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Wij kijken alvast
vooruit naar 2021
Helaas blijkt het niet mogelijk om onze bijeenkomst
van 12 december in Rotterdam door te laten gaan. Als
bestuur hebben we daarom besloten om de zaalveiling,
die zeer boeiend beloofde te worden, door te schuiven
naar de bijeenkomst van maart 2021. Dat biedt de
trouwe bezoekers van de zaalbijeenkomsten ook de
mogelijkheid om persoonlijk te bieden op de diverse
kavels en die tevoren ook nog goed te bekijken. Wij
hebben goede hoop dat in maart de bijeenkomst
kan doorgaan. Zeker nu juist vandaag (9 november)
veelbelovende ontwikkelingen zijn gemeld door een
belangrijke ontwikkelaar van een vaccin tegen covid-19
(Pfizer). Gelet op de boeiende veiling die ons te wachten
staat rekenen wij dan ook op een grote opkomst.

Notulen

Verslag bijeenkomst van zaterdag
19 september2020 te Rotterdam

 1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 12.00 uur in
aanwezigheid van 23 leden. Zij hadden zich in verband
met de coronamaatregelen tevoren aangemeld. De leden
verheugden zich in levendige gesprekken over hun
verzamelgebieden en hun ervaringen met het coronatijdperk.
 2. Mededelingen
De ledenadministrateur, de heer Stoker, meldt dat
inmiddels 15 leden hun contributie voor 2021 hebben
voldaan, waarvoor hartelijke dank. Hij verzoekt de
overige leden hun contributie uiterlijk 31 december
2020 te betalen. De afgelopen jaren heeft het schriftelijk
manen van leden steeds tussen de € 50,00 en € 70,00 aan
porto gekost en dat is weggegooid geld. Helpt u mee dat
dit jaar te voorkomen?
De kascommissie bestaat in 2020 uit de heer P.
Houdewind en mevrouw H. van Grootheest.
 3. Nieuwtjes
De heren Hoogendoorn, De Rooij en Schaminée melden
nieuwtjes, die verderop in dit Bulletin nader worden
beschreven.
 4. Rondvraag en sluiting
Geen vragen.
Na sluiting van de vergadering wordt de veiling
gehouden.
H.A. Wolf - secretaris

Ofschoon het nog wel wat vroeg lijkt, wens ik u allen
hierbij toch alvast: Fijne Kerstdagen en een Gezond en
Voorspoedig 2021 toe. Tevens met de wens dat u in het
komende jaar weer als vanouds ook in staat bent onze
gezamenlijke hobby op een ouderwetse wijze te kunnen
uitoefenen en te beleven!
Johan Schaminée
voorzitter

(onder corona-voorbehoud)
VERGADERDATA in 2020
alle te Rotterdam:

Zaterdag 13 maart 2021
Zaterdag 12 juni 2021
Zaterdag 18 september 2021
Zaterdag 11 december 2021
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Loketstroken in Luxemburg
Na enkele periodes met Satas, Camp en Frama frankeermachines, is de Luxemburgse Post in 2005 overgestapt
naar digitale zelfklevende loketstroken. De fabrikant is

door
Hens Wolf

Riposte. Mijn eerste strook dateert van 16/06/2005 (iets
vaag). De stroken meten 80x40 mm.

De onderdruk in geel is zo geplaatst, dat de tekst verticaal op elke strook komt te staan. Daardoor is het als het
ware een zoekplaatje geworden als men zich afvraagt uit
welk land die strook komt.

Kennelijk heeft men er na een ruime bedenktijd een
oplossing voor gevonden. Sinds 2007 wordt de gele
onderdruk niet meer verticaal op de strokenrol gedrukt,
maar horizontaal. Daarmee spoort de onderdruk ook
beter met de zwarte opdruk: beide horizontaal leesbaar.

Bij aangetekende stukken
wordt het ‘aantekenstrookje’
op hetzelfde papier geprint
als de loketstrook zelf, maar
wel los op het poststuk
geplakt.
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Bij de strook van 07/12/2010 vroeg ik mij af waar
GAP in Luxemburg te vinden is. Welnu, het blijkt een
grote kledingwinkel te zijn, kennelijk met een balie
van de Post.

Op een strook van 27/06/2014 komt een geheel nieuwe
onderdruk en opdruk voor. In dit geval is het RR(aangetekende) nummer rechts onder op de strook
zelf geprint, niet meer op een losse strook.

In 2015 is men overgegaan naar een meer langwerpig
type strook. De onderdruk rechts is hetzelfde gebleven,
maar de opdruk LUXEMBOURG en PORT PAYE is
wat ingekrompen. De stroken meten 80x30 mm.

En al in 2016 is een volgende wijziging doorgevoerd.
Links en rechts is de strokenrol 15 mm ingekort, waardoor de nieuwe stroken 50x30 mm meten. Een nieuw
doorlopend POST-logo siert de onderdruk in een rustige
grijze tint.

Op deze stroken wordt ook het RR-nummer rechtsonder meegeprint. Er wordt echter zoals vroeger weer
een aparte sticker als aantekenstrook bijgeplakt met
Postaumaat - Bulletin nr. 189 - november 2020

hetzelfde RR-nummer als op de loketstrook. Bovendien
staat op die sticker het nieuwe POST-logo mooi in kleur
gedrukt.
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Postzegelboekjes Nederland

door
Walter de Rooij

NVPH catalogus: editie 2021
In de prijzen van de nieuwe editie van de NVPH
catalogus 2021 (de kleine met alleen Nederland) zit
weinig beweging. Eigenlijk zou er verlaagd moeten
worden, maar ik begrijp dat dat niet zinvol is.
Maar dan de prijzen van de oude postzegelboekjes.
Ik schreef er onlangs al over bij het bespreken van
opbrengsten van boekjes uit de Hospers-collectie. Nogal
wat prijzen gingen sky-high. Wel te begrijpen zolang
er meerdere geïnteresseerden zijn die niet op een paar
centen hoeven te kijken. De aanmoedigingen van de
veilinghouder ‘veel te laag geprijsd in de catalogus’
hielpen ook een handje vermoedelijk.
En nu die nieuwe editie. Er is fors ingegrepen!
Enkele voorbeelden:
Boekje 1 en 2 € 3250
Boekje 6 en 7 € 3500
Boekje 11
€ 3250
Boekje 12 en 13 € 3000
Boekje 15
€ 6000
Boekje 20
€ 3500
Boekje 28
€ 1500

→
→
→
→
→
→
→

€ 4000
€ 4500
€ 4000
€ 3500
€ 7000
€ 4000
€ 2000

Kortom, vrijwel alle boekjes tussen nr 1 en 28 stegen
met € 500 tot € 1000 per boekje. Reëel? Nee, eigenlijk
niet. Deze prijzen zijn, gezien de huidige opbrengsten,
nog veel te laag. In de handel is het vaak de gewoonte
bij verkoop een vast percentage van de cataloguswaarde

te nemen. Zeg maar gemakshalve rond de 50%. Voor
de oude boekjes zou dan zelfs een verdubbeling van de
nieuwe prijzen niet voldoende zijn!!
Wat wil ik daarmee zeggen? De forse verhogingen in de
nieuwe catalogus hebben weinig zin. Voor menigeen
schrikt het af. Beter ware het een gematigde verhoging
toe te passen om daarmee de tendens aan te geven.
Hetzelfde geldt overigens ook voor oude postfrisse zegels
van Nederland, met name de eerste vijf emissies.
Als samensteller van het boekjesgedeelte in de NVPHcatalogus had ik dit jaar geen invloed op de boekjeswaarderingen. Ik werd het ene jaar wel en dan weer niet
bij de namen van de commissie genoemd. Dit jaar dus
niet: men ‘vergat’ dan ook mij erbij te betrekken.
Een blunder maakte de commissie bij het prestigeboekje
Jaar van het Boek (PR66) uit 2016. De prijs was vorig
jaar € 125, maar werd nu verlaagd naar € 25. Probeer
het eens ergens te kopen.
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Prestigeboekjes in 2020
Het waren er zes dit jaar. Vier ervan met zegels waarde 1
(nu nog € 0.91) en twee met waarde 1 internationaal
(€ 1.50). Op een rijtje gezet waren het:
PR86		
23 maart
PR87		
4 april		
PR88		
11 mei		
PR89		
15 juni		
PR90		17 augustus
PR91		
16 oktober

Oude landkaarten		
6x1 internationaal
Bevrijding 75 jaar		
10x1 Nederland
Europa: oude postroutes		
6x1 internationaal
Nederlandse lekkernijen		
10x1 Nederland
Fietspostzegels			10x1 Nederland
Dag van de Postzegel		
10x1 Nederland

Het is het twaalfde boekje uit de serie van de
geschiedenis van de Nederlandse postzegels. Gewoonlijk
verschijnen ze jaarlijks op de openingsdag van de Postex
in Apeldoorn. Nu deze niet doorging, kwamen de zegels
en het boekje toch uit.
Dit jaar staan de cijferzegels uit 1876 centraal. Het
werden zegels voor de lagere frankeerwaarden
(kranten, drukwerk). Het moesten zegels met een groot
waardecijfer worden. Ze dienden ter vervanging van
de wapenzegels uit 1869

PR91

PR91 open
De cijferzegels bleven tot en met december 1899
in gebruik.
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Booklets varia

door
Walter de Rooij

Ecuador: merkwaardig boekjesland, deel 2
Over de eerste 28 boekjes (1990 – maart 2011) schreef ik
in het vorige bulletin. De post van Ecuador is vervolgens
in draf verder gegaan. Bijna elk jaar verschenen er wel
boekjes. Voor het merendeel betreft het weer paren

van boekjes met steeds acht zegels. Kennelijk gaan de
tarieven in het land niet zo snel omhoog als hier, want
de waarden van de zegels blijven onveranderd.

Boekje 29 en 30

29
30

08.06.2011
08.06.2011

2x0.25,0.50,0.75,1.00 Yasuni – ITT
2x0.25,0.50,0.75,1.00 Yasuni – ITT

Yasuni – ITT: een project waarmee men probeerde
de olie-ontginning onder het Yasuni Nationaal Park
tegen te gaan. Het park is een biosfeerreservaat in
het Amazonegebied van Ecuador. En het ging daarbij
speciaal om het gebied Ishpingo – Tambococha –
Tiputini (ITT). Het initiatief mislukte jammerlijk. De
zegels in de twee boekjes laten voorbeelden zien van
de biodiversiteit van het park: bijzondere planten,
amfibieën en reptielen.
De stations en locomotieven op boekje 31 en 32 dateren
uit de gehele twintigste eeuw. Voor een deel dus ook
vergane glorie.
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Bij de erg groene boekjes 33 en 34 gaat het in het
bijzonder om de fauna van het park. Zo staan op boekje
33 onder meer het gordeldier, het doodshoofdaapje
en de sabelsprinkhaan. Op 34 zien we de wurgarend,
de koningsgier en de blauwgele ara. Een hemel voor
liefhebbers van exotische dieren dus.
Vervolgens komt er opnieuw een tweetal boekjes met
motieven van de Galapagos eilanden. Begrijpelijk dat
dit unieke gebied ook voor het gebruik op postzegels erg
aantrekkelijk is. Vogels overheersen, maar we zien ook
een reuzenschildpad, een zeeleeuw en landschappen.
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Boekje 31 en 32
31
32

15.09.2011
15.09.2011

2x0.25,0.50,0.75,1.00 Stations en locomotieven
2x0.25,0.50,0.75,1.00 Stations en locomotieven

33
34

11.06.2012
11.06.2012

2x0.25,0.50,0.75,1.00 Yasuni – ITT
2x0.25,0.50,0.75,1.00 Yasuni – ITT

Boekje 35 en 36
35
36

11.06.2012
11.06.2012

2x0.25,0.50,0.75,1.00 Galapagos fauna ‘club Correos’
2x0.25,0.50,0.75,1.00 Galapagos fauna ‘exporta fácil’
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37
38
39

08.10.2012
08.10.2012
08.10.2012

2x0.25,0.50,0.75,1.00 Locomotieven: Baldwin 3, 2, 12, …
2x0.25,0.50,0.75,1.00 Locomotieven: Baldwin 33, Gec Alsthom 2408..
2x0.25,0.50,0.75,1.00 Locomotieven: Baldwin 58, Gec Alsthom 2404.

Boekje 40 en 41
40
41
40/41

16.01.2013
16.01.2013
08.10.2013

2x0.25,0.50,0.75,1.00 Galapagos: fregatvogel, oude brievenbus…
2x0.25,0.50,0.75,1.00 Galapagos: stenen masker, albatros…
2x0.25,0.50,0.75,1.00 Kaftvarianten

Boekje 42
42

28.05.2015

2x0.25,0.50,0.75,1.00 Insecten

Het zijn insecten die we in Nederland nog niet zo
snel zullen tegenkomen. Ze worden de membracidae
genoemd: een familie van gevleugelde insecten,
behorend tot de halfvleugeligen. En daarvan weer de

8

onderorde cicaden. In het Nederlands noemen we
ze bochelcicaden. Ze komen - dat zal duidelijk zijn hoofdzakelijk voor in tropische gebieden, dus ook
in Ecuador.
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Maar liefst zestien verschillende
vogels versieren boekje 43 en 44.
Allemaal te vinden in Ecuador.
Met interessante namen als
smaragdtangare, oranjebuikcotinga,
saffraankoppapegaai en tandsnavelbaardvogel. En nog twaalf andere dus.

Boekje 43 en 44
43
44

20.10.2015
20.10.2015

2x0.25,0.50,0.75,1.00 Vogels
2x0.25,0.50,0.75,1.00 Vogels

45
46

11.11.2015
11.11.2015

2x0.25,0.50,0.75,1.00, All you need is Ecuador 1: fauna, landschap…
2x0.25,0.50,0.75,1.00, All you need is Ecuador 2: fauna, landschap…

47

31.03.2016

2x0.25,0.50,0.75,1.00 Kikkers

48
49

31.03.2017
31.03.2017

2x0.25,0.50,0.75,1.00 Mieren 1, grote verscheidenheid aan mieren
2x0.25,0.50,0.75,1.00 Mieren 2, grote verscheidenheid aan mieren

Boekje 50

50

24.10.2017

2x0.25,0.50,0.75,1.00 Eilanden Darwin en Wolf, beschermd zeegebied
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51

27.12.2017

2x0.25,0.50,0.75,1.00 Toeristische plekjes in Ecuador

Boekje 52

52

18.05.2018

2x0.25,0.50,0.75,1.00 Huisdieren

53

13.09.2018

2x0.25,0.50,0.75,1.00 Natuur: fauna, reservaten, landschappen

54

27.12.2018

2x0.25,0.50,0.75,1.00 Natuurreservaat Cotacachi Cayapas 50 jaar

Boekje 55 en 56

55
56

02.05.2019
02.05.2019

2x0.25,0.50,0.75,1.00 Vogels in het vulkaangebied Ilaló, 1
2x0.25,0.50,0.75,1.00 Vogels in het vulkaangebied Ilaló, 2

57
58
59

29.05.2019
29.05.2019
29.05.2019

2x0.25,0.50,0.75,1.00 Kikkers
2x0.25,0.50,0.75,1.00 Kikkers
2x0.25,0.50,0.75,1.00 Kikkers
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60
61
62
63
64

22.10.2019
22.10.2019
22.10.2019
22.10. 2019
22.10.2019

2x0.25,0.50,0.75,1.00 Mindalae: Museo Etnohistorico de Artesanias 1
2x0.25,0.50,0.75,1.00 idem nr 2
2x0.25,0.50,0.75,1.00 idem nr 3
2x0.25,0.50,0.75,1.00 idem nr 4
2x0.25,0.50,0.75,1.00 idem nr 5

65
66

27.11.2019
27.11.2019

2x0.25,0.50,0.75,1.00 Toerisme: Vive Una Experiencia Unica 1
2x0.25,0.50,0.75,1.00 idem, nr 2

Boekje 67

‘Baden van het heilige water’ verwijst naar de
warmwaterbronnen rond Baños. Deze toeristische stad
in het dal van de Pastazriver ligt op de route naar het
Amazonegebied.

67
12.12.2019
			

2x0.25,0.50,0.75,1.00
Baños de agua santa

Boekje 68

68

?

2020

2x0.25,0.50,0.75,1.00 Lago Agrio

Lagio Agrio is de naam van een kanton en van een stad
in het noordoosten van Ecuador. Er is een hoofdkantoor
van Texaco gevestigd. De olie-industrie bracht er
welvaart, maar leidde ook tot ontbossing, vervuiling en
verdrijving van Tetene-indianen. De zegels in het boekje
laten zien dat er toch nog veel moois te zien is.
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Dat waren ze alle 68. Alles afbeelden zou te ver voeren.
We mogen er wel een beetje trots op zijn dat dit Bulletin
het enige blad is waarin alle boekjes overzichtelijk
zijn gerangschikt. Mochten er onvolkomenheden of
aanvullingen te melden zijn, dan hoor ik dat graag.
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Meester-horlogemakers
op het eiland Man
Een rare kop natuurlijk bij een stukje over de postzegelboekjes van het eiland Man, een Brits kroongebied
gelegen in de Ierse Zee. Niet behorend tot het Verenigd
Koninkrijk overigens en evenmin deel van de Europese
Unie. Er wonen amper 90.000 mensen op het eiland,
maar het is wel een constitutionele democratie met eigen
wetten, munten, postzegels en … postzegelboekjes.
Het was pas in 1973 dat het eiland een onafhankelijke
postdienst kreeg. Op 5 juli verscheen een permanente
serie met mooie plekjes, pittoreske landschappen
en karakteristieke dieren (Manx kat, de Noorse
pijlstormvogel en het typische Manx schaap). Enkele
van deze zegels kwamen ook meteen in boekjes terecht.
Tegelijk met de serie.
Het is niet mijn bedoeling een overzicht te geven van alle
97 sinds 1973 uitgegeven boekjes. Wel beeld ik hierbij
de eerste vier af. Deze zijn vervaardigd uit normale
zegelvellen en, net als Engelse boekjes, keurig in een
kaftje genaaid.

Boekje 1 t/m 4.

Complete serie van zes zegels in een boekjesvelletje
Prestigeboekjes zijn er sinds 1989. Fraaie exemplaren
die veel laten zien van de trots van het eiland. Het is de
attractie van veel moderne boekjes: ze voegen veel toe in
tekst en in beeld. De laatste jaren zijn de prestigeboekjes
van Man wat groter van formaat (19 x 12,5 cm). Het zijn
fraaie kunstwerkjes, waarbij niet onvermeld mag blijven
dat de prijs van de boekjes gelijk is aan de nominale
waarde van de zegels. Je betaalt dus geen penny te veel
voor al dat moois.
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Gewoonlijk verschijnt er maar één zo’n boekje per
jaar. Op 11 augustus was dat het boekje “Master
Watchmakers of the Isle of Man’.
Bij de techniek van het horlogemaken (en bij andere
uurwerken) denken we meestal meteen aan Zwitserland
en – vooruit – Japan (kwarts) Maar het eiland Man?
Nooit bij stilgestaan.
Toch kent Man drie opmerkelijke ‘Master Watchmakers’.
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In een groot deel van de huidige polshorloges vinden
we toepassingen van uitvindingen van dit drietal. Zij
slaagden erin innovatie en techniek te combineren.
De uitvindingen van John Harwoord (1893-1964)
en George Daniels (1926-2011) zorgden voor een
geheel nieuw perspectief. Het heeft onder meer te
maken met het op elkaar ingrijpen van de tandwieltjes.
Pas jaren later pakte het horlogemerk Omega deze
nieuwe techniek op. Een ander probleem, het euvel
van vuil en vocht in het kastje, werd door Harwood
revolutionair opgelost door het automatisch opwinden
van een horloge door polsbewegingen. Deze uitvinding
werd weer door Rolex opgepikt. De derde ‘Master’,
Roger Smith, kwam in 2015 met opmerkelijke series
authentieke Britse horloges.
Niettemin, de horlogemakers van Man bleven in
betrekkelijke anonimiteit achter. Terwijl veel moderne
horloges gebaseerd zin op hun inventiviteit en creativiteit.
Het op 11 augustus verschenen prestigeboekje geeft
ze de aandacht die ze verdienen. In het boekje worden
de verdiensten van het drietal toegelicht en fraai

Voorzijde van het nieuwe prestigeboekje
van het Eiland Man.

geïllustreerd. Vooraan in het boekje zit het hiernaast
afgebeelde velletje met de serie van zes zegels. Klokjes
en horlogemakers staan er prominent op afgebeeld. Drie
andere velletjes bevatten elk twee zegels, samen de hele
serie vormend. De prijs van het boekje is twee maal de
serie, £16,16. Drukker van het boekje is Cartor Security
Printing S.A. in Frankrijk.

Opbrengsten van veiling 188, september 2020
Kavel
101
108
112
119
123
134
139
143
150
158
165
170
176
183
192
199
203
207
213
217
222
226
230
234
239
243
250
254

Opbrengst
6,12,12,30,20,5,6,15,15,15,2,12,55,100,10,7,4,40,1,14,7,5,27,11,16,90,8.9,-

102
109
113
120
124
135
140
146
155
159
167
171
177
188
194
200
204
209
214
218
223
227
231
235
240
244
251
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15,5,7,70,12,1,12,10,30,6,6,14,85,10,10,2,5,5,4,3,5,6,27,12,50,42,5,-

103
110
114
121
125
136
141
148
156
162
168
174
178
190
195
201
205
210
215
219
224
228
232
237
241
245
252

12,122,30,20,16,4,15,12,26,1,4,10,16,20,4,10,5,5,3,6,3,20,24,28,6,3,-

105
111
118
122
128
138
142
149
157
163
169
175
179
191
197
202
206
212
216
221
225
229
233
238
242
247
253

5,7,17,22,15,3,6,14,5,12,2,1,
7,9,15,1,10,8,5,5,4,5,25,11,15,1,12,-
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POSTZEGELBOEKJES
Postzegelboekjes
2020 2020

09-11-20

DATUM

CATALOGUSNR.

LAND

LAND

DATUM

CATALOGUSNR.

ÅLAND
ALDERNEY
AUSTRALIË

sep 4
jul 21
jan 2
jan 2
jan 2
jan 2
jan 2
jan 2
jan 2
jan 2
feb 4
febr ?
feb 11
feb 18
mrt 24
mrt 24
mrt 24
mrt 24
apr 14
apr 15
apr 15
apr 15
apr 15
apr 21
apr 21
apr 21
apr 21
apr 21
apr 21
apr 29
mei 19
mei 19
mei 19
mei 19

38
28
917
818
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948

jul 7
aug 4
aug 4
aug 4
aug 4
aug 4
aug 17
aug 17
sep 7
sep 7
sep 7
sep 7
okt 6
okt 13
okt 13
okt 20
okt 20
okt 20
okt 20
okt 22
okt 26
okt 30

949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970

MOTIEF

09-11-20
NOMINAAL

INHOUD

MOTIEF

NOMINAAL

INHOUD

P
P
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
P
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z

Vier jaargetijden (bomen Esplanade)
80e Verjaardag Slag om Engeland
Huwelijkszegels, prestigeboekje
(+0.75)
Wenszegels: teddybeer
Wenszegels: ballon
Wenszegels: geschenk
Wenszegels feestje vieren
Wenszegels: rozen
Wenszegels: bloesem:
Wenszegels: champagneglazen
Befaamde sportcommentatoren
(+1.95)
Hulp na branden
voor hulpfonds $2 per b.
Transcontinentale Spoorweg
Medicinale innovaties
Stadions: Rod laver Arena, Melbourne (tennis)
Stadions: Adelaide Oval (cricket)
Stadions: Anna Meares Velodrome, Brisbane
Stadions: Sydney Olympic Park Aquatic Centre
Anzac Dag: accordeonboekje
(+$4.00)
Legendarische comedians: Adam Hills
Legendarische comedians: Noeline Brown
Legendarische comedians: Magda Szubanski
Legendarische comedians: Garry McDonald
Vogelplaatjes: zwarte zwaan
Vogelplaatjes: kaketoe
Vogelplaatjes: honingeter
Vogelplaatjes: adelaar
Vogelplaatjes: kookaburra
Vogelplaatjes: brolgakraanvogel
Thomas Cook: Endeavor Voyage 250 jaar
Burgerwetenschap: Questa Game
Burgerwetenschap: Biodiversiteit
Burgerwetenschap: Vlinderproject
Burgerwetenschap: Muskieten zoeker

EUR (12.80)
GBP 18.80
AUD 35.95
AUD 11.00
AUD 11.00
AUD 11.00
AUD 11.00
AUD 11.00
AUD 11.00
AUD 11.00
AUD 26.95
AUD (5.50)
AUD 22.00
AUD 22.00
AUD 11.00
AUD 11.00
AUD 11.00
AUD 11.00
AUD 48.00
AUD 11.00
AUD 11.00
AUD 11.00
AUD 11.00
AUD 11.00
AUD 11.00
AUD 11.00
AUD 11.00
AUD 11.00
AUD 11.00
AUD 5.50
AUD 11.00
AUD 11.00
AUD 11.00
AUD 11.00

8x local post (€1.60)
4x50, 68. 70, 85, 95p,£ 1.02
20x $2.20
10x $1.10
10x $1.10
10x $1.10
10x $1.10
10x $1.10
10x $1.10
10x $1.10
25x $1.10
5x $1.10
20x $1.10
20x $1.10
10x $1.10
10x $1.10
10x $1.10
10x $1.10
49x $1.10
10x $1.10
10x $1.10
10x $1.10
10x $1.10
10x $1.10
10x $1.10
10x $1.10
10x $1.10
10x $1.10
10x $1.10
5x $1.10
10x $1.10
10x $1.10
10x $1.10
10x $1.10

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

150 jaar Kinderziekenhuis Melbourne
Herstel wildlife: vlinder
Herstel wildlife: kikker
Herstel wildlife: smalvoetbuidelmuis
Herstel wildlife: honingeter
Herstel wildlife: skink (hagedis)
Fossielopalen: vier soorten
Fossielopalen: vier soorten
Watertorenkunst: Gulargambone
Watertorenkunst: Winton
Watertorenstraat: Narrandera
Watertorenkunst: Snowtown
Burgerluchtvaart 100 jaar, Qantas
Botanische tuinen, 50 jaar
Idem, RAPID digitaal geprint
Werelderfgoed Australië: Royal Exhibition B.
Idem, Budj Blm. Cultural Landscape
Idem, Cascades Female Factory
Idem, Operahuis, Sydney
Paardenrace ‘W.S. Cox Plate’
Einde lockdown: Let’s Melbourne Again
Kerstboekje: Seculier motief

AUD 11.00
AUD 11.00
AUD 11.00
AUD 11.00
AUD 11.00
AUD 11.00
AUD 11.00
AUD 22.00
AUD 11.00
AUD 11.00
AUD 11.00
AUD 11.00
AUD 11.00
AUD 11.00
AUD 11.00
AUD 11.00
AUD 11.00
AUD 11.00
AUD 11.00
AUD 11.00
AUD 5.50
AUD 13.00

10x $1.10
10x $1.10
10x $1.10
10x $1.10
10x $1.10
10x $1.10
10x $1.10
20x $1.10
10x $1.10
10x $1.10
10x $1.10
10x $1.10
10x $1.10
10x $1.10
10x $1.10
10x $1.10
10x $1.10
10x $1.10
10x $1.10
10x $1.10
5x $1.10
20x $0.65

Australië 949
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POSTZEGELBOEKJES
Postzegelboekjes
2020 2020

09-11-20

LAND

DATUM

CATALOGUSNR.

LAND

DATUM

CATALOGUSNR.

AZOREN

okt 30
jan 8

971
28

169
29
27
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
57
SP 13
52
P19
116
117
118
119
120
121
122
64
67
68
69
159
160
161
162

MOTIEF

09-11-20
NOMINAAL

INHOUD

NOMINAAL

INHOUD

Z Kerstboekje: Religieus motief
Z Harmonicaboekje met ‘oude’zegels

AUD 13.00
EUR (26.80)

20x $0.65
30x E20g (0.86)

Z Harmonicaboekje: ‘tuinbezoekers’
Europa 2020: oude postroutes
Europa 2020, oude postroutes
Z From Far and Wide 2020: vijf motieven:
Z From Far and Wide 2020: Kootenay Nat. Park
Z From Far and Wide 2020: Vuurtoren
Z From Far and Wide 2020: Cabot Pad
Z Jaar van de rat
Z Jaar van de rat
Z Zwarte geschiedenis: ijshockey
Z Welkom aan de lente: dahlia
Z EID-boekje (feestdagen moslims)
Z V-E-dag (overwinning in Europa)
Z Groep van 7 schilders
Z Geschiedenis van de radio
Z Baanbrekers op medisch gebied
Z Canada Post Weldadigheidsfonds
Z Diwali
Z Mary Riter Hamilton (loopgraven 1e W.O.)
Jaar van de Rat
P Jaar van de rat
Europa 2020: oude postroutes
P Werelderfgoed Unesco (49kr)
Z Ludwig von Beethoven, 250ste geboortedag
Z Ernst Barlach, 150ste geboortedag
Z De wolf en de 7 geitjes
Z Twee grijsnuances?
Z Sport 2020: nieuw op de Ol. Spelen
Z Kerst: glas in lood, de geboorte - toeslagzegel
Z Kerst: Vrolijk feest
Z Lago agria (Amazonegebied)
Z Noorden 2020: zeehondjes
Z Europa 2020: oude postroutes
Z Kazuifels II: violet en wit
Z Moomin-strip: bescherming Oostzee
Z Valentijnsdag: kleuren van vriendschap
Z Made in Finland: Finse innovaties
Z Tatu en Patu, karakters kinderboek

EUR (49.00)
BAM 15.00
BGN 13.60
CAD (9.20)
CAD 7.80
CAD 11.64
CAD 16.26
CAD (9.20)
CAD 16.26
CAD (9.20)
CAD (9.20)
CAD (9.20)
CAD (9.20)
CAD (6.44)
CAD (9.20)
CAD (9.10)
CAD (10.20)
CAD (9.20)
CAD (9.20)
CNY 12.00
AUD 29.95
EUR 3.92
DKK 199.00
EUR 8.00
EUR 27.00
EUR 12,00
EUR 11.00
EUR 4.70
EUR 12.00
EUR 8.00
USD 5.00
DKK 120
DKK 111
DKK 96
EUR (9.60)
EUR (9.60)
EUR (10.50)
EUR (10.50)

50x ① (€0.98)
6x2.50b
4x1.10, 4x 2.30
10x P ( 92c)
6x $1.30 (US-tarief0
6x $1.94 (oversized)
6x $2.71 (internationaal)
10x P (92c)
6x $2.71 (internationaal)
10x P (92c)
10x P (92c)
10x P(92c)
10x P(92c)
7x P(92c)
10xP (92c)
10xP (92c)
10xP (92c) + $1.00
10xP (92c)
10xP (92c)
10x1.20 yen
?
4x€0.34, 4x€0.64
5x30 kr + kleurenproeven
10x €0.80
10x €2.70
10x €0.80 + €0.40
10x €1.10
€0.80+0.40,0.95+045,1.55+0.55
10x €0.80 + €0.40
10x €0.80
2x$ 0.25, 0.50, 0.75. 1.00
6x20kr
3x17kr, 3x20kr
3x12, 3x20kr
6x binnenland (€1.60)
6x binnenland (€1.60)
6x international (€1.75)
6x binnenland (€1.75)

MOTIEF

België 169
BELGIË
BOSN HERC Fed
BULGARIJE
CANADA

aug 31
mei 7
jun 29
jan 13
jan 13
jan 13
jan 13
jan 17
jan 17
jan 24
mrt 2
apr 24
apr 29
mei 7
mei 20
sep 10
sep 21
okt 15
okt 28
CHINA
jan 5
CHRISTMAS ISL jan 8
CYPRUS
mei 4
DENEMARKEN mei 11
DUITSLAND
jan 2
jan 2
feb 6
apr 2
mei 7
nov 2
nov 2
ECUADOR
?
FAERÖER
feb 24
apr 27
sep 21
FINLAND
jan 22
jan 22
jun 3
sep 2

Finland
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POSTZEGELBOEKJES
Postzegelboekjes
2020 2020

09-11-20

LAND
LAND

FRANKRIJK

GR. BRITT.

09-11-20

DATUM

CATALOGUSNR.

DATUM

CATALOGUSNR.

nov 4
nov 4
jan 6
jan 13
feb 10
feb 10
mrt 9
mrt 16
apr 6
apr 6
mei 4
mei 18
mei ?
jun 05
jun 11
jul 13
jul 27
aug 17
aug 31
sep 12
sep 14
okt 12
okt 19
nov 9
nov 9
nov 9
jan 21
feb 11

163
164
3160
1598 c10
3161
1599 c12
3162
1598 c11
3163
1599 c13
3164
2064
1598 c12
3165
1599 c14
1598 c13
3166
1599 c15
3167
1598 c14
3168
1599 c16
3169
?
1599 c17
1598 c15
PM 73
DY 32

Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
P

mrt 10
mrt 17
mrt 17

PM 74
PM 75
DY 33

Z Klassieke zegels: Penny Black, blue,red
GBP (4.20)
Z James Bond
GBP (4.20)
P James Bond
(+1.81) GBP (16.99)

mei 8

DY 34

P Einde Tweede Wereldoorlog

PM 76
DY 35
PM 77
PM 78
LX 63
LX 64
PM 79
DY 36
135
136
137
138
52

Z
P
Z
Z
Z
Z
Z
P
Z

mei 28
jul 9
jul 9
aug 18
nov 3
nov 3
nov 13
nov 13
GRIEKENLAND mrt 24
mei 8
jul 13
jul 13
GROENLAND
sep 14

MOTIEF

NOMINAAL

INHOUD

MOTIEF

NOMINAAL

INHOUD

Kerstkabouter gluurt door het raam
Voorbereiding op kerstavond
Vlindermotieven
Marianne groen: kaft over Abonnementen
Dieren in de natuur
Marianne rood: Kies postzegel 2019
Curiositeiten
Marianne groen: kaft met de postzegel op stap
Vogeleieren
Marianne rood: kaft Collection de France
Bloemen (Kleuren van de kosmos)
Rode Kruis
12x Marianne groen: kaft Paris Philex 2020
Vakantiezegels
12x Marianne rood, kaft 50 Jaar Drukkerij
12x Marianne groen, kaft Patrimoine
Konijnenboekje
12x Marianne rood: La Terre et les hommes
Vuurtorens langs de Franse kust
12x Marianne groen, kaft uilen, tracking
Tous engagés (Corona-boekje)
12x Marianne rood: Jaarboek 2020
Postzegels ‘timbres suivi’ (te tracken) (+4.05)
Salon d’automne: Cérès de Bordeaux
12x Marianne rood: Spectaculaire carnet …
12x Marianne groen: format feuille
Videospelen
Kijk op het universum
(+1.28)

EUR (24.00)
EUR (8.75)
EUR (13.92)
EUR (11.64)
EUR (11.64)
EUR ((13.92)
EUR (11.64)
EUR (11.64)
EUR (11.64)
EUR (13.92)
EUR (11.70)
EUR (11.70)
EUR (11.64)
EUR (11.64)
EUR (13.92)
EUR (11.64)
EUR (11.64)
EUR (13.92)
EUR (13.92)
EUR (11.64)
EUR (11.64)
EUR (13.92)
EUR (12.78)
EUR (16.00)
EUR (13.92)
EUR (11.64)
GBP (4.20)
GBP 16.10

20x kersttarief (€1.20)
5x binnenland (€1.75)
12x prio (€ 1.16)
12x lettre verte (€ 0.97)
12x lettre verte (€ 0.97)
12x lettre prio (€ 1.16)
12x lettre verte (€ 0.97)
12x lettre verte (€ 0.97)
12x lettre verte (€0.97)
12x lettre prio (€1.16)
12x lettre verte (€0.97)
10x lettre verte + € 2.00
12x lettre verte (€0.97)
12x lettre verte (€0.97)
12x lettre prio (€ 1.16)
12x lettre verte (€0.97)
12x lettre verte (€0.97)
12x lettre prio (€1.16)
12x lettre prio (€1.16)
12x lettre verte (€0.97)
12x lettre verte (€0.97)
12x lettre prio (€1.16)
9x lettre verte (€0.97)
14x ?
12x lettre prio (€1.16)
12x lettre verte (€0.97)
6x 1st (70p
2x1p,5p,10p,4x2p,6x1st(70),
2x2nd (61),2x£1.25,1.55,1.60
6x 1st (70p)
6x 1st (70p)
2x2p,7x1st *70p),4x2nd((61p),,
2xÆ1,55, 1x£1,50,2x£1.60
4x5p,2x50p,4x1st (76p),
2x2nd (65p), 2x£1.42,6x£1.63
6x 1st (76p)
4x1p,10x1st (76p),6x£1.63
6x 1st (76p)
6x 1st (76p)
12x 2nd (65p)
12x 1st (76p)
6x 1st (76p)
?
10x binnenland (90c)
2x €2.00 en €4.50.
10x Intern Priority B (€1.00)
10x Intern Priority B (€1.00)
6x16, 6x18kr

(+1.64) GBP (19.80)

Coronation Street
Rockgroep Queen
(+1.68)
Rockgroep Queen
Sherlock Holmes (10 jaat tv-serie)
Kerstzegels
Kerstzegels
Star Trek
Star Trek
Winterbestemmingen
Europa: Postschepen 19e eeuw
Z Populaire bestemmingen en attracties I
Z Populaire bestemmingen en attracties II
Europa: oude postroutes (Charles Lindbergh)

GBP (4.56)
GBP 19.10
GBP (4.56)
GBP (4.56)
GBP (7.80)
GBP (9.12)
GBP (4.56)
GBP ?
EUR (9.00)
EUR 13.00
EUR (10.00)
EUR (10.00)
DKK 204.00

Guernsey 108

Ierland 223

GUERNSEY
HONGKONG
IERLAND

16

okt 28
mrt 3
mrt 10
jan 30
aug 27

108
119
121
222
223

uitgesteld

P
P
P
Z
Z

GBP 16.00
Beethoven 1770 – 2020, 250e geboortedag
100 Jaar Reclassering in Hongkong
HKD 53.00
100 Jaar Christelijke Meisjes Ver.
(+32.40) HKD 48.00
Love and Marriage
EUR (10.00)
Father Ted
EUR (5.70)

4 series van elk 4x £1.00
?
1x $2.00, #.70, 4.90, 5.00
10xN (€1.00)
4xN (€1.00),1xW (€1.70)
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POSTZEGELBOEKJES
Postzegelboekjes
2020 2020

09-11-20

LAND
LAND

JERSEY
KOREA N
MACAO
MADEIRA
MALTA
MAN, EILAND
MAROKKO
MOLDAVIË
MONACO
NEDERLAND

NW. ZEELAND

NOORWEGEN

DATUM

CATALOGUSNR.

DATUM

CATALOGUSNR.

okt 15
nov 5
nov 5
nov 5
sep 8
feb 5
apr 8
jan 16
mei 21
mei 9
mrt 16
aug 11
sep 16
feb 18
feb 21
aug 17
jan 6
mrt 23
apr 4
mei 11
jun 15
aug 17
okt 15
apr 1
aug 5
nov 4
nov 4
nov 4
apr 17

224
225
226
227
83
247
248
19
31
24
96
97
98
41
42
25
20
PR 86
PR 87
PR 88
PR 89
PR 90
PR 91
205
206
207
208
209
206

MOTIEF

Z
Z
Z
Z
P

Z
Z
P
P
Z
Z
Z
P
P
P
P
P
P
P
Z
Z
Z
Z
Z

NOMINAAL

INHOUD

MOTIEF

NOMINAAL

INHOUD

U2 – bijna 35 jaar aan de top
Kerst: postbode aan de deur
(-1.00)
Kerst: virtueel kerstfeestje
Kerst: kerstavond
100 Jaar Jersey Motorcycle & Light Car Club
Vervoersmiddelen: tram, trolleybus (+50 won)
Verkeersregels (trein, bus, fiets…) (+50 won)
Jaar van de Rat
(+6.00p)
Harmonicaboekje met ‘oude’ zegels
Europa 2020, oude postroutes
Kunstschool Douglas
Horlogemakers van het eiland Man
Mitch Murray’s top tien (muziek)
Koning, traditionele kleding, dat op marge
Koning, Europese kleding
Europa: oude postroutes
Nieuwe permanente zegels
(+3.45)
Oude landkaarten
75 Jaar bevrijding
(+1.53)
Oude postroutes (Europa)
(+3.45)
Typisch Nederlands: lekkernijen
(+3.35)
Fietspostzegels
Dag van de Postzegel
Einde Wereldoorlog II 75 jaar
(+0.50)
Fitzroy Bay, Marlborough Sounds
Kerstmis: aankondiging
Kerstmis: Geboorte van Christus
Kerstmis: Ster van Bethlehem
Orka (Noorden-boekje)

EUR (5.40)
EUR (19.00)
EUR (8.50)
EUR (5.00)
GBP 19.22
KPW 250
KPW 280
MOP 40.00
EUR (25.80)
EUR 2.95
GBP (5.70)
GBP 16.16
GBP (17.90)
MAD 37.50
MAD 90.00
MDL 41.00
EUR (11.60)
EUR (12.45)
EUR (12.45)
EUR (12.45)
EUR (12.45)
EUR (12.45)
EUR (12.45)
NZD 39.50
NZD 17.50
NZD 14.00
NZD 27.00
NZD 35.00
NOK (260)

2xN (€1.00),2xW (€1.70)
20xN (€1.00)
5xW (€1.70)
5xN (€1.00)
2x54,70,84,88p,£1.05,1.18,1.60,2.92
4x 50 won
1x30, 50, 60, 90 won
2x2.50-4.00-4.50-6.00 pat.
30x E20g (0.86)
5x € 0.59
10x first (57p)
2x 62, 94, 117, 140, 158, 237p
10x1st (62p),10x large (£ 1.17)
10x 3.75dh
10x 9.00dh
2x 9.50, 2x 11.00 L
10x prio (€ 1.16)
6x 1 Internationaal (€1.50)
12x 1 (€0.91)
6x 1 Internationaal (€1.50)
10x 1 (€0.91)
10x 1 (€0.91)
10x 1 (€0.91)
15x $1.30
5x $3.50
10x$1.40
10x$2.70
10x$3.50
10 x Europa (26kr)

Noorwegen boekje 207
sep 17
nov 6
nov 6
NW CALEDONIË jan 13
OEKRAINE
jun 25
OOSTENRIJK
apr 1
apr 1
apr 1
apr 1
apr 1
apr 1
apr 1
apr 1
apr 1
apr 1
apr 1
apr 1
apr 1
PORTUGAL
feb 28
feb 28
mrt 31
apr ?
jun ?
jul ?
aug ?
SERVIË
sep 23
jan 8
SINGAPORE

09-11-20

Oekraïne, inhoud boekje 30
207
208
209
34
30
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
107
108
109
110
111
112
113
37
100

Z
Z
P
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z

Onderzoek, innovatie, technologie
Kerstboekje
Rockheim: Hall of Fame (muziekprijs)
Iconen van Nieuw-Caledonië
Europa 2020: oude postroutes (postman)
Klederdracht accessoires: zakhorlogeketting
Klederdracht accessoires: ganzenveer hoed
Klederdracht accessoires: bolhoed in koets
Klederdracht accessoires: kokervormig tasje
Klederdracht accessoires: halssnoer
Klederdracht accessoires: rijglaars
Klederdracht accessoires: zakmes
Klederdracht accessoires: borduurwerk
Klederdracht accessoires: gebreide sokken
Klederdracht accessoires: Tiroler hoed
Klederdracht accessoires: roktasje
Klederdracht accessoires: knipmes
Klederdracht accessoires: hoedversiering
Benfnca 37e kampioenschap
Stripfiguur: Harley Quinn
Stripfiguur: Joker
Stripfiguur: Flash
Stripfiguur: Batman
Stripfiguur: Super-Woman
Stripfiguur: Super-Man
Vijf Servische schaakgrootmeesters
Jaar van de Rat
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NOK 170
NOK ?
NOK ?
CFP 660
UAH 62
EUR 3.40
EUR 8.50
EUR 21.25
EUR 4.00
EUR 50.00
EUR 5.40
EUR 67.50
EUR 7.00
EUR 7.20
EUR 8.40
EUR 11.00
EUR 68.75
EUR 17.20
EUR (6.36)
EUR (2.12)
EUR (2.12)
EUR (2.12)
EUR ?
EUR ?
EUR ?
RSD 135
SGD 3.00

10 x 17.00 kr
? x 17.00 kr
?
6x110F
1x Z (= 62)
4x €0.85
10x €0.85
25x €0.85
4x €1.00
100x €0.50
4x €1.35
50x €1.25
4x €1.75
4x €1.80
4x €2.10
4x €2.75
25x €2.75
4x €4.30
12x N20g (€0.52)
4x N20g (€0.53)
4x N20g (€0.53)
4x N20g ( 01280.53)

5x27d
10x1st local (30c)
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POSTZEGELBOEKJES
Postzegelboekjes
2020 2020

09-11-20

LAND
LAND

DATUM

CATALOGUSNR.

DATUM

CATALOGUSNR.

SLOWAKIJE

mrt 13
apr 16
nov 13
South GOERGIA oct 15
SPANJE
mrt 13
mrt 30
T.A.A.F.
nov 6
TSJECHIË
jan 20
jan 20
feb 1
apr 22
sep 2
okt 21

MOTIEF

MOTIEF

95
Pasen
96
Europa
97
Kerstmis
3 a/j, 10 stickervarianten Z Nieuwe permanente zegel met zeehond
84
Z Charmante stadjes 2020 (accordeonboekje)
85
Z Route Pelgrimage in Noord-Spanje
12
Carnet de Voyages 2020
201
Postzegeltraditie: B. Housa
202
Josef Čapek, 1887=1945
203
Postuniformen
204
Giftige paddenstoelen
205
50 Jaar Muziekband
206
Vervoersmiddelen

09-11-20
NOMINAAL

INHOUD

NOMINAAL

INHOUD

EUR (6.50)
EUR 7.20
EUR ?
FKP (7.00)
EUR (2.60)
EUR (5.60)
EUR 26.00
CZK (152)
CZK (270)
CZK (190)
CZK (190)
CZK (152)
CZK (190)

10x T2 50g (€0.65)
6x €1.20
?
10x70p
4x tarief A (€0.65)
4x tarief a(€0.65) + A2 (€ 0.75)
?
8xA (19kr) +4 vignetten
6xZ (45kr)
10xB (19kr)
10xB (19kr)
8xB (19kr)
10xB (19kr)

YTL 24.00
USD (11.00)
USD (11.00)
USD (11.00)
USD (11.00)
USD (11.00)
EUR ?
USD 7.20
CHF 2.00
EUR10.80
USD 10.80
CHF 9.60
EUR 9.00
VND 40.000
VND 40.000
VND 76.000
VHD 40.000
VHD 40.000
SEK (110)
SEH 110
SEK (110)
SEK (110)
CHF 14.00
CHF 16.50

8x3.00TL
20s for ever (55c)
20x for ever (55c)
20x for ever (55c)
20x for ever (55c)
20x for ever (55c)
?
6x $1.20
6x Fr 2.00
6x € 1.80
12 x 35c, 12 x 55c
12 x 0.30, 12 x 0.50
? x 0.90, ? x 1.80
10x4000d
10x4000d
4x15.000,4x4.000
10x4000d
10x4000d
10x brev (11kr)
5x 22kr
10x brev (11kr)
10x brev (11lr)
4x 0.85+0.40, 6x 1.00+0.50
6x 0.85+0.40 en 1.00+0.50

Turkije voor- en achterzijde boekje 19
TURKIJE
USA

sep 8
feb 21
jul 17
sep 24
okt 16
okt 20
VATIKAAN
nov ?
VER.NATIES
mrt 19
mrt 19
mrt 19
sep 4
sep 4
sep 4
VIETNAM
feb 14
feb 14
mrt 31
apr 22
mei 16
ZWEDEN
jan 9
apr 30
apr 30
aug 25
ZWITSERLAND mei 7
nov 12

19
446
447
448
449
450
28
67, New York 23
68, Genève 23
69, Wenen 23
70, New York 24
71, Genève 24
72, Wenen, 24
42
42
44
45
46
668
669
670
671
195
196

Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
P
P
P

Z
Z
Z
Z
Z
Z

Planeten van het zonnestelsel, 8 velletjes
Wilde orchideeën, 10 soorten
Groente en fruit, 10 soorten
Genietingen van de feestdagen
Winterscènes
Kerst: De Madonna van Guápulo
Kerstmis 2020
Accordeonboekje Hello Kitty
Accordeonboekje Hello Kitty
Accordeonboekje Hello Kitty
Werelderfgped: Rusland
(+1.00)
Werelderfgoed: Rusland
(+1.00)
Werelderfgoed: Rusland
(+1.00)
Liefdeszegel, type 1, randbedrukking op roze
Liefdeszegel, type 2, randbedrukking op wit
Covid 19 booklet
Lenin, 150e geboortedag
Ho Chin Minh
Hartelijke groeten
Hilma af Klint (abstracte schilderkunst)
Sportieve activiteiten
Mijn hond, vijf motieven
Pro Patria 2020:culturele erfenis
Pro Juventute: onbezorgde kindertijd

P = prestigeboekje
PP= prestigeboekje met persoonlijke zegels
* = nieuw land of gebied
p = Pakje: 20 strips van vijf zegels, bijeen geniet
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
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Walter de Rooij
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Automaatstroken Buitenland

door
Joost Hoogendoorn

Estland
Een nieuwkomer op het gebied van automaatstroken
is Estland. De Britse fabrikant IAR Ltd wist de Esten
zover te krijgen om een automaat te laten plaatsen in
het winkelcentrum Ulemiste dat in Tallin, de hoofdstad
van Estland, ligt. De stroken (afb. 1) vormen als het ware
een uitnodiging voor een bezoek aan Estland en geven
diverse bezienswaardigheden van het land weer. Rechts
op de stroken ziet u een codereeks. Zo’n reeks geeft o.a.
aan welke automaat er is gebruikt en in welke maand.
Onduidelijk is nu per wanneer de automaatstroken te
koop zijn. Waarschijnlijk is de Corona pandemie hier de
spelbreker. De geplande uitgifte datum was 01-09-2020.
Maar via de e-shop van Eesti Post kunnen de stroken
alvast besteld worden.
(afb. 1)
Frankrijk
Vlakbij Auxerre, op de kaart onder Parijs, ligt het stadje
Monéteau. Eén van de bezienswaardigheden daar is een
stalen brug over een kanaal. De brug is begin 20ste eeuw
gebouwd naar een ontwerp van Gustaf Eiffel. Deze brug
prijkt op de automaatstrook (afb. 2) die in verband met
de 44ste Marcophilex werd uitgegeven door de Franse
postdienst. De Marcophilex vond dit jaar plaats in
Monéteau op 10 en 11 oktober 2020. De automaatstrook
was te koop uit zowel een Lisa 2 automaat als uit een
Nabanco automaat. Door het gebruik van twee soorten
automaten is er ook verschil in de printopdruk op de
stroken. De geprinte letters van de woorden die de
verzendwijze aanduiden staan bij de Nabanco print
dichter op elkaar (zie de afbeeldingen 3a/b en 4a/b).

(afb. 2)

(afb. 3a/b) Lisa 2

(afb. 4a/b) Nabanco
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Ook de testprints van de twee automaten verschillen
van elkaar. Zie de afbeeldingen 5a/b en 6a/b.

(afb. 5 a en b) Lisa 2

(afb. 6 a en b) Nabanco
Op afbeelding 7 ziet u de rol stroken en de rol bonnenpapier in de Lisa 2 automaat van dichtbij.

(afb. 8)

(afb. 7)
Het speciale stempel voor het bestempelen van de
stroken tijdens de manifestatie, wat echt handwerk is,
ziet u op afbeelding 8 .
De afdruk van het speciale stempel (afb. 9) is een
weergave van de Eiffelbrug met daarbij een verwijzing
naar de manifestatie ter gelegenheid waarvan de
automaatstrook is uitgegeven.
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(afb. 9)
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In verband met de Covid pandemie zijn de volgende
uitgiftes, voor zover tot nu toe bij mij bekend, afgelast
cq uitgesteld: de automaatstrook voor de Timbre
Passion Moulins 2020 (afb. 10) die gepland was op

30 oktober 2020 en die voor de 68ste Assemblé
Générale de Philapostel (afb. 11) welke gepland was
op 15 oktober 2020.

(afb. 11)

(afb. 10)
Groot Brittannië, Jersey, Guernsey en de Virtual Stampex
Door de Coronapandemie zijn veel filatelistische
manifestaties c.q. postzegelbeurzen niet doorgegaan. De jaarlijkse Stampex die voor begin
oktober 2020 was gepland in Londen kon door
de pandemie ook niet doorgaan in de
oorspronkelijke opzet. Gezocht is naar een
alternatief dat werd gevonden in ‘the Virtual
Stampex’ (afb. 12). Via de PC of laptop was het
mogelijk om van 1 tot en met 3 oktober een
digitale Stampex te bezoeken. De standhouders
kon men voor informatie via chatkanalen
benaderen. Postzegels en aanverwante zaken
konden online worden bekeken en gekocht.
(afb. 12)
Ter gelegenheid van deze digitale beurs bracht het
Londense Postal Museum ‘Machin’ stroken uit met als
extra opdruk “Virtual Stampex 2020” (zie afb. 13). Voor
het Postal Museum, tot dan toe gesloten in verband met
de pandemie, was dat wel een aardige inkomstenbron.
De stroken konden natuurlijk
alleen digitaal besteld worden.
Ook Jersey en Guernsey, twee
kanaaleilanden met een eigen
postadministratie, brachten al
lopende uitgiftes uit, voorzien
van een speciale printopdruk.
Jersey voorzag de automaatstroken uit bloemenserie
(afb. 14) met de print ‘Virtual
(afb. 14)
Autumn Stampex 2020’ en
Guernsey liet op de stroken
met vissersbootjes (afb. 15)
dezelfde print aanbrengen. De
gehele strips, zonder de extra
printopdruk, vindt u afgebeeld
in bulletin 187.

(afb. 13)

(afb. 15)
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Zal, nu vrijwel alle filatelistische manifestaties niet
doorgaan, de weg voor de postzegelhandel naar de
filatelist via een beurs vooral digitaal gevonden worden?
De toekomst zal het leren. In ieder geval heeft The
Philatelic Traders Society, de organisator van de ‘Virtual
Stampex’ daar een belangrijke stap toe gezet.
Een nieuwe ontwikkeling in Groot Brittannië is de
weergave per 01-09-2020 van andere tariefklassen
op automaatstroken. Als men een collectors strip uit
de automaat koopt, dan bestaat die uit 6 waarden.
Gekocht voor 1 september dan ziet die strip er uit zoals
afgebeeld (afb. 16). Vanaf 1 september is de ‘Euro 100
g‘ , de ‘World 20 g’, en de ‘World 100 g’ veranderd in
respectievelijk ‘Euro 100 g/World 20 g’, ‘World 100 g
Zone 1 – 3’ en ‘World 100 g Zone 2’.
Zie afbeelding 17 (en ook afb. 13) van een strip gekocht
na 1 september. Omdat men op veel locaties nog
restanten heeft van oudere Post & Go uitgiftes, proberen
verzamelaars die oudere uitgiftes nog met nieuwe
waarden te kopen (natuurlijk met medewerking van
de beheerder). Op Ebay UK staan die uitgiftes met de
nieuwe waarden nu voor veel geld aangeboden.
(afb. 16)

(afb. 17)

Spanje
Op 25 mei 2020
(afb. 20)
kwam Correos
voor de dag met twee nieuwe automaatstroken. De
eerste strook (afb. 20) heeft als thema de luchtpost die
door Correos al 100 jaar wordt verzorgd. De vliegroute
liep van Barcelona naar Alicante en vandaar naar
Malaga. De vliegroute staat op de strook afgebeeld.
Op de tweede strook (afb. 21) staan vrouwen in de sport
centraal. Op de strook ziet u sportieve vrouwen diverse
sporten beoefenen.
1 tot 27 oktober 2020 is de looptijd van een Spaanse
automaatstrook die uitgegeven werd in verband met de
strijd tegen het Corona virus. Op de strook ziet u het
applaus voor de mensen die zich voor die strijd inzetten
(afb. 22). Het is niet de eerste automaatstrook met
Corona als thema. Het eiland Man ging hierin al voor.
In elk geval is Spanje een van de meest ernstig getroffen
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(afb. 21)

(afb. 22)
gebieden in Europa. Het is dus wel voor de hand liggend
om een postzegel of automaatstrook uit te brengen die
daar op in haakt.
De automaatstroken waren vanaf 1 oktober te koop via
de reguliere IAR automaat die in het hoofdpostkantoor
staat en bij de filatelistische dienst.
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(afb. 18 a)

(afb. 18 b)

(afb. 18 c)

(afb. 18 d)

(afb. 18 e)

(afb. 18 f)

Ierland
Een geschiedenis van Ierland in 100 objecten moet
leiden tot een lange serie postzegels cq automaatstroken.
Een nieuwe reeks van 12 stroken (afb. 18, a t.m. f) kwam
uit op 23-07-2020. Ook deze keer zijn de stroken in
rolzegelversie verkrijgbaar. Rolzegels zijn geheel gedrukt
door de drukker en hebben telkens dezelfde codering.
Op afbeelding 19 ziet u enkele van die rolzegels. De
codering is telkens 20205 (de 205de dag in 2020) met
daaronder 02501000001.

Bij stroken uit de
automaat is de waarde
en de per strook unieke
codering door de
automaat geprint.
Hier afgebeeld ziet u
de reeks zoals ze uit de
automaat zijn gekomen.
(afb. 19)

Faeröer
Het hooien van gras is het onderwerp op de automaatstroken die vanaf 01-10-2020 worden uitgegeven door
Fo post. Een deel van het hooiproces staat op de stroken
afgebeeld. U ziet het maaien, het schudden, het draaien
en drogen van gras op rekken. Een arbeidsintensief
proces. Door verkoop van de stroken via twee soorten
automaten zijn er ook verschillen in de printopdruk.
Op de stroken geprint door de IAR automaat (afb. 23) is
de tariefklasse in het Engels aangegeven. Op de stroken
uit de aCon automaat (afb. 24) bestaat de print alleen uit
de tariefwaarde en een code.
(afb. 23)

(afb. 24)
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Verenigde Staten
Vier nieuwe kerstzegels werden al op 24 september 2020 door de US Postal
Service uitgegeven (afb. 28). De afbeelding van één van deze zegels op
automaatstrook (afb. 29) is vanaf 15 november te koop via de Self Service Kiosks
in de VS. Het is verassend dat er nu toch
een automaatstrook in het kader van
kerst verschijnt. In 2019 gaf de US Postal
Service immers geen kerststrook uit en de
verwachting was dat dit ook in 2020 het
geval zou zijn.

(afb. 29)

(afb. 28)

Macao
Pas vanaf 4 augustus 2020 was de automaatstrook
gewijd aan het jaar van de Rat via de verschillende
automaten die in Macao staan opgesteld te koop.
De oorspronkelijke eerste dag van uitgifte was gepland
op 3 februari 2020. Door de Corona-pandemie moest
dit worden uitgesteld. Zie ook Postaumaatbulletin 187.
Zoals met eerdere
uitgiftes het geval
was is ook de
nieuwe strook te
koop met variaties

in de printopdruk, afhankelijk van de automaat waaruit
de strook is getrokken.
Afgebeeld ziet u een strook zoals die komt uit de
Klüssendorf-, de Nagler- en de New Vision-automaat
(respectievelijk afb. 25, 26 en 27).

(afb. 26)

(afb. 25)

(afb. 27)

Hangboekjes / Mailers Nederland

door
Johan Schaminée

Een geheel nieuwe zegel in een hangboekje
Tot mijn niet geringe verbazing viel zeer onlangs bij het
doorkijken van de website van de Collect Club mijn oog
op een zegel die verdacht veel leek op de welbekende
rouwzegel, doch met dien verstande dat
het thans om een goudbruine zegel ging
met tariefwaarde 2. Die zegel is geheel
nieuw en wordt sinds kort uitgegeven
in een hangboekje met 50 zegels.
De zegel is zo recent dat ik enkel de
afbeelding op de website beschikbaar heb,
welke hierbij is weergegeven (Afb. 01).
Gezien de specifieke uitvoering van de
tanding (ervan uitgaande dat de weergave
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op de website correct is), die erg veel lijkt op de tanding
van de zakenzegels die bij Lowe Martin Group in Canada
worden gedrukt, verwacht ik dat deze zegels ook aldaar
zijn gedrukt en dan zal de gebruikte
druktechniek waarschijnlijk Offset zijn.
Ik hoop u dat in de volgende uitgave van
het Bulletin te kunnen melden.

(Afb. 01)

Het artikelnummer van PostNL luidt
406602 en de kostprijs (tot 1 januari
2021) bedraagt € 91,00.
Johan Schaminée 12.11.2020
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Phonopost Cassettepost

(afb. 1)
Daar zit geluid in
Nog niet zo lang geleden, voor het Corona tijdperk,
kocht ik in een kringloopwinkel te Almere een
voorgefrankeerde kussentjes-enveloppe van PTT Post
voor het verzenden van een geluidscassette (afb. 1).
‘Frankering betaald’ staat er rechts op de enveloppe
(afb. 2). Ik vond de enveloppe in een koffertje vol met
post uit Japan, maar dat terzijde. Deze cassettepost, zo
werd het vroeger genoemd, was een leuke vondst. De

(afb. 3)

(afb. 5)
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door
Joost Hoogendoorn

(afb. 2)
enveloppe staat bovendien vermeld in ‘Geuzendam’s
catalogus van Postwaardestukken van Nederland en
Overzeese Rijksdelen’. De enveloppe kan gewaardeerd
worden als een postwaardestuk en was verkrijgbaar bij
de PTT van 1984 tot in 1990. In de enveloppe zaten nog
de cassette (afb. 3), een toelichting (afb. 4) en diverse
stickers, waaronder, een retoursticker (afb. 5) en een
sticker voor de douane (afb. 6).

(afb. 4)

(afb. 6)
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(afb. 7)

(afb. 8)

Het toeval wilde dat ik enige tijd later een vergelijkbare
Engelse enveloppe (afb. 7) wist te bemachtigen.
Deze enveloppe is voorzien van een Frama first class
frankeerstrook (afb. 8). Deze strook werd voornamelijk
gebruikt voor ‘letter cassettepost’ en voor de

(afb. 9)

‘Post-a-book service’ in de jaren ‘80. De Framastrook
is inmiddels een gewild object onder gespecialiseerde
filatelisten. De enveloppe was destijds voor 68 pence
verkrijgbaar bij Royal Mail.

(afb. 10)

Enig speurwerk wees mij uit dat er nog meer postorganisaties waren die aan cassettepost deden. Anpost
uit Ierland is daar een voorbeeld van. Een speciale
enveloppe van An-post (afb. 9) ziet u hier afgebeeld.

(afb. 11)

Ook de Franse Post verkocht zoals u ziet soortgelijke
poststukken (afb. 10). Verder zijn er enveloppen bekend
van de Egyptische Post, speciaal voor het verzenden
van cassettes per post (afb. 11).
Het per post opsturen van stemgeluiden was al mogelijk
in de eerste helft van de vorige eeuw. Toen was er de
PTT met postkantoren overal in het land.
In enkele postkantoren, onder andere in Amsterdam en
Rotterdam, was het mogelijk om een gesproken bericht
vast te leggen op een metalen plaatje dat opgestuurd kon
worden naar een verre vriend, vriendin of naar wie dan
ook. Deze service werd ‘Phonopost’ genoemd en was
mogelijk vanaf de jaren ‘30 tot in 1971. Onlangs wist ik
zo’n metalen plaatje (afb. 12) met bijhorende speciale
enveloppe (afb. 13) te bemachtigen.
(afb. 12)
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(afb. 13)

(afb. 14)

In de enveloppe zat zelfs nog het naaldenzakje (afb. 14)
met een metalen naald (afb. 15) die in de grammofoonspeler aangebracht moest worden. Met een gewone
naald, voor het afspelen van LP’s (langspeelplaten), was
afluisteren van het plaatje niet mogelijk. De enveloppe
was niet voorgefrankeerd en is dus geen postwaardestuk.

(afb. 16)

De hier afgebeelde ‘Phonopost’ enveloppe is verzonden
in 1951 naar Canada. De zegels geven aan wat toen
betaald moest worden voor de verzending, 32 cent.
De enveloppe is het model dat vanaf 1947 door de PTT,
toen een staatsbedrijf, werd aangeboden.

(afb. 17)

Phonopost was niet enkel een Nederlandse aangelegenheid. In Argentinië werd deze service in de jaren dertig
van de vorige eeuw ook al geleverd. In 1939 werd
tijdens het Wereld postcongres dat toen in Buenos Aires
werd gehouden, de benaming ‘Phonopost’ als speciale
postdienst service vastgesteld. De Argentijnse Post gaf
toen een serie postzegels uit die gebruikt konden worden
voor ‘Fonopost’ (afb. 18).
In de Verenigde Staten bood de postorganisatie ook de
mogelijkheid aan voor het versturen van een gesproken
brief (afb 16). In de eerste jaren moest voor het afspelen
van de geluidsplaat wel een naald van hout gebruikt
worden.
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(afb. 15)

(afb. 18)
Het inspreken van tekst moest worden gedaan in een
soort telefooncel (afb. 17). Daarna moest het plaatje
worden gemaakt. Daar ging soms wel een dag overheen.
Het is allemaal nog niet zo lang geleden en sommigen
onder ons hebben misschien wel in een postkantoor
naast zo’n Phonopost-apparaat gestaan. Voor nu, in de
tijd van whatsapp en email, is het bijna onvoorstelbaar
dat zulke appratuur werd gebruikt. Het geeft wel aan
wat voor enorme technische ontwikkelingen we hebben
meegemaakt.
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Persoonlijke postzegels

door
Johan Schaminée

Een nieuwe nummering voor de persoonlijke decemberzegels
Evenals voor de overige kaders van de
via internet te bestellen persoonlijke
postzegels zal er binnenkort ook
voor de persoonlijke zegels met het
decemberkader een nieuwe variant
te bestellen zijn met eenzelfde type
nummering als ik beschreef in Bulletin
188 (p. 2-4). Ik kan er u in deze bijdrage
nog geen voorproefje van de nieuwe versie
laten zien, omdat deze zegels momenteel
via de applicatie nog niet te bestellen zijn.
Om alvast in de sfeer te komen plaats ik
bijgaand twee velletjes van de versie 20192020 (Afb. 01 – 02). Evenals de gewone
decemberzegels zullen de persoonlijke
decemberzegels waarschijnlijk ook pas
ongeveer twee weken later dan tot nu toe
te bestellen zijn.

Afbeelding 01

Afbeelding 03

Afbeelding 02

Afbeelding 04

Het gouden kader
Nieuwe uitgiften serie De Fabeltjeskrant
De serie postzegelvelletjes ter gelegenheid van de
herdenking van 50 jaar De Fabeltjeskrant werd op
8 september jl. opnieuw uitgebreid met 2 nieuwe
uitgaven. Thans met met afbeeldingen van Lowieke
de Vos (Afb. 03) en Greta Bontekoe (Afb. 04). De
zegelblokjes bevatten nog wederom 5 zegels met dezelfde
afbeelding van de betreffende bewoner van het Grote
Dierenbos met op de achtergrond op de rand van het

28

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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Afbeelding 05

Afbeelding 06

Afbeelding 07

Afbeelding 08

Vijf velletjes ter gelegenheid van 65 jaar Nijntje
Ter gelegenheid van het feit dat het dit jaar 65 jaar
geleden is dat inmiddels één van ’s werelds bekendste
en geliefde stripfiguren het levenslicht zag door de
magische tekenhand van Dick Bruna, geeft PostNL vijf
zegelvelletjes uit met steeds 5 verschillende afbeeldingen
uit de Nijntjereeks. Elk velletje heeft een eigen thema. De
thema’s zijn: Magie: Nijntje de toverfee (Afb. 05) Muziek:
Een fluit voor Nijntje (Afb. 06), Paleis: Koningin
Nijntje (Afb. 07), Slapen: Nijntje’s droom (Afb. 08) en
Kamperen: Nijntje in de tent (Afb. 09).
De verkoopprijs van deze via de Collect Club te bestellen
gegomde zegelvelletjes bedraagt (slechts) € 5,00 per
stuk. Dat is bijna nominaal, zeker rekening houdende
met de komende tariefverhoging van € 0,91 naar € 0,96
per zegel met tariefwaarde 1. De artikelnummers voor
bestelling bij de Collect Club zijn respectievelijk 800042
t/m 800046. De velletjes zijn gedrukt bij JESP te Haarlem
in Offsetdruk.
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Afbeelding 09
Vermeldenswaardig is nog dat de kinderpostzegels 2020
ook in het teken van Nijntje staan. Dat valt te lezen op
de website van de Collect Club bij de beschrijving van
de Nijntje zegelvelletjes. Een afbeelding van deze kinderpostzegels is echter nog niet op de website te vinden.
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Afbeelding 10

Afbeelding 11
Het grijze kader
Nieuwe uitgiften in de serie over het werk
van Rien Poortvliet
Deze serie is inmiddels met de uitgifte van 3 nieuwe
velletjes in het najaar gevorderd tot 9 uitgiften van de
12 die er zullen verschijnen. In Collect 104 (Najaar
2020) zijn de drie nieuwe uitgiften afgebeeld met de
bijbehorende bestelnummers.
Het zevende velletje in de reeks heeft als thema “De ark
van Noah” en toont op de drie zegels respectievelijk
een paar zebra’s, pauwen en giraffes (Afb. 10). Ook
de velrand een bonte stoet van dieren die per paar
aanmonsteren op de fascinerende ark.
Het achtste velletje in de reeks is gewijd aan de vos en
heeft als titel “De vossen hebben holen”. Ook hier zijn
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Afbeelding 12
de drie zegels voorzien van fraaie afbeeldingen uiteraard
met vossen in verschillende posities en leeftijden. Op de
velrand toont Poortvliet zijn fascinatie voor observatie
en zijn gave voor waarneming van details en de kunst
om die weer te geven (Afb. 11).
Het negende velletje dat recent verscheen heeft als
thema honden en heeft als titel: “Braaf ” en laat zien dat
Poortvliet een onovertroffen tekenaar van levensechte
dieren is. De honden lijken zo van het zegelvelletje af
te kunnen lopen! (Afb. 12). De bestelnummers zijn
respectievelijk 800 017, 800 018 en 800 019. De velletjes
zijn gedrukt in Offset 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.
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Afbeelding 13

Een bijzondere uitgifte van PostNL
in samenwerking met Jumbo
In augustus 2020 verscheen een door
supermarktketen Jumbo uitgegeven
zegelvelletje met 10 verschillende
afbeeldingen. Op 9 zegels zijn
prominente wielrenners afgebeeld
waarvan een groot aantal heeft
deelgenomen namens het Team
Jumbo-Visma aan de Tour de France.
Ofschoon deze Tour voor de Jumboformatie een fraaie tweede plaats
opleverde voor kopman Primoz
Roglic in het eindklassement was
dat uiteindelijk een grote deceptie omdat
hij in de tijdrit op de voorlaatste wedstrijddag uit
de gele trui werd gereden, uitgerekend door een
Sloveense landgenoot Tadej Pogacar, daar waar Roglic
een groot deel van deze Tour de France soeverein in de
gele trui had gereden, gesteund door zijn oppermachtig
ogende team. Wat voor ons filatelisten blijft is het fraaie
zegelvelletje (Afb. 13). De tiende afbeelding is uiteraard
het logo van Team Jumbo-Visma.
De uitgiftedatum is blijkens een folder die bij de Jumbo
vestigingen verkrijgbaar was: 19 augustus 2020 (Afb. 14).
De achterzijde van de betreffende folder kon in de
periode van 19 augustus tot en met 20 september
gebruikt worden om met het gelijktijdig meezenden van
de aankoop bon van 1 zegelvelletje van deze zegels mee
te loten voor een Team Jumbo-Visma wielerclinic of één
Postaumaat - Bulletin nr. 189 - november 2020

Afbeelding 14

Afbeelding 15
van de tien gesigneerde Team Jumbo-Visma wielershirts
(Afb. 15). De zegels zijn waarschijnlijk gedrukt bij JESP
te Haarlem in Offset. De velletjes bevatten 10 gegomde
zegels en waren uitsluitend verkrijgbaar bij de
servicebalie van een Jumbo supermarkt, zolang
de voorraad strekt. Het velletje is wel vermeld in
Collect 104 (Najaar 2020) op p. 12, waar ook is vermeld
dat de velletjes uitsluitend bij Jumbosupermarkten
verkrijgbaar zijn.
Johan Schaminée 12.11.2020
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Hangblokjes Nederland

door
Johan Schaminée

Afb. 02

Afb. 01

Het hangblokje met het portret
van Koning Willem Alexander 2020
In het vorige Bulletin kon ik de verschijning van
het hangblokje met het portret van koning WillemAlexander uitgifte 2020 met tariefwaarde 1 voor
verzending binnen Nederland melden (Bulletin 188
p.17). De eerste melding van dit blokje kwam voor
mij via het blad Collect. Dat is nu wederom het geval
met de hangblokjes met de tariefwaarden 2 (Afb. 01)
en Internationaal (Afb. 02). Afgebeeld zijn de zegels.
De afbeelding van de complete hangblokjes houdt u
tegoed tot het volgende Bulletin. Op pagina 20 in de
Shop van Collect 104 (najaar 2020) staan alle drie de
versies als nieuw verkrijgbaar. Voor de hangblokjes met
tariefwaarde 2 met bestelnummer 800052 en voor de
tariefwaarde Internationaal met bestelnummer 800053.
De kostprijs bedraagt momenteel respectievelijk € 9,10
en € 7,50.
Vanaf 1 januari worden deze hangblokjes automatisch
duurder door de verhoging van de posttarieven. Voor
waarde 1 komt er € 0,05 per zegel bij, voor tariefwaarde
2 het dubbele en voor de tariefwaarde Internationaal
wordt de prijs per zegel eveneens met € 0,05 per zegel
verhoogd. Het tarief voor standaardverzending binnen
Nederland komt daarmee op € 0,96 en voor verzending
naar het buitenland op € 1,55. De belangrijkste reden
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voor de tariefverhoging is gelegen in de nog steeds
afnemende hoeveelheid post die wordt verzonden.
De zegels zijn, zoals gebruikelijk, gedrukt bij Walsall
Security Printers in Offset.
Zoals de laatste jaren (weer) gebruikelijk is, wordt er
ook een set met doorgestanste zegels in de genoemde
drie waarden aangeboden. Deze is uitsluitend
verkrijgbaar bij de Collect Club tegen een prijs van
€ 4,23 (bestelnummer 800041). Dat is exact de (huidige)
nominale waarde en voor verzamelaars is dat een mooie
service. Deze zegels zijn namelijk afwijkend van de
losse zegels uit de hangblokjes, door de wijze waarop zij
worden geproduceerd. In een verzameling Nederland
behoren dus beide versies thuis, al zijn nog niet alle
fabrikanten voor de verzamelalbums zich daarvan
bewust. Immers zowel de complete hangblokjes als
de doorgestanste zegels moeten daar feitelijk in
worden opgenomen.
Of er in het komende jaar een nieuw portret van
onze koning (met baard) op de postzegels van het
basisassortiment verschijnt is bij mij nog niet bekend.
We zullen het nog even moeten afwachten.
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Het hangblok met de decemberzegels 2020

Afb. 03
Blijkens zeer recente informatie verschenen op de
website van de Collect Club verschijnen de blokken met
decemberzegels dit jaar duidelijk later dan gebruikelijk,
namelijk pas op 16 november, daar waar dat in het
verleden altijd in de eerste week van november was.
In het volgende Bulletin zal ik deze nieuwe uitgifte

Afb. 04
bespreken. Als appetizer treft u hierbij de afbeelding van
een tweede en een derde zegel uit het nieuwe blokje aan
(Afb. 03 + 04). De eerste treft u aan bij mijn inleiding
van dit Bulletin.
Johan Schaminée 09.11.2020

Postsets c.a.

door
Johan Schaminée

Nieuwe recente uitgiften
Beleef de natuur: Nederlandse weidevogels
Onlangs verscheen postset 11 in de reeks Beleef de natuur,
uiteraard weer met illustraties van Michelle Dujardin en
thans met als thema Nederlandse weidevogels (Afb. 01).
Op de zegels zijn afgebeeld een grutto, een kievit en
een fazant (zowel op een zegel als op de rand van het
zegelblokje). 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
800029 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 12.11.2020
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