aanschaffen. Ik kocht twee velletjes
van tien stuks en gebruikte meteen
enkele zegels om kaarten naar medeverzamelaars te frankeren. Altijd leuk,
een postzegel die gebruikt is op de dag
van uitgifte.

Over de Persoonlijke Postzegel wordt
heel verschillend gedacht. Sommige
mensen beschouwen hem uitsluitend
als een melkkoe voor Post NL (en voor
bepaald aanbieders op e-Bay!). Ande
ren zien er een mooi promotiemiddel
in voor goede doelen, bedrijven en
organisaties.

Toen ik thuis het restant van de post
zegels opborg, merkte ik iets vreemds
aan het aangebroken velletje. Het
beeld leek scheef te staan.

Onze Bond, de KNBF, zet de Persoon
lijke Postzegel in voor promotie - en
gebruikt hem ook op zijn eigen post.
Sinds 2008 geeft de Bond elke jaar een
Persoonlijke Postzegel uit. Thema's
zijn de Bond en zijn activiteiten, maar
ook de verschillende filatelistische
onderscheidingen die in Nederland
bestaan.

Een plaatfout? Nee. Een kostbare mis
druk? Niet echt. Een aardige printfout? Dat wel.
Persoonlijke Postzegels worden ook
wel (vaste) framezegels genoemd. Het
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Afb. 2 De Costerus-medaille geldt als de hoogste filatelistische onderschei
ding in Nederland

Het onderwerp voor de Bondszegel
van 2015 was het Bondsbekertoernooi,
tegenwoordig bekend onder de naam
'Jo Toussaint Toernooi'. Op de postze
gel zien met de naamgever van het
toernooi, onze eigen erevoorzitter,
plus de wisselbeker voor de winnaar.
Deze postzegel werd gepresenteerd
op POSTEX 2015 in Apeldoorn. Jo
Toussaint kon door ziekte niet aanwe
zig zijn, maar Jan Op de Camp nam de
honneurs waar en zorgde ervoor dat
Jo zijn eigen zegel zo snel mogelijk in
handen kreeg.
Afb. 1b Het logo van de Bond op een Persoonlijke
Postzegel en 100 jaar NBFV

Bezoekers van POSTEX 2015 konden
de Persoonlijke Postzegel ter plaatse
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frame van de zegel (landsnaam, frankeeraanduiding en 'frankeerhaakje')
is voor alle zegels van een bepaald type
gelijk. Dat wordt op de postzegels
gedrukt, bijvoorbeeld bij postzegeldrukkerij Enschedé. Die perforeert de
postzegels, snijdt de velletjes en levert
ze aan Post NL. Het persoonlijke deel
van de postzegels wordt door Post NL
later ingevuld: dat wordt geprint.
Het 'scheve' postzegelvelletje is prima
gedrukt, geperforeerd en gesneden,
maar het is blijkbaar scheef door de
printer gegaan. Daardoor staat het
geprinte gedeelte scheef ten opzichte
van het gedrukte gedeelte.
Het resultaat is niet fraai, maar het laat
wel mooi de kenmerken van een Per
soonlijke Postzegel zien. En dat is een
stukje promotie voor de filatelie.
Jac Spijkerman
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