20,10,28,9,14,24,18,4,10,-

Rolzegels Nederland
De nu volgende kavels - (en dat geldt ook voor de schriftelijke veiling) zijn vrijwel allemaal afkomstig uit de collectie van Ruud Hammink.
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171. Vel 2246b, L fosfor
172. Vel 2446-2455. Bijna geheel ongetand
Alleen een tanding rij links
173. 1973. Blok zomerzegels (2001) met
barcodesticker
174. Pers. Zegels. Ned. Vakgroep Keramisten
2009. Vel van 10 plus brief
175. Presentatiemap met een velletje Daf zegels
176. Safeband met 25 blz en cassette.

15,80,8,10,5,10,-

Schiftelijke Postaumaatveiling 179 (15 september 2018)
Deze kavels zijn te bezichtigen tijdens de bijeenkomst
van 15 september. Biedingen voor 4 oktober aan H. de
Ruiter, Koningsvarenstraat 23, 1531 SH Wormer. Emailadres: h.de.ruiter@quicknet.nl.
Rolzegels Buitenland
148. Luxemburg. 1677 en 1680 25 cent. 23 strippen
van vier in origineel doosje
10,149. Luxemburg. 1792-1794R- 8x 4 strip
in origineel doosje
5,150. Luxemburg. 1796-1799R-3x 4 strip
in origineel doosje
3,151. Oostenrijk. 2915R. Complete rol van 25 in
origineel doosje
10,152. Oostenrijk. 3016R. Complete rol van 25 in
origineel doosje
10,153. Oostenrijk. 3017R. Complete rol van 25 in
in origineel doosje
12,154. Oostenrijk. 3018R. Complete rol van 25
in origineel doosje
26,155. USA; versneden rolzegel 16,7 bulk rate
bod
156. USA. Rolzegels op kaart nominaal $10,4,Automaatboekjes
157. 3yW. Originele bundel van 50 boekjes
met reg.str. en tlbl.
158. 3yW. Telblok kwartslag gedraaid
159. 9dF. Snijlijn onder
160. 9h. plft b.1 Kruisrep. linksonder
161. 10aW. Mooie tekstversnijding
162. 12aplft b,2 - sleepkabel
163. 22a reg. str.gGrijs midden.
164. 23a. Met rode tape.
165. 35. Reg. str. alleen geel, naast bedrijf.
166. 35. Als vorige.
167. 35. Reg. str. geel en rood
168. 35. Reg. str. rood en schuin rood
169. 43c + 47a. Postaumaat Jubileumopdruk.
Diversen
170. Vel 1788-1807, 3x in schapverpakking
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40,100,50,8,125,6,16,10,10,10,24,24,5,-

5,-

Nr.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.

210.

Omschrijving
Inzet
AS1-2b. Bijna gesloten transportg. boven
bod
AS1... Alle typen rugnrs op div waarden
bod
Wincor-Nixd. Zeist PK00006 44-74-77-88-95 7,Geheel als vorige nu PK00007
7,Onbedrukt paartje met randstuk
6,Hytech 4 strip 160/110/80/10 Gouda. Bon
29nov00
8,Als vorige nu Meppel 31oct00
8,Als vorige nu Rosmalen 06nov00
8,BFM stroken op gecodeerde brief Retail Vision
F0,25+PTT Post Hy 011102 (00080) met bijbehorende bonnen 12-6-01. Dag van wisseling 10,Sterk versneden automaatzegels Duitsland
en Zwitserland
6,-

Automaatstroken buitenland
211. Aland (8 stuks) en Macau
212. België nr. 5 waarde 9-13-24 zonder punt
213. België. Euro en Bauphila Eurosail 20 stroken
214. België 25 stroken, inclusief versneden
215. Brazilië (3 st) en Singapore (15 st)
216. Denemarken. 16 str. ged. gestempeld
217. Duitsland Berlijn 2 stroken
218. Finland nr 29, 4 str FDC gest
219. Finland nr 24. 6x smalle en 6x brede cijfers
220. Finland 10 (gest.) en 12, 14 stroken totaal
221. Frankrijk Lettre en Urgent. 12 str
222. Griekenland. 14 str ged. gest
223. Id. 16 stroken
224. Id. 15 stroken
225. Hong Kong. Nr 3 en 4. 15 stroken
226. Ierland. Nr 3 en 4. 12 stroken
227. Nieuw Zeeland, 15 str. gest.
228. Id. 10 str. ged. gest.

6,20,6,8,5,4,1,50
10,10,10,20,8,8,7,5,5,10,10,-
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229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.

Noorwegen. 11 stroken ged gest.
Spanje. 11 strips met str
Spanje, 14 stroken
Tunesië. 5 stroken incl 0,00
Zwitserland. 4 stroken
USA vel VOID 0,37 cent
Zuid Afrika.7x5 strippen rolz.

Rolzegels Nederland (afkomstig uit de collectie
van Ruud Hammink).
236. 520RO + 618RO, losse zegels uit automaat
237. 617R- 5 strip uit aut. nr 800
238. Paar met las uit automaat
239. 618R. los zegel uit aut. versneden
240. 618Ra. 5 losse zegels uit autom. nrs 975-980
241. 618Rb. 5-strip nr 000
242. 618Rc. 5strip nr 145
243. 618Rf2. 5 strip nr 786
244. 618Rf2. 6strip nr 230-235. 2x gev.
245. 618Rf2. Nr 185, uit automaat
246. 619Ra. 5 strip nr 335
247. 619Ra. Paar uit automaat
248. 619Ra. 3 strip uit automaat
249. 619Ra. 6 strip. Nr 795-800
250. 619Rb. Paar uit automaat
251. 619Rb. 3strip uit automaat
252. 619Rb. 10 strip nr 110-115,1x gev.
253. 619Rb. 5 strip nr 140
254. 619Rb. 3 strip nr 720
255. 619Rc. 3 strip uit automaat nr 485
256. 619Rc. 6 strip nr 355-360
257. 619Rc. 5 strip nr 070
258. 619Rd. 3 strip uit automaat.
259. 619Rd. Paar uit automaat
260. 619Rd. 6 strip nr 675-680
261. 619Rd. 5 strip nr 760
262. 619Re. Paar uit automaat.
263. 619Re. 3 strip uit automaat.
264. 619Re. Paar uit automaat nr 535
265. 619Re. 5 strip nr 695
266. 619Re. 10 strip nr 765-770. 1x gev.
267. 619Rf. 6 strip nr 390-395 m. stempel 17-1-1972
268. 619Rf. 3 strip nr 630
269. 619Rf. 10 strip nrs 125-130. 1x gev
270. 619Rf. 2x paar, aaneengesloten, uit automaat
271. 620R. 6 strip nrs 845-850, 2x gev
272. 620R. 5 strip nr 455, iets versprongen
273. 620R. 3strip. nr 280
274. 621RO. 3 strip uit automaat
275. 621Ra. 5 strip. nr 450. Gevouwen. Cijfer
in het midden
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5,4,6,3,4,6,bod

3,6,4,bod
24,4,2,6,13,5,5,5,6,15,5,6,8,3,2,3,5,2,3,2,5,3,3,4,4,2,5,4,1,4,6,20,14,3,4,-

276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.

621Ra. Uit automaat. Nr 315
621Ra. 3 strip uit automaat nr 860
621Ra. 3 strip uit automaat
621Rc. Los zegel nr 790
621Rd. 5 strip. nr 815
621Rd. 6 strip nrs 160-165
621Rd. 4 aaneengesloten zegels uit automaat
621Re. 5 strip. nr 050
621Re. 3 strip nr 750 uit automaat
621Re. Als 2x 3 strip uit automaat nr 420
623. 5 losse zegels als strip uit automaat
623RO. 5 strip
623RA. 5 strip, nr 435 op midden zegel
623Ra. 2 losse zegels uit automaat nr 480
623Rd. 5 strip nr 390
623RD. 6 strip, nrs 180-185
623Re. 5 strip, nr 240
794RA. Nr 990, los zegel uit automaat

Automaatboekjes
294. 1H5. Reg.str.b. midden. Minimaal
295. 1H10. Aanlegteken naar boven verschoven
296. 2H1. Reg.str.a3. b,3 bruine vlek.
297. 4z-4z telblok. Kaftpaar.
298. 7b. inhoud niet ingeplakt geweest
299. 9g.
300. 10ad. Paar met snijlijn 91/2 en 1/2mm
301. 19a. inhoud niet ingeplakt geweest
302. 28a punt van pen 2mm verschoven
303. 30. Snijlijn linksboven. Pltft zegel 3 (rood
streepje boven 30)
304. 35. Zeven rakelstr op zegel 4
305. 35. Inhoud niet ingeplakt geweest
306. 35. Reg. str. geel naast bedrijf
307. 36. Inhoud niet ingeplakt geweest
308. 36. Idem.
309. 38. Plft in T. rode stip linksboven
310. Postaumaat Jub.boekje 1998. Etsingnr. L2222

5,15,5,3,2,3,5,12,15,36,5,4,10,25,4,12,18,8,-

4,3,7,5,5,7,8,5,9,5,3,10,13,8,5,2,4,-

Voor de volgende veiling worden nog kavels automaatboekjes etc. gevraagd. We willen er in december een
mooie veiling van maken. Er zullen dan weer rolzegels
ex collectie-Ruud Hammink aan bod komen.

5,-
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