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Juni 2017
Deze lijst vervangt de lijst van begin 2012 op de site van
Po & Po .De nummering van de nieuwe uitgiften is een
voorlopige die in de negende editie van de Geuzendam
catalogus gewijzigd kan worden. De pakketzegels aijn
niet opgenomen, die moeten opnieuw bewerkt worden.
Om blijvende bruikbaarheid van postwaarden bij tariefverhogingen te garanderen, werden per 1 juli 2010 postzegels en postwaardestukken in de basistarieven voorzien van een waarde-aanduiding iin de vormvan een
cijfer: ‘1’ voor briefkaarten, verhuiskaarten en enveloppen t/m 20 gram en voor postzegels voor zendingen t/m
20 gram. Het cijfer ‘1’ stond op dat moment voor € 0,44.
Postwaarden voor Europa t/m 20 gram hadden de tekst ‘Europa 1’, postwaarden voor Buiten Europa t/m 20 gram hadden de tekst ‘Wereld 1’. De prijs bij eerste uitgifte was � 0,77
resp. � 0,95.
1 jan. 2011: NL € 0,46, Europa € 0,79.
1 jan. 2012: NL € 0,50, Europa € 0,85
1 jan. 2013: NL € 0,54, Europa € 0,90
1 aug. 2013: NL € 0,60, Europa € 0,96, wereld € 1.00
1 jan. 2014: NL € 0,64, geen verschil Europa-Wereld € 1,05
1 jan. 2015: NL € 0,69, internationaal € 1,15
1 jan. 2016: NL € 0,73, internationaal € 1,25
1 jan. 2017: NL € 0,78, internationaal € 1,33
Bij gebruik naar het buitenland dienen postwaardestukken
uiteraard tot deze tarieven bijgefrankeerd te worden.

ENVELOPPEN
2009 (1 okt). Zakenzegel 2006 met pseudotanding (NVPH
2485); zegel ontw. Peter Bilak; wit papier; zelfklevende
sluiting; FL 5x20 wit (230x162).
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verzendkosten.
De pakketten waren verpakt in krimpfolie met daarop een
zelfklevend etiket met het bestelnummer (ML 09VE01 zonder
venster, ML 09VE02 met venster).
Het dekblad van de bundel geeft aan de achterzijde inlichtingen over bestelwijze, geldende tarieven en een waarschuwing
dat voor internationale post bijgefrankeerd moet worden.
De fosforbalk staat ongeveer 7 mm links van het zegelbeeld
en is ongeveer 5 mm hoger geplaatst dan gebruikelijk.
Deze enveloppen zijn, voor zover de redactie kon nagaan,
in oktober of november 2010 uit de verkoop genomen.
2011 (25 apr). Zakenzegel 2010 met pseudotanding (NVPH
2747); zegel ontw. Peter Bilak; wit papier; zelfklevende
sluiting; F wit in vorm van liggende T op het zegelbeeld

(230x162).
37
38

‘1’ zwart, div. schakeringen oranje en
rozerood; zonder venster		
‘1’ zwart, div. schakeringen oranje en
rozerood; met venster

Deze enveloppen worden/werden in pakketten van 50 stuks aangeboden via postnl Mailorder. De prijs per pakket was �25,52 +
€ 0,48 btw en € 5,89 aan verzendkosten incl. btw, totaal €31,89
(stuksprijs € 0,64). Bij bestelling voor meer dan €50 vervielen de
verzendkosten, dan betaalde men voor 50 enveloppen de basisprijs + 0,48 btw (stuksprijs € 0,52). Op onbekende datum, vermoedelijk in najaar 2011, kwamen deze enveloppen ook los in
de verkoop bij de Collect Service, voor € 0,52.

© Nederlandse Vereniging van Poststukken- en Post-		
stempelverzamelaars
Voor de aanvullingen en errata gelden dezelfde copyright-voorwaarden als voor de 8e editie van de Geuzendam catalogus. Bezitters van de catalogus mogen voor
0,44 zwart, div. schakeringen oranje
eigen gebruik een afdruk maken. Auteurs, verzamelaars,
35
en rozerood; zonder venster		 handelaren, veilinghouders en andere belanghebbenden
0,44 zwart, div. schakeringen oranje
36
mogen de nummering van deze aanvullingen gebruiken
en rozerood; met venster		
in artikelen, veilingcatalogi, aanbiedingen e.d. mits zij
duidelijk maken dat gebruik gemaakt wordt van de numDeze enveloppen in C5-formaat werden in pakketten van 50
mering van de 8e editie van de Geuzendam Catalogus
stuks aangeboden via TNT-Mailorder en in Postshops. De
en aanvullingen en rectificaties.
prijs was incl. btw �27,95 per pakket. Tot 17 november 2009
werden geen verzendkosten berekend, nadien � 29,95 +
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BRIEFKAARTEN

VERHUISKAARTEN

2010 (1 juli). Zakenzegel 2010 met pseudotanding (NVPH
2747); zegel ontw. Peter Bilak; druk Enschedé; wit karton, grauw onder UV-lamp; (150x100).

2010 (1 juli). Zakenzegel 2010 met pseudotanding (NVPH
2748); zegel ontw. Hansje van Halem; druk Enschedé; wit
karton, grauw onder UV-lamp.

408 ‘1’ zwart, div. tinten oranje en rozerood;
a. F wit, 5x20 over linkerzijde zegelbeeld		
complete verpakking met 10 kaarten
b. F geel, L-vormig - links vert.5x20,
onder hor. 5x25 (2015?)		
complete verpakking met 10 kaarten

78

#Gesealde verpakking van 10 kaarten met verstevigingskarton, verkoopprijs bij uitgifte � 4,40; Logo ♔ TNT | post;
© 2010 Koninklijke TNT Post B.V. Artikelnummer 305101;
barcode ...3939. Het verstevigingskarton geeft uiteraard
geen tarieven meer.
In 2011 is de naam TNT Post veranderd in PostNL.
De briefkaarten zijn niet veranderd maar de verpakking
draagt het nieuwe logo en de indeling van de verpakking is
veranderd. Artikelnummer en barcode zijn onveranderd.

79

‘1’, oranje en grijs, loketkaart (150x100)
a. F wit, 5x20 over linkerzijde zegelbeeld		
cpl. verpakking met 10 kaarten
b.F geel, L-vormig - links vert.5x20,
onder hor. 5x25 (2015?)		
cpl. verpakking met 10 kaarten
‘1’, oranje en grijs; A6-kaart t.b.v. Verhuisservice (148X105)		

G78: #Gesealde verpakking van 10 kaarten met verstevigingskarton, verkoopprijs bij uitgifte � 4,40; Logo ♔ TNT
| post; © 2010 Koninklijke TNT Post B.V. Artikelnummer
305201; barcode ...3915. Het verstevigingskarton geeft uiteraard geen tarieven meer.
In 2011 is de naam TNT Post veranderd in PostNL.
De briefkaarten zijn niet veranderd maar de verpakking
draagt het nieuwe logo en de indeling van de verpakking is
veranderd. Artikelnummer en barcode zijn onveranderd.
Een bijzonderheid van de A6-kaarten is het nummer linksonder op de achterzijde, waarvan nog niet duidelijk is wat het
betekent. Opdrachtnummer, kaartvolgnummer binnen de opdracht? Het laatste lijkt vooralsnog het waarschijnlijkst. Dit
zou betekenen dat alle kaarten van één besteller een verschillend nummer dragen. Overigens komen dergelijke nummers ook al voor op A6-kaarten van het type ‘Kisman’ uit de
tweede helft van 2010.
Het lijkt er op dat de service van voorgefrankeerde en bedrukte A6 kaarten in 2011 afgebouwd is. Een van onze medewerkers meldde dat hij voor zijn verhuizing in juni 2011
geen bedrukte A6 kaarten kon bestellen.
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CHOCOLADEPOST
P. 153/IN HET HOOFDSTUK PTT POST KADOSERVICE
NA ‘BOEKPOST’ TOE TE VOEGEN NIEUWE RUBRIEK
Vanaf 2008 hebben rechtsopvolgers TNT Post en postnl enkele keren een ‘chocoladecadeau-postwaardestuk’
uitgegeven, zij het dat de naam ‘Post kadoservice’ niet
meer werd gebruikt. Uit praktische overwegingen laten
wij dit nieuwe kado in dit hoofdstuk aansluiten.
MERCI CHOCOLADE
2008-2010. Verpakking met doos Merci-chocolade van
ongeveer 250 gram; op de voorzijde de afdruk van een
op het product toegesneden postzegel resp. Port Betaald-zegel (gevouwen 200x160x18).

oktober 2008 - mei 2017
G1 en G2 werden gesloten met een zelfklevende sluitstrook,
G3 uitsluitend met een lip-gleuf sluiting en een rond, doorzichtig plakkertje.
G1 draagt op az de barcode (...053428), op de zijkant een
tweeregelige tekst betreffende warmtegevoeligheid en houdbaarheid met een rood etiketje met datum van uiterste houdbaarheid (01-04-2009). G1 was verkrijgbaar bij alle postkantoren, agentschappen en TNT-winkels, totaal ruim 800
verkooppunten. De verkoopactie, die niet verbonden was met
een speciale feestelijke gebeurtenis, duurde tot 30 november 2008. Niet verkochte exemplaren moesten vanaf 2 januari
2009 teruggezonden worden. De oplage was 10.000 stuks.
Het karton is glad en stempelinkt versmeert meteen bij aanraking. Veel verpakkingen zijn ongestempeld gebleven, vooral
de verpakkingen die via een brievenbus werden verzonden.
G2 heeft gedeeltelijk andere teksten en draagt een andere barcode (...055095). Op de zijkant bevindt zich een wit
etiketje met datum van uiterste houdbaarheid (30-09-2009).
G2 werd verkocht in de meeste postvestigingen, tot 15 mei
2009. Deze keer stond de uitgifte in het teken van moederdag. De oplage was 12.500 stuks.
G2 kon men ook door bestelling via internet verzenden. Zo
verzonden kreeg de doos een zelfklevend adresetiket met
drieregelig adres en een code van 22 cijfers/letters. Bij deze
versie ontbreekt het witte etiketje op de zijkant.
Zowel G1 als G2 dragen op de binnenzijde een codenummer (G1: 0933.011_VK22952- gevolgd door een variabel cijfer; G2: 09933.12_VK24479 gevolgd door een variabel cijfer), G3 heeft geen codenummer.

G1, G2 vz

In april 2011 is in het kader van Moederdag weer een Merci-actie gehouden. De doos was vrijwel gelijk aan die van
2010. Bij vergelijken vallen enkele minieme verschillen op:
In 2010 was de kleur rose-rood met eiglans. in april 2011
was de kleur meer helder rood met hoogglans.
In 2011 was de insteekflap 1,5 mm langer dan die van 2010
Door korter afsnijden was de flap van 2010 wat gehoekter.

G3 vz
1.
2.
3

G3 kwam ter beschikking voor moederdag 2010 en kon besteld worden via TNTPOST Kaartenservice. Voor zover bekend werd G3 niet via postinrichtingen verkocht.
Het is een eenvoudiger vouwdoos van dunner karton, zonder barcode, zonder opschrift over houdbaarheid, zonder
kenmerk op de zijkant, zonder schrijfvlak voor peroonlijke
boodschap. Voor de persoonlijke boodschap was een losse
kaart bijgevoegd.
In september 2010 is via de TNT-site weer een Merci-doosje beschikbaar gekomen (prijs 6,95). Er zijn geen verschillen
met het doosje van april 2010 geconstateerd.

�2,20 (incl. inhoud en verpakking �5,95)
rood, wit, zwart en goudgeel (3 nov ’08)
�2,20 (incl. inhoud en verpakking �6,49)
rood, wit, zwart en goudgeel (20? apr ’09)
ZWI (incl. inhoud en verpakking �7,50)
rood, wit, zwart en goudgeel (22? apr ’10)

In 2010 stond op het adresetiket:
postbus 160, 3640 AD Mijdrecht
In april/mei 2011 stond er naast de geadresseerde:
Retouradres: Postbus 4188, 5004 JD Tilburg
Rond 10 september 2011 is weer een MERCI-actie begonnen, uitsluitend met bestelling bij postnl via internet. Wie
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voor 30 september een kaart van kaartenservice.postnl
verzond en die kaart vergezeld deed gaan van een MERCI-doos, betaalde voor de chocolade €2,95 i.p.v. €4,95.
Zo’n zending kostte €2,95 + kosten doos en port €2,25 , totaal €5,20. Daarboven kwamen nog de kosten van de kaart,
die variabel waren, maar al gauw €2 beliepen.
Retouradres op label op verpakking weer Tilburg, als boven.
Er zijn geen verschillen met de doos van april geconstateerd.

G2 az

G1 az

G2 binnenzijde

G1 binnenzijde

G1 zijkant
G3 az

G2 zijkant
G2 zijkant internetversie
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PREPAID INTERNATIONALE PAKKETDOZEN

P408-1 ‘1’ zwart en div. schakeringen oranje,
rozerood

2009 (okt/nov). Kartonnen vouwplaat voor een doos voor
internationaal luchtpostpakket van max. 2 kilo (ongevouwen afm. ± 695x680 mm; gevouwen ± 280x190x100 mm).

Uitgifte t.g.v. het 65-jarig bestaan van de Nederlandse Vereniging van Poststukken- en Poststempelverzamelaars in een oplage van 10.000 stuks. De kaart was verkrijgbaar bij het secretariaat van de Vereniging en bij de Collect Club.
Het jubileum vond plaats in 2011, het zakenzegel heeft jaartal 2010.

--,--

--,-

2016 Bijzondere briefkaart Rose Grutto. Relatiegeschenk
voor bestellers van jaarcollectie postzegels bij Collect.

1
2

� 11,55 veelkleurig op wit karton; tarief
voor verzending binnen Europese Unie
� 19,95 veelkleurig op wit karton; tarief
voor verzending buiten Europese Unie

Bij deze uitgifte was de verpakking in feite gratis (normaal
± � 3,00), men betaalde alleen het port. De dozen waren
slechts korte tijd verkrijgbaar en zij waren slechts geldig tot
1 juli 2010.
Bij beide versies staan op de zijkant een douaneverklaring,
verzendinstructies en een lijst van de landen van de Europese Unie.

PARTICULIERE EN BEPERKT VERKRIJGBARE POSTWAARDESTUKKEN
2011 (8 sep) Jubileumbriefkaart Po & Po op basis van
koerserende briefkaart, G408; ontw. bijzondere tekst op
vz Truus Verwielen en Jac Spijkerman; druk Joh. Enschedé; F 5x21 wit over linkerzijde zegelbeeld (150x100).

PP16-1 ‘1’ blauw, grijs, roze-oranje, zwart

--,-

--,-

PP16-1 werd geleverd met drie briefkaarten van Caribisch
Nederland (zie aldaar) bij de jaarcollectie 2016. Na aandringen uit de verzamelaarswereld werd de serie van vier kaarten in Februari 2017 ook in het Collect-assortiment opgenomen voor €4,95 per set. De oplage is 60.000 sets.
De kaarten zijn gedrukt door de firma Refaka Special Products, die reeds vaker voor PostNL voorgefrankeerde kaarten heeft vervaardigd. Deze kaarten zijn tot stand gekomen
door een samenwerkingsverband tussen PostNL, C-Post
(Curacao), PSS ( Postal Services St Maarten) en FXDC
Post van Caribisch Nederland.
De beeldzijde toont een rose grutto in de vlucht.
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EXAMENPAKKETZEGELS
In 2013 heeft post.nl een experiment uitgevoerd met de introductie van een Examenpakketzegel voor de aangetekende verzending van gemaakt examenwerk van het middelbaar onderwijs van 1e corrector naar 2e corrector v.v. Het
zegel van 2013 was niet voorgefrankeerd. Scholen konden
velletjes in A5-formaat kopen waarop een aantal administratieve en postale instructies staan. Onder in het velletje bevindt zich een etiket van 130x86 mm dat door slitlijnen nog
net niet gescheiden is van het velletje. Het gaat bij deze uitgifte dus niet om een postwaardestuk. In de daaropvolgende
jaren werd gebruik gemaakt van gelijksoortige etiketten die
echter wel voorgefrankeerd waren, dus postwaardestukken.
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2014 (april?) Blad met zelfklevend voorgefrankeerd etiket
bestemd voor de verzending van examenwerk van middelbare scholen (blad 147x210 mm, etiket 130x93 mm)

2013. Voorloper, blad 147x210, zelfklevend, ongefrankeerd etiket 130x86 mm

1

Linksonder langs zijrand P2281 (0413). Rechts langs zijrand
een nummer. Het is onbekend waartoe dit getal dient.
In de examenperiode 2016 heeft een school in Haren nog
deze etiketten gebruikt. Ze zijn zonder frankering door de
post geaccepteerd. Of dat ook in 2015 is gebeurd, is onbekend.

ZWI (€7,95) zwart, groen, rood, oranje,
(en donkerblauw in postnl logo) op wit

--,-

--,-

Na de proef van 2013 is in 2014 dit voorgefrankeerde etiket
verschenen
Linksonder langs zijrand 346101 (0413). Rechts langs zijrand een nummer. Dat het hier om een echt postwaardestuk gaat is evident: er werd vooraf voor een postale dienst
betaald en gegevens van de geadresseerde werden op het
etiket aangebracht. De verzamelaarswereld heeft laat gereageerd, de aankondiging van postnl is de verzamelaars
kennelijk ontgaan.
In 2015 zijn op sommige scholen nog overgeschoten exemplaren van het 2014 etiket gebruikt.
Het grijze vlak is geaccentueerd.
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2015 (april?) Blad met zelfklevend voorgefrankeerd etiket
bestemd voor de verzending van examenwerk van middelbare scholen (blad 147x210 mm, etiket 130x93 mm).

Naast de verschillen in de administratieve en postale aanwijzingen op het blad, zoals plaatsing ‘Barcode verzending’,
zijn enkele details van het etiket kenmerkend voor deze uitgifte van 2015:
# In het adresvak staan geen lijnen en geen postcodekader.
# Links in het adresvak een grijs gedrukt blok van 26x20 mm
terwijl bij G1 het hele adresvak een grijze achtergrond
heeft.
Het grijze vlak is geaccentueerd.
In de examenperiode 2016 is gebruik gemaakt van hetzelfde
type etiket als in 2015.
Volgens een mededeling van post.nl in 2016 waren in 2015
aangeschafte zegels nog geldig, maar die van daarvoor
(2014) niet.
In de examenperiode 2017 is gebruik gemaakt van hetzelfde
type etiket als in 2015. De prijs was € 8,35

2

ZWI (€7,95) zwart, groen, rood, oranje,
(en donkerblauw in postnl logo) op wit

--,-

5,-

In 2015 is post.nl weer overgegaan tot uitgifte van een examen-etiket.
Linksonder langs zijrand P2281 (0413). Rechts langs zijrand
een nummer.
Ditmaal werd de aankondiging tijdig door enkele verzamelaars gesignaleerd en bleek het ook voor niet direct belanghebbenden mogelijk deze etiketten te kopen. Desondanks
zijn er niet veel ongebruikte exemplaren in de verzamelaarswereld terecht gekomen. Wel is dit jaar een klein aantal gebruikte etiketten ter beschikking gekomen. De etiketten werden zelden gestempeld, dat ze gebruikt zijn blijkt
uit de adressering, geschreven dan wel in de vorm van een
adresetiket. De voor verzending gebruikte enveloppen zijn
steeds zo groot dat een compleet poststuk niet goedschiks
in een verzameling in te passen is.
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VOORGEFRANKEERDE SOUVENIRS
Als vervolg op de postzegeluitgiften ‘Mooi Nederland’ begon
in augustus 2011 TNT | post, kort daarna vervolgd onder
de naam postnl, via de Collect Club met de uitgifte van een
tweemaandelijkse set van vier albumbladen + twee velletjes met elk drie verschillende ‘persoonlijke’ postzegels’ met
afbeeldingen van gebouwen in de betreffende plaats + een
stadsplattegrond + twee prentbriefkaarten met opgedrukte
bijpassende ‘Mooi Nederland’ postzegel, dit alles onder de
naam ‘Mooi Nederland: steden t/m heden’. Deze uitgifte geschiedt in innige samenwerking met DAVO, uitgever van albums etc. De verzending wordt verzorgd door DAVO. De
data bij de diverse uitgiften zijn de verzenddata bij DAVO.
De twee prentbriefkaarten verschillen in de afbeelding en in
de beschrijvende tekst op de adreszijde. Op de albumbladen
is geen plaats ingeruimd voor de briefkaarten.
Het gaat hier om ‘gedeeltelijk voorgefrankeerde’ briefkaarten.
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#Ze zijn uitsluitend verkrijgbaar met een fikse toeslag
die toch wel uit gaat boven de productiekosten van de
albumbladen + plattegrond en waarvan zelfs niet een deel
bestemd is voor een goed doel.
#De briefkaarten zijn niet los verkrijgbaar gesteld.
Vooralsnog is de redactie van mening dat het gaat om ‘(gedeeltelijk) voorgefrankeerde souvenirs’. Helaas zullen ze in
de Geuzendam opgenomen moeten worden, maar zelfs het
hoofdstuk ‘Particuliere en beperkt verkrijgbare postwaardestukken’ is te veel eer voor ze. De Harry Potter briefkaarten
waren al op het randje, maar wie ze wilde hebben kon ze
zonder gedwongen afname van andere artikelen kopen. Ook
enkele andere briefkaart-uitgiften uit de jaren 1999-2007
verdienen geen schoonheidsprijs, om maar te zwijgen over
de vele postzegeluitgiften die niet aan de loketten komen
maar uitsluitend bij Collect verkrijgbaar zijn.
Mooi Nederland briefkaarten

Er is een merkwaardigheid: op het moment dat de eerste aflevering werd verspreid, was het tarief voor een binnenlandse briefkaart € 0,46 terwijl het zegelbeeld de waarde € 0,39
toonde. De ontbrekende postzegels ter waarde van €0,07
die men nodig had om de kaarten juist gefrankeerd te verzenden, werden niet bijgeleverd.
Latere uitgiften hebben soms een frankeerwaarde van 44
eurocent, afgewisseld met €0,39. In 2017 kwamen de eerste
kaarten met frankeerwaarde ‘1‘.

Voorts is er een kosten-probleem: de eerste ‘steden t/m heden’ uitgifte kostte € 9,95 en bovendien was men € 1,50 portokosten verschuldigd. De postale waarde van het geheel
was 6 x ‘1 ‘ van de zegels uit de velletjes + 2x €0,39. Het
brieftarief was toen 46 cent, en het totaal had een postale waarde van €3,54. Daarbij kan men tellen de waarde van
twee gewone prentbriefkaarten, ruim gerekend € 2,00.
Welke status moeten we als verzamelaars dergelijke ‘ansichtkaarten’ toekennen? Problemen:
#Zullen ze ooit gebruikt worden buiten een filatelistisch
circuit? Of zelfs binnen een filatelistisch circuit? Zal een geabonneerde in Nijmegen – onderwerp van de eerste uitgifte –
zijn tante Eva in Nieuw Buinen met zo’n kaart een felicitatie
of groet zenden zonder dat hij ook de kaart terugverlangt?
#Het lijdt geen twijfel dat de uitgever er van uitgaat dat
geen van de postzegels of briefkaarten gebruikt zal worden.
Waarom zijn anders zulke mooie albumbladen bijgevoegd?
Als je de zegels gebruikt, heb je een lege plek in je album,
die alleen met een tweede duur abonnement te vullen is.
#Ze zijn uitsluitend verkrijgbaar via een abonnement.
#Voor wie de uitgifte Gouda begeert – en daar wel de idiote
aankoopsom voor over heeft – en niet de andere uitgiften, is
er door het abonnement gedwongen winkelnering.

2011
01	€ 0,39 Nijmegen Kronenburgerpark (17 aug 2011)
02	€ 0,39 Nijmegen Waag en Grote Markt (17 aug 2011)
03	€ 0,39 Goes Grote Markt (17 okt 2011)
04	€ 0,39 Goes Oostsingel (17 okt 2011)
05	€ 0,39 Amsterdam Nieuwmarkt met Waag
(17 dec 2011)
06	€ 0,39 Amsterdam Montelbaanstoren (17 dec 011)
2012
07	€ 0,39 Weesp Herengracht (17 feb 2012)
08	€ 0,39 Weesp Korte Stammerdijk (17 feb 2012)
09	€ 0,39 Rotterdam Poortgebouw (17 apr 2012)
10	€ 0,39 Rotterdam Leuvehaven (17 apr 2012)
11	€ 0,39 Bolsward Stadhuis (17 juni 2012)
12	€ 0,39 Bolsward Broerekerk (17 juni 2012 )
13
€ 0,39 Roermond Markt en Sint-Christoffelkathe
draal (17 aug 2012)
14	€ 0,39 Roermond Munsterkerk (17 aug 2012)
15
0,39 € Deventer Stadsgezicht aan de IJssel
(17 okt 2012)
16
0,39 € Deventer Waag (17 okt 2012)
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17
18

0,39 € Leiden Zijlpoort (19 dec 2012)
0,39 € Leiden Rapenburg (19 dec 2012)

2013
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

0,39 €Vlieland Duinvallei (18 feb 2013)
0,39 € Vlieland Vuurtoren (18 feb 2013)
0,39 € Enkhuizen Waaggebouw (17 apr 2013)
0,39 € Enkhuizen Spui en Drommedaris (17 apr 2013)
0,39 € Kampen Cellebroederspoort (19 juni 2013)
0,39 € Kampen Koornmarktspoort (19 juni 2013)
44 eurocent Gouda Markt en Stadhuis (17 aug 2013)
44 eurocent Gouda Lazaruspoort (127 aug 2013)
44 eurocent Groningen Stadhuis (17 okt 2013)
44 eurocent Groningen Hoge der A (17 okt 2013)
44 eurocent Vlissingen Standbeeld Michiel de Ruyter
(17 dec 2013)
44 eurocent Vlissingen Bellamypark (17 dec 2013)

2014
31
32
33

oktober 2008 - mei 2017
2016
55
0.39 € Zwolle Potgietersingel en Sassenpoort
(17 feb 2016)
56
0,39 €Zwolle Museum de Fundatie (17 feb 2016)
57	€ 0,44 Haarlem Amsterdamse Poort (17 apr 2016)
58	€ 0,44 Haarlem Molen de Adriaan (17 apr 2016)
59	€ 0,44 Arnhem Musis Sacrum (17 juni 2016)
60	€ 0,44 Maarten van Rossumhuis (of Duivelshuis) en
Stadhuis (17 juni 2016)
61	€ 0,44 Leeuwarden Oldehove (17 aug 2016)
62	€ 0,44 Leeuwarden Voormalig Beurs- en Waagge
bouw (nu Bibliotheek) (17 aug 2016)
63	€ 0,44 Middelburg Lange Jan vanaf de Dam (14 okt
2016)
64	€ 0,44 Middelburg Kloveniersdoelen (14 okt 2016
65	€ 0,44 Maastricht Stadhuis (17 dec 2016)
66	€ 0,44 Maastricht Vrijthof met Sint-Janskerk,
Sint-Servaasbasiliek en Hoofdwacht (17 dec2016)
2017

44 eurocent Hoorn Westfries Museum (17 feb 2014)
44 eurocent Hoorn Onder de Boompjes (17 feb 2014)
44 eurocent Den Haag Hofvijver en Mauritshuis
(17 apr 2014)
44 eurocent Den Haag Nieuwe Kerk (17 apr 2014)
44 eurocent Edam Stadhuis (17 juni 2014)
44 eurocent Edam Proveniershuis (17 juni 2014)
44 eurocent Utrecht Academiegebouw (17 aug 2014)
44 eurocent Utrecht Neude (17 aug 2014)
44 eurocent Coevorden Watertoren (17 okt 2014)
44 eurocent Coevorden Voormalige Kazerne
(17 okt 2014)
44 eurocent Sneek Hoogend (17 dec 2014)
44 eurocent Sneek Martinikerk (17 dec 2014)

67

44 eurocent Amersfoort Monnikendam (17 feb 2015)
44 eurocent Amersfoort Westsingel en Museum
Flehite (17 feb 2015)
45
0,39 € Zutohen Sint Walburgiskerk (17 apr 2015)
46
0,39 € Zutphen Berkelpoort (17 apr 2015)
47
0,349 € Sittard Ophovenermolen (17 juni 2015)
48
0,39 € Sittard St. Rosakapel (17 juni 2015)
49
44 eurocent Den Helder Koninklijk Instituut voor de
Marine (17 aug 2015)
50
44 eurocent Den Helder Lange Jaap en kustwachttoren Huisduinen (17 aug 2015)
51	€ 0,44 Assen Jozefkerk (17 okt 2015)
52	€ 0,44 Assen Vaart, Noordzijde (17 okt 2015)
53	€ 0,44 Roosendaal Sint-Janskerk en Stadhuis
(17 dec 2015)
54	€ 0,44 Roosendaal Onze-Lieve-Vrouw van
Zeven Smartenkapel (17 dec 2015)

79
80
81
82
83
84
85
86

34
35
36
37
38
39
40
41
42
2015
43
44

68
69
70

‘1’ Apeldoorn Gedenknaald en het Kleine Loo
(17 feb 2017)
‘1’ Apeldoorn Oranjepark (17 feb 2017)
‘1’ Breda Begijnhof (17 apr 2017)
‘1’ Breda Spanjaardsgat met grote of
Onze-Lieve-Vrouwekerk (17 apr 2017)

Verwacht:
71
Enschede (17 juni 2017)
72
Enschede (17 juni 2017)
73
Monnickendam (17 aug 2017)
74
Monnickendam (17 aug 2017)
75
Woudrichem (17 okt 2017)
76
Woudrichem (17 okt 2017)
77
Eindhoven (17 dec 2017)
78
Eindhoven (17 dec 2017)
Schoonhoven (17 feb 2018)
Schoonhoven (17 feb 2018)
Heusden (17 apr 2018)
Heusden (17 apr 2018)
Tilburg (17 juni 2018)
Tilburg (17 juni 2018
Oosterhout (17 aug 2018)
Oosterhout (17 aug 2018)

Geuzendam - Nieuwe uitgiften
VOORMALIG NEDERLANDS WEST-INDIË
SINT MAARTEN
2015? Toeristische briefkaarten. Zegel 1,70c (NVPH xxxx);
wit karton (148x91 resp. 91x148).

1

170c. veelkleurig
--,--,a. KLM landing at Princess Juliana International Airport ↔
b. Clock in Front Street, Philipsburg ↕
c. Celebrity Cruise at St. Maarten Cruise Pier ↔
d. St. Martin of Tours, Roman Catholic Church
e. Royal Caribbean Cruise, St. Maarten ↔
f. Statue of Salt Pickers ↔
g. Air France landing at Princess Juliana
International Airport ↔
h. Pink or Magenta Bougainvillea ↔
i. National Heroes wall sculpture at the
Festival Village ↕
j. Orange Hibiscus ↕
k. Danaus Plexippus (Monarch butterfly) ↔
l. A.C. Wathey cruise pier ↔

2015? Toeristische briefkaarten. Zegel 170c (NVPH xxxx);
wit karton (181x148 resp. 148x181)

oktober 2008 - mei 2017
*Deze drie groot-formaat kaarten zijn nog niet gezien. Ze
worden genoemd omdat ze logischerwijs moeten bestaan.
Voor de afbeeldingen van G1 en G2 zijn dezelfde foto’s gebruikt, maar de uitsneden verschillen en de tekst St. Maarten staat niet steeds op dezelfde plaats. Voor de grote kaarten is de indeling van de adresijde aangepast.
Op de adreszijde is een postzegel met de waarde 1,70 afgedrukt [1 Naf is ongeveer 50 eurocent]. En daar komt al iets
merkwaardigs naar voren: het tarief voor een kaart naar Nederland is 1,80 en er zijn, als we de NVPH-catalogus moeten geloven, geen zegels van 10 cent beschikbaar. De verzamelaar kon echterr stripjes van 5 zegels van 10 cent
(NVPH 250) kopen. Ook merkwaardig want in de catalogus
staat dit zegel alleen vermeld als onderdeel van het vel 250261. Of er bestemmingen zijn waarvoor 1,70 voldoende is,
weten we op dit moment niet. De verkoopprijs van de kaarten was 2,25 voor de kleine, 2,70 voor de grote.
Deze kaarten zijn door een alerte verzamelaar gezien in de
zomer van 2015. Het bleek niet eenvoudig alle varianten te
krijgen, ‘de loketemployee was wat uit zijn doen’ omdat de
klant van alle varianten er 1 wilde hebben. De eerste aankoop bleek ver van compleet en enkele dagen later heeft hij
de hele restvoorraad opgekocht, dat leverde geen problemen op.

G1d
G2d

2

170c. veelkleurig
--,--,a. KLM landing at Princess Juliana International Airport ↔
b. Clock in Front Street, Philipsburg ↕
c. Celebrity Cruise at St. Maarten Cruise Pier ↔
d. St. Martin of Tours, Roman Catholic Church ↕
e. Royal Caribbean Cruise, St. Maarten ↔
f. Statue of Salt Pickers ↔
g. Air France landing at Princess Juliana
International Airport ↔
h. Pink or Magenta Bougainvillea ↔
i. National Heroes wall sculpture at the
Festival Village ↕
j. *Orange Hibiscus ↕
k. *Danaus Plexippus (Monarch butterly) ↔
l. *A.C. Wathey cruise pier ↔

↔ liggend formaat		

↕ staand formaat

Geuzendam - Nieuwe uitgiften
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2016. Toeristische briefkaart - pelikaan. Zegel 285c
(NVPH 39); wit karton (156x108)

3

285c blauwgroen, div. tinten bruinrose,
rood, blauw, zwart

--,-

--,-

G3 werd geleverd met drie andere vogelbriefkaarten (Nederland, Curaçao en Caribisch Nederland) bij de door Collect aangeboden jaarcollectie postzegels Nederland 2016.
Na aandringen uit de verzamelaarswereld werd de serie
van vier kaarten in Februari 2017 ook in het gewone Collect-assortiment opgenomen voor €4,95 per set. De oplage
is 60.000 sets.

CARIBISCH NEDERLAND - BONAIRE
2016. Toeristische briefkaart - flamingo’s. Zegel $ 0.88
(NVPH xx); wit karton (156x108)

1

blauwgroen, diverse tinten rose, lila,
zwart

--,-

--,-

G1 werd geleverd met drie andere vogelbriefkaarten (Nederland, Curaçao en Sint Maarten) bij de door Collect aangeboden jaarcollectie postzegels Nederland 2016. Na aandringen
uit de verzamelaarswereld werd de serie van vier kaarten in
Februari 2017 ook in het gewone Collect-assortiment opgenomen voor €4,95 per set. De oplage is 60.000 sets.

De kaarten zijn gedrukt door de firma Refaka Special Products, die reeds vaker voor PostNL voorgefrankeerde kaarten heeft vervaardigd. Deze kaarten zijn tot stand gekomen
door een samenwerkingsverband tussen PostNL, C-Post
(Curacao), PSS ( Postal Services St Maarten) en FXDC
(Post van Caribisch Nederland.

De kaarten zijn gedrukt door de firma Refaka Special Products, die reeds vaker voor PostNL voorgefrankeerde kaarten heeft vervaardigd. Deze kaarten zijn tot stand gekomen
door een samenwerkingsverband tussen PostNL, C-Post
(Curacao), PSS ( Postal Services St Maarten) en FXDC
(Post van Caribisch Nederland.

De beeldzijde toont een vliegende pelikaan.

De beeldzijde toont een opstijgende flamingo.

Geuzendam - Nieuwe uitgiften

oktober 2008 - mei 2017

CURAÇAO
2016. Toeristische briefkaart - fregatvogel. Zegel 225c
(NVPH 76d); wit karton (156x108)

1

zwart, tinten bruin, rood, blauw

--,-

--,-

G1 werd geleverd met drie andere vogelbriefkaarten (Nederland, Caribisch Nederland en Sint Maarten) bij de door Collect aangeboden jaarcollectie postzegels Nederland 2016.
Na aandringen uit de verzamelaarswereld werd de serie
van vier kaarten in Februari 2017 ook in het gewone Collect-assortiment opgenomen voor €4,95 per set. De oplage
is 60.000 sets.
De kaarten zijn gedrukt door de firma Refaka Special Products, die reeds vaker voor PostNL voorgefrankeerde kaarten heeft vervaardigd. Deze kaarten zijn tot stand gekomen
door een samenwerkingsverband tussen PostNL, C-Post
(Curacao), PSS ( Postal Services St Maarten) en FXDC
(Post van Caribisch Nederland.
De beeldzijde toont een fregatvogel in de vlucht.

