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Filatelistische elementen deel XII      Door: Jan Sangers 
 

Velranden en afsluiting van deze serie. 
 

De meeste postzegels worden op vel gedrukt. De aantallen per vel variëren van 100 stuks tot 50, 30 of 10 
stuks. Ook zijn er siervellen met één of meerdere zegels tot wel 30 stuks. 
De velranden worden gebruikt voor het vermelden van diverse zaken, zoals aantal lagen, en horizontaal de 
telling van het totale bedrag dat door de vellen vertegenwoordigd wordt, paskruisen en HAN (Hausaftrag 
nummer), althans bij vroegere Duitse zegels. Laten we zo’n vel zegels een nader bekijken. 
 

 
 

Aan de linkerzijde van het blok bevinden zich de rijnummers (10*500) onder het aantal rijen 10 stuk en in het 
midden het HAN nummer 558223. Dit is alleen bij in plaatdruk geproduceerde zegels. Middels deze nummers 
worden alle, in die drukkerij geproduceerde vellen opeenvolgend doorgenummerd. In de rechter velrand staat 
tekst, zie hieronder uitvergroot, van de drukkerij. Terwijl bovenin er een getal geschreven is met krijt. Dat is 
waarschijnlijk een aantekening van het kantoor waar deze afgeleverd zijn als telling van het aantal vellen.. 
Boven in  het vel ziet u de som van de waarden van de zegels 100*500.000= 50.000.000 ofwel 50 miljoen mark. 
U begrijpt wel dat dit vel afkomstig is van de hoog-inflatie in Duitsland. Dit vel is uitgegeven van 9 oktober tot 24 
november 1923. In het HAN nummer herken je ook het jaartal in de laatste twee cijfers. 
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Wat zien we allemaal in de “boekje”? Onderin de BAR code het 
artikelnummer en het jaar van uitgifte en uiteraard TPG Post. 
Allemaal zakelijke mededelingen. Bovenin nog het logo van TPG en 
vanzelf de vermelding van de inhoud. 
 

Bij velletjes en blokjes van kleinere omvang is vaak sprake van een 
voorstelling die te maken heeft met de reden van uitgifte. Hier ligt 
een schier oneindige mogelijkheid tot verzamelen. Hierbij mogen we 
de persoonlijke postzegels niet uit het oog verliezen.  In een aantal 
voorbeelden laat ik zien dat vele onderwerpen afgebeeld zijn op de 
siervellen. Daarmee is het siervel een wezenlijk onderdeel van een 
motiefverzameling. Om te beginnen hier een Europa velletje uit 
Liechtenstein uit 1960 (kopie uit veilingcatalogus). Een velletje 
Tsjecho-Slowakije en Sao Thomé and Principe. Alle drie hebben in 
de sierranden elementen die geschikt zijn voor een motiefcollectie 
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Wat te denken van deze twee uit Noord Korea en Turkije. De volgende voorbeelden zijn z.g. persoonlijke 
postzegels. De eerste is uitgegeven op initiatief van het Militair Luchtvaarmuseum in Soesterberg. Het daarop 
volgende is een uitgifte op initiatief van de vogelbescherming in samenwerking met Naturalis en SOVON Dat is 
de club die jaarlijks de vogeltelling organiseert. Het blokje is uit een serie van maar liefst 68 velletjes met daarop 
alle inheemse Nederlandse vogels. 

 
 

 
 

Het tonen van materiaal dat getoond kan worden is eindeloos. Het lijkt me duidelijk wat bedoeld wordt met dit 
hoofdstuk.  
Zijn we er nu, hebben we alles gehad? Ik heb u kennis laten maken met de filatelistische elementen. Er is nog 
iets. Hoe kijken we naar kwaliteit? Hoe te presenteren. Dat zijn prangende vragen waar je als verzamelaar mee 
te maken krijgt. Wil je alleen voor jezelf verzamelen of wil je jouw verzameling aan een groter publiek laten 
zien? Nu dan over deze onderwerpen valt best nog wat te zeggen. In deze twaalf afleveringen heb ik de lijn 
gevolgd zoals beschreven op de site van de KNBF in het hoofdstuk filatelistische vorming. Het materiaal wat ik 
u heb kunnen tonen is voor meer dan 95% afkomstig uit mijn eigen boeken. Ik hoop dat ik u met deze serie 
verder heb kunnen helpen om met een nog bredere blik naar onze hobby te kijken. 
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