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Philanews
m aga zine voor wie van postzegels houdt

Chocoladepostzegel
smaakt naar meer

woord vooraf

Evenement

beste lezer,
Op 17 januari werd de zegeldrukkerij
van Stamps & Philately vereerd met
hoog bezoek: prinses Mathilde gaf in
hoogsteigen persoon de ‘goed voor druk’
op de nieuwe postzegeluitgifte met haar
portret.
De komende weken zult u er niet
omheen kunnen, sportliefhebber of niet.
De Ronde van Vlaanderen bestaat
© M. De Cleene
100 jaar en dat wordt groots gevierd.
Ook bpost zet de verjaardag van
‘Vlaanderens Mooiste’ in de kijker met een speciale uitgifte. Het
beeld van Stephan Vanfleteren vat de essentie van de echte
‘flandrien’ samen. In dit magazine haalt oud-wielrenner Edwig
Van Hooydonck herinneringen op aan ‘zijn’ Ronde. Dat doet
uitkijken naar 31 maart, als de toppers opnieuw strijd leveren
op de Vlaamse wegen.
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Zoals u vast al hoorde via de pers, zet een postzegel ons nationale
topproduct chocolade in al zijn vormen in de kijker. Het werd er
één om duimen en vingers bij af te likken. Dankzij een speciale
technologie smaakt en geurt de zegel ook écht naar chocolade.
Een smakelijk staaltje technologie, waarmee de zegeldrukkerij
van Stamps & Philately zich opnieuw profileert als innovatieve
trendsetter.
Dit ‘verjaardagsnummer’ van Philanews zet nog een bijzonder
jubileum in de schijnwerpers. Postzegelverzamelaars kijken uit naar
de uitgifte naar aanleiding van 100 jaar luchtvaartpost in België.
De Belgen waren in 1913 nog bij de pioniers om het vliegtuig in
te zetten. Het vroegere vliegveld van Sint-Denijs-Westrem kreeg
de primeur van de eerste postvlucht op het Europese continent.
Slechts twee jaar voordien vond de eerste officiële postvlucht ter
wereld plaats in Brits-India.
We sluiten in schoonheid af met het kunstboekje dat tien werken
van de schilder Théo van Rysselberghe laat zien. Het geeft een
indruk van de veelzijdigheid van deze Belgische neo-impressionistische kunstenaar. Een waar feest voor de ogen!
Veel leesplezier!
Jan Smets
Directeur Marketing & Customer Service
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gelukkige verjaardag
prinses mathilde
Prinses Mathilde vierde op 20 januari haar 40ste verjaardag. Speciaal
daarvoor ontwierp bpost een speciale postzegel en nodigde ze de prinses
uit voor een rondleiding in de zegeldrukkerij. Drie dagen voor haar groot
feest zette prinses Mathilde daar haar handtekening voor ‘goed voor
druk’, waarna de persen echt aan het rollen gingen.
Fotoreportage © Michiel De Cleene
Voor de voorstelling van de postzegelcollectie van 2013 in november drukte bpost
briefkaarten ter ere van prinses Mathilde. De
aanwezigen konden daar hun verjaardagswens op schrijven. Die beste wensen hield
bpost veilig opgeborgen tot het bezoek van
prinses Mathilde op 17 januari in Mechelen.
Toen kreeg zij de hele stapel briefkaarten
overhandigd!
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De bestelbon vindt u centraal in dit magazine.

Openingsuren
Contact Center: vanaf 1 februari alle werkdagen telefonisch
bereikbaar van 9u tot 12u15 en van 14u tot 17u.
Filaboetiek Mechelen: elke donderdag open
van 11u tot 13u en van 14u tot 16u.
Filaboetiek Brussel: alle werkdagen behalve donderdag open
van 10u tot 13u en van 14u tot 17u.

Met zichtbaar plezier leest prinses Mathilde de gelukswensen die filatelisten op briefkaarten
neergeschreven hadden, speciaal voor haar verjaardag.

De prinses naast de (vergrote) zegel
met haar beeltenis.

Coverfoto © Shutterstock

Klantendienst:
Adres: bpost
Stamps & Philately
E. Walschaertsstraat 1B
2800 Mechelen
Tel.:
+32 2 278 50 70
Fax:
+32 2 276 51 00
E-mail: philately@bpost.be
Web: www.philately.bpost.be
Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel
van deze editie kan worden gekopieerd,
opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand en/of openbaar gemaakt
in enige vorm of op enige wijze zonder de
schriftelijke toestemming van de uitgever
Stamps & Philately.

Stamps & Philately is niet
verantwoordelijk voor de aanbiedingen van derden en kan in
geval van geschil hierover niet
aangesproken worden. Aanbiedingen zolang de voorraad
strekt en onder voorbehoud
van drukfouten. De prijzen
van de postwaarden kunnen
worden aangepast, maar
de aangekochte postzegels
blijven frankeergeldig voor de
geafficheerde tarieftrap. De afbeeldingen in Philanews worden
gepubliceerd onder voorbehoud
van aanpassingen.

Het woord is aan u
Philanews is een magazine voor en door lezers. bpost is dan ook erg blij met de suggesties die al binnengekomen
zijn. Heeft u nog interessante zaken te melden over het magazine? Laat het ons weten: stuur een brief
naar bpost, Stamps & Philately t.a.v. Muriel Vanbattel, E. Walschaertsstraat 1B, 2800 Mechelen of mail naar
philanews@bpost.be. Zo kunnen we het magazine nog beter afstemmen op ons lezerspubliek. Bedankt daarvoor!
Voor alle andere vragen rond filatelie in het algemeen richt u zich rechtstreeks tot de dienst Philately van bpost,
bel +32 2 278 50 70 of mail naar philately@bpost.be

100 JAAR RONDE VAN VLAANDEREN

speciale uitgiften

VLAANDEREN ADEMT KOERS

100 jaar ‘Ronde van Vlaanderen’
KENMERKEN:

Speciale uitgifte 6

Thema: renner in actie
Foto: Stephan Vanfleteren, ‘Kapelmuur
Geraardsbergen’
Creatie: Luc Derycke
Waarde van de postzegel: 
Prijs van het vel: € 6,70
Formaat van de postzegel: 27,66 mm x 40,20 mm
Formaat van het vel: 160 mm x 155 mm
Samenstelling: vel met 10 postzegels
Papier: gegomd wit litho FSC
Tanding: 11 ½
Drukprocedé: offset
Repro & druk: Stamps Production Belgium

uitgiftedatum

{25/03/2013}

100 JAAR ‘ronde van vlaanderen’
Code: 1306BL
1 zegel behoort tot het postzegelabonnement.
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Code: 1306BL

Voorverkoop:
Op 23 maart 2013 van 10u tot 15u op
het volgende adres: OFAC, Salle Concordia,
rue des Combattants 14, 6997 Erézee.

Arthur Decabooter – bijnaam ‘El Toro’ – won op 3 april 1960 ‘Vlaanderens Mooiste’. © Belga

Dat er zo veel toeschouwers hun ‘flandriens’ staan aan
te moedigen langs het parcours, bewijst dat de Belg
van wielrennen houdt. Op 25 mei 1913 slingerde de
allereerste Ronde van Vlaanderen over de kasseistroken en hellingen langs de grote steden van het Vlaamse
heuvellandschap. De wielerkoers groeide intussen
uit tot een grootschalig sportevenement. Het heeft
Vlaanderen als fiets- en wielerregio op de internationale kaart gezet.
Voor het eeuwfeest van ‘Vlaanderens Mooiste’ liet bpost de grafische
vormgever Luc Derycke opnieuw een postzegel ontwerpen. Deze zegel
geeft het dynamische, sportieve en volkse karakter van de rit weer. De
vormgever kleurde een zwart-witfoto van Stephan Vanfleteren digitaal in
om aan het klassieke verhaal een moderne toets te geven. De foto toont
een renner in volle versnelling op de Muur van Geraardsbergen,
terwijl de supporters hun favorieten in alle hevigheid aanmoedigen.
De energie spat van de zegel. Want hoeveel wielrenners hebben daar
op die historische voorlaatste kasseienhelling met een demarrage het
peloton niet afgeschud! Deze zegel is ook een ode aan de ‘flandriens’,
geweldenaars op de fiets die gedreven door aanvalsdrift niet loslaten tot
ze oververmoeid de meet bereiken.

Profrenner Edwig Van Hooydonck – bijnaam ‘Eddy Bosberg’ – hing
op 29-jarige leeftijd zijn koersfiets aan de haak. Hij had toen al mooie
overwinningen op zijn palmares, waaronder twee maal de Ronde van
Vlaanderen in 1989 en 1991: “Ik moest het als wielrenner hebben van
de zwaardere wedstrijden als de Ronde. Op een moeilijk parcours en
in barre weersomstandigheden piekte ik. Met mijn overwinningen heb
ik veel respect afgedwongen. Pas toen ik met wielrennen gestopt was,
besefte ik hoe hard de wielersport leeft in de Vlaamse regio's, zeker
in Oost- en West-Vlaanderen.” Zoon Dante hoopt zelf in de voetsporen
te treden van zijn vader. “Mijn kinderen schrikken nog altijd van de
reacties van het publiek als ik naar wielerwedstrijden kom kijken: ‘Is
onze pa echt zo bekend?’ (lacht). Ik word met immens veel respect
behandeld door andere renners en supporters.” Drie keer raden wat
de grootste ambitie is van Dante Van Hooydonck? Ooit de Ronde van
Vlaanderen winnen, natuurlijk!

Herbeleef de heroïek en de historiek van de Ronde en zijn ware
‘flandriens’ in het Jaarboek 2013, te koop vanaf het najaar.
Fotograaf Stephan Vanfleteren vertelt hoe hij zich als fotograaf
verdiept in de Ronde.

Afstempeling uitgiftedatum:
Op 25 maart 2013 van 10u tot 16u in het
Museum van Cacao en Chocolade (MUCC),
Guldenhoofdstraat 9-11, 1000 Brussel
(zijstraat Grote Markt).
Code: FDS1306

Code: FDc1306

belgische chocolade

speciale uitgiften

chocoladezegels
voor alle zintuigen

De Belgische chocolade
KENMERKEN:
Thema: vijf vormen van Belgische chocolade.
Postzegels met de smaak van chocolade in de
gom en de geur van chocolade in de vernis
a. Chocoladehagelslag
b. Stukken chocolade
c. Praline
d. Chocoladepasta
a. b. c.
e. Chocoladerepen
Foto's: Tony Le Duc
d.
e.
Creatie: Katleen Miller
Waarde van de postzegel:
Prijs van het blaadje: € 6,20
Formaat van het blaadje: 152 mm x 185 mm
Formaat van de postzegel:
a, b en c: 30 mm x 40 mm
d en c: 40,50 mm x 30 mm
Samenstelling: vel met 5 postzegels
Papier: gegomd wit litho FSC
Tanding: 11 ½
Drukprocedé: offset
Repro & druk: Stamps Production Belgium

Speciale uitgifte 7

Het Belgische zwarte goud waar liefhebbers wereldwijd van
watertanden … Deze uitgifte is letterlijk het lekkerste postzegelblaadje
van 2013. Voor alle duidelijkheid: niet om écht op te eten. Maar
deze smaakvolle uitgifte werd wel een feest voor het oog, de neus
en de tong.
Net als bier en frieten is chocolade het kwaliteitsproduct waar België internationaal mee
uitpakt. Het perfecte thema voor bpost om deze
geur- en smaakzegel uit te geven. In 2005
lanceerde bpost al eens een zegel met rozengeur
naar aanleiding van de Gentse Floraliën. Met
de combinatie van smaak én geur heeft bpost
opnieuw een wereldprimeur te pakken.
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uitgiftedatum

{25/03/2013}

De vormgeving is van de hand van Katleen Miller.
Voor de fotografie zorgde Tony Le Duc, food
fotograaf.

belgische chocolade
Code: 1307BL

1 blaadje behoort tot het postzegelabonnement.

Code: 1307BL

Het blaadje toont vijf postzegels van chocolade
in al zijn vormen: hagelslag, pralines, brokken
chocolade, chocopasta en een chocoladereep. Op het postzegelblaadje druipt de
vloeibare chocolade bijna tastbaar naar
beneden. Je zou er spontaan het water
van in de mond krijgen!
De stijlvolle en innovatieve combinatie
van zintuigen wekte heel wat nieuwsgierigheid van de (inter)nationale pers.
Tijdens de voorstelling van de chocoladezegel op 6 februari ontdekten de talrijk aanwezige journalisten hoe de zegel technisch tot stand
gekomen is. In de volgende editie van Philanews
brengen we verslag uit van deze voorstelling.

Voorverkoop:
Op 23 maart 2013 van 10u tot 15u op
het volgende adres: OFAC, Salle Concordia,
rue des Combattants 14, 6997 Erezée.
Afstempeling uitgiftedatum:
Op 25 maart 2013 van 10u tot 16u in het
Museum van Cacao en Chocolade (MUCC),
Guldenhoofdstraat 9-11, 1000 Brussel
(zijstraat Grote Markt).
Code: FDS1307

tis
graoek!
bez

Ruik en proef de
Belgische chocolade!
Een dergelijke vernieuwing
als de chocoladezegel verdient een tijdelijke verkoop
op een zinneprikkelende
locatie. bpost strikte het Museum van
Cacao en Chocolade (MUCC) in Brussel
en trakteert u op een gratis bezoek. Volg
uw neus en mond op 25 maart naar de
Guldenhoofdstraat 9-11!

Het Jaarboek 2013 zal u een kijkje achter
de schermen van Katleen Miller en Tony Le
Duc voorschotelen. En natuurlijk wordt het
innovatieve proces van bpost uitgebreid uit
de doeken gedaan.
Code: FDc1307
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théo van rysselberghe

émissions
specialespéciales
uitgiften

De stippels van
Théo Van Rysselberghe
Speciale uitgifte 8

We zouden best wat trotser op onze kunstenaars mogen zijn. Dat was de
achterliggende gedachte van bpost om een kunstboekje rond de grootse
Belgische neo-impressionistische schilder uit te geven.
Théo van Rysselberghe (1916)

Théo van Rysselberghe

Als neo-impressionist maakte Théo van
Rysselberghe (1862-1926) zich verschillende
stijlen meester. Dat wil bpost ook weergeven
in de selectie van de postzegels. De Gentse
schilder begon in een typische Vlaamse
realistische stijl, een beetje donker. Of het
met zijn frequente bezoeken aan de lichtstad
te maken heeft of niet: feit is dat zijn palet
helderder werd. In Parijs leerde van Rysselberghe
eind jaren 1880 met Georges Seurat het
neo-impressionisme en het pointillisme kennen. Tijdens zijn carrière wordt zijn kijk meer
ongedwongen: de Art Nouveau klopt aan de
deur van zijn atelier. van Rysselberghe was
naast schilder ook tekenaar, beeldhouwer,
decorateur en etser.

KENMERKEN:
Thema: Théo van Rysselberghe
Zelfklevend (kunst)boekje met 10 schilderijen
van Théo van Rysselberghe (1892-1926)
Postzegels:
i.
g. e.
c. a.
j.

Code : zb1308

Intellectueel met een
prijskaartje

Een van de postzegels geeft het pointillistische schilderij ‘De vallei van de Samber’
weer. In juni 2011 slaagde de Stad Gent
erin dat werk bij Sotheby’s Londen aan te
kopen voor 610.000 euro, voor het Museum
voor Schone Kunsten Gent. Het MSK heeft
vandaag een omvangrijke collectie van Théo
van Rysselberghe. Van de afgebeelde schilderijen op het postzegelblaadje hangen er
nog twee andere in het MSK: ‘De lezing door
Emile Verhaeren’ en ‘Portret van Marguerite
van Mons’.
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Code : FDS1308

Cathérine Verleysen, wetenschappelijk
medewerkster van het Museum van Schone
Kunsten in Gent licht toe: “Een van de
belangrijkste werken in het hele oeuvre
van van Rysselberghe is ‘De lezing door
Emile Verhaeren’. Hij inspireerde zich op de
wekelijkse bijeenkomsten van Belgische en
Franse kunstbroeders begin twintigste eeuw
bij dichter Emile Verhaeren. Die wordt hier
in oranjerode jas zo realistisch opgevoerd,
dat je hem bijna ‘hoort’ declameren. Dat zie
je zelfs van op de zegel. Zonder meer een
hoogtepunt van Théo van Rysselberghes
pointillistische stijl.”

© privécollectie

h.

f.

d.

b.

a. De vallei van de Samber, 1890, MSK Gent
b. De wandeling, 1901, KMSKB Brussel
c. Thee in de tuin, ca. 1904, Museum van Elsene
d. Arabische fantasia, 1884, KMSKB Brussel
e. Portret van Margueritte van Mons, 1886, 		
MSK Gent
f. Marie Sèthe aan
het harmonium, 1891,
KMSK Antwerpen
g. Badende vrouw, 1922,
MBA Tournai
h. De zussen van de schilder
Schlobach, 1884,
MAMAC Liège
i. De lezing door
Emile Verhaeren, 1903, MSK Gent
j. De lezende vrouw en een meisje, 1899,
KMSKB Brussel
Creatie: Myriam Voz
Waarde van de postzegels: 
Prijs van het blaadje: € 6,70
Formaat van de postzegels: 36 mm x 27 mm
Formaat van het geopend boekje:
80 mm x 168 mm
Formaat van het geplooide boekje:
80 mm x 65 mm
Indeling van het boekje: 10 postzegels
Papier: polyvalent wit, zelfklevende laag
aangebracht op steunpapier
Tanding: 8
Drukprocedé: offset
Repro & druk: Stamps Production Belgium

uitgiftedatum

{15/04/2013}

Théo van rysselberghe
Code: ZB1308

1 boekje behoort tot het postzegelabonnement.

Voorverkoop:
Op 13 april 2013 van 10u tot 15u op
het volgende adres: Sint-Michielsinstituut,
Ferdinand Van Baelstraat 4,
3970 Leopoldsburg.

In het Jaarboek 2013 zal je meer te
weten komen over hoe de selectie van
het zegelboekje tot stand kwam en het
verhaal achter de werken van Théo van
Rysselberghe. En ook: hoe populair is
het impressionisme nog anno 2013?

Afstempeling uitgiftedatum:
Op 15 april 2013 van 10u tot 13u en
van 14u tot 17u in de Filaboetiek BrusselDe Brouckère, Anspachlaan 1, 1000 Brussel.
Code : FDc1308

|9

kalender

SC 875

Voorverkopen
bpost nodigt u als trouwe klant graag uit op alle voorverkopen van 2013. Ontdek als eerste onze nieuwe zegels en geniet zo van de
bijzondere geschenken die wij voor u in petto hebben!
Wanneer?

Wat?

100 jaar ‘Ronde van Vlaanderen’

23 mrt

Voorverkoop 3

Belgische chocolade
Vlinders – Kleine vos & Admiraalvlinder
MyStamp

13 apr

Voorverkoop 4

100 jaar 1ste luchtpostvlucht in Europa vanuit
Sint-Denijs-Westrem
‘Commemorative cards’

Wanneer?

Wat?

11 mei

Voorverkoop 5

10 |

Théo van Rysselberghe (kunstboekje)

Opera: 200ste verjaardag Verdi & Wagner
Een verrassende kijk op wilde dieren
Regionale Competitieve Tentoonstelling
Koning Albert II – 20 jaar op de troon

22 jun

Voorverkoop 6

100 jaar KMI

Waar?

Beste abonnee,

OFAC,
Salle Concordia,
Rue des Combattants 14,
6997 Erezée

Postzegels verzamelen is een hobby die leeft, en dus past bpost haar gamma
producten voortdurend aan. Op die manier houden we deze prachtige hobby
boeiend, met telkens iets nieuws om naar uit te kijken.

Het Kamp – De zwaantjes,
Sint-Michielsinstituut,
Ferdinand Van Baelstraat 4,
3970 Leopoldsburg

Met de lente in zicht pakt bpost uit met een origineel en nieuw verzamelobject.
De ‘Commemorative cards’ (herdenkingskaarten) zetten heden en verleden
naast elkaar door het samenbrengen van een recent zegelblaadje met echte en
zeldzame zegels uit het verleden. Een niet te missen topverzamelproduct!
De set kaarten rond ‘luchtpostvlucht’ bijt de spits af, later dit jaar gevolgd door
het thema ‘Rode Kruis’. Ontdek er alles over op de achterkant van dit magazine.

Signeersessies mrt-apr

Een belangrijk weetje voor de verzamelaars: de Last Day Sheet van de
speciale uitgifte over de Maya’s werd uitgegeven op 10.500 genummerde
exemplaren. Niet op 10.000 exemplaren zoals verkeerd werd meegegeven in
de begeleidende brief.

23 maart: Luc Derycke, Katleen Miller of
Tony Le Duc, en Marijke Meersman van 10u tot 15u.
Marijke zal tijdens haar signeersessie ook zelf
geïllustreerde wenskaarten verkopen.
13 april: Myriam Voz, Jean Libert en Guillaume
Broux signeren van 10u tot 15u.

luc derycke
© Luc Derycke

Muziekfestivals
Regionale Competitieve Tentoonstelling
Vrijdag de 13de … 2013 (gelukszegels)

13 sep

1ste dag –
afstempeling

Vogel – AR zegel
Rouwzegel
Henry Van de Velde

Katleen miller
© Olivier Anbergen

tony le duc
© Olivier Anbergen

Marijke Meersman
© Michiel De Cleene

Stralende middelpunten: Doornik
Musea (opnieuw) open

26 okt

Voorverkoop 7

150 jaar Rode Kruis
Eindejaarszegel Nationaal
Eindejaarszegel Internationaal
Regionale Competitieve Tentoonstelling

Bestelbon Philanews 2/2013

myriam voz
© Michiel De Cleene

jean libert
© Michiel De Cleene

guillaume broux
© Michiel De Cleene

Nieuw verzamelproduct: de ‘Commemorative cards’

Vanaf 4 februari worden de Happy Stamps Love en Happy Stamps Baby
verkocht per 10 in plaats van 20 stuks. Prijs per 10: € 7,99.
Vanaf 25 maart zijn de MyStamp-zegels ook beschikbaar met waarde 1 bestemd voor de zone Europa.
Een MyStamp vel waarde Europa is beschikbaar in
zelfklevende vorm, in een vel met 20 postzegels. U kan
uw MyStamp makkelijk zelf online maken en bestellen
via mystamp.bpost.be. Eén exemplaar van de frankeerstrook behoort tot het
postzegelabonnement. U kan deze ook bestellen in losse verkoop via de centrale
bestelbon. Prijs: € 1,13.
Voor wie nog geen gelegenheid heeft gehad om het unieke Jaarboek 2012
en/of de Jaarmap 2012 op de kop te tikken, er zijn nog maar enkele exemplaren
beschikbaar. Bestel snel via deze bestelbon!
Ten slotte willen we onze excuses meegeven voor de latere verzending in
februari van de zegels van uw ‘Collectie-formule’. Reden is de overschakeling
door tal van abonnees naar het nieuwe systeem van jaarlijkse betaling. Omwille
van het grote succes van deze formule, liep de verzending vertraging op.
De volgende leveringen krijgt u zoals voorzien in de bus vanaf 15 april,
24 juni en 28 oktober.

Tijdelijke verkooppunten
23 & 24 maart: Antwerpfila
Anwerp Expo, Jan Van Rijswijcklaan 191, 2020 Antwerpen. bpost zal er zijn.
25 maart: eerstedagverkoop van de chocoladezegel
MUCC-Museum van Cacao en Chocolade, Guldenhoofdstraat 9-11, 1000 Brussel (zijstraat Grote Markt) van 10u tot 16u.

Meer weten?

De verschillende tariefformules staan duidelijk beschreven op de bpost website. Wil u hier meer over weten, surf dan naar
www.bpost.be > Particulieren > Filatelie > Collectie-formules of bel naar Stamps & Philately op +32 2 278 50 70.

Publicaties

Collectie-formules
Code

Code
Aantal

Totaal

Beschrijving

Prijs

PCB2013

Uitgifte datum
06/11/2012

Postzegel collectieboekje 2013

€ 4,99

JB12N

29/10/2012

Jaarboek 2012

€ 106,00

JM12

29/10/2012

Jaarmap 2012

€ 99,90

21/05/2012

Philastrip - Frank Pé - Cartes d'Afrique et d'Ailleurs FR

€ 27,00

21/05/2012

Philastrip - Frank Pé - Cartes d'Afrique et d'Ailleurs - FR Luxe

€ 72,00

Beschrijving

Prijs

COLPF

De Collectie 2013 - Postfris

€ 96,61

OGUPF

Onvoorziene/Gemeenschappelijke Uitgifte 2013 - Postfris

€ ...(1)

BO1201FR

Postzegels

COLGPF

Collectie Gegomd 2013 - Postfris

€ 107,72

BO1201FRL

COLGLPF

Collectie Gegomd 2013 Light - Postfris

€ 54,62

BO1202NTIBL

17/09/2012

BOEK This is Belgium X - België, stripland - NL luxe

€ 195,00

BO1203FR

17/09/2012

Philastrip - William Vance et la mer FR

€ 27,00

BO1203FRL

17/09/2012

Philastrip - William Vance et la mer FR Luxe

€ 72,00

Beschrijving

Prijs

COLZKPF

Collectie Zelfklevend 2013 - Postfris

€ 43,80

COLAF

De Collectie 2013 - Afgestempeld

€ 96,61

OGUAF

Onvoorziene/Gemeenschappelijke Uitgifte 2013 - Afgestempeld

€ ...(1)

COLGAF

Collectie Gegomd 2013 - Afgestempeld

€ 107,72

COLGLAF

Collectie Gegomd 2013 Light - Afgestempeld

€ 54,62

COLZKAF

Collectie Zelfklevend 2013 - Afgestempeld

€ 43,80

Aantal

Totaal

Aantal

Totaal

Varia
Code

Afgeleide producten

Uitgifte datum

FV1202PRO

12/03/2012

VGN-Franco Dragone 2012 SET

€ 4,28

FV1203PRO

16/01/2012

VGN-De ondergang van de Titanic 2012 SET

€ 4,28

FV1204PRO

17/09/2012

VGN-Zenobe Gramme 2012 SET

€ 4,28

COLFDS

Collectie First Day Sheet 2013

€ 97,00(2)

FV1205PRO

29/10/2012

VGN-De Markt van Brugge 2012 SET

€ 4,28

COLFDC

Collectie First Day Cover 2013

€ 130,95(2)

KB09(1E)SQ

03/01/2013

Herdruk Koning Albert II

€ 1,13

x 10 pz

COLBK

Collectie briefkaarten 2013

€ 7,92

KB07104(2)S

22/11/2012

Herdruk Koning Albert II

€ 1,54

x 10 pz

KB09(3E)SQ

20/03/2012

Herdruk Koning Albert II

€ 3,39

x 10 pz

VG11ARQ

02/03/2011

Herdruk Visarend

€ 5,03

x 10 pz

(1)
(2)

De prijs voor de ‘Onvoorziene/Gemeenschappelijke Uitgifte 2013’ wordt gecommuniceerd via de bpost website en/of via Philanews op het moment van een uitgifte.
De 3 % korting op FDS en FDC abonnementen zit al in deze prijs inbegrepen.

Losse verkopen
Speciale uitgiftes

Beschrijving

Prijs

1306BL

Code

Uitgifte datum
25/03/2013

Postzegels: Ronde van Vlaanderen

€ 6,70

FDS1306

25/03/2013

FDS-Ronde van Vlaanderen

€ 5,00

FDC1306

25/03/2013

FDC-Ronde van Vlaanderen

€ 5,00

1307BL

25/03/2013

Postzegels: Belgische Chocolade

€ 6,20

FDS1307

25/03/2013

FDS-Belgische Chocolade

€ 5,00

FDC1307

25/03/2013

FDC-Belgische Chocolade

€ 5,00

ZB1308

15/04/2013

Postzegels: Théo van Rysselberghe

€ 6,70

FDS1308

15/04/2013

FDS-Théo van Rysselberghe

€ 5,00

FDC1308

15/04/2013

FDC-Théo van Rysselberghe

€ 10,00

1309BL

15/04/2013

Postzegels: 100 jaar luchtpost

€ 6,18

FDS1309

15/04/2013

FDS-100 jaar luchtpost

€ 5,00

FDC1309

15/04/2013

FDC-100 jaar luchtpost

€ 5,00

CC1301FRLSC883

15/04/2013

Commemorative Cards - 100 jaar luchtpost

€ 439,00

Aantal

Totaal

x 10 pz

Uitgifte datum

Beschrijving

Prijs

Beschrijving

Prijs

Aantal

Totaal

x 5 pz

x 10 pz

iNFO: al onze prijzen zijn btw inbegrepen
alle producten en zegels zijn beschikbaar tot einde voorraad of tot op het einde van de verkooptermijn

totaal van de bestelling €
x 2 pz

GEWONE postzegels
Code

bijkomende bestellingen
Code

Aantal

ZB1321

25/03/2013

Postzegel: Vlinder Aglais urticae – Kleine vos

€ 6,70

FDC1321

25/03/2013

FDC- Vlinder Aglais urticae – Kleine vos

€ 5,00

ZB1322

25/03/2013

Postzegel: Vlinder Vanessa atalanta – Admiraalvlinder

€ 6,20

FDC1322

25/03/2013

FDC-Vlinder Vanessa atalanta – Admiraalvlinder

€ 5,00

13PSZSE

25/03/2013

Postzegel: P-Stamp zelfklevend Europa

€ 1,13

x 1 pz

ZB1324

04/02/2013

Happy Stamps Love 2013 per 10

€ 7,99

x 10 pz

ZB1325

04/02/2013

Happy Stamps Baby 2013 per 10

€ 7,99

x 10 pz

x 5 pz

x 5 pz

Totaal

ik tel verwerkingskosten bij

€

totaal bedrag

€

vaste verwerkingskosten

kosten binnenland

kosten buitenland

alle abonnementszendingen

0 euro

0 euro

losse bestellingen

bestelling onder 25 euro = 2,00 euro

bestelling onder 100 euro = 5,00 euro

OPMERKINGEN: 1. Verzending vanaf € 30 met Taxipost

2. Verwerkingskosten worden niet gecumuleerd.

datum: ....................................................................................... handtekening: . .........................................................................................................................................................

Kies de mooiste BELGISCHE
postzegel van 2012

Gegevens betaler:

Klantnr. PRS

2012 zit er al even op, een jaar waarin vele mooie postzegels werden gemaakt.
De verkiezing van de Grote Prijzen van de Belgische Filatelistische kunst zetten
de grootste parels van het voorbije jaar nog eens extra in de kijker.

Naam
Voornaam
Straat

Nr.

Postcode
Land

Bus

Gemeente
E-mail

Tel.
Geboortedatum

m/v

Datum

Handtekening

wedstrijd
O
stem otk uw
elt mee
laa

t ons w
!
eten w
drie cr
elke
eaties
e
r
in 2012
voor u
uitspro
ngen
en maa
k kans
mooie p op een
rijs*

Nummer de drie zegels die u het mooiste vond van 1 tot 3.
1/ Stuur uw naam en adres samen met die top 3 via een postkaart naar:
Pro-Post (Verkiezing 2012), E. Walschaertsstraat 1B – 2800 Mechelen.
2/ Digitaal deelnemen kan ook: geef uw podiumplaatsen door via een mailtje naar
webmaster@propost.be met als titel ‘Wedstrijd mooiste postzegel 2012’.
3/ Beantwoord deze twee vragen:
a. Op welk vervoermiddel prijken de ‘Go for Zero’-zegels in Brussel op groot formaat? (tip: het antwoord is te vinden in Philanews 1-2013)
b. Schiftingsvraag: hoeveel deelnemers zullen Pro-Post hun top 3 sturen (via mail en digitaal) voor het einde van deze wedstrijd?
Om in aanmerking te komen voor de prijzen* moet uw inzending binnen zijn vóór 29/03/2013.

Het resultaat van de stemming en de winnaars worden bekendgemaakt in de volgende editie van Philanews. De bekendmaking
gebeurt enkel via het magazine, en niet via individuele briefwisseling.
* Prijs: 3 jaarboeken van 2012 en 3 boeken ‘Een reis door de 20ste eeuw in 80 postzegels’.
De nummers van de postzegels en de Philanews-editie waarin ze aan bod kwamen:

betalingsmogelijkheden:
B E

Jaarlijks, 2 % korting

r
r

IBAN

Jaarlijks, 2 % korting

r
r

Rek.nr. :

BIC

r
r

Domiciliëring

Jaarlijks, 2 % korting

Per Verzending, 0 % korting

Philanews 1

01. De Maya Kalender
02. Volledig blaadje

(1512-1594)
31. Jodocus Hondius
(1563-1612)
32. Volledig blaadje

Trappistenbier

Kredietkaart Visa/Amex/Mastercard Nr:
Vervaldatum

Overschrijving

(Ik ontvang een uitnodiging tot betaling voor het bedrag
op basis van mijn keuze hierboven)

Per Verzending, 0 % korting

Per Verzending, 0 % korting

03. Achel
04. Chimay
05. Orval
06. Rochefort
07. Westmalle
08. Westvleteren
09. Volledig blaadje

Bij vermelding van uw kredietkaartgegevens raden wij aan terug te sturen onder gefrankeerde envelop. Het abonnement wordt jaarlijks verlengd. Wat betreft de opzegtermijn
verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden. Opzeggen kan schriftelijk aan: bpost Stamps & Philately, E. Walschaertsstraat 1b - 2800 Mechelen.

Fabelwezens
(Jeugdfilatelie)

Domiciliëring/Kredietkaart
In geval van een nieuw abonnement/nieuwe domiciliëring/nieuwe kredietkaart, zullen wij u vragen om de eerste betaling per overschrijving te doen, zodat wij de verzending
van uw zegels niet in het gedrang brengen, terwijl we de nodige formaliteiten met uw bank in orde brengen.

10. Meermin
11. Weerwolf
12. Eenhoorn
13. Dragon
14. Amphiptere
15. Pegasus
16. Griffioen
17. Centaur
18. Sfinx
19. Harpij
20. Volledig boekje

stuur deze bestelbon terug naar:

bpost - Stamps & Philately - Verkoop: E. Walschaertsstraat 1B - 2800 Mechelen - Tel. Klantendienst: +32 2 278 50 70 - Fax +32 2 276 51 00

Recht van Retour:
“De Klant heeft het recht om bpost in kennis te stellen van het feit dat hij van zijn abonnement afziet, binnen de 14 kalenderdagen,
vanaf de dag volgend op de eerste levering [en volgens de voorwaarden beschreven in artikel 10 van de algemene voorwaarden]."
“De Klant heeft het recht om bpost in kennis te stellen van het feit dat hij van zijn aankoop afziet, binnen de 14 kalenderdagen,
volgend op de levering [en volgens de voorwaarden beschreven in artikel 10 van de algemene voorwaarden].”

Door ondertekening van de bestelbon verklaar ik mij akkoord met de algemene voorwaarden van bpost, Stamps & Philately. Onze Algemene Voorwaarden vindt u terug op de leverbon,
op de website van bpost/Filatelie of u kan een exemplaar opvragen. Uw persoonsgegevens worden verwerkt door bpost in het kader van onze contractuele relatie en met het
oog op de commerciële promotie van de door bpost uitgegeven en/of verdeelde producten en diensten. Wij kunnen deze gegevens in dat kader doorgeven aan partners
die contractueel verbonden zijn met bpost, tenzij u zich hier tegen verzet. U hebt toegang tot uw persoonsgegevens, u kunt ze laten verbeteren of u verzetten
tegen het gebruik ervan voor direct marketingdoeleinden. Wenst u dat uw gegevens voortaan niet (meer) voor direct marketingdoeleinden worden
gebruikt, kruis dan onderstaand vakje aan.
 Ik wens geen informatie te ontvangen over de producten en diensten die uitgebracht en/of verdeeld worden door bpost.
Stemt u ermee in dat uw e-mailadres door bpost wordt gebruikt om informatie te geven over haar producten en
diensten?  ja  nee

Schrijf elkaar!
(Feest van de Postzegel)

21. Latijnse kalligrafie
22. Arabische kalligrafie
23. Chinese kalligrafie
24. Hindi kalligrafie
25. Griekse kalligrafie
26. Volledig boekje
Visit Belgium (Europa)

27. Wallonië & Brussel
28. Vlaanderen & Brussel
29. Volledig blaadje

Franco Dragone

33. ‘Cirque du Soleil’
(Las Vegas 1998)
34. ‘Décrocher la lune’
(La Louvière 2000-20022006-2009)
35. ‘A New Day ... ’
(Las Vegas 2003)
36. ‘Le Rêve’
(Las Vegas 2005)
37. ‘The House of the
Dancing Water’
(Macau 2010)
38. Volledig boekje
Titanic in 3D

39. De ondergang van de
Titanic
40. Volledig blaadje
Gezelschapsdieren

41. Kanaries
42. Cavia
43. Kat
44. Goudvissen
45. Parkieten
46. Pony
47. Kleine hond
48. Hamsters
49. Konijnen
50. Grote hond
51. Volledig boekje

Jef Geys in de Koninklijke
Musea van Brussel

57. ‘Zaadzakje’ van 2012
58. Volledig vel
The Olympic Games 2012

59. Atletiek (4x400m heren)
60. Volledig blaadje

52. Velduil

Philanews 2

Philanews 3
Rwanda – 50 – Burundi

53. 1962-Rwanda-2012

Scheepsjongen
78. André Franquin:
Guust Flater
79. Marc Sleen: Nero
80. Willy Vandersteen:
Suske & Wiske
81. Hergé: Kuifje
82. Morris: Lucky Luke
83. Jijé: Jerry Spring
84. E.P. Jacobs: Blake &
Mortimer
85. Peyo: De Smurfen
86. Volledig vel

Pierre Alechinsky

61. ‘Volcan ensorcelé’
62. ‘A propos de Binche’
63. ‘Sans espoir de bâtiment
pour Anvers ni même pour
l'Escaut’
64. ‘Parfois c'est l'inverse’
65. ‘A la ligne’
66. ‘Aquarelle estampillée’
67. ‘Labyrinthe d'apparat’
68. ‘Encreur'
69. 'Nuages en pantalons’
70. ‘Le dernier jour’
71. Volledig boekje
Filatelie zonder grenzen
Gemeenschappelijke
uitgifte met Monaco

72. ‘Cabaret op de oever van
de rivier’ van Jan Brueghel
73. Volledig vel
Vlinders

74. Koolwitje
75. Koninginnenpage

vogel

De wereld in kaart

30. Gerard Mercator

54. Volledig vel
55. 1962-Burundi-2012
56. Volledig vel

Philanews 4
Belgie, stripland
(This is Belgium)

76. Jef Nijs: Jommeke
77. Bob De Moor: Cori de

Het zeilschip
‘Zenobe Gramme'

87. Zeilschip ‘Zenobe
Gramme’
88. Volledig vel
Plak een boomblad!

89. Acer macrophyllum
90. Acer palmatum
91. Morus nigra
92. Sorbus alnifolia
93. Ginkgo biloba
94. Betula pendula
95. Fagus sylvatica
96. Aesculus hippocastanum
97. Euonymus europaeus
98. Quercus ‘pondaim’
99. Volledig boekje
Philanews 5
Jacob Jordaens in de
Koninklijke Musea van
Brussel

100. Jacob Jordaens,
Hulde aan Ceres
101. Volledig vel
Sint-Maarten

102. Evocatie van SintMaarten en het kinderfeest

103. Volledig vel
De Condroz voorop
(Belgische Streken)

104. De oogst
105. Kasteel van ‘Fontaine’
- Anthée
106. Streekbieren
107. Belgisch witblauw rund
108. Dinant
109. Volledig blaadje
De Markt van Brugge
(Promotie van de
Filatelie)

110. Standbeeld Jan Breydel
& Pieter de Coninck
111. Belfort
112. Huis ‘Boechoute’, Huis
‘Craenenburg’, Huis ‘Die
Maene’, Huis ‘Cinema Pathé’
113. Huis ‘Spainge’, ‘Diephuis’,
Huis ‘Le Panier d'or’ of ‘Het
Mandetje’
114. ‘Het Provinciaal Hof’
115. Volledig blaadje
Eindejaarszegels

116. Eindejaarsevocatie
rond de Sint-Martinuskerk
van Kessenich
117. Volledig boekje
118. Eindejaarsevocatie
rond de kerk van Saint-Mard
(Oud Virton)
119. Volledig boekje
Vlinder

120. De kleine
weerschijnvlinder
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100 jaar eerste luchtpostvlucht

speciale uitgiften

een luchtdoop vastgelegd

100 jaar eerste luchtpostvlucht
(Feest van de postzegel)

Speciale uitgifte 9

KENMERKEN:

In de reeks ‘Feest van de Postzegel’
zijn wel twee heel speciale postzegels uitgegeven. Ze nemen je
mee, terug in de geschiedenis …
Het is een zwaarbewolkte dag en fris voor
de tijd van het jaar met nauwelijks 10°C.
Tijdens de Wereldtentoonstelling in Gent start
een 19-jarige jongeman op 1 mei 1913 zijn
Deperdussin-eendekker op de nabijgelegen
luchthaven van Sint-Denijs-Westrem.
Eindbestemming: Sint-Agatha-Berchem.
Aan boord bevinden zich piloot Henri
Crombez en enkele postzakken van de
Regie der Posterijen.

Code: 1309BL

uitgiftedatum

{15/04/2013}

100 jaar eerste luchtpostvlucht
Code: 1309BL

© Verzameling Koninklijk Legermuseum – Brussel, Franchomme n°3 Berchem

12 |

Thema: (evocatie van) 100 jaar eerste luchtpostvlucht in België (en op het Europese continent)
Postzegels:
a. Vertrek van piloot
a. b.
Henri Crombez in
Sint-Denijs-Westrem
b. Aankomst in Sint-Agatha-Berchem
Creatie: Jean Libert & Guillaume Broux
Waarde van de postzegel:
Prijs van het blaadje: € 6,18
Formaat van de postzegels: 48,75 mm x 38,15 mm
Formaat van het blaadje: 160 mm x 112 mm
Samenstelling: blaadje met 2 postzegels
Papier: gegomd wit FSC
Tanding: 11 ½
Drukprocedé: gecombineerde raster- en
staaldiepdruk
Repro: De Schutter'Neroc
Druk: Stamps Production Belgium

bpost viert de 100ste verjaardag van deze
eerste luchtpostvlucht op het Europese
continent met twee gegraveerde zegels van
de hand van Guillaume Broux. Dit historische
jubileum lag ook aan de basis van de eerste set
in een nieuwe reeks luxueuze Commemorative
cards. Op de backcover van het magazine
lees je hier alles over.

1 boekje behoort tot het postzegelabonnement.

Luchtvaartschool in Sint-Agata-Berchem rond de eeuwwisseling (1900)

| 13
Wie was die Henri Crombez?

Deperdussin B. in Parijs, REPLICA in Le Bourget

© Musée de l'Air et de l'Espace - Le Bourget / Alexandre Fernandes

Belgische luchtvaartpionier Henri Crombez
(1893 – 1960) vloog van 1 mei tot
25 augustus 1913 heen en weer tussen
het vliegveld van Sint-Denijs-Westrem en
verschillende Belgische steden. Voor die
gelegenheid drukte de voorloper van bpost,
de Regie der Posterijen, duizend briefkaarten met het opschrift ‘Poste Aérienne
– Flying Post’. Het was niet het eerste
huzarenstukje van Crombez: in 1911 vloog
hij heen en weer over het Kanaal. Tijdens
WO I voerde hij als vrijwillig oorlogspiloot
één van de eerste verkenningsvluchten uit
boven de Duitse grens. Later werd hij de
persoonlijke piloot van Koning Albert I.

Voorverkoop:
Op 13 april 2013 van 10u tot 15u op
het volgende adres: Sint-Michielsinstituut,
Ferdinand Van Baelstraat 4,
3970 Leopoldsburg.
Afstempeling uitgiftedatum:
Op 15 april 2013 van 10u tot 13u en
van 14u tot 17u in de Filaboetiek BrusselDe Brouckère, Anspachlaan 1, 1000 Brussel.
Code: FDS1309

Guillaume Broux verrichtte monnikenwerk om die historische gebeurtenis te
reconstrueren op postzegelformaat. In
het Jaarboek 2013 zal je daar alles over
kunnen lezen. Verder duiken we daar terug
in het verleden van luchtpost in de filatelie.
Code: FDc1309

Filatelie in de ruimte / kort

evenement
kort

Maya’s in
het heelal
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2.

Een First Day Cover vijf maanden in het International
Space Station (ISS) laten vertoeven? Astrofilatelist
Jürgen Esders slaagde erin! Het thema van de
Maya-uitgifte – 21 december 2012, het einde
der tijden volgens de Maya-kalender – leende
zich daar uitstekend toe. Van jongs af aan
verzamelt de 54-jarige Jürgen Esders uit
Schaarbeek postzegels en covers over
ruimtevluchten. Het onbemande vrachtschip
Progress M-15M nam Esders’ Maya-FDC
mee tijdens de lancering op 20 april
2012 vanop de Baikonur Cosmodrome
in Kazakstan. Twee dagen later kwam
het aan in het ISS. Op 17 september
bracht stationscommandant Gennady
Padalka de FDC terug naar aarde.
“Padalka wou op veilig spelen
door de envelop vroeger terug
te brengen”, grapt verzamelaar
Esders.

herdruk
zegels
De zegelreeks met de koninklijke beeltenis
van onze huidige vorst Albert II (waarde 1
Europa, waarde 2 nationaal en waarde 3
Europa) werd herdrukt op nieuw papier:
gegomd wit FSC.
Ook de visarend die de nuttige
postzegel siert voor een aangetekende
zending binnen België of naar het
buitenland, kreeg een herdruk op
gegomd wit FSC-papier.
Deze zegels zijn enkel te verkrijgen via het
Contact Center, tel. +32 2 278 50 70.

4.

1.

Voorverkoop
in Zoutleeuw

5.

1. Ronde stempel met aankomstdatum in ruimtestation 2. Achthoekige stempel die het verblijf in het Russische station bevestigt
3. Blauwe stempel van dezelfde dag 4. Belgische postzegel zonder
poststempel. 5. Het registatielabel ontbreekt, al werd de vergoeding
hiervoor betaald.

Veel bedrijvigheid op 19 januari in cultuurcentrum
De Passant in Zoutleeuw. De postzegeltentoonstelling
naar aanleiding van het 40-jarig bestaan van de Leeuwse
Postzegelkring pakte uit met een signerende André Buzin
en Marijke Meersman. Veel vogelverzamelaars waren
speciaal voor de geroemde vogelillustrator naar Zoutleeuw
afgezakt.

Illustrator André Buzin
“Vergaat de wereld op 21 december,
dan zal niemand daar een beter zicht op
hebben dan jullie vanuit het ISS. Koester
de FDC dan als een souvenir aan dat
memorabele moment. Vergaat de wereld
niet? Stuur de FDC dan maar terug naar
aarde.” Jürgen Esders

Permanente zegels: Albert II
KENMERKEN:

3.

Permanente zegels:
visarend
KENMERKEN:

Thema: herdruk Koninklijke beeltenis
Creatie: MVTM
Waarde van de postzegel: 
Prijs per zegel: € 1,13 - € 1,54 - € 3,39
Formaat postzegel:
32,50 x 27,66 - 24 x 27,66 - 32,50 x 27,66 mm
Formaat vel: 85 mm x 166 mm
Velindeling: 10 postzegels
Papier: gegomd wit FSC
Tanding: 11 ½
Oplage: onbeperkt
Drukprocedé: rasterdiepdruk
Repro & druk: De Schutter’Neroc & Stamps Production Belgium

Thema: herdruk Vogel
Creatie: André Buzin
Waarde van de postzegel: € 5,03		
Prijs per vel: € 50,30
Formaat postzegel:
24,40 mm x 32,50 mm
Formaat vel: 85 mm x 155 mm
Velindeling: 10 postzegels
Papier: gegomd wit FSC
Tanding: 11 ½ Oplage: onbeperkt
Drukprocedé: offset
Repro & druk: Stamps Production
Belgium

uitgiftedatum
{02/01/2009} {01/10/2007} {02/01/2009}
herdrukdatum
{03/01/2013} {22/11/2012} {20/03/2012}

uitgiftedatum
{03/01/2011}
herdrukdatum
{02/03/2011}

albert ii
Code: KB09(1E)SQ - KB07104(2)S - KB09(3E)SQ

visarend
Code: VG11ARQ

happy stamps

Rechtzetting: uitgifte Sprookjes

Vanaf 4 februari zullen de Happy Stamps
Love en Happy Stamps Baby verkocht
worden per 10 in plaats van 20 stuks.
Prijs: € 7,99.

Nee, bpost drukt niet opnieuw op fosforpapier. In het kenmerkenblaadje van de Sprookjesuitgifte van Marijke Meersman zijn enkele foutjes geslopen. De zegels zijn gedrukt op wit
papier, met gedeeltelijk rechte lijnen en gedeeltelijk tanding type 10. Voor de Repro stond
‘De Schutter’Neroc’ in en voor de druk ‘Stamps Production Belgium’.

| 15
Illustrator Marijke Meersman

Hugo Meeus uit Boortmeerbeek: “Ik bracht
mijn zonen Idriz (12) en Yorbe (6) mee naar de
voorverkoop.”
Geen wonder dat Kris De Temmerman
aanwezig is: “Ik combineer mijn passies
voor webdesign en postzegels in een eigen
website die alle vogeluitgiften archiveert
www.cristal999.com/Buzin.”
Hier poseert hij samen met vrouw Katty
en kinderen Ella, Ian en Maura.

Fotoreportage © Michiel De Cleene
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Rariteit: de laatste 22 postzegels ”Duitse Post” van de DDR!
peld!

gestem

Een van de laatste postzegelboekjes
van de DDR van 1990!

Uw
cadeau!

5,- 2,slechts €
logusprijs €

i.p.v. de cata

3

2

In totaal 22 postzegels werden door de toenmalige DDR in
de tijd van 2 juli t/m 2 oktober 1990 onder de benaming ”Duitse
Post” uitgegeven. Daardoor ontstond de wel kleinste waardevolste
verzameling van de laatste 23 jaren!

Reusachtige 4 ounce gedenkpenning ”Vaticaan”!

4+5

veredeld met puur 999/1000 fijn zilver
en afbeelding van de 1 €uromunt
”paus Johannes Paul II”!
4 Hoogwaardige
stempelkwaliteit:
proof-like!
4 Gelimiteerde
oplage: slechts
2.000 stuks
wereldwijd!
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www.nmbs-holding.be/filatelie/shop

NIEUW

Heel wat filatelisten vonden al de weg naar onze nieuwe webshop. In een paar klikken
kan je er spoorwegzegels en postkaarten online aankopen. Makkelijk en veilig!
Met vragen kan je altijd terecht op 02 525 22 54 of per mail naar filatelistisch.centrum@b-holding.be

Ø 65 mm
aar
124,4 g zw

€ 69,-

slechts
i.p.v. € 129,-

Originele Romeinse
munt ”Constantijn
de Grote”!
Brons!

1,50
De munten, die grote
Romeinse keizer
vroeger in handarbeid
lieten slagen,

slechts

€ 29,90
Aanbod buiten verantwoordelijkheid van bpost. Bestelbonnen niet naar bpost sturen a.u.b.

� Nieuw design 2013: de beroemde Zwitserse
garde op het appel voor de St. Pieterskerk!
� Hoogwaardige gekleurde email techniek
op een 2 €uromunt!
� Gelimiteerde eerste editie:
slechts 2.013 stuks
wereldwijd!

GRATIS
toegifte!

€ 2,-

slechts
+ GRATIS munt

Ø 25,75 mm

GRATIS:
50 €urocent
munt
Vaticaan!

�
6 – Meer dan 2000 jaar oude –

zijn kostbare historische
documenten en meestal
alleen nog in musea te
zien. Iedere munt
is een unicaat!

�

Het Filatelistisch Centrum
Uiteraard blijf je ook welkom
in het Filatelistisch Centrum
van NMBS-Holding. We zijn
elke werkdag open van 9.30
tot 12.30 (behalve op woensdag) en op afspraak.
Adres: Frankrijkstraat 85
in 1060 Brussel (vlakbij het
station Brussel-Zuid)

Ø 65 mm

Alle genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten (verzendkosten ca. € 3,95). Levering binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling, voor 14 dagen op zicht, zolang de voorraad
strekt. Betaling via overschrijving per bank of postgiro. Indien u de zending niet wenst, dient u deze onbeschadigd, voldoende gefrankeerd en in de originele verpakking aan ons
terug te sturen. De adresgegevens, die u ons mededeelt worden opgenomen in ons bestand. U heeft altijd recht op correctie en schrapping. Uw persoonlijke gegevens kunnen
eveneens aan derden voor prospectiedoeleinden worden doorgegeven.
Wet. vertegenwoordiger: Cobofisca bvba BTW/TVA: BE 0450.920.039

KOOP SPOORWEGZEGELS ONLINE

VATICAAN 2013

Zwitserse garde voor de St. Pieterskerk

4 Vaticaan gedenkpenning ”St. Pieterskerk”

SPOORWEGFILATELIE

– Ruilprijs –

Bestelbon
Ja, lever mij a.u.b. met 14 dagen teruggaverecht. A.u.b. aankruisen hetgeen u wenst te ontvangen π̋ :
1.+2.

π

3.
4.+5.

π
π

6.

π

De laatste 22 postzegels van de voormalige DDR van 1990 ”Duitse Post”
voor slechts € 5,-! GRATIS toegifte: postzegelboekje van de DDR!
De reusachtige 4 ounce gedenkpenning ”Vaticaan” (Ø 65 mm, 124,4 g) voor slechts € 69,- i.v.p. € 129,-!
De 2 €uromunt met gekleurde email techniek ”Vaticaan 2013”
voor slechts € 2,-! GRATIS toegifte: 50 €urocent munt Vaticaan!
de Romeinse munt ”Constantijn de Grote” voor slechts € 29,90!

Ja, ik wil profiteren van uw service voor verzamelaren en maandelijks een vervolguitgifte, in het kader van de uitgekozen collectie, vrijblijvend en terinzage ontvangen: (A.u.b. de gekozen collectie aankruisen!)
7.+8. π DDR postzegels
9.+10. π €uro uitgiften
11. π Munten uit Romeinse tijd
Naam

Voornaam

Adres/Nr.
Postcode/Plaats
E-mail

Geboortedatum

Vult u hier a.u.b. uw gegevens in!

SRH Ltd. & Co. KG • Depot Eupen
P.B. 100 • 4700 Eupen 1 • service@srh-ltd.be
of per fax: 087 / 56 96 84

Handtekening

j5 r /9 6 z

(Levering excl. € 3,95 verzendkostenaandeel – porto, verpakking,
verzekering – uitverkocht onder voorbehoud)

Aanbod buiten verantwoordelijkheid van bpost. Bestelbonnen niet naar bpost sturen a.u.b.
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permanente zegels: vlinders

de verzamelaar

vlinder mee op
onze vleugels
bpost voegt twee fladderende blikvangers
toe aan haar permanente vlinderreeks.
De kleine vos (2 nationaal) en de admiraalvlinder (1 wereld) worden vanaf 25 maart
in boekjes van 5 aangeboden. Marijke
Meersman tekende ook nu weer twee
prachtige vlinders, klein maar fijn.

Code: ZB1321

Code: ZB1322
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Permanente zegels: vlinders
KENMERKEN:
Thema: Aglais urticae – De kleine vos
Creatie: Marijke Meersman
Layout: Myriam Voz
Waarde van de postzegel: 		
Prijs van het vel: € 6,70
Formaat van de postzegel: 30 mm x 25 mm
Formaat van het boekje: 60 mm x 110 mm
Velindeling: 5 postzegels
Papier: polyvalent wit papier, zelfklevende laag
aangebracht op steunpapier
Tanding: gedeeltelijk rechte lijnen en gedeeltelijk
tanding type 10
Oplage: onbeperkt
Drukprocedé: rasterdiepdruk
Repro & druk: De Schutter’Neroc &
Stamps Production Belgium
Thema: Vanessa atalanta – Admiraalvlinder
Creatie: Marijke Meersman
Layout: Myriam Voz
Waarde van de postzegel:
Prijs van het vel: € 6,20
Formaat van de postzegel: 30 mm x 25 mm
Formaat van het boekje: 60 mm x 110 mm
Velindeling: 5 postzegels
Papier: polyvalent wit papier, zelfklevende laag
aangebracht op steunpapier
Tanding: gedeeltelijk rechte lijnen en gedeeltelijk
tanding type 10
Oplage: onbeperkt
Drukprocedé: rasterdiepdruk
Repro & druk: De Schutter’Neroc &
Stamps Production Belgium
uitgiftedatum

{25/03/2013}

de kleine vos + de admiraalvlinder
Code: zb1321 + zb1322

1 zegel van elk boekje behoort tot het postzegelabonnement.

Voorverkoop:
Op 23 maart 2013 van 10u tot 15u op
het volgende adres: OFAC, Salle Concordia,
rue de Combattants 14, 6997 Erezée.
Afstempeling uitgiftedatum:
Op 25 maart 2013 van 10u tot 16u in het
Museum van Cacao en Chocolade (MUCC),
Guldenhoofdstraat 9-11, 1000 Brussel
(zijstraat Grote Markt).

Code: FDc1321

Code: FDc1322

in de ban van
het fietsen
Vooraan in dit nummer kan u lezen dat bpost de
100ste verjaardag van de Ronde van Vlaanderen
viert met een speciaal postzegelblaadje. Wie die
uitgifte zeker aan zijn verzameling zal toevoegen,
is bpost-medewerker Dirk Avonds.
Dirk heeft een motiefverzameling van wielrenners en fietsen, die hij sorteert in verschillende
boeken per continent. Daar zitten naast zegels
(grotendeels postfris, ook afgestempelde), onder
meer ook First Day Covers, First Day Sheets en de
Numisletter Eddy Merckx (een mooi geïllustreerde
envelop met afgestempelde postzegels en een
gedenkpenning) in.
Bijzonder is dat Dirk de Ronde in het verleden
meermaals zelf betwist heeft als wielrenner bij
de Belgische Wielrijdersbond (BWB) – categorie
liefhebbers. Bijna was hij profwielrenner geworden
en als ploegleider had hij onder meer de 16-jarige
Tom Boonen als gastrenner in zijn team. De passie
voor de wielersport kreeg Dirk Avonds met de
paplepel mee.
“Mijn vader was ‘official’ bij de BWB. Een jaar
of zeven was ik toen hij me liet meerijden in de
volgwagen. De wielerplaatjes van Panini kreeg ik
toegestopt. De stap naar een postzegelverzameling was klein. Zeker omdat ik in 1983 bij
bpost ben beginnen te werken, als vijfde generatie
in mijn familie: mijn overgrootvader was in de periode 1840-1870 zelfs eigenaar van een postkoets!”

EERSTE ZEGEL

De vier zegels n.a.v. de
80ste verjaardag van de
Belgische Wielrijdersbond
in 1963. Daar heeft Dirk
ook de First Day Cover en
allerlei souvenirkaarten van.
DE SCHATKIST

Zijn collectie telt meer dan
2.000 zegels van alle
continenten, grotendeels
met wielrenners en fietsen,
inclusief de recente Britse
uitgave met hun gouden
Olympische medaillewinnaars.
DE TROFEE

“De filatelistische dienst
van Griekenland vroeg
me in de jaren ’80 naar
foto’s over de wielersport,
omdat ons land daar het
mekka van is. Onlangs zag
ik mezelf op een briefkaart
van de Griekse post met een
foto uit 1976 van mij als
wielrenner, te koop op het
internet.”
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“Tijdens de wintermaanden trek ik me al eens gemakkelijker terug en klasseer ik mijn postzegels.
Ik lees veel magazines om op de hoogte te blijven
van hedendaagse drukprocedés en papiersoorten.
Ik schuim ook websites af om koopjes op de
kop te tikken. Mijn hobby en mijn job bij bpost
vullen elkaar mooi aan. Mijn mooiste moment?
In 2010 heb ik Eddy Merckx ontmoet. Bijna had
de vulkaanuitbarsting van de Eyjafjallajökull er een
stokje tussen gestoken. Ik was net op tijd uit het
buitenland terug toen de wielerlegende zijn ‘goed
voor druk’ kwam geven op de zegeldrukkerij in
Mechelen waar ik werk.”
Dirk Avonds bij de offsetpers in de zegeldrukkerij
in Mechelen met een uitvergrote
postzegel van Eddy Merckx.
© Michiel De Cleene

NIEUW

commemorative cards

!
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Duik in het verleden

Onze Commemorative cards (herdenkingskaarten) met authentieke zegels
uit lang vervlogen tijden verruimen je blik naar het verleden. Verrijk je collectie
met een nieuwe luxueuze reeks en bestel deze eerste set met als thema
‘luchtpostvlucht’. Dit jaar volgt nog een andere set.

Thema ‘Luchtpostvlucht’
De eerste 4 Commemorative cards zetten 100 jaar luchtpostvlucht centraal. Toen de Belgische pionier Henri Crombez op 1 mei 1913 voor het
eerst postkaarten in een vliegtuig vervoerde op het Europese continent,
betekende dat een enorme stap vooruit voor de postbedeling. De intrede
van luchtvaartpost zorgde ervoor dat vandaag grote postzakken vol
brieven en briefkaarten snel familie en vrienden bereiken in overzeese
gebieden tot in alle uithoeken van de wereld.
Een tekening van Guillaume Broux van het thema ‘Luchtpostvlucht’ siert de voorkant van de Commemorative
cards. Binnenin staan de zegels, afgestempeld met een gegraveerde stempel van Guillaume Broux.
Op elke kaart ontdekt u telkens andere authentieke zegels en stempels:
1. 5 zegels terwijl de ‘Fokker F. VII’ over de steden Brussel, Namen, Oostende en St. Hubert vliegt (1930).
Deze zegels waren uitsluitend bestemd voor luchtpostzendingen.
2. 5 zegels over de Europese luchtpostconferentie (1938) ten voordele van het Nationaal Comité
voor Luchtvaartpropagande. Reeks ‘Koning Leopold III vliegenier’.
3. 6 zegels op licht gekleurd papier met de ‘Skymaster’ die op de lijn Brussel - Leopoldville vloog
(het vroegere Kinshasa in Congo) (1946).
4. 2 zegels naar aanleiding van de 50ste verjaardag van de Koninklijke Aëro-Club van België 			
(1901-1951). De ene zegel toont een zweefvlieger van het type 100 en het andere het Toerismevliegtuig ‘Typsy’.
uitgiftedatum

{15/04/2013}

nu!
tel sets

beeschts 30mmerd!e
0

Sl genu aren ns
e
t
me xempl p tijd
e koo ril
p
e
a
t
3
ook vvk 1

Betaal € 439 (door middel van een voorafbetaling op het rekeningnummer 000-4000012-23, met vermelding
van naam en adres) en u ontvangt deze luxueuze set van vier herdenkingskaarten met authentieke zegels
en een exclusief design door Guillaume Broux en Jean Libert.
Voor meer informatie over dit product, contacteer onze Klantendienst: +32 (0)2 278 50 70,
philately@bpost.be – Bestellen kan via de centrale bestelbon in dit magazine.

V.U.: J. Smets – E. Walschaertsstraat 1B – 2800 Mechelen - bpost (naamloze vennootschap van publiek recht, Muntcentrum, 1000 Brussel. BTW BE 0214.596.464 RPR Brussel. PR 000-0000014-14)

Dit nieuwe topproduct voor verzamelaars combineert een recent zegelblaadje met
zegels uit het verleden. Het speciale papier zorgt voor een extra luxegevoel.

