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In dit nummer aandacht voor de uitingen op beschadigde poststukken.

UV blz. 544 ( 121/mei1998)
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Verenigingsnieuws

UVeetje
Z.Oals aangekondigd in de vorige UV is er op de laatste bijeenkomst in Utrecht gediscussieerd over de
invulling va.n d;e. middagen tijdens onze vergaderingen. Hieruit zijn voor de rest van dit jaar een aantal
voorstellen naà.r:v._oren, gekomen. Zo zal op de bijeenkomst in juni aan de hand van de documentatie
van een van ont.e leden dieper in worden gegaan op de Transorma. In september neemt een van onze
leden zijn verzameling mee en aan de hand van vragen die hij heeft proberen de andere aanwezigen
hem te voorzien van informatie. Op deze wijze steekt iedereen hier wat van op. Tot slot zal in
september door een aantalleden getoond worden wat er is op het gebied van postcode slogans uit het
buitenland. Ik denk dat op deze manier een zinvolle invulling wordt gegeven aan het middag
programma. Het is nu aan ons om er voor te zorgen dat er voor de komende jaren, aangevuld met af
en toe een lezing, voldoende onderwerpen aan worden gedragen.
Peter de Vries
Bestuursverkiezing.

In het kader van de roulerende bestuurs samenstelling is in 1998 de verkiezing van de penningmeester
aan de beurt. De huidige penningmeester stelt zich herkiesbaar, zij het voor zijn laatste termijn! Dat
betekent dat hij eind 2000 zijn penningmeesterschap definitief zal beëindigen. Wellicht een goede
gelegenheid om na te gaan of er onder u wellicht iemand aanwezig is die deze functie op zich wil
nemen. Mocht dat zo zijn, meldt u zich dan nu reeds aan bij het bestuur zodat er nog ruim tijd is voor
inwerken en overdracht van kennis en de financiële stukken.
Uiteraard kunt u zich ook nu reeds aanmelden voor de functie van penningmeester. Dat kan tot 15
september 1998 bij het bestuur. Tijdens de bijeenkomst van 26 september 1998 zal de
bestuursverkiezing plaatsvinden.
Contributie 1998 ongewijzigd.

Contributie voor 1998 blijft ongewijzigd op NLG 30,--. Wij verzoeken u dit bedrag tijdig over te
maken op girorekening 17.26.913 ten name van Penningmeester Studiegroep voor Postmechanisatie
te Haaksbergen. Buitenlandse leden kunnen het beste een Eurocheque opsturen op naam van D.
Yspeerd, Fazantstraat 125 te 7481 BJ Haaksbergen. Let wel: de Eurocheque uitschrijven in
Nederlandse valuta en de cheque niet op naam van "Penningmeester Studiegroep zetten!!!
Volgende bijeenkomsten van de Studiegroep.
De eerst volgende bijeenkomst van de Studiegroep wordt gehouden op zaterdag 13 juni in een van de
zalen van het gebouw van de Nederlandse Bond van Filatelisten Verenigingen in Utrecht. De
convocatie voor deze bijeenkomst wordt u tezamen met UV 121 toegezonden. De overige
bijeenkomsten in 1998 zijn op 26 september en 19 december ook in Utrecht.
Correctie op bladnummering in UV 116.

Ondanks alle correcties in het vorige UV tijdschrift blijkt een oplettende lezer toch nog een foutje te
hebben ontdekt. Hartelijk dank daarvoor! Bladnummering CH / M14 (116 / februari 1997) moet zijn
CH / M35 (116 /februari 1997). Wilt u dat s.v.p. in uw documentatie wijzigen?
Dankzegging.
De redactie dankt een ieder voor zijn/ haar medewerking aan het tot stand komen van dit UV tijdschrift
in de vorm van tekstbijdragen en/of korte meldingen. Met name dank aan Dhr. van Vliet voor een
aantal bijdragen.

UV blz. 545 ( 121/mei1998)

Kort mechanisatienieuws Nederland
Nieuw postaal etiket:
Door PTT Post is een nieuwe postaal etiket in gebruik genomen met betrekking tot de bestelling van
de post. De tekst luidt: LET OP! / opnieuw bestellen en/of doorzenden.
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afbeeldingnieuw postaal etiket

Giro-envelop buitenland:
Door de Postbank NV is een nieuwe giro-envelop buitenland in gebruik genomen. Ook deze is
voorzien van een barcode en KIX.
Postzegel niet nodig

POSTBANK16tJ

Il 1 Il
Postbank N.V.
Girokantoor Arnhem
Internationaal Betalingsverkeer
Antwoordnummer 2
6800 PB ARNHEM
•111•h 111 ll 111l 11 1t il• 1•1ll

afbeelding giro-envelop buitenland.

Kort mechanisatie Nederland (vervolg)

UV blz. 546 ( 121 /mei 1998)

Postcodekader:
Bij een aantal licentiehouders van enveloppen met postcodekaders zijn onjuistheden aangetroffen. Het
gaat hier om de verticale 6 puntlijntjes tussen de cijfers en letters van de postcode. Bij het eerste
voorbeeld komt dit lijntje in zijn geheel niet voor. Het betreft licentienummers 22 fe en 22 fj. Van deze
licentienummers zijn ook juiste enveloppen met postcodekaders bekend .
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afbeelding kaders voorbeeld 1
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afbeelding kaders voorbeeld 2

Bij het tweede voorbeeld zijn er om de twee postcodekader vakjes 6 puntlijntjes aangebracht. Het gaat
hierbij om licentienummers47 ec, 47 fc en 47 fd.
Er zijn ook twee nieuwe licentienummers ontdekt met verticale 7 puntlijntes. Het betreft licentie 78 fj
en 78 fd.

,..-.

Nieuwe brievenbus aanduidingen:
Binnenkort zullen de aanduidingen op de brievenbusgleuven veranderen. Aan de rechterkant komen
de postcodes te staan van het sorteergebied waar de brievenbus bij hoort (bv. voor Den Bosch
postcode 5000 tot en met 6499). Op de linker gleuf komt een aanduiding met als tekst "overige
postcodes". Op zich zou deze verdeling bij de brievenbussen voor de automatische verwerking van de
post geen invloed moeten hebben. De machines kijken alleen naar de postcodes en maken geen
onderscheid in postcode gebieden.

Expeditieknooppunt Haarlem gesloten:
Nadat het EKP in Sittard op 31 januari 1998 al dicht is gegaan is kort daarop ook het EKP Haarlem
gesloten. De precieze datum is niet bekend maar licht rond eind februari 1998. Sinds november 1997
is men al begonnen de post die normaal in Haarlem verwerkt werd over te hevelen naar het nieuwe
sorteercentrum brieven in Amsterdam.

Sluiting EKP's:
Nu een aantal van de EKP' s is gesloten (Roosendaal, Leeuwarden, Groningen, Arnhem, Sittard en
Haarlem) zou het voor de aan scherpen van de lijst van codeerplaatskentekens goed zijn als er zoveel
mogelijk informatie aan de redactie van UV wordt doorgegeven van bij leden bekende laatste data van
gebruik van poststukken die via deze EKP's zijn gelopen en voorzien zijn van een KPK. Deze
informatie graag voorzien van een duidelijk leesbaarcopie van de betreffende poststukken.

Antwoordkaart PTT Telecom / Business Center:
In het Business Magazine van PTT Telecom van maart '98 is een antwoordkaart opgenomen met aan
de ene kant een KIX en het adres waar de kaart naar toe wordt gezonden en aan de andere kant een
index van de relatie aan wie het magazine is toegestuurd. De index is bedoeld om antwoordkaarten
snel te kunnen verwerken.

Nighttown B.V.

P. Bottema

Postbus 25080
3001 HB
ROTTERDAM
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Kort mechanisatienieuws buitenland
Zwitserland: 4-State code op groot formaat post.
InZwitserlandisinhetsortercentrumZürich-Sihlpostdeautomatischverwerkingvangrootformaatpostaleen
feit. De A4-formaat post wordt verwerkt met Alcatel + Müller-Martini apparatuur enkrij gt op de voorzij de
een zwarte 4-State code opgespoten (inkjet systeem). Zie afbeelding (alleen de relevante delen van het grote
poststuk zijn uiteraardaafgebeeld!). Wie meldt meer van dit soort post uit Zwitserland?

P. P.
1110 Marges

Herm
Max SCHEIDEGGER
Hauptstr. 41

A. MEIGNIEZ
5, av. du Moulln

5024 KÜTIJGEN

Case postale 199

CH -1110 MORGES
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België: Verwarring bij een Transormastuk uit Gent.
Een enkele keer geeft de omschrijving in de veilinglijst aanleiding tot een postmechanisatie discussie.Een
voorbeeld hiervan is kavel 56 in veiling 109 (september 1996) dat als volgt omschreven werd: "BKT met
Transormistidentificatiekenteken van Gent:" AU" ((zwart). Datum: 9-2-1948".
Het bijzondere van dit kavel is dat het een T ransormastuk is van een zeer late datum: februari 1948. In zijn
standaardwerk" de Postmechanisatie in België" meldt D. Acket op pagina 129 dat de laatste datum van een
dergelijk stuk24januari1948 is. Hetveilingstukzouduseen verlenging van de gebruikssperiode documenteren!.
Nadere bestudering door de koper van het datumstempel leverde echter een teleurstelling voor hem op: de
maandinhetstempelbleekl1948tezijnenniet111948.Achterdemaandaanduiding"I"blijktnogeenstreepje
te staan van onduidelijke herkomst! !
Uitditvoorbeeldblijktweereenshoevoorzichtigwemoetenzijnmetdemeldingvanbijzonderevondstendie
afgeleid worden van (soms onduidelijke en vage) datumstempels.
Ook is het ene aansporing voorinzenders van veilingkavels om zeer nauwkeurig met de kavelomschrijving om
te gaan omdat anders kopers van "zeldzame" stukken een regelrechte miskoop doen.
Overigens: in het geval dat u als koper zoiets overkomt hebt u altijd het recht het stuk te retourneren! Het
veilingreglement zegt in artikel ?daarover het volgende: "Eventuele reclames over kavels worden binnen een
week na ontvangst van de kavels door de koper, ingewacht. Bij alle reclames moeten de desbetreffende
kavels in dezelfde staat waarin ze gekocht zijn, teruggezonden worden".
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Mechanisatiepostzegels· en,-stempels
Denemarken: nieuw type machinestempel.
Als vervolg op het artikel in UV 120 over de Deense stempels met "Postcenter" aanduiding, is hieronder een
machinestempel afge beeld met deze aanduiding in het datumdeel. Wat echter meer opvalt is de sprekende
gelijkenis van de golflijnen met die van onze eigen Nederlandse sorteercentra! Weet iemand om welk type
stempel c.q. welk typemachine hethier gaat?

Noorwegen: stempel met "Postterminal" aanduiding.
Nu we toch met stempels bezig zijn: uit Noorwegen wordt een stempel gemeld met de aanduiding:
"Postterminal'1, hetgeen ongetwijfeld een sorteercentrum is. Wie kent meer van dit soort stempels uit
Noorwegen?

P....m..Kranlciert
Affranchl à forfait
Affrancato in blocco

A

Zwitserland: stempels met "Briefzentrum" aanduiding.
.._~~~~~~~~~~--

In Zwitserland is vanaf 1-1-1998 de Post ook geprivatiseeerd. Men heeft deze gelegenheid te baat genomen
en een groot aantal stempeltypen gewijzigd. Er staan nu de volgende inschriften in het datumgedeelt:
Briefzentrum -- Centre Courrier -- Centro Lettere ofBriefzentrum Massenannahme -- Depot en
nombre -- Impostazione in massa. Een paar van dit soort stempels is hierboven afgebeeld. Verder kan uit
Zwitserlandooknoghetgebruikvaneenbarcodegemeldwordenwelkedientomeenbepaaldecategoriepost
in de opzet-stempelmachine uitte sorteren omdat ze niet gestempeld hoeft te worden. Zoals u weet kennen we
dit fenomeen ook in ons land.

Polen: briefkaart met postcodekader als zegelbeeld.
De postcodeslogan op de Poolse briefkaart afgebeeld op UV blz. 54 3 ( 120 I februari 1998) is door een van
onze leden vertaald! De tekst luidt: "de brief (zending) met het opgegeven postcode adres bereikt de
geadresseerde sneller" De pijl waarin deze tekst staat wijst daarbij naar de vijfvoorgedrukte postcodevakjes
in het adres.
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Alg. 84 (121 / mei 1998)

Beschadigde post.
Zoals u inmiddels wel weet, is er een trend in de automatische postverwerking te bespeuren om steeds functies
in éénapparaa te combinerent. Ook de verwerkingssnelheid per apparaat is duidelijk stijgende. Dit alles heeft
tot gevolg dat poststukken steeds meer volautomatisch getransporteerd worden tussen de verschillende
apparaten en binnen één apparaat. Dat ditnietaltij d volledig vlekkeloos gebeurt zal uniet verbazen. We kunnen
bij de automatisch postverwerking dan ook een fraaie collectie "rampenpost" bij elkaar brengen. Het aardige
daarvan is datde postadministraties er alles aan doen om de schade te beperken enmen verpakt de beschadigde
post dan ook opnieuw in allerlei type kunststofhoezen en stuurt de stukken met een begeleidend schrijven
verder naar de geadresserde. In het navolgende ziet u een paar voorbeelden.
Beginnen we in Nederland. Daar worden beschadigde poststukken in een plastic zak geseald (zie afbeelding
1). In afbeelding 2 een voorbeeld van een excuusbrief.
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Afbeelding 1: Nederland: beschadigde brief in een plastic hoes verpakt.
UitEngelandkomtookeenplastichoeswaaarineenbeschadigdpoststukgesealdisenwaarbijdebegeleidende
tekst op de zak zelfis gedrukt (afbeelding 3). De tekst luidt:

Geachte klant
Het spijt mij zeer dat de ingesloten brief beschadigd is in onze briefsorteerapparatuur.
Hoewel wij alles doen om een dergelijke beschadiging te voorkomen, gebeurt het afen toe toe vanwege
de enorme hoeveelheid post welke verwerkt wordt.
Indien u denkt dat er iets van de inhoud de brief vermist wordt, wilt u de envelop dan aub aan ons
retourneren tezamen met deze hoes en wij zullen een onderzoek starten.
Accepteert u aub mijn oprechte verontschuldigingen voor de ergenis en het ongemak dat dit voorval
bij u heeft veroorzaakt.
Hoogachtend

Uw Zorgmanager.

Postmechanisatie algemeen (vervolg)
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post

. . . . ··
"

Uw kenmerk

Uw brief van

Ons kenmerk

Telefoon

8814q.a

(073) 629 43 96

Bijlage(n)

Datum

Onderwerp

2

Beschadiging poststuk
Geachte mevrouw/mijnheer,

Een belangrijk àeel van àe àagelijkse poststroom wordt: machinaal v.:r.Nerkc.
Incidenteel worden poststukken als gevolg van die machinale verwerking
beschadigd~ Zo ook bijgevoegde postzending.
verdere vertraging te voorkomen meen ik er goed aan te doen u de zending
onder omslag toe te zenden.

Om

Voor het eventueel hierdoor voor u ontstane ongemak bied ik u mijn verontschuldiging aan.

J.T.M. van Schijnde
Manager sorteercentrum

Expeditieknooppunt
's-Hertogenbosch
Parallelweg 21-24
5223 AL 's-Hertogenbosch

Telefoon (073) 629 42 94
Telefax (073) 622 15 82

Correspondentieadres:
Postbus 99234
5200 NA 's-Hertogenbosch

PTT Post BV
Reg.nr. 124700
K.v.K. 's-Gravenhage

Afbeelding 2: Nederland: excuusbrief van het EKP 's-Hertogenbosch voor het beschadigd raken
van een poststuk.

Postmechanisatie algemeen (vervolg)
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Royal Mail

Customer Care
63 Newton Street
Manchester M1 1AA

Oear Customer

r-am very sorry that the encfosed letter has been
damaged in· our letter sorting machinery.

r

AJthough we do all we can to prevent such damage it does
occasionally occur because of the vast volume of mail
processed.

lf you think any contents of the letter are missing as a
result of the damage, please return the envelope to us,
together with this wrapper, and we will arrange for
investigations to be made.
Please accept my sincere apologies for any annoyance or
inconvenience you may have been caused.
Yours sincerely
· Customer Care Manager

Afbeelding 3: Engeland: plastic hoes met opgedrukte tekst voor het verpakken van een
beschadigd poststuk.
Het derde voorbeeld komt uit Duitsland. Dit poststuk is niet in plastic gesealed maar heeft op de achterzij de
een administratief stempel gekregen met de tekst: " Beschadigd door de briefsorteermachine van de
Deutsche Post AG. Niederlassung 60235 Frankfurt am Main 3 ".Zie afbeelding 4.

B5sd":L~;gt

~lgn.

-

Peter Hornung

C.?. 250231
0-8005~

durch die
Brief-:· rtsllanfa~'3 der
Deuts.:hen Pc.'.lt AG
Nfe~13'~trng 60235 Frankfurt a:n Mm 3

Honaco d. B.

GnMAllIA

Afbeelding 4: Duitsland: beschadigd poststuk met een administratief stempel.

Postmechanisatie algemeen (vervolg)
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In de Verenigde Staten kunnen beschadigde poststukken eveneens voorzien worden van een administratief
stempel, bijvoorbeeld met tekst: "Het spijt ons dat uw postartikel beschadigd werd gedurende de
verwerking". Zie afbeelding 5. De licht beschadigde stukken krijgen meestal een stempelopdruk; de
zwaarbeschadigde stukken worden ook in de USA in een plastic hoes verpakt en voorzien van een
excuses brief. Twee voorbeeldenhiervan zietuinde afbeeldingen 6 en 7. De vertaling van de tekst van afbeelding
6luidt:

Postadministratie van de Verneigde Staten, Miami, Florida 33152-9998.
Geachte postklant;
Het bijgaande poststuk werd open in de post aangetroffen of bij de postverwerking beschadigd.
Wij realiseren ons dat uw post belangrijk voor u is en dat u er volledig recht op hebt dat het intact en
in goede conditie bezorgd wordt. De Postdienst doet er alles aan om de haar toevertrouwde post
zorgvuldig te behandelen maar tengevolge van de grote hoeveelheid post treedt er af en toe een
beschadiging op.

r

Wanneer een postcentrum dagelijks meer dan drie miljoen poststukken verwerkt, is het onvermijdelijk
dat er automatische systemen genbruikt moeten worden om de verwerking op peil te houden en de post
op tijd te bezorgen. Het is eveneens een feit dat de moderne productiemethoden een persoonlijk
bemoeienis met individuele poststukken niet toelaat. Schade kan optreden indien postsstukken onjuist
verpakt zijn of er volumineuze zaken verstuurd worden. Wanneer dit het geval is en onze machines
geblokkeerd raken worden dikwijks andere, correct verpakte stukken beschadigd.
Wij streven er continu naar om ons postverwerkingsproces te verbeteren om er voor te zorgen dat een
voorval zoals het onderhavige, voorkomen kan worden. Het ongemak dat u is overkomen spijt ons
oprecht.
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Afbeelding 5: USA: beschadigd poststuk met een administratief stempel.
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Postmechanisatie algemeen (vervolg)
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UNLTEO STATES POSTAL SERVICE

Mlarrii, Áórlda 33152-9998

bEAR POSTAL CUSÎOMER:
The enclosed was. found loose in the mails or has °been
damaged l'li ha.ndllng In thé Postal Service (whichever Is
appliéäble to th~è enclbsure}. .

·~·

'·

We realize yoûr. mall Is Important to you and you have

to

every.:right to expect 'lt
be delivered Intact and in good
condition. The Postal Service makes every eftort to
properly hand1e the mail e·ntrusted to lt but due to the
la~ge volume, occaslonal damage may occur.

:~

When a Pösf Office handles In excess of three mllllorr ·
, .....
pleçe_s. of ma"il'dally, lt Is lmperatlve tliat meèhanicaJ
methods be used.to maintal.ri production and insure
prompt dellveiy ot the· mails. lt"ls also ·a" actua!ity that
modern pfoduction methods do"not permit përsonai
att~_n,tïpri. to indlviduar·pleces':o(mail Damage cai.foccur
if .'.(riaH". is ~n~e~ur~Jy,~...w!@p.ed or. bulky j:"ontents
~are enclosed. WheiHthfs·oocurs and oûr ma:chlnery is
Ja·mr.ied, it
darilage to ottier mail that was
prep&rl( prep~~~~: ;'.~:·_'.': ;-~·,_; .. ·
~:

onen,Ç'aûses

We ·are e~rrsta~tiy' sfrlviÎ\g;_to~ lmprove our processing
metliods io assure tbat!än'~urrence such as the
~n~i.~e~ can be ellnijnafed.::. ~ll!.!ncarely regret the
inconvenlen·ca·you havè:experlericed~~~~..
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Afbeelding 6: USA: Beschadigd poststuk met een excuusbrief.

Postmechanisatie algemeen (vervolg)
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Het laatste voorbeeld komt eveneens uit de Verenigde Staten. Ook nu weer is het poststuk in een plastic hoes
verpakt en voorzien van een excuusbriefje met tekst (afbeelding 7):
Geachte Postklant:
Het ingesloten poststuk is beschadigd tijdens de verwerking door de Postdienst.
Het spijt ons zeer dat uw post beschadigd is. Wij realiseren ons onze verantwoordelijkheid ten opzichte
van onze klanten ten aanzien van de bescherming van elk individueel poststuk. We hebben een Total
Quality Management Proces in gang gezet om te zoeken maar continue verbeteringen bij de
postverwerking.
We vertrouwen er op dat u onze oprechte verontschuldigingen wilt accepteren. Weest u er van overtuigd
dat een gerichte inspanning geleverd wordt om onze service te verbeteren en om beschadigingsgevallen
te verminderen.
Hoogachtend,

r

United States Pasta! Service
1701 Pacific Ave.
Atlantic City, NJ 08401-9998

Bijlage

1

\

/

u

~

UNITED ST ATES
POSTAL SERVICE
Dear Postal Customer:
The enclosed mall has been damaged
whlle belng handled by the Postal Service.
We deeply regret that your mall has been
damaged. We reallze our responslbllltles
toward our postal customers In protectlng
each lndlvldual plece of mall. We have
lnltlated a Total Quatity Management
Process to seek contlnuous lmprovement
In the processing of your mall.
We trust that you wlli accept our sincere
apologles. You may be assured that a
dedlcated ettort Is belng made to lmprova
our service and reduce the lncldents ol
damage.

Afbeelding 7:
USA: excuusbrief welke bij een
beschadigd poststuk wordt
gevoegd.

Sincerely,

Unlted States Postal Service
1701 ~acific Ave.
Atlantlc City, NJ 08401-9998
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De identificatie- index (IX):
Beginnend met uitgave nr. 111 van Ultra-Violet is in elke uitgave de IX omschreven. Wat hierna
volgt is bedoeld als aanvulling om enkele details toe te lichten betreffende de IX, het video-indexeren
en het gebruik van twee speciale stapelaars tijdens een indexeer-sorteer doorgang in de machine
"brieven klein".
Blijkt tijdens het lezen van een poststuk dat er een klantindex (KIX) of een sorteerindex (SIX) opstaat
dan wordt het poststuk gesorteerd naar de betreffende stapelaar. Staat er geen KIX of SIX op en ook
geen IX dan gaat het om de op het poststuk al of niet aanwezige postcode.

r

Nadat via de video-lezers een afbeelding van het poststuk in het computergeheugen is geplaatst wordt
het adres onderzocht. Wordt er een aanvaardbare postcode gevonden dan wordt een SIX aangebracht
en het poststuk naar de betreffende stapelaar gesorteerd.
Is de poging mislukt dan wordt op het poststuk een IX aangebracht en aan de afbeelding (in het
computergeheugen) dezelfde IX toegevoegd. Het poststuk wordt nu, in afwachting van het videoindexeren, naar de wachtlus van 30 seconden gedirigeerd.
Tijdens de 30 seconden wordt de afbeelding vanuit het computergeheugen wel of niet aan een video
aangeboden om geïndexeerd te worden. Wordt het wel aangeboden dan wordt of de ingetoetste
postcode of een indicatie "postcode afwezig/ onleesbaar" aan de afbeelding( in het computergeheugen)
toegevoegd. Wordt de afbeelding binnen 30 seconden niet aangeboden aan een video dan wordt aan
de afbeelding niets toegevoegd. Dit kan zich voordoen als het aanbod aan de video's te groot of de
personele bezetting onvoldoende is.
Nadat het poststuk de wachtlus heeft doorlopen komt het (opnieuw) bij de video-lezers terecht waar
wordt geconstateerd dat er een IX opstaat. Met behulp van de IX wordt in het computergeheugen de
afbeelding gezocht en de toevoeging bekeken. Er zijn nu drie mogelijkheden.

(120

1. Is er een postcode toegevoegd dan wordt het poststuk voorzien van een SIX en gesorteerd
naar de betreffende stapelaar.
2. Is er een indicatie "postcode afwezig - onleesbaar" toegevoegd dan wordt het poststuk
gedirigeerd naar (wat men kan noemen) de Sittard/ Drachten stapelaar. Zie UV blz. 539
/ februari 1998).
3. Is er niets toegevoegd dan gaat het poststuk naar een stapelaar die we de "IX" stapelaar
kunnen noemen. Is er bij het video-indexeren overcapaciteit dan worden de afbeeldingen
van deze poststukken, op volgorde van stapeling, tussendoor ter indexering aangeboden.

De "IX" stapelaar is gelijk aan de andere stapelaars en zal bij vol raken leeggemaakt moeten worden.
De poststukken komen dan in bakken terecht. In het daarvoor bestemde vakje van de bak wordt een
label geplaatst waarop is aangegeven wat voor poststukken het zijn terwijl ook het tijdstip van
leegmaken van de stapelaar wordt genoteerd.
Op het bedieningsscherm van de machine wordt aangegeven tot welke stapeltijd de afbeeldingen van
de IX poststukken bij het video-indexeren zijn verwerkt. De operateur (-trice) kan desgewenst de
poststukken uit de IX bakken opnieuw invoeren in de machine mits de tijdstippen op het label en op
het bedieningsscherm juist worden geïnterpreteerd.
Bij een onjuiste interpretatie zou een deel van de poststukken opnieuw in de IX stapelaar terecht
komen.

April 1998, P. van Vliet
Met dank aan Dhr. Houwelingen van het SC te Rotterdam.

NL / M384 (121Imei1998)
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Gekrompen index uit Rotterdam:
Op een aantal poststukken verwerkt in het SC Rotterdam is een index aangebracht die een stuk korter

is dan normaal. De normale lengte is 58,3 mm en deze zijn 33,5 mm. De aangebrachte index patronen
bevatten de juiste postcode gegevens. De poststukken hebben allen als datum 16 maart 1998 en zijn in
Rotterdam afgestempeld.
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afbeelding envelop met verkleinde index

Sorteermachine groot:
In UV 119 (pagina NL. / 366 van november 1997) is gemeld dat eind 1997 de proefmachine groot
geplaatst in het oude EKP te Rotterdam afgebroken zou worden om in januari 1998 weer opgebouwd
te worden in het Sorteercentrum (SC) brieven te Rotterdam. Dit blijkt niet juist te zijn. IX
proefmachine groot heeft nog tot dinsdag 17 maart 1998 proef gedraaid. Na 17 maart zal de
proefmachine, na verwijdering van het codeemet, alleen nog dienst doen als oefenmachine met alleen
proefpost en niet meer coderen.
Na de zomer zal hij geheel worden afgebroken en vervolgens teruggestuurd naar Duitsland waar de
machine wordt gemodificeerd (niet voor Nederland).
In week 11198 is begonnen metde levering van de eerste 6 (nieuwe) Siemens machines platte stukken
voor het Sorteercentrum brieven aan de Terbregseweg te Rotterdam. In mei 1998 hoopt men de eerste
machine "platte stukken" operationeel te hebben.

SC Rotterdam:
Tijdens een rondleiding in het Sorteercentrum brieven te Rotterdam op 27 maart 1998 werd door de
rondleider opgemerkt dat de HIA 'n die daar staan niet meer in gebruik zijn. Hij kon geen precieze
datum van laatste gebruik geven. Aan ons dus de taak om in onze poststukken van Rotterdam te
zoeken naar de laatste gebruiksdatum van de HIA 'n in Rotterdam.

Postmechanisatie in Nederland (vervolg)
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Se 's - Hertogenbosch en Rotterdam:
Van het nieuwe Se's in 's - Hertogenbosch en Rotterdam zijn nu ook brieven bekend met afdrukken
van de nieuwe opzet - stempelmachines.
.- .

·-----

- •1-

afbeeldingennieuwe stempelvlaggen in 's - Hertogenbosch

r
afbeeldingen nieuwe stempel vlaggen in Rotterdam

Se Nieuwegein:
In se Nieuwegein zijn inmiddels verschillende stempels in gebruik genomen met daarin de naam van
het se vermeld. In UV 120 (NL / M 382) februari 1998 is al gemeld dat de vlagstempel: "postcode,
gewoon even doen in gebruik is genomen. Onderstaand volgen de tot nu toe bekende typen en
nummers (indien van toepassing):
: stempel met links 6 golflijnen, geen stempelnummer.
- Klussendorf
- Braungarten
: met links 5 golflijnen.
- Handstempel
: nummers 1, 2 en 7.
- Handrolstempel
: nummers 8 en 10.

afbeeldingenstempels se Nieuwegein

afbeelding stempels se Leidschendam

Postmechanisatie in Nederland (vervolg)
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SC Leidschendam:
Evenals In SC Nieuwegein zijn in SC Leidschendam ook een aantal stempels in gebruik genomen.
Om te beginnen wordt nu ook in dit SC in de nieuwe opzet - stempelmachine de stempelvlag:
"POSTCODE, gewoon even doen" gebruikt. Daarnaast zijn tot nu toe ook bekend:
: stempel met links 6 golflijnen zonder en met stempelnummer (o.a.
- Klussendorf
nummer 44). Ook wordt bij deze machine gebruik gemaakt van een
stempel vlag met de zelfde tekst als hierboven.
- Handrolstempel
: nummers 22 en 23.

Op zijn kop:
In SC Nieuwegein is in een van de daar in gebruik zijnde opzet - stempelmachines de cilinder van de
met daarin de plaats en datum gegevens een aantal dagen verkeerd in de machine geplaatst geweest.
Gevolg een kopstaande afdruk van de cilinder. Hiervan zijn afdrukken bekend van 5 januari 1998 tot
en met 7 januari 1998.
Van Den Bosch (datum eind jan. '98/ tekst postcode, gebruik 'm goed.) en Zwolle (eind jan. '98/
postcode, oh ja!) zijn afdrukken bekend waarbij de stempelvlag kopstaand is geplaatst.

Het codeerpoolnetwerk en een onjuiste postcode:
Een partijtje poststukken doorzoeken kan een leuke bezigheid zijn, vooral als blijkt dat op de stukken
een onjuiste postcode is vermeld. Het gaat, in dit geval, om kaarten die (verzonden naar verschillende
adressen) werden teruggestuurd zoals op de kaarten stond aangegeven.
Het terugzendadres

: Postbus 99140
2910 AA Nieuwekerk a/d IJssel

In dit adres is de postcode onjuist. De postcode moet zijn 2910 NA. Van de 571 teruggestuurde
kaarten zijn er 149 niet geïndexeerd (voor de statistici). In onderstaande tabel is aangegeven hoe de
overige kaarten zijn geïndexeerd.
Machine

volgens data
base
2910NA

volgens adres
2910AA

index fout

geen index

-

-

-

AUMA
1-IlA
VI COMA
VI COMA
OVISvideo
OVISOCR

152

OVISOCR
AlcatelSIX

1
-

-

AlcatelSIX
Alcatel IX + SIX
Alcatel IX + SIX
Alcatel IX

146
4

20
5
-

-

-

Totaal

305

96

2
-

-

12
15
5
26
12

4
-

-

-

-

totaal

2
12
15
5
26
168

-

1
1

-

16

167
5
4
16

5

16

422

1

1
-

*1

*2

*3
*4
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:

* 1 = + Alcatel IX.
*2 = 2 maal index
*3 =video
*4 = Sittard?
Postbus 99140
2910 AA

"

nlhl

NIEUWERKERK A/D IJSSE~

u1111111111i11n11i

lfiF!r

afbeelding fragment van de antwoordkaart met een dubbele index (2910 NA + 2910 AA)

Het blijkt dat van 305 kaarten de postcode 2910 AA is genegeerd. Op die kaarten is vanuit de database
de juiste postcode index 2910 NA aangebracht, ruim 72 %. Van de 96 kaarten die geïndexeerd zijn
met 2910 AA is een deel te verklaren (HIA en VIeOMA), OVIS en Alcatel.

Een postcode zoekplaatje:
Dat met het in gebruik nemen van de codeercentra in Drachten en Sittard verkeerde postcodes snel
gecorrigeerd kunnen worden blijkt in de praktijk niet altijd even gemakkelijk te gaan. Onderstaande
brief van Leiden naar Hengelo (Overijssel = 0) geeft dit aan. Wat is er gebeurd. De brief met
bestemming Postbus 7750 AB Hengelo (0) heeft en verkeerd postcode. De brief gaat via se
Leidschendam het posttrajekt in. Tijdens de verwerking wordt geconstateerd dat de postcode onjuist
is. Vervolgens gaat de brief, waarschijnlijk naar Drachten, om te worden voorzien van de juiste
codering. Hier wordt de correctiesticker met adres gegevens aan gebracht. Echter niet de juiste, maar:
Postbus 94, 7255 ZH Hengelo (Gelderland= G). De brief gaat via se Zwolle naar Hengelo (G)
alwaar wordt vastgesteld dat de postcode niet goed is. De postcode wordt handmatig gecorrigeerd in
de juiste, namelijk 7550 Hengelo (0) en aan de achterzijde voorzien van een handstempel Hengelo
(GLD). De brief komt uiteindelijk, hoewel ietwat verlaat, op zijn plaats van bestemming.
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Postmechanisatie in Duitsland

Brief 2000: opening van nieuwe sorteercentra (bouwblok april 1996).
We vervolgen ook in dit UV tijdschrift de serie met informatie over de opening van de nieuwe sorteercentra.
Devorigeafleveringenvindtuin UV 118, 119en 120.
In overzicht 1 vindt u weerde belangrijkste filatelistisch relevante gegevens van de centra van het bouwblok
april 1996. Tussen 17 april en2mei 1996 zijn devolgendetiensorteercentrain bedrijfgesteld: BZ04 Leipzig,
BZ28 Bremen, BZ21 Hamburg-Süd, BZ24 Kiel, BZ32 Bielefeld-Herford, BZ39 Magdeburg, BZ49
Osnabrück, BZ66 Saarbrücken, BZ 14 Berlin-SW (Postdam) enBZ~ostock, waarmee hettotaal op 26 van
de geplande 83 sorteercentra is gekomen.
lf8

Grootte van het BZ

BZ04
Leipzig

BZ 14
Potsdam

BZ18
Rostock

BZ 21
Hamburg

BZ24
Kiel

XL

XL

M

L

L

19-02-96
01-03-96
01-03-96
01-04-96
17-04-96

29-01-96
29-01-96
29-01-96
01-04-96
02-05-96

19-02-96
04-03-96
01-04-96
02-05-96

19-02-96
11-03-96
04-03-96
01-04-96
22-04-96

03-04-96
04-03-96
18-03-96
01-04-96
25-04-96

1 \ 16
3 \ 16

2 \ 24
2 \ 24

2 \ 20
2

3\20
1120
?
5
31280

Filatelistisch belangrijke data:
Start testbedrijf
Start ingangsindexering
Start aanloopfase
Opname in computernetwerk
Officiêle opening
Technische uitrusting:
Opzet-stempelmachines
Adresleesmachines
ILV
Videocodeermachines
Videocodeerplaatsen
Fijnsorteermachines
Grootformaat sorteermachines
Maxibrief sorteermachines
Opmerkingen:

Grootte van het BZ

?

?

15
4 \360

10
3 \360

?
?
2

1120
12
31220
2

1 \ 16 = 1 machine met 16 voorsorteerstapelaars
4 \ 360 = 4 machines met 360 sorteervakken.

BZ28
Bremen

BZ 32
Herford

BZ39
Magdeburg

BZ49
OsnabrÜck

BZ66
SaarbrÜcken

XL

XL

M

M

L

19-02-96
18-03-96
04-03-96
01-04-96
19-04-96

19-02-96
04-03-96
01-04-96
25-04-96

25-02-96
25-02-96
26-02-96
01-04-96
25-04-96

19-02-96
19-02-96
26-02-96
01-04-96
25-04-96

20-02-96
20-02-96
04-03-96
01-04-96
26-04-96

3120
1120
1\20
17
41400
3
1

4 \20
1\20
1\20
17
4 \ 400
3 \ 200
11160

1 \ 16

1 AM991
3 \ 20

Filatelistisch belangrijke data:
Start testbedrijf
Start ingangsindexering
Start aanloopfase
Opname in computernetwerk
Officiêle opening
Technische uitrusting:
Opzet-stempelmachines
Adresleesmachines
ILV
Videocodeermachines
Videocodeerplaatsen
Fijnsorteermachines
Grootformaat sorteermachines
Maxibrief sorteermachines
Opmerkingen·:

1 AM990
3 \ 16
?
15
2 \ 280

1 \ 20
1 machine met 20 voorsorteerstapelaars
4 \ 400 = 4 machines met 400 sorteervakken.

?

12
2\360

12
31380
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In afbeelding 1 zijn een drietal gelegenheidsstempels ter gelegenheid van de opening weergegeven en wel die
van Bremen, Leipzig en Herford. Wie van u heeft afbeeldingen van de zeven overige centra?

Afbeelding 1 :

Gelegenheidsstempels t.g.v. de opening van de sorteercentra Bremen,
Leipzig en Herford

Bij deopeningvanhetsorteercentruminLeipzigop 17april1996, werdineenvandetoespraken ingegaan
op een aantal specifieke aspecten van de automatische postverwerking in Duitsland.
·De adresleesapparatuurvanEAG Electrocomkan op dat moment ca. 50% van alle handgeschreven adressen
automatisch verwerken. Dit percentage denkt men door verbetering van de lees-software snel te verhogen. Een
bijzonderprobleem voorde automatische postverwerking vormen de reclamezendingen waaraan bijvoorbeeld
kleine presentjes zoals balpennen worden toegevoegd. Enveloppen met daarin computerdiskettes leveren
echter geen problemenmeerop.
In het kort verloopt het verwerkingsproces op een Duits sorteercentrum als volgt: de uit de diverse filialen (=
de nieuwe naam voor een locaal postkantoor) van het verzorgingsgebied van het sorteercentrum aangeleverde
post is al voor een belangrijk deel opgezet, gestempeld en in kratten geordend. Deze kratten zijn van een z.g.
informatiedrager voorzien waarop de inhoud van het krat (standaard/ compact post, groot formaat of
handsortering) is aangegeven (afbeelding 2).

04 564 Böhlen
M

0

§

S/KBf ILVM

, BZE
Afbeelding 2 :

·

-

Informatiedrager van een postkrat met standaard /klein brief (SIK.Bi) post
afkomstig van 04564 Böhlen bestemd vooer een ILV- machine (ILVM) van
hetBriefzentrum 04.

Zendingen uit de onmiddellijke omgeving van het sorteercentrum en uit de brievenbussen, komen volledig
onvoorbewerkt in het centrum aan en worden in formaten gesplitst, opgezet, gestempeld en in kratten naar de
verwerking vooruitgaande post geleid.
Groot-en maxibrieven worden inhetvoorjaarvan 1996 nog overwegend handmatig verwerkt. De opbouw
van de sorteermachines voor dit type post is nog niet voltooid.
Standaard- en compactbrieven worden op uitgangsbestemming geïndexeerd en krijgen ook een inganscodering
voor zover ze naar sorteercentra gaan die reeds in het computernetwerk, dat alle nieuwe sorteercentra verbindt,
zijn opgenomen en waarvan de adressen machinaal leesbaar zijn.
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Daartoe wordt op z.g. doel verwerkingsplaatsen gecodeerd. Dat wil zeggen dat de brieven een code krijgen
welke gerelateerd is aanhet bezorgingsdoel van het poststuk. Gaande zendingen naar een ander sorteercentrum,
dan vindt de sortering direct volgens de verschillende sorteerprogramma's van de fijnsorteermachines van die
centra plaats en wel volgens een ingangspostschema. Hetzelfde gebeurt met post welke in het eigen
verwerkingsgebied blijft. Ook deze post wordt als inkomende post beschouwd. Deze categorie post wordt via
de voorsorteerstapelaars van de adresleesmachines en van de video-codeermachines uit de poststroom
verwijderd. Ook post voor grote, buiten het eigen verwerkingsgebied liggende bestemmingen wordt hier al
uitgesorteerd.
Een en ander is te zien aan de hand van volgende voorsorteerstapelaar verdeling van een adresleesmachine in
hetBriefzentrum 04 Leipzig:
Voorsorteer
stapelaar.

Programma!

Programma2

1
2

ongecodeerde post
buitenlandse bestemming
FSM 41 06
FSM 42 06
FSM 43 06
FSM 41 09
FSM 42 09

ongecodeerde post
Briefzentrum uitganspost
04103 Leipzig 50 ZBG
04105 Leipzig 22 ZBG
04109 Leipzig 50 ZBG
04509 Delitzsch
04600 AltenburgZBG
Pr. 21, 41, 81
Pr. 22, 42, 82
Pr. 23, 43, 83
Pr. 24, 44, 84
04668 Grimma
04720 Dobeln
04808 Wurzen
04860 TorgauZBG
overloopvak

3
4
5
6

7
8

9
10
11

BZA Prog. 11
BZA Prog. 12
BZA Prog. 13
BZA Prog. 14
overloopvak

12
13
14
15
16
Toelichting:
FSM 41 06
BZA Prog.13

BZA

sorteerprogramma4opfijnsorteermachine 1 inhetBZ06
uitgaande post (BriefZentrumAbgang) voor programma 1 op de eigen fijnsorteermachine 3.
= uitgaande postvanheteigenBriefzentrum.
=
=

Bij de voorsorteervakken liggen informatiedragers, welke bij de gesorteerde bundels worden gevoegd en
welke aangeven om welke post het gaat. In afbeelding 3 zijn er een tweetal afgebeeld.

BZ 04

130

0
0
0

Afbeelding 3 :
A). Informatiedrager voor
post uit de voorsorteerstapelaar 5 van programma 1
van de adresleesmachine
(zie het stapelaarschema)

~

FSM43
06
Scnl. 7.lillS.Jltt-301 ..... 1•

~
8
0
0

048lAAJ

BZ 04

B). Informatiedrager voor
post uit de voorsorteerstapelaar 5 van programma 2
van de adresleesmachine
(zie het stapelaarschema).
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04109 ZBG
Leipzig 50
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