
 

 

 Koninklijke 

  Postzegel- en ERTFILA - Ertvelde 

  Hobbyklub      aangesloten bij de K.L.B.P. (834) en Oost-Phila 

 

 

UITGIFTE VAN FILATELISTISCHE STUDIE INZAKE LOKETSTROKEN 
 

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Postzegel- en Hobbyklub Ertfila - Ertvelde, zal in 

eigen beheer, een boek van 164 blz. uitgegeven worden op A4-formaat : "Inventaris van de 

"Blaster"-loketstroken (3e reeks : nieuwe vormgeving)", door Jean-Pierre Claus en Lucien Van 

Hecke, dat 13 euro kost en in voorverkoop zal gaan in ’t Schooltje, Pastorijstraat 1 te Ertvelde, 
op zondag 1 december 2019, alwaar van 9 tot 17 u. (doorlopend), met kosteloze inkom, een 
postzegeltentoonstelling, tentoonstelling van frankeermachines en uitgifte van een Mijnzegel, 
tegen twee euro per stuk, zal georganiseerd worden, naast een begeleide wandeling “Door het 
Ertvelde-Centrum van vroeger en nu” (om 13.30 u.). 
 

Bestellen kan ook door overmaking van 18 euro (incl. verpakkings- en verzendkosten : gewicht 
= 1 kg - niet-genormaliseerde non-prior nationale brief)) op rekening BE 97 8002 0122 3649 - 
BIC AXABBE22 van Lucien Van Hecke, Leenheerstraat 13 te 9940 Evergem. 

 
Sinds 1 augustus 2007 was er geen non prior-tarief meer voor  frankering met postzegels (en 
ook niet voor de loketstroken).  De Post maakte van deze gelegenheid gebruik om de 
vormgeving van de loketstroken te wijzigen, waarbij de landsnaam in het waardekader 
opgenomen werd.  Aldus werden de stroken met deze nieuwe vormgeving de derde reeks. 
 

Deze "inventaris" is dan ook het vervolg van de twee vorige en is volgens dezelfde werkwijze 
opgemaakt, zodat andermaal vooral geopteerd werd voor het opnemen van afbeeldingen op 
ware grootte - het zijn er 377 geworden - van de verschillen die bij deze derde reeks van 
loketstroken aangetroffen werden. 
 

De ongewijzigde gedeeltes van de vorige studies, vooral inzake "Materieel" en “Benaming van 
het postkantoor”, alsook bij "Beschrijving van het inhoudelijke van de loketstroken" de details 
van de "zones", werden niet opnieuw in opgenomen, maar wel bijgewerkt. 
 

Ook nu werd, met de bedoeling om de inventaris tevens het karakter te geven van een 
mancolijst en de mogelijkheid te bieden de gegevens van eventueel nog bijgevonden stroken 

aan te vullen, werd een poging gedaan - om volledigheidshalve - ook de vermoedelijk 
bestaande, doch (nog) niet gevonden stroken op te nemen. 
 
Gezien tijdens de gebruiksperiode van de stroken van de derde reeks 57 PostPunten gesloten 
werden - en om opzoekingen in de toekomst te vergemakkelijken - is de adressenlijst opge-
nomen van alle bestaande PostPunten tijdens de ingebruikname van de loketstroken met de 
nieuwe vormgeving. 

 
Jean-Pierre Claus, Folke Bernadottestraat 6 te 9000 Gent, tel. 0479 / 96.85.56, e-mail : 
  claus.genetello@outlook.be. 
 

Lucien Van Hecke, Leenheerstraat 13 te 9940 Evergem (Ertvelde), tel. 09 / 344.97.99 
  en 0474 / 41.53.25, e-mail : vanhecke.huys@pandora.be,  
  website : http://werkgroep.mecanotelie.in.evergem.be  



"INVENTARIS VAN DE "BLASTER"-LOKETSTROKEN (3e REEKS : NIEUWE VORMGEVING) 
 

                                  door  Jean-Pierre Claus  en Lucien Van Hecke 

 

INHOUD 
 

Inhoud 
Ten geleide 
 

DEEL  I  :  ALGEMEEN 
 

I.1.  Loketstroken 
I.1.1.  Beschrijving van het inhoudelijke van de loketstroken 
I.1.1.1. Zones 
I.1.1.2. Dagtekening 
I.1.1.3. Identificatie 
I.1.1.4. Frankering 
I.2.1. Printerfouten 
I.2.1.1. Storingen 
I.2.1.2. Opdrukken komen niet voor ingevolge te lage of te hoge druk 
I.2.1.3. Opdrukken komen horizontaal verkleind voor 
I.2.1.4. De naam van het kantoor komt meermaals voor 
I. 2.2. Afwijkingen 
I.2.2.1. Ontbrekende “PRIOR”-melding 
I.2.2.2. Fout tarief 
 

DEEL  II  :  POSTKANTOREN 
 

II.1. Loketstroken 
II.1.1. Technische kenmerken 
II.1.2. Beschrijving van het inhoudelijke van de loketstroken 
II.1.2.1. Benaming van het postkantoor 
II.1.2.1.1. Algemeen 
II.1.2.1.2. Wijziging postnummer 
II.1.2.1.3. Postkantoren met een bijzonder postnummer 
II.1.3. Afwijkingen 
II.1.3.1. Verkeerd postnummer 
II.1.3.2. Port betaald door bestemmeling 
II.1.3.3. Goed voor … 
II.1.3.4. Plaats van verzendingswijze 
II.1.3.5. Plaatsing van de loketstrook op zendingen 
II.1.3.6. Oneigenlijk gebruik van loketstroken 
II.2.  Inventaris 
 

DEEL  III  :  POSTPUNTEN 
 

III.1.  Historiek 
III.2.   Loketstroken 
III.2.1. Beschrijving van het inhoudelijke van de loketstroken 
III.2.1.1. Aanduiding van de PostPunten 
III.2.1.2. Benaming van het soort PostPunt 
III.2.2. Naamswijziging van het PostPunt 
III.2.3. PostPunten met een bijzonder postnummer 
III.3.1. Afwijkingen 
III.3.1.1.  Verkeerd postnummer 
III.3.1.2. Foute schrijfwijze 
III.3.1.3. Foute benaming 
III.4.  Inventaris 
III.5. Gesloten PostPunten 
III.6.  Adressenlijst PostPunten 
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