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Topkunstenaar schildert postzegel

Beklijvende Borremans

evenement

INHOUD
Erratum
In Philanews 4 2013 kondigden we de
uitgiftedata van de postzegels voor 2014
aan. Twee uitgiftedata werden verplaatst
omdat ze op een feestdag vielen. Die van
21 april verschuift naar 22 april (met de
uitgiften over Kuifje en Vesalius). De uitgiftedatum 9 juni (met de uitgiften Hockey
World Cup The Hague, Brasil 2014 en
Kristallen doorgelicht) wordt 10 juni.
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De bestelbon vindt u centraal in dit magazine.

Openingsuren
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lezersenquête toont aan:

Natuur populairste
filateliethema
In de vorige Philanews riepen we u op om deel te nemen
aan onze lezersenquête. Langs deze weg willen we iedereen
bedanken om hun ingevulde vragenlijst op te sturen. Onze
cadeaus zijn ondertussen de deur uit!
De lezersenquête hielp ons u beter te leren kennen en dus
om u in de toekomst nog meer de informatie aan te bieden
waarnaar u op zoek bent. Zo gaf u ons onder andere de
suggestie om meer aandacht te besteden aan oude Belgische
zegels of aan postcrossing. Voorstellen die we zeker en vast ter
harte nemen!
We ontdekten ook welke de populairste thema’s zijn om te verzamelen. De natuur in al haar facetten (bloemen, planten
dieren, …) blijkt de meeste verzamelaars te boeien,
gevolgd door sport en koningshuizen.

Het Contact Center kunt u vanaf
1 februari elke werkdag bereiken van
9u tot 12u15 en van 14u tot 17u op het
nummer +32 2 278 50 70. In januari is
het Contact Center enkel in de
voormiddag te bereiken.
De Filaboetiek Mechelen is in 2014 open
elke donderdag van 11u tot 13u en van
14u tot 16u.
De Filaboetiek Brussel is elke werkdag
open behalve op donderdag van 10u tot
13u en van 14u tot 17u.

Coverfoto © Filip Naudts

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.

Voorstelling postzegelprogramma 2014

Moois in BOZAR
Op 23 oktober vond de jaarlijkse
voorstelling van het filatelieprogramma plaats in de Brusselse
kunstentempel Bozar. Heel wat clubvoorzitters en bekende genodigden
konden er al proeven van het komende postzegeljaar. Dit staat opnieuw
garant voor een boeiende mix van interessante thema’s en technologische
innovaties, vormgegeven door een
keur van Belgische vormgevers.
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De voorstelling werd ingedeeld volgens
vier thema’s: Passie, Talent, Leve de
Belgen en - niet te vergeten - Leve de
postzegel. Enkele creatieve talenten en
prominente gasten kwamen hun postzegel
voorstellen aan de vele aanwezigen.
Na de voorstelling konden de bezoekers
de nieuwe uitgiften ‘in levende lijve’
ontdekken, eventueel met de nodige
technische ondersteuning. Want sommige
zegels laten zich pas helemaal ontdekken
met behulp van zo’n extraatje. Zoals de
uitgifte Earth Hour 2014, een grafisch
pareltje van bpost huisvormgever Kris
Maes dat zichtbaar wordt met behulp van
een blacklight reader.
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1: De uitgiften werden uitgebreid
voorgesteld.
2: Striptekenaar François Schuiten over
zijn ontwerp met 'toegevoegde realiteit'.
3, 4 & 5: Een kleine tentoonstelling stelde
de uitgiften voor tijdens de receptie.

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.

evenement

honden naderbij

op zoek naar uw
‘first dog’?
Code: kb13(b1) Code: kb13(e1)

Code: kb13(w1)

Gelimiteerde postzegeluitgifte 1

Op 4 november 2009 maakte een papa zijn twee dochters dolgelukkig
met het nieuws dat ze eindelijk een hondje kregen als huisdier, Bo.
De nieuwe thuis
van Bo was het
Witte Huis, de
ambtswoning van
de Amerikaanse
president. Met de
komst van The
© Belga
First Dog loste
Barack Obama zijn eerste verkiezingsbelofte
in. Dochters Sasha en Malia kregen er een
instant wereldberoemd speelkameraadje bij.

Zegeldrukkerij verwelkomt
Zijne Majesteit de Koning

Met koninklijke
goedkeuring
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Op 15 oktober kwam koning Filip
in eigen persoon zijn goedkeuring
geven voor de drie nieuwe
permanente zegels met zijn
beeltenis. Hij maakte meteen de
start mee van het drukproces.
De zegels, een ontwerp van
Valérie Paul naar een foto van
Christian Lambiotte, kunnen

Code: fdc13kb

worden gebruikt in België, Europa
en buiten Europa.
De zegels passen in een lange
traditie van koninklijke uitgiften,
aldus bpost CEO Johnny Thijs:
“De postzegel met de koning is
één van onze nationale symbolen
en dat willen we zo houden.”

Permanente zegels
koning Filip
KENMERKEN:
Thema: permanente zegels
koning Filip
Ontwerp: Valérie Paul
Waarde van de postzegels:

Luxekaart:
De troonsoverdracht.
Een hoffelijk gebaar
KENMERKEN:

exclusieve herinnering
aan de troonsoverdracht
Het was één van de belangrijke
momenten in 2013: de onverwachte troonsafstand door koning
Albert II ten voordele van zijn zoon
Filip. De troonswisseling op 21 juli
maakte van de nationale feestdag
een memorabel feest. De speciale
koninklijke luxe verzamelkaart die
bpost uitgaf is nog verkrijgbaar. De
verzamelkaart bevat het unieke
zegelblaadje ‘Troonsoverdracht’

De nieuwe bpost uitgifte laat close-ups zien
van de tien populairste hondenrassen in
België, treffend gecapteerd door gespecialiseerde dierenfotograaf Johan De Meester.
Zijn populariteit dankt elke soort aan zijn
karakteristieke trekken. Zo is de goedaardige

met twee speciale zegels. Er is
ook ruimte voorzien om de drie
permanente uitgiften van Zijne
Majesteit de Koning een mooi
plaatsje te geven.
De kaart is niet meer te koop in
de postkantoren, maar wel nog
bij Stamps & Philately via de
bestelbon in dit magazine. Bestel
snel, want het zijn de laatste
exemplaren!

Thema: troonsoverdracht
Oplage verzamelkaart:
200.000 exemplaren in 2 talen
tot einde voorraad
Formaat drieluik gesloten en
open: 160 mm x 210 mm;
470 mm x 210 mm
Formaat zegelblaadje:
130 mm x 90 mm
Waarde zegelblaadje:
€ 6,42 ( 2 x
)
Prijs verzamelkaart en
zegelblaadje: € 10,14

Prijs van de blaadjes:
rood: € 7,00 (€ 0,77 per stuk)
blauw: € 10,70 (€ 1,17 per stuk)
groen: € 12,90 (€ 1,39 per stuk)
Formaat van de postzegels:
rood: 24 mm x 27,66 mm
blauw: 32,50 mm x 27,66 mm
groen: 32,50 mm x 27,66 mm
Formaat van het vel:
rood: 68 mm x 166 mm
blauw: 85 mm x 166 mm
groen: 85 mm x 166 mm
Indeling van het vel: 10 postzegels
Papier: gegomd wit FSC
Tanding: 11 ½
Drukprocedé:
rood: offset
blauw & groen: rasterdiepdruk
Repro & druk:
Stamps Production Belgium

uitgiftedatum

uitgiftedatum

troonsoverdracht
Code: 1326BLX

koninklijke beeltenis
Code: kb13(b1), kb13(e1), kb13(W1)

{02/09/2013}

Duitse herder een ideale waakhond, net
als de kleine maar alerte yorkshire terriër
en de onvermoeibare bordercollie. Leuke
speelkameraadjes voor kinderen zijn dan
weer de sociale golden retriever of de vrolijke
cockerspaniël. Deze reeks vormt een mooie
aanwinst in de collectie van elke verzamelaar
met een hart voor dieren!

Fotograaf Johan De Meester verklapt in
het Jaarboek 2014 hoe u de mooiste dierenportretten kunt maken. Het Jaarboek
is vanaf eind oktober beschikbaar en
onthult het verhaal achter elke uitgifte.
Ontdek meer over de wedstrijd van Woef
magazine over deze uitgifte op pagina 17!

Code: FDS1401
Code: FDc1401

{28/10/2013}

Code: ZB1401

Honden naderbij
(zelfklevend boekje)
KENMERKEN:
Thema: tien populaire hondenrassen in close-up
Postzegels:
f. Bordercollie
a. Franse bulldog
g. Poedel
b. Maltezer
h. Cockerspaniël
c. Mechelse herder
i. Chihuahua
d. Golden retriever
j. Jackrusselterriër
e. Yorkshire terriër
a. b.

c.

d. e.

f.

h.

i.

g.

j.

Ontwerp: Johan De Meester & Myriam Voz
Waarde van de zegels:
Prijs van het boekje: € 7,00
Formaat van de postzegels: 25 mm x 30 mm
Formaat van het boekje: 163,4 mm x 60 mm
Indeling van het boekje: 10 postzegels
Papier: polyvalent wit, zelfklevende laag
aangebracht op steunpapier
Tanding: gedeeltelijk rechte lijnen en gedeeltelijk
tanding type 10
Drukprocedé: offset
Eerste oplage: 1.030.877
Repro & druk: Stamps Production Belgium
uitgiftedatum

{27/01/2014}

honden naderbij
Code: ZB1401

Voorverkoop:
Op 25 januari 2014 van 10u tot 15u
op het volgende adres: Koninklijk
Atheneum Menen, Vander Merschplein 54, 8930 Menen.

Afstempeling uitgiftedatum:
Op 27 januari 2014 van 10u tot 13u en
van 14u tot 17u in de Filaboetiek
Brussel - De Brouckère, Anspachlaan 1,
1000 Brussel.
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fantastische flora

Gelimiteerde postzegeluitgiften
speciale uitgiften
De reuzenaronskelk, een van
dé sterren van de Plantentuin.

Fantastische flora
KENMERKEN:

De wereld van de
flora is niet alleen een
geliefkoosd onderwerp voor
postzegelverzamelaars, maar
ook een onderwerp dat zich
uitstekend leent voor de
prachtigste ontwerpen. bpost
brengt dan ook bijna elk jaar
een uitgifte rond dit thema.
Dit jaar werd gekozen voor
excentrieke planten die u niet
zo gauw op de vensterbank zal
aantreffen. Met reden.

Thema: 5 bijzondere planten uit de Plantentuin van Meise
Postzegels: a. Reuzenaronskelk
b. Levende steentjes
c. Tropische bekerplant
d. Mierenplant
e. Jaderank
a. b. c. d. e.
Ontwerp: Marijke Meersman
Waarde van de zegels:
Prijs van de vellen: € 7,00
Formaat van de postzegels: 27,66 mm x 40,20 mm
Formaat van het blaadje: 166 mm x 100 mm
Indeling van de vellen: 5 postzegels
Papier: gegomd wit FSC
Tanding: 11 ½
Drukprocedé: offset
Eerste oplage: 80.377
Repro & druk: Stamps Production Belgium

Code: FDS1402

uitgiftedatum
Code: FDc1402

Op het door Marijke Meersman schitterend
vormgegeven zegelvel staan vijf planten afgebeeld, op elke zegel één. De vooral dankzij
de Plantentuin in Meise bekend geworden
reuzenaronskelk (Amorphophallus titanum)
valt direct op. Deze grootste bloem ter wereld
kan maar liefst drie meter hoog worden. De
Plantentuin bezit twee exemplaren van de
tropische plant. Omdat de plant maar om
de drie tot acht jaar - en niet langer dan
72 uur - in bloei staat, is het telkens drummen geblazen in de serres. Bezoekers zijn
gewaarschuwd: de bloem heeft niet alleen
de kleur van rauw vlees, de verschrikkelijke
stank doet denken aan de geur van lijken …
Een slimme zet van Moeder Natuur die
zo potentiële bestuivers als aaskevers
en vleesvliegen aantrekt.
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De levende steentjes (Lithops, naar het
Griekse woord voor steen: lithos) verdienen
de prijs voor de beste camouflage. Deze
vetplantjes zijn nauwelijks te onderscheiden
van de stenen waarop ze groeien. De ZuidAfrikaanse plantensoort verschuilt zich voor
het warme en droge klimaat achter rotsen en
keien. Slechts enkele blaadjes komen boven
de oppervlakte en nemen de kleur aan van
de omgeving. Het maakt ze extra moeilijk
vindbaar voor planteneters.

Nodig eens een
vreemde uit in
uw verzameling
Gelimiteerde postzegeluitgifte 2

© Corbis

Fantastische planten
uit de plantentuin

Eten of gegeten worden: de natuur in een notendop. De tropische bekerplant (Nepenthes)
kiest duidelijk voor de eerste optie. Deze

vleesetende klimplant heeft een ingenieus
systeem van cilindervormige bekers waarin
ze insecten (op)vangt. Boven deze val groeit
een blad dat nectar produceert en zo prooidieren moet lokken. Het blad fungeert ook
als een soort parapluutje boven de beker en
vermijdt dat het door de veelvuldige regenval
in de wouden van Indonesië letterlijk een
soep wordt in de bekerplant.

{27/01/2014}

fantastische flora
Code: 1402BL

Voorverkoop:
Op 25 januari 2014 van 10u tot 15u op het
volgende adres: Koninklijk Atheneum Menen,
Vander Merschplein 54, 8930 Menen.
Afstempeling uitgiftedatum:
Op 27 januari 2014 van 10u tot 13u en van
14u tot 17u in de Filaboetiek Brussel De Brouckère, Anspachlaan 1, 1000 Brussel.

“Wie niet sterk is, moet slim zijn”, gaat zeker
op voor de symbiose tussen mierenplant
(Myrmecodia) en mier. In Zuidoost-Azië en
eilanden voor de kust van Australië biedt de
plant met haar dikke, holle stengels onderdak
en voedsel aan grote mierenkolonies.De
symbiose is volledig: de mieren verjagen
indringers en geven aan de plant voeding
terug onder de vorm van meststof.
Dat de natuur volmaakt is, bewijst de
bloemenpracht van de bedreigde jaderank
(Strongylodon). Deze klimplant kan meer dan
20 meter lang worden en pakt in de lente uit
met honderden trossen vol klauwachtige en
jadekleurige bloemen.

In het Jaarboek 2014 komt u alles te weten
over de werking van de wereldbefaamde
Plantentuin en vertelt Marijke Meersman
hoe ze te werk ging bij het ontwerp.
Code: 1402bl
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getekend michaël borremans

Gelimiteerde postzegeluitgiften
speciale uitgiften

getekend
michaël
borremans

Code: 1403BL

Gelimiteerde postzegeluitgifte 3

Van 22 februari tot en met 3 augustus
2014 is het werk van Michaël Borremans
(1963, Geraardsbergen) te bezichtigen in
het Brusselse Bozar. Een unieke gelegenheid
omdat het de eerste keer is in België dat een
retrospectieve aan hem gewijd wordt. Maar
liefst 50 schilderijen, 30 tekeningen en 10
films van één van Belgiës meest vooraanstaande hedendaagse kunstenaars worden
tentoongesteld. Fotograaf van oorsprong,
begon de in Gent woonachtige Borremans
halverwege de jaren negentig zijn focus te
verleggen naar de teken- en schilderkunst.
De retrospectieve rond Michaël Borremans
doet na Brussel ook Tel Aviv en Dallas aan.
Borremans wordt vertegenwoordigd door
Zeno X Gallery in Antwerpen en David
Zwirner Gallery in New York. Werk van
hem is onder meer in het bezit van Musée
d’Art Moderne de la Ville de Paris, Museum

|9

Code: FDc1403

Getekend
Michaël Borremans

© Filip Naudts
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Code: FDS1403

De kunstminnende verzamelaar
kan op beide oren slapen: ook dit
jaar slaagde bpost erin om het werk
van een gerenommeerde kunstenaar uit te brengen op een postzegel. Ter gelegenheid van een grote
overzichtstoonstelling in Bozar
stellen we ‘The Son’ van Michaël
Borremans voor. Het bijzondere
aan deze zegel is dat het schilderij
speciaal voor deze opdracht
gecreëerd werd …

KENMERKEN:
De schilder in bijna identieke pose als ‘The Son’.

of Contemporary Art in New York en het
S.M.A.K. in Gent. In 2010 maakt hij - in de
traditie van de vroegere hofschilders - in
opdracht van koningin Paola een reeks
schilderijen.
bpost is niet aan zijn proefstuk toe met deze
uitzonderlijke kunstuitgifte. Het wordt stilaan
een traditie om belangrijke Belgische kunstenaars een eigen postzegel te laten creëren.
Eerder gebeurde dit al door Roger Raveel,
Panamarenko, Pierre Alechinsky en Luc
Tuymans. Wie volgt na Michaël Borremans?

Het werk van Michaël Borremans
wordt gekenmerkt door een
heel bijzondere thematiek. In het
Jaarboek 2014 leest u er meer
over en komt u onder meer te
weten welke weg Borremans
aflegde naar internationale erkenning. Ook het verhaal achter
deze unieke zegel ontbreekt niet.
Eind oktober is het beschikbaar.

Retrospectieve
Bozar:
As sweet as it gets

Voorverkoop:
Op 15 februari 2014 van 10u tot
15u op het volgende adres: Sporten Cultuurcentrum Neerlandhof,
Edenplein 26, 2610 Wilrijk.

Van 22 februari tot en
met 3 augustus 2014
is het werk van Michaël
Borremans te bezichtigen
in het Brusselse Bozar in
de Koningsstraat.

Afstempeling uitgiftedatum:
Op 17 februari 2014 van 10u
tot 13u en van 14u tot 17u in de
Filaboetiek Brussel - De Brouckère,
Anspachlaan 1, 1000 Brussel.

Meer info op www.bozar.be

Thema: internationaal artiest stelt
tentoon in Bozar
Ontwerp: Michaël Borremans
Waarde van de zegels:
Prijs van het vel: € 7,00
Formaat van de postzegels:
38,15 mm x 48,75 mm
Formaat van het vel: 108 mm x 280 mm
Indeling van het vel: 10 postzegels
Papier: gegomd wit litho FSC
Tanding: 11 ½
Drukprocedé: offset
Eerste oplage: 19.788
Repro & druk: Stamps Production Belgium
uitgiftedatum

{17/02/2014}

Getekend michaël borremans
Code: 1403BL

buzin anders

de internationale vrouwendag

zeg het met woorden

trouw aan
de natuur en
aan bpost
Gelimiteerde postzegeluitgifte 4

Gelimiteerde postzegeluitgifte 5

Code: fdc1404

Een vaste waarde binnen de
postzegeluitgiftes van bpost
zijn de ontwerpen van André
Buzin. Zijn vogelreeksen zijn
bijzonder geliefd bij verzamelaars en brieven versturend
België. In zijn nieuwste uitgifte legt de natuurtekenaar
een ander accent …
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Het zegelvel bestaat uit vijf zegels
met daarop telkens moeder met jong.
Achtereenvolgens worden een wild
konijn, een vos, een lynx, een reebok en
een wild zwijn afgebeeld. Een reeks die
ongetwijfeld in goede aarde zal vallen bij
zijn talloze fans. Een groot deel daarvan
heeft zich verenigd in verschillende
studiegroepen. Deze postzegelkringen
organiseren op regelmatige basis
ontmoetingen met Buzin. Op de voorverkoop van 17 februari 2014, georganiseerd door de Studiegroep Postzegels
André Buzin, komt hij zelf langs voor
een signeersessie. Meer details hierover
vindt u in de Kalender op pagina 16.

hij komt eraan!
Buzin Boek deel 3
Op 17 februari verschijnt het door
Weyrich Edition en bpost uitgegeven Buzin Boek deel 3. Wees
er snel bij om dit onovertroffen
naslagwerk in uw bezit te hebben.
In dit magazine maakt u kennis met
dit schitterende werk, het derde
deel in de reeks Buzin-boeken.

Code: fds1405

Code: fds1404

Voorverkoop:
Op 8 maart 2014 van 10u tot 15u op
het volgende adres: Provinciaal domein
Puyenbroeck, Puyenbroeck 1A,
9185 Wachtebeke.

Buzin anders
KENMERKEN:

Code: fdc1405

Blaadje: intieme dierenportretten
van André Buzin
Postzegels: a. Wild konijn
a.
b. Vos
c. Lynx
b.
d. Reebok
c.
e. Wild zwijn
d.

Code: 1404bl

Voorverkoop:
Op 15 februari 2014 van 10u tot 15u op het
volgende adres: Sport- en Cultuurcentrum
Neerlandhof, Edenplein 26, 2610 Wilrijk.

Afstempeling uitgiftedatum:
Op 17 februari 2014 van 10u tot 13u en
van 14u tot 17u in de Filaboetiek Brussel De Brouckère, Anspachlaan 1, 1000 Brussel.

e.
Ontwerp: André Buzin
Waarde van de zegels:
Prijs van blaadje: € 7,00
Formaat van de postzegels:
40,20 mm x 27,66 mm
Formaat van het blaadje:
100 mm x 166 mm
Indeling van het blaadje: 5 postzegels
Papier: gegomd wit litho FSC
Tanding: 11 ½
Drukprocedé: offset
Eerste oplage: 94.377
Repro & druk: Stamps Production
Belgium
uitgiftedatum

{17/02/2014}

buzin anders
code: 1404BL

Het Jaarboek 2014 werpt een
licht op de werkwijze van André
Buzin, de vele malen gelauwerde
ontwerper van natuurzegels.

Code: 1405BL

Meer dan 100 jaar na de oproep
voor een Internationale Vrouwendag in 1911, is er nog nergens
ter wereld al écht sprake van een
volledig gelijke behandeling tussen
mannen en vrouwen.
bpost staat als één ‘man’ achter de doelstellingen van de Internationale Vrouwendag en
brengt daarom deze speciale uitgifte uit in
microtekst. Er wordt gevarieerd in typografie in
vier talen: Nederlands, Frans, Engels en Duits.
Typografe Ann Bessemans bouwde de uitgifte
op met fragmenten van het VN-Verdrag over
de uitbanning van alle vormen van discriminatie tegen vrouwen.
In België staan we al ver, maar de strijd voor
gelijke rechten en behandeling is nog niet

gestreden, ondanks de vaststelling dat meer dan 55 procent
van de universiteitsstudenten in
ons land vrouwen zijn. Het glazen
plafond blijft een hardnekkig
gegeven voor ambitieuze vrouwen
in een strikte hiërarchische
organisatie. Maar gelukkig zien
we meer en meer vrouwen
opduiken in topfuncties. Zoals
Christine Lagarde die aan het roer
staat van het Internationaal Monetair Fonds.
Eén van die sterke en inspirerende Belgische
vrouwen is Michèle Sioen, die in mei 2014
als eerste vrouw voorzitter wordt van de
werkgeversfederatie VBO. Sioen is sinds 2011
vicevoorzitter van het VBO en ze leidt sinds
2005 het textielbedrijf Sioen Industries.
Om op een verrassende manier in de kijker te
komen, dingt de uitgifte mee naar een erkenning als ‘postzegel met het meeste aantal
woorden’ door het Guinness World Record. In
februari van dit jaar valt het verdict.
Hoe dit typografische meesterwerk tot
stand kwam, komt u te weten in het
Jaarboek 2014. Te koop vanaf eind
oktober.

Afstempeling uitgiftedatum:
Op 10 maart 2014 van 10u tot
13u en van 14u tot 17u in de
Filaboetiek Brussel - De Brouckère,
Anspachlaan 1, 1000 Brussel.

De Internationale
Vrouwendag
KENMERKEN:
Thema: vrouw in tekst en beeld
Ontwerp: Ann Bessemans
Waarde van de zegels:
Prijs van het vel: € 6,45
Formaat van de postzegels:
40,20 mm x 27,66 mm
Formaat van het vel:
100 mm x 166 mm
Indeling van het vel: 5 postzegels
Papier: gegomd wit litho FSC
Tanding: 11 ½
Drukprocedé: offset
Eerste oplage: 25.176
Repro & druk: Stamps Production
Belgium
uitgiftedatum

{10/03/2014}

de internationale vrouwendag
code: 1405BL
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jaarboek 2013

Het verhaal
achter de
postzegel

Buzin Boek deel 3

Eindelijk ...
Le Buzin
nouveau est arrivé!
PUBLICATIEdatum

{17/02/2014}

Exclusief: zegelvel
MyStamp ‘collectie 2014’
beschikbaar!
c o l l e c t i e

Vive la Passion
Vive le! Talent
Vive!

c o l l e c t i o n

Vive le Timbre
!
la Belgique
!

2 0 1 4

Stap 2: Klik op de rode knop
‘Je eigen zegel maken!’.

sticker-collectie2014.indd 1

30/10/13 16:28

De MyStamp ‘Collectie 2013’ nog
niet in huis? Geen probleem, u kunt
die nog altijd bestellen via
www.bpost.be/mystamp

c o l l e c t i e
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Vive la Passion
Vive le! Talent
Vive!

c o l l e c t i o n

Indien u het MyStamp vel met
10 zegels wenst te bestellen, klikt u
onderaan op ‘Voeg een achtergrond
toe’. Vervolgens klikt u op de rode
knop ‘Upload je foto’ en kiest u het
beeld ‘Collectie 2014’ via de ‘bpost
galerij’. Klik op ‘Importeren’ en
bevestig met ‘Klaar!’.

Vive le Timbre
!
la Belgique
!

c o l l e c t i o n

Vive la Passion
Vive le! Talent
Vive!

Stap 4: Maak uw keuze tussen
zelfklevend of
gegomd, waarde 1,
waarde 2 of waarde 1EU.

Vive le Timbre
!
la Belgique
!
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Het boek van 60 pagina’s biedt veel meer dan een overzicht van alle
uitgiften. Het wordt filatelistisch op smaak gebracht met 34 zegels
op twee steekkaarten, waarvoor ruimte is voorzien in het midden
van het boek.
In het boek komt u niet alleen meer te weten over de kunstenaar
zelf, ook over de vogels krijgt u heel wat interessante informatie mee.
Serge Sorbi en Tanguy Dumortier werkten als vogelkenners mee aan
dit boek.
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Vervolledig en betaal uw bestelling
door de producten aan uw
winkelmandje toe te voegen.
Meer info op www.bpost.be/mystamp

Prijs: e 112,00 (Troonsoverdracht inbegrepen)
Code: JB13N
Te bestellen via de centrale bestelbon.
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eze elegante vogel met zwart-witte livrei,
van ongeveer 40 cm groot, is de enige klutensoort die in Europa voorkomt. Hij wordt
eveneens “elegante kluut” genoemd en komt
vooral voor aan de Duitse kust, in Nederland, in
het zuidoosten van Engeland en in het zuiden
van Spanje. Je vindt hem ook in de Rhônedelta.
Deze trekvogel brengt de winter door in Afrika
of in Zuid-Azië. Eind augustus, begin september
vertrekt hij naar deze streken en in maart, begin
mei keert hij terug naar zijn nestgebied. Sommige overwinteren echter in Frankrijk, Spanje
of het zuiden van Engeland.

De kluut is beschermd. Het
is verboden hem te doden,
te vangen, te storen of op te
zetten, en zijn nest of eieren weg
te nemen of te vernietigen. Zijn
leefkader moet intact worden
gehouden.

De kluut leeft en voedt zich op de grens van land
en zout of brak water: in trechtermondingen,
moerassen, baaien en langs zanderige waterkanten. Hij is dan ook bijzonder geschikt voor dit
soort vochtige en modderige gebieden, met zijn
lange nek, hoge poten en gevliesde tenen. Zijn
gevoelige, lange, smalle en naar boven gebogen
snavel is bovendien een prima instrument om in
de modder naar voedsel te zoeken. Zijn menu
bestaat uit schaaldieren, larven en wormen,
die hij opdiept door de modder om te woelen
met een maaiende beweging van de kop. Soms
voedt hij zich met insecten en heel soms ook
met zaden.
Het mannetje en het vrouwtje hebben hetzelfde
gemengd gekleurde verenkleed: wit over het
gehele lichaam, met een lange zwarte kap over

24 I andré Buzin

in het geheugen
gegraveerd

bijgeloof in de sport
Het is niet zo verwonderlijk dat bijgeloof sterk leeft onder topsporters, want momenten van stress versterken bijgeloof. Op zich is bijgeloof niet negatief, want het
kan de druk voor een topprestatie voor een stuk wegnemen. Onder de sporters spannen voetballers de kroon. Zelfs de meest getalenteerden onder hen krijgen pas hun
zelfvertrouwen terug als ze kunnen spelen in dat ene shirt of die speciale short. Zo
staat de Braziliaanse voetbalgod Pelé bekend als een van de meest bijgelovige voetballers ooit. Hij gaf ooit een shirt weg aan een fan, maar merkte dat zijn prestaties
ooraleer
bpost
graveerder Guillaume Broux en designer Jean
erna achteruit gingen. Dus droeg hij een vriend op om dat ene shirt
terug te
vinden.
Libert
aanvan
hethet
ontwerp van een zegel beginnen, gaat er heel
Na de terugkeer van zijn ‘magische’ shirt, speelde Pelé opnieuw de
pannen
dak. Hij heeft nooit geweten dat zijn vriend hem een ander shirtwat
terug
heeft gegeresearch
aan vooraf. Bij de uitgifte in de reeks ‘Feest van
ven, en niet het shirt dat hij had weggeschonken.
de Postzegel’ was dat niet anders. Of toch: de zoektocht

De kluut leeft in relatief drukbevolkte kolonies,
soms samen met andere soorten. Hij maakt
zijn nest op de grond, altijd in de nabijheid van
water, op een modderige en zanderige plaats.
Zijn nest bestaat uit een klein kuiltje met wat
luttele plantendelen en twijgjes. Het vrouwtje
legt eenmaal per jaar 3 of 4 eieren, tussen eind
april en begin juli, waarna het koppel afwisselend
broedt gedurende een periode van 25 dagen.
Na het uitkomen gaan de jongen onmiddellijk
zelfstandig op zoek naar voedsel. De kluut kan
25 jaar oud worden.

Waarde: 0,46 €
Zegelformaat: 24 mm x 27,66 mm
Drukprocedé: rasterdiepdruk
Velindeling: 10
tanding: 11 1/2
Papier: polyvalent fosforescent
Druk: Stamps Production Belgium
uitgiftedatum: 23.1.2006

d

it is een bijzonder schuwe vogel, die zich
moeilijk laat observeren. Door zijn kleine
gestalte en zijn heel typische manier van lopen,
waarbij hij zich uitstrekt alsof hij zich nog kleiner wil maken, kan hij zich verbazend vlot en
zeer snel in een dichte begroeiing voortbewegen. In de zomer kan je zijn positie bepalen aan
de hand van zijn typische roep, die lijkt op het
schrapen van een kam over een luciferdoosje
of een ratel.

Het is een redelijk kleine vogel van ongeveer
30 cm groot. Hij kiest zijn woonst in moerasgebieden, velden en weilanden, waar hij zich
gemakkelijk kan verbergen dankzij zijn zwart
gestreept beige verenkleed op de rug en zijn
lichtbeige roomkleurig gestreepte veren op borst
en buik. Wenkbrauw, keel en borst zijn licht grijsblauw. Hij heeft een stevige snavel en redelijk
forse poten in roze-beige kleur. Het mannetje en
het vrouwtje zijn heel moeilijk te onderscheiden;
bij het mannetje zijn de veren van kop en hals
wat grijzer dan bij het vrouwtje. Bij hun geboorte
hebben de jongen een volledig zwart verenkleed,
dat na drie weken geler en minder gekleurd is
dan bij het volwassen dier.

H

Om te nestelen graaft de kwartelkoning een kuiltje in de grond, dat hij versiert met wat blaadjes
en twijgjes. Het vrouwtje legt 6 tot 10 eieren,
die het paar gedurende een twintigtal dagen
beurtelings uitbroedt.

oe breng je een breed cultureel verschijnsel als opera tot le38
ven op één zegelboekje? Naar aanleiding
van de 200ste geboortedag van Richard Wagner en Guiseppe Verdi zocht
bpost naar een manier om twee van de meest invloedrijke
componisten te herdenken. In eerst instantie ging de gedachte uit naar een meer historische interpretatie. Maar na enkele inspirerende vergaderingen met betrokkenen van de vier operahuizen die
ons land telt, ontstond het idee de hedendaagse interpretatie van Wagners
en Verdi’s opera’s centraal te stellen. Vandaag kiezen operahuizen voor
een meer verhalende aanpak met referenties naar theater en ﬁlm. De tijd
van de operadiva die alle aandacht naar zich toetrekt is voorbij.
Mochten ze nog in leven zijn, dan hadden beide componisten – die elkaar nooit hebben ontmoet – daar zeker geen bezwaar tegen gehad. Integendeel: vanuit hun kritische – maar totaal verschillende – houding
tegenover de maatschappij stonden zij open voor een vernieuwende opvatting over opera: deze van de mise-en-scène.
Opvallend aan het ontwerp is de ruime aandacht voor die mise-enscène. Kunstenaar Jan De Maesschalck schilderde op basis van foto’s
scènes uit op postkaartformaat, in dezelfde verhoudingen als een postzegel. Ook de oorspronkelijke tekeningen van de operagebouwen zijn
van zijn hand. Guillaume Broux van bpost werkte die later minutieus
uit tot gedetailleerde gravures. Het was een creatieve uitdaging om dat
allemaal op één vel te krijgen door de combinatie van gebouwen en
scènes. Het ontwerp van het zegelboekje is van de hand van bpost graﬁcus Jean Libert. Hij speelde met de grenzen van de zegel, sommige
beelden lopen zelfs door op het boekje.
oor Belgische chocolade smelt de hele wereld. Het zinnenDe zegels zijn stuk voor stuk pareltjes, rijk aanprikkelend
details. Zo
verwijst
de als bier en frieten, een van de beproduct
is, net
kikker op het scherm van Das Rheingold naar de
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uitvoering,
langrijkste
waar de Belgen bijzonder ﬁer
waarin de Nibelung Alberich zichzelf veranderde
in hetHet
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de duimen envan
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chocoholic’s delight

Deze vogel voedt zich met larven, insecten, aardwormen of kleine weekdieren, en soms ook met
zaden of resten van planten.
De kwartelkoning is een trekvogel en verlaat
onze streken in september, richting Oost-Afrika.
In de tweede helft van april komt hij ongemerkt
terug. De vrouwtjes volgen de mannetjes na een
tweetal weken. Eind mei staan de graslanden
hoog genoeg om een geschikte schuilplaats te
bieden voor een nest. De kwartelkoning kan
6 jaar oud worden.

Waarde: 0,30 €
Zegelformaat: 24 mm x 27,66 mm
Drukprocedé: rasterdiepdruk
Velindeling: 50
tanding: 11 1/2
Papier: polyvalent niet-fosforescent wit
Druk: Stamps Production Belgium
uitgiftedatum: 23.1.2006

kreeg een wel heel bijzonder karakter omdat er in eerste instantie nauwelijks documentatie voorhanden was over het onderwerp,
‘100 jaar eerste luchtpostvlucht’. Uiteindelijk leverde het uitgebreide
speurwerk naar originele foto’s twee speciale postzegels op. Een goed
geïnformeerd ontwerper is er duidelijk twee waard.
In 1913 vond de eerste luchtpostvlucht op het Europese continent
plaats, op initiatief van de Aéro-Club de Flandres en in samenwerking
met de Regie der Posterijen. Aan het stuur de jonge Belgische luchtvaartpionier Henri Crombez, die op 1 mei van dat jaar met een aantal
postzakken van het vliegveld van Sint-Denijs-Westrem naar dat van
Sint-Agatha-Berchem vloog. Het was het jaar van de Wereldtentoonstelling in Gent, innovatie en techniek klopten aan de deur van de vooruitgang, de luchtvaart stond nog in zijn kinderschoenen. Terwijl Henri
Crombez vertrekkensklaar stond, werd er een foto genomen met daarop een detail van het vliegtuig. Van de aankomst bestaan er geen opnames. Gelukkig staat er in het Musée de l’Air et de l’Espace in Le
Bourget, vlakbij Parijs, een maquette van het gebruikte type toestel, de
Deperdussin Monoplane. Die maquette gaf Guillaume Broux het totaalbeeld, nodig om een reconstructie te maken van de vlucht. Zo kon
hij in de gravure de op de foto ontbrekende details – zoals de linkervleugel en het onderstel – perfect afwerken.

revolutie op de scène

Discretie en snelheiD
de kop en symmetrische, zwarte vlekken op
de vleugelaanzet, op de vleugels zelf en op de
uiteinden van de vleugels. Aan de onderkant
van het lichaam zijn alleen de uiteinden van de
vleugels zwart. De jongen hebben een donkerbruine kleur waar de volwassen dieren zwart
zijn en hun onderlijf is bezaaid met grijsbruine
vlekjes in plaats van een wit gevederte.

V
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Crex crex

ElEgantiE aan dE watErkant
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De kwartelkoning

Recurvirostra avocetta

f
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geluk bij een ongeluk
rijdag de dertiende staat al eeuwenlang bekend als dé ongeluksdag bij uitstek. Geen beter moment dus voor bpost om
een speciale uitgifte met gelukzegels uit te brengen en zo mogelijk ongeluk te bezweren. De speciale uitgifte met gelukzegels laat niets aan het toeval over om van vrijdag de 13de
een echte geluksdag te maken.
De vijf bekendste geluksbrengers werden door graﬁsch vormgever Tom
Hautekiet in een vrolijk en kleurrijk jasje gegoten. De selectie van de vijf
afgebeelde items gebeurde in samenspraak met bpost. bpost vindt het
geluk in het nummer zeven, het hoeﬁjzer en het klavertje vier. Tom
Hautekiet vulde die selectie aan met het lieveheersbeestje en de gekruiste vingers, waarmee bpost ook akkoord ging.
De vijf afbeeldingen staan gespiegeld op een vel van tien zegels, voor
dubbel zoveel geluk. Er bestaan natuurlijk meer dan vijf geluksbrengers, maar niet alle voorstellen overleefden de selectie. Ze moesten immers in één oogopslag herkenbaar zijn.
Er werd gekozen voor heel directe en eenvoudige beelden, die van deze
zegel zelf een geluksbrenger maken. De vrolijke kleuren willen de verzenders of ontvangers door hun uitstraling ook gelukkig maken. Het geheel doet denken aan pop art. In die zin dat elementen uit het dagelijkse
leven op een vrolijke, eenvoudige en ietwat naïeve wijze een podium krijgen. Deze vormgeving kenmerkt ook de levensvisie van de ontwerper.
Geluk staat volgens hem gelijk aan tevreden zijn met eenvoud, en niet
met alsmaar streven naar meer.

Auteur: Baudouin Delaite
Prijs: e 59,95, inclusief 34 zegels ter waarde van e 48,91
Code: BO1401NL
Oplage: 3.000 exemplaren (1.500 NL en 1.500 FR)
Te koop bij Stamps & Philately, te bestellen via de centrale
bestelbon.
De kluut

Vive le Timbre
!
la Belgique
!
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Vive le Timbre
!
la Belgique
!

Stap 3: ‘Kies formaat’ en selecteer
de ‘bpost galerij’. Hier kan
u het beeld selecteren
‘Collectie 2014’. Klik deze
aan en klik erna op ‘Klaar!’.
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c o l l e c t i o n

Vive la Passion
Vive le! Talent
Vive!

Stap 1: Surf naar
www.bpost.be/mystamp
en klik door naar
‘Bestellen’ en selecteer
‘Klik hier’.

2 0 1 4
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Naar aanleiding van de nieuwe collectie
postzegels 2014 brengt bpost, net zoals
vorig jaar, een exclusieve MyStamp
zegel ‘Collectie 2014’ uit. Deze kan u
eenvoudig bestellen op de MyStamp
website. Zowel als vel van 20 zegels
(zelfklevend of gegomd) of als vel
van 10 zegels met een aangepaste
achtergrond.

Hoe bestelt u
dit exclusieve
MyStamp vel?

In februari verschijnt het derde deel in de reeks boeken die een
overzicht geven van de uitgiften van André Buzin. In 1993 verscheen
deel 1, het tweede in 2005 en negen jaar later is er het Buzin Boek
deel 3. Dit langverwachte derde deel bundelt alle uitgiften, getekend
door de meester, tussen 2006 en 2013.

Nog geen kans gehad om het
Jaarboek 2013 aan te schaffen of u
bent nog op zoek naar een laat eindejaarsgeschenk? Geen probleem,
u kunt nog altijd het Jaarboek 2013 bestellen. Deze klassieker
onder de bpost filateliepublicaties vormt een perfecte aanvulling op
Philanews. Het onthult op 80 rijk geïllustreerde pagina’s het complete
verhaal achter elke speciale uitgifte, van idee tot eindproduct.
Een must voor de liefhebbers! Bijgesloten onder envelop krijgt u
bovendien de hele collectie van 2013 mee.

In België is de kwartelkoning
een zeldzame soort geworden,
vooral wegens het verwoesten
van zijn habitat door vroegtijdig
maaien, intensieve landbouw
en afwatering. Soms wordt hij
opgemerkt in Haspengouw en
in de streek tussen Samber en
Maas.

andré Buzin I 25
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deze zegel met een totaalbelevenis van Belgische chocolade. Door de grote interesse laste bpost, na het oﬃciële persevent, nog een extra opendeurvoormiddag in, waar de pers de chocoladezegel in productie kon
komen ﬁlmen. Tv-kanalen, kranten en radiozenders wereldwijd brachten
reportages over deze uitgifte. Ook op de sociale media heerste er een
ongekende buzz.
Het is de combinatie van geur en smaak die de zegel doet uitblinken. Wie
aan de gomzijde van de zegels likt, krijgt een eerste indruk van chocolade in de mond. Door over de beeldkant van het papier te wrijven komt
ook de geur van pure chocolade vrij. En dat bepaalt uiteindelijk de zintuiglijke ervaring: geur versterkt de smaak die in de mond blijft hangen.

6

Jaarmap 2013
Een handig product voor elke verzamelaar of voor mensen die hun eerste stappen in de filatelie
zetten is de Jaarmap 2013. Deze bevat de speciale postzegelcollectie van het hele jaar, gepresenteerd op stevige klasseerkaarten. Ook de speciale postzegelblaadjes ontbreken niet.
Prijs: e 116,18 (Troonswisseling + Filip inbegrepen)
Code: JM13
Te bestellen via de centrale bestelbon.

producten

earth hour 2014

Commemorative Cards

Het licht
zien door
het te doven

Ontmoeting tussen
verleden en heden
In 2013 bracht bpost een nieuw
filatelistisch luxeproduct uit: de
Commemorative Cards. Vier
kaarten combineren telkens authentieke historische zegels met
een speciale uitgifte uit 2013 rond
hetzelfde thema. De fraaie vormgeving door bpost designer Jean
Libert en de unieke illustratie van
huisgraveerder Guillaume Broux
maken er een mooi geheel van.

14 |

Gelimiteerde postzegeluitgifte 6

“Is er iets mis met mijn ogen?”,
denkt u misschien bij deze zegel.
Nee hoor! Deze speciale uitgifte
laat zich pas volledig ontdekken
onder een blacklight. Opnieuw
een staaltje van creatieve innovatie
van bpost. Met een boodschap.
Code: cc1303A (afgestempeld) en cc1303B (postfris) Prijs: € 249,00

De eerste reeks Commemorative Cards nam
een duik in het verleden van de Luchtpostvlucht. Aanleiding was de speciale uitgifte
die 100 jaar luchtpostvlucht in de kijker zette
met in de hoofdrol luchtvaartpionier Henri
Crombez.
• 30/04/1930 5 zegels terwijl de ‘Fokker
F. VII’ over de steden Brussel, Namen,
Oostende en St. Hubert vliegt. Deze
zegels waren uitsluitend bestemd voor
luchtpostzendingen.
• 15/03/1938 5 zegels over de Europese
luchtpostconferentie ten voordele van
het Nationaal Comité voor Luchtvaartpropagande. Reeks ‘Koning Leopold III
vliegenier’.
• 23/02/1946 6 zegels op licht gekleurd
papier met de ‘Skymaster’ die op de
lijn Brussel - Leopoldville vloog (het
vroegere Kinshasa in Congo).
• 30/06/1951 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’.
Naar aanleiding van 150 jaar Internationale
Rode Kruis kwam een tweede reeks Commemorative Cards uit. Dit werd gelanceerd

Code: cc1301 Prijs: € 439,00

samen met een tweede luxe verzamelobject:
een set van Klasseerkaarten met de nietafgestempelde zegels van de Commemorative Cards.
• 01/01/1915 Ten voordele van het Rode
Kruis. Beeltenis van Z.M. Koning Albert I
in een medaillon.
• 01/04/1939 75ste verjaardag van de
stichting van het Internationale Rode
Kruis.
• 10/06/1959 Eeuwfeest van de veldslag
te Solferino. Huldiging van Henry
Dunant.
• 28/09/1963 Eeuwfeest van het
Internationale Rode Kruis.

De Commemorative Cards werden
uitgebracht op een beperkte oplage van
respectievelijk 300 (Luchtpostvlucht) en 150
(Internationale Rode Kruis) exemplaren. Om u
de kans te bieden dit zeldzame verzamelobject toe te voegen aan uw collectie, kunt u nu
nog één van de laatste exemplaren bestellen!

Bestellen kan tot einde voorraad via:
· fax +32 2 276 51 00
· e-mail naar philately@bpost.be
· de centrale bestelbon

Code: 1406BL

Earth Hour 2014
KENMERKEN:

Zo’n blacklight heeft niet iedereen standaard
in huis. Daarom krijgen onze abonnees gratis
een blacklight reader opgestuurd. In losse
verkoop is het vel enkel te koop met een
blacklight, tegen een kleine meerprijs. Door
over het blaadje te schijnen, ontdekt u het
geraffineerde ontwerp van bpost designer
Kris Maes tot in het kleinste detail.
De keuze voor dit extraatje sluit perfect aan
bij het onderwerp van de uitgifte, Earth Hour
2014. Dit initiatief van WWF roept jaarlijks
iedereen ter wereld op om gedurende één
uur het licht uit te doen. Op die manier wil de
organisatie de aandacht voor de opwarming
van de aarde ‘warm’ houden en aanzetten
tot duurzaam energieverbruik. Dit jaar valt
Earth Hour op 29 maart tussen 20u30 en
21u30. Een perfect moment om die gezellige
theelichtjes nog eens boven te halen!
Deze thematiek is belangrijk voor bpost, dat
met haar Green Postverhaal inzet op een
drastische daling van het energieverbruik en
de CO2-uitstoot. Met succes. bpost behaalde
voor 2012 een daling van CO2-uitstoot van
32 procent ten opzicht van 2007. Daarmee
behoort het tot één van de best scorende
postoperatoren ter wereld. De samenwerking
met WWF België droeg bij tot dit succes.
Meer info over de actie op www.earthhour.org

Code: fds1406

Thema: evocatie van Earth Hour met
een aardbol, een schakelaar en de
skyline van Brussel
Ontwerp: Kris Maes
Waarde van de zegels:
Prijs van het vel: € 6,45
Formaat van de postzegels:
30 mm x 30 mm
Formaat van het vel:
180 mm x 155 mm
Indeling van het vel: 5 postzegels
Papier: gegomd wit litho FSC
Tanding: 11 ½
Drukprocedé: zeefdruk + offset
Eerste oplage: 32.176
Repro & druk: Stamps Production
Belgium
uitgiftedatum

{10/03/2014}

Code: fdc1406

In het Jaarboek
2014 ‘lichten’
we het ontstaansproces van deze
uitgifte verder
toe. Ontdek
het vanaf eind
oktober!

earth hour 2014
code: 1406BL

Voorverkoop:
Op 8 maart 2014 van 10u tot 15u op het
volgende adres: Provinciaal domein Puyenbroeck, Puyenbroeck 1A, 9185 Wachtebeke.
Afstempeling uitgiftedatum:
Op 10 maart 2014 van 10u tot 13u en van
14u tot 17u in de Filaboetiek Brussel - De
Brouckère, Anspachlaan 1, 1000 Brussel.
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kalender

Wanneer?

25 januari
15 februari
8 maart

19 april

kort

Wat?

Waar?

Honden naderbij
Fantastische flora
Getekend Michaël Borremans
Buzin anders
De Internationale Vrouwendag
Earth Hour 2014
Kuifje en zijn vrienden

Koninklijk Atheneum Menen
Vander Merschplein 54, 8930 Menen

SPAB studiegroep André Buzin

Sport- en Cultuurcentrum Neerlandhof
Edenplein 26, 2610 Wilrijk (Antwerpen)

Phila Wachtebeke

Provinciaal domein Puyenbroek,
Puyenbroek 1A, 9185 Wachtebeke

Club Philatélique Gaumais, Virton

De humani corporis fabrica (Vesalius)
Hockey World Cup The Hague

7 juni

K. Meense filatelieclub

Onlangs kreeg de zelfklevende
vlinderzegel van de Koninginnenpage met waarde 1E een
herdruk. Hierbij wijzigden enkele technische kenmerken:

Amicale Hennuyère des Cercles Philatéliques

Kristallen doorgelicht
Het Panamakanaal 100 jaar

5 juli

De saxofoon. Een zinderende postzegel (Europa)

Cercle Royal Philatélique de Dinant

De Waalse mijnsites

6 september
16 |

"Ceci est un timbre" (Magritte Kunstboekje)
De Antwerpse Grote Markt (Promotie Filatelie)

KLBP, provinciaal comité Antwerpen

De wereld van de trein

3 t.e.m. 5 oktober

KVBP Aarschot nationaal kampioenschap voor filatelie

De kleine Robbe (Jeugdfilatelie)
De Groote Oorlog

25 oktober

Optische illusies

TIPOC Tienen

Een cadeauzegel

Tijdelijke verkooppunt

Herdruk Vlinder
Koninginnenpage 1E
zelfklevend

Antwerphila: 5 en 6 april 2014, Antwerp Expo, Jan Van Rijswijcklaan 191, 2020 Antwerpen

Thema*: koninginnenpage –
Papilio machaon
Ontwerp*:
Marijke Meersman
Formaat van de zegels*:
30 mm x 25 mm
Formaat van het boekje*:
60 mm x 110 mm
Samenstelling*:
boekje met 5 postzegels
Papier: polyvalent wit, zelfklevende laag aangebracht
op steunpapier
Tanding: gedeeltelijk rechte
lijnen, gedeeltelijke tanding
type 10
Drukprocedé: offset
Repro en druk: Stamps
Production Belgium
* Dit bleef ongewijzigd.

De eerste drie voorverkopen van dit jaar krijgen bezoek van volgende ontwerpers:

25 januari

15 februari

Enkel te bestellen via
de bestelbon.

uw Royaal Koningspakket:
mis het niet!

Met een uniek koningspakket verwent bpost de
vele themaverzamelaars van het koningshuis.
Het limited edition pakket kunt u enkel kopen
op de eerste voorverkoop van 2014 in Menen
op 25 januari (meer info over deze voorverkoop
op pagina 16).

Mis deze unieke kans niet want op = op!
Dit uitzonderlijke pakket bestaat uit onder
andere de gegeerde FDC Troonswisseling, het

© Johan De Meester

andré buzin

marijke meersman

tariefwijzigingen
2014

Op 1 januari werd de prijs van
postzegels aangepast aan de
stijgende index. Dit betekent
dat een postzegel voor een
standaardbrief voortaan
€ 0,70 kost in plaats van
€ 0,67 bij aankoop van
10 zegels of meer.

© Michiel De Cleene

© bpost

Voor een Europese bestemming bedragen de portkosten
van een standaardbrief € 1,07
(in plaats van € 1,03), voor
de rest van de wereld € 1,29
(in plaats van € 1,24) bij een
aankoop vanaf 5 zegels.
De eenheidsprijs (€ 0,77) van
postzegels voor verzending
binnen België blijft behouden.
De eenheidsprijzen voor een

8 maart

ann bessemans
© Ann Bessemans

kris maes
© bpost

Prijs: e 37,39
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Win met
Woef Magazine!
johan de meester

blaadje Prinses Mathilde 40 jaar en enkele
andere mooie uitgiften over het koningshuis.

De speciale uitgifte Honden naderbij krijgt binnenkort aandacht in
het hondenmagazine Woef. Het populairste blad bij hondenbaasjes
organiseert een leuke wedstrijd rond deze uitgifte. Mis de Woef
van februari niet en maak kans op een leuke prijs!

rijd
Wedst

verzending binnen Europa of
naar de rest van de wereld
stijgen respectievelijk van
€ 1,13 naar € 1,17 en van
€ 1,34 naar € 1,39.
De folder met alle informatie
over de tariefwijzigingen vindt
u in het postkantoor of op
www.bpost.be > Particulieren
> Tarieven.

De bron

briefkaarten herdenken
Groote Oorlog
Dit jaar vormt het startschot voor de herdenking van een van de grootste humanitaire rampen uit onze recente westerse
geschiedenis. De Eerste Wereldoorlog
kostte miljoenen mensen het leven, verspreid over fronten door heel Europa. In
de reeks briefkaarten ‘Vroeger en Nu’ uit
2013 werden enkele Belgische herdenkingsmonumenten van WO I opgenomen:
Tienen, Sart-Tilman en Menen.

“Meisjes zijn
ordelijker”

Anderlecht, Beauraing, Bouillon, Frameries, Maldegem, Putte, Beringen, Tienen
en Orp-Jauche.
Deze briefkaarten zijn ook in 2014 nog
beschikbaar: e 8,25
Code: BK1301

De andere 8 briefkaarten uit de reeks
tonen gemeenten vroeger en nu uit
sommige Belgische provincies en Brussel:

Te koop in de Filaboetieks en
via Stamps & Philately,
philately@bpost.be, +32 2 278 50 70
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collectie 2014-16/10vecBAT.indd 28

ontdek onze Collectie-formules
Stamps & Philately ontwikkelde ook in
2014 Collectie-formules op maat van elke
postzegelverzamelaar. U kunt de verschillende formules ontdekken in de centrale
bestelbon in dit magazine. Particuliere intekenaars op één van deze formules,
pikken ook meteen een van de vele aantrekkelijke voordelen mee! Postzegelabonnees
die in één keer betalen, geven we een
korting van 2 % (met uitzondering van de
niet-geprogrammeerde en gemeenschap-

pelijke uitgiften). Maar u kunt ook betalen per
verzending, in 4 keer.
Mooie attenties voor onze abonnees
In de loop van het jaar verrassen we onze
abonnees met verschillende mooie attenties zoals het Collectieboekje 2014 dat een
overzicht geeft van het volledige uitgifteprogramma, een blacklight reader voor wie de
uitgifte Earth Hour 2014 in zijn programma
heeft, een ongetand blaadje ‘De Antwerpse

Grote Markt’, een zwart-witblaadje ‘Buzin
Anders’ en om het jaar mooi af te sluiten:
een wenskaart met de eindejaarsuitgifte,
voorzien van een speciale afstempeling.
Nog niet overtuigd?
U bent vrij in het kiezen van de betaalwijze
die het beste bij u past: per domiciliëring,
kredietkaart of per overschrijving. En misschien nog wel het belangrijkste: met een
abonnement mist u geen enkele uitgifte!

7/11/13 17:24

Een vrouw zoals Charlotte Soreil die
met een thematische verzameling
deelneemt aan competities, is een
witte raaf in België. Haar veelbelovende
thematische collectie werd op Temsifil
2012 bekroond met de tweejaarlijkse
prestigieuze Prijs de Troyer.
Ze vindt het jammer dat zo weinig
vrouwen deze hobby hebben. “Het is
echt wel een mannenwereld. In België
nemen weinig vrouwen deel aan
filateliewedstrijden, in elke discipline.
Toch zijn er heel wat verzamelaarsters.
Waarom stellen ze dan niet tentoon?
Daar kan ik geen antwoord op geven.
Misschien kan een sociologisch
onderzoek naar de verschillen tussen
mannelijke en vrouwelijke verzamelaars
helpen! Ik ben ook pas laat gestart met
de uitwerking van mijn thematische
verzameling: na mijn pensioen. Het
vroeg immers tijd, geduld en doorzettingsvermogen om de gevarieerde
postale stukken en postzegels bij elkaar
te krijgen.”
Al jaren laat Charlotte leerlingen uit het
vijfde en zesde leerjaar spelenderwijs
kennismaken met filatelie. Dan
merkt ze dat postzegels verzamelen
vooral bij meisjes in de smaak valt.
“Meisjes op die leeftijd zijn ordelijker,
jongens zijn met andere zaken bezig”,
lacht ze. Maar het is moeilijk om de
geïnteresseerde leerlingen ook tot in de
postzegelclub te krijgen. “Hun naschoolse agenda is al overvol. Toch lukt
het af en toe, en zo heb ik samen met
de kinderen de voorbije jaren enkele
mooie thematische jeugdverzamelingen
samengesteld.”

“In 2006 kreeg ik het idee
voor mijn thematische verzameling over het gelaat. Het
leek me een vrouwelijk en
aantrekkelijk onderwerp om
uit te werken. Is het immers
niet typisch vrouwelijk om
met het gelaat bezig te zijn?”

de verzamelaar
Charlotte Soreil stelde de
prijswinnende thematische
verzameling ʻEt l'homme se
créa un visageʼ samen.

De focus

“Ik heb bewust voor een originele en niet-wetenschappelijke aanpak gekozen met
els titel “Et l’Homme se créa
un visage”. Startpunt is het
scheppingsverhaal. Over vijf
hoofdstukken stel ik mijn
persoonlijke verhaal samen,
met enkele zijsprongen en
interessante knipogen.”
De schatkist

“De collectie wordt opgebouwd met heel gevarieerde postale stukken uit
verschillende landen. Ik vind
de meeste documenten in
catalogi van handelaren en
via hun internetverkopen.
Voor heel dure stukken pas
ik. In totaal telt mijn verzameling nu 84 bladen en ik hoop
ze nog verder uit te werken.”
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Persoonlijke
favoriet

“Een Belgisch favoriet
document is de envelop van
het toenmalige Bestuur der
Checks met verschillende
reclameteksten op voor
verzorgingscrèmes voor
vrouwen. Meer recent kreeg
de Europalia Brasil uitgifte
uit 2011 een mooie plaats in
mijn collectie.”

© David Laurent

briefkaarten vroeger en nu / abonnementen

publicatiedatum

{17/02/2014}
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Liefhebbers van het werk van natuurtekenaar
en schilder André Buzin hebben er een paar
jaar op moeten wachten, maar nu is hij er: het
derde deel in de reeks Buzin-boeken! Het boek
verschijnt in februari, maar onze trouwe lezers
geven we nu al de kans om het te bestellen.
Mis dit boek niet! Het brengt zowel visueel
als inhoudelijk hulde aan het werk van
deze kunstenaar. Op 60 pagina’s kunt
u meegenieten van zijn ontwerpen van
vogeluitgiften, uit de periode 2006 tot 2013.
André Buzin heeft niet stilgezeten, want niet
minder dan 34 uitgiften passeren de revue.
Ook de postzegels zelf mochten natuurlijk
niet ontbreken. Die krijgt u mee op twee
steekkaarten, waarvoor ruimte is voorzien in
het midden van het boek.
De begeleidende teksten gaan over de vogels
die door Buzin geportretteerd werden op
een manier alsof ze trillend van het leven elk
moment uit de zegel kunnen vliegen. Serge
Sorbi en Tanguy Dumortier ondersteunden
auteur Baudouin Delaite als ornithologisch
adviseurs. Het boek sluit perfect aan bij de
eerdere delen, verschenen in 1993 en in 2005.
Prijs:  59,95 (inclusief 34 zegels
ter waarde van  48,91)
Code: BO1401NL
Auteur: Baudouin Delaite
Uitgeverij: Weyrich Edition en bpost
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Geniet van dit exclusieve aanbod en
bestel het boek vandaag nog via de
centrale bestelbon in dit magazine!

V.U.: Nancy Borremans – 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)

Buzin Boek deel 3
Het leven zoals het is:
bij de vogels

