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In “The International Meter Stamp Catalogue” (*) is minder dan een halve bladzijde ingeruimd voor
loketstroken van Thailand Post. Dat maakt het als verzamelaar meteen een beetje overzichtelijk. Een
kleine inventarisatie leidt tot het hierna volgende overzicht.
(*) zie https://en.wikibooks.org/wiki/International_Postage_Meter_Stamp_Catalog
■ De jaren ’80: * wit papier; * rode inktdruk
Sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw waren er op Thaise postkantoren heel eenvoudige
frankeermachines in gebruik, die wit, gegomd papier met rode inkt bedrukten (afb.1). Het woord
POSTAGE komt voor in 10 mm, zoals hieronder afgebeeld, maar ook in 7 mm breedte. Op de strook in
afb.2a is de Thaise schrijfwijze van Thailand onder aan de strook te zien, terwijl die bovenaan hoort te
staan. Op de strook een maand later uit hetzelfde postkantoor (Sam Sen Kai 4) is dit hersteld (afb.2b).

Afb.1: 1988

Afb.2a: variant

Afb.2b: herstel

■ 2000 - 2004: * 52 mm breed; * horizontale lijntjes
Sinds het jaar 2000 gebruikt Thailand Post aan de loketten op de postkantoren frankeerstroken met het
motief van één grote en twee kleine olifanten (afb.3). Mijn vroegste datum is 08-09-2000.

Afb.3: olifanten
De tekst wordt middels thermodruk (warmtedruk) op de stroken aangebracht. Deze opdruktechniek leidt
in de loop der tijd soms tot vervaging van de opdruk, zoals op de strook van 19.12.2000 in afb.4
hieronder.
Interessant zijn de cijferreeksen aan de linkerzijde. Het gemakkelijkst vast te stellen is de datum op de
tweede rij. Het getal op de eerste rij betreft de postcode van het postkantoor. De codes in de 10000
hebben betrekking op Bangkok en de 83000-codes (afb.4 en 8) staan voor de bekende badplaats Phuket,
enz. De overige getallen betreffen de nummers van de behandelende postbeambten, het aantal transacties
per dag en het totaal in een bepaalde periode.

In de loop der jaren zijn er diverse varianten in papier en opdruk voorgekomen.
Van 2000 t/m 2003 was het papier 52 mm breed en waren er dunne blauwe horizontale lijntjes over de
gehele breedte van het papier voorgedrukt (afb.4-8). Bijna onzichtbaar lopen daartussendoor vier regels
met een eindeloze herhaling van de Thaise tekst
en THAILAND POST, sterk vergroot in
afb.4a. Die beide teksten staan ook links en rechts bovenaan de frankeerstrook geprint in zwart.

Afb.4: vier regels in de onderdruk

Afb.4a: THAILAND POST

Zoals gezegd wordt de opdruk met behulp van thermodruk op het papier gebrand. Het kan voorkomen,
dat de temperatuur van de frankeermachine te hoog is, waardoor de loketstrook deels geschroeid wordt.
Dit komt bijvoorbeeld nu en dan ook voor op Spaanse loketstroken (afb.5 en 6).

Afb.5 en 6: verschroeide loketstroken

■ 2001-2004: * 52 mm breed; * horizontale lijntjes; * roze streep
Van 2001 tot in 2004 waren de stroken aan de bovenzijde voorzien van een roze streep (afb.7-9).
Op een strook van 23 maart 2001 komt een waardeopdruk voor met “ 0,0“, gevolgd door de waarde
12.00, dus 0,012.00 (afb.9). Dit is tevens de vroegste strook die ik heb met roze bovenstreep.

Afb.7: roze streep 2002

Afb.8: roze streep 2004

Afb.9: geen 12.00, maar 0,012.00

Op een strook van 18-12-2001 blijkt bij nadere beschouwing THAILAND in een iets ander lettertype te
zijn geprint. Dit is vooral goed te zien aan de andere A en aan de hogere dwarsstreep in de H (afb.10).

Normale druk

Afb.10: ander lettertype

Hoge dwarsstreep H

Soms is de roze streep 3 mm smal (afb.11), soms bijna twee keer zo breed (afb.12).

Afb.11: streep 3mm

Afb.12: streep 5 mm

■ 2001-2002: * 56 mm breed; * horizontale lijntjes; * roze streep
Opmerkelijk zijn de stroken uit 2001 en 2002 in afb.13 en 14. Die zijn geen 52, maar 56 mm breed.
Ze lopen daarmee vooruit op de breedte die vanaf eind 2003 gebruikelijk is geworden (zie hierna).

Afb.13 en 14: 56 mm. breed

■ 2003: * 56 mm breed; * horizontale lijntjes; * Thailand Post logo
De strook van 13-11-2003 in afb.15a is inderdaad 56 mm breed en heeft nog steeds de voorgedrukte
horizontale lijntjes. Als nieuwtje staat onderaan voorgedrukt THAILAND POST in het Engels (links) en in
het Thais (rechts) in een klein lettertype (afb.15a en 15b). Er tussenin staat het logo van Thailand Post.

Afb.15a: 56 mm; THAILAND POST

Afb.15b: THAILAND POST

Op één strook van 26-03-2004 trof ik een iets ander lettertype aan (afb.16), een variant op afb.10.
De Thaise tekst is een slag kleiner en THAILAND wordt ook net iets anders gedrukt. Zie met name de
lage dwarsstreep in de H.

Normale druk

Afb.16: ander lettertype

Lagere druk (verg. met name de n)

Normale druk

Lage dwarsstreep H

■ Eind 2004: * 56 mm breed; * wit papier
- Eind 2004 is er nieuw wit papier opgedoken zonder de horizontale lijntjes. De breedte is 56 mm
(afb.17). Dit papier is nog steeds in gebruik.
- Aanvankelijk wordt de voorgedrukte tekst THAILAND POST onderaan in kleine letters voortgezet, maar in
2006 zijn het lettertype en het logo een slag vergroot (afb.18).

Afb.17: wit papier

Afb.18: THAILAND POST

■ 2006: proef met zelfbedieningsautomaten
In 2006 zijn in Bangkok en omgeving tien nieuwe automaten getest. Men gebruikte hetzelfde papier als
voor de loketstroken, maar met een geheel nieuwe opdruk. Belangrijkste nieuwtje is de barcode (afb.19).
De automaten zijn ontwikkeld door de Thaise Post in samenwerking met een technische universiteit in het
land. Het zijn zelfbedieningsautomaten met een beeldscherm, een weegschaal en de mogelijkheid tot
betalen met munten alsook een speciaal voor deze automaat ontworpen credit card. Bij elke strook levert
de automaat een bon. De stroken zijn gedateerd; ze moeten op dezelfde dag worden gebruikt.
De afkortingen linksonder hebben de volgende betekenis: CZ = Certified; RZ = Registered; PZ = Parcel;
EZ = express.
Interessant is de tekstfout BATH in plaats van BAHT (afb.19a).

Afb.19: barcodestroken

Afb.19a: BATH i.p.v. BAHT

■ 2006 – 2011: 0,0 voor de waarde
Tussen 2006 en 2011 heb ik stroken aangetroffen met “0,0” na de drie golfstreepjes, net zoals in afb.9 uit
het jaar 2001. Deze stroken hebben geen roze streep aan de bovenzijde, wel het voorgedrukte logo aan de
onderzijde als in afb.18 (afb.20).

Afb.20: 0,0 voor de waarde

■ 2007
Op een strook van 28-09-2007 trof ik eenmalig aan de linker en rechter zijde twee rijen verticale puntjes
op onregelmatige afstanden aan (afb.21). Het is niet duidelijk hoe die zijn ontstaan.

Afb.21: rijen puntjes

-Zoals in andere landen ook wel gebeurt, zijn er in Thailand nu en dan restrollen gebruikt, zoals de strook
uit 2007 in afb.22 met het kleine logotype onderaan. Die strook heeft bovendien een relatief hoge waarde
van 469.00 baht (ca. € 10,75). Ook lijkt hij met z’n groezelige tint van recycled papier te zijn. Overigens,
de hoogst mogelijke waarde die de machine kan printen is 99,999.00 baht.

Afb.22: restrol in 2007

■ 2008
Begin 2008 duikt een nieuw, vetter type waardeopdruk op de stroken op (afb.23).

Afb.23: gewijzigde waardeopdruk

■ 2009
Het papier is over het algemeen wit of enigszins grijswit. Daarom vond ik de rozeachtige strook van 2605-2009 opmerkelijk (afb24).

Afb.24: rozeachtig papier
Op de strook van 26-11-2009 in afb.25 is het type opdruk gewijzigd. De tussenstreepjes in de datum zijn
veel meer als streepjes aangegeven in plaats van de puntjes op vorige stroken. Tevens is het cijfertype
gewijzigd. Dit is goed te zien bij de kleine cijfers (zoals de 3 en de 0) alsook bij de waardeopdruk. (zoals
de gesloten 4 en de 0). De drie golflijntjes vóór de waarde zijn breder dan voorheen.

nieuw

nieuw

Afb.25: nieuwe opdruk

De stroken komen op pergamijn onderpapier uit de printer. Tussen elke strook zit een slit in het
onderpapier om ze makkelijker te kunnen afscheuren (afb.26).

Afb.26: strip van vijf

■ 2010
Op een strook van 19-08-2010 komt een geheel nieuw letter- en cijfertype voor (afb.27). Opvallend is de
vette tekst THAILAND. Verder is het plaatje met de olifanten op deze strook een slag groter gedrukt:
30x15 mm tegen normaal 28x14 mm. Op een soortgelijke strook van 16-03-2011 bestaat de cijferreeks
vlak onder de datum uit vijf nullen (afb.28).

Afb.27: nieuw lettertype

Afb.28: 00000

■ 2011
Op de strook van 13-12-2011 in afb.29 dook een variant op van de vette druk als in afb.23. Voor het eerst
missen de Thaise stroken de drie golfstreepjes vóór de waarde.

Afb.29: zonder golfjes

■ 2012
Kort daarna trof ik een strook van 04-01-2012 met wederom nieuwe letters en cijfers (afb.30). Tot op dat
moment was de afstand tussen de Thaise tekst linksboven en THAILAND rechtsboven altijd 10 mm,
maar op deze strook is dat voor het eerst 14 mm. Daardoor overlappen de cijfers uit het linkerblok de
olifanten niet meer. Bovendien is het gewas links van de olifanten verdwenen. Tenslotte is er rechtsonder
nu een spatie tussen BAHT en POSTAGE.

Afb.30: tekst 2012
De hoogste waarde die ik tot nu toe op de Thaise stroken heb gevonden is 1350.00 baht (= ca. € 34,00)
(afb.31)

Afb.31: hoge waarde.
Eind 2012 dook weer een nieuw lettertype op, zoals te zien is op de loketstrook van 21-12-2012 in afb.32.
Het papier ziet er blauwachtig grijs uit. De afbeelding van de olifanten is net als op de strook in afb.27 en
28 een slag groter dan normaal, echter niet 30x15 mm, maar nu 30x14 mm. De ene millimeter verschil zit
in het witte randje bovenaan tussen THAILAND en de afbeelding. Net als bij de strook in afb.30 is de
afstand tussen de Thaise tekst linksboven en THAILAND rechtsboven 14 mm.

Afb.32: tekst 2012

■ 2013
Zie ook de strip van vijf, gedateerd 07-08-2013 (afb.33).

Afb.33: strip van vijf

■ 2015
In 2015 kwam een opdruk in roulatie, die gelijkenis vertoont met die van afb.14. De traditionele drie
olifanten komen voor in een langgerekte vorm (afb.34). 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 (Richard) (afb.35).

Afb.34: langgerekte olifanten

Afb.35: barcodestrook

■ 2016
Uit het postkantoor van Chiang Mai kreeg ik een strip van vijf stroken van 3/3/2016 met de langgerekte
olifanten, alsook een bon uit de automaat (afb.36).

Afb.36: Chiang Mai Post Office
Op de strook van 29/2/2016 (afb. 37) kwam een barcode voor met de letters EP (= Express Post). ook
hierop wordt de ontvanger vermeld (la maison; bedoeld is La Maison Verte in Chiang Mai). Let erop dat
de codes op de EMS-sticker en de loketstrook gelijk zijn: EP765406123TH

Afb.37: Express Post

■ 2017
Op een strook van 6/12/2016 valt een net ander lettertype van THAILAND POST op. Tot dan toe stonden
de letters sterk naar rechts hellend, maar het nieuwe type staat meer rechtop (naar links) (afb.38).

Oud lettertype

Afb.38

Nieuw 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 (afb.39).

Afb.39: bijfrankering

■ 2018
Op een strook van 29/01/2018 komen enkele nieuwigheden voor (afb.40):
 In de datm linksboven wordt de maand voor het eerst met twee cijfers geprint: voorheen een 1
voor januari, nu 01;
 Nieuw is de grote R voor Recommandé linksonder;
 Het THAILAND POST logo komt onderaan wel voor, maar alleen zichtbaar onder uv-licht, in dit
geval zelfs kopstaand (afb. 41).

Afb.40: nieuwe opdruk

Afb.41: onder uv-licht

Verder kwam ik een strook van 24/4/2018 op een ‘large envelope’ tegen, die binnen Thailand was
verzonden met de barcode EU. In dit geval is het THAILAND POST logo aan de bovenzijde gedrukt en
wel rechtop (afb.42) . Kennelijk heeft de drukker bij de eerste oplagen miskend dat de stroken kopstaand
uit de printer komen (zie afbeelding 36) en dat het Post logo dus ook kopstaand op de rollen moet worden
voorgedrukt.
Nog een detail: rechts boven B67.00 BAHT staan de postcode van de verzender (10327) en die van de
ontvanger (10120), zoals ook op de brief vermeld.

Afb.42: rechtopstaand Post logo

Op een brief van 25/4/2018 in afb.43 is 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. Die 19 Baht is ook terug te
vinden op de bon uit de automaat. Let ook op het stempel PATTAYA, 25.4.61. Volgens de
Boeddhistische jaartelling was het op die dag 25 april 2561.

Afb.43: bijfrankering

