
Officieel werd de postzegel van 60 cent uitgegeven op Koninginnedag, 30 april 1980, 

hoewel de postkantoren op die dag gesloten waren. De eerste-dagenveloppe kreeg 

in het eerste-dagstempel de plaatsnaam Amsterdam in plaats van ’s-Gravenhage 

met de datum 30 april 1980.  

 

60 cent vertegenwoordigde het tarief voor binnenlandse brieven tot en met 20 gram 

en brieven naar CEPT-landen.  



Sommige verzamelaars plakten vier zegels op de eerste-dagenveloppe  

en kregen uiteraard ook het eerste-dagstempel van 30 april 1980.  

 



De zegel was pas vanaf 1 mei 1980 

verkrijgbaar op de postkantoren, waar 

het publiek zijn eerste-dagenveloppen 

kon inleveren. Deze werden alsnog 

voorzien van een datum 30 april1980.  



  

Er werden niet alleen enveloppen 

maar ook verschillende kaarten 

met 30 april 1980 als datum 

gestempeld. 



  Nog een paar voorbeelden met 

30 april 1980 als datum. 



  De 3e NVPH-show te ‘s-Gravenhage werd gehouden vanaf 

donderdag 1 mei tot en met zaterdag 3 mei 1980.  

 

Ook daar werden speciale enveloppen voorzien van de 

Inhuldigingszegels. 



  

Poststuk binnenlands verkeer    Periode           Tarief 

Brief, 0 t/m 20 gram                  14-01-1980 tot 07-01-1981       60  



  

Poststuk binnenlands verkeer    Periode           Tarief 

Brief, 0 t/m 20 gram                  14-01-1980 tot 07-01-1981       60  

Firmaperforatie 

PN 

EM 



  De Directeur-Generaal der PTT kon op bepaalde voorwaarden aan exploitanten van andere 

openbare middelen van vervoer dan de Ned. Spoorwegen vergunning verlenen voor het vervoer 

van persberichten, welke niet zwaarder waren dan 500 gram. Eén van de voorwaarden was;  

“zij moeten, door middel van postzegels, volledig zijn gefrankeerd naar het port der brieven. De 

postzegels moeten door of namens de vervoerder ongeldig worden gemaakt door kruising met inkt 

c.q. inktpotlood ”. 



  

Poststuk binnenlands verkeer    Periode           Tarief 

Drukwerk, 20 t/m 50 gram                01-04-1982 tot 01-07-1986       110

  

 

 

 



  

Portkaart P 1305 (600.000-VIII-’80)-2078-011294F voldaan met 85 cent.  

Per 7 januari 1981 wordt het recht waarmee ongefrankeerde of ontoereikend 

gefrankeerde stukken worden belast, verhoogd van 20 cent tot 30 cent. Het  

recht blijkt onveranderd tot de invoering het APA systeem op 1 februari 2002. 



  

Poststuk naar België     Periode           Tarief 

Drukwerk, 0 t/m 20 gram                07-01-1981 tot 01-04-1982       60  

 

 

 



Van de 60 cent zijn vier oplagen gedrukt: 

 

Oplage Pons  Cilinders     Kamtanding  Perforatie 

     blauw geel   rood     beeld kam 

1a  -  1  1  1  12¾ : 14   2/d/2/d G (Regina-pers) 

1b  -  2  1  1  12¾ : 14   2/d/2/d G (Regina-pers) 

2  -  3  1  1  12¾ : 14   2/d/2/d G (Regina-pers) 

3a  2  4  2a  2  12¾ : 13¼  d/d/0/d Y (Bickel regelmatig) 

          12¾ : 13½  d/d/0/d Y (Bickel onregelmatig) 

3b  2  4  2b  2  12¾ : 13¼  d/d/0/d Y (Bickel regelmatig) 

          12¾ : 13½  d/d/0/d Y (Bickel onregelmatig) 

4  5  5  2c  2  12¾ : 13¼  d/d/0/d Y (Bickel regelmatig) 

          12¾ : 13½  d/d/0/d Y (Bickel onregelmatig) 

De plaatsen van de paskruizen zijn voor beide waarden als volgt: 

 

   Linker vel     Rechter vel 

Reginapers boven 1 onder 91  boven 10   onder 100 

Palatiapers naast 1 naast 91  naast 10   naast 100 



Gebruikt voor oplage 1a 

 

Kenmerken blauwe cilinder 1, geen 

 

Kenmerken gele cilinder 1, geen 

 

Kenmerken rode cilinder 1, geen 

  

 

 

 

 

 

Gebruikt voor oplage 1b 

 

Kenmerken blauwe cilinder 2 

B - Linkervel, zegel 30 krab bij neus 

C - Linkervel, zegel 40 vlek op tand 

D - Rechtervel, zegel 100 "winkelhaak" boven linker wenkbrauw 

 

Kenmerken gele cilinder 1, geen 

 

Kenmerken rode cilinder 1 

A - Linkervel, zegel 19, oranjerode stip boven op raam, rechts naast medaillon. 

A 

B C 

D 



Gebruikt voor oplage 2 

Kenmerken blauwe cilinder 3 

B - Linkervel, zegel 30, krab bij neus. 

D - Rechtervel, zegel 100, "winkelhaak" boven linker wenkbrauw. 

 

Kenmerken gele cilinder 1, geen 

 

Kenmerken rode cilinder 1 

A - Linkervel, zegel 19, oranjerode stip boven op raam,  

           rechts naast medaillon. 

 

 

 

 

 

 

 

Gebruikt voor oplage 3a 

Kenmerken blauwe cilinder 4, geen 

 

Kenmerken gele cilinder 2a 

a - Rechtervel, zegel 10, geel horizontaal lijntje aan punt tussen      en 

 

Kenmerken rode cilinder 2, geen 

A 

B 

D 
3
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Gebruikt voor oplage 3b 

Kenmerken blauwe cilinder 4 

d - Rechtervel, zegel 92, blauw streepje van lip naar kin (rechts). 

 

Kenmerken gele cilinder 2b 

b - Linkervel, zegel 92, fijn geel lijntje van voorrand eerste e naar 

           blauwe medaillon die de kerk links raakt. 

c - Rechtervel, zegel 10, gele dubbele punt tussen d en  

 

Kenmerken rode cilinder 2, geen 

 

 

 

 

 

 

Gebruikt voor oplage 4 

Kenmerken blauwe cilinder 5, geen 

 

Kenmerken gele cilinder 2c 

b - Linkervel, zegel 92, fijn geel lijntje van voorrand eerste e naar blauwe 

           medaillon die de kerk links raakt (als bij oplage 3b). 

 

Kenmerken rode cilinder 2, geen 
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Kamtanding, 12¾:14 G kam 

Pons, geen 

 

Oplage 1a 

Cilinders; 

blauw 1 

geel 1 

 oranjerood 1  

  

Paskruizen  Links boven  Links onder  Rechts boven  Rechts onder 

blauwe cilinder  (9,3 x 3,5)  (11,3 x 3,7)  12,0 x 3,7   12,4 x 4,8 

Bijzonderheden 

- Linkervel nog niet gevonden, alleen modelvel in Museum voor Communicatie     

- Gelaat van de koningin is niet erg contrast rijk 

- Geen blauwe lijn in linkerzijkant bij linker- en rechtervel 

- Gele onderbalk is 1,9 mm i.p.v. 2,5 mm voor de zegels 91 t/m 100 van het linker- en rechtervel 



60 cent Regina-pers. 

 

Dubbelvellen (2x100 zegels) 

en doorgesneden in een 

linker- en rechterloketvel. 

Het linkervel van de 

1e oplage 60 cent 

Inhuldiging is nog 

niet gevonden. 

Mogelijk afgekeurd.  



Kamtanding, 12¾:14 G kam 

Pons, geen 

 

Oplage 1b 

Cilinders; 

  blauw 2  

geel 1 

oranjerood 1  

Paskruizen  Links boven  Links onder  Rechts boven  Rechts onder 

blauwe cilinder  8,1 x 2,6   12,3 x 1,7   8,1 x 2,8   11,8 x 2,7 

Bijzonderheden 

- Gelaat van de koningin is contrast rijk           

- Geen blauwe lijn in linkerzijkant bij linker- en rechtervel         

- Gele onderbalk is 1,9 mm i.p.v. 2,5 mm voor de zegels 91 t/m 100 van het linker- en rechtervel  





Kamtanding, 12¾:14 G kam 

Pons, geen 

 

Oplage 2 

Cilinders; 

  blauw 3  

geel 1 

 oranjerood 1  

  

Paskruizen  Links boven  Links onder  Rechts boven  Rechts onder 

blauwe cilinder  10,8 x 2,6   10,6 x 3,1   12,0 x 3,7   10,8 x 3,9 

Bijzonderheden 

- Gelaat van de koningin is contrast rijk           

- Geen blauwe lijn in linkerzijkant bij linker- en rechtervel         

- Gele onderbalk is 1,9 mm i.p.v. 2,5 mm voor de zegels 91 t/m 100 van het linker- en rechtervel  





Kamtanding,  

12¾:13½ Y kam onregelmatig 

12¾:13¼ Y kam regelmatig 

Pons, 2 (driehoek) 

 

Oplage 3a 

Cilinders; 

  blauw 4  

geel 2a 

oranjerood 2 

Paskruizen  Links boven  Links onder  Rechts boven  Rechts onder 

blauwe cilinder  11,1 x 3,4   10,2 x 2,3   12,1 x 2,2   ? 

Bijzonderheden 

- Een half vel (50 zegels) van het rechtervel is vernietigd wegens een storende fout op zegel 92 

- Geen blauwe lijn in linkerzijkant bij linker- en rechtervel 





Kamtanding,  

12¾:13½ Y kam onregelmatig 

12¾:13¼ Y kam regelmatig 

Pons, 2 (driehoek) 

 

Oplage 3b 

Cilinders; 

blauw 4 

geel 2b 

oranjerood 2 

Paskruizen  Links boven  Links onder Rechts boven  Rechts onder 

blauwe cilinder  11,1 x 3,4   10,2 x 2,3  12,1 x 2,2   slechts een stipje ? 

Bijzonderheden 

- Paskruizen zijn soms wel, soms niet mee geëtst 

- Geen blauwe lijn in linkerzijkant bij linker- en rechtervel 



 

 

 

 

 



Naast zegelpositie 1; 

paskruis nauwelijks 

zichtbaar 

Naast zegelpositie 91; 

geen paskruis zichtbaar 

Geen 

Wel 



Kamtanding,  

12¾:13½ Y kam onregelmatig 

12¾:13¼ Y kam regelmatig 

Pons, 5 (wiebert) 

 

Oplage 4 

Cilinders; 

blauw 5 

geel 2c 

oranjerood 2 

Paskruizen  Links boven  Links onder  Rechts boven  Rechts onder 

blauwe cilinder  12,8 x 2,3   12,7 x 1,3   9,9 x 3,1   12,3 x 4,7 

Bijzonderheden 

- Paskruizen zijn soms wel, soms niet mee geëtst 

- Geen blauwe lijn in linkerzijkant bij linker- en rechtervel 



 

 

 

 

 


