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UVeetje 
"Partir c'est mourir un peu" ("Afscheid nemen is een beetje sterven"). Aan dit Franse gezegde moest 
ik denken toen ik begon met het schrijven van dit laatste UVeetje. 
Begonnen in 1969 met de nu al legendarische "Paarse boekjes", gevolgd door een lange reeks 
gestencilde uitgaven en in de afgelopen tien jaar in fraaie desk-top lay-out: ons aller Ultra Violet is na 
dit nummer niet meer!! Het bleek niet mogelijk nieuwe menskracht te mobiliseren om de Studiegroep 
bestuurlijk draaiende te houden. En met het einde van de Studiegroep, komt er ook een einde aan Ultra 
Violet. 
Maar laten we positief eindigen en alle, alle inzenders van knipsels, korte of lange artikelen, Snelvellen 
enz. enz. hartelijk danken. Zonder uw bijdrage was het niet mogelijk geweest dertig jaar lang vier keer 

r per jaar een tijdschrift uit te geven met postmechanisatienieuws van de gehele wereld. 
En uw taak is nog niet voorbij: ook binnen Po & Po willen we de mechanisatie informatie in stand 
houden. Of dat lukt? Dat ligt helemaal in uw handen. 
Tot ziens Ultra Violet, het was een nwoie tijd ................ . 

Eddie /Jspeerd. 

Volgende bijeenkomsten van de "Groep Postmechanisatie". 

Zoals al aangekondigd, zullen vanafhct voorjaar2000 onze bijeenkomsten onderdeel gaan uitmaken van de 
reguliere Po & Po bijeenkomsten in het Cultureel Centrum De Reehorst in Ede. Tijdens de december 
bijeenkomst zijn de volgende vier data vastgelegd waarop we in Ede bijeen zullen komen: zaterdag 11 maart 
2000 - zaterdag 10 juni 2000 - zaterdag 9 september 2000 - zaterdag 9 december 2000. 
De eerste bijeenkomst is dus op zaterdag 11 maart 2000. De Groep Postmechanisatie zal dan een 
presentatie houden over ons verzamelgebied. Dit om ons interessegebied meer onder de aandacht van de 
overige Po &Po leden te brengen. In het eerstkomende nummer van "Vereningsnieuws" (het periodiek van Po 
& Po dat u vanaf nu ook zult ontvangen) wordt in een artikel ons verzamelgebied eveneens gepresenteerd. 

Veilingen. 

Sinds jaar en dag heeft de Studiegroep Postmechanisatie tijdens haar kwartaal bijeenkomsten een veiling 
gehouden. Het doel van deze veilingen was om de leden tegen aanvaardbare prijzen, interessant 
postmechanisatiemateriaal te kunnen laten kopen. De minimum inz.etprijs per kavel was NLG 2,00en per veiling 
waren er zeker 20-30 kavels welke voor deze minim urn prijs werden ingezet. 
Nu we binnen Po & Po moeten opereren, komt er een ander veilingsysteem. Po & Po kent ook al jaren een 
aantal veilingen per jaar waar poststukken en postwaardestukken (onderverdeeld in diverse catagoriën) ter 
verkoop worden aangeboden. Nu is de minimum inzetprijs echter NLG 10,00. Indien u postmechanisatie 
materiaal ter veiling wilt aanbieden kunt u vanaf nu meedoen met de Po &Po veilingen. In de veilinglijst komt 
dan een aparte "Postmechanisatie" categorie. Inzenders dienen nu contact op te nemen met Po & Po en wel 
met de heerJ.H.M.G. Peters, Postbus 43 te 6000 AAW eert. Telefoon: 0573 - 401542. 
Om toch ook de "eenvoudige" kavels aan deman te kunnen brengen, willen we op onzemechanisatiemiddagen 
(voordataziehierboven)eenz.g. "instant-veiling"houden.Dathoudthetvolgendein:inzendersnemenhette 
veilen materiaal mee naarde bijeenkomsten en bieden dat ter plekke voorzien van inzetprijs ter veiling aan. 
Er wordt dus geen veilinglijst gemaakt!! Er is geen minimum en geen maximum inzetprijs. Dat betekentdat 
u ook rustig duurdere kavels kunt inzenden voor deze instant-veiling. De kavels liggen enige tijd ter inzage 
waarna ze geveild worden zoals ze ter taf el zijn gebracht. Er wordt geen provisie geheven en er dient na afloop 
van de veiling contant af gerekend te worden. 
Nadeel van dit systeem is natuurlijk dat er geen schriftelijke biedingen mogelijk zijn en dat inzender (of 
plaatsvervanger) en koper aanwezig moeten zijn. Voordeel is echter de grote mate van flexibiliteit in kaveltype 
en kavelprijs. En vooral: er is geen administratieve rompslomp! Weldientereen veilingcoordinatorte zijn. 
Omdat het vooriedereen een nieuw systeem is, willen wij u vragen deze manier van veilen eens uit te proberen. 
~ee~t ~in mafil1:_een~ een paar doubletten mee naar Edeen laat die veilen. Wie weet brenE?en ze zo meer on 
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Excursie naar het sorteercentrum Nieuwegein. 

De definitieve afspraak voot de excursie naar het sorteercentrum Nieuwegein is inmiddels gemaakt. De 
rondleiding wordt gehouden op maandag 13 maart 2000. Met maximaal 15 mensen worden we om 19 .00 uur 
verwacht bij het sorteercentrum. Adres: Grote Wade 80 te Nieuwegein. De leden die zich hebben aangemeld 
ontvangen t.z.t. een routebeschrijving. 
Overigens: ukuntzichnogsteeds aanmelden voordezeexcursiebij D. Dspeerd, Fazantstraat 125 te 7481 BJ 
Haaksbergen. 

Financieel jaaroverzicht 1998. 

Tijdens de bijeenkomst van 18 december 1999 heeft de kascommissie hetfinanciëel jaaroverzicht 1998 in orde 
bevonden enheeftde vergadering het bestuur gedechargeerd voor haar financiële beleid over 1998. 
Aan het overzicht ontlenen we het volgende: 

Winst- en verliesrekening 1998 

INKOMSTEN UITGAVEN 

1 Contributies 1502.50 7 Zaalhuur 450.00 
2 Provisie veilingen 136.95 8 UV tijdschriften 494.13 
3 Subsidie Bond 1080.00 9 Porto UV tijdschrift 803.20 
4 Rente 43.70 10 Porto 201.50 
5 Donaties 6.30 11 Bestuurskosten 168.00 
6 Literatuur verkoop 62.30 12 Bondscontributie 238.50 

13 Verbruiksmaterialen 137.80 
14 Kamer van Koophandel 69.85 

15 Voordelig saldo 268.77 

Totaaf: 2831.75 Totaal: 2831.75 

Kascommissie 1999 - 2000. 

De kascommissie welke het financiëel overzicht van 1999 gaat controleren bestaat uit de heren Stronkhorsten 
van Hoof. Deze beide heren zullen tevens de financiële afwikkeling behorende bij de opheffing van de 
Studiegroep, begeleiden en controleren. Deze afwikkeling zal naar verwacht in de loop van het jaar 2000 
plaatshebbeft. Uit praktische overwegingen zal het overzicht 1999 ook de maanden in 2000 om vatten tot aan 
de definitieve sluiting van de boeken. Tijdens de decemberbijeenkomst is een voorstel van het bestuur 
dienaangaande door de aanwezigen goedgekeurd. 

Dankzegging. 

Deredactiedank:teeniedervoorzijnmedewerkingaanhettotstandkomenvanditUVtijdschriftindevorm 
van tekstbijdragen en/of korte meldingen. Onze bijzondere dank gaat ook deze keer weer uit naar Jan 
Oosterboer voor tijn artikel over de verwerkingscentra voor ongecodeerde-en retourpost Sittard en Drachten. 
Zie de bijlage! ! · 
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Stand van zaken Brief post 2000. 

De SorteerMachine-Klein (SMK). 

De 60 sorteermachines-klein staan nu zo'n twee jaar in de diverse sorteercentra en werken naar tevredenheid. 
Ze verwerken momenteel zo'n 20.000 tot 25.000 poststukken peruuren dat moeten er gemiddeld 28.000 
worden:voorbuslichtingspost25.000envoorpartijenpost30.000.Erkomenbinnenkort21SMK'sbij.Deze 
zullen begin 2000 gefaseerd in gebruik worden genomen. Door deze uitbreiding stijgt het aandeel machinaal 
verwerkte poststukken-klein. De uitbreiding ziet er als volgt uit: 

Rotterdam 
Nieuwegein 
Amsterdam 
Zwolle 
Den Bosch 
Leidschendam 

aantal machines 

2 
5 
4 
4 
4 
2 

De SorteerMachine-Groot (SMG). 

eerste machine 

10januari2000 
17 januari 2000 
28 februari 2000 
27 maart 2000 
1 mei2000 
22mei2000 

laatste machine 

24 januari 2000 
21februari20<X> 
3april2000 
24 april 2000 
29mei2000 
5juni2000 

Alle 41 sorteermachines-groot zijn in gebruik. Net als bij de SMK's moesten veel kinderziektes overwonnnen 
worden. De SMG 's werken immers anders dan de SMK's. Uit de praktijk moest blijken of en zo ja, welke 
aanpassingen aan de SM G's nodig waren. Per sorteercentrum zijn telkens twee SM G's uit gebruik genomen 
om te worden aangepast: de zogenaamde "retrofit". 

De leverancier heeft daarbij bepaalde onderdelen aangepast of vervangen. De bakontlader (de grijparm die 
de bakken leegt op de invoerband) is nog niet zolang in gebruik en moet verder ontwikkeld worden. 
De machines hebben nu een productie van 13. 000 tot 14. 000 stuks per uur. De afspraak met de leverancier 
is dater 17. 000 poststukken peruur verwerkt moeten worden. Samen met Siemens zal bekeken worden welke 

r aanpassingen nog nodig zijn om dit aantal te halen. Overigens is aan de klanten die hun partijenpost zelf 
voorsorteren gevraagd hiermee tot 1januari2000 door te gaan. 
Sinds half maart 1999 zijn de SMG 's overgegaan op loop sortering. Alle SM G's leveren de post aan op loop. 
Bij verstoringen zal nog wel eens worden teruggegrepen op sortering op districtsvoorsorteergebied ( dvg), 
hetgeen voor de kantoren betekentdat ze deze post weer zelf moeten voorsorteren. 

Post-overig 

De post die niet dooreen sorteermachine kan, vormt de poststroom-overig. Nu is dat nog relatief veel. Deze 
post wordt tot op districtsvoorsorteergebied ( dv g) gesorteerd. Er is gekeken of per half juni 1999 de sortering 
van deze postkon worden "verfijnd" tot ruim 1000 bestemmingen voorde bestelkantoren. Grote bestelkantoren 
kunnen meerdere bestemmingen beslaan. Een dergelijke verfijning betekentdatde voorsortering nietmeerop 
"dv g" plaats vindt. De laatste sorteerslag gebeurt dan op het bestelkantoor. Zo is de uiteindelijk structuur van 
de post-overig ook bedoeld. 

Maar er waren te veel knelpunten om die verfijning nu al door te voeren. Er is nog een te groot volume post 
dat niet door de SMK's en de SMG's wordt verwerkt: in totaal nog ca. 30% van de totale hoeveelheid post. 
Ookzijnnognietallebestelkantorengeschiktompost-overigrechtstreeksvandesorteercentrateontvangen. 
De bestelkantoren moeten o.a. bereikbaar zijn voor grotere auto's die op meer bestemmingen rijden. Ook moet 
er extra ruimte zijn voorde extra bakken en bakkenkarren. Tenslotte heef teen fijnere sortering gevolgen voor 
diensten en werkwijzen. 
W anneerde bedoelde verwerking volledig zal worden ingevoerd, wordt nu uitgezocht. Hetisduidelijkdateen 
en ander pas in 2000 zal plaatsvinden. 
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Formaatomslag vindt in 2000 plaats. 

In de loop van 2000 zal de langverwachte formaatomslag plaatsvinden. De formaatomslag is het aanpassen 
van de poststromen aan de formaten van Brief post 2000, waarbij hetformaat "klein" en" overig" nog formeel 
moeten worden ingevoerd. Dat gebeurt als ook de 21 ex tra sorteermachines-klein in gebruik zijn. Tot die tijd 
heeftde invoering van de formaatomslag geen zin. 
Als nualdeformaatomslag zou worden doorgevoerd, zouden de" oude" Sorma's en Ovissen niet meer gebruikt 
kunnen worden! Deze oude APVS machines zijn niet berekend op de nieuwe formaten. 
De Sorma's en de Ovissen zijn begin 2000 nog hard nodig om het (groeiende) aanbod van post te verwerken. 
Het nog steeds gebruiken van de oude machines betekent dat ook de SMK's alleen post tot en met hetformaat 
C5 sorteren, hoewel ze er op gebouwd zijn om ook post van een wat groter formaat te verwerken. Als de 
formaatomslag eenmaal heeft plaastgevonden, zal de hoeveelheid door de SMK's te verwerken post met zo'n 
7 -8 % toenemen. De oudeAPVS machines worden dan definitiefbuiten bedrijf gesteld. 
Overigens: APVS = AutomatischePostVerwerkende Systemen. 

Ook post-groot in compartimenten. 

Sinds 1998 wordt post-klein in compartimenten aangeleverd op de voorsorteercentra en de bestelkantoren 
Immiddels sorteren ook de sorteermachine-groot de post op loop in compartimenten. Elk bestelkantoor is 

r verdeeld in compartimenten. Een compartiment is een combinatie van instraateenheden en bcstellopen en/of 
van postbussen die op één bakkenkar staan. Het is een verdere verftjning van de sortering die het werkproces 
versnelt. 
Landelijk zijn er in totaal 2300 compartimenten. Als er veel post is, kunnen er meerdere bakkenkarren voor 
één compartiment zijn. Op sommige bestelkantoren zullen de labels op de bakken en karren van post-groot 
voor hetzelfde compartiment verschillende kleuren hebben. Dat heeft te maken met de werkwijze in het 
sorteercentrum. Wel dragen deze labels dezelfde tekst. 

Palletheffer en peltafel op proef in Rotterdam. 

De palletheffer en de pel taf el worden ingezet om het werk aan de sorteermachines te verlichten. De pel tafel, 
bedoeld om de post van elastieken en dergelijk te ontdoen, is een prototype en wordt in het sorteercentrum 
Rotterdam ge tetst. Als hij voldoet zal hij ook in de andere centra worden ingevoerd. 
Van de palletheffer, die pallets en rolcontainers met post tot de goede werkhoogte opheft, zijn er inmiddels 25 
besteld. De eerste helft van juli 1999 zijn ze bij de diverse sorteercentra af geleverd. 

Structuur van de TNT Post Groep (TPG). 
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Het nevenstaande schema geeft de huidige structuur 
van TPG weer. 

De organisatie bestaat uit drie business areas: 
Post- Express - Logistiek. 

Daaronder zien we voor Post de business lines: 
Binnenlandse Post-DirectMail Services - International 
mail - Postkantoren. 

De structuur eindigt metde PIT Post business units: 
Brieven - Document Handling - International & 
Particulier- Mediaservices. 
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Doelstelling Briefpost 2000 nog niet helemaal gehaald. 

Zoals u in de diverse kranten hebt kunnen lezen, loopt de postverwerking in de nieuwe sorteercentra nog niet 
helemaal naar wens. De doelstelling: 98 % van alle brieven en kaartende volgende dag bezorgd lijkt moeilijker 
haalbaar dan gedacht. De opgave waar 1NTPost Groep voor stond was dan ook niet gering: een groot aantal 
nieuwe sorteermachines zijn in de af gelopen maanden in bedrijf genomen ! ! Maar de voortdurende storingen 
zorgden in sommige centra voor ernstige vertragingen; vooral Amsterdam had daarmee te kampen. 
Verder was ereen sterkere groei in het postvolurnedan verwacht. Dit betekent dat de" oude" sorteermachines 
(Sorma's) langer in bedrijf blijven waardoor de formaatomslag (zie UV blz. 562) nog niet kan worden 
doorgevoerd. De computers van de sorteermachine-groot bleken handschriften minder goed te kunnen lezen 
dan gedachten het steeds meerin folie verpakken van bladen en tijdschriften zorgde telkens voor storingen. 
Vooral de formaatomslag is nodig om een hoger percentage machinaal verwerkte post te halen. Om een hoger 
percentage te verwezenlijken is het volgende nodig: 

* 
* 
* 
* 
* 

een hogere productie per sorteermachine-klein. 
een betere splitsing van de post waardoor er meer post naar de sorteermachines-klein kan gaan. 
21 extrasorteermachines-kleinerbij. 
invoering van de formaatomlag. 
een hogere productie per sorteermachine-groot waardoor de sorteercentra de post die klanten nog zelf 
!JP districtsvoorsorteergebied ( dvg) sorteren, ook kunnen verwerken. 

Om de problemen zoals die zich voordeden in de Kerst- en Nieuwsjaarperiode 1998/ 1999 te voorkomen, 
heeft P1T Post eind 1999 een groot aantal handsorteerders ingezet. Hieronder een advertentie welke werft 
voordeze werkzaamheden! 

Postsorteerders MN 
Voor de kerst en nieuwjaarsperiode bij PTT-Post in Amsterdam. Je sorteert kerst en nieuwjaars

kaarten. Je bent beschikbaar in december, werktijden zijn tussen 7.00 en 19.00 uur. 

For one of our clients, PTT Post, we are looking for 

Postmen 
To sart out Christmas and New Year greeting cards. 

1 n teresse/I n terested? 

Neem contact op met de dichtstbijzijnde vestiging: 

• Nieuwezijds Voorburgwal 101, Amsterdam, (020) 624 11 14 •Singel 250, Amsterdam, (020) 624 27 45 

• Gatwic:kstraat 1, Amsterdam (020) 682 89 66 • Buikslotermeerplein 432, Amsterdam (020) 636 65 04 

•De Amsterdamse Poort 205, Amsterdam (020) 697 36 01 • Weesperzijde 191,Amsterdam (020) 463 35 37 

•Tri port 1, Evert v.d. Beekstraat 24, Schiphol, (020) 316 16 70 • Concourslaan 30, Hoofddorp, 

(023) 555 43 25 •Westzijde 84, Zaandam, (075) 670 57 01 •Zijl straat 90-92, Haarlem. (023) 532 89 50 

• Kennemerlaan 169, IJmuiden, (0255) 53 65 44 • Beverhof 23a. Beverwijk, (0251) 215668 

• Noorderhoofdstraat 10, Krommenie, (075) 640 19 11 

Het leukste wat je kunt worden, is jezelf. 

0 MANF'OJ'IER 
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Italië: tijdens automatische verwerking beschadigde post. 

De onderstaande brief van Milaan naar Fcltre is bij de verwerking in een sorteermachine beschadigd geraakt. 
De scheuren in de brief zijn met plakband hersteld en op de envelop is een administratief stempel aangebracht 
metde tekst: "Lettere lacerate da macchina smistatrice" (brief beschadigd door de sorteermachine). 
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Denemarken: nieuw type indexering in gebruik. 

In Denemarken wordt sinds juni 1999 een nieuw type fluorescerende indexering toegepast. Ook komen er 
sedert die periode zwarte alfa-numerieke inkjet teksten op de brieven voor. Zie afbeelding. 
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Zwitserland/ Liechtenstein: aantekenstrookjes volgens UPU-norm. 

Op blz. UV 554 (122/augustus 1998) werd melding 
gemaakt van het gebruik van aantekenstrookjes met 
Postleitzahl en barcode. 
Onlangsisdelay-outvandestrookjesaangepastaande 
UPU-normen voor aantekenstrookjes. Nieuw is de 
onder de barcode aangebrachte tekst met o.a. het 
aantekennummer, een volgnummer en het landen
kenteken (CH resp. FL). Ook onder de grote letter "R" 
staat het aantekennummer. 

8058 ZOrtoh 58 Flughat.n Annahme 

R 1111111~111m11111~1~1111111m1 
064 RR 064 044786 OH 

9490 Vaduz 

R ~11/ll/lllMlllllllll/lllim~ll 
192 RR 192 053937 Fl. 
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Duitsland: "Schnapszahlen" festival. 

Omdat het nieuwe millennium net is aangebroken als u dit leest, willen we in deze rubriek eens een vrolijk 
onderwetp aansnijden dat toch nog wel iets met postmechanisatie te maken heeft: het" Schnapszahlen" festival. 
Bij onze oosterburen is het verzamelen van z.g." Schnapszahlen" erg populair. Meteen" Schnapszahl" wordt een 
getal in een stempel bedoeld dat een bijzondere relatie heeft tot de postcode in het stempel. Een veel verzamelde 
"Schnapszahl "-combinatie is die tussen de Postleitzahl en de datum. Omdat men in Duitsland een vijf cijferige 
PLZ heeft, zijn er fraaie combinaties te maken met de datum. 
In 1999 beleefden de Schnapszahl-verzamclaars een eenmalig hoogtepunt: op 9-9-1999 bleek het mogelijk 
een combinatie te maken met de PLZ 99999. Nu moet u weten dat PLZ 99999 in Duitsland helemaal niet 
bestaat! Maar de Deutsche Post is marktgericht bezig, dus werd voor één dag de Postleitzahl van het Thüringse 
dorp Kömer gewijzigd van "99998" in "99999" ! ! Zo was het mogelijk een uniek Schnapszahl-stempel te 
verkrijgen,ziedeatbeelding. 
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26.8.99 

26899 

Posu ei tzahl en~ es\ 
8591 

Een ander, minder spectaculair voorbeeld vinden we in het Duitse dotp Rhede met PLZ 26899. In dat plaatsje 
werdop26-8-'99 Qawel!)eenPostleitzahl-feestgevierdmetbijbehorendstempel. 
Ook in andere landen kunnen we "Schnapszahlen" tegenkomen. Bijvoorbeeld in Oostenrijk: in een stempel van 
4-6-'92 uit hetdotp 4692 Niederthalheim en op 8-5-'91 uit het dorp 8591 Maria Lankowitz. En om dichter 
bij huis te blijven: wat denkt u van het stempel van 09-09-'99 uit het Belgische Maldegem met Postnummer 
9990? 

• 1 

Geen echte Schnapszahl maar wel apart is het volgende 
voorbeeld. Uit Slowakije valt een cijferrecord te melden: 
inhetafgebeeldestempel uitBratislavakomt 17keerhet 
cijfer "9" voor. 
Nu we toch zo vrolijk bezig zijn: ter gelegenheid van de 
eeuwwisseling hebben diverse postadministraties 
gelegenheidsstempels uitgegevenmetzowel 31-12-1999 
als 01-01-2000 als datum. Zie de voorbeelden uit 
Oostenrijk en Zwitserland 
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Zuid Afrika 

In vervolgophetberichtin UV blz. 578 (126/ september 1999)zijnernogeenaantalinkjetstempelingente 
melden uit Zuid Afrika. Het betreft hier stempels met reclameteksten van het postbedrijf zelf. 

EH Hf1HDElSl10HSTERS DE\.'li DlE F-0:) 
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Slowakije: sorteermachine op postzegel afgebeeld. 

Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de UPU. de Wereldpostvereniging, gaf de Slowaakse PTT op 
12maart1999een postzegel uit waarop een gedeelte van een fijnsorteenriachineis afgebeeld. Hetbetrefthier 
een machine van Siemens Electrocom, welke in de Slowaakse sorteercentra in gebruik is genomen en welke 
30.000-40.000 poststukken per uur kunnen sorteren. 
Het eerste sorteercentrum dat met deze machines is uitgerust, werd op 13 juli 1999 in Kosice feestelijk in 
gebruikgenomen. Op 9november1999 is in Bratislava eveneens een nieuw sorteercentrum geopend. 

------------------------------------------~-. 

Duitsland: administratief postcodestempel. 

Dr. Rudolf Sargel 
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Een fraai administratief postcodestempel uit Duitsland is hierboven afgebeeld. In het stempel staan een aantal 
PostleitzahlenwelkeinaanmerkingkomentervervangingvandefoutievePLZinhetadres.Natwee"missers" 
bleekPLZ 10969hetjuistetezijn! 
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Nederland: luminescerende cijfers op millenniumblok. 

Hoewel we in december 1999 nog net niet zijn overgegaan naar Po & Po, kunnen we toch al het eerste 
mechanisatieberichtlezen in hun "Verenigingsnieuws" ! WeciterenJos Stroom uithet nummer december 1999: 

"Bij het bek.ijken onder de UV lamp van het velletje van de hoogetpunten van de 20e eeuw, viel mij op, dat 
de tien zegels allemaal zijn voorzien van een luminescerend nummer! Wat is hier het geval? Hiervoor werd de 
P'IT benaderd voor informatie: de keuze van de 10 hoogtepunten is gebaseerd op een 'enquete', gehouden in 
het voorjaar van 1999. De meest genoemde hoogtepunten uit deze eeuw (wel genomineerd door Nederlanders 
die dat in 1999-nog- kunnen bepalen!) zijn gekozen als onderwerp voor dit velletje. 
De uiteindelijke volgorde van de eerste 10 komt tot uiting in de luminescerendeopdruk op de zegels. Haalt u 
de blauwe UV-lamp maar eens te voorschijn! 
Doorgewinterde UV -ers dachten hier natuurlijk aan een proef tot verbetering van de mechanische postverwerking. 
Maarde Centrale Directie PTT deelde mede dat deze 'nummervolgorde' uitsluitend een onderdeel van het 
ontwerp is, dus dat het hier om een bedenksel van de ontwerper gaat en niets te maken heeft met een po ging 
om de automatische postverwerking te stimuleren. Integendeel: er zijn zelfs proeven genomen om te kijken of 
deze extra opdruk niet 'storend' zou werken in de automatische verwerking van de post!" 

Noot van de redactie: hier hebt u een eerste vooorbeeld hoe in de toekomst de mechanisatie-informatie binnen 
Po&P_okanplaatsvinden.Inhet"Verenigingsnieuws"vanPo&PokandeGroepPostmechanisatieeenaantal 
pagina's vullen met mechanisatienieuws. Dus UV -ers: pak de pen en schrijf een kort bericht ! ! ! 

Duitsland: Tag der offenen Tür- stempels. 

Met 93 nieuwe sorteercentra nu volop in werking, kan de stempelliefhebber zich na de grote serie 
openingsstempels, nu storten op de stempels ter gelegenheid van de Open Dagen van deze centra. Hierboven 
en ondereen aantal nieuwe voorbeelden. 
Zo langzamerhand lijkt het er op dat alles m. b. t de opening van de nieuwe Briefzentren in stem pels gevierd 
wordt Hierboven het stempel ter gelegenheid van het bezoek van de "Behördenleiter" (hoe valt dit te vertalen?) 
aanhetBriefzentrum Bonn. En u weet het nu: "Wirwerden jeden Tag besser!" 
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Supplement nr. 2 op het boek "De Rotterdamse plaatsnaam code". 

Het doet ons genoegen dat we in dit laatste UV tijdschrift een uitgebreid supplement op het standaardwerk van 
Wim van der Kooij kunnen publiceren. Supplement nr. 1 is opgenomen in UV 115 van mei 1996 en wel op 
blz.NL/M313. 

De hierna vermelde bladzijde nummers en tabelnummers verwijzen -tenzij anders aangegeven
naar de publicatie van 1994. 

Van het op blz. 53 genoemde afwijkende KPK-stempeltje GEB is een nieuwe melding ont
vangen op een prentbriefkaart voorzien van de plaatsnaamcode voor Amsterdam, afgestempeld 
in Rotterdam op 8 augustus 1966 en in de blokken D-C voorzien van het patroon 6872. Dit 
KPK is eerder gemeld op een ongecodeerde prentbriefkaart van 16 augustus 1966 (UV: NL/M 
298 (114/februari 1996). Een poststuk met het KPK 12 met eveneens de code 6872 in de 
blokken D-C, met een frankeermachine-afdruk van 17 augustus 1966, is afgedrukt op UV: 
blz. 551 (122/mei 1998). Het patroon D-C is in overzicht 4 vermeld als afwijkend patroon. 
Aan overzicht 4 kan worden toegevoegd patroon D-C 6871 gevonden op een prentbriefkaart 
van 23 augustus 1966 (zonder KPK). Dit patroon is wel bekend uit een latere periode met 
KPK OSL. 
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Afbeelding 1: Proefstempeltje ''GEB'' op een prentbriefkaart van8augustus1966. 
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De overzichten van de gebruikte KPK's met de patronen in de blokken D - C kunnen worden aangevuld 
met de volgende meldingen: . 

Overzicht 5: KPK 12L met patroon 7474 en KPK 13L met patroon 6771. 
Overzicht 7a: KPK OlL met patroon:!)pOO en KPK OlL met patroon 0102. 
Overzicht 7c: KPK 03L met patroon 1312 en hetzelfde KPK met patroon 4121. 
Overzicht 7e: KPK 05R met patroon 6811. 
Overzicht 8a: KPK 1 met "patroon" 0000 (nieuw voor deze gebruiksperiode). 
Overzicht 8c: KPK 6 het" beschadigde" patroon 0387 is foutief weergegeven, zie over-

zicht 14d op blz. 106. 
Overzicht 9a: KPK ~ met patroon 7272. 

KPK 2 met patroon 0112 (nieuw voor deze gebruiksperiode). 
Overzicht 9b: KPK 4 met een nieuw patroon 202 (10-XI-1980) dat evenwe~ gelet op de 

op de datum van melding, een slijtage zal zijn van patroon 1212. KPK 4 is 
eveneens gemeld met patroon 7272. 

Overzicht 9c: KPK 6 met en beschadigd patroon 1387 (zie patroon 1371). 
Overzicht 9d: KPK 8 met patroon 1211 en voorts met patroon 1310 (slijtage van 1312?). 
Ovelrzicht 9e: KPK 10 in december 1979 en januari 1980 met het "nieuwe" patroon 0511 

(beschadiging van patroon 6711). 
Overzicht lOa: KPK 06L met patroon 6765. 
Overzicht 1 Ob: KPK 07L met patroon 2121 en 07L met patroon 2188 (bekend van 07R) 

Overzicht IOc: KPK08Lmetpatroon 1171 gebruiktop23-12-1971 (van de 
kerstperiode 1971 waren nog niet eerder meldingen ontvangen). 

Overzicht lOc: KPK 08Rmet patroon 1372 op 09-12-1973 (geen eerdere meldingen over 
deze periode) 

Overzicht lOd: KPK 09L met patroon 4111 gebruikt op 23-12-1971 (ook uit deze periode 
geen eerdere meldingen). 

Overzicht lOe: KPK lOL met patroon 6711 gebruikt op 22-12-1971 (uit deze periode 
geen meldingen bekend). 

Overzicht 11 b: KPK 15 met patroon 1271 en KPK 15 met patroon 13 71. 
Overzicht l le: KPK 20 met patroon 6300 (29 december 1975). 

Op blz. 54 (iets boven het midden) wordt gesproken over de toetsen Extract, Stad enz. Hierbij 
kan worden aangetekend dat de benaming "Stad" is vervangen door "Rt". 

Het op blz. 60 afgebeelde demonstratiepoststuk is geadresseerd naar Apeldoorn, de code in de 
blokken A-B werd evenwel gebruikt voor Breda. 
Op blz. 62 (twaalfde regel van onder) dient het woord "rode" te vervallen. 
Blz. 75 (dertiende regel van boven): duidelijker is hier te spreken van het veelvuldig ontbreken 
van code-blokken in D-C (0000) .. 

Overzicht 13 (blz.l 02): voor de volledigheid zou onder Groep I in de tweede regel het patroon 
1 ... -11111 kunnen worden vermeld zonder nummer wel met verwijzing naar Groep II nr.67. 
Blz.115 uit tabel 16 blijkt dat het aantal bestelkringen steeds een veelvoud van 4 was. Regel 6 
boven deze tabel zou na ''variërend van 4 tot 16" kunnen worden aangevuld met: (veelvouden 
van 4). 
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De uitgangen Rotterdam! en II. (Hoofdstuk 4.7.5 blzn. 110 en 111). 
Er zijn tal van poststukken gemeld van plaatsen met een code voor de uitgangen 1 of II, welke 
plaatsen niet voorkomen in de lijst op blz. 110. 
Deels gaat het om plaatsen welke niet tot een van beide uitgangen behoren. (onvoldoende 
topografische kennis van de codeur?). Voorbeelden: 's-Gravenmoer (Noord Brabant), Tholen 
(Zeeland); Bergambacht, Gouderak, Moordrecht en Nieuwerbrug aan den Rijn (buiten het 
postdistrict Rotterdam, zie blz.111 ). Voorts ook meldipgen van binnen het district gelegen 
plaatsen welke een eigen code hebben zoals Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, 
Maassluis en Ridderkerk. 
Voorts stukken bestemd voor een plaats behorend tot 1 met een code voor II en omgekeerd. 
Ook hiervan enkele voorbeelden: Maasland, Nieuw-Lekkerland en Stellendam. 
Nieuwe plaatsen voor uitgangen 1, waarvoor het vorenstaande niet geldt, zijn: 
Giessen-Oudekerk, De Lier (post Maasland), Nieuwerkerk aan den IJssel en Oud-Alblas. 
Voor uitgangen II: (post) Blaaksedijk, Dubbeldam, Greup, Kop van 't Land, Kruiningergors, 
Middelmeer, Oostdijk en Oosterland. 

Op·de blzn. 63 en volgende zijn chronologische overzichten opgenomen van KPK's met de 
gevonden patronen in de blokken D-C en de perioden waarin die patronen gesignaleerd zijn. 
De vermelde gegevens zijn gebaseerd op ca. 10000 poststukken afkomstig uit de periode 
november 1967 tot en met 15 mei 1 ?8.1. De capaciteit van een sorteermachine is ca. 15000 
stuks per uur zodat duidelijk is dat vorenbedoelde overzichten, zeker wat de gebruiksperioden 
van een KPK betreft, slechts een globale indruk kumren geven. De heer Feenstra gebruikt bij 
zijn verzameling schema's waarbij visueel te zien is de opeenvolging van de verschillende 
patronen per machine en de gebruiksperioden. Zie ook de "oude" overzichten op de blzn. UV: 
NL/M 20 t/m 27b, welke ook een meer visueel overzicht geven. Aan de hand van zijn systeem 
kan de heer Feenstra "gaten" in de chronologie (b.v. het ontbreken van meldingen in een 
bepaalde periode) gemakkelijker zien en ook nieuwe patronen, c.q. bekende patronen in een 
nog onbekende gebruiksperiode, signaleren. Zijn meldingen zijn -voor zover mogelijk- in 
vorenstaande aanvullingen opgenomen. 

De aanvullingen en meldingen zijn behalve van de heer Feenstra mede afkomstig van de heren 
Van Aalzum, Van der Kooij en Molenaar. 

Er is een nieuw D - C patroon te melden, onl<;taan als gevolg van slijtage van het blok in C. Als afwijkend 
patroon hoort het thuis in het overzicht 14dop blz. 106. Groep IV. Voorgesteld wordt het patroon" 1394" 
te nummeren. BlokD isnormaal(zieoverzicht 13, groep 1 op blz.102). 
Het nieuwe patroon moet gezien worden als een afwijking van patroon 1312. Dat patroon was in 197 4-
1977 het normale patroon van KPK 5 (overzicht 8c, blz. 72). 
Het poststuk waarop dit nieuwe patroon voorkomt is af gestempeld op 25-VIII 197 5. Het KPK is 5. 
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Overzicht van de opzet-machinestempels in de nieuwe sorteercentra. 

Het onderstaande overzicht wil een eerste aanzet geven om te komen tot een overzicht van de opzet
machinstempels welke in de nieuwe sorteercentra in gebruik zijn. Let wel: het gaat dus alleen om de 
stempel vlaggen welke afkomstig zijn van opzet-stempelmachines ! ! 
Omdat uw redactuerop het moment van schrijven geen volledig beeld heeft van hetstempelmachinepark in deze 
zes centra, heeft hij ervoor gekozen alle hem bekende machinestempels uit de periode mei - november 1999 
af te beelden. met aan u de vraag welke stempels bij welke machines horen. Wellicht lukt het na enige tijd de 
opzet-stcmpelmachinevlaggen eruit te pikken c9 als afzonderlijk overzicht te publiceren. 
Daar gaan we dan ! ! ! 

A). Sorteercentrum Zwolle. 
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B). Sorteercentrum Nieuwegein. 

,, 

IP®$Su(Ç®®rn 
~J/J.}öun e.ue11, dr;en. 

C). Sorteercentrum Amsterdam. 

Alslinksmaarmetgolflijnenomlaag. 

Is dit stempel wel in gebruik? 
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D). Sorteercentrnm Leidschendam. 
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Als links maar met golflijnen omlaag. 

Is dit stempel wel in gebruik? 
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E). Sorteercentrum Rotterdam. 

Alsrechtsmaarmetgolflijnenomhoog. 

Is dit stempel wel in gebruik? 
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F). Sorteercentrum 's-Hertogenbosch. 

1 -

NL / M 413 ( 127 /december 1999) 
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Anatomie van een logo ! 

Ter gelegenheid van ons dertigjarig jubileum, is op het voorblad van Ultra Violet 126 het verenigingslogo 
af ge beeld. Dit logo is al heel oud, al weten we niet precies hoe oud. In ons bescheiden archief is niets terug te 
vinden over het ontstaan van het logo. Toch moet iemand van de UV familie (is het Hein Meijermischien zelf 
geweest??) het ooit ontworpen hebben. Wie van de leden van het eerste uur (ja, na dertig jaar hebben we er 
nog steeds een paar in ons midden!) kan ons daarover meer vertellen? 

Wat ook intrigerend is, is de Rotterdamse plaatsnaamcodeinhet logo. Waarom is nujuistditpatroon in het 
logo gezet? Laten we gezamenlijk eens met behulp van hetstandaardboek van Wim van der Kooij over de 
Rotterdamse plaatsnaam code een poging tot anatomie van het logo wagen. 

We beginnen natuurlijk met de opsplitsing van het patroon in de vier afzonderlijke blokken A- B -C - D. 

Artikel 1: Naam en zetel. 

De vereniging draagt de naam "Ultra Violet Nederland, 
Studiegroep voor Posunechanisatie" en is gevestigd te 
's-Gravenhage. De vereniging is een voortzetting van de 
"Studiegroep UV", die werd opgericht te 's-Gravenhage op 
15 februari 1969. 

Uv:u:"ll 
Il Il 1 1 

NEDERLAND 
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De blokken D-C vormen patroon 04 72. Volgens overzicht 4. 7 .3 (blz. 107 van het boek van van der Kooij) 
komt dit patroon voor met de KPK's 03R en 04R. Met deze wetenschap gaan we naar de overzichten 7 c en 
7d. Daar zien we het volgende: 

K.PK03R: 

KPK04R 

Patroon 04 72 wordt in overzicht 7 c niet vermeld, hetgeen betekent dat het geen 
"normaal" voorkomend patroon is behorend bij KPK 03R. Waarschijnlijk is de combi
natie 04 72 / 03 R gemeld op een brief met onleesbare of ontbrekende datum. 
In het "N.B." vanoverzicht4. 7.3 staateenzinssnededieopdie mogelijkheid wijst. 

Patroon 04 72 wordt in overzicht 7 d vermeld als zijnde te horen bij KPK 04R en wel 
gedurende de periode januari 1968 - november 1969. 

We kunnen dus concluderen dat de "bedenker" van het logo dit gedaan moet hebben na januari 1968. 
Nu is de Studiegroep volgens de Statuten (zie boven: Artikel 1) opgericht op 15 februari 1969. Maar daarvoor 
waren eral een paar informele bijeenkomsten geweest van geïnteresseerden in de postmechanisatie. Zie voor 
eenmeeruitvoerig overzicht van deze beginperiode UV blz. 459 t/m 465. 

r Het kan dus goed zijn dat het logo al kort na de oprichting is ontstaan. Voor de oprichting van een vereniging 
een logo bedenken lijkt immers niet waarschijnlijk. Een poststuk met een stempeldatum tussen januari 1968 
en november 1969 moet voor het logo model hebben gestaan. 
Waar nu kwam dat poststuk vandaan en waar ging het heen? Waar het vandaan kwam is natuurlijk niet zo 
moeilijk:: post meteen Rotterdamse plaatsnaam code is gepost in het toenmalige district Rotterdam. Maar waar 
ging het heen?? Daarvoor gaan we naar de blokken A-B. Deze blokken vormen hetcodepatroon voorde z.g. 
"Uitgangen Rotterdam Il". Dat is een sorteercluster welke een groot aantal plaatsen ten zuiden van Rotterdam 
omvatten. Zie voor een lijst van deze plaatsen overzicht4. 7 .5 (blz. 110) van het Rotterdam boek. 

Nu de hamvraag: bestaaternog een poststuk:meteencodepatroon zoals voorkomt in ons logo? Nog even 
samenvatten: we zoeken een poststuk gestempeld in de periode januari 1968- november 1969, meteen 
Rotterdamse plaatsnaamcode voor Rotterdam Uitgangen II (dus met patroon 0472) en met KPK 04R. 
Uw redacteur heeft al een paar pogingen ondernomen om een dergelijk stuk te vinden, maar tot nu toe is het 
niet gelukt 
Maar met uw aller hulp moet dattoch gaan lukken. Kijkt u uw Rotterdam verzameling er eens een keerop na 
of u een dergelijk stuk in uw bezit hebt. Zo ja, dan hebt u iets bijzonders: een voor UV-ers zeer nostalgisch 
poststuk!! En stuurt u a.u.b. een copie van het stuk naar uw redacteur. 

En vergeet u ook niet om eens na te denken over de vraag hoe ons logo toch ooit is ontstaan; wie het ontworpen 
beeft, welk stuk als voorbeeld heeft gediend enz. enz. Kortom: alles wat we te weten kunnen komen over dit 
stukje UV historie is meegenomen. Alvast bedankt voor uw hulp. 
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Stand van zaken met betrekking tot de OVIS apparatuur in ons land. 

Als gevolg van de sluiting van de Expeditieknoopunten is er de af gelopen periode veel geschoven metde 
postverwerkingsapparatuuruitdeze EKP'en. Het onderstaande overzicht geefteen eerste inventarisatie van de 
OVIS-apparatuurin de zes nieuwe sorteercentra Het overzicht is gebaseerd op de gegevens vaneen beperkte 
hoevelheid poststukken zodat er ongetwijfeld nog hiaten (en mischien zelfs fouten) in zullen zitten. 
Aan u de vraag ene nader te corrigeren en/of aan te vullen zodat we over enige tijd een goed beeldkrijgen waar 
de diverse 0 VIS machines in werking zijn. 
De belangrijkste OVIS verschuivingen zijn: 

OVIS 1 
OVIS2 
OVIS3 
OVIS7 

OVIS8 
OVIS9 
OVIS 10 
OVIS 11 

OVIS 11 

OVIS 13 
OVIS 14 

van EKP Rotterdam 
van EKP Rotterdam 
van EKP Rottedam 
van EKP Haarlem 

vanEKP Arnhem 
van EKP 's-Hertogenbosch 
van EKP Groningen 
vanEKP Sittard 

vanEKPZwolle 

van EKP Utrecht 
vanEKP 's-Gravenhage 

naar SC 's-Hertogenbosch 
naar se 's-Hertogenbosch 
naar Se 's-Hertogenbosch 
naar???????? 
Tot nu toe is OVIS 7 niet gemeld in Se Amsterdam. 
Er is één stuk bekend afkomstig uit Bunnik (zou dus Se 
Nieuwegein moeten zijn) metOVIS 7 indexering. 
naar Se Zwolle 
naar se Nieuwegein 
naar se Zwolle 
naar Se 's-Hertogenbosch 
Deze OVIS is daar nu werkzaam als 0 VIS 12 ! 
naar se Nieuwegein 
Vraag: waren erin een bepaalde periode tegelijkertijd dus 
2 OVIS'sen 11 in bedrijf? 
naar se Nieuwegein 
naar se Leidschendam. 

Inschemazitdesituatieernaalleverpllaatsingennualsvolgtuit: 

OVISverschuivingenvandeUvoonnaligeExpeditieknooppuntennaardezesnieuweSorteercentra. 

Rt Rt Rt Rt Asd Asd Hhn Ah Ht Gn Std Zl Ut Gv 

1, 2, 3, 12 4 5, 6 7, 9, 12, 13 8,10 14 

Zoals u ziet, komt kwam 0 VIS 11 in de oude situatie twee keer voor: in EKP Sittard en in EKP Zwolle, terwijl 
OVIS 12 alleen in EKP Sittard gemeld is en wel op 10 juni 1994. 
Na de herindeling is deze situtie rechtgezet: 0 VIS 11 uitEKP Sittard kwam in Se Den Bosch terecht en werd 
daarOVIS 12terwijlOVIS11 uitEKPZwollenaarSeNieuwegein verplaatstwerdendaargewoonOVIS 
11 bleef. Watverderopvaltis dat Se Rotterdam slechts één OVIS heeft terwijl se Nieuwegein en se Den 
Bosch er nu elk vier hebben. 
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Volgend overzicht is bijgewerkt met nieuw gemelde vroegst- en laatsts bekende data op echt gelopen 
poststukken. De wij zij gingen ten opzichte van de vorige lijstzijnvet en cursief afgedrukt, zodat u snel kunt 
zien water in de lijst gewijzigd is. 

EKP/SC OVIS nummer. vroegst bekende laatst bekende 
gebruiksdatum gebruiksdatum 

EKP Rotterdam 1 26januari 1993 zomer 1998 
2 26februari 1993 4mei1998 
3 2maart1993 zomer 1998 
4 4maart 1993 

se Rotterdam 4 

EKP Amsterdam 1 (voorloper OVIS 5) 15november1993 6december1993 
2 (voorloper OVIS 6) 17 oktober 1993 
5 na 6december1993 
6 3november1993 

Se Amsterdam 5 
r 6 

EKPHaarlem 1 (voorloper OVIS 7) 8november1993 
7 21november1993 21november1997 

EKPArnhem 1 (voorloper OVIS 8) 24 november 1993 19 september1994 
8 19 september1994 25juni 1997 

EKP Den Bosch 9 4 februari 1994 24 maart 1998 

Se Den Bosch 1 1 oktober 1998 
2 7juli1998 
3 8juli 1998 
12 14 april 1996 

EKPGroningen 10 30 maart 1994 9mei 1996 

EKPZwolle 11 8april1994 23 april 1996 

r-· Se Zwolle 8 lSjuli 1997 
10 17mei1996 

EKPSittard 0 3mei1994 10juni1994 
12 (!) 10 juni 1994 
18 13juni1994 30november 1994 
11 2 december 1994 8april1996 

EKPUtrecht 0 20juni1994 28juni 1994 
13 20juli 1994 

se Nieuwegein 7 29juni1998 (slechts één poststuk gemeld!!) 

9 28 september 1998 
11 30september1998 
13 

EKP 's-Gravenhage 1 13juli 1994 9augustus1994 
14 10 augustus 1994 10 augustus 1994 
20 (!) 11 augustus 1994 16 augustus 1994 
14 17 augustus 1994 24 april 1997 

se Leidschendam 14 14juli 1997 
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De PRoces Informatie Code (PRIC) nader bekeken. 

Zoals u inmiddels ook zelf wel geconstateerd zult hebben, is de PRoces Informatie Code (PRIC) recentelijk 
van structuur gewijzigd. Op blad NL/ M 425 gaan we op deze wijziging nader in. 
Het is dan ook nu de hoogste tijd dat we de" oude" PRIC eens aan een nader onderzoek onderwerpen. Om 
onderscheid te kunnen maken tussen de" oude" en de "nieuwe" PRIC ( wellichtkomter in de toekomst nog weer 
een andere PRIC structuur), wordt voorgesteld te spreken van de eerste generatie PRIC en de tweede 
generatie PRIC. Zie de voorbeelden hieronder. 

~- 1 4 -:=· F-· _.., --=·--:::- . - . ~ -:--r-=-- ! . : . 

: _:.; 

eerste generatie PRI C 

(overeenkomstige) 
tweede generatie PRIC 

Zoals gebruikelijk in ons tijdschrift beginnen we met een eerste opzet tot systematisering. Hierop kunt u 
natuurlijk volop reageren en uw op- en aanmerkingen en vooral aanvullingen kenbaar maken. Indien u nieuwe 
PRIC varianten meldt, stuurt u dan ook een fotocopie mee, zodat we die bij uw melding kunnen publiceren. 
Laten we beginnen met de PTT Post uitleg over de eerste generatie PRIC: 

"Bij Sorteren Klein wordt op iedere brief in de tweede sortering met zwarte inkt een extra tekstregel 
met bestelinformatie afgedrukt: de zgn. PRIC = PRoces Informatie Code. Deze tekstregel bestaat uit 
twee velden van ieder maximaal acht posities. De inhoud van de velden wordt afgeleid uit de op het 
sorteercentrum beschikbare sorteerbestanden. 

Het eerste veld bevat de naam van het eindsorteerproduct: de instraateenheid. Deze is door de 
distributieorganisatie vastgelegd in het Postcodesysteem (PCS). En instraateenheid bestaat uit 4 tot 6 
alfanumerieke karakters en kan verschillend zijn samengesteld. Hierbij moet gedacht worden aan een 
numerieke volgorde (bijvoorbeeld 000123), een postcode of deel van een postcode( veelal de vier cijfers 
+ de eerste letter: b.v. 2331 G) of een naam die verwijst naar een speciale postcategorie (bijvoorbeeld 
AlOO, OAlOO, OOAIOO: een instraateenheid die bestaat uit antwoordnummers). 
Door deze (bestel-)informatie op de briefte zetten, kan op het bakbriefje volstaan worden met alleen 
een beste/kantooraanduiding. Het aantal verschillende baklabels wordt daardoor aanzienlijk beperkt. 
Via een venster in de rode SMK-bak is de informatie op de eerste brief veelal direct leesbaar. 

Het tweede veld bevat (voorlopig) extra sorteerinformatie ten behoeve van de bundelsortering. De 
eerste letter is meestal de eerste letter van het sorteercentrum. In een aantal gevallen wordt hiervoor 
nog de eerste letter van het oude EKP gebied gebruikt. Na een spatie worden hierna twee karakters 
geprint die een zaknummer aangeven. Deze twee karakters bestaan uit twee cijfers of twee letters. Dit 
laatste hangt samen met de software-applicatie die gebruikt wordt bif het maken van de sorteerlijsten 
van de oude Sorma 's. Via een vertaalslag worden de twee letters omgezet naar een driecijferig 
zaknummer of naar een korte tekst (voorbeeld: "Centrum") die op de bundelbriefjes van de oude 
Sorma's geprint kan worden. 
Van deze sorteerinformatie werd met name in de beginfase van de implementatie van de nieuwe 
sorteercentra gebruikgemaakt. De in de uitgangen van de S1'JK(= Sorteer Machine Klein) gesorteerde 
post werd in eerste instantie afgebundeld en aansluitend in een zakkenrek gesorteerd. 
Op dit moment(= mei 1999, noot redactie) is deze informatie niet of nauwelijks meer van belang. In 
de toekomst kan deze informatie vervangen worden door bijvoorbeeld een aanduiding van het 
bestelkantoor dat voor de bestelling zorg draagt. 

Het komt incidenteel voor dat een brief en de bij de printer beschikbare tekstinformatie gedurende korte 
tijd niet meer gesynchroniseerd zijn. De printregel wordt dan op een "andere (volgende) brief afgedrukt. 
Procestechnisch levert dat geen probleem op omdat de brief in zo 'ngeval wel in de goede instraateenheid 
gesorteerd wordt. 

Het is de bedoeling dat op termijn ook bij het Sorteren Groot dezelfde informatie op de brieven wordt 
geprint." 
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Tot zover de PTT informatie van mei 1999 die we over de PRIC ontvingen. Als we deze uitleg nader 
beschouwen, gaat de tekst voornamelijk over de opbouw van de beide PRIC velden en blijft het" doel" van 
de PRIC enigszins onderbelicht. In zijn publicatie "Proeven met sorteermachines in Rotterdam" geeft Jan 
Oosterboer op pagina 13 nadere uitleg over het belang van de PRIC. We citeren: 

Het belang van bestelinformatie op poststukken (PRIC). 

Afvoer van sorteerproducten naar de bestelkantoren vindt plaats in bakken. Briefpost van de 
sorteermachine klein (SMK) staat rechtop in rode bakken, waarin de bestelinformatie op de voorste 
brief leesbaar is via een sleuf in de voorzijde van de bak. 
Briefpost van de sorteermachine groot (SMG) ligt plat, met de adreszijde naar boven in blauwe 
bak.ken die hoger zijn. De bestelinformatie van zowel de SMK (voorste poststuk) als de SMG 
(bovenste poststuk) is dus altijd zichtbaar, zonder dat men een poststuk uit een bak moet halen. 
Het printen van de bestelinformatie op poststukken heeft vooral een kwalitatieve betekenis, die 
onder meer tot uitdrukking komt in: 

Controles 

De bestelinformatie is in feite een voor mensen leesbare vertaling van SIX en IX in de indexzone en 
kan daardoor gebruikt worden om te controleren of de sortering van PTT Post overeenkomt met de 
door klanten aangegeven informatie in het adresblok. De SIX en IX in de indexzone zijn zwaar 
versleuteld ten behoeve van foutcorrectie en kunnen niet zonder scanner en computerapplicatie 
worden geïnterpreteerd. Door vertaling in leesbare tekst wordt het dus mogelijk om fouten te 
analyseren en om de juiste maatregelen te treffen om dit te verbeteren. 

Betere werkwijze op de bestelkantoren 

De bestelinformatie geeft direct het betreffende bestelloopnurnmer weer. Hierdoor is het op een 
bestelkantoor heel eenvoudig om de diverse binnenkomende bakken per bestelloop bij elkaar te 
zoeken. Ontbreekt deze bestelinformatie, dan dient het bestelloopnurnrner te worden afgeleid uit de 
adresinformatie op een brief, waarvoor niet alleen kennis benodigd is, maar waarbij ook sneller 
fouten worden gemaakt. 

Minder herstelwerk bij fouten in de afvoer 

Als door een fout (bijv. een foutief of ontbrekend bak.label) een bak met briefpost naar een verkeerd 
bestelkantoor wordt afgevoerd, dan kan deze fout zeer eenvoudig op basis van de bestelinformatie 
op de brieven worden hersteld. 

Hoewel zowel de PTT informatie van mei 1999 als de uitleg van Oosterboer op zich duidelijk zijn, roept een 
en andertoch nog wat vragen op: 

a). Is het beperken van het aantal bakbriefjes op zich voldoende reden om perdag op miljoenen poststukken 
eenPRIC tespuitenmetallekostenenkans op storingen van dien? 

b ). Wie doet er nu eigenlijk iets met de PRIC ? De PTI medewerkers op de sorteercentra? Die op de 
vestigingen? En wat doen ze dan precies met de PRIC informatie? 

c). HetblijktregehnatigvoortekomendatpostnaareenzelfdeadreseenverschillenedePRICopgespoten 
krijgt Waarom die vele wijzigingen per adres? 
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Verder wil uw redacteur het onderdeel "Controles" op blz. 13 van het Rotterdam boek van het volgende 
commentaar voorzien: de IX speelt volgens hem geen rol in de PRIC. Zoals op blz. 8 voortreffelijk uiteengezet 
is, is de IX een soort" poststuknwnmer" dat dient om op een later tijdstip de juiste SIX informatie te kopelen 
aan het videobeeld van het juiste poststuk. De IX is sterk versleuteld en kan niet volgens de ons bekende 4-
State decodering gelezen worden (zie NL/ M 280 in UV 122). 
V erderis alleen het "instraateenheid" -gedeelte van de PRIC gekoppeld aan de SIX informatie. De SIX is niet 
versleuteld en kan volgens de gangbare codesleutel ontcijferd worden. In veel gevallen komt de instraat
eenheid niet exact overeen met de hele of de gedeeltelijk SIX, zodat controle op fouten toch moeilijk blijft 
indien men geen inzicht heeft in de instraatgegevens. 

Zoals we al zagen, bestaat de eerste generatie PRIC uit twee onderdelen: de instraateenheid en de 
bundelsorteerinformatie. Voor beide onderdelen zijn acht posities beschikbaar, maar niet alle acht posities zijn 
ook bezet Dat brengt ons op de vraag hoede PRIC over de beschikbare 16 posities verdeeld is. Op deze vraag 
hebben we van PIT zijde (nog) geen eenduidig antwoord ontvangen. Gelukkig li jktde tweede generatie PRIC 
ons te kunnen helpen. 
Ervan uit gaande dat bij de tweede generatie PRIC ook weer twee blokken van elk acht posities beschikbaar 
zijn, lijkt voor deze PRIC de volgende positie toekenning aanmemelijk: 

Stel nu datde sorteercentrumletter (in ons voorbeeld de letter "Z") na de wijziging op dezelfde postie is blijven 
staan, dan krijgen we de volgende positietoekenning voorde eerste generatiePRIC: 

, 2; 4 s- ",...r~' 1l"s-1. r- a 
IF-=l1!4]ajFf4§fü tzfrl~f=f3E:I 

• 1 

I Z ; 4 5' 6 r 6': 1 2 ; '-1 S {, 1 8 

1 l ·-·t=#f=HE~ 1 lzj lcf I 1 1 l 
1 

1 

Maar hoe kunnen we met deze wetenschap nu poststukken met een eerste generatie PRIC gaan verzamelen'! 
Daartoe gaan we uit van de instraateenheid. Hetzaknummer laten we de indeling buiten beschouwing en de 
EKP/SC letter gebruiken we om de verschillende PRIC typen per EKP/SC in te delen. 
Bij de instraateenheid onderscheiden we vier hoofd groepen, elk onderverdeeld in typen. 

Groep A: De instraateenheid is geheel numeriek. 
Tussen de cijfers en de postcode in het adres ven bestemming bestaat geen zichtbaar verband. 

Groep B: De instraateenheid is numeriek of alfanumeriek. 
De laatste twee postcodecijfers worden gebruikt al dan niet aangevuld met nullen of de eerste 
-1.ettervande postcode. 

Groep C: De instraateenheid is numeriek of alfanumeriek. 
Alle vier postcodecijfers worden gebruikt al dan niet aangevuld meteen nul en/of de eerste of beide 
letters van de postcode. 

Groep D: De instraateenheid is afwezig. Alleen de bundelsorteerinf ormatie is afgedrukt 

N.B.: Het gaathiernatuurlijk om een PRIC welke bewust onvolledig is af gedrukten niet om een 
PRIC welke door b.v. over elkaar geschoven brieven per abuis onvolledig is afgedrukt! 



r 
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Schematische indeling van de eerste generatie PRoces Informatie Code (PRIC). 

Groep: A B c 

. . . .....1 . .....1 . .....1 . . . -=:I' . -=:I' .....1 .....1 . 
0 . . C") -::!" -=:I' C") -=:I' -.:2' -.:2' 
0 0 . 0 C") C") N C") C") C") 

0 0 0 0 0 1 ,.... N N N 

0 0 0 0 0 1 0 ,.... ,.... ,.... 

Type: 1 2 3 4 5 6 7 Ba Sb Be 

x x x x 
x x x 
x x x 

x x x 
x x x x 

x x x 
x x 
x x x 

x x 

x x x 

x x x 

x x x x x x x x 
x x x x x x x x 

x x x x x x x 
x x x x x x 

x x x x x x 

x x x 

x x x 

x x x 

x x x x x x x 

x x x x 

D 
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1 
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.....1 (/) 
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-::!" ·- Q) 
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N 
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x 
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x 
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x 

x 

x 

x 
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x 

Toelichting: 
1234 = voorbeeldpos 

= willekeurig cijf 
teade 
er 
itie 
tter 

- = onbezette pos 
L = willekeurige Ie 
0 = cijfer "nul" 

Sorteer- Postcode-
centrum gebied 

Zwolle 7400 - 8399 
Leeuwarden 8400 - 9299 
Zwolle (was Lw) 
Groningen 9300 - 9999 
Zwolle (was Gn) 
Arnhem 6500 - 7399 
ZI (was Ah) 7000 - 7399 
Ut (was Ah) 6500 - 6999 
(zaknummer: 2 cijfers) 
Nieuwegein (was Ut) 
(zaknummer: 2 cijfers) 
Utrecht 1 3400 - 4299 
(zonder zaknummer) 
Nieuwegein 1 
(zonder zaknummer) 
Haarlem 1700 - 2199 
Amsterdam 1000 - 1699 
Leidschendam 2200 - 2899 
Rotterdam 2900 - 3399 
(zaknummer: 2 letters) 
Rotterdam j 4300 - 4499 
(zaknummer: 2 letters) 
Rotterdam j 4500 - 4999 
(zaknummer: 2 cijfers) 
Sittard l 5900 - 6499 
(zaknummer. 2 cijfers) 
Sittard 1 
(zaknummer. letter/cijfer) 
Den Bosch 1 5000 - 5899 
(zaknummer: 2 cijfers) 
Den Bosch 1 
(zaknummer: letter/cijfer) 
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In de volgende afbeeldingen zijn de diverse PRIC typen af ge beeld: 

GroepA. 

000094 A NZ 

Type 1. Type2. 

GroepB: Type3. 

r 31;2.3 .... GN ... e:iiLTHO VEN 

000228 z 00 
\_\ 

Type4. Type5. 

~003 \IN ~~ 
t·i 

GroepC: Type6. 

7191 L.0.L. Oo. thzn · 
2401K1 

Type 7. Type Sa. 

J._ 25 

2&o<t kT &~ 
28C•453 1- ? 47 

·-·-·---··--·······"···················-········-·--·········· 

Type Sh. Type Sc. 

4661--1 F.: 3;:::~ 

GroepD: Type 9. 

u 97 

Type 10. 
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Over de bestelinformatie kan ter verduidelijking nog het volgende gezegd worden. De eerste letter geeft het 
sorteercentrum ( SC) aan waar de PRI C op het poststuk is aangebracht. In de beginperiode van de overgang 
van EKP naar SC werden ook nog de eerste letters van de oude Expeditieknooppunten Leeuwarden (letter 
L ), Groningen (letter G),Amhen (letter A ), Utrecht (letter U), Haarlem (letter H) en Sittard (letterS) gebruikt. 
Daarna volgen twee cijfers, een cijfer+ letter of twee letters: de zaknummers. Deze geeft via dat nummer 
(eventueel versleuteld) aan waar het desbetreffende poststuk naartoe moet worden gezonden. Het za.knummer 
verwijst in feite naar het voorsorteercentrum/bestelkantoor van bestemming. 

Op de kaart op NL ! M 423 is de regio-indeling weergegeven waarmee we te maken hebben bij het 
systematisch indelen van de PRIC. De dikke doorgetrokken lijnen geven de grenzen aan van de huidige zes 
sorteercentra regio's. VoordeduidelijkheidzijnooknogdeoudeEKPregiogrenzeningetekend: stippellijnen. 

Sorteercentrum Zwolle. 

Sindsmediojuni 1997werdinZwolleopstukkenbestemdvoordeEKP-gebiedenZwolle(postcodes7400 
- 8399), Leeuwarden (postcodes 8400 - 9299) en Groningen (postcodes 9300 - 9999) bestelinformatie 
gespoten waarin de letters Z, L en G voorkwamen. Ditzelfde gebeurde vanaf medio augustus 1997 op stukken 
bestemd voor het af gesplitste (en aan Zwolle toegekende) gebied van het vroegere EKP Arnhem (postcodes 
7000 -7399) met de letter A. Medio februari 1998 werden de" oude" letters vervangen door de letter Z. De 

r zaknummersblevenongewijzigd. 

Sorteercentrum Nieuwegein. 

In het ex-EKP gebied Utrecht (postcodes 3400 -4 299 werden sinds medio december 1979 de letter U in de 
PRIC gebruikt, maar zonder zaknummer! De naar Nieuwegein overgehevelde postcodes 6500-6999 van 
EKP Arnhem, die vanaf medio augustus 1997 tot eind februari 1998 de letter A in de PRIChadden, kregen 
vanaf eind maart 1998 ook de letter U, maar behielden het zaknummer. 
Medio oktober 1998 werd de U vervangen door de letter N (ook nu weer zonder en met zaknummer ! ! ). 

Sorteercentrum Amsterdam. 

De PRI C's binnen het EKP-gebi ed Haarlem (vanaf maart 199 8; postcodes 1 700-21 99) voerden de letter H. 
Na het samensmelten van dit gebied met het EKP-gebied Amsterdam (postcodes 1000-1699) werd in het nu 
ontstane SC-Amsterdamgebiedmedio juni 1998 de letter A, gevolgd doorvolgletters, ingevoerd. Tot medio 
juni 1998 komen in het voormalige Amsterdamse EKP-gebied dus geen PRICs voor ! 

Sorteercentrum Leidschendam. 

r Dit sorteercentrum (postcodes 2200 - 2899) gebruikte sinds december 1997 de letter L en twee cijfers als 
:zaknummer. 

Sorteercentrum Rotterdam. 

In de Rotterdamse regio komen- sinds eind oktober 1997 - twee mogelijkheden voor: de letter R gevolgd 
door twee cijfers en de letter R gevolgd door twee letters. 
In het eerste geval betreft het de postcodes 2900 - 3399 en de van het voormalige EKP Roosendaal 
overgenomen postcodes 4300 -4499. 
In het tweede geval gaat het om de eveneens uit Roosendaal overgenomen postcodes 4500-4999 (=Zeeuws
Vlaanderen en West-Brabant). 
Er komen echter af en toe uitzonderingen op deze regel voor: op een kaart uit Breda van 17-7-1998 vinden 
we "R ZF" in plaats van het normale "R 53 ".Maar op een kaart uit Chaam van 26-8-1998 staat wel weer 
"R 53" 1.! 

Sorteercentrum Den Bosch. 

De letter D van Den Bosch verscheen sinds medio december 1997 op poststukken. Bij de postcodes 5000 
-5899 komt de letter D voor gevolgd door twee cijfers als zaknummer. 
Bij de postcodes afkomstig van het voormalige EKP Sittard ( 5900 -6499) vinden we na de 1 etter Deen cijfer 
+ letterals za.knummer. Op post voor het Sittardse postcodegebied komt sinds januari 1998 de letter S voor 
gevolgd door een letter+ cij ferals zaknummer. 
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Landkaart met de oude EKP grenzen en de nieuwe sorteercentrum grenzen. 

ptt post 
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Venneldenswaard in nog dat tot half oktober 1998 tussen EKP/SC letter en zak.nummer twee spaties zaten. 
MetdeinvoeringvanPRICtype9werdditlandelijkgereduceerstotéénspatie(behalveinhetgebied vanSC 
Rotterdam:daargebeurdedezewijzigingaleindseptember 1998). 

Verder komen we bij zo'n toch wel complex systeem allerlei afwijkingen tegen. Hieronder een kleine 
opsomming (blijftus.v.p. afwijkingen melden!): 

a). GeenEK.P/SCletterc.q. zaknummer. 

* GeeniaknummerinhetvoormaligeEKPgebiedUtrecht. 
* Bij type 7 geen letter R (b.v. Middelburg alleen de instraateenheid 0433 7 J) of geen letter Z (b.v. uit 

Genemuiden alleen de instraateenheid 08281 K). 
* Bij type 8a geen letter L (b.v. uit' s-Gra venzande alleen de instraateenheid 2691 P2). 
* Bij type 8b geen zaknummer(b.v. uitLeeuwardenalleendeinstraateenheid 8901BD). 

b). Uit het gebied Leidschendam komen de volgende afwijkingen voor: 

* Om de instraateenheid te vormen, worden uit de postcode van besteming de laatste twee cijfers benut 
vooraf gegaan door een nul en af gesloten met twee cijfers en een letter. 

r Data: 8-12-1997 tot 12-9-1998. 

Voorbeeld: Postcode van bestemming: 2571 BA Den Haag. PRIC: 07104B L 83. 
Let wel: 7104 zou bestemming Winterswijk zijn ! ! 

Loosduinseweg 993 
2571 BA Den Haag 
HOLLAND 

1 

- Oeuldhfä"nct\t1;;~(frf-~ zeigen ki ·=· -~ 

* Om de instraateenheid te vormen, worden uit de postcode van bestemming de laatste drie ei jfers benut 
voorafgegaan dooreen nul of een negen en gevolgd door twee cijfers. 
Data: 15-12-1997 tot 21-12-1998. 

r· Voorbeeld: Postcode van bestemming: 2355 DB Hoogmade. PRIC: 035580 L 50. 
Let wel: 3552 zou bestemming Utrecht zijn! 

Voorbeeld: Postcode van bestemming: 2201 PS Noordwijk. PRIC: 920107 L 31. · 
Let wel: 9201 zou besterning Drachten zijn! 

;:;; 
~ .··· .. " .... ··· .. ··· .. ··· .. ···. 
! ~-~.:~ .. :.~_./).P..:.~.l 
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De tweede generatie PRoces Informatie Code (PRIC). 

In het weekend van 13 en 14 november 1999 is de PRIC ingrijpen van structuur gewijzigd.Vanaf dit tijdstip 
kunnen we dan ook spreken van de tweede generatie PRIC. 
Deinstraateenheid staat nu achter de Sorteercentrumletterin hetrechter blok en in het linkerblokstaateen geheel 
nieuwe aanduiding waarvan we de exacte betekenis (nog) niet weten. We gaan er van uit dat voor beide blokken 
weer elk acht posities beschikbaar zijn (identiek aan de eerste generatie PRIC). 
Omdat het linker blok geheel bezet is met letters en cijfers komen we eenvoudig tot de volgende positieverdeling: 

Het linker blok is opgebouwd volgens: ANNN ANNN, waarin A een letter is en Neen cijfer. Er zijn al een 
paar gevallen bekend waarbij in het linker blok slechts vier posities bezet zijn volgens: .... ANNN (van een 
sorteermachine-groot) of ANNN .... (van een sorttennachine-klein), zie de voorbeelden hieronder. 

.... E::244 Z7~48F· PRICvanSMG 

PRICvanSMK 

In afbeelding 1 is een poststuk met datumstempel vrijdag 12november1999en meten eerste generatie PRIC 
weergegeven en in afbeelding 2 een poststuk met stempeldatum zondag 14 november 1999 met de 
overeenkomstige tweede generatie PRIC. Omdat de PRIC omzetting van zaterdag op zondag moet hebben 
plaatsgevonden, zullen we weinig zakenpostaantreffenmetdatum 14-11-1999. Deze post werd immers pas 
op maandag 15 november 1999 ter verzending aangeboden. Een tweede generatie PRIC op een zakenbrief 
met frankeermachinedatum 12-11-1999 moet dan ook als verdacht worden aangerekend! Deze briefis vrijdag 
12 november van het frankeerstempel voorzien maar of op het postkantoor blijven liggen en zondag 14 
nove~ber 1999 verwerkt of pas maandag 15 november 1999 verwerkt en van een tweede generatie PRIC 
voorn en. 

------------·--· ------· ----··--
~ê.$~ b u.--s 3 ~ 

1ss0Ç\~ ~~tv 

Afb.1: Poststuk van vrijdag 12-11-1999: laatste dag eerste generatie PRIC gebruik. 
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Yottbu~ 94 
1s so ft B \-ien3-e(o 

F-: 1 42F-:427 Z7550AE: 

Afb. 2: Poststuk van zondag 14-11-1999: eerste dag tweede generatie PRIC gebruik. 

Een in dit verband illustratief poststuk is weergegeven in afbeelding 3. Het is een zakenbrief uit Amerika welke 
vermoedelijkopvrijdag 12november1999inhetsortecrcentrumZwollenognetvaneeneerstegeneratiePRIC 
"7 5 50AB Z 07" is voorzien. Om de een of andere reden is dit stuk dat bewuste weekend in Zwolle blij ven 
liggen en wellicht zondag 14 novem her door een sorteermachine-gróot verwerkt. gezien de sticker met IX en 
de overeenkomstige tweede generatie PRIC "R 142R428 Z7 550AB". 
Het aardige van dit stuk is dat het ook nog voorzien is van een Amerikaanse zwarte bar-half barcodering met 
links van de codering een inkjetopdruk " 00131 / 0000 " welke verwijst naar post voor Nederland (het 
AmerikaansecodenummervoorNederlandis" 131 "). 

?oJl~ ~l/ 
· 1J1--o A'13 ~~.jelo 
'\k ~e,~J). 

r:::i~·~ 
;{: 
.:q - . 
":!"" .".. ' 
1:1:: ~ : 

... , 
."-l ~ .. ·~ 

Afb. 3: Poststuk met zowel eerste (van een SMK) als tweede generatie PRIC (van een SMG). 
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Zoals we al zagen bestaat het rechter gedeelte uit de Sorteercentrumletter direct gevolgd door de instraat 
eenheid; samen vormen 7e, weerde bestelinformatie. Maar wat stelt nu het linker gedeelte voor? De correcte 
P'ITnaam voorditPRIC gedeelte kenen we (nog) niet. Maar met enig speurwerk is er al wel wat over te zeggen. 

In de Vervoerskrant van oktober 1999 treffen we een artikel aan met als kop: "Nieuwe labels voor alle 
duidelijkheid". De tekst van het artikel luidt al volgt: 

"Al die cijfers, letters en bestemmingen op die labels ...... Er gaat nog wel eens wat mis met de afvoer 
van de tweede sortering van de sorteermchines-klein. Bakken met post komen op verkeerde bakkenkarren 
terecht. En dus op verkeerde vestigingen! Op de sorteercentra Rotterdam en Zwolle wordt hard gewerkt 
aan een oplossing. Vier procent van alle bakken komt op een verkeerde bakkenkar terecht. In veel 
gevallen betekent dat een vertraging in de bestelling. Op sorteercentrum Rotterdam wordt sinds twee 
maanden proefgedraaid met nieuwe baklabels om deze fouten te voorkomen. Bakken en bakkenkar 
hebben hetzelfde driecijferige nummer gekregen. Daarmee wordt het heel eenvoudig om de bak op de 
goede kar te plaatsen en om dat te controleren. Zijn kar en inhoud in orde bevonden, dan wordt het 
kaartje op de bakkenkar omgedraaiden komen de adresgegevens van het bestelkantoor naar voren.Dit 
systeem werkt simpel en effectief Vooral voor tijdelijke krachten is het veel duidelijker welke bak op 
welke kar moet. Het is veel gemakkelijker om drie cijfers te controleren dan labels met veel meer 
informatie. 

r In Zwolle is er voor gekozen om de nummering van de sorteermachine-klein niet op het bakkenkarlabel 
te zetten. Dit nummer is nu te zien naast de "ophangbalk" die tussen de sorteermachine-klein hangt. 
Dit heeft als voordeel dat de bakkenkarlabels niet bij ieder wijziging aan de machine opnieuw hoeven 
te worden gedrukt. Voor de bakkenkarlabels kunnen kleuren worden gebruikt die duidelijk maken 
naar welk bestelkantoor de kar moet worden afgevoerd. In dat geval is op het perron direct te zien welke 
bakkenkarren bij elkaar horen. 
Inmiddels is besloten dat de nieuwe labelnummering wals die in Rotterdam wordt toegepast, op alle 
sorteercentra gebruikt gaat worden. Een besluit over het gebruik van bakkenkarlabels wordt later 
genomen". 

Bij dit artikelis een afbeelding die in afbeelding 4 is weergeven. Wat zien we nu op het nieuwe baklabel? F.en 
driecijferig nummer ( 287) vooraf gegaan dooreen letter, in dit geval de letter "R". Doet u dat ook niet denken 
aan het linker gedeelte van de nieuwe PRIC?? Daarin zien we immers ook steeds aanduidingen als "R202", 
"B425" of "G 105" staan. F.engreepindevoorraad poststukken met bijbehorend baklabels (zo komt alles een 
keer van pas!) leert dat die veronderstellingjuist moet zijn: het linker PRIC gedeelte is opgebouwd uit twee 
baklabelnummers ! 

Zevenbergen 

R 287 1e lr 4761-4779 

·,.~~." ' . 
...... ,1. t_. 

OUD NIEUW 

Zevenbergen 

1e tr 4761-4779 
via Roosendaal 

Gllt·LYH> Jl &L 

ue6111que11ez 

Afbeelding 4: De oude en de nieuwe baklabels en bakkenkarlabels. 
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Bekijken we nu de tweede generatiePRIC van adres "Hogeweg 26 te4328 PD Burgh Haamstede" (gelegen 
in Zeeland) eens wat nader. 

Rechter PRIC gedeelte: R4328P 

Dat ziet er vertrouw uit: R van sorteercentrum Rotterdam en postcodedeeel4328P als instraateenheid. 

Linker PRIC gdeelte: R184Rl24 

R184 staat op het baklabel van gesorteerde post uit sorteermachine-klein nr.5 van SC Rotterdam (zie 
afbeelding 5). Alle bakken metditlabel behoren totcompartiment02, bestemd voor Zierikzee zoals we kunnen 
lezen op het bijbehorende bakkenkarlabel. 

Conclusie: 184 verwijst naar een sorteermachine-klein welk het poststuk verwerkt heeft+ naar het 
compartiment+ naar het kantoor van bestemming. 
En de letter R?? Die staat voor "ROOD ! Op het bakkenkarlabel zien immers we 
"sorteergroep rood" staan. 

\ • ' r ! ' 

l~· • • : ..... "'.·;·_ ;. . ~-~( ' "·' "". 1;,f:d J:~ 

R 184 

Zierikzee 

compartin1ent 02 

Afbeelding 5: Baklabel en bakkenkarlabel met sorteermachine-klein nummer R184. 
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R 124 staat op het baklabel van post uit sorteermachine-groot nr. 3, eveneens uit SC Rotterdam. De bakken 
met dit label behoren eveneens tot com partmen t 02 voor Zierikzee. Ook nu staat" R" weer voor" ROOD". 

. ~ '- . 
' . :~, .. ~;;.L··.4~",~-- '« ·· r.t!{t, ~ 

R 124 

Zierikzee 

con1partiment 02 

Afbeelding 6: Baklabel en bakkenkarlabel met sorteermachine-groot nummer R124. 

Conclusie: 124 verwijst naar een sorteermachine-groot (welk het poststuk verwerkt heeft??)+ 
naar het compartiment+ naar hetkantoorvan bestemming. 
En de letter R staat weer voor "ROOD ! 

Onduidelijk is nog waarom in de tweede generatie PRIC op een poststuk-klein ook informatie staat gedrukt 
van een sorteermachine-groot. Wie van u weet daarop het antwoord? 

Met deze wetenschap zijn ook alle andere letters in de nieuwe PRIC eenvoudig te verklaren (zie afbeelding 7): 
"B" staat voor sorteergroep blauw en" G" staat voor sorteergroep "G". De labels hebben overigens ook de kleur 
blauw respectievelijk geel. Blijkbaar wordt op de sorteercentra gewerkt met drie kleurcodes: rood- blauw en 
geel. In het artikel uit de Vervoerskrant werd reeds op het gebruik van kleurcodes gewezen. 
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R 125 

B 183 

G 183 
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FRZANTSTRRAT 125 
NL 7481 BJ HR~KSBERGEN 

NEDERLAND 

8~~"1.-te;w~ \ o cP 

CJ)- l b Ak c;: l'Or'-l"J e~ 
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Afbeelding 7: Baklabels van de sorteergroepen rood, blauw en geel+ PRIC voorbeelden. 

Samenvattend kunnen we zeggen dat ten aanzien van de tweede generatie PRIC de volgende vragen nog open 
staan: 

a). Wat is de exacte PIT aanduiding voor zowel het linker als het rechter PRIC gedeelte? 

b). WatstelthetlinkerPRIC gedeelte qua informatie-inhoud voor? 

c). Hoe wordt een baklabelnummeringals "R142" genoemd? 

d). Waarom wordt ook informatie over de sorteermachine-groot in de PRIC opgenomen bij klein formaat 
post? En omgekeerd: informatie over de sorteermachine-klein in de PRIC op groot formaat post. 

e ). Wat wordt verstaan onder het begrip "sorteergroep" ? 

Tenslotte roepen wij u allen weer op om op- en aanmerkingen en vooral aan vulingen op dit eerste PRIC-2 
artikel te geven. Er zullen vast nog alle rei interessante poststukken opduiken die een beter inzicht geven in deze 
materie.En vergeet u niet duidelijke (en gedateerde) fotocopien v,an uw vondsten mee te sturen zodat we die 
kunnen afbeelden. 
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De administratieve postcodestempels (supplement 4) 

In UV 102 van februari 1993 is een overzicht gepubliceerd van de administratieve postcodestempels 
welke, zoals u wellicht weet, op poststukken worden aangebracht indien er geen of een foutieve 
postcode in het adres voorkomt. In UV 109 /UV 110, UV 115 en UV 123 zijn supplementen opgenomen van 
het overzicht. Sedertdien zijn er weer vele nieuwe stempels bekend geworden; tijd dus om opnieuw een 
supplement te publiceren. . 
Ook in dit vierde supplement wordtdestempelnummering van he teerste artikel gewoon voortgezet; de nieuwe 
stempels dienen dan ook achter de reeds gepubliceerde geplaatst te worden. 
Verderzijnerweereenaantalaanvullingenenwijzigingentemeldenopdereedsgepubliceerdeoverzichten. 
Deze wijzigingen worden hieronder weergegeven. De wijzigingen op zich zijn relatief zo gering van aard dat er 
geen volledig nieuwe bladen voor zijn gemaakt. 
U kunt deze wijzigingen het beste zelf in de oorspronkelijke tekst aanbrengen. 

bladzijde stempelnummer tekst moet zijn 

NL/M 163 LA.17.h **-**-**** 06-03-1989 
NL/ M 321 LA.2.z Heemstede? geen p.c Heemstede 2504 
NL/M 322 LA.4.aj geen p.c. 9341 
NL/M 399 LA.2.ag Sneek Joure 
NL/ M 401 LB.2.s **-**-**** 13-06-1995 
NL/M402 LB.26.f LB.26.f LB.26.g 

Hieronder een adrninis tratief stem pel dat niet in de" postcode" -stempelreeks thuis hoort, maar dat er wel 
degelijk mee verwant is. Behalve door een foutieve of door een ontbrekende postcode kan een poststuk ook 
door andere oorzaken vertraagd raken. Bijvoorbeeld door een beschadiging tijdens de mechanische 
postverwerking. Hethier afgebeelde stempel is daareen fraai voorbeeld van. Zie ook UVblz. 562 en 563. 
In UV 121 (bladen Alg 84-Alg. 89) worden nog andere voorbeelden gegeven. Mocht u dergelijk stempels 
op poststukken tegenkomen, meldt u dat dan (graag voorzien van een duidelijke fotocopie). 

Meldingen van nieuwe administratieve postcodestempels blijven natuurlijk van harte welkom! Stuur uw 
meldingen s.v.p. naardeheer E.J. Feenstra,DirkStaalweg 88 t~3851 Ermelo. 
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Nummer Omschrijving Vroegste Voorsorteer· Numeriek 

datum centrum postcodedeel 

1 HANDS TEMPELS 

l.A Tekst zonder kastje 

LA.2 Twee regels tekst 

l.A.2.ah 
VERTRAAGD DOOR 

22-12-1997 Zierikzee 4303 FOUTIEVE POSTCG&E 

I.A.2.ai 
VERTRAAGD DOOR 
FOUTIEVE POSTCODE 

11-08-1997 Zierikzee 4325 

r 

I.A.2.aj 
'IERllV4AGD DOOR 

10-05-1996 Terneuzen 4551 . IF'Qij~ POSTCOO: 

DOOR FOUïlEVE POSïCOOE 
I.A.2.ak VE-RTRAAGD 25-07-1997 Den Helder 1782 

t 

HET POSTSTUK 1! 000~ 
I.A.2.al EEN FOUTIEVE POSTCODE vtRTRAAGD 24-09-1997 Alblasserdam 2960 

{ m~lo) 

I.A.3 Drie re gels tekst 
r 

Post vertraagd vanwege 
LA.3.p foutieve postcode 02-10-1998 Bergum 9291 

Verzoek afz. in te tichten 

- Vertraagd 
I.A.3.q door foutieve 23-12-1998 Ede 6721 

postcode 
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Nummer Omschrijving Vroegste Voorsorteer- Numeriek 

datum centrum postcodedeel 

I.A.4 Vier regels tekst 

. VERTRAAGD DOOR VERMELDINC 
VAN FOUTIEVE POSTCODE 

I.A.4.aq IX VERZOEK U DE AFZENDER UW 16-10-1996 Groningen2 9831 

JUISTE CODE MEDE TE DELEN (Zuidhorn) 

r i.v.rr1. routievw coOiiring 

I.A.4.ar 
is- dM. po.t~tu~ verrralt<Jd 

14-12-1995 Eindhoven 1 5654 
G ali.-v• a. afa.~nd...- in 
Ie lichtoo 

DOOR 
I.A.4.as 

FOUTIEVE 
POSTCODE 15-05-1998 Deventer 7412 

VERTRAAGD 

I.A.8 Acht regels tekst 

ONJUISTE AOHESSERING 

Geachte geadresseerde. 

r Deze zendi11i;. ontvangt u mogelijk· 
mei vertraging a.g.v. het oritbreken 

I.A.8.b 
of onjuist vermelden van êén of 

10-05-1997 Alphen a/d Rijn 2421 meer ~ndar'delen van uw adres. 

ik verzoek u di> ahender uw iuiste 
<tdres 'Yle<1 I• ö9totn 

WW:~ ·'i - I 

O~Ul3ïë ...\Uh.::.;.;ë;;ii'..iU 

~fb;; geadresseerde. 

I.A.8.c - Deze zending ontvangt u mogelijk 14-12-1997 Hoorn 1661 met venragfng a.g.v. het cntbreker> 
ot onjuist vermelden van één of 

" meer onderdelen van uw adres. 
ilrverzOok u oe afzender uw juiste 
adres mee te delen. 

t~poii l e.a. plaatsen 
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Nummer Omschrijving Vroegste Voorsorteer- Numeriek 

datum centrum postcodedeel 

l.A.20 Dringend verzoek van P1T (niet onderstreept) 

I.A.27 Zeven regels tekst 

DRINGEND VERZOEK VAN P.T.T. 
Wilt u er bij de afzender 
van dit stuk op aandringen 

I.A.27.h voortaan uw juiste en volledige 02-03-1989 Groningen 1 9712 

postadres (incl. postcode) 

te vermelden. 
Dit voorkomt vertragingen. 

I.A.30 Voor hetzelfde doel gebruikte administratieve stempels. 

I.A.36 Zes regels tekst 

DRINGEND VERZOEfÇ VAN PTT 
wilt u er bij de afzender vao 

I.A.36.d 
dit stuk op aandr.lngên 

03-08-1992 Den Helder? geen p.c. 
voortaan uw juis.J en 9ül"3dfif,t 
post adres te vermelden 

DIT VOORKOMT VEf~TRAGING 

I.B Tekst in een kastje 
r 

I.B.1 Een regel tekst 

·-- --------------- --·- ··-

I.B.l.e 1 Vertraa,gd wegens foutieve postcode 1 21-06-1998 Bilthoven 3721 

(C2°1o) 

I.B.2 Twee regels tekst 

I.B.2.t 
VERTRAAGD OOC Ja 

19-12-1995 Hilversum FOUTIEVE P'OSTCOOP'. 
1231 

VEflTRAA.GD DOOR . 
1.B.2.u FOUTIEVE POSTCODE 11-12-1997 Middelburg 4343 
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Nummer Omschrijving Vroegste Voorsorteer- Numeriek 

datum centrum postcodedeel 

I.B2.v 
VERTRAAGO 600fl 

15-12-1998 Huisen 1271 
ONJUISTE pos-reoaE 1 

1 r;noR .. ,,._,.,,..- .... n... ' ' • - vt .... -r-r..-wt l ·!J ~ !i''-"--ll ~ 
I.B.2.w 

POSTCOD:: VERTRAAGD 
04-10-1988 Alkmaar 1887 

r 
I.B.3 Drie regels tekst 

VERTRAGING DOOR FOUTlill~ POSTCOOJ; 

I.B.3.i IK VERZOEKU OE AFZENDER D~ JUISLE 
POSTCODE MEDE TE DELEN. 

13-08-1994 Maastricht 2 6292 

( 710/_;) 
(Meerssen) 

Door fHH'l onjdat ódr~ 
I.B.3.j kunnen uw poststukken vsrtrag~ 01-03-1996 s-Gravenhage 2575 

Licht hieroyer d~ afzender in. 

I.B.4 Vier regels tekst 

r 9it pos~tttk b vflftrn1'gd otnd.?!.t · dl 

I.B.4.f 
postcode onjuist is v1Hrr.•~ld. U .\J!'llicwe 

02-03-1988 Groningen 1 9701 dsrhalve do afzl'mdgr orn'.rant uw j~1iE;t' 
postcode in te lid1t&n 

l.B.5 Vijf regels tekst 

DIT POSTSTUK IS VERTRAAGD: 
0-- FOUTIEVE PLAATSNAAM 

1.B.5.f JIJ-- FOUTIEVE POSTCODE 26-05-19?? Maastricht 1 6214 

0-- FOUTIEF POSTBUSNUMMER 
GAARNE AFZENDER INLICHTEN 

·-
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Nummer Omschrijving 

I.B.20 Dringend verzoek van PTf (niet onderstreept) 

l.B .27 Zeven regel tekst 

I.B.27.c 

II 

11.A 

II.A.4 

II.A.4.ai 

II.A.4.aj 

II.A.4.ak 

DRINGEND VEf'lZOEK VAN PTT 
wilt u oii de af:::0r.dor V(tln 

dl\ ~•luk op :.--lcindrinQ-en voor· 
ta:ii.n uw ju.ste en volledige 
postadms (Incl. pc;E.lcode) 
te vern1E>ldt-;n. 
DIT Vut }RKOMl VERTRAGING 

PLAKETIKETfEN 

Tekst zonder kastje 

Vier regels tekst 

• VERTRAAGD DOOR VERMELDING 
&, VAN FOUTIEVE POSTCODE 
i IK VERZOEK U DE AFZENDER UW 

JUISTE CODE MËDE TE DELEN 
... 

--
Pttertraagd door foutieve 

postcode ik verzoek u de 
3 f z e n à. e r.· "J..W juiste postcode 
mede te delen 

I VERTRAAGD DOOR FOUTIEVE 
POSTCODE 
GELIEVE DE AFZENDER HET 
JUISTE ADRES MEE TE DELEN 

111 

NL I M 436 ( 127 I december 1999) 

Vroegste Voorsorteer- Numeriek 

datum centrum postcodedeel 

10-12-1991 Groningen 1 9717 

09-03-1988 Groningen 2 9827 

(Zuid.hom) 

09-09-1983 Terneuzen 4542 

?-12-1991 is-Hertogenbosch 1 5220 
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Postmechanisatie in Nederland (vervolg) NL I M 437 ( 127 /december 1999) 

Nummer Omschrijving Vroegste Voorsorteer- Numeriek 

datum centrum postcodedeel 

1 OMDAT DE POSTCODE EN DE 
STRAATNAAM NIET OVEREEN-

11.A.4.al STEMMEN WERD DIT POSTSTUK 04-08-1989 Eindhoven 1 5651 

111 
VERTRAAGD . 

Il.A.5 Vijf regels tekst 

\IEl'l Tt.: Ar-\G D DOOR FOU~· 
F'iJ51TODE / i:.\Dh'ES~ 

II.A.5.al 
I t< 'v'ERZOEf< u DE f-\FZ.ENDER 27-07-1995 Uden 5434 

IN TE L.TCHTEN. 

81.1 '-./OOF81~AT DAM<. 

11.A.6 Zes regels tekst 

.. 
f 

VERTRAAGD DOOR FOUTIEVE POSTCODE· 
WILT u DE AFZENDER.VOORTAAN uw 

II.A.6.a 
JUISTE ADRES (INCL. POSTCODE) TE 

24-07-19?? VERMELDEN. Raalte 8102 
DIT VOORKOMT VERTRAGING VERKEERDE 

( 82°/v) BEZORGING OF RETOUR ZENDING 

11.B.30 Voor hetzelfde doel gebruikte administratieve plaketiketten 

II.B.38 

II.B.38.b 

Acht regels tekst 

ONJUISTE ADRESSERING 

Geachte geadresseerde, 

Deze zending ontvangt u mogelijk 
met vertraging door het ontbreken 

• of onjuist vermelden van één of 
i meer onderdelen van uw adres. 

lij Ik verzoek u de afzender uw juiste 
;i; adres mee te delen. 

~ . 
l 
"' ... 
L 

20-08-1998 Rotterdam en 3000 

vele andere plaatsen. 
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Postrnechanisatie in België B I M 83 ( 127 I december 1999) 

Stand van zaken van de Belgische postmechanisatie. 

Het is inmiddels al weer acht(!) jaar geleden dat we de stand van zaken betreffende de Belgische 
postmechanisatie uitvoerig publiceerden: zie BI M 58 t/m BI M 77 in UV 97. 
Het spreekt vanzelf dat er intussen hetéén en anderis veranderd in België. Helaas kunnen we u op dit moment 
geen artikel aanbieden dat "naadloos" aansluit bij het vorige; de gegevens daarvoorontbreken ons eenvoudig. 
Om u toch een deel van de ontwikkelingen te kunnen aanbieden, hebben we contact gezocht met de Belgische 
KVBP Studiekring teneinde toestemming te vragen tot overname van een tweetal publicaties uit hun 
Maandbladen 281en286. Het bestuur van de Studiekring ging daarvan harte mee accoord, waarvoor wij onze 
hartelijke dank willen uitspreken! In het navolgende presenteren wij u beide artikelen in integrale vorm. 

A). Industrieel Sorttercentrum Bruxelles X. Hoofdartikel+ addendum. 
Dit is een nieuw onderdeel van de Belgische postmechanisatie; er is nog niet eerder over gepubliceerd. 

B). Uitreikingskantoor MonsX. 
Dit onderdeel sluit aan op de hoofdstukken 9 en 10.1.1 op blad B I M 73. 

C). KPK overzicht van de Kom pakte Kodeerlessenaars Philips PS 1090. 
Dit onderdeel sluit aan ophoofdstuk9 op blad B/M 73. 

D). Video KPK overzicht van het Industrieel Sorteercentrum AntwerpenX. 
Dit onderdeel sluit aan op hoofdstuk l 0.1.3 op blad BI M 7 4. 

Hieronder zijn een paar voorbeelden weergegeven van de nieuwe IDK/ KPK typen van de apparatuur in het 
nieuwe Industrieel Sorteercentrum Bruxelles X. 

r. r . . -
\j~j b 

/)fo ~~, 
J)E.L-~l~U M 

l 1 1 1 1 1 1 1 Il 
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Postmechanisatie in België (vervolg) B / M 84 ( 127/december1999) 

, ··. '- ... 

Postmechanisatie België- Brussel X 1543 05/ll/98 

I• s c BRUSSEL x BRUXELLES! 

Sorteercentrum Verzending van poststukken. 

Inleiding: Op 2.3. 1998 zal het nieuwe Industrieel Sorteercentrum 

Bruxelles X (= 1 S C) operationeel worden in het nieuwe gebouw « Petite lle » te 1070 
Brussel. Het adres wordt dan 

ISC Brussel X 
Nijverheidslaan 16 

Brussel X 

Tegelijkertijd wordt het vroegere Leuven X in twee delen gesplitst. Een deel wordt het lokale 
verdeelcentrum en zal dan deel gaan urtmaken van Leuven 1. Het tweede deel ( zijnde de 
vroegere sorteeractiviteiten) worden overgenomen door BRUSSEL X (waar de bestaande 
compacte codeer1essenaars naar toe zijn weet men op dit ogenblik nog niet). In ieder geval 
houdt het sorteercentrum LEUVEN X op te bestaan op 01.03.1998 (daar drt een zondag is 
waarschijnlijk op 27.02.1998. 

Historiek: Sinds september 1997 verwachten we de indienstname van het nieuwe 
sorteercentrum BRUXELLES-BRUSSEL X. Evenwel komt er sinds die tijd geen infonnatie 
meer door. 
De eerste infonnatie lezen we in « Dimanche Matin » van 15 februari 1998 = « Het speciale 
loket BRUXELLES X zal op 27 februari 1998 om 22 uur definrtief gesloten worden. Tenslotte 
verschijnt er een 16 regelig artikeltje in « La Demière Heure » van 27 februari 1998 waarin 
geschreven wordt dat het sorteercentrum tijdens het weekend zal overgebracht worden. Dat 
maakt dat de eerste dag van in gebruikstelling 2.3.1998 is. Er worden echter eerste sporen 
van de nieuwe codering gevonden op poststukken vanaf 20 januari 1998 wat heel nonnaal is 
want de geïnstalleerde machines waren allemaal nieuw en men kon voor 2.3.1998 zeer 
eenvoudig proeven doen . 

. SORTEERMACHINES VOOR FN (=formaat normaal 

Materiaal : 7 Sorteermachines OCRNCS « Compact Star Alcatel Bell Telephone » 
Deze 7 machines zijn verbonden met 40 video leesapparaten opgesteld 
In de video-zaal 

• Waarvan 5 machines voorzien van een enkele briefingang (zijnde Nrs.2 -
3 - 4 - 5 en 6 ) met 148 stapelaars waarvan 2 voor « overlaad » en 1 
voor « rebut » of onbestelbare poststukken 

i\l;i:mdblad K.V.B.P-Srudiekring. nr. ~Sl - november 1998 
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Postmechanisatie in België (vervolg) B I M 85 ( 127Idecember1999) 

Postmechanisatie België- Brussel X 2 15:43 05/11/98 

• En 2 machines (Nrs. 1 en 7) voorzien van een dubbele ingang - langs de 
tweede ingang worden deze poststukken gesorteerd die reeds voorzien 
zijn van een opgedrukte postcode in een ander sorteercentrum( bv UKA). 
met 172 stapelaars waarvan 2 voor « overlaad » en 1 voor rebut of 
onbestelbare poststukken 

Behandelde hoeveelheid of maximum capaciteit : 38.000 poststukken per uur. 

lndexerina: met roze spuitinkt (via IJP = lnk Jet Print) 10 Puntjes 2 Domino Boopack 

Nota : deze roze spuitinkt moet in de machine verdund worden tot een 
bepaalde viscositeit (=vloeibaarheid). Dit gebeurt door electrische 
hoogspanning die in de machine word gemaakt van laagspanning. Daar in 
de laagspanning van het net steeds schommelingen opt;reden zal de 
hoogspanning hierdoor eveneens wijzigen. Deze wijzigingen hebben tot 
gevolg dat de puntjes van de indexering groter of kleiner kunnen worden 
of dat de schrijfrichting recht of scheef kan worden. Alle variaties die 
optreden zijn zuivere toevalligheden en bijgevolg niet verzamelwaardig. 

Proefperiode 

Zonder IDK =identificatiekenmerk of opgeven van het nummer van de machine 
Enkelvoudige kodering : 19.01.1998 

Met IDK =identificatie voor de kodering 

Sporen van « 1 » : 27 .01.1998 

Wijzigingen va.n Indexafdrukken 

Machine N° 1 Laatste dag met 1 O punten ? ?.03.98 

Eerste dag met 8 punten ? ?.03.98 

Machine N" 2 Laatste dag met 10 punten 12.03.98 

Eerste dag met 8 punten 13.03.98 
-
Machine N°3 Laatste dag met 1 O punten 19.03.98 

Eerste dag met 8 punten 19.03.98 

Machine N° 4 Laatste dag met 10 punten 9.03.98 

Eerste dag met 8 punten 13.03.98 

Machine N° 5 Laatste dag met 10 punten 13.03.98 

Maandblad K.V.B.P.-Srudiek.-ing. nr. 281 - november J 998 1 s 
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Postmcchanisatie België- Brussel X 3 15 43 05/11/98 

Eerste dag met 8 punten l 19.03.98 

Machine N" 6 1 
Laatste dag met 10 punten 13.03.98 

1 Eerste dag met 8 punten 1 17.03.98 
1 

1 

1 

Machine N" 7 1 Laatste dag met 10 punten 
1 ? ?.O ?.98 

Eerste dag met 8 punten Waarschijnlijk bij in dienst 
stellen 

** Alle voorbeelden van de nieuwe coderingen werden afgebeeld op blz.6 

Wijziging van IDK (Identificatiekenmerk) 

Vanaf Maandag 27 april 1998 worden de Identificatiekenmerken (IDK) ge'Nijzigd in 

Operator Identificatie kenmerken (= IDKO) . Voor het begin van zijn eerste 
werkdag in de Videokamer (waar de 40 Video's staan opgesteld) moet de operator zich 
aanbieden bij de verantwoordelijke . Deze zal in de computer het identificatienummer van de 
operator ingeven. Dit nummer wordt dan de persoonlijke code van de operator en zal steeds 
uit drie cijfers bestaan waarvan het eerste cijfer de aanduiding geeft van de vakatie 
(=werkperiode) waarin de operator werkt. Deze code wordt definitief toegekend. Vanaf nu 
zal het niet meer mogelijk zijn uit de index af te lezen op welk toestel de brief werd 
gecodeerd. Enkel met de computerlijsten die een tijdje worden bewaard kan men de 
operator terugvinden. 

v kaf a 1eo we rk . d ~peno e IDKO nummers 

MORGEN j IDKO van 001 tot 199 

AVOND j IDKO van 200 tot 399 

NACHT j IDKO van 400 ~ot 599 

OPLEIDING & VORMING l IDKO van 900 tot 999 

Vertdar1ng van afkortingen : 

235 mm) 
FN = formaat normaal (genonnaliseerd formaat min. 90 x140 mm - max.120 x 

GF = groot format (groter dan 120 x 235 mm) 

IDK = Identificatiekenmerk 
IDKO = Identificatie Kenmerk Operator 
IDKM = Identificatie Kenmerk Machine 
IDKP = Identificatie Kenmerk Proef of Proefperiode 
IDKV = Identificatie Kenmerk van de Video 
UKA = Uitreik.ingsKantoor A 

B. lsoRTEERMACHINES VOOR GROOT FORMAAT) 

· · · ··· ..::..:.~.: v \ ~ .., ~-. :: .·.-:.. -·· ~C' • .••.•• "":..._". • ao~ 

1 

1 

1 
! 

i 
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Postmechanisatie in België (vervolg) B / M 87 ( 127 I december 1999) 

Postmechanisatie België- Brussel X 4 15:43 05/11/98 

Materiaal : 3 machines TOP ( Trieuse Objet Plat) van Alcatel Bell Telephone (ABT) 

Werkino : Sorteren en identificeren van Din A 4 en CS formaten. 

Samenstelling : 3 automatische en 1 manuele lessenaar 
Nummering van 01 tot 12 

Transport ketting en 150 uitgangskanalen 
De 40 video's in pool kunnen tussenkomen in funl<tie van de te behandelen 
poststukken. 

Hoeveelheid te behandelen stukken of maximum capaciteit: 18.000 per uur en per machine 

Indexering : door inl<tspuit ( Inkt Jet Printing) maar met zwarte inkt ( l!.I J>Eo:J ET - US~) 

Plaatsing : Rechter onderhoek, 18 mm van de onderste boord en 20 mm van de rechtse 
kant. 

Proefperiode : 

G 01 -Eerste datum gezien op poststukken21.10.97 Machine 1 -Lessenaar 1 
Machine Il -Lessenaar 1 G 05 - Eerste datum gezien op poststukken17.11.97 -

19.11.97 
Machine 11 - Lessenaar 3 G 07 - Eerste dag gezien op poststukken 18.11.97 

Nieuwe Identificaties Eerste datum gezien op poststukken 
02.02.1998 -Tabel van prestaties 

N° Lessenaar Machine Machine Machine Opmerking 
N° 1 N° Il N" 111 

1 ldent G01 ldent GOS ldent G09 Manueel 

2 ldent G02 Jdent G06 ldent G10 Auto 

3 ldent G03 ldent G07 ldent G11 Auto 
4 ldent G04 ldent G08 ldent G12 Auto 

"' 

Voorbeeld: 

A B c 

Verklarina : Zone A = een volgnummer van het behandelde stuk : heeft geen enkele waarde 
Zone 8 = de aanduiding van de dag waarop het stuk werd behandeld 
Zone C = deze omslagen werden door de OCR lezer ingelezen en naar de 

uitgangskanaal vervoerd ( de manuele lessenaars coderen 
Rechtstreeks) 

a 

Opmerking : de computer van iedere machine heeft in zijn geheugen 1.000.000 beelden per 
dag en dit gedurende 7 weekdagen. leder beeld komt overeen met het volgnummer (Zone A} 

!'v1aanàblad K.V.B.P.-Srudiekring. nr. 281 - november 1998 20 
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Postmechanis.atie België- Brussel X 5 1543 05/11/98 

C. SORTEERMACHINE KLEINE PAKJES & 

BUNDELS 

Materiaal : 1 machine met platform KOSAN CRISPLANT ? ,Denemarken 
Met 2 x 6 lessenaars tegenover elkaar, 342 trechteruitgarigen 

Maximum capaciteit: 12.000 stuks per uur. 

Coderingsprocedure : Bij aankomst worden de pakjes of bundels vasrgenomen en indien er 
een barcode opstaat dan wordt deze gescand (=gelezen) Zonder barcode zal de operator 
het pakje of de bundel coderen en het op de weegschaal plaatsen voor verzending. 

D. Opzetmachines en afstempelmachines 

Materiaal : 2 Opzetmachines ( CFC = Culling Facing Cancelling) van (AEG nu) SIEMENS 
met 2 Klüssendorfafstempelingen per machine (dus 4 afstempelingen volledig identisch). 

Werkwijze : De FN (normaal formaat) omslagen worden via transportbanden in een trommel 
verzameld. Deze trommel heeft binnenin lamellen op 6 mm afstand zodat enkel de 
omslagen van max. 5 mm tussen de lamellen vallen en dus per dikte geselecteerd zijn. 
Daarna worden deze omslagen opgezet zodat alle omslagen met de frankering in dezetfde 
richting voor de afstempelkop komen.Dan worden de omslagen afgestempeld.Als laatste 
bewerking worden de omslagen gesorteerd volgens type: prioritaire fosforescentie,niet
prioretaire fluorescentie,postcheck omslagen.onbestelbare stukken. 

Maximum capaciteit :32.000 omslagen per uur. 

Afstempeling : Klüsseldorf met Nederlandse prioriteit BRUSSEL X BRUXELLES voor de 4 
stempelkoppen. In de brugstempel staat onderaan de afbeelding van een omslag. 

(Dit artikeltje werd oocspronkelijk in ~t frans geschreven door de heer Jean Rensonnet van de Groupe D"Etude Ultra Violet et 
Automatisation PosU!le op 19 juli 1998" en verscheen onder zijn verantwoordelijkheid. De proef tot vertaling en de bijwerli:ing 
na een bezoek aan Brussel X werd gemaakt door Désiré ACKET te Kapellen die niet verantwoordelijk is voor de inhoud van het 
artikel en de juistheid van de informatie (zonder deze juistheid daarom in twijfel te willen trekken) 
DACKET. " 

Maandblad K.V.B.P.-Studiekring. nr. 281 ·november 1998 21 
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Postmcchanisatie Btlgië- Brussel X 6 20:46 19/10/98 
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Postmechanisatie in België (vervolg) B I M 90 ( 127 I december 1999) 

I s c Bruxelles x Brussel 
adendum bij artikel ISC Bruxelles X Brussel in Maandblad Studiekring Nr.281november1998 
blz 17. 

Vanaf 26. 11. 1998 wordt op de 7 Sorteermachines voor FN (formaat normaal) van « Compact 
Star Alcatel Bel/ Telephone J> het IDK (ldentificatieKenmerk) als volgt gewijzigd. Er verandert 
niets aan de machines, enkel het DOMINO (inkjetspuitsysteem) wordt anders geprogrameerd. 
Alle coderingen beginnen met drie cijfers gevolgd door de postcode. De ontcijfering van de 
eerste drie cijfers is als volgt : 

Eerste en tweede cijfer= dagaanduiding van de behandeling 
Derde cijfer= nummer van de sorteermachine 

1 
1 

1 
1 

1. . .... " ............... . 

2. ······················· 

3 ............. " ........ . 

4. ······················ 

.·· .. -- .. ·-. 
: ": .·· .--· 

·-· ... ·--

. :-: _.··. ": ·-

. .. 
: .... ': : ._ __ 

-· ." ·-· 

.. 
1 1 
i i 

; ' 
i i 

r ' i i . ; 

1. 0 3 2 =datum van behandeling was hier 3.12.1998 (tweede cijfer) en de machine N°2 (derde 
cijfer)- operator was 423 (nachtvacatie) 

2. 0 2 2 = datum van behandeling was 2.12.1998 (tweede cijfer) en de machine was N°2 (derde 
cijfer - operator was 505 (nachtvacatie) 

3. 01 2 =datum van behandeling 1.12.1998 (tweede cijfer)en de machine N°2-operator 913 in 
opleiding 

4. 2 7 2 =datum van behandeling 27.11.1998 (eerste en tweede cujfer) zonder tussenkomst van de 
video en rechtstreeks gelezen en getriëerd door de OCR 



Postrnechanisatie in België (vervolg) B I M 91 ( 127 I december 1999) 

1'11stmcch.ini"<!1ic Bel~ië - BnL~scl X 7 26101n114:46 

r 

Opmerking : De omslag op voorgaande blz werd afgestempeld op 2.12.1998 te Liége 1 en slechts behandeld 
door de sorteermachine N° 2 op 3.12.1998 (zie codering 0 3 2). Dit is nu mogelijk zonder de briefwisseling om 
deze reden zoals vroeger te onderbreken. 

2 de Wijziging van IDK vanaf 12.12.1998 

.: ".-: ·•· 
l C=~·· .. ··.:·. ·::: --~~ 

'···· 1.- ··-· 1 1 Il 1 1 1 / 1 1 1 

1 ! 

l 1 1 J 
' ; 

6. 1 6 K =datum van oehandeling was 16. 12 1998 (eerste en tweede cijfer) op sorteermac~1ne N° 4 

(de letter K--zie tabe! hierna) -door operator 223 (avondvacatie}. 
7. 1 5 L =datum behandeling 15.12.1998 (eerste en tweede cijfer)- op sorteermachine N° 4 (de 

letter K - zie tabel hierna) - door operator 433 (nachtvacatie). 
8. 1 2 D = datum behandeling 12.12.1998 (eerste en tweede cijfer) op sorteermachine N°2 (de letter 

0 ( zie tabel hierna ) 

Tabel y_;;,i_n de 2d" Wijziging 

Vacatieaanduidingen 

Machine N" 1 Machine N"2 Machine N.3 

A Morgen D Morgen G Morgen 

B Avond E Avond H Avond 

c Nacht F Nacht 1 Nacht 

Nachine N"4 Machine N"5 Machine N"6 

J Morgen M Morgen p morgen 

K Avond N Avond Q Avond 

L - Nacht 0 Nacht R Nacht 

Machine N"7 

s Morgen 

T Avond 

u Nacht 
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·" 3 de Wijziging van IDK (voorstel) 
(Datu'm -Machine en vacatie aanduiding) 

-·-
MORGEN AVOND NACHT 

1----------------t----- ------...-----------------------
ldent. Machine N" ldent. Machine N" ldent. Machine N" ·---------·--+-----------------------------------

A H 1 0 1 

6 2 2 p 2 

c 3 J 3 Q 3 

R 4 

j 

r-o-·--L------1---K----4------t--------~-------
1 

~---------· --·---""----- ----------------·------------ ... 
E 5 L 5 s 5 --------·-··-- ------+-----------------· ··------+-------· ------·-- -·· ·-

-------------+-----------1----------------
F 5 M 5 T 5 -

G Î N 7 u 7 

.. 

_--A PRIOR~ 
- ' ~ -

0-c:: sr.. it-l 

1111111 1111 Gm11 .: .-.. -. 
~" ~-·"; ' ..._._. 

Opmerking: Indien het IDKO of operatomummer bv.420 dat verwijst naar de nachtvacatie en de L 
van O 3 L eveneens naar de nachtvacatie dan is deze omslag volgens de 3 de Wijziging gecodeerd. 
Hier is dat niet het gevál want dan moest het zijn 0 3 S. 
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1 
1 

U KA MONSX 
(Uitreikingskantoor MONS X) 

1. GEÏNTEGREERD KOMPAKT SYSTEEM : 

Bestaande uit 5 kompakte kodeerlessenaars (van Bell Telephone Manufacturing Company) 
aangesloten op een sorteer sorteermachine (CLSM = Compact Sorting Letter Machine) met 156 
sorteervakken of u1tgangsstapelaars. 

De KPK's: Bestaan uit de HOOFDLETTER M gevolgd door de cijfers 01 t/m 05 
(dus M01 .M02 tot MOS) 
Kleur van de KPK is steeds ROOD. 
Stempel is van metaal en komt op de adreszijde van het poststuk. 

Het is een rolsysteem waardoor de stempel steeds na ong.90 mm terugkomt. 
Afstand van de onderrand van het poststuk is 20 mm. 
Letterhoogte is S mm 

l ngebruik stel! ing · 15.12. 1986. 

2. GEÏNTEGREERD KOMPAKT SYSTEEM AANGEVULD MET INDIVIDUELE 
KOMPAKTE KODEERLESSENAARS : 

Bestaande uit 5 kompakte kodeerlessenaars (kenmerken zie hierboven) en 3 Individuele 
Kompakte Kodeerlessenaars(eveneens van Bel! Telephone Manufacturing Company) 

S19 werd op 20.06.1983 geplaatst te Seraing 1 
S27 werd op 30.10.1985 geplaatst te Nivelles 1 
S29 werd op 30.10. 1985 geplaatst te La Louvière 1 

Wanneer deze Individuele lessenaars naar MONS X of MONS 1 (Sectie2 ) werden overgeplaatst is 
ons niet bekend. 
Voor de kenmerken verandert niets (zie hierboven\ 

3. GEÏNTEGREERD KOMPAKT SYSTEEM AANGEVULD MET INDIVIDUELE 

KOMPAKTE KODEERLESSENAARS MAAR de KPK'S in Zwarte Inkt. 

Midden Maart 1998 ziJn de voorraden van RODE INKTROLLET JES op en zal men Zwarte Inkt van 
de afstempelmachines gaan gebruiken 
Intussen is de voorziene wijzing van MONS X naar MONS 1 (Sectie 2) met heel veel vertraging 

uitgevoerd en zal voortaan MONS 1 toegevoegd worden aan het ISC CHARLEROI X. 
Voor de overschakeltng van Rode naar Zwarte inkt beschikken we over de volgende gegevens 

N" Lessenaar ROOD Zwart Opmerkingen 

Laatste Eerste Laatste 
datum Datum Datum 

M01 20.03.98 3.04.98 16.9.98 Deze KPK is erg versleten 
M02 4.05.98 7.07.98 16.9.98 
M03 20,03.98 30.03.98 15.09.98 
M04 27.01.98 12.03.98 16.09.98 
MOS 17.02.98 30.03.98 16.09.98 

s 19 - - Deze lessenaar is sinds lang niet meer in aebruik 

s 27 13.01.98 2.06.98 16.09.98 
·-s 29 - 16.01.98 31.08.98 
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Po;tmcchams.1t11! Belgi<' -1 )1n:rsc 

4.Nieuwe Installatie MONS 1 -Sectie 2 - 24.09.1998 

Het bestaande materiaal van BTMC geïnstaleerd op 13. 03. 198 9 . wordt vervangen door een 
PHILIPS P.S.1090 System 6/6/54 . Deze installatie werd op 12.11.1998 geplaatst te BRUSSEL 
8 en op februari 1996 opnieuw geïnstalleerd te BRUSSEL-BRUCARGO. De derde verplaatsing begint 
op 21.09 1998 en opgestart op 24.09.1998 te MONS 1 -Sectie 2 

Kenmerken · PHILIPS PS 1090 - 6/6/54 
KPK 66î Urn 666 

Door inktspu1tsysteem 
Kleur · oranie 
Plaats :onderaan op ong. 10 mm van de rand en ong 20 mm voor de PO$tccde 

----------------- - .. " .. --- ····-- ·-----

Melle C. RENSONNET 

rue Provinciale 77/2 

1301 BIERGES 

1 1 1 1 1 1 ! 1 1 j 1 

-.---.-.:::.:- ._ ..... _,;:.;.. --..:.:=:r-- -· .- ·-·~---------- -""----------

Nota ;De gebruikte afstempelmachines zijn : 
"'. een Flier afstempefmachine model F -serie N° 87F 1496 in dienst sinds 9 02 1 989 
L.. Een KLUSSENDORF type 637100 264 in dienst sinds 21.12.1988 
3. Een PITNEY-BOWES te MONS 5 in geval van overbelasting of voor depannagE: 
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Kompakte Kodeerlessenaars UKA 

PHILIPS PS 1090 
(Situatie op 1.1.1999) 

' 'CK.\ Type machine Startdatum 

Aarschot 1 3:'24/00 0310919 I 
\Vavre l 3/24100 22/06/92 
Leu\'en l (ex Leuven X) 3/24/00 24/09193 

J Arlon 1 3/24,'00 07112/93 
! Mol 1 3!24/00 22106192 
! Deurne 1 3/24/00 25/l l/94 
! Dinant l (_ex Deurne 1 ) 3/24/00 
j Brugge 1 5/06/54 11/10/91 

Sint Niklaas 1 3/06/54 17 Il 0/91 
Oostende 1 5106154 18110/91 
Brucargo (ex Bruxelles S) 6i06/54 /c2/gG 

' - . 
1 Bruxelles S 6/06/54 08/11/91 
i i\fons 1 (ex Brucargo) 6/0ö/54 24.'09i9S 
1 Kortrijk l (ex Bmxelles 1) 6/06.154 

1 Bruxelles l 8106154 20/12/91 
Hasselt (ex Bruxelles 4) 8106154 

1 Bruxelles 4 8106i54 16/04/92 
1 Bruxelles 5 8106154 05111 /92 
l Namur l (ex Bruxelles S) 8/06/54 14/01.:99 
! Bruxelles 3 5106154 15/l 0/91 
j Libramont (ex Bruxelles 3) 5/06/54 
. Nivelles l 3/06/54 29/] 1196 
j Tournai 1 3106154 08/07/93 

1 

KPK Yan KPK tot 

561 563 
581 583 
591 593 
601 603 
611 613 
621 67.., _.) 

621 61.., 
~.) 

631 635 
641 6'1"" "T) 

651 655 
661 666 
661 666 
661 666 
671 676 
671 678 
681 688 
681 688 
691 698 
691 698 
701 705 
701 705 
711 713 
721 723 
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A N T W E R P E N X 

vanar november / december 

l 9 9 J 

Coding identification code 

I' I , : (r.;:; 

i 11/. ll•t-l ,· é, 'r "I "P.-J( ll>t ~ '· l, ·, "! 
C.: i\· i'.:: 
~> , " AM. ., ;. f.~f il; ( 

Night -:::;r(' i< 
".:,;.-,<Mr;c[ cl: f ' ~' "'" j,,... . -

vcd 1 761 781 801 . 

vcd 2 762 782 802 
-vcd 3 763 783 803 

vcd 4 764 784 804 

vcd 5 765 785 805 -

vcd 6 766 786 806 

vcd 7 767 787 807 - -""t_--

vcd·8 * .. 768 788 808 
.· . . " ~ :...ç:-

vcd 9 769 789 809 

vcd 10 770 790 810 

vcd 11 771 791 811 

vcd 12 772 792 812 

vcd 13 773 793 813 

vcd 14 774 794 814 

vcd 15 775 795 815 

·~1\~~ ~~~*~~r~~~'f.~i;~1 7~~ii~1iJ :~!~l~ît~·:~~;§ ~1i;~'7~· "ft"'h""~---
fitt'l.~~~~-=~:~~~~: 

OCR 1 777 797 817 

OCR 2 778 798 818 

OCR 3 779 799 819 
-


