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Komende bijeenkomsten
De bijeenkomst van zaterdag 19 september 2020 
van 10.00 tot 15.00 uur gaat, zoals het er nu uit ziet, 
gewoon door. Met de beheerder van de Rustburcht in 
Rotterdam maken wij afspraken over de regels die voor 
de gezondheid van ons allen ter plaatse zullen gelden. 
U wordt daarover tevoren geïnformeerd.
De vergadering van zaterdag 12 december 2020 van 
10.00 tot 15.00 uur in de Rustburcht in Rotterdam is 
de laatste van dit jaar. Er komt een grote veiling. Het 
bestuur nodigt dan ook in het bijzonder de leden die 
de bijeenkomsten zelden of nooit bezoeken uit om eens 
langs te komen. Je vertrekt altijd verrijkt met informatie 
of met gewonnen kavels. Gun jezelf dit genoegen.

Privacy gewaarborgd
We vinden het belangrijk te vermelden dat deze 
Nieuwsbrief naar elk lid afzonderlijk wordt gestuurd, 
zonder dat anderen zijn of haar naam of e-mail adres 
kunnen zien. Uw privacy is daarmee geheel gewaarborgd.

Financieel overzicht 2019 / 
Balans 2019 / Begroting 2020
Deze stukken stonden in Bulletin 187 op bladzijde 3 met 
de oproep aan de leden om er uiterlijk 15 juni 2020 mee 
in te stemmen. De penningmeester heeft geen vragen of 
opmerkingen ontvangen. Nu de stukken ook door de Kas-
commissie in orde zijn bevonden is daarmee het bestuur 
gedéchargeerd voor het gevoerde financiële beheer. Het 
bestuur dankt de leden voor het gestelde vertrouwen. 

Mededelingen van de ledenadministratie 
 

ATTENTIE      BELANGRIJK 
 

De ledenadministrateur verheugt zich jaarlijks over vroege betalers  
van de contributie voor het volgende jaar. Dat kan nu al. 
Het bestuur verzoekt alle leden om uiterlijk 31-12-2020 de contributie  
voor 2021 ad € 30,00 (binnenland) of € 40,00 (buitenland) over te maken  
op rekening NL82 ABNA056.81.14.213 t.n.v. Pzv. Postaumaat,  
Contributie. 

 
Werkt u allen mee om dit voor ledenadministrateur Willem Stoker zo  
soepel mogelijk te laten verlopen?  

 
         HARTELIJK DANK 

 
 
 
  

Mededelingen ledenadministratie
Mutaties:
Overleden:
De heer A. Verhagen
De heer C.J. Matser
De heer G.W. Stevens

Nieuwe Leden:
De heer M.E.M. Holtkamp te Hengelo
De heer L.F.M. Belfroid te Voorschoten
De heer J.F.J. Bertens te Amersfoort

Willem J. Stoker, Ledenadministratie

Internationale filatelie in tijden 
van corona: ook dat gaat door!
Tijdens een recente vakantie in het zuiden van Frankrijk 
bezocht ik een lokaal postkantoor in het plaatsje Les 
Issambres, waar mijn oog al snel viel op de (naar 
mijn inschatting vrij nieuwe) uitgifteautomaat voor 
postzegels, die door de behulpzame filiaalhoudster van 
het postkantoortje werden aangeduid als “vignettes”. Het 
was overigens niet gemakkelijk om snel even binnen te 
komen, want er mocht steeds maar éen klant tegelijk 
naar binnen en het dragen van een mondkapje was een 
voorwaarde waar niet aan te 
tornen viel, zelfs nog voordat 
zulks met ingang van 20 juli 
2020 tot algemene (verscherpte) 
regel werd afgekondigd. Dat 
leverde de bijgaande foto op bij 
de postzegelautomaat (Afb. 01).

Het bedienen van deze 
automaat leverde direct de 
nodige nostalgische gevoelens 
op jegens de bij ons inmiddels 
helaas alweer verdwenen 
postzegel-automaten. De 
automaat bood erg veel opties. Naar mijn inschatting 
zijn er automaatzegels voor alle mogelijke wijzen van 
verzending van poststukken, zowel binnen als buiten  
Frankrijk en van het groene tarief tot en met aan-
getekende post met volgbericht, zelfs voor pakketten,  
uit de automaat te “toveren”.

Een gedetailleerde en systematische bespreking van de 
opties die er zijn met deze automaat laat ik graag over 
aan mijn collega-redacteur Joost Hoogendoorn. Ik toon 
u ter illustratie enkele zegels en enkele stroken met 
aanvullende diensten (Afb. 02-05). 

Johan Schaminée
voorzitter  

Afb. 02 Afb. 03

Afb. 04 Afb. 05
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Persoonlijke postzegels door
Johan Schaminée 

Een nieuwe nummering voor de persoonlijke zegels 
uit de applicatie

Recent werd ik er door ons medelid de heer Peter 
Oomes, die tevens redacteur is van de digitale Nieuws-
brief voor de leden van de VPPV, op gewezen dat er 
met ingang van 22 april 2020 voor de via de internet-
applicatie bestelde persoonlijke postzegels opnieuw 
een nieuw systeem van nummering wordt gehanteerd. 
Het gaat daarbij om de ordernummers die op de rand 
van elk zegelblokje worden afgedrukt. Anders dan hij 
abusievelijk vermeldt in de daarop betrekking hebbende 
Nieuwsbrief nummer 2020.34 betreft het echter niet de 
derde maar inmiddels (voor de meeste uitgiften van het 

Afbeelding 01

Afbeelding 02

Afbeelding 05Afbeelding 04

huidige kader) de vierde aanpassing van het systeem 
van de nummering. Bij de zegels met het tarief Inter-
nationaal is het de vijfde wijziging, aangezien gedurende 
de eerste vier weken op de velrand abusievelijk werd 
vermeld dat het zelfklevende zegels waren! Ik schreef 
daar al eerder over in deze rubriek.

De recente wijziging is in feite tweeledig. Vooreerst is 
er geen sprake meer van een ad random nummering 
van de velletjes, zoals bij de zegels met de huidige kaders 
tot nu toe het geval was. De nummering is oplopend en 

begonnen met het cijfer 1 voorafgegaan 
door 8 nullen. Na het nummer volgt nog 
steeds een streepje met daarachter een 
cijfer dat het volgnummer van verschil-
lende velletjes in één bestelling aangeeft. 
Daarnaast wordt het nummer voorafge-
gaan door een kleine letter “c”. 
Overigens heb ik begrepen dat deze 
nummering niet alleen geldt voor de 
persoonlijke postzegels maar dat die 
wordt gebruikt voor alle verkoop-
transacties van producten van PostNL, 
zoals ook bij de laatste systemen van 
nummering het geval was.

Afgebeeld worden een aantal recente zegelvelletjes met 
de verschillende typen kaders ter illustratie (Afb. 01-03). 
Het blijkt dat PostNL (ten dele) heeft bijgehouden 
wanneer er wijzigingen in de systematiek van de 
nummering zijn doorgevoerd. De heer Oomes heeft 

die gegevens van PostNL verkregen. Ik kom daar in 
een later stadium nog op terug in deze rubriek, waar-
bij getracht zal worden om een verdere reconstructie 
te realiseren van de gehanteerde nummers bij eerdere 
uitgiften.

Afbeelding 03

Het gouden kader

Nieuwe uitgiften serie De Fabeltjeskrant

De serie postzegelvelletjes ter gelegenheid van de her-
denking van 50 jaar De Fabeltjeskrant werd per 9 juni 
uitgebreid met 2 nieuwe uitgaven met afbeeldingen van 
Zoef de Haas (Afb. 04) en Droes de Beer (Afb. 05). De 
zegelblokjes bevatten nog steeds 5 zegels met dezelfde 
afbeelding van de betreffende bewoner van het Grote 
Dierenbos met op de achtergrond op de rand van het 

zegelblokje steeds een wisselende voorpagina van een 
uitgave van de Fabeltjeskrant. De verkoopprijs van deze 
via de Collect Club te bestellen zegelvelletjes bedraagt  
€ 6,65 per stuk. De artikelnummers voor bestelling bij  
de Collect Club zijn respectievelijk 782566 en 782565. 
De velletjes zijn gedrukt bij JESP te Haarlem in  
Offsetdruk.
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Het grijze kader

Nieuwe uitgiften in de serie over het werk 
van Rien Poortvliet

Nadat in Collect nr. 102 Voorjaar 2020 (pagina 15) de 
start van deze nieuwe serie bestaande uit totaal 12 ver-
schillende zegelblokjes werd aangekondigd, verschenen 
in juni 3 nieuwe zegelblokjes met meesterwerkjes  
van de hand van vertellende meestertekenaar Rien 
Poortvliet die 25 jaar geleden is overleden. Het eerste 
velletje heeft als thema “Langs het tuinpad van mijn 
vaderen” en toont op de zegels drie fraaie nostalgische 
taferelen van het vroegere plattelandsleven (Afb. 06). 
Ook de velrand waarop het figuurlijke tuinpad is te zien, 
is fraai geïllustreerd met afbeeldingen van de meester.

Het tweede velletje is gewijd aan “De wereld van de  
kabouter”. Ook hier zijn de drie zegels voorzien van 
fraaie afbeeldingen en is op de velrand een vrolijk  

fluitende kabouter op zijn paddenstoel afgebeeld  
(Afb. 07). 

Het derde velletje dat recent verscheen en het zesde in 
de reeks heeft als thema: “Het brieschend paard” en laat 
zien waarom Poortvliet nog steeds wordt geroemd om 
zijn fenomenale weergave van onze trouwe viervoeters 
(Afb. 08). De bestelnummers zijn respectievelijk 800 
016, 800 015 en 800 014. De velletjes zijn gedrukt in 
Rasterdiepdruk (RDD) bij JESP te Haarlem. De kostprijs 
bedraagt € 3,00 per velletje. Dat is marginaal hoger dan 
de zegelwaarde en gezien de beperkte oplage en de  
daaraan gerelateerde relatief hoge productiekosten een 
zeer gunstige prijs, want u koopt er niet alleen mooie 
postzegels voor. Het zijn ook fraaie kunststukjes om 
te verzamelen.

Johan Schaminée 28.07.2020

Afbeelding 06

Afbeelding 07 Afbeelding 08

Postzegelboekjes Nederland

Bij De Nederlandsche Postzegelveiling werd een 
deel van de omvangrijke collectie Nederlandse oude 
postzegelboekjes van ons lid Henk Hospers geveild. 
Oorspronkelijk zou dat in maart zijn, maar het 
coronavirus COVID-19 verhinderde dat. Uiteindelijk 
vond de veiling begin juni plaats. Er waren wel 
kijkdagen, maar potentiële kopers konden niet op 
de veilingdagen  zelf aanwezig zijn. Bieden moest 
schriftelijk of online. 
Het ging om meer dan zeventig kavels, waarvoor ruim 
plaats werd gemaakt in de veilingcatalogus. Schitterend 
materiaal dat je niet vaak tegenkomt. Het viel me 
daarom tegen dat de veilinghouder het nodig vond bij 
een aantal kavels “veel te laag geprijsd in de catalogus” te 
vermelden. Ja, dat weten we allemaal. Het spul is immers 

knap zeldzaam en zolang er meerdere kapitaalkrachtige 
geïnteresseerden zijn, schiet de prijs omhoog. Toch moet 
niet uit het oog verloren worden, dat de markt voor dit 
materiaal niet al te groot is. 

Niemand zal willen ontkennen dat boekjeszegels op 
gelopen brieven erg schaars zijn. Moeilijk te vinden 
en moeilijk te herkennen. Toch werd er maar matig 
op geboden en bleef een aantal zelfs onverkocht. 
Verscheidene boekjes werden verkocht mèt ‘bijpassende’ 
brieven. Dus poststukken met zegels uit het betreffende 
boekje. De hoge opbrengst gold dan, lijkt het, voor het 
boekje en het poststuk kreeg je er als bonus bij. Om een 
compleet beeld te hebben, zijn de opbrengsten hieronder 
inclusief de 23% veilingprovisie.

door
Walter de  Rooij

Boekjescollectie van Henk Hospers onder de hamer

PZ 7 PZ 13

Boekje 7 (1902) met een cataloguswaarde van € 3500, 
bracht € 5400 op. De kwaliteit ervan is dan ook erg goed. 
Boekje 13  (1919) werd een regelrechte topper: catalogus 
€ 3000, opbrengst maar liefst € 8600. De beschrijving  
meldt een ‘unieke’ bruine kaftkleur, welke niet  

in catalogi genoemd wordt. Beetje onwaar, want      
in de NVPH-catalogus staat ‘grijsgroen of lichtbruin’. 
Enige verkleuring komt bij dit soort oude boekjes vaker 
voor. Een  briefkaart met 5c rozerood uit het boekje is  
de bonus bij dit kavel.

PZ 21a PZ 21b-1

Twee boekjes 21, waarbij de catalogus ze veel te laag 
geprijsd zou hebben!!!! Vier uitroeptekens had de 
veilinghouder bij de opmerking gezet. Het heeft 
geholpen. De taxatiewaarde was al zo ongeveer het 
dubbele en de opbrengst ging er nog eens stevig 

overheen. Allebei wel met een gefrankeerde kaart 
(1½ cent violet) erbij.
Boekje 21a (kaftkleur blauw) noteert in de catalogus 
€ 725 en bracht € 2460 op, terwijl boekje 21b-1  
(kaftkleur room) van € 625 naar € 2830 schoot.
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PZ 22b PZ 22d plaatfout

Boekje 22 is één van de meest voorkomende oude 
boekjes. Maar dat betreft dan vooral het boekje met 
nietje. In de veiling ging het om andere varianten.
Boekje 22b bijvoorbeeld. Het gaat daarbij om de 
reclametekst ‘kookt op gas vlug en voordelig’. Een 
schaarse variant, zeker. In de catalogus gewaardeerd 
op € 400. De koper vond het maar liefst € 2460 waard. 
Ruim zes maal zo veel dus.

Zelfs boekje 22d, het ‘makkelijke exemplaar met nietje, 
cataloguswaarde € 60’ ging voor een bedrag van bijna 
€ 1000 naar een nieuwe eigenaar. Hier was het een 
plaatfout die de prijs de hoogte injoeg. Het gaat om 
de plaatfout ‘vlag aan de E’ op één van de zegels. 

PZ 53

Boekje 53 uit 1947 is ook niet bepaald zeldzaam te 
noemen. Maar een versneden tekstblaadje maakt het  
wel interessant. Heeft een normaal boekje een catalogus-
waarde van € 90, de veilinghouder geeft als taxatie  
€ 500 en gebruikt termen als ‘compleet versneden’, 

‘uiterst zeldzaam’ en ‘waarschijnlijk uniek’. Zwaar 
overdreven kwalificaties, dunkt me. Niettemin, de 
opbrengst is wel bijna € 1000!
De afbeeldingen bij dit stukje zijn geen scans, Ze zijn 
rechtstreeks gekopieerd uit de digitale catalogus. 

In 2013 verscheen er in het bulletin van Postaumaat 
een vertaling van een artikel van de Franse boekjesman 
Philippe Maarek. Heel gedetailleerd gaat hij in op de 
ontwikkeling van Nederlandse luchtpoststrookjes in 
boekjes. In TimbresMagazin verscheen onlangs een 

Nederlandse luchtpoststrookjes in boekjes
vervolg met nieuwe ontdekkingen. Wie interesse heeft, 
kan de tekst ervan digitaal toegestuurd krijgen. In het 
Frans weliswaar, maar toch. Gratis digitaal aan te vragen 
bij Walter de Rooij. Zie gegevens vooraan in dit bulletin. 
Een geprinte versie kan ook tegen betaling van € 1.50.

PR 89 en 90:  ‘Typisch Nederlands’ en ‘Fietspostzegels’ 

Ze verschenen eerder in velletjes, typisch Nederlandse 
lekkernijen. Het betreft oer-Nederlandse producten: 
de rookworst, hagelslag, wortelen, tompoucen en 
bitterballen. Op 15 juni kwam dit vijftal ook in een 
prestigeboekje terecht. Ze hebben waarde 1 (€ 0.91) en 
het boekje bevat twee stuks van elk. Leuk is dat de kaft 
nog een lekkernij laat zien: het kaasblokje, compleet met 

prikvlaggetje. De prijs is gelijk aan die van de laatste 
jaren: € 12.45 per boekje.
Op het moment van schrijven heb ik het boekje met de 
fietspostzegels nog niet kunnen bewonderen. Alleen de 
scans. Het is in elk geval weer typisch Nederlands. Met 
opnieuw tien postzegels waarde 1. 

Rookworst van de Hema en de interessante geschiedenis 
van de fiets. Compleet tot en met de momenteel zo 
populaire elektrische fiets oftewel de e-bike.

Op 16 oktober volgt nog het jaarlijkse Dag van de 
Postzegel-boekje, PR 91.
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Voor wie het overzicht van de inmiddels verschenen 
varianten van deze hangboekjes kwijt is geraakt
volgt hier een overzicht van de thans bekende hangboek-
jesvarianten met deze zakenzegel.

1. tanding 01 grauw oplichtende achterzijde 
 met diverse lijmpunten aan linker- en rechterzijde
2.A tanding 01 helderwitte achterzijde met een lijmpunt  
 onder het hangoog
2.B tanding 01 helderwitte achterzijde zonder lijmpunt 
3. tanding 02 en overigens als 2 met een lijmpunt 
 onder het hangoog (www.postnl.nl op achterzijde)
 (Afb. 05), met de oude afbeeldingen aan de binnen- 
 zijde (het oude kader persoonlijke postzegels)
4. tanding 01 gewijzigde tekst achterzijde 
 (postnl.nl i.p.v. www.postnl.nl)) (Afb. 06) en 
 vernieuwde afbeeldingen aan binnenzijde (met het  
 nieuwe kader persoonlijke postzegels)
5. tanding 02 helderwitte achterzijde met een lijmpunt,  
 gewijzigde tekst (postnl.nl) op achterzijde en
 vernieuwde afbeeldingen aan binnenzijde 
 (met het nieuwe kader persoonlijke postzegels)
6. tanding 03 overigens als 5.

Vermeldenswaard is overigens dat ons lid de heer 
S. Prinsen, die mij indertijd attendeerde op de afwij-
kende tanding 02 waardoor ik uiteindelijk hangboekje 
variant 3 wist op te sporen, mij begin mei ook over deze 
nieuwe zegelvariant met tanding 03 benaderde. Hij deed 
dat enkele weken nadat ik zelf deze ontdekking had 
gedaan, maar niettemin was dat nuttig, omdat daarmee 
vast stond dat zegels met deze tanding toen reeds op 
meerdere plaatsen in het land inmiddels verkrijgbaar 
waren.

Geconstateerd kan worden dat de tandingvariant 02 een 
kennelijk foutieve tanding is. Enerzijds is dat logisch 
omdat het niet waarschijnlijk is dat daar waar eerst een 
veiligheidstanding voor een zegel werd toegepast, dat in 
een later stadium niet meer nodig zou zijn. Anderzijds 
bewijst het verschijnen van het laatste type zegel (gol-
vende tanding met veiligheidstanding) dat het ontbreken 
van de veiligheidstanding niet de bedoeling is geweest. 
Het is overigens niet de eerste keer dat iets dergelijks 
gebeurt. Ook de zegel NVPH 2467, die aanvankelijk 
werd uitgegeven met een vierzijdig gelijke tanding en 
later verscheen met aan de zijkanten een ellipsvormige 
veiligheidstanding is nog een keer opnieuw verschenen 
in vierzijdig gelijke tanding nadat er al geruime tijd uit-
sluitend zegels met de ellipstanding waren uitgegeven.

Chronologisch kan op basis van de mij bekende gege-
vens worden vastgesteld dat hangboekje variant 3 zoals 
hiervoor beschreven waarschijnlijk omstreeks april 2018 
in omloop is gekomen. Deze boekjes zijn, waarschijnlijk 
mede i.v.m. de aanpassing van de lay-out van deze hang-
boekjes, slechts korte tijd in omloop geweest. Eind 2018 
dan wel begin 2019 zijn, waarschijnlijk vrijwel gelijktij-
dig, de hangboekjes variant 4 en 5 in omloop gekomen. 
Vermoedelijk is variant 5 vervolgens in de loop van de 
tweede helft van 2019 geleidelijk vervangen door variant 
6. Variant 4 lijkt een vrij beperkte oplage te zijn geweest 
die waarschijnlijk in de loop van begin 2019 volledig 
uitverkocht is geraakt.

Johan  Schaminée  
28.06.2020

Hangboekjes / Mailers Nederland

Het hangboekje met de zakenzegels (vervolg)

door
Johan Schaminée

Het boekje met daarin 50 exemplaren van zakenzegel 
ontworpen door Wendy Mensing (Afb.01 )blijkt inmid-
dels goed voor een filatelistisch feuilleton. Recent bleek 
namelijk dat er opnieuw een hangboekje met een com-
pleet nieuwe zegel is verschenen waarbij de eerder als 
foutief geduide tanding is gecombineerd met de ellips-
vormige inkepingen aan de zijkanten, de zogenaamde 
veiligheidstanding. Dat leidt ertoe dat er inmiddels drie 
geheel verschillende tandingen bij deze zegel voorko-
men. De oorspronkelijke zegel heeft een strakke gelijk-
matige tanding met een recht vlak aan de vier zijden en 
specifieke hoektanden. Aan de zijkanten bevindt zich 
een ellipsvormige uitsparing als veiligheidstanding, tan-
ding 01 (Afb. 02). De tweede versie heeft een golvende 
tanding, ook bij de hoeken en mist de hiervoor bedoelde 
veiligheidstanding, tanding 02 (Afb. 03). De derde 

versie, die waarschijnlijk wat later in de tweede helft van 
2019 is verschenen, heeft de golvende tanding, maar 
tevens aan de zijkanten de ellipsvormige veiligheidstan-
ding, tanding 03 (Afb. 04).

Anders dan de redactie van de NVPH-catalogus ben ik 
van mening dat zowel de zegel met tanding 01 als die 
met tanding 02 een eigen hoofdnummer in de catalogus 
zouden moeten krijgen, wat zij tot dusverre niet hebben. 
Dat geldt vervolgens uiteraard ook voor de zegel met 
tanding 03. Het zijn immers duidelijk te onderscheiden 
zegels die in aanzienlijke aantallen in hangboekjes met 
elk 50 zegels zijn gedrukt en verspreid via de vele ver-
kooppunten. Het is overigens een interessante vraag hoe 
deze samenloop van varianten verklaard kan worden.

Afb. 01

Afb. 02
Afb. 04

Afb. 05 Afb. 06

Afb. 03
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Het Zuid-Amerikaanse Ecuador is veel groter dan 
Nederland (zeven maal), maar heeft ongeveer evenveel 
inwoners. Maar daarmee houdt de vergelijking al op.
Interessant is dat de 1000 kilometer ten westen van 
het continent gelegen Galapagoseilanden tot Ecuador 
behoren. De afgelegen ligging van de eilanden zorgde 
ervoor dat er dieren op geheel eigen wijze zijn gaan 
evolueren. Er is dan ook een grote verscheidenheid aan 
unieke dieren en planten. Mensen wonen er gelukkig 
nog maar erg weinig, minder dan 30.000. Op postzegels 
zien we regelmatig voorbeelden van het inheemse 
dieren- en plantenleven in deze archipel.
Voor de verzamelaar van postzegelboekjes is het vooral 
een merkwaardig land.  En ook moeilijk, want contact 
leggen met Correos el Ecuador EP lukt gewoonlijk 
niet. Dus zijn. tussenpersonen onontbeerlijk om aan 
materiaal te komen.
Postzegelboekjes blijken in dit land nog een relatief 
nieuw verschijnsel. Pas vanaf 1990 komen er voor het 
eerst boekjes aan het loket. Daarover zo meteen meer.
Maar eerst over wat mysterieuze dienstzegels uit 1949. 
Cees Janssen schreef er in 2016 een artikel over op 

Booklets varia door
Walter de  Rooij

Ecuador: merkwaardig boekjesland, deel 1
www.postzegelblog.nl. Met als titel ‘De niet-officiële 
(?) dienstzegels 1949 van Ecuador’. De zegels beelden 
Franklin D. Roosevelt (overleden in 1945) af en komen 
voor met allerlei opdrukken. Ze zouden bestemd zijn 
voor dienstpost van diverse ministeries en leden van de 
regering. Vreemd is dat ze alleen ongetand voorkomen. 
Het lijken luchtpostzegels door het tevens afgebeelde 
vliegtuig. En…daar gaat het hier om: er zijn ook enkele 
boekjes van bekend. 
Twee afbeeldingen – van slechte kwaliteit weliswaar - 
ter verduidelijking. Het betreft het boekje met de 
dienstzegels voor gebruik door de vice-president. Zowel 
kaft als zegels geven dat duidelijk aan. De inhoud van 
het boekje bevat twee velletjes van 30 en twee van 
60 centavos.

De ‘echte’ boekjes beginnen dus in 1990. Maar dan 
wordt het meteen ingewikkeld. De Duitse Michel-
catalogus meldt namelijk dat van vier zegels Bloemen 
van Ecuador’, uitgegeven op 12 november 1990 ook 
boekjes met elk tien stuks zijn uitgegeven. Verder noemt 
Michel uit de negentiger jaren geen enkel boekje meer.  

Meest voorkomende kaftje van de eerste boekjes

De meeste boekjes hebben een kaft zoals hier afgebeeld. 
Op de achterzijde zien we soms ook wat andere teksten. 
Een advertentie van Lufthansa staat gewoonlijk in het 
boekje.
De vier in Michel genoemde zegels leveren de volgende 
boekjes op.

1 12.11.1990 10x100s, Inheemse bloemen: Blakea (klimplant)
2 12.11.1990 10x100s, Inheemse bloemen: Cattleya (orchidee)
3 12.11.1990 10x100s, Inheemse bloemen: Sobralia (orchidee)
4 12.11.1990 10x100s, Inheemse bloemen: Loasa (sierplant) 

Boekje 1

Boekje 5

5. 14.11.1991 10x100s, Archeologische vondsten (‘wierookkat’)
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De tekst op de voorzijde van boekje 5 is wat veranderd. 
‘Téngalas siempre a mano’ (Heb ze altijd bij de hand) 
is verplaatst en toegevoegd is ‘Trabajamos las 24 horas 
para su servicio’ (Wij werken 24 uur tot uw dienst). 
Deze variant zien we ook af en toe bij herdrukken van 
boekje 1 t/m 4.

Boekje 5, voorzijde Boekje 5, achterzijde

Op de achterzijde staat reclame voor Filancard met de 
vraag: Waar ben je naar op zoek?

6 10.04.1992 10x100s, Natuurbescherming: galapagos pinguïn
7 10.04.1992 10x100s, Natuurbescherming: zeeleguaan
8 10.04.1992 10x100s, Natuurbescherming: grote fregatvogel

Op 10 april 1992 volgt een 
zes zegels tellende serie Natuur-

bescherming, toegespitst op 
de fauna van de Galapagos-

eilanden. Van drie zegels zijn 
boekjes bekend.

Boekje 11

Het jaar daarop, op 28 januari, 
verschijnt er een serie van zes 
zegels met afbeeldingen van 
kikkers. Vier ervan komen ook 
in boekjes voor.

9 28.01.1993 10x300s, klompvoetkikker
10 28.01.1993 10x300s, glijdende boomkikker
11 28.01.1993 10x600s, zilveren buidelkikker
12 28.01.1993 10x600s, imbabura boomkikker

Er zou in 1993 ook nog sprake zijn geweest 
van een boekje met 10x100s en de afbeelding van 
een galapagos-schildpad. Maar dat is onzeker.

Vervolgens verschijnen er een aantal jaren geen nieuwe 
boekjes. Intussen is er eind negentiger jaren in het land 
een crisis ontstaan en kwam de nationale munt, de sucre, 
onder grote druk. Hoewel velen protesteerden, werd 

medio 2000 overgegaan naar de Amerikaanse dollar als 
nationale munteenheid. En dat is nog zo tot op de dag 
van vandaag.

13 16.02.2006 10x$0.40, Archeologische beelden, tarief binnenland
14 16.02.2006 10x$0.80, Archeologische beelden, tarief Amerika
15 16.02.2006 10x$1.00, Archeologische beelden, tarief Europa
16 16.02.2006 10x$1.20, Archeologische beelden, tarief wereld

Boekjes 13/16

Estampillas de Bolsillo (Postzegels op zak). De hoofdstad 
van Ecuador, Quito, verkreeg al in 1978 de eer tot 
Werelderfgoed verklaard te worden. Het is tevens de 
hoogste hoofdstad ter wereld. Niet voor niets spreekt 
men over ‘toca al cielo’ (raakt tot aan de hemel). Het 
hoogste punt van de stad ligt op 2840 meter boven de 
zeespiegel.

Boekje 17

Iets later, op 9 maart, werd de $0.40 
van de serie hiernaast ook gebruikt in 
een boekje ter ere van de schilder en 
beeldhouwer uit Ecuador  Oswaldo 
Guyasamin (1919-1999). 
Opvallend en ongewoon is dat reden 
van uitgifte (bestrijding armoede) 
en thema (archeologische beelden) 
èn zelfs de kaftillustratie ver uit 
elkaar liggen.  

17       09.03.2006 10x$0.40, Archeologische beelden

Beelden uit de pre-columbiaanse tijd (500 v Chr – 
500 n Chr) sieren een viertal op 16 februari 2006 
verschenen postzegels. De serie werd weliswaar 
uitgegeven in het kader van de strijd tegen de armoede, 
maar de kaftbedrukking van de bijbehorende boekjes 
vormen een eerbetoon aan Quito. Het gaat om vier 
boekjes:
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18 09.06.2006 10x$0.40, WK Voetbal Duitsland: Fifa-bokaal
19 09.06.2006 10x$0.80, WK Voetbal Duitsland: Embleem
20 09.06.2006 10x$1.00, WK Voetbal Duitsland: Mascotte
21 09.06.2006 10x$1.20, WK Voetbal Duitsland: Bokaal + vlaggen landen 

Boekjes 18/21

Ecuador kent maar liefst zo’n 4000 verschillende 
orchideeën. Meer dan welk land ook. Het was dus niet 
moeilijk een serie postzegels van tien verschillende 

Boekje 22 Boekje 23

22 29.09.2006 10x$0.30
   Orchideeën in Ecuador

23 01.11.2006 10x$0.30, Galapagos:   
   zwaluwstaartmeeuw,   
   blauwvoetgent

Het jaar 2006 was dus een druk boekjesjaar. Men moest 
er kennelijk enkele jaren van bekomen, want pas in 2009 
kwam er een vervolg. Een wat vreemde voortzetting ook. 
Het gaat om ‘boekjes’ (Michel noemt het Folienblätter) 
in een plastic hoesje, met soms een  bedrukt stukje 
karton als versteviging. Hoewel de term ‘boekje’ 
discutabel is, worden ze toch algemeen zo beschouwd.
Er komen er heel wat. Met allemaal dezelfde kenmerken: 
acht zegels (twee van 0.25, 0.50, 0.75 en $1.00), nominaal 

dus $ 5.00, zelfklevend (gestanst) en genummerd. Het 
drietal boekjes van 28 juli 2009 toont een veelheid aan 
motieven onder de naam: Bezienswaardigheden van 
de provincies. Met veel voorbeelden van flora en fauna 
(vogels, zeeleeuw, bloemen), maar ook landschappen, 
monumenten, maskers, een brug, een trein… Een 
walhalla voor motiefverzamelaars. De zegels zijn alleen 
in dit soort boekjes te koop. 

orchideeën te maken. Ze waren verkrijgbaar als blok  
in een boekje. Het betreft zegels van $0.30 per stuk.  
De prijs van het boekje was $ 3.50.

24 28.07.2009 2x0.25,0.50.0.75,1.00, Bezienswaardigheden provincies
25 28.07.2009 2x0.25,0.50,0.75,1.00, Bezienswaardigheden provincies
26 28.07.2009 2x0.25,0.50,0.75,1.00, Bezienswaardigheden provincies

Boekje 27 en 28

27 18.03.2011 2x0.25,0.50,0.75,1.00, Natuur Galapagos eilanden
28        18.03.2011 2x0.25,0.50,0.75,1.00, Natuur Galapagos eilanden

Deze boekjes komen voor in diverse varianten:
a.  Witte achtergrond
b.  Witte achtergrond, handstempel ‘8 sellos…’
c.  Zalmkleurige achtergrond, oplagecijfers met schreef 
    (afsluitend lijntje bij letter)
d.  Zalmkleurige achtergrond, schreefloze cijfers

Een nieuw tweetal komt uit op 18 maart 2011. De zegels 
zijn gewijd aan de natuur van de Galapagos eilanden. 
Op de kleine zegeltjes is weer een grote verscheidenheid 
afgebeeld. Enkele voorbeelden: fregatvogel, masker, 
zeeleeuw, pinguïn en schildpadden. 
De hierbij afgebeelde boekjes zijn nog voorzien van 
de plastic verpakking.

Er volgt nog een aardig aantal. Nu, in 2020, zijn we al 
aan boekje nummer 65 toe. In het volgende bulletin zet 
ik dit overzicht voort.
Ik moet overigens een voorbehoud maken wat betreft 
de volledigheid. Ik vind het bijvoorbeeld wat vreemd 

dat boekje 17 alleen is verschenen. Meer voor de hand 
liggend zou zijn dat er, zoals bij andere in die periode, 
vier boekjes bestaan. Maar aanwijzingen daarvoor heb ik 
nergens kunnen vinden. Ik roep lezers die meer weten of 
aanvullingen hebben, op dat te melden.

1514         Postaumaat - Bulletin nr. 188 - augustus 2020 Postaumaat - Bulletin nr. 188 - augustus 2020



Hangblokjes Nederland 

Het eerste hangblokje met het portret 
van Koning Willem Alexander 2020

door
Johan Schaminée

Inmiddels zijn sinds omstreeks juni 2020 via de website 
van de Collect Club de hangblokjes met het portret 
van koning Willem-Alexander met tariefwaarde 1 voor 
verzending binnen Nederland te bestellen met daarop 
het jaartal 2020 (Afb. 01-03). Het artikelnummer luidt: 
800051 en de verkoopprijs, overeenkomstig de huidige 
posttarieven € 9,10 voor een compleet blokje met  
10 zegels.

Vrij kort nadat ik had waargenomen dat de Collect 
Club deze zegelblokjes aanbood trof ik deze aan bij het 
PostNL agentschap in Boxmeer. Dat lijkt erop te wijzen 
dat de voorraad blokjes van 2019 inmiddels uitverkocht 
aan het raken is, in elk geval op het distributiepunt van 
PostNL. Merkwaardig is overigens wel dat de blokjes 

met tariefwaarde 2 voor verzending binnen Nederland 
en de blokjes met de tariefwaarde Internationaal nog 
niet via de Collect Club worden aangeboden, anders 
dan in het verleden met nieuwe edities van deze zegels. 
De zegels zijn, zoals gebruikelijk, gedrukt bij Walsall 
Security Printers in Offset. 

Of er ook nog een set doorgestanste zegels met de 
drie verschillende zegelwaarden verkrijgbaar komt 
via de website van de Collect Club zullen we moeten 
afwachten. Dat zal in elk geval niet eerder gebeuren  
dan dat ook de twee overige blokjes in de versie van 
2020 zullen zijn verschenen. 

Johan Schaminée, 27.07.2020

Nu blijkt Denemarken iets vergelijkbaars te hebben: de 
Quick brev. Tot in juni 2016 kende men het zogenaamde 
A-tarief, maar in diezelfde maand kwam daar de Q-brief 
voor in de plaats. Het gebruik van zo’n zegel zorgt ervoor 
dat het poststuk de volgende werkdag bezorgd wordt. 
Zes dagen per week.
Normaal doet de Deense PostNord daar tot vijf dagen 
over. Erg lang, als je het mij vraagt, voor dit kleine 
landje. En niet echt goedkoop: 10 Deense kronen 
(= € 1.35).
De Q-brief dient gefrankeerd te worden met de Q-zegel. 
Deze zijn per tien verkrijgbaar in een boekje. De prijs 
ervan is 29 kronen (= € 3.90). De Finse pluszegel moet 
men naast de gewone zegel plakken en kan gewoon in 
een brievenbus gedaan worden. In Denemarken moet 
de Q-brief bij het postkantoor afgegeven worden. Wel 
wat lastig, ofschoon het land 1200 postkantoren telt.
In 95% van de gevallen wordt de Q-brief ook de 
volgende werkdag bezorgd. Men is er zelfs trots op en 
beschouwt deze service als bijna uniek in de wereld.

PostNL doet het zo slecht nog niet…
en is ook niet te duur
In het februarinummer schreef ik over de Finse 
pluszegels. Briefpost doet er in Finland een dag of vier 
over en met behulp van de pluszegel kan dit twee dagen 
worden. Wel een duur grapje: € 1.75 normaal tarief 

Fins boekje met zes pluszegels

Quick brev Denemarken

+ € 1.50 (pluszegel). Op dit punt doet Nederland het 
veel beter: prijs voor een normale brief € 0.91 en de 
overkomstduur bijna altijd één werkdag (behalve de 
maandag, maar wel op zaterdag).  

Afb. 01 Afb. 02 Afb. 03
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Postzegelboekjes 2020 30-07-20

LAND                  DATUM       CATALOGUSNR.           MOTIEF NOMINAAL INHOUD

05-08-20 POSTZEGELBOEKJES 2020 
 
LAND                 DATUM      CATALOGUSNR.          MOTIEF                                                        NOMINAAL         INHOUD 

                 
 
ÅLAND sep 4 38  Vier jaargetijden (bomen Esplanade)  EUR (12.40) 8x local post (€1.50) 
ALDERNEY jul 23 28 P 80e Verjaardag Slag om Engeland  GBP 18.80 4x50, 68. 70, 85, 95p,£ 1.02 
AUSTRALIË jan 2 917 P Huwelijkszegels, prestigeboekje             (+0.75) AUD 35.95 20x $2.20 
 jan 2 818 Z Wenszegels: teddybeer  AUD 11.00 10x $1.10 
 jan 2 919 Z Wenszegels: ballon  AUD 11.00 10x $1.10 
 jan 2 920 Z Wenszegels: geschenk  AUD 11.00 10x $1.10 
 jan 2 921 Z Wenszegels  feestje vieren  AUD 11.00 10x $1.10 
 jan 2 922 Z Wenszegels: rozen  AUD 11.00 10x $1.10 
 jan 2 923 Z Wenszegels: bloesem:  AUD 11.00 10x $1.10 
   jan 2 924 Z Wenszegels: champagneglazen  AUD 11.00 10x $1.10 
  feb 4 925 P Befaamde sportcommentatoren  AUD 26.95 ? 
  febr ? 926 Z Hulp na branden      voor hulpfonds $2 per b. AUD (5.50) 5x $1.10 
 feb 11 927 Z Transcontinentale Spoorweg  AUD 22.00 20x $1.10 
 feb 18 928 Z Medicinale innovaties  AUD 22.00 20x $1.10 
  mrt 24 929 Z Stadions: Rod laver Arena, Melbourne (tennis) AUD 11.00 10x $1.10 
 mrt 24 930 Z Stadions: Adelaide Oval (cricket)  AUD 11.00 10x $1.10 
 mrt 24 931 Z Stadions: Anna Meares Velodrome, Brisbane AUD 11.00 10x $1.10 
 mrt 24 932 Z Stadions: Sydney Olympic Park Aquatic Centre AUD 11.00 10x $1.10 
 apr 14 933 Z Anzac Dag: accordeonboekje              (+$4.00) AUD 48.00 49x $1.10 
 apr 15 934 Z Legendarische comedians: Adam Hills  AUD 11.00 10x $1.10 
 apr 15 935 Z Legendarische comedians: Noeline Brown  AUD 11.00 10x $1.10 
 apr 15 936 Z Legendarische comedians: Magda Szubanski AUD 11.00 10x $1.10 
 apr 15 937 Z Legendarische comedians: Garry McDonald AUD 11.00 10x $1.10 
 apr 21 938 Z Vogelplaatjes: zwarte zwaan  AUD 11.00 10x $1.10 
 apr 21 939 Z Vogelplaatjes: kaketoe  AUD 11.00 10x $1.10 
 apr 21 940 Z Vogelplaatjes: honingeter  AUD 11.00 10x $1.10 
 apr 21 941 Z Vogelplaatjes: adelaar  AUD 11.00 10x $1.10 
 apr 21 942 Z Vogelplaatjes: kookaburra  AUD 11.00 10x $1.10 
 apr 21 943 Z Vogelplaatjes: brolgakraanvogel  AUD 11.00 10x $1.10 
 apr 29 944 Z Thomas Cook: Endeavor Voyage 250 jaar  AUD 5.50  5x $1.10 ? 
 mei 19 945 Z Burgerwetenschap: Questa Game  AUD 11.00 10x $1.10 
 mei 19 946 Z Burgerwetenschap: Biodiversiteit  AUD 11.00 10x $1.10 
 mei 19 947 Z Burgerwetenschap: Vlinderproject  AUD 11.00 10x $1.10 
 mei 19 948 Z Burgerwetenschap: Muskieten zoeker  AUD 11.00 10x $1.10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Azoren 28 
 
   
AZOREN jan 8 28 Z Harmonicaboekje met ‘oude’zegels  EUR (26.80) 30x E20g (0.86) 
BOSN HERC Fed mei 7 29  Europa 2020: oude postroutes  BAM 15.00 6x2.50b 
CANADA jan 13 741 Z From Far and Wide 2020: vijf motieven:  CAD (9.20) 10x P ( 92c) 
 jan 13 742 Z From Far and Wide 2020: Kootenay Nat. Park CAD 7.80 6x $1.30 (US-tarief0 
 jan 13 743 Z From Far and Wide 2020: Vuurtoren  CAD 11.64 6x $1.94 (oversized) 
 jan 13 744 Z From Far and Wide 2020: Cabot Pad  CAD 16.26 6x $2.71 (internationaal) 
 jan 17 745 Z Jaar van de rat  CAD (9.20) 10x P (92c) 
 jan 17 746 Z Jaar van de rat  CAD 16.26 6x $2.71 (internationaal) 
 jan 24 747 Z Zwarte geschiedenis: ijshockey   CAD (9.20) 10x P (92c) 
 mrt 2 748 Z Welkom aan de lente: dahlia  CAD (9.20) 10x P (92c) 
 apr 24 749 Z EID-boekje (feestdagen moslims)  CAD (9.20) 10x P(92c) 
 apr 29 750 Z V-E-dag (overwinning in Europa)  CAD (9.20) 10x P(92c) 
 mei 7 751 Z Group van 7schilders)  CAD (6.44) 7x P(92c) 
 mei 20 752 Z Geschiedenis van de radio  CAD (9.20) 10xP (92C) 
CHINA jan 5 57  Jaar van de Rat  CNY 12.00 19x 1.20 yen 
CHRISTMAS ISL jan 8 SP 13 P Jaar van de rat  AUD 29.95 ? 
CYPRUS mei 4 52  Europa 2020: oude postroutes  EUR 3.92 4x€0.34, 4x€0.64 
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DENEMARKEN mei 11 P19 P Werelderfgoed Unesco                             049kr) DKK 199.00 5x30 kr + kleurenproeven 
DUITSLAND jan 2 116 Z Ludwig von Beethoven, 250ste  geboortedag  EUR 8.00 10x €0.80 
 jan 2 117 Z Ernst Barlach, 150ste  geboortedag  EUR 27.00 10x €2.70  
 feb 6 118 Z De wolf en de 7 geitjes  EUR 12,00 10x €0.80 + €0.40 
 apr 2 119 Z Twee grijsnuances?  EUR 11.00 10x €1.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dld. 120 
 
 
 mei 7 120 Z Sport 2020: nieuw op de Ol. Spelen  EUR 4.70 €0.80+0.40,0.95+045,1.55+0.55 
ECUADOR ? 64 Z Lago agria (Amazonegebied)  USD 5.00 2x$ 0.25, 0.50, 0.75. 1.00 
FAERÖER feb 24 67 Z Noorden 2020: zeehondjes  DKK 120 6x20kr 
 apr 27 68 Z Europa 2020: oude postroutes  DKK 111 3x17kr, 3x20kr  
 sep 21 69 Z Kazuifels II: violet en wit  DKK 96 3x12, 3x20kr 
FINLAND jan 22 159 Z Moomin-strip: bescherming Oostzee  EUR (9.60) 6x binnenland (€1.60) 
 jan 22 160 Z Valentijnsdag: kleuren van vriendschap  EUR (9.60) 6x binnenland (€1.60) 
 jun 3 161 Z Made in Finland: Finse innovaties  EUR (10.50) 6x international (€1.75)  
FRANKRIJK jan 6 3160 Z Vlindermotieven  EUR (13.92) 12x prio (€ 1.16) 
 jan 13 1598 c10 Z Marianne groen: kaft over Abonnementen  EUR (11.64) 12x lettre verte (€ 0.97) 
 feb 10 3161 Z Dieren in de natuur  EUR (11.64) 12x lettre verte (€ 0.97) 
 feb 10 1599 c12 Z Marianne rood: Kies postzegel 2019  EUR ((13.92) 12x lettre prio (€ 1.16) 
 mrt 9 3162 Z Curiositeiten  EUR (11.64) 12x lettre verte (€ 0.97) 
 mrt 16 1598 c11 Z Marianne groen: kaft met de postzegel op stap EUR (11.64) 12x lettre verte (€ 0.97) 
 apr 6 3163 Z Vogeleieren  EUR (11.64) 12x lettre verte (€0.97) 
 apr 6 1599 c13 Z Marianne rood: kaft Collection de France  EUR (13.92) 12x lettre prio (€1.16) 
 mei 4 3164 Z Bloemen (Kleuren van de kosmos)   EUR (11.70) 12x lettre verte (€0.97)   
 mei 18  2064 Z Rode Kruis  EUR (11.70) 10x lettre verte + € 2.00 
 mei ? 1598 c12 Z 12x Marianne groen: kaft Paris Philex 2020  EUR (11.64) 12x lettre verte (€0.97) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   F 3165 
 
 
 jun 05 3165 Z Vakantiezegels  EUR (11.64) 12x lettre verte (€0.97) 
 jul 13 1598 c13 Z 12x Marianne groen, kaft Patrimoine  EUR (11.64) 12x lettre verte (€0.97) 
 jul 27 3166 Z Konijnenboekje  EUR (11.64) 12x lettre verte (€0.97) 
 aug 17 1599 c14 Z Marianne rood: La Terre et les hommes  EUR (13.92) 12x lettre prio (€1.16) 
 aug 31 3167 Z  Vuurtorens langs de Franse kust  EUR (13.92) 12x lettre prio (€1.16) 
 okt 5 ? Z Rode Kruis  EUR ? ? 
 okt 19 3168 Z Stoomvoertuig van Cugnot (1770)  EUR ? ? 
GR. BRITT. jan 21 PM 73 Z Videospelen  GBP (4.20) 6x 1st (70p 
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 feb 11 DY 32 P Kijk op het universum                             (+1.28) GBP 16.10 2x1p,5p,10p,4x2p,6x1st(70), 
       2x2nd (61),2x£1.25,1.55,1.60 
 mrt 10 PM 74 Z Klassieke zegels: Penny Black, blue,red  GBP (4.20) 6x 1st (70p) 
 mrt 17 PM 75 Z James Bond  GBP (4.20) 6x 1st (70p) 
 mrt 17 DY 33 P James Bond                                             (+1.81) GBP (16.99) 2x2p,7x1st *70p),4x2nd((61p),, 
       2xÆ1,55, 1x£1,50,2x£1.60 
 mei 8 DY 34 P Einde Tweede Wereldoorlog                   (+1.64) GBP (19.80) 4x5p,2x50p,4x1st (76p), 
       2x2nd (65p), 2x£1.42,6x£1.63 
 mei 28 PM 76 Z Coronation Street  GBP (4.56) 6x 1st (76p) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             GB DY 35 
 
 jul 9 DY 35 P Rockgroep Queen                                    (+1.68) GBP 19.10 4x1p,10x1st (76p),6x£1.63 
 jul 9 PM 77 Z Rockgroep Queen   GBP (4.56) 6x 1st (76p) 
GRIEKENLAND mrt 24 135 Z Winterbestemmingen  EUR (9.00) 10x binnenland (90c) 
 mei 8 136  Europa: Postschepen 19e eeuw  EUR 13.00 2x €2.00 en €4.50. 
 jul 13 137 Z Populaire bestemmingen en attracties I  EUR (10.00) 10x Intern Priority B (€1.00) 
 jul 13 138 Z Populaire bestemmingen en attracties II  EUR (10.00) 10x Intern Priority B (€1.00) 
GROENLAND sep 14 52  Europa: oude postroutes (Charles Lindbergh) DKK ? ? 
HONGKONG mrt 3 119 P 100 Jaar Reclassering in Hongkong        HKD 53.00 ? 
 mrt 10 121         uitgesteld P 100 Jaar Christelijke Meisjes Ver.        (+32.40) HKD 48.00 1x $2.00, #.70, 4.90, 5.00 
IERLAND jan 30 222 Z Love and Marriage  EUR (10.00) 10xN (€1.00) 

Korea N 247 
 
KOREA N feb 5 247  Vervoersmiddelen: tram, trolleybus   (+50 won) KPW 250 4x 50 won 
 apr 8 248  Verkeersregels (trein, bus, fiets…)     (+50 won) KPW 280 1x30, 50, 60, 90 won 
MACAO jan 16 19  Jaar van de Rat                                      (+6.00p) MOP 40.00 2x2.50-4.00-4.50-6.00 pat. 
MADEIRA mei 21  31 Z Harmonicaboekje met ‘oude’ zegels  EUR (25.80) 30x E20g (0.86) 
MAN, EILAND mrt 16 96 Z Kunstschool Douglas  GBP (5.70) 10x first (57p) 
MONACO jan 6 20 Z Nieuwe permanente zegels  EUR (11.60) 10x prio (€ 1.16) 
NEDERLAND mrt 23 PR 86                      P Oude landkaarten                                     (+3.45) EUR (12.45) 6x 1 Internationaal (€1.50) 
 apr 4 PR 87 P 75 Jaar bevrijding                                    (+1.53) EUR (12.45) 12x 1 (€0.91) 
 mei 11 PR 88 P Oude postroutes (Europa)                       (+3.45) EUR (12.45) 6x 1 Internationaal (€1.50) 
 jun 15 PR 89 P Typisch Nederlands: lekkernijen            (+3.35) EUR (12.45) 10x 1 (€0.91) 
 aug 17 PR 90 P Fietspostzegels  EUR (12.45) ? 
 okt 15 PR 91 P Dag van de Postzegel  EUR (12.45) ? 
NW. ZEELAND apr 1 205 P Einde Wereldoorlog II 75 jaar                (+0.50) NZD 39.50 15x $1.30 
NOORWEGEN apr 17 206 Z Orka (Noorden-boekje)  NOK (260) 10 x Europa (26kr) 
 sep 17 207 Z Onderzoek, innovatie, technologie  NOK ? ? x 17.00 kr 
 nov 6 208 Z Kerstboekje  NOK ? ? x 17.00 kr 
NW CALEDONIË jan 13 34 Z Iconen van Nieuw-Caledonië  CFP 660 6x110F 
OOSTENRIJK apr 1 50 Z Klederdracht accessoires: zakhorlogeketting EUR 3.40 4x €0.85 
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 apr 1 51 Z Klederdracht accessoires: ganzenveer hoed  EUR 8.50 10x €0.85 
 apr 1 52 Z Klederdracht accessoires: bolhoed in koets  EUR 21.25 25x €0.85 
 apr 1 53 Z Klederdracht accessoires: kokervormig tasje EUR 4.00 4x €1.00 
 apr 1 54 Z Klederdracht accessoires: halssnoer  EUR 50.00 100x €0.50 
 apr 1 55 Z Klederdracht accessoires: rijglaars  EUR 5.40 4x €1.35 
 apr 1 56 Z Klederdracht accessoires: zakmes  EUR 67.50 50x €1.25 
 apr 1 57 Z Klederdracht accessoires: borduurwerk  EUR 7.00 4x €1.75 
 apr 1 58 Z Klederdracht accessoires: gebreide sokken  EUR 7.20 4x €1.80 
 apr 1 59 Z Klederdracht accessoires: Tiroler hoed  EUR 8.40 4x €2.10 
 apr 1 60 Z Klederdracht accessoires: roktasje  EUR 11.00 4x €2.75 
 apr 1 61 Z Klederdracht accessoires: knipmes  EUR 68.75 25x €2.75 
 apr 1 62 Z Klederdracht accessoires: hoedversiering  EUR 17.20 4x €4.30 
PORTUGAL feb 28 107 Z Benfnca 37e kampioenschap  EUR (6.36) 12x N20g (€0.52) 
 feb 28 108 Z Stripfiguur: Harley Quinn  EUR (2.12) 4x N20g (€0.53) 
 mrt 31 109 Z Stripfiguur: Joker  EUR (2.12) 4x N20g (€0.53) 
 apr ? 110 Z Stripfiguur: Flash  EUR (2.12) 4x N20g ( 01280.53) 
 jun ? 111 Z Stripfiguur: Batman  EUR ? 
 jul ? 112 Z Stripfiguur: Super-Woman  EUR ? 
 aug ? 113 Z Stripfiguur: Super-Man  EUR ? 
SINGAPORE jan 8 100 Z Jaar van de Rat  SGD 3.00 10x1st local (30c) 
SLOWAKIJE mrt 13 95  Pasen  EUR (6.50) 10x T2 50g (€0.65) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slowakije 96                                                                                                                           Tsjechië 204 
 
 apr 16 96  Europa  EUR 7.20 6x €1.20 
 nov 13 97  Kerstmis  EUR ? ? 
SPANJE mrt 13 84 Z Charmante stadjes 2020 (accordeonboekje)  EUR (2.60) 4x tarief A (€0.65) 
 mrt 30 85 Z Route Pelgrimage in Noord-Spanje  EUR (5.60) 4x tarief a(€0.65) + A2 (€ 0.75) 
TSJECHIË jan 20 201  Postzegeltraditie: B. Housa  CZK (152) 8xA (19kr) +4 vignetten 
 jan 20 202  Josef Čapek, 1887=1945  CZK (270) 6xZ (45kr) 
 feb 1 203  Postuniformen  CZK (190) 10xB (19kr) 
 apr 22 204  Giftige paddenstoelen  CZK (190) 10xB (19kr) 
 sep 2 205  50 Jaar Muziekkband  CZK ? ? 
 okt 21 206  Vervoersmiddelen  CZK ? ? 
USA feb 21 446 Z Wilde orchideeën, 10 soorten  USD (11.00) 20s for ever (55c) 
 ? ? Z Groente en fruit, 10 soorten  USD ? 20x ? 
VATIKAAN nov ? 28  Kerstmis 2020  EUR ? ? 
VER.NATIES sep 4 67, New York 23 P Werelderfgped: Rusland  USD ? ? x 55c, ? x $1.20 
 sep 4 68, Genève 23 P Werelderfgoed: Rusland  CHF ? ? x 1.00, ? x 1.50 
 sep 4 69, Wenen, 23 P Werelderfgoed: Rusland  EUR ? ? x 0.90, ? x 1.80 
VIETNAM feb 14 42  Liefdeszegel, type 1, randbedrukking op roze VND 40.000 10x4000d 
 feb 14 42  Liefdeszegel, type 2, randbedrukking op wit VND 40.000 10x4000d 
 mrt 31 44  Covid 19 booklet  VND 76.000 4x15.000,4x4.000 
 apr 22 45  Lenin, 150e geboortedag  VHD 40.000 10x4000d 
 mei 16 46  Ho Chin Minh  VHD 40.000 10x4000d 
ZWEDEN jan 9 668 Z Hartelijke groeten  SEK (110) 10x brev (11kr) 
 apr 30 669 Z Hilma af Klint (abstracte schilderkunst)  SEH 110 5x 22kr 
` apr 30 670 Z Sportieve activiteiten  SEK (110) 5x brev (11kr) 
ZWITSERLAND mei 7 195 z Pro Patria 2020:culturele erfenis  CHF ? ? 
 
 

P =  prestigeboekje 
PP= prestigeboekje met persoonlijke zegels 

* = nieuw land of gebied   p = Pakje: 20 strips van vijf zegels, bijeen geniet 
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a = telblok op elk 25/50e boekje      Z = boekje met zelfklevende zegels 
b = komt voor links/rechts of boven/onder geplakt     V = vouwboekje (USA: convertible booklet) 
c = komt voor met of zonder nummer op marge, en al of niet doorgeperforeerde marge 
                                                                                                                                                                                                                Walter de Rooij 
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Automaatstroken Buitenland door
Daniel Huyge

De FRAMA FE-1410 automaat Aangetekende eerste dag enveloppe

Bij de pijl ontbreekt een golfje

Spaanse FRAMA automaatstroken  
De navolgende bijdrage van Daniel Huyge maakt deel 
uit van zijn met Groot Zilver bekroonde verzameling 
automaatstroken in Wetteriana op 15 – 16/06/2019. 
Hij neemt hiermee eveneens deel aan Antverpia 2021. 
Het gaat om de Spaanse FRAMA-uitgifte. Op 

15 september 1989 heeft de Spaanse Post twee 
automaten van het Zwitserse merk FRAMA in de hal 
van het hoofdpostkantoor in Madrid geplaatst. De 
automaten gaven stroken af door inworp van munten 
van 1, 5, 25 en 50 peseta’s. Men kon alle waarden kiezen 
tussen 1 en 99 peseta’s. 

Bij het minutieus bekijken van de voordruk op de 
strokenrollen konden interessante afwijkingen worden 
gevonden. Hierbij gaan afbeeldingen van enkele van 
die afwijkingen.

Een onderbreking in de golflijntjes

Een witte lijn,  veroorzaakt door de lasrand van de drukcylinder 

Ook zijn er stroken die geen onderdruk hadden. Het 
kwam bij FRAMA machines wel vaker voor dat de 
fabriek een blanco rol meeleverde, wellicht voor test- 
en trainingsdoeleinden. Het was natuurlijk niet de 
bedoeling dat die daadwerkelijk aan het publiek werden 

verkocht. Toch was dat in Spanje wel het geval en niet 
alleen daar. Deze witte stroken zijn ook bekend van 
bijvoorbeeld  Ierland, Aland en Turkije. Er zijn zelfs 
drie typen: B, C en E-papier. Zij werden alleen in 
Madrid gebruikt.

De Spaanse Post was van 2-10 juni 1990 
ook vertegenwoordigd op de Belgica ’90 
tentoonstelling in Brussel. De Spaanse stroken 
konden daar worden voorzien van een 
gelegenheidsstempel met een impressie van 
het Atomium. Het gaat om een strook met mat 
papier en eentje met glanzend papier.

Minstens zo interessant waren de perforaties die 
de Spaanse post op de stroken aanbracht, die op 
tentoonstellingen werden uitgegeven. 
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Tijdens de Spaans-Britse tentoonstelling 
van 31 oktober tot  5 november 1990 werd 
bijgaande brief binnen Spanje verzonden 
met tarief 25 peseta’s en zo’n perforatie.

Op 8 juli 1991 drukte de machine de bovenzijde 
van de stroken niet geheel af, waardoor er geen 
kaderrand was en half gedrukt ESPANA.

De mooiste afwijkingen zijn toch de hierbij getoonde 
ongesneden strippen waarop diverse misdrukken elkaar 
opvolgen. Het inktlint had op die dag nieuwe inkt 
gekregen. Doordat de nieuwe papierrol foutief werd 
ingezet en het lint gedeeltelijk voor het mes kwam te 
zitten was dit het resultaat. Aan het eind liep er helemaal 
niets meer: geen opdruk meer aan het eind van het 
drukproces (rechter strip). Er bleef een grote rode vlek 
over van het drukproces.

En tot slot is zo’n strip op brief een bijzonder exemplaar 
voor elke verzameling, mede doordat de datum in het 
stempel aangeeft wanneer deze storingen zich in de 
automaat hebben voorgedaan.

Nieuwe recente uitgiften 

Beleef de natuur: Nederlandse watervogels

Onlangs verscheen postset 10 in de reeks Beleef de natuur, 
uiteraard weer met illustraties van Michelle Dujardin en 
thans met als thema Nederlandse watervogels (Afb. 01). 
Op de zegels zijn afgebeeld een fuut, een zwaan (zowel 
op een zegel als op de rand van het zegelblokje en een 
eend. Ook deze aquarellen van de genoemde vogels zijn 
opnieuw zeer fraai en levensecht. 

Ook dit zegelvelletje is gedrukt in Offset bij JESP te 
Haarlem. Het artikelnummer bij de Collect Club is 
800028 en de verkoopprijs bedraagt € 4,95. Daarvoor 
ontvangt u naast het zegelvel ook 3 ansichtkaarten met 
daarop de afbeeldingen van de genoemde watervogels. 
Ook deze postset wordt eenmalig per klant gratis 
meegeleverd bij een bestelling van tenminste € 15,00 bij 
de Collect Club, binnen de actieperiode en zolang de 
voorraad strekt.

Johan Schaminée  27.07.2020

Postsets c.a. door
Johan Schaminée 

De beide FRAMA automaten bleven in gebruik tot 
15 januari 1990, een looptijd derhalve van slechts vier 
maanden. Daarna zijn ze herplaatst, maar ze werkten 
met grote storingspauzes uiteindelijk tot eind 1996.

2524         Postaumaat - Bulletin nr. 188 - augustus 2020 Postaumaat - Bulletin nr. 188 - augustus 2020



Hetzelfde gebouw als op de internetstrook siert de 
voorzijde van een Duitse kalender 2020. 

De Duitse Post biedt klanten ook de mogelijkheid om 
online stroken met een afbeelding te bestellen. Men 
kan op www.internetmarke.de een eigen afbeelding 
uploaden en thuis printen, in zwartwit of in kleur. In dit 
geval staat er een reliëf van de bekende Brandenburger 
Tor in Berlijn op. Deze stroken kunnen niet met water 
worden afgeweekt!

Internetstroken in het Buitenland door
Hens Wolf

Internetstroken zijn geen specifiek Nederlands 
fenomeen. Ook in andere landen heeft men hiermee 
zo zijn ervaringen. Dit resulteert in een bonte veelheid 
aan soorten stroken met een nog bontere veelheid aan 
motieven. Ik loop er enkele hierna door.

België
België kent grootformaat stroken met tanding rondom. 
Op de eerste staat een foto van de Vallée de la Hoegne. 
Het is een natuurgebied ten zuidoosten van Luik met 
prachtige wandelpaden en bergbeken.

En wat te zeggen van dit jonge katje.

Duitsland
Ook in Duitsland komen stroken met tanding voor, 
zoals die met een landgoed op het eilandje Mainau. De 
naam Mainau staat rechts onder op de strook in de vorm 
van een puntige kroon. Het eilandje ligt in de Bodensee 
in Zuid-Duitsland en is bekend als ‘Blumeninsel’ 
(bloemeneiland). 

Luxemburg
Ook hier betreft het een strook 
met schijntanding en een uiterste 
geldigheid: ‘valide jusqu’au 
21/11/18. Het betreft een 
afbeelding van de Philharmonie 
de Luxembourg, zeg maar het 
Concertgebouw.

Frankrijk
Op de Franse internetstroken staat ‘Affranchi par 
MonTimbrenLigne’(= gefrankeerd met mijn online 
postzegel). In dit geval is het actuele thema energie en 
groene aarde afgebeeld. De strook met de windmolens 
heeft ronde hoeken, die met de aarde is rechthoekig. 
Beide hebben een rechthoekig kader. Onderaan staat op 
de zegels de geldigheidsduur: Validité 14 01 2014.

Ook de strook met het schilderij ‘Korenvelden en 
Cypressen’ van Vincent van Gogh heeft ronde hoeken, 
maar het kader wordt gevormd door schijntanding. Er 
staat geen uiterste geldigheidsdatum op.

Er bestaan drie versies van dit schilderij, alle drie 
geschilderd in Saint-Rémy-de-Provence in 1889 tijdens 
de periode waarin Van Gogh daar in het psychiatrisch 
ziekenhuis verbleef. Hij was voor hij aan het schilderij 
begon al enige tijd gefascineerd door de Italiaanse 
cypressen in Zuid-Frankrijk. Op 25 juni 1889 schreef hij 
aan zijn broer Theo: 

De cypressen houden mij steeds bezig; ik zou er iets 
van willen maken als de zonnebloemen, want het 
verbaast mij dat men ze nog niet geschilderd heeft zoals 
ik ze zie. Ze zijn mooi wat lijn en proportie betreft, 
als een Egyptische obelisk. En het groen is van een 
zo gedistingeerde kwaliteit. Het is de donkere noot in 
een zonnig landschap, maar het is een van de donkere 
noten die het interessantste zijn en het moeilijkste om te 
treffen, die ik me kan voorstellen. En wel moet men ze 
zien tegen het blauw, beter gezegd in het blauw. 

Verenigde Staten
Door de jaren heen zijn er in Amerika stroken 
verschenen met talloze motieven. Sommige zijn heel 
herkenbaar als natuurwonderen.
Zo is daar Half Dome in Yosemite National Park 
(Californië). Gletsjers hebben zolang tegen de berg 
aangeschuurd, dat hij als het ware met een groot mes 
doormidden lijkt te zijn gesneden, vandaar de naam. 
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Wist u dat aan de achterkant van het 
topgedeelte een soort touwladder hangt? 
Vooral als je daar weer naar beneden 
moet kijk je recht de diepte in. Wel een 
inspannende belevenis, waarvoor mijn 
vrouw en ik vanuit het dal meer dan 
12 uur naar de top en terug nodig 
hadden.

Dan is er ook nog Mount Rushmore (South Dakota). 
Het toont de 18 meter hoge, uit graniet gehakte 
portretten van vier Amerikaanse presidenten: George 
Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt en 
Abraham Lincoln.
Op 4 oktober 1927 begonnen de werkzaamheden. 
Beeldhouwer Gutzon Borglum kreeg hulp van vier-
honderd arbeiders. Zij gebruikten dynamiet, drilboren 
en beitels. Er werd in totaal vierhonderd ton graniet van 
de berg verwijderd. Tijdens de Grote Depressie begin 
jaren ’30 stagneerde het werk. Pas in 1934 werd het 
eerste portret onthuld, dat van George Washington. 
Het hele werk was tenslotte af in oktober 1941.

Minder bekend is de Gateway Arch in St. Louis 
(Missouri). 

De pioniers die in de 19e eeuw met hun huifkarren 
naar het westen van Amerika trokken, moesten 
halverwege het Amerikaanse continent de Mississippi 
rivier oversteken. Ze kwamen toen aan de rand van het 

Ook bijzonder zijn de natuurstenen 
bogen van Arches National Park 
(Utah). De meest delicate ervan is de 
16 meter hoge Delicate Arch. Hij is 
bereikbaar over een woestijnpaadje dat 
langzaam overgaat in een rotspad en 
daarna in smalle rotsrichels, totdat je 
ineens voor de Arch staat.

Delicate Arch is ook terug te vinden op 
de nummerborden van de staat Utah.

door indianenstammen bevolkte gebied. Op die plek 
staat nu de Gateway Arch. Hij lijkt op een poot van 
de M van McDonalds. Hij is ontworpen door de Fins/
Amerikaanse architect Eero Saarinen en is gebouwd 
tussen 1963 en 1965. Hij is 192 m hoog en aan de basis 
ook 192 m breed. Met een smal ingenieus liftje kun je in 
één van de poten helemaal naar boven en uit een paar 
smalle raampjes de verre omgeving zien.

kon ik via de ver-
zamelsite Delcampe 
de strook met speci-
men opdruk (afb. 5) 
bemachtigen.

Verrassend was dat 
er kennelijk nog een 
rol automaatstroken 
uit 2007 in het 
postkantoor lag. Een 
strook die in 2007 
was uitgegeven in 
verband met een 
postzegel-tentoon-
stelling in Dole 
kreeg ik toegestuurd 
met de nieuwe print-
opdruk uit de Lisa 2 
automaat, dus met datamatrix. Op de strook (afb 6) 
ziet u Louis Pasteur afgebeeld staan met het stadsgezicht 
van Dole op de achtergrond.

Automaatstroken buitenland   door
Joost Hoogendoorn

(afb. 1)

Frankrijk
De Corona Pandemie heeft de wereld in zijn greep. Des-
ondanks wist La Poste de automaatstrook die bedoeld 
was voor de wegens Corona uitgestelde filatelistische 
voorjaarbeurs in Dole alsnog uit te brengen.  

De oorspronkelijk geplande uitgiftedatum was 
27-03-2020. De eerste dag van uitgifte moet nu ergens 
in juni 2020 zijn geweest, vanuit postkantoor Dole 
Grevy. Ook nu zijn er weer twee printvarianten, het 
gevolg van het gebruik van diverse automaten. Op 
afbeelding 1  ziet u een strook beprint door de Lisa 2 
automaat en op afbeelding 2 een strook beprint door 
de Nabanco automaat van het postkantoor. Als u de 
printopdruk ‘lettre prioritaire internationale’ uitvergroot 
bekijkt, dan ziet u dat de opdruk van de Nabanco au-
tomaat (afb. 3) wat compacter is. De letters staan dichter 
op elkaar dan die van de Lisa 2 opdruk (afb. 4). Verder 

(afb. 2)

(afb. 5)

Aland
Aland post bracht op 
3 februari van dit jaar 

4 stroken uit met veld-
bloemen erop afgebeeld 
(afb. 7). De stroken zijn 

gedrukt in vierkleuren off-
set door Walsall security 
printing en worden in 2 

Alandse postkantoren en 
via de filatelistische dienst 

van Aland post te koop 
aangeboden. 

(afb. 3)

(afb. 4)
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Gibraltar, de kanaaleilanden Jersey 
en Guernsey en Isle of Man
Een bijzondere dag was de dag waarop 
het 75 jaar geleden was dat Duitsland zich 
overgaf aan de geallieerden. De overeen-
komst tot militaire overgave werd door 
de Duitsers op 7 mei 1945 ondertekend in 
Reims en op 8 mei 1945 nog eens in Berlijn. In Groot 
Brittannië wordt 8 mei VE day genoemd oftewel ‘Victory 
in Europe day’. Voor Gibraltarpost was het een aanleiding 
voor de uitgifte van een automaatstrook op 8 mei 2020 
met de speciale print ‘VE day 75th’ (afb. 18).  

Ook Jersey Post en Guernsey Post grepen het 75 jarig 
jubileum van de overgave door Nazi Duitsland aan 
om ter gelegenheid hiervan automaatstroken met een 
speciale print uit te geven. Voor de kanaaleilanden 
betekende de overgave ook een bevrijding. De kanaal-
eilanden waren de enige delen van het Britse rijk die in 
de tweede wereldoorlog bezet werden door Nazi Duits-
land. Na de overgave op 7 en 8 mei 1945 gaven de Duitse 
bezetters van de kanaaleilanden zich op 9 mei 1945 ook 
over zonder een schot te lossen. Voor de eilandbewoners 
is 9 mei dus Liberation day.

Jersey Post bracht op 7 mei 2020 automaatstroken 
uit met speciale print:
-  De standaardstrook met de vlag van Jersey erop 
 afgebeeld met de print ‘Liberation 75   
   1945-2020’ (afb. 19)
-  De stroken uit de wapenreeks (The Crest of Jersey 
 stroken) met de print 
    ‘Libéthâtion 75 1945 – 2020’ (afb. 20).  Libéthâtion 
 is Jèrriais, de lokale taal, voor Liberation.
De strook met speciale Liberation print van Guersey 
Post ziet u op afbeelding 21.

Wat het 75 jarige overwinnings- en bevrijdingsjubileum 
overschaduwde was de nog steeds heersende Corona 
Pandemie. In het vorige nummer heeft u al enkele post-
zegels gezien die in verband met de pandemie waren 
uitgegeven. IOM Post gaf op 4 mei als eerste post-
administratie een reeks automaatstroken uit, gewijd  

aan de Corona Pandemie. De uitgifte werd gecom-
bineerd met postzegels waarop dezelfde afbeeldingen 
staan. Met een tiental kernwoorden wordt aangegeven 
hoe men zich door de pandemie heenslaat.  
Op afbeelding 22 en 23  ziet u hoe de stroken uit de  
automaat komen. Door gebruik van diverse automaten 
zijn er ook varianten in de opdrukken. Bovendien 
komen de stroken ook met voorgedrukte waarde voor, 
als rolzegel. Helaas kan ik er nu geen voorbeelden  
van laten zien.

(afb. 18) (afb. 19)

(afb. 21)

(afb. 25)

(afb. 22) (afb. 23)

(afb. 8) (afb. 9) (afb. 10)

Ierland
Paul Dek wees mij op verschillen in de printopdrukken  
die hem waren opgevallen bij de nieuwe Ierse automaat-
stroken. In het blad Variable dat gericht is op de ver-
zamelaar van automaatstroken was al een uitgebreid  
artikel verschenen over de installatie van nieuwe post-
zegelautomaten in enkele Ierse postkantoren (Variable 
nr. 56). Op Ebay staan stroken uit deze automaten te

koop aangeboden. De nieuwe Ierse automaten komen 
van Integrex. Vergelijkbare automaten staan in het 
Broadstreet postkantoor op Jersey. 
Door de nieuwe opdrukken is het wel lastiger geworden 
om alle stroken in bezit te krijgen. Afbeelding 8 laat de 
oude print zien. Afbeelding 9 en 10 geven weer hoe 
de nieuwe prints er uit zien.

Israël
Het jaar 2020 staat voor wat betreft de Israëlische auto-
maatstroken in het teken van helikopters die vliegen 
of hebben gevlogen voor de Israëlische luchtmacht. De 
eerste verscheen al op 1 januari van dit jaar. Op deze 
strook ziet u het paradepaard, de AH-64l Apache Long-
bow helikopter met op de achtergrond de Hiller 360, één 
van de eerste Israëlische luchtmachthelikopters (afb11). 

Verder zijn op de volgende data helikopterstroken 
verschenen:
- 4 februari 2020 de Hiller 360 (afb 12)
- 4 februari 2020 de Sikorsky H-34 (afb 13 
 met eerstedag stempel)
- 21 april 2020 Aerospatiale Super Frelon SA321K  
 (afb. 14)
- 21 april 2020 Sikorsky CH-53 Sea Stallion (afb. 15)
- 9 juni 2020 Bell 212 
 (afb. 16 met eerstedag stempel)
- 9 juni 2020 Bell AH-1F Cobra 
 (afb. 17 met eerstedag stempel)

De automaatstroken zijn verkrijgbaar via de filatelis-
tische dienst van Israël Post. De stroken kunnen ook 
worden getrokken uit de aCon automaten die in ver-
schillende Israëlische postkantoren staan opgesteld. 

(afb. 11)

(afb. 13)

(afb. 12)

(afb. 14)

(afb. 15)

(afb. 16)

(afb. 17)
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Postaumaatveiling 188 [19 september 2020]
Bieden op alle kavels kan ook schriftelijk geschieden. 
Biedingen voor 16 september aan H. de Ruiter, 
Koningsvarenstraat 23, 1531 SH Wormer. 
Ook kan geboden worden per e-mail tot  17 september:  
h.de.ruiter@quicknet.nl. Veilingkosten zijn 10 % voor 
de koper. Kavels voor de volgende veiling kunnen tijdens 
de bijeenkomst ingeleverd worden. Ook toesturen aan 
bovenstaand adres is mogelijk.

Kavel Omschrijving                                                  Inzet

101.  Klüssendorf Type 2a 005/010/090/140/
 160/180, alle met rugnummer 2000 6,00
102.  Klüssendorf presentatieset van alle 30
          verschenen waarden 1989-1994, alle met 
          rugnr. aanschaf was fl. 59,95    10,00

WINCOR-NIXDORF
103.   PK000003  44/67/72/88/89, PK000004    
 44/67/72/88/89, PK000003  
 44/70/75/88/92 alle drie sets met smalle
           afstand tussen waarde en aut.nr
     PK000004  44/67/72/88/89 met 
 brede afstand Nominaal € 14,49 12,00
104.   PK000001  44/72/88/89, PK000002  
 29/65/69/85 beide Sets met smalle 
 afstand tussen waarde en aut.nr.
           PK000001  44/70/75/88/92, PK000005   
 44/67/72/88/89, PK000006  44/70/75/88/92,  
 PK000007 44/70/75/88/92
 alle vier sets met brede afstand. 
 Nom € 20,18 17,00
105. PK000002 (Heemstede) 39/65/69/80/85, 
 elk met 1e dagbon + 0,39 met volstempel   
 -6NOV2006 en 1e dagbon 5,00
106.    PK000006 + PK000007 elk 
 05/10/44/70/75/88/92 Nom. € 7,68   5,00
107. TNT00001 en TNT00002 en TNT00003 
 elk 44/72/88/89 +TNT00001 en 
 TNT00002 en TNT00004 elk 44/75/88/92
 Nominaal € 17.76 15,00
108.    TNT00002 en TNT00003 en TNT00004 
 en TNT00006 elk 44/70/75/88/92  
 Nominaal € 14,76 12,00

aCon
109. TNT00101 (Ridderkerk) en TNT00104   
 (Veenendaal) elk 44/70/75/88/98, 
 beide sets met bon  Nominaal € 7,38 5,00

110. TNT00102  44/70/75/88/92 + TNT00103 
 en TNT00104 elk 05/10/44/70/75/88/92.   
 Nominaal € 14,96 12,00
111.  Diverse barcodestroken met bonnen, 
 waaronder ANTWOORDNUMMER 
 VOID met VOID-bon 
 (TNT00100 Breda)  3,00
112. TNT0010 (Breda)  1 set 
 05/10/44/75/88/92 met bon + 
 elfde set met VOID op elke zegel en 
 met VOID-bon    7 ,00
113 GUNNEBO bon Arnhem zonder 
 koptekst maar met dubbel logo 
 Jan Linders met bijbehorende 10x 0,05 
 + 2 sets 44/75/99/92 (Arnhem) 
 + 1 strip van 6x 0,05 met versch. druk 
 + 1 strip van 12, waarvan 8 blanco    5,00
114.   Frama FINLAND diverse sets en   
 tentoonstellingsstr        2,00
115.    Frama LS. Met rode eindstrepen van  
 9 verschillende Amsterdamse machines. 4,00                                                                                 
116.    Frama LS. 12 teststroken van 
 12 verschillende Amsterdamse machines. 6,00 
117.    Frama LS. 25 briefstukjes van verscil. kntr. 
 met rode eindstrepen.  Veel FDC.          5,00                                                                                                             
118.    AS. Complete set 1989. 
 Alle met rugnrb 1a       15,00
119.    AS. Set van 26 versch. waarden                                                                                                                    
  Alle met rugnr 1a.  30,00 
120.    AS. Set van 25 verschillende waarden.                                                                                                               
              Alle met rugnr 1b  RR 60,00
121.    AS. Complete set 1991, 
 11 stuks. Alle met rugnr. 1b         24,00                                                                                                                                            
122.     Frama Set 005/10/70/80/100 
 Kopst. Druk            20,00                                                                                
123.     Frama. Set gomdruk 0010/70/80/100
 En 2x 000 waarvan 1x met nr.     20,00                                                                                                               
124.     Nagler gomdruk 0025, met reçu 
 FDC Houten 5,00 
125.     Nagler Set gomdrukken 
 0010/80/100/160           20,00
126.     Nagler. 2x kopstaande opdruk 0005 6,00                                                                                                        
127.     Nagler. Kopst.  opdruk 0025 
 met reçu Houten       4,00                                                                          
128.     Nagler 2 versneden stroken 
 gomdruk 0005          15,00
129.     Nagler. 0025 FDC van de 5 kantoren 
 met reçu en 0025 FDC gestempeld 
 van de 5 kantoren.  5,00                                                                                      

Spanje
Ook in Spanje wordt post met de fiets bezorgd. Het 125 jarig 
jubileum van een vereniging van fietsende postbodes gaf aanleiding 
voor Correos om op 2 januari 2020 ter gelegenheid van dit jubileum 
een automaatstrook (afb. 25) uit te geven. 
Op de dezelfde dag verscheen er ook een Spaanse automaatstrook 
(afb. 26) die wijst op het belang voor de maatschappij van gezonde 
gewassen. Vermeld wordt op de site van Correos dat 40 % van 
de gewassen verloren gaat aan plantenziektes.

Op 7 maart 2020 verscheen er een strook die gewijd was aan de ver-
zamelbeurs in Villanueva de la Serena. Correos was daar aanwezig met 
een postzegelautomaat. De strook die getrokken kon worden ziet u 
op afbeelding 27.  Al de Spaanse stroken waren met vier verschillende 
tariefopdrukken te koop:  Tarifa A, Tarifa A2, Tarifa B en Tarifa C.

Portugal
Correos de Portugal gaf op 27 maart 2020 een bijzon-
dere serie automaatstroken uit.
Op de drie stroken staan voorwerpen afgebeeld die bij 
te vondeling gelegde baby’s zijn gevonden. De baby’s 
werden te vondeling gelegd bij de Santa Casa Misericór-
dia de Lisboa, een Portugese liefdadigheidsorganisatie. 
De gevonden voorwerpen hadden een religieuze of 
emotionele betekenis voor hen die de baby’s te vonde-
ling hadden gelegd. Het konden bijvoorbeeld briefjes, 
kettinkjes of plaatjes met heiligen zijn. De voorwerpen 
worden in Portugal ‘Sinais dos expostos’ genoemd. 
Op de drie stroken ziet u enkele van die voorwerpen.  
De stroken kunnen getrokken worden uit de New Vision 
automaten in Portugal. Hier ziet u de stroken zonder  
de print die de waarde aangeeft (afb. 24). 

(afb. 24)

(afb. 25)

(afb. 26) (afb. 27)
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130.    aCon. Strip van 5 met 1x 0,05 en 1x 0,05                   
 lichte druk uit automaat TNT 100  5,00
131.    aCon. 2x versneden antwoordnr met reçu.     
 automaat TNT 00101 en TNT00100.        5,00                                                                                                             
132.    Zuid afrika Mi N. 14-22 2,00 
133.    Hong Kong Postage Paid 
 uit automaat 92 en 131.   3,00

Testzegels
134. PK14    CW 35,-      4,00
135.    TA 7. 4 en 5 strip                                              bod                                                                                                  
136.    TB4. 5strip cw  125,- 15,00                                                                      
137.    TS5. 5 strip cw 75,-  10,00
138.    TBN1. Beginstrip van 13,
 1x gev cw 18,-++                 3,00                                               
139.    TS2 en TS5.  Cw 55,-  5,00
140.    TS2. Paar.  Cw 80,-  8,00

Rolzegels Nederland
141. 172B – 21 strip. cw 65,-  4,00
142. 468R. – 5 strip. nr 070 op perf. 6,00                                                                                                    
143. 468R. – 6strip  nr 260-265.  Cw 90,- 10,00
144. 617RO – 21 strip.  cw 90,- 8,00 
145. 618Ra – 6 strip nr 635-640. 2x gev  6,00
146. 618Ra- 2+3 strip uit automaat. Nr 775 10,00
147. 618Rb. – 9 strip. nr 505-510. 1x gev. 6,00
148. 618Rd- 2+3 strip uit automaat nr 520 12,00
149. 618Rd. 5 strip ui automaat nr 435  14,00
150.    621Rf.  3 strip uit automaat. Versneden 
 Nr 815 met pinafdrukken    15,00                                                                                   
151. 621Rf.- 2x3 strip (6 str?) uit aut nr o55 20,00
152. 623Rc – 5strip. nr 295, 2x gev. 10,00
153. 623Rc. Nr 370 10,00
154. 624Rc. Met verschoven nr 740 3,00
155. 628Ra – 6 strip. nr 400-405  cw 240.  25,00

156. 629Rc – 6 strip. nr 410 415  cw 110,- 12,00
157. 633Rd – 7 strip. nrs tegen perf. cw 30,-++ 5,00
158. 793RO – 20 strip v,d. Budelrol cw 160,- 15,00
159. 793RO – 5 strip met las v.d. 
 Budelrol cw 40,-+ 6,00
160. 794Ra-paar uit automaat. 
 Gestempeld nr 310 3,00
161. 794Ra 2+3 strip uit automaat nr 135 20,00
162. 794Ra – 6 strip nr 090-095 20,00
163. 794Rd-e-f1-f2. 6 strips met 2 nrs cw 81,- 10,00
164. 794Re. Beginstrip van 11. 000-990- 6,00
165. 918Rb en c – 5 strips met 075 en 370 2,00 
166. 947Rb – 6 beginstrip 000-495 cw 16,- 3,00
167. 971R – 5 strip nr 175  cw 100,- 6,00
168. 1108 – 5 strip versnden. Licht gevouwen     bod
169. 1116Rb-f-g. 6 strip met 2 nrs cw  18,- 2,00
170. 1239Ra. 6 strip met versprongen 
 nrs 080-785 5,00
171. 1239Ra. Idem. Nrs 160-865 5,00
173. 1488R-1489R-1497R. 5 strips met A nr- 3,00
174. 1489RO- -5 strip cw 20,- 3,00
175. 1489Rf – 5 strip nr 0070A. dec gesneden     bod 
176. 1497RO – 5 strip R. Cw lp 40,00
177. 1497RO – 6 strip RRR cw lp  40,00
178. 1707RO – rol van 100 
 in org doos cw 130,- 10,00
179. 1707Ra_rol van 100 in org. doos cw 100 7,00
180. 1707RO 5 strip, einde rol met 1 eindstreep 5,00
181. 1708Ra  6 strip, begin vd rol nr 100-095 3,00
182. 1907R – 50strip met rode eindstreep.  
 Cw 72,- 6,00
183. 1931R-1950R Kerstzegels. 
 5 org. doosjes met restant rollen.                  8,00
184. 1990R. – 25 strip nr 005-025 6,00
185. 2487aRa – 10 strip met 
 rode eindstr 020-025 6,00

186. 2487aRb – 5 stripmet rode eindstr. 
 Nr 015. 1,5                                                                 
187. 2487aRb – 6 strip begin van 
 de rol nr 200-195 3,00
188. 2487aRb – 10 eindstrip nr 010-005 
 rode eindstr 10,00
189. 3501R-3502R.  5 strip3 15,00
190. 464R 4 cent, 1 zegel. In kunststof geperst                    
 voor de automaat 8,00
191. 619R 15 cent, 2 zegels als boven 
 in kunststof 8,00
192. 621R 20 cent, 3 zegels als boven 
 in kunststof  8,00
193. Doosje met diverse strippen rolzegels 10,00
194. België. Rolzegels op 11 stockkaarten 10,00
195. Duitsland, rolzegels in 10 strippen in 
 diverse aantallen. Mi nrs 1347 tot 1469 
 Nom DM 675,- 30,00
196. Duitsland Reich Mi 209R-230-244a+b,
 266a+b-270-271 en 272. In strippen 
 van 11. Nom RM 16.000!! 10,00 
197. U.S.A. Rolzegels in strippen van 10. 
 Nom.$74,- 12,00
198. B2 t/m5 Ra de 4 afwijkende 5 strips 3,00

Automaatboekjes Nederland                                                                    
199. 3a – inhoud niet ingeplakt geweest 7,00
200. 3aT en 3a gedec geperf naar beneden.          bod
201. 6cS    cw 45, 4,00
202. 8b en 8b Telblok    cw 24,-  2,00
203. 8c  cw  45,- 4,00
204. 9hF. Plft X boven beschadigde 
 poot linksonder 5,00
205. 19a. inhoud niet ingeplakt. 
 plft b,1 wit vlekje 5,00
206. 19a. telblok. Inhoud niet ingeplakt  5,00
207. 19a. 11 aaneensluitende boekjes. Cyl rec . 
 Alle boekjes met losse inhoud. 
 Plft!. CW 360,-.   36,00
208. 21 a- 3x. mooie zegelversch cw 28,50 2,50
209. 24 – 3x. versch. plft in T  3,00
210. 26a, 27a en 27b, allen met plft in T 3,00
211. 32 – inhoud niet ingeplakt geweest  
 cw 34,- 6,00
212. 36 – inhoud niet ingeplakt cw  6,00
213. 50, 52, 53a-b-c-6FD gestempeld. Zonder             
 bod lijmpunten CW 32,00

Rondzendboekjes en doosjes. Meestal met een nr als                                                                                                       
inhoud. Veel bijzonderheden zoals telblokken                                                                                       
en plaatfouten. 

214. 14b, 16a-b. 38 boekjes. Rondzend.  5,00
215. 17a-b, 18a. 54 bekjes. Idem 5,00                                                                                                 
216. 18b, 52 boekjes. idem  8,00

217. 19a. 38 boekjes waarvan 9 
 met losse inhoud 14,00
218. 19b. 30 boekjes. Rondzend  5,00
219. 20a. 32 boekjes. Idem. 4,00
220. 20a. 48 boekjes.  6,00
221. 17b en 18b. 53 boekjes.  In doosje. 5,00
222. 18a. 83 boekjes. Idem. 7,00
223. 19a. 48 boekjes. Idem.   5,00
224. 19b. 84 boekjes. Idem.  8,00
225. 20a. 50 boekjes. Idem. 4,00
226. 21a. 57 boekjes. Idem. 5,00
227. 21a.  109 boekjes. Idem. 9,00
228. 22a-b. 44 boekjes. Idem. 4,00
229. 23a-b. 54 boekjes. 5,00 

Mailers etc.
230. 1735a 50 voor de baby. R1B1B1B. 
 cw 100,- 16,00
231. 1735c 50 voor de baby.  cw 375,- 18,00
232. 1756a. 50 voor het huwelijk 
 L1A1A1A cw 100 14,00
233.  1756a. 50 voor het huwelijk 
 R1B1B1B cw 100,- 14,00
234. HB Vel 2742, 5 voor Europa. 2 stippen 
 onder wiel 6,00
235. BB Vel2743, 5 voor Wereld. 
 Stip naast hangoog 6,00
236. PQ1a-b Jub. Postaumaat.   8,00
237. PRA – sterrenboekje. Klein 
 vouwtje bij sterren. 15,00  

Diversen. Albums. Stockboeken
238. Blauwe Specialiteiten Cat. Eerste Druk 4,00
239. Idem. Tweede druk 10,00                                                                                                   
240. 12 MAILERS. 1990-2001. CW 780,-  40,00
241. Ned. Rolzegels Crouwel en wat Beatrix 10,00
242. Ned. Zegels van bedrijfspost 
 op stockbladen. 5,00
243.    Ned. Rolzegels. Enorme verzameling 
 Beatrix  en Crouwel. 40,00                                                                                                                                         
244. Ned. Stockboek gestempelde 
 rolzegels met veel nr 636 (50x).  10,00                                                                                                                     
245. Automaatstroken.  Div. landen. 5,00
246. U.S.A. Gest rolzegels. Veel brieven.   8,00
247.    U.S.A.  Gest rolzegels met veel brieven 4,00
248. U.S.A. Rolzegels met veel brieven       5,00
249. Duitsland. Automaatstroken op brief            bod
250. Oostenrijk. Rolzegels ook op brieven 3,00
251. Zuid-Afrika-Zwitserland. 
 Rolzegels + brieven. 5,00
252. Zweden, rolzegels gestempeld. 3,00
253. Verz. Rolzegels buitenland + brieven. 12,00     
254. Ver. Rolzegels buitenland.  6,00

Kavel 112a Kavel 112b Kavel 113
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