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Filatelistische elementen
Deel 10: Vellen, velranden en tabs
Gehele vellen en velranden
Eén van de twaalf filatelistische elementen zijn de velranden. De meeste
postzegels zijn gedrukt in grote vellen
van vijftig of honderd dezelfde postzegels, met daaromheen een rand.
Het verzamelen van gehele vellen is
filatelistisch wellicht ideaal uit oogpunt van studie, het bestuderen van
een heel vel zegt meer dan een losse
zegel. Het is echter onmogelijk vellen
van oudere zegels te bemachtigen en
daarbij is het verzamelen van vellen
onpraktisch; ze zijn moeilijk te bewaren en buitengewoon kostbaar. Het
verzamelen van veldelen met een stuk
rand is een goed alternatief.
Bij klassieke zegels zijn op de velranden pijlen, sterren, deelstrepen en
andere figuren die het tellen van de
zegelrijen vergemakkelijken, aangebracht. Een postzegel met een stukje
blanco velrand (1) of een zegel met
een stukje velrand met een letter,
telcijfer (2), prijs, datum, passtreepje, plaatnummer, oplaagletter, een
kleurafstemming, artikelnummer e.d.
heeft veelal geen thematische betekenis. Soms staat op de rand ook een
randversiering die een toegevoegde
waarde kan hebben om in de verzameling op te nemen, bijvoorbeeld als
het een detail is van de zegel op afbeelding 3, maar let op: een waterrad

is geen detail van de afgebeelde windmolen. Ook een drukkersteken kan
thematisch goed bruikbaar zijn. Op
afbeelding 4 zijn de letter en de cijfers
thematisch niet interessant, maar
het drukkersteken - de molen - kan
thematisch goed worden gebruikt.
Miniatuurvellen
De laatste jaren worden meer en meer
kleine velletjes uitgegeven. Een velletje
met twintig zegels of minder wordt
een miniatuurvelletje genoemd. Zo
vallen de velletjes van de Nederlandse
kerstzegels nog binnen de categorie
miniatuurvelletje. Op miniatuurvellen
staat regelmatig op de rand thematisch bruikbare informatie.
Er zijn verschillende soorten miniatuurvellen te onderscheiden.
• Miniatuurvellen met een ‘gewone’
rand (5).
• Miniatuurvellen met een rand met
thematisch bruikbare teksten of
afbeeldingen (6).
• Miniatuurvellen met zegels die
doorlopen in een rand met thematisch bruikbare teksten of afbeeldingen (7: de tekst buiten de zegel
is mogelijk bruikbaar) of feitelijk
onbruikbare elementen (8: de
bomen buiten de zegel hebben geen
toegevoegde waarde).
• Miniatuurvellen met zegels met
teksten of afbeeldingen als tab aan
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de zegels
(9: tab met
bij de zegel
passende
1
tekst en 10:
tab met doorlopende afbeelding).
• Miniatuurvellen met zegels met
tabs met mogelijk bruikbare informatie evenals met een velrand met
mogelijk bruikbare informatie (11).
• Miniatuurvellen met zelfklevende
postzegels (12). Voor miniatuurvellen met zelfklevende zegels gelden
dezelfde regels als voor gegomde
vellen.
• Miniatuurvellen uit prestigeboekjes
(13). Een miniatuurvel uit een prestigeboekje kan in een verzameling
worden opgenomen. Thematisch
heeft zo’n vel echter veelal geen
toegevoegde waarde.
Tabs
Een tab is een aanhangsel aan een
postzegel dat specifiek is toegevoegd.
Dit kan zijn voor een specifieke boodschap (14), als opvulling (15 in een
postzegelboekje) of als curiositeit
(16). Tabs die aan postzegels vast
zitten, kunnen uitstekend worden
gebruikt in een thematische verzameling. Zegels zonder tab kunnen in een
verzameling worden opgenomen,
tabs zonder postzegel niet. Door het
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verwijderen van de tab zijn de zegels
niet incompleet of beschadigd. Als
er geen thematische meerwaarde op
de tab staat, heeft het geen zin die
zegel met tab in de verzameling op te
nemen.
De meeste postzegelverzamelaars zullen de oude Belgische zegels met tab
kennen: ‘niet bestellen op zondag’
(17). Thematisch zijn die te gebruiken
in bijvoorbeeld een verzameling over
religie. Er zijn ook oudere zegels met
een tab met reclame, bijvoorbeeld uit

België, Duitsland en Engeland (18).
De tab kan komen uit een groot
postzegelvel waarin (veelal voor elke
zegel) een tab is meegedrukt. Het
maken van bijzondere combinaties,
bijvoorbeeld zegel-tab-zegel (19)
heeft overigens thematisch geen
meerwaarde. Ook komt het voor dat
op een (miniatuur)vel alleen aan enkele zegels een tab zit (20). Hoe mooi
dat gehele vel ook is, thematisch
volstaat, als de tab thematisch wordt
gebruikt, het laten zien van één zegelTHEMA NV TF
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met-tab. Een zegel met een mogelijk
thematisch bruikbare tab kan ook uit
een postzegelboekje komen (21).
Bijzondere vormen van een zegel met
tab zijn bepaalde vormen van de
persoonlijke postzegel (22). Op het
kunnen gebruiken van persoonlijke
postzegels (en aanverwanten) in een
thematische tentoonstellingsverzameling is in Filatelistische elementen
aflevering 8 ingegaan. <
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