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Uitnodiging voor de ledenbijeenkomst vrijdag 13 Mei 2011 om 19.15 uur in 
Buurthuis D’n Turfberg, van der Clusenstraat 4-A Valkenswaard. 

AGENDA BIJEENKOMST 

1. Welkom 

2. Herhaling jaarvergadering 

3. Mededelingen 

4. Rondvraag  

5. Loterij  

6. Veiling 

6.  Ruilen van Postzegels 

VOLGENDE BIJEENKOMSTEN 

Vrijdag 10 juni  2011 

Vrijdag 9 september  2011 

RUILBEURSAGENDA 

DATUM TIJD   PLAATS LOCATIE ENTRÉE 

1-mei 10:00-13:00   Valkenswaard Buurthuis "D'n Turfberg", van der Clusenstraat 4-A € 1.50  

2-mei 18:30-20:30   Bladel Cultureel Centrum "Den Herd", Emmaplein 4 € 1.00  

7-mei 12:00-16:00   Lommel 
Ruilclub "Kruispunt", Parochiezaal Lommel Barrier 

1 gratis drankje + 2 gratis loten 
€ 2.00  

7-mei 12:00-16:30   Heeze Café "de Brug", Ginderover 2 (ook veiling) gratis 

7-mei 9:00-12:00   Eindhoven Oude Torenstraat 6b € 1.00  

8-mei 10:00-13:00   Waalre 
Ontmoetingscentrum "De Pracht", De Pracht 2 

Entréeprijs incl koffie/thee 
€ 1.00  

8-mei 10:00-13:00   Waalre 
Ontmoetingscentrum "De Pracht", De Pracht 2 

Entréeprijs incl koffie/thee 
€ 1.00  

8-mei 10:00-13:00   Boxtel Vmbo-College Boxtel, Baanderherenweg 2 € 1.00  

14-mei 11:00-15:00   Venlo (Blerick) "SSV 't Wonder", Kazernestraat 1 (bij station) € 1.00  

15-mei 10:00-13:00   Meijel Gemeenschapshuis "D'n Binger", Alexanderplein 2 € 1.00  

15-mei 9:00-12:00   Hamont-Achel Ruilclub "De Grensvrienden", Parochiezaal Hamont-Lo € 0.50  

29-mei 9:00-14:00   Eindhoven Café-zaal Valkenhorst, Oirschotsedijk 23 € 1.00  

4-jun 12:00-16:00   Lommel 
Ruilclub "Kruispunt", Parochiezaal Lommel Barrier 

1 gratis drankje + 2 gratis loten 
€ 2.00  

4-jun 9:00-12:00   Eindhoven Oude Torenstraat 6b € 1.00  

5-jun 10:00-13:00   Valkenswaard Buurthuis "D'n Turfberg", van der Clusenstraat 4-A € 1.50  

6-jun 18:30-20:30   Bladel Cultureel Centrum "Den Herd", Emmaplein 4 € 1.00  
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VERSLAG CLUBAVOND 8 APRIL 2011 

Bij afwezigheid van de voorzitter heet Peter alle aanwezigen een hartelijk 
welkom. In het bijzonder Frank Stokmans, die in maart terug trad als penning-
meester van de vereniging. Het bestuur was nog niet in de gelegenheid 
geweest om dit met een blijk van waardering te uiten. Daarom overhandigt 
Peter Frank een kistje met twee flessen wijn en een boekje over Dommelen.  
De vergadering bedankt hem met applaus. 

Peter merkt op dat er niet zoveel leden vanavond aanwezig zijn. Gelukkig zijn 
in de loop van de avond toch wel 27 leden aanwezig. 

Peter komt nog even terug op de viering van het 4de lustrum. Er waren 36 
mensen (leden met evt. hun eega's) aanwezig! Warm en koud- buffet was 
prima en voldoende. Verder ’n geslaagde loterij, iedereen had prijs! Ook waren 
de quizzen geslaagd voor zowel de leden als voor de overige gasten. Vooral de 
“steden- quiz” met oplossingen als “Box- meer”, “Bos- koop”, “Was- pik“, etc. 
leidde tot hilariteit ! Peter bedankt alle leden die een bijdrage hebben geleverd 
aan dit lustrum en in het bijzonder “de trekker” Harrie van den Heuvel. 

Door een communicatiefout binnen het bestuur waren niet alle leden voortijdig 
op de hoogte gesteld van de jaarvergadering die vrijdag 11 maart j.l. heeft 
plaats gevonden. Daarom zal vrijdag 13 mei, voorafgaande aan de maande-
lijkse clubavond van  19:15u  tot 20:00u een presentatie gehouden worden 
over het financiële wel en wee van de vereniging. Inmiddels hebben de leden 
via “Verslag jaarvergadering van 11 maart 2011” in periodiek april en de 
verslagen in het komende periodiek van mei kunnen lezen hoe het verder is 
gegaan in het afgelopen verenigingsjaar! 

Verder maakt Peter bekend dat er door Jan foto’s geplaatst zijn op de website 
van de vereniging, gemaakt door Ine v.d. Heuvel -  v.d. Laar! Jan heeft 
vanavond op de PC van het buurthuis de website “in de lucht” gebracht zodat 
de aanwezige leden de foto’s gemaakt van de lustrummiddag bekijken kunnen. 
Jan vraagt nogmaals aandacht voor de website van de vereniging: 
 www.postzegelverenigingvalkenswaard.nl. 

Tijdens de rondvraag vraagt een van de leden of iemand ’n stockboek van 
Rietje Willems heeft gezien of meegenomen. Uit de vergadering wordt gezegd 
dat Jaap van den Ouden er zich over ontfermd heeft! 

Harrie van den Heuvel maakt de secretaris  er op attent, dat in het jaarverslag 
één keer de hr. v.d. Ploeg staat en dat moet de hr. v.d. Broek zijn. Hij kende 
wel een Dr. Van de Ploeg van de TV. 

Harrie wordt uitgenodigd om de loterij te starten. Er zijn ca 400 loten verkocht, 
Petra bedankt!. 

Bij afwezigheid van Ed Kox heeft Peter aan Martin Sutherland gevraagd de 
veiling onder zijn verantwoording te nemen. Het resultaat is prima, er zijn 22 
van de 29 kavels verkocht. 

Peter Wittgen (secretaris) 
(11-4-2011) 

Afmeldingen: Paul Grol, Hans de Best  
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VEILINGVEILINGVEILINGVEILING    

n.b. �� = postfris 
  � = ongebruikt met plakker 
  � = gebruikt 

De veiling geschiedt à contant met 5% opgeld voor koper en verkoper. 

De veiling geschiedt per opbod: 

 tot € 5,00 met € 0,25 verhoging, 
 tot € 10,00 met € 0,50 verhoging, 
 tot € 25,00 met € 1,00 verhoging. 

Als er te goeder trouw vergissingen worden gemaakt moeten deze door 
de inzender zo goed mogelijk worden rechtgezet, één en ander ter 
beoordeling van de veilingcommissie. 

Nr. Kwal. Land Catnr. en bijzonderheden Cat. Waarde Inzet Nr. Not. 

1 � Suriname rep 1312/13 5 maal zie kavel mi € 35.00  € 7.00  1   

2 � Ned Antillen 884/91 2 series 1997 mi € 11.50  € 2.00  2   

3 � Ned Antillen 892/01 vogels 1997 mi € 14.00  € 2.50  3   

4 �� Nederland 1251g onc € 6.40  € 2.00  4   

5 � Nederland 1052/54 onc € 7.00  bod 5   

6 �� Nederland M 170 verj en wens postz onc € 4.20  bod 6   

7 �� Nederland M 169 zomer ouderenz onc € 5.80  bod 7   

8 �� Nederland m 60a blokje filacept onc € 6.00  bod 8   

9 �� Nederland M 165 nat en milieu onc € 6.00  bod 9   

10 � Nederland pakje env met stempelvlag     bod 10   

11 � Ras Alkhaima Oly spelen 1972 Munchen     bod 11   

12 �� Nederland M 80 milieu zegels  1991 onc € 4.00  bod 12   

13 �� Nederland M 58 Cobra onc € 4.30  bod 13   

14 � Ras Alkhaima ruimtevaart     bod 14   

15 � Duitsland Automaten postw zie kavel     € 2.00  15   

16 �� Nederland 14 16 21 59 comb postzb onc € 8.55  € 4.00  16   

17 � Tsjechie diverse zegels     bod 17   

18 � Polen div zegels     bod 18   

19 � Bulgarije diverse zegels     bod 19   

20 �� Nederland 488 onc € 18.50  € 6.00  20   

21 �� Nederland 489       onc € 23.50  € 8.00 21   

22 �� Nederland v2212/31 originele verpak     € 6.50  22   

23 � W Duitsland strook van 3 zie kavel     bod 23   

24 � W Duitsland 2 strokenvan drie     bod 24   

25 � Nw Zeeland rest rondzb pf/gebr mi   bod 25   

26 � Indonesie rest rondzb pf/gebr mi   € 1.00  26   

27 � Frankrijk rest rondzb pf/gebr mi   bod 27   

28 �� Nederland Pb 3 met bruine streep onc € 3.50  € 1.50  28   

29 �� Nederland Pb 69 onc € 7.50  € 3.25  27   
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Alle jarigen van harte gefeliciteerd en 
een fijne dag gewenst 

FRISSE WIND 

Je merkt het direct. Als oud voorzitter en nu als adviseur heb ik op verzoek, de 
eerste bestuursvergadering mee mogen maken. Paul Grol als nieuwe voorzitter 
nam de voorzittershamer stevig vast, en ging voortvarend te werk. Het gaf mij 
een goed gevoel, de hamer lag in goede handen. 

Een van de punten die in deze vergadering naar voren kwamen, was de matige 
opkomst van de leden op de clubavond “in het verleden is hier al meer een 
opmerking over gemaakt”. 

Het is gezelliger om met velen op een dergelijk avond aanwezig te zijn, er is 
dan meer te kiezen om bij andere eens in de postzegelboeken te kijken en gaat 
de veiling misschien wat beter lopen. Als je wat meer leden op de clubavond 
ziet, weet je als bestuur ook waar je het voor doet. Wat gaan we proberen. 

Maandelijkse Special 

Het bestuur wil u allen naar de clubavond halen. U hoeft echt niet iedere 
maand te komen, maar u gaat dit wel doen. U zegt nu misschien nog, ik heb 
daar helemaal geen zin in, of u denkt ik heb daar helemaal geen tijd voor. Lees 
even rustig verder en reageer dan pas, want u komt. 

Wat gaat het bestuur daarvoor doen. 

Direct na de zomervakantie, en dan gedurende 6 maanden gaat het bestuur 
iedere maand tijdens de clubavond als proef, een postzegel verloten. Niet een 
gewone simpele postzegel, maar een postzegel met een catalogus waarde van 
€ 100,- . De prijs van de lotjes € 0,10 gaan niet omhoog. 

Regelmatig zal in het clubblad kenbaar worden gemaakt voor welke postzegel is 
gekozen. 

Lees daarom de komende maanden zorgvuldig het clubblad. 

Jan van Hest (adviseur) 

Om priveredenen zijn de namen en ver-
jaardagen van onze leden verwijdert 
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VERSLAG RONDZENDVERKEER 2010            (tussenhaakjes cijfers van 2009) 

Boekjes 

In 2010 zijn we gestart met 276 boekjes. 

Afgelopen jaar zijn er 60 (103) boekjes ingeleverd  
en 157 (130) uit omloop genomen. Einde vorig jaar 
hadden we dus nog in voorraad 179 boekjes. 

Dit jaar een wisselend aantal boekjes in de rondzendingen. E.e.a. is gedaan om 
met een vast pakket aan boekjes te kunnen draaien wat de administratie een 
stuk eenvoudiger maakt. Om de doorlooptijd van de boekjes te versnellen 
hebben we op verzoek de laatste maanden van 2010 alle secties met 12 
boekjes gelopen. Ook nu loopt de ene sectie weer harder als de andere en 
moesten we af en toe licht op de rem trappen bij de ene en bij de andere om 
wat meer snelheid vragen. 

Euro’s 

Afgelopen jaar hebben we 54 (47) rondzendingen gedraaid. Gemiddeld is per 
rondzending € 41,79 (€ 36,30) uitgenomen. Uit het jaarverslag van de 
penningmeester heeft u zojuist kunnen zien dat het rondzendverkeer per saldo 
€ 247,=(€ 245,=) heeft bijgedragen aan de verenigingkas. 

Deelnemers 

Het aantal deelnemers bedroeg per 31-12-2010 32 (30).  

Inzenders 

In 2010 hebben 8 (12) leden boekjes aangeleverd voor het rondzendverkeer. 
Nieuwe inzenders zijn voor dit jaar weer van harte welkom.  
De bestaande inzenders uiteraard ook. Ook in 2011 zal er 
weer voldoende aanvoer (± 150) van boekjes moeten zijn 
om de continuïteit voor 2012 te waarborgen. 

Medewerkers 

Afgelopen jaar zijn er geen wijzigingen geweest in de 
vrijwilligers van het rondzendverkeer. Alle vrijwilligers en 
deelnemers bedankt voor jullie inzet en deelname. 

Frank Stokmans (Rondzendleider) 

 

Attentie: JUBILEUM 

Op zondagmiddag 3 april heeft onze club haar 20 jarig bestaan gevierd. Het 
geheel was verzorgt door enkele leden van onze vereniging onder leiding van 
opperstalmeester Harry v/d Heuvel. Het was voor de eerste keer dat onze 
kersverse voorzitter Paul Grol bij ons een toespraak mocht houden, wat hem 
bijzonder goed afging. Hij had voor de oud voorzitter en zijn vrouw en ook voor 
de oud penningmeester een aardig presentje. Voor meer informatie en fotos zie 
onze web-site: www.postzegelverenigingvalkenswaard.nl 
   klik op NIEUWS -> BIJEENKOMSTEN 
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AUTOBEDRIJF WILS 

 
Autobedrijf Wils uw Škoda dealer 
voor Valkenswaard en omgeving. 
Ruime keuze uit nieuwe en  
gebruikte auto’s.  
Tevens onderhoud en reparatie 
van alle merken. 
 
Waalreseweg 128 
5551 HR Valkenswaard 
tel: 040-2030633 
www.skodawils.nl 
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VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    

VERSLAG VEILINGZAKEN 2010              (tussenhaakjes cijfers van 2009) 

Er werden het afgelopen jaar 10 veilingen gehouden, net 
als in 2009. 

Er werden 266 (220) kavels aangeboden, hiervan werden 
er 196 (99) verkocht. Dat is 73,7% (45%). 

De veilingen van november en december waren echte 
uitschieters. In november werden alle kavels op één na en 
in die van december werden zelfs alle kavels verkocht. 
 
Martien Panhuijzen (veilingzaken) 

 

 

 

 

VERSLAG BEURZEN 2010      (tussenhaakjes cijfers van 2009) 

Kleine beurs. 

Deze heeft 9 keer plaatsgevonden. 

Deze werden door 119 (131) leden bezocht en daarnaast ontvingen we ook nog 
221 (262) betalende bezoekers. 

 
Grote beurs. 

Op zondag 7 februari 2010 werd de grote 
beurs gehouden. 

Er was 30 meter tafel voor de leden en 
semi-handelaren beschikbaar en er was 
ook nog plaats voor enkele ruiltafels. 

We ontvingen 54 (48) betalende bezoekers 
en nog 26 (20) leden zijn een kijkje komen 
nemen 

We zijn voornemens om de beurs in 2011 
een uur eerder te sluiten. 

Verder wil ik iedereen bedanken die ons  
bij de opbouw en tijdens de beurs hand en 
spandiensten hebben verleend. 
 
Martien Panhuijzen (veilingzaken) 



 

 

COMMISSIE NALATENSCHAPPEN 

Naar aanleiding van het overlijden van een van de leden van onze vereniging  
is de Commissie Nalatenschappen al vroeg in het nieuwe jaar gevraagd om 
advies te geven over de mogelijkheden voor de  bestemmingen van de 
postzegelverzameling van onze overleden collega-filatelist. 

Zoals te doen gebruikelijk hebben we met zijn tweeën de verzameling zo 
zorgvuldig mogelijk bekeken en na enkele kopjes koffie en een persoonlijk 
gesprek met de nabestaande ons advies geformuleerd. Zo spoedig mogelijk is 
dat ook geëffectueerd kunnen worden. 

 

Na afloop hebben wij ons enkele belangrijke dingen gerealiseerd die we bij 
dezen onder uw aandacht willen brengen. 

De commissie bestaat sinds kort nog maar uit twee personen. De heer Jac 
Peels heeft enige tijd geleden te kennen gegeven zich niet meer voldoende in 
staat te achten om een positieve bijdrage aan het commissiewerk te kunnen 
leveren. Om zoveel mogelijk expertise in de commissie te krijgen is uitbreiding 
met een derde persoon nuttig zo niet nodig. Henk Janssen heeft te kennen 
gegeven zijn brede kennis en kunde voor dit werk beschikbaar te willen stellen. 

Piet Mulder, die zolang de commissie bestaat steeds de stuwende kracht is 
geweest, wil graag zijn medewerking blijven geven aan het zinvolle werk van 
de commissie maar na zoveel jaren leek het hem verstandig een stapje terug te 
zetten. Inmiddels heeft hij het stokje vooralsnog overgegeven aan Leo van 
Hoof. 

Tenslotte nog een algemene opmerking. Wij willen al onze leden er, wellicht ten 
overvloede, op wijzen dat het verstandig is om zelf voor een redelijke om-
schrijving en taxatie van hun verzameling te zorgen. Wie kent die uiteindelijk 
beter dan de verzamelaar zelf!! Bovendien kan dit voorkomen dat de familie al 
te hoge verwachtingen heeft van de nalatenschap en dientengevolge een lichte 
teleurstelling zal ervaren als ze tot de ontdekking komt dat de cataloguswaarde 
niet hetzelfde als de handelswaarde van een verzameling blijkt te zijn…. 

Hebt u nog andere voorstellen of suggesties om het werk van de commissie te 
optimaliseren??? Laat het ons a.u.b weten. 

Leo van Hoof (Commissie Nalatenschappen) 

 

In een volgend periodiek zal de redactie het regelement 
van de Commissie Nalatenschappen nogmaals 
publiceren, aangevuld met informatie voor alle 
verzamelaars. 
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VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    

VERSLAG REDACTIE 2010 

Vorig jaar heeft de redactie een zeer uitgebreide presentatie gegeven van de 
redactieleden, de werkzaamheden en de invulling van de rubrieken. Daarnaast 
hebben we een enquête gehouden onder alle clubleden ter verbetering van ons 
periodiek.   

De redactie krijgt regelmatig, gelukkig overwegend positieve, terugkoppeling 
van de leden op het clubblad. Daarom is ze van mening dat de in 2009/2010 
ingeslagen weg de juiste is en die zal ook in 2011 weer worden vervolgd. 

In 2010 heeft de redactie weer een aantal interessante artikelen van onze 
leden mogen ontvangen, waaronder een zeer groot algemeen artikel over 
"Postzegels verzamelen" van de heer Sutherland, waarvoor dank. Ook de 
komende maanden zal de rest van dit artikel nog worden geplaatst. Natuurlijk 
zijn nieuwe artikelen altijd welkom... 

Er is wel een eerste aanzet gegeven voor een 
hernieuwde ronde "onder de loep" met een interview 
met onze (aftresend) voorzitter, maar door gebrek 
aan tijd heeft deze rubriek nog geen gevolg 
gekregen. In 2011 zal de redactie deze rubriek weer 
wat serieuzer oppakken en hopelijk verschijnen er 
weer een aantal bijzondere inteviews. 

De komende maanden zal de redactie een eerste inventarisatie van de 
bibliotheek opnemen in het clubblad. Daarna zal deze lijst regelmatig 
verschijnen als de samenstelling van de bibliotheek verandert. Hopelijk krijgen 
de leden zo meer inzicht in de beschikbare catalogi en kunnen ze optimaal 
profiteren van de bibliotheek. 

Verder doen we nogmaals een oproep aan alle leden; als u iets heeft waarvan u 
denkt "Hé, dat is leuk voor het clubblad", twijfel niet en stuur het artikel naar: 

    Henk Janssen (pvveo.redactie@onsmail.nl) of 
    Leo van Hoof (leo.vanhoof@versatel.nl) 

De Redactie 
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OVERZICHT AANTREDENDE EN AFTREDENDE BESTUURSLEDEN 

 POSTZEGELVERENIGING VALKENSWAARD E.O. 

(*) Paul Grol  sinds 09-04-2010 lid en plv. voorzitter ! 

 

Verdere functies binnen de vereniging: 

Hr. F. Stokmans   Rondzendleider 
Hr. H. Janssen   Sectiehoofd 1  (rondzendingen) 
Hr. T. van den Eijnde  Sectiehoofd 2  (  ,,      ) 
Mevr. M. van Hest   Sectiehoofd 4  (  ,,      ) 
Mevr. Geerets   Sectiehoofd 6  (  ,,      ) 
Hr. T. van Hoof   Controlelid  (         ,,      ) 
Hr. G. Vigh    Controlelid  (         ,,      ) 
Hr. J. van Hest   Adviseur 
Hr. Janssen    Redactiecommissie 
Hr. L. van Hoof   Redactiecommissie 
Hr. M. Panhuijzen   Drukken en verspreiden maandblad 
Hr. H. van den Heuvel  Verspreiden maandblad 
Hr. L. van Hoof   Commissie Nalatenschap 
Hr. P. Mulder   Commissie Nalatenschap 
Hr. H. Janssen   Commissie Nalatenschap 
Hr. H. van den Heuvel  Activiteiten Clubavond 
Mevr.P. Jansen   Activiteiten Clubavonden 
Hr. E. Kox    Veiling 
Hr. H. Janssen   Bibliotheek  
Mevr. M. van Hest   Verjaardagskaarten  
 ?    Grote Club Aktie 
 ?    Advertentiebeheer  

Peter Wittgen (secretaris, 12-03-2011) 

Attentie: 

Op vrijdag 13 mei van 19.15 tot 20.00 uur voor aanvang van de clubavond, 
is er voor geïnteresseerden een herhaling van de presentatie van de 
jaarvergadering door Petra Jansen (penningmeester) en Paul Grol (voorzitter). 

Functie: Naam: Aantredend: Aftredend: 

Voorzitter Paul Grol (*) 11-03-2011 Maart 2013 

Secretaris Peter Wittgen 01-05-2006 Februari 2012 bekijkt /jaar 

Penningmeester Petra Jansen 11-03-2011 Maart 2014 

Alg. bestuurslid / 

veilingzaken 

Martien Panhuijzen 14-03-2008 Februari 2012 bekijkt /jaar 
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ARTIKELARTIKELARTIKELARTIKEL    

AUTOMATISCHE PORTOCONTROLE GAAT IN 2411 VAN START. 

door Eddie IJspeerd en Jos M.A.G. Stroom, leden van de Groep Postmechanisatie van de 
Nederlandse Vereniging van Poststukken- en Poststempelverzamelaars. 

1. Inleiding 

In Novioposta 2010-4 heeft Jac Spijker-
man geschreven over "waardeloze" 
postzegels die op 1 juli 2010 zijn ver-
schenen. Hij vermeldde daarbij ook het 
kleine zwarte winkelhaakje, dat links 
onder op de meeste zegels is aangebracht. 

In dit artikel wordt uitgelegd waarvoor dit 
haakje (TNT Post noemt het een sorteer-
haak) dient. Er komt daarbij wel wat 
techniek kijken! 

2. Er komen nieuwe 
stempelmachines 

In de zes grote sorteercentra die ons land 
telt, staan zogenaamde "opzet stempel-
machines" (Sosma's). In deze machines 
wordt onze post automatisch (d.w.z. op de 
juiste plaats) afgestempeld. De huidige 
apparatuur is echter grotendeels ver-
ouderd. 

Daarom heeft TNT Post besloten vanaf 
medio 2011 een aantal nieuwe Sosma's te 
gaan installeren in de sorteercentra. Deze 
nieuwe apparatuur wordt voorzien van 
state-of-the-art software waarmee het o.a. 
mogelijk wordt om geheel automatisch te 
bepalen of er op een brief voldoende porto 
geplakt is. Daartoe wordt elke Sosma uit-
gerust met een camera en weegsysteem. 

Om vast te stellen welke postzegel(s) er 
op een brief aanwezig is (zijn), "filtert" de 
software de aanwezige postzegel(s) uit het 
digitale beeld van de brief. Onderdeel van 
de software is een databestand met de 
afbeelding van alle nog geldige 
postzegels, ook nog die van de oude 
guldenswaarden. De gevonden postzegels 
worden vergeleken met de gegevens in 

het databestand en aldus herkend. 

Voor portocontrole is het nodig om de 
bestemming van de brief + het geplakte 
porto + het gewicht te weten. De software 
is in staat deze drie gegevens te leveren en 
zo automatisch te bepalen of er voldoende 
postzegels geplakt zijn. 

3. De “sorteerhaak” geeft  
informatie over de tariefklasse 

Om het herkennen van de verschillende 
tariefsoorten van de nieuwe zegels te 
vereenvoudigen, doet de sorteerhaak zijn 
intrede. De zijden van het haakje hebben 
per tariefsoort een andere lengte. De 
software bepaalt van elke zegel op de 
brief de lengte van beide zijden van het 
haakje en stelt zo vast om welke tarief-
soort het gaat. 

(...vervolg op pagina 17) 
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(...vervolg van pagina 15) 

Vooralsnog zijn er vijf categorieen:  

1. Nederland 1 
Postzegels voor de eerste  
gewichtsgroep 0 - 20 gram, 
binnenlandse bestemming. 

2. Nederland 2 
Postzegels voor de tweede 
gewichtsgroep 20 - 50 gram, 
binnenlandse bestemming. 

3. December (vanaf 2011) 
Postzegels met een verlaagd tarief 
(o.a. de Decemberzegels). 

4. Europa 1 
Postzegels voor de eerste ge-
wichtsgroep, bestemming Europa. 

5. Wereld 1 
Postzegels voor de eerste ge-
wichtsgroep, bestemming Wereld. 

Indien een brief ondergefrankeerd blijkt 
te zijn, wordt deze uit de poststroom ver-
wijderd om te worden beport. 

Opmerkelijk is, dat de sorteerhaak ont-
breekt op de waarden 1 en 2 van de 
Beatrix-zegels, en ook op de gewone 
Decemberzegels van 2010. 

Als reden hiervoor wordt door een zegs-
man van TNT-post opgegeven, dat de 
ontwerp-afdeling van TNT-post de 
sorteerhaak op de strakke Beatrix-zegels 
esthetisch niet verantwoord vond.  
En omdat een sorteerhaak weliswaar 
"handig" zou zijn, is hij niet onmisbaar 
omdat de software de afbeelding toch wel 
herkent. 

Ook op de "gewone" Decemberzegels 
staan ze niet; maar wel op de "Persoon-
lijke Snoopy Decemberzegel" van 2010. 
Hiervoor is de verklaring dat de nieuwe 
apparatuur in december 2010 nog niet in 
gebruik is, terwijl het haakje in de 
Snoopy-postzegel verwerkt zit in de  

basis-layout van die postzegel, die 
volgend jaar (met een ander plaatje) 
weer opnieuw gebruikt kan worden. 

U ziet, er is over nagedacht, hoewel de 
logica niet altijd voor de hand ligt. 

4. TNT Post start met een 
proef  in Rotterdam 

De automatische herkenning van de op 
een brief aanwezige postzegel(s) is voor 
TNT post een nieuwe technologie die in 
ons land nog niet eerder is toegepast. 
Zoals gebruikelijk bij de invoering van 
een nieuwe postverwerkingtechniek, be-
gint TNT Post met een testfase. Deze 
vindt in het voorjaar van 2011 plaats in 
Rotterdam. Daar komt een nieuwe Sosma 
te staan waarmee alle details worden 
getest, vooral natuurlijk de automatische 
portocontrole. 

Er wordt bij TNT Post nagedacht over de 
mogelijkheid om ook verzamelaarspost te 
betrekken bij deze testfase. Indien dat het 
geval is, komt er een aankondiging in de 
Filatelistische pers. 

Zodra hierover meer bekend is, wordt u 
via de website van Noviopost 
www.noviopost.nl hierover geinformeerd. 
Een extra reden deze site af en toe eens te 
bezoeken! 

Meer informatie over de ontwikkelingen 
op het gebied van postale automatisering 
vindt u in het digitale tijdschrift Post & 
Techniek, uitgave van de Groep Post-
mechanisatie, ga daarvoor naar de website 
van www.po-en-po.nl en kies de knop 
Postmechanisatie. 

Haaksbergen/Nijmegen, 23 december 

2010. 

 

(bron: Novioposta 2011-1) 

met dank aan dhr. van Gils. 

ARTIKELARTIKELARTIKELARTIKEL    
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