Provinciale promotie in Arnhem
Met de verrassingszegels van 2002 heeft PTT Post een nieuw hoogtepunt bereikt in
haar emissiebeleid: we mogen ons dit jaar verheugen in de uitgifte van maar liefst
dertien velletjes van 12 zegels. Voor elk van de twaalf provincies wordt in de
periode april-augustus een speciale postzegel uitgebracht, die alleen te verkrijgen is in
velletjes van 12 stuks. In het dertiende velletje, dat verschijnt tijdens de
internationale tentoonstelling Amphilex 2002, zal van elk van die provinciezegels één
exemplaar opgenomen zijn.
De
velletjes
worden
geleverd in fraaie mapjes,
voorzien van achtergrondinformatie.
Een
leuke
toevoeging aan de wat saaie
zegels zijn de sluitzegels of
tabs in het midden van het
velletje. Kortom: mooie
uitgiften. Dit zijn wel de
momenten waarop de postzegelverzamelaar zich afvraagt hoeveel hij ervoor
over heeft om verzameling
Nederland compleet te
houden. De ruim 60 euro
die de velletjes gaan kosten,
kun je misschien ook aan
filatelistisch waardevollere
zaken besteden.
Maar PTT Post kent zijn
pappenheimers: als je je
handelswaar op de juiste
wijze promoot, kun je alles
verkopen. De provincievelletjes krijgen een aura van exclusiviteit doordat ze alleen op de postkantoren van
de betrokken provincie verkocht worden
Bovendien is er spraken van een
"beperkte oplage", alsof niet elke oplage per definitie beperkt is.
Klanten van de Collect Club (het postorderbedrijf van PTT Post) krijgen een
persoonlijke uitnodiging voor een bezoek aan de Provincie Postzegel Promotietruck. Dit

Bij een ouderwetse filatelist komt dan toch even de term "ongewenste
uitgiften" boven...
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rijdende verkoopkantoor toert bij elke uitgifte twee weken door de betreffende
provincie en biedt nog extra mogelijkheden tot aanschaf van de nieuwe uitgiften.
Op zaterdag 27 april deed
de truck Arnhem aan ter
promotie van het Gelderland-velletje dat enkele
dagen eerder verschenen
was. Op het Velperplein,
voor
concertgebouw
Musis Sacrum, hadden
zich al enkele tientallen
geïnteresseerden verzameld voordat om 10 uur
het loket geopend werd.
Aangekondigde Gelderland-velletjes met handtekening van de Commissaris van de Koningin bleken niet meer te krijgen: die waren
bij eerdere gelegenheden al uitverkocht. Gelukkig kreeg men bij vertoning van de
uitnodigingsbrief wel een gratis toegangskaartje voor Amphilex 2002.
Ondanks het gure weer was de stemming geanimeerd en werd er stevig ingekocht.
Vooral omdat men fluisterde dat op het postkantoor al geen Gelderland-velletjes
meer te krijgen zouden zijn. Dat heb ik later even gecheckt: ze hadden er nog
stapels.
J. Spijkerman
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