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…schreef ik een voorwoordje 
in het eerste bulletin van 
de toen nog geheten 
Kontaktgroep Verzamelaars 
Automaatboekjes en 
Rolzegels. De vereniging 
was enkele maanden 
eerder door John Hali en 
mij opgericht en we namen 
natuurlijk ook het voortouw bij 
de activiteiten. Dat ik als neerlandicus de redactie van 
het blad op me nam, was niet onlogisch. Ik deed dat 
vervolgens heel wat jaren, maar de vereniging groeide 
fors en anderen namen taken over. Na een tijdje kozen 
we voor de naam Postaumaat. 
Eind twintigste eeuw raakten we over het hoogtepunt 
heen. De filatelie kwam in een neerwaartse spiraal. 
Ook Postaumaat ontkwam er niet aan: het aantal leden 
verminderde en de getrouwen werden grijzer en grijzer. 
Maar we hebben nog steeds een mooie vaste kern 
van meer dan 150 leden! We hebben een schitterend 
bulletin, een veiling, een website, nieuwtjesdiensten… 
In ons bulletin besteden we – als enige blad! – volop 
aandacht aan alle aspecten van de moderne Nederlandse 
filatelie: postzegelboekjes, hangboekjes, mailers, postsets, 
persoonlijke zegels, hangblokjes en automaatstroken. 
We hebben plannen om dit gegeven ‘uit te venten’ en 
daarmee nieuwe leden te werven. 
We zien dus nog toekomst. En die vijftig jaar in 2023 
gaan we zeker halen. We zijn al aan het brainstormen 
over plannen met betrekking tot onze gouden 
jubileumbijeenkomst in september 2023.
O ja, achtenveertig jaar later zit ik weer aan het roer. 
We zaten al enige tijd zonder verantwoordelijke 
hoofdredacteur. Dat was niet handig. Dus ben ik weer 
van stal gehaald. Maar ik moest niet zo nodig. Jong 
bloed ware beter…

Walter de Rooij
Hoofdredacteur

Achtenveertig jaar geleden …                  

De laatste VERGADERING in 2021 
vindt plaats op:

Zaterdag 11 december 2021, 10.00-15.00 uur 

Vergadercentrum De Rustburcht
Strevelsweg 702-734

Rotterdam

Notulen Verslag van de bijeenkomst 
van zaterdag 18 september 2021 

te Rotterdam

 1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 12.00 uur in 
aanwezigheid van 21 leden. Bericht van verhindering 
is ontvangen van de heren Delfos, van Dommelen, 
Haverkort, Hazelhoff, de Ruiter, Stoffels, Stoker, Struijs 
en Van Zandvoort.  

 2. Mededelingen
 Gelet op de personele bezetting zijn de tijden in
  de zaal van de Rustburcht als volgt:
 - 10.00 uur zaal open. Wie vroeger is moet even  
  wachten, tenzij de beheerder er al is.
 - 11.00 – 12.00 uur koffie/thee/versnaperingen aan
  de balie; lunch bestellen met ruime keuze op  
  formulier, inleveren en betalen aan de balie. 
 - 12.30 – 13.30 uur lunch afhalen aan de balie.
 - Na de veiling: gelegenheid tot halen drankje.               

 3. Verslag van de bijeenkomst op 12-06-2021
Geen opmerkingen. Het verslag wordt met dank aan 
de secretaris vastgesteld.

 4. Nieuwtjes
De heren Hoogendoorn, De Rooij en Schaminée melden 
nieuwtjes, die verderop in dit Bulletin nader worden 
beschreven.

 5. Rondvraag en sluiting
 - Mevrouw Van Grootheest vraagt of het bestuur  
  kan voorkomen dat -zoals vandaag- de beurs in
   Houten samenvalt met de Postaumaat-  
  bijeenkomst. De voorzitter antwoordt dat onze 
  data al aan het eind van het vorige jaar worden  
  vastgesteld (zie Bulletin 189, blz. 1 onderaan) in 
  een vast patroon van tweede zaterdag in mrt, 
  jun en dec en de derde zaterdag in sep. en dat  
  anderen daarmee ook rekening kunnen houden.
 - De heer Kollen is bereid de veiling te leiden. 
  De voorzitter dankt hem hiervoor bij voorbaat.

Na sluiting van de vergadering wordt de veiling 
gehouden.

        H.A. Wolf - secretaris
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Voor de bijeenkomst van 11 december 2021
1. Opening

2. Verslag van de bijeenkomst van 18 september 2021
3. Mededelingen

4. Herverkiezing voorzitter en secretaris
Toelichting: de heren Schaminée en Wolf zijn 

aftredend en stellen zich herkiesbaar. 
Tegenkandidaten kunnen zich tot 10 december 2021 

melden bij de secretaris.
5. Nieuwtjes

6. Rondvraag
7. Sluiting, waarna veiling

AGENDA

Dat is toch eigenlijk onvoorstelbaar. Met enkele mensen 
en veel kunst- en vliegwerk hebben we dit najaar nog 
twee veilingen kunnen houden, maar dat is geen doen.
We hebben namelijk geen veilingmeester. Al eerder
plaatsten we oproepen.
Het is eigenlijk best een aardige functie. Je krijgt mooi
materiaal onder ogen, hebt contact met de inzenders
en stelt de veilinglijst voor de volgende bijeenkomst
vast. Na afloop reken je af met de inzenders. Kennis
van alle gebieden is onnodig. De inzenders moeten
voor een goede omschrijving zorgen en verder zijn 
alle specialisten in de vereniging bereid te helpen. 
De zaalveiling mag je zelf doen, maar dat hoeft niet. 
We hebben enkele leden die dat goed kunnen en 
ook graag doen.
Het worden ook tamelijk kleine veilingen (circa 50 
kavels), maar wel met aantrekkelijk materiaal. Dus 
geen ellenlange lijsten. Thuisblijvers mogen schriftelijk 
bieden. Dat is altijd al zo en blijft.
We hopen dat deze oproep succes heeft. Schroom niet 
en meld je aan bij de secretaris. Van onze kant krijg je 
alle medewerking. Zeker in het begin sta je er dus niet 
alleen voor. 

Walter de Rooij

Straks geen veilingen meer?                  

VERGADERDATA in 2022 
alle in vergadercentrum De Rustburcht
Strevelsweg 702-734 te Rotterdam 

van 10.00 - 15.00 uur

Zaterdag 12 maart
Zaterdag 11 juni

Zaterdag 17 september
Zaterdag 10 december

Raadpleeg bij twijfel www.postaumaat.nl

Deadlines inleveren kopij 
Bulletin 

(u wordt van harte uitgenodigd een stukje 
in te leveren!!!!!!!!!!!)

1 februari
1 mei

1 augustus
1 november

Verschijningsdata Bulletin
In 2021 verschijnen de Bulletin op 

of omstreeks 25 februari, 25 mei, 25 augustus 
en 25 november.

Mededelingen ledenadministratie
In het afgelopen kwartaal hebben de volgende mutaties 
in het ledenbestand van Pzv Postaumaat plaats gevonden:

Overleden:
De Heer R. Bakhuizen v.d. Brink

Opzegging leden m.i.v. 01 januari 2022
De Heer M. Struijs
De Heer T. Stoffels
De Heer K. Fase
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Azerbeidzjan
Al eerder schreef ik over de wat onverkwikkelijke 
gewoonte van een aantal (Zuid)Oost-Europese landen 
om boekjes uit te leveren met een losse inhoud. Je 
moet de velletjes er dus zelf inplakken. Kaftjes en zegels 
worden apart geleverd.
Azerbeidzjan is ook zo’n land. Maar dit jaar maakt men 
het nog gekker.  Op 24 juni kwam het zegelvelletje uit, 
maar het kaftje is tot nu toe (oktober) niet te verkrijgen.
Het velletje bevat acht zegels: viermaal 0.5₼ en viermaal 
0.6₼. Totale waarde AZN 4.40. 
De bedreigde diersoorten zijn als schetsen afgebeeld. 
Het zijn het de ‘Ovis Orientalis’ (moeflonschaap) en de 
‘Eremias Pleskei’, een soort hagedis.
Ik meld het hier omdat de post het als een boekje 
aanbiedt, en de intentie had (heeft) ook de kaft te leveren.

Booklets varia door
Walter de Rooij

De Europaboekjes van 2021: bedreigde 
inheemse diersoorten

Azerbeidzjan 2021

Bosnië en Hercegovina  
De republiek Bosnië en Hercegovina koos voor twee 
bedreigde zoogdieren: de lynx en de gems. Beide zijn 
afgebeeld op postzegels van 2.50b. Al sinds 2000 worden 
de Europazegels vrijwel jaarlijks ook in een boekje 
uitgegeven. Ook dit jaar dus. 
Sinds het ontstaan van de republiek is dit het 30ste 
boekje.
Het velletje (los in het kaftje!) bevat drie zegels van elk 
en de dag van uitgifte was 7 mei. Er zijn 8000 boekjes 
vervaardigd.
Prijs van het boekje is BAM 15.00.

Zegelvelletje Bosnië en 
Hercegovina
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Bulgarije 
Bulgarije geeft de laatste jaren zijn Europazegels ook 
uit in een boekje. Dit jaar verschenen de drie zegels op 
31 mei. Twee ervan zijn in boekje verkrijgbaar.
Op de zegel van 1.10 staat de boommarter afgebeeld en 
op die van 2.30 de gevlekte bunzing. Het boekje bevat 
twee velletjes. Ze bevatten elk drie zegels, plus een groot 
vignet waarop het betreffende dier op een wat andere 
wijze zichtbaar is. De verkoopprijs van het boekje 
bedraagt BGN 10.20.

Opvallend is, maar dat was ook al in eerdere boekjes, 
dat de horizontale perforatie tussen de zegels ontbreekt. 
Men gaat er kennelijk van uit dat de boekjes alleen in 
verzamelingen terecht komen en dat de zegels dus toch 
niet gebruikt worden. De oplage, 4000 boekjes, doet dat 
ook al vermoeden.

Het 28ste boekje van Bulgarije

Cyprus
Cyprus is natuurlijk maar een klein land. Met lage 
posttarieven. De twee Europazegels van dit jaar zijn er 
voorbeelden van: € 0.34 (brief binnenland) en € 0.64 
(brief buitenland). Ze kwamen uit op 6 mei.
Op de eerste is de Middellandse Zeehond afgebeeld. 
Een bijna uitgestorven dier: nog maar 700 in totaal, 
waarvan 19 in/rond Cyprus. De tweede zegel toont de 
Cypriotische bij. Ook dit diertje behoeft bescherming 
omdat het van groot belang is bij de bestuiving.

                     

Het boekje is het goedkoopst van alle in dit stukje 
beschreven boekjes. De gezamenlijke nominale waarde 
bedraagt immers € 3.92. De beide zegels zitten er vier 
maal – in verspringende samenhang – in. De boekjes zijn 
genummerd. Oplage is 6500 boekjes.

Opengevouwen boekje van Cyprus
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Faeröer
Posta koos de papegaaiduiker als 
afbeelding op de twee Europazegels. 
Ze verschenen op 26 april als set  
en in een boekje met zes zegels.
Het gaat hier om de Atlantische 
papegaaiduiker met zijn grote 
kleurrijke snavel en zijn oranje 
poten. Door meerdere oorzaken 
is de vogel al jaren erg bedreigd. 
In het verleden doordat er op 
gejaagd werd voor voedsel en
 gebruik van de veren. Maar ook 
doordat er in de 18e eeuw scheepswrakken aanspoelden, 
waarin zich ratten bevonden. De papegaaiduiker met z’n 
broedsel is een makkelijke prooi voor de van oorsprong 
‘allochtone’ bruine rat. Tot veler verbazing is de vogel 
nog steeds niet officieel beschermd.                        

Finland
In samenwerking met het Wereldnatuurfonds gaf de 
Finse post op 28 april een drietal Europazegels met 
bedreigde dieren uit: de kleurige ijsvogel, de Apollo, 
één van de grootste vlindersoorten in Finland en de 
Siberische vliegende eekhoorn. Deze laatste is een 
nachtdier, dat bedreigd wordt door ontbossing.
Finland gaf ook al in 2016 postzegels met bedreigde 
diersoorten uit (de samaairob, de dwergjuffer en de 
kolgans) en ook nog in 2018 (de poolvos, de zalm en 
de sneeuwuil. 
De zegels zijn dit jaar alleen verkrijgbaar in boekjes 
van vijftien stuks, vijf van elk dus. Het zijn accordeon-
boekjes die vijf zegels per blad bevatten.

Faeröer boekje met vier maal 17kr en twee maal 27 kr.

Finland Europa 2021

Griekenland
Griekenland kwam met 
twee Europazegels op 5 mei: 
in vellen van acht en zestien, 
en in een boekje. Belangrijk 
verschil is dat de zegels uit 
de boekjes boven en onder 
ongetand zijn.
Afgebeeld  zijn een hert en een gewone dolfijn. Eigenlijk 
verwacht je niet dat deze dieren met uitsterven bedreigd 
worden. Toch is dat in Griekenland wel. Ze staan beiden 
op de rode lijst van in hun natuurlijke leefomgeving 
bedreigde dieren. Het hert door de – zeker dit jaar – 

verwoestende bosbranden en de dolfijn door de netten 
van de vissers.
De boekjes zijn genummerd. De totale oplage bedraagt 
6000 boekjes.

Het Griekse Europaboekje met tweemaal hert en dolfijn

Omdat de posttarieven 
in Finland niet bepaald 
laag zijn (€ 1.85 voor 
een binnenlandse 
brief inmiddels), is het 
wel een duur boekje 
geworden.
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Malta
Net als voorgaande jaren kwam Malta met een 
los zegelvelletje in een dichtgevouwen kaftje. Er 
verschenen op 12 mei twee Europazegels: de €0.59 
met de Mediterrane Kameleon en de €2.00 met de 
schijftongkikker.
Alleen de eerste bevindt zich in het boekje in een velletje 
van vijf zegels. de kameleon is geen inheemse diersoort 
op het eiland. Deze zou er in de negentiende eeuw door 
de Jezuïeten vanuit Afrika terecht zijn gekomen.

Het 25ste boekje van Malta

Voorzijde van het Groenlandse boekje

Groenland
Ook een duur boekje is dat van Groenland. 
Het verscheen op 8 juni en bevat  zesmaal 
de twee Europa-zegels. Afgebeeld zijn twee 
ernstig met uitsterven bedreigde dieren: de 
Groenlandse kolgans (17 kr) en 
de gewone zeehond (19 kr). Ze staan 
genoemd in de door het Groenlandse 
parlement vastgestelde rode lijst van 2018.

Man (Eiland)
Bijzonder is de deelname van Isle of Man Post aan het 
uitgeven van Europazegels. Men gaf op 12 april een 
boekje uit met tien zegels, gewijd aan het The Calf of 
Man. Ik schreef erover in het meibulletin. Afgebeeld 
op de zegels zijn onder meer een in steen uitgehouden 
kruisbeeld (Keltische kapel?), een vlinder, enkele vogels, 

Eén Europazegel tussen de tien zegels in het boekje van het eiland Man (bovenste rij, derde van rechts.)

een transportboot, twee robben en plaatjes van het 
landschap.
Eén van beide vogels staat op de Europazegel. Het is de 
pijlstormvogel. Er loopt een project om deze bedreigde 
vogel beter te beschermen.
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Moldavië
De Moldavische post beperkt zich tot twee vogelsoorten. 
Op 28 mei werden ze uitgegeven: de 5.75 L met de 
Zwarte Ooievaar en de 11.00 L met de Oehoe, één 
van de grootse uilensoorten. De ooievaar komt voor 
in de overstromingsvlakten van de Prut rivier, een 
wetenschappelijk reservaat. De oehoe komt in hetzelfde 
gebied voor, maar ook elders in het land. Ze voeden zich 
vooral met knaagdieren.
Beide zegels zijn te koop in velletjes van acht stuks en 
in een boekje. Het boekje bevat een – los – velletje 
met twee van elk. 
De zegels uit het boekje staan ook op de kaft afgebeeld. 

Kaftje van het boekje van Moldavië

Nederland
PostNL deed dit jaar ook weer mee met een 
boekje. Het bevat zes postzegels ‘Bedreigde 
bijen’ in velletjes van elk twee stuks.
De nominale waarde is zesmaal € 1.55 
(internationaal) 
en de prijs van het boekje is € 12.45.
Het is in dit bulletin voldoende beschreven, 
zodat ik het hierbij laat.

Nederland PR 93

Noord-Macedonië
Het Europa-boekje van Noord-Macedonië 
kwam uit op 7 mei. Afgebeeld hier is 
het – losse – velletje van vier zegels met 
afbeeldingen van een ree, een wolf, een 
bruine beer en een knobbelzwaan.
Het zijn zegels van 50d. De prijs van het 
boekje is dus MKD 200.

Velletje Noord-Macedonië
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Oekraïne
Op 9 juni verscheen in Oekraïne een tweetal 
zegels. Ze besteden aandacht aan de Karpaten, 
het groene hart van Europa.  In dit gebied 
vinden we nog oerbossen met beren, lynxen 
en wolven. En rivieren met de steur. Maar 
fauna en flora worden van alle kanten bedreigd. 
Zo is de Europese bizon er al verdwenen. 
Unesco probeert de aantasting van de bossen 
tegen te gaan. Op de zegels staan artistieke 
impressies: ‘killer wheels’ (dodelijke wielen 
bij de ontbossing) en ‘cry of the Carpathians’ 
(gehuil van een wolf).
De zegels hebben de waarde Z (= UAH 27.50).  
Een tegelijk uitgegeven boekje bevat een 
velletje met beide zegels. Prijs van het boekje is 
UAH 90.25. Er zijn 6000 boekjes vervaardigd. Velletje Oekraïne

Oostenrijk
Ze worden vaak over het hoofd gezien: de ‘boekjes’ met gelegenheids-
zegels. Eigenlijk zijn het hangmapjes met een viertal zegels. Niet 
vastgeplakt, dus echte boekjes zijn het niet. In het Duits noemt men 
ze Sondermarkentäschchen. Er zijn er intussen in ruim tien jaar tijd al 
enkele honderden verschenen. Ze worden gewoonlijk alleen gebruikt 
voor binnenlandse briefpost (€ 0.85)en post naar het buitenland 
(€ 1.00). Dus waar de gebruiker graag een voorraadje van wil hebben.
Het op 8 mei verschenen ‘boekje’ – nummer 213 in de reeks - bevat 
vier zegels van € 1.00 met een afbeelding van een wolf. Ook in 
Oostenrijk is dit een bedreigde diersoort.

Oostenrijk nr 213

Slowakije
Er zijn nogal wat filatelisten met vogels als motief. 
Bij de Europazegels dit jaar komen we aardig 
aan hun trekken. Zo gaf Slowakije op 7 mei 
één postzegel uit met een afbeelding van een 
auerhoen. Een bedreigde vogelsoort, die in 
Nederland en België al niet meer te vinden is. 
De zegel heeft een waarde van € 1.70 
(bijbehorende tariefsoort is overigens niet te 
vinden) en het bijbehorende boekje bevat zes 
van deze zegels. De prijs is dus € 11.20.

Slowakije kaft
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Srpska Republiek
Een schildpad (1.95 m) en een muis (2.70 m) staan op de 
Europazegels van de Republiek Sprska (officieel geheten 
Servische Republiek Bosnië en Hercegovina), Beide 
zegels zijn verkrijgbaar in velletjes van acht zegels plus 
een vignet, maar staan ook twee maal op het velletje in 
het boekje. De zegels in het boekje hebben ook een ander 
formaat als de velzegels en zijn ook driezijdig getand.
Uitgiftedatum van zegels en boekje was 15 april.
Prijs van het boekje is BAM 9.30.

Het 24e boekje van Srpska Rep.

Boekje 6 van Luxemburg is een heel 
gewoon boekje. Verre van zeldzaam.
Het bevat drie velletjes, alle met de 
afbeelding van Robert Schuman, ter 
gelegenheid van zijn 100ste geboortedag.
In totaal bevat het boekje vijf zegels 
van 2F rood en vijf van 10F blauw. 
Het was het eerste boekje na de 
Tweede Wereldoorlog. Later dat jaar 
verscheen hetzelfde boekje in een
 gele kaft.
De rug van het boekje is samen met 
de zegelvelletjes geplakt. De gaatjes geven de plaats aan 
waar de kaftjes tijdens de productie – met pennen? – 
bevestigd hebben gezeten.

Luxemburg: mysterieuze kaftvariant van boekje uit 1986

Boekje 6 van Luxemburg

Nu is er een boekje opgedoken, waarbij 
de voor- en achterkaft zich kopstaand 
tegenover elkaar bevinden.
Het boekje lijkt niet gemanipuleerd, maar 
tot dusver was het volslagen onbekend.
Het kleurverschil tussen beide boekjes 
doet niet terzake: het eerste is een scan, 
het tweede een foto.          
Wie vindt er nog zo’n boekje? 

Boekje 6 van Luxemburg met kopstaande kafthelften. 

98 Postaumaat - Bulletin nr. 193 - november 2021 Postaumaat - Bulletin nr. 193 - november 2021



De ‘Route Nationale 7’, een oude tweebaansweg van 
bijna duizend kilometer tussen Parijs en de Côte d’Azur 
(Menton), is velen wel bekend als een alternatieve route 
naar Zuid-Frankrijk of verder. Vooral de ouderen onder 
ons kunnen er herinneringen aan hebben. Het is ook een 
beetje vergane glorie, hetgeen verklaart dat er zelfs een 
Musée Mémoire de la Nationale 7 bestaat. In Priolinc, net 
vóór Orange.

Op 21 juni van dit jaar kwam de Franse post met 
twee zogenaamde ‘collectors’ met elk acht postzegels, 
tarief lettre verte (= € 1.08). Toch zijn het wel degelijk 
boekjes, al gebruikt de post die term nergens. Het betreft 
dichtgevouwen drieluiken met aan de binnenzijden de 
acht zelfklevende zegels. Maar groen heeft ook z’n prijs: 
de boekjes kosten elk € 12.00.

Het eerste boekje beschrijft het noordelijke deel: van 
Parijs (start bij de Notre Dame) naar Lyon. Het tweede 
vervolgt van Lyon naar Menton bij de grens met Italië. 
Wie de route nu wil rijden, kan op problemen stuiten. 
Op sommige stukken kan de infrastructuur intussen 
vernieuwd zijn, met soms ook een ander wegnummer. 
De optie ‘snelweg’ in de navigatie moet uitgezet worden, 
anders beland je om de haverklap op de Autoroute du 
Soleil. Verder wordt de weg gekenmerkt door vervallen 
of gesloten hotels, benzinestations, restaurants… Heel 
avontuurlijk dus.
Op de zegelzijde van de boekjes staat de route ook leuk 
getekend en de zegels volgen de plaatsnamen op de  
route. Met onder meer de bossen bij Fontainebleau, het 
befaamde wijngebied Pouilly-sur-Loire, de nogawinkels 
in Montélimar en de smalle bergweggetjes bij Fréjus. 
Steeds met old skool auto’s op elke zegel. enk bijv

Frankrijk: het zijn toch echt postzegelboekjes!
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ÅLAND jun 9 39  Premiers van Åland  EUR 16.00 8x € 2.00 
ALBANIË feb 22 42  Europa 2020 (1) De Post in het verleden (+ 75L) LEI  475 1x150,1x250 lekë 
ARGENTINIË jul 26 83  200 Jaar provincie Bueos Aires  ARS 560 8x $70 
AUSTRALIË jan 25 971 Z Memorabele momenten: geboorte (konijntjes) AUD 11.00 10x $1.10 
 jan 25 972 Z Memorabele momenten: voor bedankkaart  AUD 11.00 10x $1.10 
 jan 25 973 Z Memorabele momenten: ballonnen (verjaardag) AUD 11.00 10x $1.10 
 jan 25 974 Z Memorabele momenten: hart (Valentijnsdag) AUD 11.00 10x $1.10 
 jan 25 975 P Voor huwelijksuitnodigingen                  (+0.75) AUD 35.95 16x $2.20  
 feb 16 976 Z Helden in de frontlinie  AUD 11.00 10x $1.10 
 mrt 22 977 Z Holden iconen: 1948 Holden 48-215  AUD 11.00 10x $1.10 
 mrt 22 978 Z Holden iconen: 1963 Holden EH Premier  AUD 11.00 10x $1.10 
 mrt 22 979 Z Holden iconen: 1968 Holden HK Monaro  AUD 11.00 10x $1.10 
 mrt 22 980 Z Holden iconen: 1971 Holden HQ   AUD 11.00 10x $1.10 
 mrt 22 981  Z Holden iconen: 2006 Holden VE Commodore AUD 11.00 10x $1.10 
 mrt 26 982 Z Legendarische cricketspelers: Dennis Lillee AUD 11.00 10x $1.10 
 mrt 26 983 Z idem, Alan Border  AUD 11.00 10x $1.10 
 mrt 26 984 Z idem, Jason Gillespie  AUD 11.00 10x $1.10 
 mrt 26 985 Z idem, Ricky Ponting  AUD 11.00 10x $1.10 
 mrt 26 986 Z idem, Ellyse Perry  AUD 11.00 10x $1.10 
 mrt 26 987 Z idem, Adam Gilchrist  AUD 11.00 10x $1.10 
 apr 13 988 Z Opdat we niet vergeten (WO II)  AUD 22.00 20x $1.10 
 mei 18 989 Z Kusttrekvogels: grutto  AUD 11.00 10x $1.10 
 mei 18 990 Z Kusttrekvogels: grote kanoet  AUD 11.00 10x $1.10 
 mei 18 991 Z Kusttrekvogels: wulpen  AUD 11.00 10x $1.10 
 jul 6 992 Z Hedendaagse Beeldende kunst  AUD 11.00 10x $1.10 
 jul 13 993 Z Vulkaanuitbarstingen in het verleden  AUD 22.00 20x $1.10 
 aug 3 994 Z Maand van het verzamelen: Vooruit!  AUD 11.00 10x $1.10 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                      
  
 
 
 
Australië 995 
 
 
 sep 14 995 Z Nationale bloem: acacia  AUD 11.00 10x $1.10 
 okt 7 996 Z Holden race-auto’s: 1972 LJ Torana XU-1  AUD 11.00 10x $1.10 
 okt 7 997 Z idem: 1993 VP Commodore  AUD 11.00 10x $1.10 
 okt 7 998 Z idem: 1996 VR Commodore  AUD 11.00 10x $1.10 
 okt 7 999 Z idem: 2001 VX Commodore  AUD 11.00 10x $1.10 
 okt 7 1000 Z idem: 2020 ZB Commodore  AUD 11.00 10x $1.10 
 okt 19 1001 Z 150 Jaar RSPCA (Dierenbescherming) eekhoorn AUD 11.00 10x $1.10 
 okt 19 1002 Z idem: kat  AUD 11.00 10x $1.10 
 okt 19 1003 Z idem: hond  AUD 11.00 10x $1.10 
 okt 19 1004 Z idem: varken  AUD 11.00 10x $1.10 
 okt 19 1005 Z idem: paard  AUD 11.00 10x $1.10 
AZERBEIDJAN ? 26   Europa 2021, bedreigde inheemse dieren  AZN ?  ?m 
BELGIË jan 1 171   Z Koning Filip met datamatrix barcode  EUR (7.85) 5x prior (€1.57) 
BOSN HERCEG. mei 7 30   Europa: lynx, gems  BAM 15.00 6x 2.50b  
CANADA jan 15 762   Z Nieuwjaarscyclus  CAD (11.04) 12x P ($0.92) 
 jan 22 763   Z Zwarte geschiedenis: Grove – Valley  CAD (9.20) 10x P ($0.92)  
 feb 16 764  Z Zoogdieren in de sneeuw  CAD (9.20) 10x P ($0.92) 
 mrt 1 765   Z Bloesem van de wilde appel (malus)  CAD (9.20) 10x P ($0.92) 
 apr 8 766   Z Juno Award, Canadese muziekprijs  CAD (4.60) 5x P ($0.92) 
 apr 15 767  Z Insuline 1921 – 2021  CAD (9.20) 10x P ($0.92) 
 apr 22 768  Z EID (feestdagen in de islam)  CAD (9.20) 10x P ($0.92)  
 apr 29 769   Z Balletlegenden: Karen Kain  CAD (5.52) 6x P ($0.92) 
 apr 29 770   Z Balletlegenden: Fernand Nault  CAD (5.52) 6x P ($0.92) 
 jun 7 771   Z John Turner (1929-2020), min.-president  CAD (9.20) 10x P ($0.92) 
 jun 29 772   Z Zeilschip ‘Bluenose’   CAD (9.20) 10x P ($0.92) 
 jul 21 773   Z Stan Rogers, 1949-1983, singer-songwriter  CAD (9.20) 10x P ($0.92) 
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                           Canada 774 
 
 
 sep 20 774   Z Toeslagzegels gemeenschapsfonds  CAD (10.20) 10x P ($0.92) + $1.00 
 okt 8 775   Z Krantencartoonisten  CAD (9.20) 10x P ($0.92) 
CHINA jan 5 58   Jaar van de Os  CNY 12.00 10x120 fen  
CHRISTMAS ISL jan 8 SP 15  P Jaar van de Os                                          (+1.35) AUD 29.95 18x$1.10, 2x$2.20 en $3.30 
CYPRUS mei 6 53  Europa 2021: zeehond Midd. Zee / Cypr. Bij EUR 3.92 4x €0.34, 4x €0.64 
D. BUND feb 4 121 Z Vrouw Holle, sprookje van Grimm  EUR 12.00 10x € 0.80 + € 4.00 
 aug 5 122 Z Oude gebruiksvoertuigen: traktoren  EUR 4.70 1x80+40, 94+45, 155+55 
 aug 5 123 Z Radiotelescoop Effelsberg 50 jaar  EUR 15.50 10x €1.55 
 nov 2 124 Z Kerstboekje (Engel: Vreest niet)  EUR 8.00 10x €0.80 
ESTLAND mrt 1 14 Z Korenbloem, nationale bloem van Estland  EUR 3.60 4x €0.90 
FAERÖER feb 19 70 Z Fugloy: Kirkja en Hattarvík  DKK 122.00 4x17, 2x27kr 
 apr 26 71 Z Europa 2021: papegaaiduiker  DKK 122.00 4x17, 2x27kr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Faeröer 72 
 
 
 sep 20 72 Z Kazuifels: bisschopsmantels  DKK 132.00 3x17, 3x27 kr 
FINLAND jan 20 165 Z Valentijnsdag (dieren en bloemen)  EUR (10.50) 6x binnenland (€1.75) 
 apr 28 166 Z Europa: bedreigde inheemse dieren  EUR (26.25) 15x binnenland (€1.75) 
 apr 28 167 Z 150 Jaar postkaarten in Finland  EUR (10.50) 6x binnenland (€1.75) 
 sep 8 168 Z ‘Groen’ leven: eten, bewegen, recyclen, enz EUR (11.10) 6x binnenland (€1.85) 
FRANKRIJK jan 2 1656 c2 Z 6x Marianne paars, met Matrix-code   EUR (9.00) 6x internationaal (€1.50) 
 jan 6 3171 Z Mozaïek van landschappen  EUR (15.36) 12x prioritaire (€1.28) 
 feb 15 3172 Z Voetafdrukken van dieren  EUR (12.96) 12x lettre verte (€1.08) 
 feb 15 1599 c18 Z 12x Marianne rood, kafttekst: format feuille EUR (15.36) 12x prioritaire (€1.28) 
 mrt 15 1598 c16 Z 12x Marianne groen, kafttekst: élection 2000 EUR (12.96) 12x lettre verte (€1.08) 
 mrt 29 3173 Z Vassily Kandinsky  EUR (12.96) 12x lettre verte (€1.08) 
 apr 12 1599 c19 Z 12x Marianne rood, kafttekst: commandez… EUR (15.36) 12x prioritaire (€1.28) 
 apr 24 2065 Z Rode Kruis: on peut le faire (we kunnen het) EUR (12.80) 10x lettre verte + € 2.00 
 mei 10 3174 Z Zeg het met bloemen  EUR (12.96) 12x lettre verte (€1.08) 
 mei 17 1598 c17 Z 12x Marianne groen, kafttekst: RDV salon  EUR (12.96) 12x lettre verte (€1.08) 
 jun 17 1599 c20 Z 12x Marianne rood, kaft Nouvel abonnement EUR (15.36) 12x prioritaire (€1.28) 
 jun 21 3175 Z Het schaakspel  EUR (12.96) 12x lettre verte (€1.08) 
 jun 21 3176 Z De kleine prins, een modern sprookje  EUR (12.96) 12x lettre verte (€1.08) 
 jun 21 ? Z Timbres suivi  (te volgen met track & trace) EUR ? ?  
 jun 21 ?  70 Jaar eerstedagstempels  EUR (18.88) 6x lettre verte, 6x prioritaire, 
       1x €2.16, 1x€2.56 
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 jul 12 3177 Z Prachtige natuurgebieden  EUR (12.96) 12x lettre verte (€1.08) 
 jul 12 1598 c18 Z  12x Marianne groen, kafttekst: Collection  EUR (12.96) 12x lettre verte (€1.08) 
 aug 16 1599 c21 Z 12x Marianne rood, kafttekst: Patrimoine  EUR (15.36) 12x prioritaire (€1.28) 

Frankrijk 3178 
 
 sep 6 3178 Z Prachtige sprookjes  EUR (12.96) 12x lettre verte (€1.08) 
 sep 13 1598 c19 Z 12x Marianne groen, tekst De kleine Prins  EUR (12.96) 12x lettre verte (€1.08) 
 okt 11 1599 c22 Z 12x Marianne rood, tekst Livre des Timbreds EUR (15.36) 12x prioritaire (€1.28) 
 okt 11 3179 Z De sterrenhemel  EUR (12.96) 12x lettre verte (€1.08) 
 nov 2 3180 Z Samen het kerstfeest vieren  EUR (12.96) 12x lettre verte (€1.08) 
 nov 6 1598 c20 Z 12x Marianne groen, kafttekst Herfstsalon  EUR (12.96) 12x lettre verte (€1.08) 
 nov 7 1599 c23 Z 12x Marianne rood, kafttekst vieren van Kerst EUR 15.36 12x lettre prio (€1.28) 
 nov 8 3181 Z Postzegeldoosjes  EUR (12.96) 12x lettre verte (€1.08) 
 nov 8 ?  50 Jaar Marianne de Béquet  EUR17.16 6x€1.08, €1.28, 2x €1.50 
GR BRITTANNIË jan 14 PM 80 Z Nationale Parken  GBP (5.10) 6x 1st (£ 0.85) 
 feb 16 PM 81 Z 40 Jaar tv-serie ‘Only Fools and Horses’   GBP (5.10) 6x 1st (£0.85) 
 feb 16 DY 37 P 40 Jaar tv-serie ‘Only Fools and Horses’(+2.53) GBP (23.70) 9x1st(85),3x29,2x2nd(66),6x1.70 
 mrt 17 PM 82 Z Popgroep Queen  GBP (5.10) 6x 1st (£0.85) 
 mei 28 PM 83 Z Paul McCartney  GBP (5.10) 6x 1st (£0.85) 
 mei 28 DY 38 P Paul McCartney                                       (+2.01) GBP (20.25) 2x2p,10p,50,8x1st,6x£1.70 
 jul 1 PM 84 Z Dennis and Gnasher (computer-animatie)  GBP (5.10) 6x 1st (£0.85) 
 jul 22 PM 85 Z ‘Wildlife’ aan de kusten  GBP (5.10) 6x 1st (£0.85) 
 aug 12 DY 39 P Industriële Revoluties                              (+1.65) GBP (18.03) 2x5p,3x10p,2x20p,3x2nd(0.66), 
       5x1st (0.85), 4x 1.70, 1x 2.55 
 sep 17 PM 86 Z Wondervrouwen van DC Collection  GBP (5.10) 6x 1st (£ 0.85) 
 sep 17 PM 87 Z Batman van DC Collection                 GBP (5.10) 6x 1st (£ 0.85) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              DY 40 
 
 
 sep 17 DY 40 P Superhelden van DC Collection            (+ 2.47) GBP (21.20) 19x 1st (£ 0.85), 2x2nd (£0.66), 3x20p 
 nov 2 LX 65 Z Kerstzegels  GBP (10.20) 12x1st (£ 0.85)  
 nov 2 LX 66 Z Kerstzegels   GBP (7.92) 12x 2nd (£ 0.66) 
GRIEKENLAND mrt 18 152 Z #MeToo-zegels   EUR 9.00 10x €0.90 
 mrt 25 153 P Griekse onafhankelijkheidsoorlog         (+ 3.80) EUR 12.00 1x €0.20, 1.00, 3.00, 4.00 
 apr 6 154 Z Toeristenboekje: Centraal Macedonië  EUR 9.00 10x €0.90 
 apr 20 155 Z Helden en Gevechten Revolutie 1821-2021  EUR 9.00 10x €0.90 
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 mei 6 156 Z Europa: edelhert, dolfijn   EUR 13.00 2x €2.00, 2x €4.50 
 mei 6 157 Z Griekenland en Europese Unie: 40 jaar samen EUR 10.00 10x€1.00  
 mei 19 158 Z Toeristenboekje: Ionische Eilanden  EUR 9.00 10x €0.90 
 mei 19 159 Z Toeristenboekje: Kreta   EUR 10.00 10x€1.00 
 jun 7 160 Z Toeristenboekje: de hoogte gebergten  EUR 9.00 10x€0.90 
 jun 10 161 Z LGBTQI + we support you   EUR 10.00 10x€1.00 
 jun 21 162 Z Slag bij Kilkis (tussen Griekenland en Bulgarije)EUR  1.80 2x€0.90 
 jul 13 163 Z Euromed-boekje: sieraden   EUR 5.80 1x€0.90, 1.00, 1.90, 2.00 
 jul 22 164 Z Gendergelijkheid    EUR 3.60 4x€0.90 
 sep 22 165 Z De slag bij Tripolitsa   EUR 3.60 4x€0.90 
GROENLAND jun 8 54 Z Europa 2021: bedreigde dieren  DKK 216 6x17, 6x19kr 
 nov 9 55 Z Kerstzegels  DKK ? ?  
GUERNSEY mei 10 109  Eiland Sark donker eiland  GBP 21.12 4x50,70,73p, €1.00,1.15,1.20 
IERLAND jan 28 228 Z Liefde en huwelijk  EUR (10.00) 10x N (binnenland, €1.00) 
 jun 1 229 Z Pride-beweging: LGBTQ  EUR (6.40) 4x N (€1.10), 1x W (€2.00) 
 jul 15 230 Z Ierse songwriters – Glastonbury  EUR (4.40) 4x N (€1.10) 
 nov 4 231 Z Kerstboekje: Ho ho ho  EUR (5.50) 5x N (€1.10) 
 nov 4 232 Z Kerstboekje: Nollaig Shona  EUR (10.00) 5x W (€2.00) 
 nov 4 233 Z Kerstboekje: Sending Hugs                   (-€2.00) EUR (20.00) 20x N (€1.10) 
JERSEY aug 17 84/85 Z Jersey Parishes, set of two booklets  GBP 38.40 5 sets of 12 stamps 
KROATIË mrt 22 90  Fauna van Kroatië: tuimelaardolfijn  HRK 33.00 10x3.30kn  
 mrt 22 91  Fauna van Kroatië: duifoorbel (zeeduivel)  HRK 33.00 10x3.30kn 
 mrt 22 92  Fauna van Kroatië: onechte karetschildpad  HRK 65.00 10x6.50kn 
MACAO jan 7 20  Jaar van de Os                                   (+6.00 pat) MOP 40.00 2x 2.50, 4.00, 4.50, 6.00 pat 
MACEDONIË N mei 7 11  Europa: ree, wolf, bruine beer en knobbelzwaan MKD 200 4x 50d 
MALTA mei 12 25  Europa: kameleon  EUR 2.95 5x € 0.59 
MAN, EILAND apr 12 99 Z The Calf of Man (eilandje onder Man)  GBP (6.20) 10x 1st (62p) 
 jul 15 100 P Beroemde Britse Olympiërs  GBP (18.72) 12x 1st (0.62), 12x EU (0.94) 
 okt 1 101 P Mensa 75 jaar. Club van leden met hoog IQ. GBP 18.54 2x set van £ 9.27 
MOLDAVIË mei 28 26  Europazegels: uil en ooievaar  MDL 33.50 2x5.75, 2x11.00L  
NEDERLAND mrt 22 PR 92 P Duurzaamheid                                         (+2.85) EUR (12.45) 10x1 (€0.96)  
 mei 10 PR 93 P Europa: bedreigde bijen                          (+2.85) EUR (12.45) 10x1 (€0.96) 
 jun 14 PR 94 P Typisch Nederlands: rijtjeshuizen          (+2.85) EUR (12.45) 10x1 (€0.96)  
 aug 16 PR 95 P Innovatief Nederland  EUR (12.45) 10x1 (€0.96) 
 sep 13 PR 96 P Nederlandse paardenrassen  EUR (12.45) ? 
 okt 15 PR 97 P Dag van de Postzegel  EUR (12.45) ? 
NW-ZEELAND jun 2 210 Z Permanente serie: Auckland  NZD 14.00 5x $2.80 
 jun 2 211 Z Permanente serie: Waikato rivier (met brug) NZD 18.00 5x $3.60 
 jul 7 212 Z Kiwi-zegels: Vier vakantie in Nieuw-Zeeland NZD (15.00) 10x forever ($1.50)   
NOORWEGEN apr 16 210 Z 100 Jaar Dovre spoorlijn  NOK (180) 2x 5 innland (18.00kr) 
 apr 16 211 P 100 Jaar Dovre spoorlijn                      (+153kr) NOK (189) 1x 2 innland (18.00kr) 
 jun 11 212 Z Dieren op de boerderij  NOK (270) 10x Europa 20g (27.00kr) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noorwegen 
            213 
 
 
 okt 2 213 Z Research, innovatie, technologie  NOK (180) 5x 2 Innland 20g (18.00kr) 
 nov 5 214 Z Kerstboekje  NOK ? ?                
OEKRAINE jun 5 33  Europa: bedreigde inheemse dieren       (+35.25) UAH (90.25) 2x Z (=27.50) 
POLYNESIË jun 4 49 Z Miss Tahiti 2021  CFP 600 6x 100F 
 sep 1 50 Z Nieuwe munten  CFP 600 6x 100F 
RUSLAND apr 28 195  Groot Russisch Staatscircus 50 jaar  RUR 100 1x 100r 
SERVIË apr 12 38  Eerste bemande ruimtevlucht 1961 – 2021  RSD 255 3x85d + 3 vignetten 
SINGAPORE jan 8 101 Z Dierenriemserie: Jaar van de Os  SGD (3.00) 10x 1st local (30c) 
 sep 3 102 Z Wenszegels  SGD (3.00) 10x 1st local (30c) 
SLOVENIË nov 12 79  Kerstboekje: driekoningen  EUR 12x C 
 nov 12 80  Kerstboekje: Maria, Josef en het Kind  EUR 12x B 
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 nov 12 81  Nieuwjaarsboekje: Vuurwerk  EUR 12x C 
 nov 12 82  Nieuwjaarsboekje: nieuwjaarsbrief  EUR 12x A 
SLOWAKIJE mrt 5 98 Z Paaszegels: aardewerk volkskunst  EUR (6.50) 10x T2 50g (€0.65) 
 mei 7 99 Z Europa 2021: auerhoen  EUR 10.20 6x €1.70 
SPANJE mrt 11 86 Z Mooie stadjes  EUR (2.80) 4x A (€0.70) 
 mrt 29 87 Z Pelgrimstocht Santiago de Compostela  EUR (6.00) 4x A (€0.70), 4xA2 (€0.80) 
SRPSKA REP. apr 15 24  Europa 2021: schildpad, muis  BAM 9.30 2x1.95, 2x2.70b 
TSJECHIË jan 20 207  Karnaval (Tsjechisch: Masopust)  CZK (152) 8x B (19 kr) + 4 vignetten 
 jan 20 208  Traditie ontwerpers: Vàclav Zapadlik  CZK (152) 8x B (19 kr) 
 mrt 24 209  Negrelli viaduct (met trein)  CZK (152) 8x B (19 kr)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Tsjechië 210 
 
 sep 8 210  Tsjechische berghonden  CZK (190) 10x B (19 kr)                  
VER. NATIES aug 25 73, New York 25 P Werelderfgoed:       bruggen +                (+1.00) USD 10.80 12 x 35c, 12 x 55c 
 aug 25 74, Genève 25 P Werelderfgoed:       waterwegen +          (+1.00) CHF 9.60 12 x 0.30, 12 x 0.50 
 aug 25 75, Wenen, 25 P Werelderfgoed:       spoorlijnen               (+1.00) EUR 9.00 ? x 0.90, ? x 1.80 
VER. STATEN feb 23 452 Z Bloemenpracht in de tuin  USD (11.00) 20x for ever (55c) 
 apr 9 453 Z Koffieboekje: espresso, café latte, cappuccino… USD (11.00) 20x for ever (55c) 
 jul 27 454 Z Western kleding  USD (11.00) 20x for ever (55c) 
 okt 7 455 Z Bezoek van de kerstman  USD (11.60) 20x for ever (58c) 
 okt 12 456 Z Otters in de sneeuw  USD (11.60) 20x for ever (58c) 
VIETNAM apr 29 61  Veilig leven tijdens COVID-19 pandemie  VND 40.000 10x4000d 
ZWEDEN jan 14 674 Z 400ste Verjaardag Gothenburg  SEK (120) 10x brev (12 kr) 
 jan 14 675 Z De kostbare natuur  SEK (120) 10x brev (12 kr) 
 apr 29 676 Z 100 Jaar vrouwenkiesrecht  SEK (120) 10x brev (12 kr) 
 apr 29 677  Klassiek Zweeds porselein  SEK 120 5x 24 kr 
 aug 26 678 Z Bloemen in de nazomer  SEK (120) 10x brev (12 kr) 
 okt 22 ? 679 Z Kerstboekje  SEK ? ? 
 okt 22 ? 680 Z Winterboekje  SEK (120) 10x brev (12 kr) 
ZWITSERLAND mei 6 197  Pro Patria 2021:fresco, plastiek  CHF 14.00 4x 0.85+0.40, 4x 1.00+0.50 
 nov 11 198  Pro Juventute: verantwoordelijkheidsbesef  CHF 16.50 6x 0.85+0.40, 4x 1.00+0.50 

 
 
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 
                                                                                                    
                                                                                                                 Walter de Rooij 
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Post uit militaire locaties door
Hens Wolf

1. Frankrijk
Onlangs wist ik een enveloppe op de kop te tikken, 
die afkomstig is uit een Franse legerbasis in Djibouti. 
Het gaat om een print die ik niet eerder op de Franse 
loketstroken met de papieren vliegtuigjes heb gezien 
(afb.1). 

De eerste twee cijfers van het vestigingsnummer 
onderaan 932890 geven aan dat de locatie in het Franse 
departement 93 is ingedeeld: Seine-St. Dénis, een voor-
stad van Parijs. Daar is een onderdeel van het Franse 
Ministerie van Defensie gevestigd.
In het verleden heb ik loketstroken uit militaire 
locaties in Frankrijk zelf gevonden. Frankrijk heeft 
96 departementen. Het bijzondere is echter, dat 
departement 96 niet bestaat. Weliswaar zijn er 
96 departementen, maar Corsica is in tweeën verdeeld 
(departement 20A en 20B), waardoor de nummering 
tenslotte bij 95 eindigt. Toch komen er stroken met 
96 voor. Men heeft namelijk nummer 96 toegekend 
aan postagentschappen bij legeronderdelen.

Afb.1: Djibouti

Voorbeelden zijn de stroken van 69 LYON / ARMEES 
(= strijdkrachten) met vestigingsnummer PC96412 
en 83 TOULON / NAVAL (= marine) met vestigings-
nummer PC96975 (afb.2) .

Ik vond ook een strook waarop men het departements-
nummer vóór PARIS niet heeft ingevuld, dan blijft het 
00. Parijs heeft eigenlijk nummer 75. Het betreft een 
strook uit een postbalie van een legeronderdeel in Parijs 
met nummer 96310. (afb.3)

Afb.2: ARMEES en NAVAL

Afb.3: 00 PARIS
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Opmerkelijk is dat de strook van een ander legeronder-
deel in Parijs niet departementsnummer 75, maar 78 
vermeldt. Dat betreft Yvelines, een westelijke voorstad 
van Parijs. Het vestigingsnummer begint wel met 96:  
96400 (afb.4) .

Bedacht moet worden dat het om locaties in binnen- en 
buitenland gaat, waar je niet zomaar kunt binnenlopen. 
Toch moet er veel post uitgaan, niet alleen dienstpost, 
maar ook van militair personeel aan bijvoorbeeld familie 
en bekenden. De opdracht voor een verzamelaar is 
duidelijk: overal zoeken.

Afb.4: 78 PARIS

2. Verenigde Staten
Ook de Verenigde Staten hebben militaire locaties 
in binnen- en buitenland. Ik heb er een aantal van 
gevonden in Europa en Japan.
De codering gaat als volgt:
Diverse postkantoren zijn niet in de 50 staten geves-
tigd, maar binnen legerlocaties elders in de wereld. De 
persoonlijke post van legerpersoneel kan daar worden 
verzonden en daartoe worden ook loketstroken gebruikt. 
De postcodes van de postkantoren in legerlocaties be-
ginnen met APO of FPO.

APO betekent "Army Post Office” en wordt gebruikt 
door U.S. Army en U.S. Air Force.
De APO-adressen kennen tweeletterige codes: 
 - APO.AE (Armed Forces in Europa, Canada, 
  MiddenOosten en Afrika), ZIP codes beginnend  
  met 09;
 - APO.AP (Armed Forces in Azië Pacific), 
  ZIP beginnend met 96;
 - APO.AA (Armed Forces in Amerika, behalve  
  Canada), ZIP codes beginnend met 34.

2.1. Stroken met APO.AE (Armed Foreces Europe)
De ZIP-codes beginnend met APO.AE zijn als volgt 
ingedeeld:
 - AE 090-092 Duitsland, 
 - AE 093 Onvoorziene locaties, 
 - AE 094 United Kingdom, 
 - AE 095 Schepen, 
 - AE 096 Italië en Spanje, 
 - AE 097 Andere Europese Landen, 
 - AE 098 Midden Oosten/Afrika

De strook met APO.AE 09012 is van Ramstein Air Force 
Base. Verder ook APO.AE 09123 uit Spandahlem en 
APO.AE 09464 Shefford in Bedfordshire, UK. (afb.5)  

Afb.5: APO-AE
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2.2. Stroken met APO.AP (Armed Forces Pacific)
De strook van $0.80 hieronder heeft postcode APO.AP 
96258 (Armed Forces Pacific). Uit naspeuringen is mij 
gebleken dat dat het Bravo Det. 509th Personnel Service 
Battalion in Zuid Korea betreft (afb.7). 

Afb.7: Zuid-Korea

In Japan vond ik meer verschillende codes (afb.8): 
 - APO.AP (= Army Post Office, Armed Forces Pacific)
 - YOKOSUKA.JA (alsof JA (= Japan) een staat van 
  de USA is).

Afb.8: Japan

2.3. Stroken met FPO (Fleet Post Office)
Deze worden gebruikt door U.S. Navy, U.S. Marine 
Corps en U.S. Coast Guard. 

De strook met FPO.AE 09543 van 28 september 2006 
komt van de USS ENTERPRISE (afb.9). Dit vliegdek-
schip was het eerste ter wereld dat was uitgerust met 
kernaandrijving. Het is in 1962 in dienst genomen, maar 
heeft in 2012 zijn laatste vaart gemaakt.

Afb.9: USS Enterprise

De volgende strook vermeldt de naam van de Ameri-
kaanse marinebasis in SIGONELLA, Italië, zo’n 40 km 
ten zuiden van de Etna. Het achtervoegsel IT lijkt te 
suggereren dat Italië één der Verenigde Staten is (er zou 
APO.AE moeten staan). Op het niet afgebeelde post-
stempel staat: U.S. NAVY FPO AE 09631 (Fleet Post 
Offices, Armed Forces Europe) (afb.6).

Afb.6: Sigonella (Italië)
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Volgens mijn gegevens is de strook met FPO.AA 34090 
afkomstig van USS Doyle (afb.10). FPO.AA staat voor 
Fleet Post Office in heel Amerika, behalve Canada. 
Opvallend is, dat onder de datum JAN 17, ’06 niet 
AMOUNT staat, zoals op alle andere stroken, maar een 
dubbele reeks cijfers.

Afb.10: FPO.AA

2.5. Stroken uit bases binnen 
de Verenigde Staten
Echter, ook binnen de USA 
zijn er diverse legerbases 
die zo groot zijn dat ze een 
eigen postkantoor hebben. 
Een voorbeeld daarvan is 
Offutt Air Force Base, NE 
(Nebraska). Deze luchtmacht-
basis ligt niet ver onder 
Omaha tegen de Missouri 
rivier aan (afb.11). 

Een wetenswaardigheidje is wel, dat op 9 september 
2001 (u weet wel: nine eleven) President Bush Jr. 
direct na de aanslagen op het World Trade Centre 
vanuit Florida waar hij op dat moment een school be-
zocht, geëvacueerd werd naar Offutt Air Force Base!!

Ik toon ook voorbeelden van loketstroken van Hill Air 
Force Base in Utah en Shaw Air Force Base in South 
Carolina (afb.12). Maar er moeten er meer zijn.

Een bijzondere strook is wel die van de US Air Force AC 
(= Academy) in de omgeving van Colorado Springs in 
Colorado (afb.13).

De voorbeelden maken wel duidelijk dat dit verzamel-
gebied niet erg ontgonnen is. En daar ligt een schone 
taak voor ons als Postaumaatleden. 
Ik verneem gaarne uw opmerkingen en aanvullingen: 
secretaris@postaumaat.nl.

Afb.11: Offutt AFB

Afb.12: Utah en S.-Carolina

Afb.13: Air Force Academy
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Postzegelboekjes Nederland

In het augustusnummer kon ik nog niets van de zegels 
afbeelden, alleen de kaft. Vandaar nu alsnog een velletje 
uit het op 13 september verschenen boekje met Neder-
landse Paardenrassen. Evenals het vel bevat het boekje 

door
Walter de  Rooij

PR 96: Nederlandse paardenrassen

Velletje uit PR 96

tien postzegels met detailfoto’s van vier karakteristieke 
vaderlandse paardenrassen. Op de afbeelding hierboven 
het Friese paard Izaak. Portretfotograaf Eva Roefs 
maakte schitterende dynamische foto’s.

Op 15 oktober, de Dag van de Postzegel, verscheen 
het dertiende prestigeboekje uit de serie over de ge-
schiedenis van de postzegel in Nederland. Alle gegevens 
in deze boekjes komen uit het Handboek Postwaarden 
Nederland. 

PR 97: Dag van de Postzegel

PR 97

Dit keer zijn de Wapenzegels 1869 aan de beurt.  
Afgebeeld is het Nederlandse rijkswapen, met erboven 
de koningskroon en aan weerszijden lauwertakken.  
Het waren de eerste postzegels die speciaal voor het 
frankeren van drukwerk werden gemaakt. Het waren 
tevens de eerste zegels zonder afbeelding van de 
regerende vorst.
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Hangblokjes Nederland door
Johan Schaminée

In Bulletin 185 besprak ik de nieuwe zwarte W3 
cilinder die op alle hangblokjes in de uitvoering met de 
vermelding “postnl.nl” in plaats van www.postnl.nl was 
verschenen. Dat had te maken met de wijziging van de 
zwarte tekst zoals hiervoor geduid. Ik plaatste daarbij 
ter illustratie het hangblokje met de zegels 10x Liefde. 

Afb. 01A Afb. 01B

De hangblokjes met de Nederlandse iconen

Afb. 01C

Afb. 02A Afb. 02B Afb. 02C

De blokjes met de Nederlandse iconen hield u van mij 
tegoed. Bijgaand wordt die toezegging ingelost met een 
afbeelding van het hangblokje van 10 Nederlandse iconen 
met tariefwaarde 1 voor Nederland (Afb. 01A, 01B en 
01C) alsmede met een afbeelding van het hangblokje met 
5 Nederlandse iconen met tariefwaarde 1 Internationaal 
(Afb. 02A , 02B en 02C).
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Afb. 03A Afb. 03B

Afb. 04A Afb. 04B

Afb. 04C

Afb. 05A Afb. 05B

Ook deze blokjes zijn in de loop van 2021 vervangen 
door blokjes met de nieuwe lay-out welke ik al bij de 
hangboekjes en de hangblokjes van koning Willem 
Alexander besprak. Bij de hangblokjes met de tarief-
waarde 1 Internationaal is bovendien de hiervoor 
besproken zwarte W3 cilinder vervangen door een 
W4 cilinder. Dat hangt samen met een wijziging in 
de voorwaarden voor internationale verzending van 

goederen per post. Ik besprak dat reeds in Bulletin 192 
bij het hangblokje van koning Willem Alexander met 
dezelfde tariefwaarde (zie t.a.p. p. 21). Afgebeeld zijn 
respectievelijk het blokje met de tariefwaarde 1 Nederland 
(Afb. 03A + 03B) en tariefwaarde 1 Internationaal 
(Afb. 04A, 04B en 04C). In detail zijn de oude (Afb. 05A) 
en de nieuwe tekst die daarop betrekking heeft afgebeeld 
(Afb. 05B).
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Het hangblokje 10x Liefde

Pas toen ik de oude en de nieuwe versie van dit 
hangblokje naast elkaar legde viel mij op dat in afwijking 
van alle andere hangblokjes op de achterzijde van het 
“oude” blokje niet een zegel was afgebeeld maar alleen 
de afbeelding die op het zegel is te zien (Afb. 06). Niet 
alleen de lay-out van dit blokje is dus gewijzigd maar 
in de nieuwe versie is ook een concrete afbeelding van 
het zegel te zien met de bijbehorende landaanduiding 
en tariefwaarde (Afb. 07). Op de voorzijde zijn de 10 
zegels afgebeeld met nog steeds de W3 cilinder voor de 
zwartdruk (Afb. 08).

Alle besproken nieuwe hangblokjes zijn gedrukt bij 
Walsall Security Printers in Offset. Op dit moment zijn 
de nieuwe versies nog niet specifiek te bestellen bij de 

Collect Club omdat deze hangblokjes met een nieuwe 
lay-out niet als zodanig een apart artikelnummer hebben, 
zulks in tegenstelling tot de hangblokjes met de afbeelding 
van koning Willem Alexander. De kans is echter groot 
dat u bij een bestelling via de Collect Club op dit moment 
wel de nieuwste versie ontvangt omdat de eerdere versie 
uitverkocht is. Anders is het een kwestie van op het juiste 
moment een verkooppunt bezoeken om deze versies 
te bemachtigen. De hangblokjes hebben een volledig 
uitgestanst kleerhangervormig hangoog. In de druk van 
de zegels heb ik bij geen van beide hangblokjes verschil 
kunnen ontdekken met de eerdere versie.

Johan Schaminée  20.10.2021

Afb. 06 Afb. 07 Afb. 08
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Persoonlijke postzegels door
Johan Schaminée 

Afbeelding 01 Afbeelding 02

Het grijze kader

De serie uitgiften met als thema tekeningen 
Anton Pieck

Op 15 juni verschenen er in deze nieuwe serie met 
tekeningen van Anton Pieck drie nieuwe zegelblokjes 
met als thema De Bakker (Afb. 01), De fotograaf (Afb. 
02) en De Apotheker (Afb. 03). In Collect nr. 107 (p. 
30) was de drukker kennelijk even het spoor bijster 
want het velletje met de afbeelding van De Bakker 
ontbreekt en in plaats daarvan is De Apotheker tweemaal 
afgebeeld, terwijl de betreffende afbeeldingen worden 
toegeschreven aan Rien Poortvliet! Elk blokje bevat drie 
postzegels, waarbij de op de zegels afgebeelde figuren al 
dan niet gedeeltelijk vergroot zijn afgebeeld op de rand 
van het blokje. Dat geldt ook voor de drie laatste velletjes 
uit deze serie die op 14 september verschenen zijn met 
als thema: Vélocipède (Afb. 04) Stoomtram (Afb. 05) en 
Automobiel (Afb. 06). De velletjes zijn bijzonder populair 
want inmiddels zijn de velletjes met het thema Daar is de 
baby en Fanfare al uitverkocht. Met deze laatste uitgifte is 
deze serie compleet en is het wachten op een nieuwe serie 
voor het komende jaar. Ik laat me door PostNL verrassen.

De blokjes zijn gedrukt bij JESP te Haarlem in Offset. De 
bestelnummers bij de Collect Club zijn respectievelijk 
800064 tot en met 800069. De prijs bedraagt € 3,00 per 
zegelblokje en dat is een prijs waarvoor deze zegels het 
ook verdienen op (bijzondere) post geplakt te worden! 
Waarschijnlijk is dat in elk geval met de zegel met de 
baby op grote schaal ook gebeurd.

Een kaart blijft langer hangen

Ter promotie van het verzenden van kaarten geeft 
PostNL jaarlijks samen met een aantal winkels een gratis 
velletje uit met daarin een gratis postzegel (Afb. 07). 
Helemaal gratis is dat overigens niet want je moest dan 
in de actieperiode die dit jaar liep van 4 tot en met 17 
oktober voor een bedrag van € 4,95 aan wenskaarten 
kopen en dan ontving je gratis een wikkel (Afb. 08A 
+ 08B) met daarin een kaartje en een velletje met 
de bewuste postzegel. Het kaartje is afgebeeld op de 

Afbeelding 03

Afbeelding 04 Afbeelding 05 Afbeelding 06
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voorzijde van de wikkel. De postzegel zelf is overigens 
gelijk aan die van vorig jaar, maar het velletje was 
toen wel anders (Afb. 09). De oplettende lezer heeft 
waarschijnlijk gezien dat het afgebeelde velletje van dit 
jaar is afgestempeld en wel op 1 oktober 2021. Dat is een 
voorafstempeling die het gevolg is van een vergissing van 
een winkelier die het velletje al iets eerder beschikbaar 
stelde, waarvoor uiteraard dank!

Historisch Nederland

Op 23 maart 2021 verschenen de eerste drie velletjes 
van een nieuwe serie van 12 met als thema Historisch 
Nederland. In een serie van in totaal 12 velletjes worden 
historische tekeningen, gravures en foto’s van de 
Nederlandse provinciehoofdsteden afgebeeld op steeds 
drie verschillende postzegels tegen de achtergrond van 
een oude provinciekaart. Het ontwerp voor deze zegels 
is van de hand van ontwerpster Sandra Smulders. Op 
23 maart 2021 verschenen de eerste drie velletjes met de 
provinciehoofdsteden van Groningen (Afb. 10), Friesland 
(Afb. 11) en Drenthe (Afb. 12) op 15 juni gevolgd door 
Overijssel (Afb. 13) Flevoland (Afb. 14) en Gelderland 
(Afb. 15). Op 14 september verschenen vervolgens 

Afbeelding 07 Afbeelding 08A Afbeelding 08B

Afbeelding 09

Afbeelding 10 Afbeelding 11 Afbeelding 12

Afbeelding 13 Afbeelding 14 Afbeelding 15

Afb 15 

ontbreekt
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de velletjes van Utrecht (Afb. 16), Noord-Holland 
(Afb. 17) en Zuid-Holland (Afb. 18). De zegelvelletjes 
geven een mooi historisch tijdbeeld van de diverse 
provinciehoofdsteden en zijn voor belangstellenden van 
geschiedenis, cartografie als ook van kunst interessant 
om te verzamelen. Bovendien zijn de postzegels ook 
mooi om te gebruiken. De prijs van de zegels bedraagt 
omgerekend slechts enkele centen meer dan het frankeer-
tarief, terwijl dat tarief waarschijnlijk per 1 januari 2022 
weer stijgt en het verschil nog kleiner wordt. Kortom 

promoot uw eigen provincie met deze zegels en frankeer 
uw post ermee. Ook de ontvanger van een brief of kaartje 
zal het extra leuk vinden!
De zegelvelletjes zijn gedrukt in Offset bij JESP te 
Haarlem. De bestelnummers bij de Collect Club zijn 
in genoemde volgorde 810021 tot en met 810029. De 
prijs per velletje bedraagt € 3,00. Op het moment van 
afsluiting van de kopij voor dit artikel zijn alle genoemde 
velletjes nog te bestellen via de Collect Club.

Afbeelding 16 Afbeelding 17 Afbeelding 18

Het oude internationale kader

De Chinese dierenriem

De sedert 2016 lopende serie blokjes van 2 zegels 
internationaal tarief met als thema de tekens van de 
Chinese dierenriem heeft inmiddels de navolgede 
afbeeldingen gehad: de aap, de haan, de hond, het varken 
en de rat. Op 31 oktober 2020 verscheen een velletje met 
een afbeelding van een rat en een afbeelding van een os, 
zijnde het dierenriemteken van 2021 (Afb. 19). Hiermee 
zijn we precies op de helft van deze serie die dus nog tot 
en met 2027 zal doorlopen. Op 12 februari 2021 de dag 

van het Chinese Nieuwjaar verscheen het zegelblokje met 
twee afbeeldingen van de os waarmee het Jaar van de os 
volgens de Chinese dierenriem werd ingeluid (Afb. 20).

Beide zegelblokjes zijn gedrukt bij JESP te Haarlem 
in Offsetdruk. De kostprijs bedraagt € 3,10 per blokje 
en deze zijn te bestellen bij de Collect Club onder 
artikelnummer 780036 respectievelijk 780037. Beide 
blokjes zijn nog te bestellen bij de Collect Club.

Afbeelding 19 Afbeelding 20
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Het gouden kader

Het zal u als verzamelaar waar-
schijnlijk niet zijn ontgaan dat er na 
ruim anderhalf jaar weer een grote 
landelijke postzegelbeurs plaatsvond. 
Traditiegetrouw in Apeldoorn op 
15 en 16 oktober dit jaar vond de 
Postex weer plaats. Sinds enkele jaren in de nieuwe 
locatie van het Omnisport centrum in Apeldoorn. Voor 
de VPPV was het aanleiding voor de uitgifte van twee 
nieuwe velletjes persoonlijke postzegels met het gouden 
kader met als thema: Typisch Hollands. Omdat ze zo 
mooi zijn en ook bijzonder vanwege de afbeelding op 
de bovenste velrand laat ik ze hier zien. Afgebeeld is 

het draaiorgel “De Arabier” (Afb. 21) en op het tweede 
velletje een detail van het orgel (Afb. 22). Het ontwerp 
met inbegrip van 
de velrandopdruk is verzorgd door Peter Oomes.

Johan Schaminée  24.10.2021

Afbeelding 21 Afbeelding 22

Hangboekjes / Mailers Nederland

Het hangboekje met de zakenzegels ontwerp 
Wendy Mensink

door
Johan Schaminée

In Bulletin 188 (p. 8-9) besprak ik de laatste 
ontwikkelingen betreffende dit hangboekje. 
Inmiddels kunnen daar weer enkele aan-
vullingen op gemaakt worden. De eerste is 
misschien niet erg spectaculair, maar m.i. 
wel relevant, met name omdat daarmee ook 
een beter inzicht wordt verkregen in het  
productieproces van een dergelijk boekje. 
Het gaat concreet om het hangboekje met 
zegeltype 3 en met de gewijzigde verwijzing 
naar postnl.nl op de achterzijde 
(Afb. 01 + 02). Wat mij is gebleken is dat 
de omgevouwen achterzijde, die normaliter 
door het rillen van de plaats waar de vouw moet komen, 
gemakkelijk en strak gevouwen wordt bij de laatste  
oplage voordat de nieuwe lay-out verscheen, geen 
strakke vouw meer heeft maar gewoon omgebogen is 
en rond loopt (Afb. 03). Bij bestudering van deze vouw 
met een vergrootglas zijn wel nog vage sporen van een 
rillijn te zien, maar die heeft geheel geen effect gehad bij 
het vouwen van het boekje. Ook is het verschil met de 
vingers goed te voelen. Kennelijk is er sprake van slijtage 
van de apparatuur waarmee de rillijn wordt aangebracht. 
Ik neem deze variant op als type 6.A in mijn onder-
staand overzicht.

Afb. 01 Afb. 02

Afb. 03
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Ook dit hangboekje in een nieuw jasje
Ook dit hangboekje is onderworpen geweest aan een re-
styling van alle zegelverpakkingen zijnde onder meer de 
hangboekjes en de hangblokjes. Bijgaand zijn afgebeeld 
door voorzijde en de achterzijde van het hangboekje met 
de zakenzegels in de nieuwe lay-out (Afb. 04 + 05). De 
zojuist besproken vouw van een zegelpaneel aan de ach-
terzijde van het boekje toont hier een strakke vouwrand, 
terwijl de rillijn zowel zichtbaar 
(Afb. 06) als goed te voelen is. Bij de verkooppunten 
worden de hang-boekjes in eenheden van 10 stuks aan-
geleverd, getuige de afgebeelde sticker op de verpakking 
(Afb. 07).

De zegels in het boekje zijn van het laatste type 3. 
Behalve de gewijzigde lay-out geldt dat de overige 
kenmerken van dit hangboekje volledig gelijk zijn aan 
de laatste versie. De achterzijde van de kaft is helderwit 
oplichtend onder een UV-lamp en de achterzijde van 
het gedeelte waarin het hangoog is aangebracht kleurt 
dof onder dezelfde lamp. De opdruk van de achterzijde 
van het zegelvel, die bij het openvouwen van het boekje 
zichtbaar wordt is ook geheel gelijk aan de laatste versie 
in de vorige lay-out. Het hangboekje heeft een kleerhan-

Afb. 04

Afb. 04 Afb. 05

ger vormig hangoog en het boekje is geplakt met één 
lijmpunt midden onder het hangoog. Om het overzicht 
te houden volgt hierna een overzicht van alle thans 
bekende varianten.

Afb. 06

Afb. 07
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Overzicht van alle hangboekjes zakenzegel 
ontwerp Wendy Mensink 
Bij dit overzicht behoort vooreerst een beschrijving van 
de verschillende zegeltypen die in dit boekje kunnen 
voorkomen. Vooreerst betreft dat de oorspronkelijke ze-
gel: deze heeft een strakke gelijkmatige tanding met een 
recht vlak aan de vier zijden en specifieke hoektanden. 
Aan de zijkanten bevindt zich een ellipsvormige uitspa-
ring als veiligheidstanding, tanding en zegeltype 01 (Afb. 
08). De tweede versie heeft een golvende tanding, ook bij 
de hoeken en mist de hiervoor bedoelde veiligheidstan-
ding, tandingen zegeltype 02 (Afb. 09). De derde versie 
heeft de golvende tanding, maar tevens aan de zijkanten 
de ellipsvormige veiligheidstanding, tanding en zegel-
type 03 (Afb. 10).

In mijn bijdrage in Bulletin 188 (t.a.p. p. 8) schreef ik 
reeds dat alle drie de genoemde tandingen een eigen 
hoofdnummer behoren te hebben in de catalogus. De 
zegels van koning Willem Alexander die elk jaar ver-
schijnen met een ander jaartal erop krijgen ook steeds 
en terecht een eigen hoofdnummer. De sub nummers 
die in de catalogus van 2020 nog zijn opgenomen bij 
NVPH-nummer 3138 doen volstrekt geen recht aan de 
filatelistische waarde van deze zegels.

Afb. 08 Afb. 09 Afb. 10

De thans bekende varianten van dit hangboekje zijn:

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)
 met de oude afbeeldingen aan de binnenzijde (het  
 oude kader persoonlijke postzegels)
4. tanding 01 gewijzigde tekst achterzijde (postnl.nl  
 i.p.v. www.postnl.nl)) 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.A tanding 03 overigens als 5.
6.B als 6.A waarbij de gevouwen achterzijde rond loopt  
 en niet een strakke vouw heeft (zie Afb. 06).
7. als 6.A met een nieuwe lay-out (zie Afb. 04)

We zullen zien hoelang het duurt voordat er toch weer 
een nieuwe variant verschijnt. Weest u alert en bij 
nieuwe vondsten verneem ik het graag van u.

Johan Schaminée  03.10.2021
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Pakketpostzegels door
Johan Schaminée

In Bulletin 190 (p. 20-21) maakte ik melding van het  
door PostNL aangekondigde einde met ingang van 
1 januari 2021 van de verkoop door PostNL van pakket- 
en servicezegels en samenhangend daarmee het einde  
van de geldigheid van deze zegels voor de betreffende 
postale diensten per 1 april 2021. Tot mijn verbazing 
blijken echter de Pre-paid aangetekende zegels voor 
eindexamens (zie mijn bijdrage over deze zegels in 

Toch nog niet het einde van alle pakket- en servicezegels
Bulletin 187 p. 40-41) nog wel in gebruik te zijn gebleven. 
Deze zegels waren vanaf februari tot omstreeks juli van 
dit jaar via internet bij PostNL gewoon te bestellen. Voor 
het komende jaar is het interessant om te zien of dit een 
structurele kwestie is of dat de verkoop in dit jaar het 
einde is geweest van deze zegels en daarmee definitief  
van alle pakket- en servicezegels.

Het feit dat de verkoop van pakket- en servicezegels 
is beëindigd en deze zegels inmiddels ook niet meer 
frankeergeldig zijn, maakt ze echter niet minder 
interessant voor verzamelaars. Omdat het inmiddels 
een afgerond verzamelgebied betreft is dat voor 
verzamelaars wellicht juist een extra reden om zich op 
dit verzamelgebied te richten. Ook voor de reeds op dit 
gebied actieve verzamelaars is het interessant om attent 
gemaakt te worden op interessante varianten die in 
dit blad nog nooit besproken zijn. Ik zal dan ook in de 
toekomst met enige regelmaat een interessante variant 
of basiszegel uit dit verzamelgebied gaan belichten. 

Een zeer schaarse en bijzondere variant 
van pakketzegel 82a

Pakketzegel 82 was een basiszegel voor verzending van 
pakketten tot 10 kilo (Afb. 01 A + B). De zegel heeft 
het logo van TPG Post. Per 1 juni 2006 wijzigden de 
gewichtsklassen en bleven slechts die van 0 tot 10 kilo en 
van 10 tot 30 kilo. 

Toch nog niet het einde van alle pakket- en servicezegels

Omstreeks medio juni 2006 verschenen er bij een 
onbekend aantal verkooppunten de “Basis pakketzegels 
tot 10 kilo” waarbij de rillijn ontbrak die ervoor zorgt 
dat het deel van de zegel dat op een pakket moet worden 
geplakt, gemakkelijk losgescheurd kan worden van het 
door de verzender te bewaren verzendbewijs. Op de 
bijgevoegde detailopnames van de beide zegels is te zien 
dat de rillijn bij de correcte zegel (Afb. 02) wel en bij 
de foutieve zegel (Afb. 03) niet aanwezig is. Omdat de 
meeste zegels ter plaatse werden gebruikt werd vrijwel 
direct duidelijk dat deze zegels onbruikbaar waren. 
Immers bij het losmaken van de zelfklevende zegel voor 
op het pakket bleek dat ook het verzendbewijs dat op het 
dragerpapier moest achterblijven meekwam omdat de 
bewuste rillijn ontbrak. Bij vrijwel alle verkooppunten 
werden deze zegels dan ook direct uit de verkoop 
genomen. Deze zegels zijn daarom ook bijzonder schaars 
en worden eigenlijk vrijwel nooit aangeboden. 

Voor de geïnteresseerde verzamelaars die nog op zoek 
zijn naar een exemplaar van dit zegel is er echter zeer 
interessant nieuws. Een exemplaar van dit zegel (82b) is 
namelijk opgenomen in de zaalveiling van 11 december 
2021. Ik verwijs daarvoor naar het overzicht van de 
veiling in dit Bulletin.

Johan Schaminée  02.10.2021
Afb. 01A Afb. 01B

Afb. 02 Afb. 03
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Postsets c.a. door
Johan Schaminée

Nieuwe recente uitgiften 

Beleef de natuur: Duin en Kruidberg 

Op 14 september 2021 verscheen in de serie Beleef 
de natuur een nieuwe postset met als onderwerp de 
natuur van Landgoed Duin en Kruidberg, een onderdeel 
van nationaal park Zuid-Kennemerland. Illustratrice 
Michelle Dujardin heeft op drie verschillende zegels 
op een zeer fraaie wijze een vos, een konijn en een 
Koninkpaard afgebeeld (Afb. 01). Het konijn en het 
Koninkpaard zijn belangrijke grazers die moeten 
voorkomen dat de duinen dichtgroeien. In het gehele 
natuurgebied zorgen daar ook Schotse hooglanders, 
wisenten en damherten voor. 

Het gebied bevat een uniek duingraslandschap dat in 
Europa vrijwel niet voorkomt. De voedselarme grond 
zorgt voor veel variatie aan veelal zeldzame planten 
en insecten, zoals parnassia, duizendguldenkruid 
en orchideeën maar ook glad- en echt walstro, 
duinviooltjes, bremraap, maanvaren, ogentroost en 
rietorchis. Vele soorten libellen zijn te vinden in dit 
gebied evenals glassnijders, bruine winterjuffers, 
duinparelmoervlinders en oranjetipjes. Op de website 
van het natuurgebied Zuid-Kennemerland vindt u nog 
veel meer interessante informatie over dit mooie gebied 

met tevens vele fraaie afbeeldingen. De aandacht die 
PostNL met deze serie postsets geeft aan een aantal 
bijzondere natuurgebieden in Nederland smaakt wat 
mij betreft naar meer. Met name zou ik dan specifieke 
aandacht toejuichen voor de vele bijzondere planten 
en diersoorten, met name insecten, die in combinatie 
in de vele natuurgebieden in Nederland voorkomen. 
Michelle Dujardin heeft laten zien met de huidige en 
eerdere ontwerpen, dat zij in staat is om een geweldig 
gevoel voor detail te combineren met een prachtige 
enscenering. Dat kan alleen maar heel mooi worden 
met nog meer aandacht voor de vele kwetsbare 
natuur in Nederland. Aandacht die hopelijk leidt tot 
meer bewustwording en daardoor ook tot een betere 
bescherming.

De set bestaat uit het genoemde velletje en drie 
bijbehorende ansichtkaarten met daarop elk van de drie 
zegelafbeeldingen en wordt geleverd in een transparante 
stevige enveloppe. De velletjes zijn gedrukt bij JESP in 
Offset. Het artikelnummer bij de Collect Club is 810017 
en de verkoopprijs bedraagt € 4,95.

    Johan Schaminée  24.10.2021

Afb. 01

3130 Postaumaat - Bulletin nr. 193 - november 2021 Postaumaat - Bulletin nr. 193 - november 2021



Automaatstroken Buitenland door
Joost Hoogendoorn

Costa Rica
In de zomer van dit is door Correos Costa Rica 
wederom een mooie automaatstrook uitgegeven 
(afb. 1). Op de strook ziet u een koperkopsmaragdkolibri 
afgebeeld. Rechts van het vogeltje ziet u een QR code. 
De exacte uitgiftedatum van de strook is mij niet 
bekend. Net als bij de vorige uitgiftes is ook van deze 
strook vrijwel niets bekend gemaakt door Correos 
Costa Rica. 

Afb. 1

Frankrijk
La Poste zag in de tweede helft van dit jaar weer 
mogelijkheden om nieuwe automaatstroken uit te geven. 
De regelgeving omtrent Corona was minder streng, er 
mocht meer en dus werden er ook weer als vanouds 
postzegelbeurzen georganiseerd.  Deze beurzen kregen 
wat meer allure door uitgifte van de automaatstroken. 
Deze automaatstroken waren te koop via een automaat 
op de beurzen zelf en/of via de automaten in lokale 
postkantoren. 

Op 3 september werd in verband met de 69ste 
vergadering van Philapostel een strook uitgegeven met 
afbeeldingen van het plaatsje waar de vergadering werd 
gehouden: La Tremblade – Ronce-les-Bains, een plaatsje 
aan de westkust van Frankrijk, vlak onder Rochefort. 
Op de strook (afb. 2, zonder print) ziet u plaatselijke 
bijzonderheden zoals bomen, een vuurtoren en een 
boot. De strook is in offset gedrukt in een oplage van 
17.500 stuks. Op afbeelding 3 ziet u de strook met eerste 
dag afstempeling en beprint voor een ‘lettre prioritaire 
internationale’.

In Néris les Bains vond op 9 en 10 oktober de 45ste 
Marcophilex plaats. Néris les Bains ligt in de regio 
Auvergne. Op de strook (afb. 4, zonder print) ziet u het 
treinstation van het plaatsje staan. De beurs vond plaats 
in dit gebouw. 

Afb. 2

Afb. 3

Afb. 4

Afb. 5
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De automaatstrook kon verkregen worden uit 
verschillende automaten; Lisa 2 automaten en Nabanco 
automaten. Hierdoor is er verschil in printopdruk waar 
te nemen:
 - Uit de Nabanco-automaat een print met datamatrix  
  (afbeelding 5)
 - Uit de Lisa 2 automaat een print zonder datamatrix 
 - Uit de Lisa 2 automaat een print met datamatrix

Bij de Nabanco print staan de letters van de woorden 
waarmee de verzendwijze wordt aangeduid (hier ‘lettre 
prioritaire internationale’) dichter op elkaar (afb. 6), 
in vergelijking met de LISA 2 print van deze woorden 
(afb. 7). Afbeelding 6 
is, zoals u van de woorden 
France en La Poste kunt 
afleiden, een afbeelding 
van een gebruikte strook.

Afbeelding 8 is een 
weergave van het voor 
afstempeling gebruikte 
eerstedag stempel.

Afb. 6 Afb. 7

Afb. 8

Afb. 9

Op 11 oktober vond in Valenciennes het 94ste congres 
van de federatie van Franse postzegelverenigingen plaats. 
Onderdeel van dit evenement was een wedstrijdexpositie 
in het kader van de maximafilatelie. Op de strook ziet u 
een stationsgebouw en een tram weergegeven (afb. 9). 
Deze in offsetdruk uitgevoerde strook heeft een oplage 
van 25.000 stuks. Door het gebruik van verschillende 
automaten is er ook hier verschil in de printopdrukken. 
Drie printvariaties zijn  
er te onderscheiden;
 - Uit de Nabanco-automaat (afb. 10)
 - Uit de LISA 2 automaat, een print met datamatrix  
  (afb. 11) 
 - Uit de LISA 2 automaat, een print zonder datamatrix  
  (afb.12)

De afgebeelde stroken zijn afgestempeld de speciale 
eerstedag gelegenheidsstempels die door La Poste 
werden vervaardigd.

Afb. 10

Afb. 11

Afb. 12
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Luxembourg
Een afbeelding van filigraan in de vorm van takjes, 
blaadjes en bloemetjes ziet u op de nieuwste automaat-
strook van Luxemburg. Het blauwe motief is afkomstig 
van de keramiekfabrikant Villeroy & Boch. 
Zie als voorbeeld (afb. 14) de afbeelding van een theepot 
met filigraanmotief gemaakt door deze Luxemburgse 
fabrikant. De stroken met het motief zijn door drukker 
Johan Enschedé gedrukt op thermisch papier. De eerste 
dag van uitgifte is 14 september 2021.                                                      

Gibraltar 
Een nieuwe Post and Go uitgifte van Gibraltar Post  
(afb. 13) op 14 september onderstreept dat de berberaap 
belangrijk is voor de Britten op Gibraltar. 
De legende gaat, dat zolang berberapen de rots van 
Gibraltar bewonen de Britten Gibraltar niet zullen 
verliezen. Al eerder, in 2016, in het jaar van de aap, werd 
door Gibraltar Post een Post and Go uitgifte gewijd aan 
de berberaap (zie ook Postaumaat bulletin 172). 

Afb. 13

Afb. 15 Afb. 16

Afb. 14

Experts onderscheiden diverse varianten in de print-
opdruk. Twee kan ik u hier laten zien. Ten eerste een 
strook waarop de nullen een dwarsstreepje hebben 
en waarop in de frankeerwaarde een decimaalpunt is 
aangegeven (afb. 15). 
De tweede variant heeft geen dwarsstreepje door de 
nullen en heeft een komma in plaats van een punt in 
de frankeerwaarde (afb. 16). Verder zijn de letters van 

de landsnaam en de waarde in de tweede variant vet 
geprint. In beide gevallen begint de codereeks met 
de afgiftedatum. Hier is die dus 20210914. 
Voorts werden er op de eerste dag enkele testprints 
met bon afgegeven. Zie afbeelding 17 en 18.

Afb. 17 Afb. 18
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Verenigd Koninkrijk 
Vanaf 31 juli 2021waren Post and Go stroken uit de 
automaten in Britse militaire musea voorzien van een 
speciale print in verband met ‘Black Tot Day 31st july 
1970’. De print brengt het moment in herinnering dat 
matrozen van de Britse marine op die datum voor 
het laatst een portie rum kregen. Aan een traditie van 
ongeveer 300 jaar kwam toen een einde. Stroken met 
de speciale print waren vanaf 31 juli gedurende een 
maand te koop. Daar 
elk museum een eigen 
print heeft, zijn er voor 
de verzamelaar vier van 
elkaar te onderscheiden 
stroken te bemachtigen. 
Het gaat om drie 
‘Machin’- stroken en 
één strook waar de 
Britse vlag op staat. 

Afb. 19 Afb. 20

Afb. 21 Afb. 22

Afb. 23

Afbeelding 19 is geprint door de automaat in het Fleet 
Air Arm museum in Ilchester, afbeelding 20 is van de 
automaat in het Royal Navy museum in Portsmouth, 
afbeelding 21 en 22 zijn van de automaat in het Royal 
Navy Submarine museum in Gosport.

De beslissing om geen rum meer te verstrekken werd 
destijds door Britse matrozen als een grote schok 
ervaren. Uit medeleven bracht het postkantoor in 

Portsmouth op 
31 juli 1970 een 
enveloppe (afb. 23) 
uit met daarop een 
speciaal poststempel 
met de woorden 
‘Last issue of rum 
to the Royal Navy 
31 july 70 
Portsmouth’.
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Opbrengsten van veiling 192, september 2021
Kavel        Opbrengst

Veiling
Veiling 192 in september was een groot succes: slechts 
vier retouren en de rest allemaal terecht gekomen in 
de verzameling van een aantal gelukkige leden.
Diverse oproepen voor een nieuwe veilingmeester 
hebben geen resultaat gehad.

Opbrengst: € 1274,50, waarvan € 127,45 (10%) voor de verenigingskas.

Daarom zoekt het bestuur nu naar leden, die een deel 
van het veilingwerk in teamverband met een paar 
ervaren mensen willen doen. Leuk werk en goed voor 
de sociale contacten binnen Postaumaat. 

Meer informatie nodig? 
Mail naar secretaris@postaumaat.nl. Doen!

Verenigde staten
Voor USPS (United States postal service) is elk kerstfeest 
een feest van nieuwe uitgiftes. De kerstzegels zijn er al 
vanaf oktober te koop. De automaatstrook was vanaf 
halverwege oktober te 
koop via de selfservice 
automaten van de post-
al service. Een woord-
voerster van de postal 
service gaf aan dat een 
precieze uitgiftedatum 
niet is vastgesteld maar 
dat de stroken in elk 
geval verschenen na 
uitgifte op 7 oktober 

Afb. 24

van de kerstzegels, de ‘A visit From St. Nick stamps’. 
St Nick, een verbastering van Sint Nicolaas, is de kerst-
man. Op de kerstzegels wordt het verhaal van de 

kerstman weer-
gegeven. Onderdeel 
van dit verhaal is 
dat in een droom de 
kerstman ’s nachts 
op een slee in de 
lucht wordt voort-
getrokken door 
rendieren, zoals 
afgebeeld op de 
automaatstrook 
(afb. 24)

101   5,- 122   2,- 137 30,- 152 28,- 
102   6,50 123       ret. 138 20,- 153 5,50
103 10,- 124 21,- 139 30,- 160 10,-
104   3,- 125   5,- 140 30,- 161 16,-
105   3,50 126   ret. 141 30,- 162 16,-
106   5,- 127   ret. 142 20,- 163 5,50
107   6,- 128   3,- 143 20,- 164 17,-
108   4,50 129   5,50 144   ret. 165   verv.
109   3,50 130 32,- 145   5,- 166 18,-
110   4,- 131   ret. 146 25,- 167 35,-
111   5,- 132 42,- 147 30,- 168 11,-
112 13,- 133    140,- 148   190,- 169 14,-
113                            verv. 134 32,- 149   200,- 170   1,-
120   6,- 135 65,- 150 15,- 171   1,-
121   3,- 136   6,- 151 20,-
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Postaumaatveiling 193 [11 december 2021]
Bieden kan ook schriftelijk geschieden. Biedingen 
voor 4 december 2021 aan:
J. Hoogendoorn, Mathijsenstraat 58, 2035 CN Haarlem
of: johanneshlm@hotmail.com
De veilingkosten zijn 10% voor de koper.

Kavel Omschrijving                                                  Inzet

Rolzegels Nederland
10. Diverse testzegels voor rolzegelautomaat. 12,-
11. TA5 paartje 1,-
12. T55 (5-strip) 1,-
13. 185 Ro (5-strip) 1,-
14. 468 R (6-strip) nrs 665 en 670 1,-
15. 468 R (10-strip) nrs 075 en 080 1,-
 verschoven op perforatie, 1x gevouwen  
16. 617 1x 000 en 1x versneden 1,-
17. 618 Re (5-strip) nr 335 1,-
18. 620 (5-strip) nr 455 verschoven 1,-
19. 623 Ra (5-strip) nr 435 1,-
20. 623 Ra 1x nr 035 naar boven verschoven  1,-
21. 623 d (5-strip) nr 390 1,-
22. 624 Rc (5-strip) nr 500 1,-
23. 794 R (beginstrip van 11) nrs. 000,    1,-
 995 en 990 met sluitstickertje.

Automaat- en loketstroken Nederland 
30. AS. Complete set van 30 stuks, alle met  50,-
 rugnummer cijfertype 1a.  
31. AS. Complete set van de 27 bekende 110,-
 waarden met rugnummercijfertype 1b! 
 (Incl. 090 en 145). Cat. €.470 + 2x L.P. 
32. AS. Complete set van 30 stuks, alle met 30,-
 rugnummercijfertype 2a.    
33. AS. Rood/Zwart alle 12 waarden van  90,-
 tariefgroep IV, Spijkenisse. Alle met   
 rugnummercijfertype 2b.      
34.   AS. Zwart/Rood, alle 12 waarden van  70,-
 tariefgroep IV. Utr.-Neude.  
35. AS. Rood (90%)/Zwart, de nieuwe waarde 50,-
 tariefgroep IV in de enige automaat nr.631.   
 Laatste dag Dordrecht. 
36. AS. Klüssendorf, waarde 140,  10,-
 donkerblauwe druk. Met bon  
 Amstelveen d.d. 13 . 01 . 93.   
37. set van 14 (055-700), alle met  8,-
 rechtsstaand rugnr.  
38. 9 stuks springers met 0 en met 5 eindigend. 2,-
39. set van 12 rood-zwart Den Haag/ 5,-
 Beatrixlaan.  
40. set van 12 rood-zwart Spijkenisse. 5,-

Kavel 10

Kavel 11

Kavel 12

Kavel 13

Kavel 15

Kavel 16Kavel 20
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41. set van 14 zwart-rood Drachten. 5,-
42. 4x 005 (rood-zwart / zwart-rood / zwart /  10,- 
 BLAUW + 4x 010 (idem).  
43. als kavel 42. 10,-
44. 23 stroken met rugnummers 100-tallen,  3,-
 versch. waarden.
45.  Wincor Nixdorf Den Haag TNT00005  5,-
 postfris. (0,05-0,10-0,44-0,70-0,75-0,
 88-0,92 met kopie bon 1ste dag).        
46.     Wincor Nixdorf Den Haag TNT00006  5,-
 postfris. (0,05-0,10-0,44-0,70-0,75-0,88-0,92 
 met kopie bon 1ste dag).     
47.      Gunnebo WL003259 (Cuijk) 5 strip E 0,05  15,-
 kopstaand geprint.   

48.      Post & Go vlinderstrook met 15,-
 print ‘ONGELDIG’.
49. Post&Go paartje, waarvan eerste zegel sterk 3,- 
 naar boven verschoven; met bon Den Haag/  
 Kerkplein. 
50. Post&Go  1 vlinderzegel met naar boven 6,- 
 versch. opdruk (bon 6971) + 1 tulpzegel 
 (bon 6973) + paartje vlinderzegels, waarvan 
 eerste naar boven verschoven (bon 6975).     
51. Post&Go 1 tulpzegel met opdruk  15,-
 ONGELDIG + bon met opdruk ONGELDIG.  
52.     Post&Go tulpstrook zonder opdruk 10,-

Kavel 31 Kavel 33

Kavel 35

Kavel 37

Kavel 38 Kavel 39
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Kavel 40

Kavel 41

Kavel 42

Kavel 44

Kavel 47

Kavel 49

Kavel 50

Kavel 51

Kavel 60
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93. Hangblokje 014 ba-21C. Hangblokje  1,-
 PTT 5 x € 3,00 met 0,5 mm hechtpunten en   
 verbreed 3e rilgat van links (2,6 mm). 
 Zeer schaarse variant met waarde indicatie: 
 LP (Liefhebbersprijs) in overzicht
 Rein Bakhuizen van den Brink! 
94. Hangblokje 012 ba – P7. Hangblokje  1,-
 PTT 5 x € 0,78 met 0,5 mm hechtpunten. 
 Fraaie plaatfout bestaande uit horizontale 
 blauwe kras (als bij kavel 95 en 96) boven 
 de ogen op zegel 1 van het blokje.  
95. Hangblokje 013 ba – P7. Hangblokje 1,- 
 PTT 5 x € 1,00 met 0,5 mm hechtpunten. 
 Fraaie plaatfout bestaande uit horizontale 
 groene kras boven de ogen op zegel 1 van 
 het blokje met als waarde indicatie € 150,- 
 in overzicht Rein Bakhuizen van den Brink. 
96. Hangblokje 014 ba – P7. Hangblokje  1,-
 PTT 5 x € 3,00 met 0,5 mm hechtpunten. 
 Fraaie plaatfout bestaande uit horizontale 
 rode kras boven de ogen op zegel 1 van 
 het blokje met als waarde indicatie € 150,- 
 in overzicht Rein Bakhuizen van den Brink.

Diversen Nederland
100. Pakketzegel 82b met ontbrekende rillijn.  1,- 
 Uitermate schaars. 
 Zie artikel over pakketzegels in dit Bulletin. 

Diversen buitenland
111.  Doos rolzegels en poststukken USA. 5,-
112.  Map vellen Zwitserland en Antigua &               7,50
 Barbuda plus hangverpakking Nederland 
 ‘dertig voor het kind’. 
113. Persoonlijke postzegels België. Zeer schaarse  1,- 
 hangverpakking met daarin een postzegel-
 boekje met 10 zelfklevende persoonlijke 
 postzegels “Special Edition”. Zelden 
 aangeboden en zeer interessant 
 filatelistisch item. Thema: Sweet kisses. 
114. Persoonlijke postzegels België. Zeer  1,-
 schaarse hangverpakking met daarin een   
 postzegelboekje met 10 zelfklevende 
 persoonlijke postzegels “Special Edition”. 
 Zelden aangeboden en zeer interessant   
 filatelistisch item. Thema: Katjes.  
115.  Doos diversen, verschillende landen. 5,-
  
      

Automaat- en loketstroken buitenland
60. 20 Frama loketstroken Zwitserland en  8,-
 2 laatste dag Pitney-Bowes stroken Basel 1. 
 ( 12289/12290, 06-07-81.).             
61.  Frankrijk ATM 6 waardes LISA 1 Salon  5,-
 Philatélique 2015 Parijs.  
62.  Doos enveloppen gefrankeerd met  5,-
 ATM stroken Spanje.                 
 Interessant voor onderzoek!

Postzegel- en automaatboekjes Nederland
70.  Nederland boekje 1H, zeer gedecentreerd  1,-  
 gesneden (0,5mm).          
71.  Nederland boekje 3a, origineel paar  1,-
 met gekapt telblok. 
72.  Nederland 3a, origineel, compleet pakje  1,-
 van 50 boekjes 
 Interessant voor onderzoek en studie. 
73.  Nederland boekje 5n, bruinrode snijlijn. 1,-
74.  Nederland boekje 9g, kruisreparatie kruis  1,-
 boven (kaftje beschreven).*  
75.  Nederland boekje 22c, registerstreepje  1,-
 blauw (nog niet in catalogus).* 
76. P.B. 27b/28a/34a met bijbehorende sticker  2,-
 voor de automaat. 
77.  Nederland boekje 30 (Zomer 1984, vogels),  1,-
 10 boekjes. 
78.  Nederland boekje 31H, boekjes met  1,-
 Helecon-coating.  
79.  Nederland boekje 32, zegelinhoud niet  1,-
 ingeplakt geweest. 
80.  Nederland prestigeboekje PR11,  1,-
 Rembrandt, 5 boekjes. 
81. Persoonlijke postzegels Nederland Monsters  1,-
 in 3D Postzegelboekje met compleet vel  
 met 10 verschillende persoonlijke postzegels 
 met 3D-effect. Met een speciaal bijgevoegde   
 3D-bril zien de monsters er zeer realistisch uit.
 Dat geldt ook voor de vele 3D afbeeldingen 
 in het boekje.

Hangverpakkingen, hangblokjes, vouwboekjes 
en mailers Nederland
90.  Hangvelletje 5 x fiets E 0,77 met open  5,-
 hangoog, sterk verschoven fosforbalken 
 en met lichtrode rakel/drukveeg op voorkant. 
91. Vouwboekje NVPH 1108 en Vouwboekje  1,-
 1109. Elk 50 zelfklevende postzegels type 
 Crouwel Cijfer van respectievelijk 
 5 cent en 10 cent. 
92. Hangblokje 013a – P3.   Hangblokje  1,-
 PTT 5 x € 1,00 met 1,0 mm hechtpunten en   
 plaatfout op zegel 2 bestaande uit een
 verticale kras op zegel 2 links van het portret.  
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