T N T hengelt naar uw post

T N T voert de frankeerhaak i n . Lees de
bijzonderheden hierover in dit n u m mer van Novioposta.

Hoe wisselden geliefden vroeger geheime boodschappen uit toen er nog
geen mobieltjes bestonden? Lees dat in
het artikel Z.O.P.

Vanwege het vele werk dat Cees Knoop voor de rondzending doet, kreeg hij op de jaarvergadering de 'Jan
Rijsdijk prijs'. De prijs werd uitgereikt door Gerard Dezaire, hoofd Rondzenddienst.
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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 Spijkerman geschreven over "waardeloze"
postzegels die op 1 j u l i 2010 zijn verschenen. H i j vermeldde daarbij ook
het kleine zwarte winkelhaakje, dat
links onder op de meeste zegels is
aangebracht.
In dit artikel w o r d t uitgelegd waarvoor dit haakje (TNT Post noemt het
een sorteerhaak) dient. Er komt daarbij w e l wat techniek kijken!

2. Er komen nieuwe
stempelmachines
In de zes grote sorteercentra die ons
land telt, staan zogenaamde "opzet
stempelmachines" (Sosma's). In deze
machines w o r d t onze post automatisch (d.w.z. op de juiste plaats) afgestempeld. De huidige apparatuur is
echter grotendeels verouderd.
Daarom heeft T N T Post besloten vanaf
medio 2011 een aantal nieuwe Sosma's
te gaan installeren in de sorteercentra.
Deze nieuwe apparatuur w o r d t voorzien van state-of-the-art software
waarmee het onder andere mogelijk
w o r d t om geheel automatisch te bepalen of er op een brief voldoende
porto geplakt is. Daartoe w o r d t elke
Sosma uitgerust met een camera en
een weegsysteem.
Om vast te stellen welke postzegel(s)
er op een brief aanwezig zijn, " f i l t e r t " 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

Afb 1. De vijf sorteerhaken zoals die momenteel op onze postzegels voorkomen.

te leveren en zo automatisch te bepalen of er voldoende postzegels geplakt
zijn.

3. Postzegels met een verlaagd tarief
(o.a. de Decemberzegels).
4. Postzegels voor de eerste gewichtsgroep, bestemming Europa.

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 tariefsoort het gaat.
Vooralsnog zijn er vijf categorieën
(afb. 1):
1. Postzegels voor de eerste gewichtsgroep 0 - 2 0 gram, binnenlandse bestemming.
2. Postzegels voor de tweede gewichtsgroep 20 - 50 gram, binnenlandse bestemming.
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5. Postzegels voor de eerste gewichtsgroep, bestemming Wereld.
Indien een brief ondergefrankeerd
blijkt te zijn, w o r d t deze uit de poststroom verwijderd om te worden beport.
Opmerkelijk is, dat de sorteerhaak
ontbreekt op de waarden 1 en 2 van de
Beatrix-zegels, en ook op de gewone
Decemberzegels van 2010.
Als reden hiervoor w o r d t door een
zegsman van TNT-post opgegeven,
dat de ontwerp-afdeling van T N T post de sorteerhaak op de strakke Beatrix-zegels esthetisch niet verantw o o r d vond. En omdat een sorteerhaak weliswaar " h a n d i g " zou zijn, is
hij niet onmisbaar omdat de software
de afbeelding toch w e l herkent.
Ook op de "gewone" Decemberzegels
staan ze niet; maar w e l op de "Persoonlijke 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 w o r den.

Er w o r d t b i j T N T Post nagedacht over
de m o g e l i j k h e i d om ook verzamelaarspost te betrekken b i j deze testfase. I n d i e n dat het geval is, k o m t er een
aankondiging in de Filatelistische
pers.

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

Zodra hierover meer bekend is,
w o r d t u via de website van Noviopost
w w w . n o v i o p o s t . n l hierover geïnformeerd. Een extra reden deze site af en
toe eens te bezoeken!

4. T N T Post start met
een proef in
Rotterdam
De automatische herkenning van de
op een brief aanwezige postzegel(s) is
voor T N T post een nieuwe technologie
die in ons land nog niet eerder is toegepast. Zoals gebruikelijk bij de invoering van een nieuwe postverwerkingtechniek, begint T N T Post met een
testfase. Deze v i n d t in het voorjaar van
2011 plaats in Rotterdam. Daar komt
één nieuwe Sosma te staan waarmee
alle details worden getest, vooral natuurlijk de automatische portocontrole

Noviopostzegels

2011

De serie Noviopostzegels 2010 (zie
elders in deze Novioposta) krijgt in de
toen gekozen v o r m geen vervolg,
maar er komt w e l een andersoortig
vervolg.

Meer informatie over de ontwikkelingen op het gebied van de postale automatisering v i n d t u in het digitale
tijdschrift Post & Techniek, uitgave
van de Groep Postmechanisatie, ga
daarvoor naar de website van w w w .
po-en-po.nl en kies de knop Postmechanisatie.
Haaksbergen/Nijmegen, 23 december
2010.

In 2011 gaan we proberen om samen
met 10 organisaties een persoonlijke
postzegel uit te geven, waarbij N o v i o post het ontwerp, de productie en de
verspreiding onder verzamelaars verzorgt en de betreffende organisatie de
zegel voor frankering, promotie e.d.
zal gebruiken. De zegel bevat het logo
van de betreffende organisatie in een
gekleurd kader en naast de 1 en N E D E R L A N D ook de aanduiding "Filatelistenvereniging Noviopost".
Een van deze Noviopost-samen—
met
-zegels is inmiddels in omloop.
De Tarcisiusschool gebruikte zo'n
zegel voor de uitnodigingen voor de
Open Dag ter gelegenheid van h u n
75-jarig bestaan.

Afb. 2: De twee decemberzegels van 2010: de :"gewone" en de "persoonlijke". Alleen deze laatste heeft een
sorteerhaak. Een waardeaanduiding ontbreekt op beide zegels, in plaats daarvan staat er "december". Al
sinds enkele jaren wenst TNT-post ons geen "Prettige Feestdagen" meer in hun stempeltekst!
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Bent u als Noviopostlid geïnteresseerd
in deze zegel? M e l d t u dan aan bij de
Nieuwtjesdienst van Noviopost en
neem een abonnement. (Noviopost
nieuwtjesdienst, Akkerslagen 45, 5364
RG Escharen). Voor leden zijn de kosten 60 ct, een velletje kost 6 euro. Niet
leden betalen resp. 75 ct en 7,50 euro.
Voorlopig is dit de enige manier waarop u in bezit kunt komen van deze
zegels. Mochten er na een half jaar nog
zegels over zijn dan zullen deze via de
Rondzenddienst en eventueel via de
grote veilingen van Noviopost w o r den aangeboden.
Ton Buitenhuis

