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Voorwoord van de voorzitter.
Geachte leden en lezers,
Iedereen heeft ze! Of heeft ze wel eens gekregen! En de
meesten van ons hebben er een haat / liefde verhouding
mee! Of je vindt het verschrikkelijke (eentonige) zegels
of je raakt er (door de veelzijdigheid!) door gefascineerd;
Machin-kopjes of Machins ("may-chin") genoemd!!!
De voor het eerst uitgegeven zegeltjes in 1967 zijn
ontworpen door Arnold Machin (*1911 Stoke-on-Trent,
GB - †1999, Eccleshall, GB) en beelden de huidige koningin Elisabeth II af.

Arnold Machin bekijkt de eerste vellen met de 4d zegels in de drukkerij van Harrison.
Het velletje komt uit een prestige boekje uit het jaar 2007 bij het 40-jarig jubileum.
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Afgelopen jaar alweer 50 jaar uitgiften van deze langlopende emissie. En steeds
bij jubileumjaren, en dus ook nu, worden extra series uitgegeven.

Een postzegelboekje van 6 x 1st zegels (waarde : 6x 0.65 pence = £3.90)
afgelopen jaar gewijd aan het 50-jarig jubileum.

Het is niet de langst lopende reeks, dat zijn de Noorse posthoornzegels, die al
vanaf 1872 het levenslicht zagen. Maar met nu al ±1700 verschillende zegels
wel de omvangrijkste! Vele verzamelaars zien vanwege de vele emissies door al
die jaren de bomen door het bos niet meer. Begrijpelijk, want om alles goed te
kunnen doorgronden heeft men niet alleen diverse catalogi, studiemateriaal, 2
verschillende UV-lampen, maar ook veel tijd nodig. Maar een studie zijn de
kleine zegeltjes zeker waard! En ik verzeker u; een wereld gaat voor u open!
Dit clubblad is in zijn geheel gewijd aan de Machin uitgaven in die 50 jaar, met
name de aspecten waar u gemakkelijk op kunt letten om ze uit elkaar te houden.
Deel 1. van een “quick guide” door dat bos heen!
Veel studie plezier en wie weet zullen enkele van u de zegeltjes de eerst
volgende keer, dat men ze weer in handen krijgt, toch nader gaan bestuderen!?

Wim Meens


Blad 193 48e jaargang

Pagina 5

Januari 2018



Blad 193 48e jaargang

 DE PHILATELIST GELEEN,

Pagina 6

Januari 2018

 DE PHILATELIST GELEEN,

Overzicht afgelopen ledenvergaderingen
Zondag 1 oktober 2017. Aanwezig: 21 leden.
Afmeldingen: Dhrn. Reisser, Bobbe, Genders, Vaasen en Meyntz
Meegebrachte vakbladen ter inzage.
- Filatelie september 2017
- USCA post oktober 2017
- Details, Canada nr. 9, 2017
- Eigen clubblad 3e kwartaal 2017
Binnengekomen stukken.
- COLF-vergadering 26 nov. in Weert met postzegelbeurs.
Onze voorzitter zal namens het bestuur hierbij aanwezig zijn.
- Aankondiging Postex op 21 oktober in Apeldoorn.
Financiële zaken.
- Geen mededelingen.
Bestuursmededelingen.
- Flyers en folders voor onze beurs in november liggen klaar.
- Dhr. Oberstaller komt niet naar onze beurs.
- Mededeling Nieuwtjesdienst commissaris: Wie wil een nieuwe catalogus
Zonnebloem Indonesië of Suriname 2018?
- Artikeltje in de Limburger 27 september j.l. over de kinderpostzegels.
(Jan Jans en de kinderen strip)
Nieuwe uitgiften.
- 05 sept. 4 velletjes PP vogels en bedreigde dieren.
- 11 sept. Viktor en Rolf velletje en een velletje Wederopbouw.
- 22 sept. 500 jaar Reformatie (PP).
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- 02 okt. Velletje KIKA (PP).
- 09 okt. Velletje kinderpostzegels.
- 13 okt. Dag van de postzegel. Zegel met prinses Wilhelmina.
Rondvraag.
- Bij dhr. Wetzels kunnen vellen van 10 zegels met Limburgse kastelen worden
gekocht.
- Dhr. van der Pas meldt dat er een interview met dhr. Vaasen in het KBO-blad
staat.
Verlotingsprijzen gaan naar dhrn. Kierkels en Cornelissen.

Zondag 5 november 2017: Eigen Postzegelbeurs.
Ondanks dat onze beurs op de radiozenders Start en L1 s’-morgensvroeg werd
aangekondigd en er genoeg posters en folders waren uitgereikt, viel de
belangstelling van buitenaf tegen. Echter alle tafels lagen vol met veel
filatelistisch materiaal en de eigen leden die aanwezig waren konden dan ook
naar hartenlust zoeken naar nieuw materiaal voor hun eigen verzameling.

Zondag 3 december 2017. Aanwezig: 24 leden.
Afmeldingen: dhrn. Dhrn. Kersten, Starreveld, Meyntz, Aarts.
Meegebrachte vakbladen ter inzage.
- Filatelie 10 en 11 (oktober en november 2017)
- Philanews 4-2017
- Details Canada nr. 12
- Michel Rundschau 10 / 10-plus / 11
- Philatelie Liechtenstein 4/17
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- First (Royal Mail), oktober en november 3 stuks
- Postzegelveiling Friesland
- Nederlandse Vereniging Thematische Verzamelaars
(door dhr. Webers meegebracht)
Binnengekomen stukken.
- De nieuwste Collect kan worden meegenomen.
- Bondsbrief KNBF over verhuizing Bond naar Houten,
samen met Stg. Philatelie, er komt nog een open dag.
Financiële zaken: geen mededelingen.
Bestuursmededelingen.
- Evaluatie Postzegelbeurs.
Dhr. Webers: Misschien open dag houden i.p.v beurs.
- Artikeltje in de Limburger 17 oktober j.l. t.a.v. de Sandd postzegels.
Ze gaan via DHL werken. Ook brengen ze op dit moment 4 verschillende
postzegels landelijk uit. Deze postzegels mogen op tentoonstelling worden
gebruikt, dhr. Wetzels heeft 30 vellen van deze postzegels besteld.
- Artikeltje in de Limburger 19 oktober j.l. t.a.v. bestolen echtpaar.
- COLF-terugmelding: in 2018 Postex Apeldoorn in Omnisport wielerbaan,
beurzen: 10 juni in Venlo, najaar in Echt/Susteren, 2019 Helmond en Klimmen
/Heerlen, 2020 Echt/Susteren, 2020 Limphilex Weert.
- Er is te weinig mankracht bij diverse verenigingen, er wordt samenwerking
gezocht bij organiseren van evenementen, ook met andersoortige verenigingen.
- Postzegelbeurs Venlo zaterdag 9 december a.s.
Wim Meens gaat; wie wil mee?
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Nieuwe uitgiften PostNL:
- 20 november 2017 Kerstzegels (velletje van 10 en van 20)
- 02 januari 2018 Velletje met reptielen
- 29 januari 2018 Mooi Nederland velletjes
Persoonlijke Postzegels (P.P.)
- 01 november 2017 P.P. Postset Paleis het Loo en Comb. velletje haan-hond
- 27 november 2017 P.P. 4 Nieuwe Dierenvellen van 5 zegels en Anton Pieck
- 15 december 2017 P.P. 4 velletjes Peter Riezebos’Go Dutch
- 28 december 2017 P.P. Beurspostzegels Eindejaarsbeurs (Barneveld)
- 27 januari 2018 P.P. Beurspostzegels Filateliebeurs (Hilversum)
- 16 februari 2018 P.P. Velletje jaar van de hond
Sandd:
- 11 augustus 2017 zegels met waarde: 0.60 / 1.10 / 1.50 / 2.00 / 3.40 euro.
- 27 november 2017 Kerstzegels met de waarde van 50 cent (Pink Ribbon) en
een 50 cent zegel zoals de eerder uitgeven zegels met een
kersttekeningetje.
Rondvraag:
- Dhr. V. d. Pas meldt dat de posttarieven in Frankrijk beduidend lager zijn, in
blad O.V.V.P. staat een lijst met verenigingen waarmee ze samenwerken, onze
ver. staat er niet bij. Ook onze bijeenkomsten worden niet genoemd.
- Er is geen samenwerking met Sittard; Wim gaat contact opnemen.
- Ger Nelissen stopt als bestuurslid en krijgt cadeaubonnen als blijk van dank.
- Dhr. Blasckiewiecz meldt zich af voor de volgende vergadering.
Verlotingsprijzen gaan naar dhrn. Genders, Groen en Cornelissen.
Het bestuur wenst iedereen prettige kerstdagen en een goed uiteinde toe.
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Ledenvergaderingen 2018
zondag 7 januari 2018 (2e zondag vd maand)
zondag 4 februari 2018
zondag 4 maart 2018 (jaarvergadering)
zondag 8 april 2018 (2e zondag vd maand)
zondag 6 mei 2018 (postzegelbeurs)
zondag 3 juni 2018
zondag 1 juli 2018
zondag 2 september 2018
zondag 7 oktober 2018
zondag 4 november 2018 (postzegelbeurs)
zondag 2 december 2018
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Een handreiking om op 25 verschillende aspecten te letten.
(bron: http://www.adminware.ca/machin.htm)

1. De eerste uitgiften.
Op 5 juni 1967 komen de eerste Machin-kopjes uit in de Pence-Sterling waarde
aanduiding. Het zijn 3 waarden; de 4d, 1 shilling en 1,9 shilling.

1967 Eerste Dag Enveloppe
met de eerste zegels.
1967 Eerste Dag Enveloppe
met de eerste zegels.

zegels.

2007 Souvenirvelletje n.a.v. het 40-jarig bestaan van de
Machin-serie.

Op 8 augustus van dat jaar volgen nog drie waarden; de 3d, 9d en de 1,6
shilling. Uiteindelijk zullen er 20 pre-decimale zegels worden uitgegeven, in
een range van een ½d tot en met 1 pound. Waarvan 16 zegels in klein formaat
(20½x24mm) en 4 zegels in groot formaat (30½x35mm).
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1967-1971 De 20 zegels in hun kleurstelling
en waarde aanduiding.

Maar wat houdt die waarde aanduiding nu in. De letters d, s en L betekenen in
het latijn; denarii, solidi en Libra. Waarbij de Engelsen er de waarde pence,
shilling en pound aan gaven in een 12-voudig stelsel.
12 pence = 1 shilling
20 shilling = 1 pound

De enige 4 Machins met de waarde aanduiding aan de rechterzijde.

Vanaf 25 november 1971 werden deze zegels terug getrokken aangezien GrootBrittannië het decimale stelsel had ingevoerd. En vanaf 1 maart 1972 waren de
pre-decimale zegels dan ook niet meer geldig.
De nieuwe decimale zegels werden geïntroduceerd vanaf 15 februari 1971 en
werd de waarde aanduiding “d” voor pence vervangen door de “p”. En ook het
pound teken werd gerestyld.

Gewijzigde waarde aanduiding.
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2. Land aanduiding.
De Machins, net als alle andere
Engelse zegels, hebben geen land
aanduiding. Er staat nergens een
naam op, dat het hier om Engelse
zegels gaat komt door het gebruik
van het gezicht van het staatshoofd.
Voor de Machins dus het profiel
van Queen Elizabeth II. Om toch
een onderscheid te maken tussen de
gebiedsdelen
binnen
GrootBrittannië ging men, na de waarde
wijziging, ook de zogenaamde
“regionals” introduceren vanaf juni
1971.

Groot-Brittannië met haar regionale gebieden.

Men ging vier gebieden apart aanmerken op de zegels; Isle of Man, NoordIerland, Schotland en Wales & Monmountshire. Gekenmerkt met het symbool
van het gebied.

Deze zegels zijn natuurlijk goed te onderscheiden t.o.v. de zegels zonder zo’n
land aanduiding.
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3. Symbool type
Van de regionale uitgiften zijn op den duur de symbolen gerestyld. Hierdoor
zijn er van sommige waarden beide symbool typen op die waarden te vinden.

De zwarte pijlen geven aan waar het symbool verschilt tussen de ontwerpen. De waarden zoals
benoemd eronder zijn de waarden waarvan je zegels kunt vinden met beide symbool typen.

4. Hoofd type
Over de jaren heen is de beeltenis van de
koningin vaker aangepast. Dit heeft te maken
met de diverse drukmethoden en de
hoeveelheid bruikbare plek op de zegel zelf.

Er zijn hierdoor diverse hoofd types
ontstaan, soms
ook doordat
men
tegelijkertijd gebruik maakte van meerdere
drukkers, maar daar over later meer.
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5. Jubileumzegels (dubbele kop)

1990. De eerste 5 waarden van de “dubbele kop”-zegels werden
uitgegeven naar aanleiding van het 150-jarig bestaan van de
penny-post. Zeg maar de geboorte van de eerste postzegel en
het gebruik ervan; de penny black (hoofd Koningin Victoria).
Vandaar dat deze als achtergrond gebruikt is. De waarde 1st
werd, in het jaar 2000, naar aanleiding van het 160-jarig bestaan
uitgegeven.
Binnen deze zegels zijn enkele varianten bekend. Met name de kleur van het
hoofd van koningin Victoria verschilt. De varianten zijn met name veroorzaakt
door het laten drukken van de zegels bij drie verschillende drukkers. Dat de
drukkers invloed hebben op de uitvoering van de diverse zegels, daar komen we
later ook op terug.
6. Grootte
Het merendeel van de Machin-zegels hebben de “standaard”, 20½x24mm,
grootte van een postzegel die valt binnen een langlopende emissie. Zoals eerder
al vermeld hadden de hogere waarden een afwijkend groter formaat.
Later volgen meer afwijkende “maten” om op die manier ook de afwijkende
postale service aan te geven. En naast postzegels werden er automaat- en
pakketzegels uitgegeven, die met perforatie werden gemaakt, zodat ze wel heel
erg op postzegels zijn gaan lijken. En wellicht daardoor ook het verzamelen
meer dan waard? Oordeel u zelf maar met de onderstaande afbeeldingen.
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De diverse groottes zoals ze door de jaren heen zijn uitgegeven. Bovenaan een voorbeeld van een
automaatzegel, de zogenaamde fast & go stamps, die in strippen van 5 uit een automaat konden
worden verkregen met op een ieder een zelfde of andere waarde. Nederland kent inmiddels deze
automaatzegels ook met een uitgifte van een tulp en vlinder uit 2017.

De grootste zegel, 59 x 65mm, is eigenlijk een label, een pakketzegel. Ze
worden in het Engels als Horizon labels aangeduid. In eerste instantie
uitgegeven zonder perforatie, maar de tweede uitgifte was met perforatie. Ook
deze “zegels” komen uit automaten, waar ze in tete-beche paren blanco in gaan
en pas na opgave van benodigde waarde door de klant, door de automaat
worden “bedrukt”, een betere verwoording is “geprint”. De waarde “SU” staat
overigens voor “Surface mail to all countries”, maar men kan dus ook kiezen
voor ander soortige verzendingen.
Een kleine (niet volledige) opgave: A - Airmail
SD - Special Delivery 9am and 1pm serv.
SP - Standard Parcel
PS - Standard International Parcel
FF - Forces Freepost
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7. Type service
De letters op de Horizon labels, maar ook de tekst op de fast & go-zegels, geven
type services aan. Hoe wilt men een brief of pakketje versturen. Al naar gelang
de keuze moet men er een ander tarief voor betalen. Door de komst van nieuwe
technieken en daarmee automaten die de tarieven kunnen printen op de zegels
zelf zijn postzegels zoals hieronder afgebeeld eigenlijk overbodig.

Aangezien de grootte van de zegel niet toereikend was om het verschil in service aan te duiden werd
uiteindelijk ervoor gekozen om extra tekst beschrijvingen op de zegels te plaatsen.

Wellicht zijn deze zegels overbodig, maar de “Special Delivery” en de
“Recorded signed for” zegels zijn nog steeds verkrijgbaar en worden zelfs nog
nieuw (2017) uitgegeven! Geweldig voor verzamelaars om hun verzameling
verder uit te breiden zou men kunnen zeggen, maar het zijn niet de goedkoopste
services die de Royal Mail in deze aanbied! Dus ook de zegels zijn daarom vrij
prijzig! De “Special Delivery” zegel “up to 100g” kost u nu 21,36 pounds! En
die van “up to 500g” 23,76 pounds!!
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8. Kleur
20 kleuren werden er gebruikt bij de eerste (pre-decimaal) uitgiften. Toen men
in 1971 overging naar het decimale stelsel werden uit een pallet van 25 kleuren
14 kleuren geselecteerd. Echter door de steeds maar weer aangepaste
tariefswijzigingen werden steeds meer nieuwe zegels met andere tarieven en
daardoor met nieuwe kleuren toegevoegd.

De kleuren die voor de diverse waarden zijn gebruikt (tot de waarde 35p) tot nog toe.
Let op! Sommige waarden hebben diverse kleuren.
Deze zegels zijn in een ander tijdsvak uitgegeven om een tariefwijziging die dan plaats vond op te
vangen, zeg maar als bijplakzegel. Doordat de oorspronkelijke kleur door een andere waarde al werd
gebruikt moest men naar andere kleuren uitwijken.
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De wildgroei aan kleuren werd zo groot, dat de Royal Mail in 1984 Jeffery
Matthews de opdracht gaf om voor de lagere waarden (< 1 pound) nieuwe
kleuren te definiëren. In 1988 stelde de Royal Mail hieruit 30 nieuwe kleuren
vast. Maar in 1999 moest men alweer extra kleuren introduceren om de
tariefswijzigingen het hoofd te bieden.

Hierdoor kan het voorkomen dat een bepaalde waarde verschillende kleuren
heeft. Iedere zegel is in een andere tariefsperiode uit gegeven (was op dat
moment dus nodig) en heeft een andere kleur gekregen om ook duidelijk aan te
geven dat het om een andere postale service ging.

De lagere waarden zoals de 1p en 2p zijn diverse malen opnieuw uitgekomen.
De (kleur)verschillen zijn tussen de diverse zegels goed waarneembaar.
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Het kan zelfs voorkomen dat binnen de
druk van dezelfde zegel bij dezelfde
drukker, bij een opvolgende druk, de kleur
van de zegel anders is.
Hiernaast een voorbeeld van drukker
DeLaRue.

Hiernaast twee verschillende cilinderblokken D3 en
D4 van de drukker DeLaRue.
Door de verschillende drukken en de daarbij
ontstane varianten zijn verzamelaars deze
cilinderblokken gaan verzamelen om de verschillen in
de zegels beter te kunnen gaan duiden.

Soms kon het voorkomen
dat tariefswijzigingen zich
zo snel achter elkaar
optraden, dat men creatief
met de kleurstelling om
moest gaan om de
consument duidelijk te
maken welke zegel men
voor welke service moest
plakken.
Hierbij
het
voorbeeld dat de 15p
zegel
moest
worden
vervangen door 16p.
De vrij gekomen kleur
werd daarna voor de 88p
gebruikt.
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Doordat er al zoveel kleuren door de jaren heen gebruikt zijn, worden de
benamingen voor deze kleuren ook steeds gekker. Niet alleen bij Royal Mail
zelf maar ook bij catalogusmakers zoals bijv. Deegam en Scott.

Een bijzonderheid: de nul-zegel.
Waar de zegels vandaan komen is nog niet opgehelderd, maar ze worden in
kleurproefvellen gebruikt bij de drukker. De drukker legt de daadwerkelijke
drukvellen, steekproefsgewijs, op het voorbeeld vel zoals de kleur eruit moet
zien. Dit ter controle.

Voorbeelden zoals ze op internet werden aangeboden.
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9. Tandingsvarianten
Nu zou ik het hier kunnen hebben over Kampf en APS perforaties, en
perforatietechnieken, maar dat gaat me ff te ver. Niet dat het niet interessant is,
maar voor een snelle doorgronding van Machins is het niet nodig.
Het gemakkelijkste visuele verschil dat je binnen de Machins kunt ontdekken
zijn de zegels met en zonder elliptische perforatie.

Wie zich dan toch nog iets verder wilt verdiepen in de elliptische perforatie; er zijn verschillen;
eR en eS geven verschillende vormen van de perforatie, eS is iets vierkantiger van vorm.

In de lagere Machin waarden kent men slechts 3 tandingsvarianten.
12¾ x 13 (deze variant is alleen te vinden bij de waarde 1st flame)
13½ x 14 of 13¾ x 14 (meestal aangeduid als 14 x 14)
14¾ x 14 (meestal aangeduid als 15 x 14)

De andere waarden kennen dus 1 of
2 tandingsvarianten, uitgezonderd
dus de elliptische perforatie
toepassing.
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Dus eigenlijk weinig spannends, tenzij men fouten in de perforatie ontdekt!

Voorbeeld van een
ontbrekend perforatiegat,
meestal als gevolg van een
afgebroken perforatiepin.

Voorbeelden waarbij de perforatie t.o.v. het zegelbeeld niet
goed is geplaatst.

Volledig ontbrekende perforatie.

De perforatie stopt abrupt waardoor de zegel
maar aan één zijde een volledige perforatie kent.
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10. Wateractief versus zelfklevend
Vanaf 2002 zie je dat de meeste 1st class Machins zelfklevend worden
uitgebracht. De gom aan de achterzijde van de postzegel is vervangen door een
stikkerlaag. Dit om het aangenamer voor de consument te maken om de zegels
op te plakken. De postzegels worden daarmee zelfklevend. Daarbij is het
natuurlijk weer niet handig dat de zegels aan elkaar zitten. Vandaar dat de
perforatie van deze zegels gelijk een ander uiterlijk kregen.

In 2009 komen er ook hogere waarden uit die zelfklevend zijn.
Vanaf 2011 gaat Royal Mail ook lagere waarden zelfklevend uitgeven.

En zie hier! Ook het perforatie stansproces bij zelfklevenden kan fout gaan!
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11. Waarde aanduidingsgrootte
In 1983 vond men reeds uitgegeven Machin zegels met afwijkende waarde
grootte. Royal Mail had de opdracht gegeven om de waarde aanduiding op de
postzegels kleiner te maken, dit om de waarde aanduiding minder prominent op
de zegel aanwezig te laten zijn.

6 waarden kennen daarom zowel een brede als een smalle waarde aanduidingsvariant.

12. Gescreende waarden
In totaal zijn er 40 waarden te vinden waarvan de waarde niet alleen “wit” is.
Van deze waarden zijn ook zogenaamde “screened” waarden te vinden. Dit zijn
zegels waar een raster van kleur in de waarde doorloopt.

Bij de 3p is de linker afbeelding de zegel met de kleurraster in de waarde aanduiding. De
kleur blauw is goed waarneembaar in de waarde. Bij de 5p is de rechter afbeelding de
zogenaamde “screened” waarde.
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13. Waarde plaatsing
De plaatsing van de waarde aanduiding op de zegel kan binnen één en dezelfde
Machin zegel verschillen. De waarde aanduiding kan hoger of lager zijn
geplaatst of dichter of verder weg van de koningin buste.

Vele voorbeelden zijn hiervan te vinden binnen
de diverse waarden die er zijn. Soms zijn ze vrij
gemakkelijk te herkennen, soms wat moeilijker.
Ook kunnen de waarde aanduidingen dikker of
dunner zijn uitgevoerd binnen één en dezelfde
waarde.
Hierdoor kan het voorkomen dat
men zelfs meer types onderkent
waarvan de verschillen soms
minimaal zijn.
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14. Geen waarde indicator
In 1997 kwamen er Machins uit waar er geen waarde indicator op de zegel was
afgedrukt. Het waren vier waarden van Wales waarvan de letter “p” ontbrak.

Was bovenstaand een bewuste keuze? Men denkt het niet. Onderstaand
voorbeeld is het zeker niet!!

Proof

De eerste melding van bovenstaande fout, het missen van het pound teken, werd
door Royal Mail gedaan in juni 2003 in de Philatelic Bulletin. Vellen met deze
fout werden uit de verkoop gehaald, maar er zijn exemplaren gewoon daarvoor
in de verkoop gegaan en dus te koop!
Daarnaast een zogenaamde “proof” om de Machin een ander uiterlijk te geven.
Naar mijn mening een geslaagd ontwerp, maar het ontwerp heeft het echter
nooit gehaald. De zegel zelf is wel gemaakt en, je raadt het al, verkrijgbaar
geweest op het internet. Wellicht na lang zoeken nog te vinden!!
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In het volgende deel van de “quick scan” door de Machins zullen we het nog
gaan hebben over letterfonten, veiligheidsstansingen, veiligheidsteksten,
herkomst, de drukkers, drukmethoden, gewijzigd portret, prints op de
achterzijde, gom, papiersoorten en fosforbanden. Genoeg om nog dieper in die
fantastische wereld van de Machins te duiken!
Tuurlijk begrijp ik ook dat als je alles leest er heel veel zaken zijn waar je op
kunt en zou moeten letten als je de diverse zegels uit elkaar moet houden. Maar
het gaat toch gewoon om het “ontdekken”, zoals ik dat zou noemen. Heeft niet
iedere verzamelaar de “kick” als hij weer iets nieuws ontdekt!?
Neem nu eens deze “saaie” zegels onder ogen. Sorteer ze eerst grof op waarde
en kleur, daarna op elliptische perforatie of niet en een uitgebreide verzameling
is al gelijk uw deel. Bijzonderheden gaan daarna vanzelf wel opvallen. De
volgende keer weer wat meer informatie! Succes met sorteren!!
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Wood-Line
Meubelen
Alles kan voor u op maat en naar
eigen idee gemaakt worden, zowel
het klassieke eiken meubel als ook
het strakke eiken.
Een van onze sterkste kanten is het
vervaardigen van eettafels en
salontafels. Wij werken ook met
andere houtsoorten bv. Kersen,
noten en noem maar op.
Wilt u iets weten over onze
meubelen, neem dan gerust contact
met ons op.

Wood-line meubelen, Raadhuisstraat 20
6161 GD Geleen
Tel : 046-4743518
Fax : 046-4757848
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NU BIJ
CARTRIDGE NAVULSTATION
GELEEN-SITTARD
BEDRUKKEN
VAN ALLE TEXTIEL
T-SHIRTS
POLO’S
JASSEN
STATIONSPLEIN 2
6166CA GELEEN
046-4230066
INFO@CARTRIDGENAVULSTATION.NL
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