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Bent u een fervent postzegelverzamelaar? Hebt u een themacollectie
die door de filatelistische wereld gezien mag worden? Geef ons een
seintje via philanews@bpost.be en misschien komt u wel aan bod in
ons magazine in 2015!

En doe mee met onze leuke speurwedstrijd naar de verborgen
elementen in vier speciale uitgiften. Toen we zelf aan de slag gingen,
ontdekten we bovendien dat het om 18 elementen gaat, en geen
17 zoals verkeerd meegegeven in de vorige Philanews. In Philanews 1
kwamen al twee van de vier uitgiftes aan bod, in de volgende editie
kunt u opnieuw aan het speuren slaan, want dan stellen we de twee
volgende deelnemende uitgiftes voor! Het speuren is op zich al spannend, bovendien maakt u kans op één van de vele mooie prijzen!
We helpen u alvast een handje met deze tips. In de uitgifte van André
Buzin ‘Dieren met vaart’ kunt u vijf verschillende verborgen elementen
ontdekken. In de uitgifte van de Groote Oorlog gaat het om vier identieke elementen. Ook in de laatste twee uitgiften gaat het om telkens
identieke elementen. In die van Waterloo zitten er zes verstopt, in de
uitgifte ‘De Grote Markt van Bergen’ slechts drie. Veel speurplezier!
Hoe kunt u deelnemen? Stuur uw aanvraag om deelname door via
philanews@bpost.be of schriftelijk naar bpost – Stamps & Philately,
Muriel Vanbattel, Egide Walsschaertsstraat 1b, 2800 Mechelen.
Let op: u kunt per persoon slechts één keer een aanvraag indienen voor de hele wedstrijd!
Deelnemen kan enkel door Philanews-lezers die opgenomen zijn in ons databestand van
juni 2015. U krijgt van ons een raster– zoals bij het spel Zeeslag – om de coördinaten van
de verborgen elementen van de vier uitgiften te lokaliseren. Vanaf juni kan u uw antwoorden, ook op de schiftingsvragen die beslissen in geval van een ex aequo, inzenden. Hoe
u dat doet, laten we weten in Philanews 3. De winnaars én de details over alle verborgen
elementen onthullen we in Philanews 4 van dit jaar.
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Openingsuren
Het Contact Center is elke werkdag
bereikbaar van 9u tot 12u15 en van
14u tot 17u op het nummer
+32 2 278 50 70.

Breng de detective
in u naar boven!

1

De bestelbon vindt u centraal in dit magazine.

14-18
BUZIN
DOUDOU
WATERLOO

Zoe
en w k
in!

De Filaboetiek Mechelen is open van 10u tot
12u30 op volgende data: 16/04, 21/05, 4/06,
2/07, 10/09 en 29/10. Op Hemelvaartsdag,
14 mei, blijft de Filaboetiek van Mechelen
uitzonderlijk gesloten.
De Filaboetiek Brussel zal in 2015 open zijn
op maandag, dinsdag en vrijdag
van 10u tot 13u en van 14u en 17u.

Coverfoto: © Photonews

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.

Een voorverkoop in de sneeuw
voor de witte koningin
De eerste voorverkoop van 2015 vond plaats in Niel. ’s Ochtends werd het land
wakker in een wit sneeuwtapijt. Een gepast ‘eerbetoon’ aan Koningin Fabiola, die
5 december jongstleden is overleden. Op de voorverkoop konden verzamelaars de
speciale uitgifte ter nagedachtenis van Hare Majesteit aanschaffen.
Wit als kleur van de hoop zullen we nog lang met Koningin Fabiola
associëren, sinds ze het droeg op de uitvaartplechtigheid van haar
geliefde echtgenoot, Koning Boudewijn, in 1993. De voorverkoop
in Niel bood verzamelaars en fans van ons koningshuis de kans om
deze unieke uitgifte en FDS aan te schaffen. Ondanks de sneeuw
vonden honderden geïnteresseerden toch de weg naar het
gemeentehuis, de perfecte plaats voor deze koninklijke
voorverkoop.
Een van de vele verzamelaars is Eduard D’hondt uit Antwerpen,
die sinds 15 jaar werkt aan een collectie België. Hij zakte samen
met zijn zus, schoonbroer én collega-verzamelaar, en nichtje
af naar Niel. “Ik ga naar alle voorverkopen om mijn uitgiften te
laten signeren door de ontwerpers. De voorbije jaren vind ik de
Belgische uitgiften heel creatief. Onderwerpen worden getoond
vanuit een originele insteek, er wordt veel aandacht besteed aan
de vormgeving of aan een speciale techniek, ... Ik hou daar wel
van. Zoals de uitgifte van André Buzin dit jaar. Ik vind het tof dat
voor iets anders dan de vogels of vlinders is gekozen. Ook al zijn
die heel mooi, hè!’
Eduard liet ook de speciale uitgifte ‘België, centrum van de tapijtkunst’ signeren – of beter bestempelen – door ontwerper Nej De
Doncker. Deze had speciaal voor deze gelegenheid zijn droogstempel met reliëfdruk meegebracht. ‘Deze gepersonaliseerde stempel
kreeg ik ooit cadeau in Nederland, en leek me wel gepast hier’,
aldus de ontwerper. ‘Op den duur moest ik niet meer vragen of ik
hem mocht gebruiken, ik moést hem gebruiken. Het nieuws was
blijkbaar rond gegaan als een lopend vuurtje’, lacht hij.

1

2

1. Verzamelaar Eduard
D’hondt: “Ik laat
al mijn uitgiftes
signeren.”
2. Ontwerper Nej De
Doncker had een
bijzonder gadget
meegebracht om te
signeren.

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.
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LUCKY LUKE, VRIEND EN VIJAND

GELIMITEERDE POSTZEGELUITGIFTEN

Lucky Luke, vriend en vijand

Postzegels uit het Wilde Westen
Gelimiteerde postzegeluitgifte 6

Voorverkoop:
Zaterdag 11 april 2015
van 10u tot 15u op
het volgende adres:
Scheppersinstituut,
Cooppallaan 128, 9230
Wetteren.

De jaarlijkse stripuitgifte zet dit jaar de
bekendste personages uit de populaire
stripreeks Lucky Luke in de kijker. De
kleurrijke zelfklevende postzegels
toveren spontaan een glimlach op de
lippen dankzij de onweerstaanbare
mimiek van deze figuren.
De verhalen van ‘the lonesome cowboy’ die
sneller schiet dan zijn schaduw worden sinds 2001
getekend en bedacht door het Franse duo Achdé
en de bekende humorist Laurent Gerra. Maar Lucky
Luke heeft wel degelijk Belgische roots. De held
werd immers bedacht door westernfan Maurice De
Bevere, alias Morris. Van 1946 tot zijn dood in 2001
tekende hij een indrukwekkende reeks avonturen
bij elkaar, in een perfectionistische tekenstijl met
veel oog voor detail.
‘Tontons Daltons’ is het meest recente album en de
derde samenwerking van tekenaar Achdé en scenarist Laurent Gerra. Het vormt een eerbetoon aan
de bekende Franse film ‘Les Tontons flingueurs’ van
regisseur Georges Lautner. In de cult boevenfilm
uit 1963 speelden sterren mee als Lino Ventura en
Bertrand Blier, twee idolen van Gerra. Typisch zijn
de catchy uitdrukkingen van niemand minder dan
Michel Audiard. Het is een hommage van Gerra aan
de in 2013 overleden Georges Lautner.
De Daltons mochten uiteraard niet ontbreken
op deze uitgifte! Hier krijgt driftkikker Joe een
plaatsje, net als Ma Dalton. Lucky Luke krijgt het in
heel wat albums met hen aan de stok. Daarbij kan
hij altijd rekenen op de ‘hulp’ van Jolly Jumper, zijn
paard, en van Rataplan, de domste hond van het
Wilde Westen. Ook personages als Calamity Jane
en Billy the Kid maken Lucky Luke het leven niet
altijd gemakkelijk. De jaarlijkse stripuitgifte zet
dit jaar de bekendste personages uit de populaire
stripreeks Lucky Luke in de kijker. De kleurrijke
zelfklevende zegels toveren spontaan een glimlach
op de lippen dankzij de onweerstaanbare mimiek
van deze figuren.

Afstempeling
uitgiftedatum:
Maandag 13 april 2015
van 10u tot 13u en van
14u tot 17u in de
Filaboetiek Brussel - De
Brouckère, Anspachlaan 1,
1000 Brussel.

Lucky Luke,
vriend en vijand
Kenmerken:
Thema: een zelfklevend boekje met
personages van een van de internationaal meest befaamde Belgische strips
Lucky Luke van de tekenaar Morris.
Postzegels:
a. Lucky Luke
b. Jolly Jumper
a. b.
c. Rataplan
c.
d.
d. Joe Dalton
e. Ma Dalton
e.
f.
f. Hank Bully
g. Jesse James
g. h.
h. Een indiaan
i.
j.
i. Billy the Kid
J. Calamity Jane
Creatie: Morris
Lay-out: Mediatoon
Waarde van de postzegels:
Prijs van het boekje: € 7,20
Formaat van de postzegels:
30 mm x 25 mm
Formaat van het boekje:
60 mm x 163,4 mm
Indeling van het boekje:
10 postzegels
Oplage: 113.924 boekjes
Papier: polyvalent wit, zelfklevende
laag aangebracht op steunpapier
Tanding: gedeeltelijk rechte lijnen en
gedeeltelijk tanding type 10
Drukprocedé: offset
Repro & druk: Stamps Production
Belgium

© Lucky Comics, 2015
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CODE: 28064

UITGIFTEDATUM

{13/04/2015}

Lucky Luke, vriend en vijand
Code: 28064
CODE: 28086
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PRODUCTEN

SPEELGOED VAN ALLE TIJDEN

MyStamp breidt uit met

One World MyStamp
Vanaf 13 april kunt u de
wereld veroveren met
uw eigen MyStamp, want
vanaf dan is de nieuwe
waarde ‘1 World’
voor MyStamp beschikbaar voor alle briefwisseling buiten Europa. Aarzel
dus niet langer om tot in
de verste hoeken van de
wereld uw nieuws bekend
te maken!
Alle info vindt u op
www.bpost.be/mystamp

Voorverkoop:
Zaterdag 11 april 2015
van 10u tot 15u op
het volgende adres:
Scheppersinstituut,
Cooppallaan 128,
9230 Wetteren.

Nieuwe Event Card

De Groote Oorlog
In het tweede herdenkingsjaar van de Groote Oorlog pakt bpost uit
met een nieuwe Event Card. Op deze kaart staat een postzegel uit
1969 in de kijker. Deze uitgifte kwam er toen als ode aan twee instellingen die in 1919 werden opgericht om oorlogsslachtoffers te helpen.
Het ging met name over het Nationaal Werk voor Oorlogswezen en
het Nationaal Werk voor Oorlogsinvaliden. Deze bestaan vandaag nog
als één Instituut voor Veteranen – Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers.

Speelgoed van alle tijden Speelse EUROPA-reeks
Kenmerken:

De Event Card werd vormgegeven door bpost designer Myriam Voz
en is beschikbaar via de centrale bestelbon en de eShop.

De vernieuwde FDS,
een interessant alternatief voor het Jaarboek
Als gevolg van de dalende belangstelling voor
het Jaarboek, verschijnt er geen nieuwe editie
meer. Als u graag meer uitleg krijgt over de
speciale uitgiften, dan biedt de First Day
Sheet van elke speciale uitgifte een interessant alternatief. De First Day Sheet kreeg
bovendien dit jaar een make over en ziet er
frisser en kleurrijker uit.
De First Day Sheet heeft nog meer troeven
in handen. De postzegels op de voorkant
krijgen een eerstedagafstempeling mee.
Verder is er ook een extra afbeelding van de
afstempeling te zien op de voorkant. Op de
achterkant van de FDS geven we heel wat
interessante informatie over de uitgifte mee,
evenals de technische gegevens, belangrijk
voor de verzamelaar. Ten slotte is dit alles in
een fraai vormgegeven en kleurrijk kleedje
gestoken! Deze FDS vormt absoluut een
meerwaarde voor uw verzameling.
U kunt zich abonneren op dit product via
de centrale bestelbon in dit magazine. Vergeet niet in te tekenen op een abonnement
voor de Onvoorziene Uitgiften FDS als u ook
de unieke uitgiften zoals deze uitgebracht ter

nagedachtenis van Hare Majesteit Koningin
Fabiola wenst te ontvangen. U kunt ook
de FDS apart bestellen op de eShop, in de
Filaboetiek los aankopen of bestellen via de
centrale bestelbon.
Verder is er nog de Jaarmap. U vindt
er – zonder uitzondering – alle uitgiften
van het jaar in terug. Bovendien biedt ze u
een visueel overzicht van de gelimiteerde,
permanente en onvoorziene uitgiftes.

Afstempeling
uitgiftedatum:
Maandag 13 april 2015 van
10u tot 13u en van 14u tot
17u in de Filaboetiek Brussel De Brouckère, Anspachlaan 1,
1000 Brussel.

CODE: 28065

CODE: 28111

Speelse EUROPA-uitgifte

Thema: in de jaarlijkse EUROPA-reeks
wordt een blaadje uitgegeven met
speelgoed dat zijn oorsprong vindt
ver in de geschiedenis. Op postzegels
in de vorm van spiegelende speelkaarten loopt het spel met een reep
over in een hoelahoep en dat met een
oude voetbal in een nieuwe.
Postzegels:
a. Reep en hoelahoep
b. Oude en nieuwe voetbal

a.

b.

Gelimiteerde postzegeluitgifte 7

Overal ter wereld wordt er
gespeeld door kleine én door
grote kinderen. Het populairste
speelgoed is dikwijls het meest
eenvoudige. Vaak gaat het ook al
generaties mee, zonder iets aan
populariteit in te boeten.
Wie heeft er nooit met een bal gespeeld
bijvoorbeeld? Om het tijdloze en universele karakter van speelgoed in de kijker te
zetten, werd voor dit thema gekozen voor
de jaarlijkse EUROPA-uitgifte.
De Belgische uitgifte werd ontworpen
door veelzijdig kunstenaar Frédéric Thiry,
die met dit postzegelontwerp niet aan
zijn proefstuk toe is. Eerder was hij de
ontwerper achter onder meer de uitgifte

‘Vrouwen en sport’ uit 2011, de eindejaarsuitgifte van 2012 en verschillende andere
filatelistische pareltjes.
Hij liet zich hier inspireren door zijn eigen
kindertijd en door speelgoed waarmee
kinderen vandaag nog spelen. Zo kwam hij
uit bij de hoepel en de bal. Op de uitgifte
combineert hij een hedendaagse tekenstijl
met een stijl die meer retro aandoet om
de tijdloosheid van het speelgoed in de
verf te zetten. De speelse vormgeving van
de uitgifte doet denken aan speelkaarten.
De materialen, vormen en manier van
spelen mogen dan veranderd
zijn door de jaren heen – zoals je mooi
kunt zien op deze uitgifte – één ding is
altijd onveranderd gebleven: het plezier
in het spel!

Blaadje: spelende kinderen
Creatie: Frédéric Thiry
Waarde van de postzegels: EUROPE
Prijs van het blaadje: € 6,60
Formaat van de postzegels:
38,15 mm x 48,75 mm
Formaat van het blaadje:
111,6 mm x 160,2 mm
Indeling van het blaadje: 2 postzegels
Unieke oplage: 72.638 blaadjes
Papier: gegomd wit litho
Tanding: 11 ½
Drukprocedé: offset
Repro & druk: Stamps Production
Belgium
UITGIFTEDATUM

{13/04/2015}

Speelgoed van alle tijden.
Code: 28065
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ELISABETH, EEN ONVERGETELIJKE KONINGIN

GELIMITEERDE POSTZEGELUITGIFTEN

CODE: 28112

In 1976 gaf bpost al een
postzegel uit van de
muziekminnende koningin naar
aanleiding van de 25e verjaardag
van de Internationale Muziekwedstrijd Koningin Elisabeth.

Thema: vijftig jaar na haar overlijden herdenken we
met een blaadje van twee gegraveerde postzegels
de boeiende en rijke persoonlijkheid van Koningin
Elisabeth.
Postzegels:
a. Portret Koningin
Elisabeth (1923).
a. a. a. a. a.
Officiële foto genomen
door fotograaf
‘Alban’ (Brussel);
b. b. b. b. b.
b. Koningin Elisabeth
speelt viool (1908/09).
Foto van
Ch. Chusseau-Flaviens (Parijs)
Creatie: Kris Maes
Gravure: Guillaume Broux
Waarde van de postzegels:
Prijs van het vel: € 7,20
Formaat van de postzegels:
27,66 mm x 40,20 mm
Formaat van het vel: 149 mm x 160 mm
Indeling van het vel: 10 postzegels
Unieke oplage: 25.358 vellen
Papier: gegomd wit
Tanding: 11 ½
Drukprocedé: gecombineerde raster- en staaldiepdruk
Repro & druk: Stamps Production Belgium

De ‘Koningin-verpleegster’
Gelimiteerde postzegeluitgifte 8

Het leven van Koningin Elisabeth werd gekenmerkt door engagement en passie, op tal van vlakken. Zo ook
honderd jaar geleden, toen ons land verwikkeld was in een van de grootste conflicten ooit op wereldvlak. De
Koningin zette zich tijdens Wereldoorlog I hard in voor zieken en gewonden. Ze kreeg er de bijnaam
‘koningin-verpleegster’ door. Ze speelde ook een aanzienlijke rol in de muziek- en cultuurwereld.

Op de ene postzegel zien we één van
de meest iconische afbeeldingen van de
Koningin. Het andere beeld toont haar
met een viool, haar favoriete instrument.
Het postzegelvel zet haar voorliefde voor

kunst in de kijker.Elisabeth Gabrielle Valérie
Marie werd geboren in 1876 in Beieren.
Ze trouwde in 1900 met Albert I waar ze
drie kinderen mee kreeg: Leopold, Karel
en Marie-José. In 1909 werd ze Koningin
van België, na het overlijden van Koning
Leopold II, slechts enkele jaren voor het
uitbreken van de Eerste Wereldoorlog.
Koningin Elisabeth staat niet alleen bekend
voor haar liefdadigheid. Tot op de dag van
vandaag kennen we haar van de Koningin
Elisabethwedstrijd, die ze zelf oprichtte in
1937. De wedstrijd werd de eerste jaren
genoemd naar de beroemde Belgische
violist Eugène Isaÿe. Sinds 1951 draagt de
wedstrijd haar naam. Met Eugène Isaÿe

richtte Koningin Elisabeth ook de Muziekkapel op in Waterloo. De ‘kapel’ moest
een plek worden waar hoogbegaafde
muzikanten konden studeren en hun
talent perfectioneren in een van de vijf
disciplines: viool, piano, zang, kamermuziek
of cello. De Muziekkapel bracht heel wat
bekende namen voort en vierde in 2014
haar 75e verjaardag.
Ze wordt ook gebruikt als uitvalsbasis voor
de 12 laureaten van de Koningin Elisabethwedstijd 2015 voor viool. Daar kunnen ze
zich in afzondering voorbereiden op de
grote finale, die plaatsvindt op 30 mei.
Vanaf 2017 komt er om de vier jaar ook
een concours voor cello.

Afstempeling
uitgiftedatum:
Maandag 11 mei 2015
van 10u tot 13u en
van 14u tot 17u in de
Filaboetiek Brussel - De
Brouckère, Anspachlaan 1,
1000 Brussel.

Kenmerken:

Koningin Elisabeth overleed 50 jaar geleden

Het maakt van haar een onvergetelijke
koningin. Koningin Elisabeth overleed dit
jaar 50 jaar geleden, op 23 november 1965
in Laken. bpost herdenkt deze bijzondere
vorstin met een postzegeluitgifte van de
hand van bpost designer Kris Maes en
graveerder Guillaume Broux. Kris Maes
koos voor een kenmerkende retrostijl die
doet terugdenken aan de postzegels van
honderd jaar geleden. Guillaume Broux
verzorgde beide gravures.

Voorverkoop:
Zaterdag 09 mei 2015
van 10u tot 15u op het
volgende adres: Flagey,
Heilig Kruisplein, 1050
Brussel.

Een onvergetelijke Koningin - Koningin
Elisabeth 50 jaar na haar overlijden
© VPM
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UITGIFTEDATUM

{11/05/2015}

Een onvergetelijke Koningin,
Koningin Elisabeth 50 jaar na haar overlijden
Code: 28066

CODE: 28066
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PRODUCTEN / KORT

Verruim uw horizon
met de nieuwe
thematische zegels
U heeft binnenkort een verjaardag in uw vriendenkring? Of
u wilt iemand bedanken of gewoonweg eens verrassen? Voor
elke gelegenheid vindt u bij bpost een digitale postzegel.
Vandaag heeft u nog meer keuze, want het gamma digitale
postzegels is uitgebreid met een gloednieuw product: de
thematische postzegels. Puppies en Horizons zijn de thema’s
van de eerste twee sets. Voor de keuze van de onderwerpen
gaf bpost ook inspraak aan de gebruikers. Elk trimester zal één
onderwerp worden vervangen, zodat u steeds keuze heeft uit
een vernieuwd aanbod, naargelang de gelegenheid waarvoor u
ze wilt gebruiken.
Naast deze nieuwe sets lanceerde bpost ook nieuwe versies
van de Happy Baby en Happy Love postzegels. Bovendien
is voor de laatste versie de perforatie tussen de visual en de
frankeerwaarde verdwenen.
Voorlopig kunt u de nieuwe thematische postzegels enkel
gebruiken in België, maar een internationale versie volgt nog
later dit jaar. Een setje bestaat uit 10 zelfklevende postzegels
en 2 kartonnen inserts. Ze zijn te koop in de postkantoren, via
eShop en bij Stamps & Philately. Belangrijk om weten voor
onze abonnees: de postzegels maken geen deel uit van het
postzegelabonnement!
Prijs: € 8,20

!
UW
NIE

KALENDER

Bestel bij eShop
In de vorige editie van
Philanews kon u alles lezen over de vernieuwde
bpost eShop met de
speciale Verzamelaarsrubriek. Dankzij deze
rubriek kunt u op elk
moment van de dag de
filatelieproducten, die
bpost online aanbiedt,
bestellen. Surf snel naar
eshop.bpost.be!

ALLE VOORDELEN VAN
DE ESHOP OP EEN RIJTJE
‧‧ Bestellen per uitgifte
‧‧ SNELLER dan via de
centrale bestelbon
‧‧ 24/7 bestellingen
plaatsen
‧‧ Uw bestelling
direct bevestigd
‧‧ Duidelijk overzicht
van alle producten

Voorverkopen 2015
Wanneer?

11 april

9 mei

30 mei

Wat?

Lucky Luke, vriend en vijand
Speelgoed van alle tijden
Een onvergetelijke koningin
Plant of dier?
Het geluk zit in de staart
(Promotie van de Filatelie)
Waterl2OO

27 juni

Garnaalvissers te paard
Lekker (vergeten) fruit

Waar?

Themaphila Nationaal

Scheppersinstituut
Cooppallaan 128, 9230 Wetteren

BNP Paribas Fortis
Philatelic Club

Flagey
Heilig Kruisplein, 1050 Brussel
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We stellen u binnenkort trots de vernieuwde filateliewebsite
van bpost voor. Het gebruik ervan is kinderspel, ook voor
verzamelaars die minder vertrouwd zijn met een digitale
omgeving. U zal vlot en in een oogopslag vinden wat u zoekt,
dankzij de duidelijke tabbladen en de eenvoudige structuur
van de website.
Op de vernieuwde website zal u tal van interessante filatelistische informatie vinden: over de collectie 2015, over
de verschillende abonnementsformules, info over de vorige
collecties, surfen naar de eShop van bpost, ... U zult er ook
de webversie van deze Philanews en vroegere edities kunnen
raadplegen en eventueel downloaden. Allemaal heel overzichtelijk en gemakkelijk toegankelijk!
Helemaal nieuw zijn ook de filmpjes die de postzegeluitgiften
voorstellen. U vindt ze bij ‘Collectie 2015’. Per editie van
Philanews komt er een filmpje op de website dat de uitgiften
die aan bod komen, kort voorstelt. Ook in het luikje ‘Designers’ krijgt u af en toe een unieke inkijk achter de schermen.
Zo zal designer Marijke Meersman tonen hoe de uitgifte ‘Plant
of dier’ tot stand kwam. Ga binnenkort een kijkje nemen op
www.bpost.be/filatelie!
Laat ons weten wat u ervan vindt via philanews@bpost.be
met als onderwerp 'website'.

De ploeg maakt macht

Machtige miniaturen
Hartelijke eindejaarsfeesten!

bpost op Antwerpfila: 28 & 29 maart, Antwerp Expo, Jan Van Rijswijcklaan 191, 2020 Antwerpen.

Tijdelijk postkantoor:
Fans van André Buzin noteren alvast 25 april in hun
agenda. Dan organiseren de clubs André Buzin Charleroi Philatélie (ABCP) en de Studiegroep Postzegels
André Buzin (SPAB) van 10u tot 15u een tijdelijk
postkantoor met speciale afstempeling op de tentoonstelling ‘André Buzin, peintre de la vie sauvage’
in Bouffioulx. Het tijdelijk postkantoor staat in het
teken van ’30 jaar sinds de eerste vogeluitgifte van
André Buzin’. U kunt er verder nog een speciaal voor
de gelegenheid gecreëerde MyStamp van de steenuil
aanschaffen. Ook de kunstenaar zelf zal aanwezig zijn.
De opbrengst van de verkoop gaat naar de vereniging
Noctua die zich inzet voor de bescherming van de
steenuil.

Tijdens de voorverkopen op 11 april en 9 mei
komen volgende ontwerpers signeren*:

11 APRIL

Frédéric Thiry
© Frédéric Thiry

Virginie
Bottemanne
© Virginie Bottemanne

9 MEI

Adres: Maison de la Poterie, 4 rue Général Jacques,
6200 Bouffioulx.

Kris Maes
© bpost

* onder voorbehoud

Guillaume
Broux
© Michiel De Cleene

Marijke
Meersman
© Michiel De Cleene

Ben
Meersman
© Ben Meersman
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PLANT OF DIER?

GELIMITEERDE POSTZEGELUITGIFTEN

U ziet geen bizarre ‘planten’ afgebeeld op deze postzegeluitgifte.
‘Dieren die op planten lijken’
vormen namelijk het thema van
de postzegeluitgifte die bpost in
samenwerking met de Plantentuin realiseerde. Marijke
Meersman is – hoe kan het ook
anders – de ontwerpster van dit
prachtige geheel.
Postzegelliefhebbers nemen hun vondsten
graag letterlijk onder de loep. Bij deze
natuurreeks raden we hen aan nog eens
extra goed te kijken. Op het postzegelblaadje staan immers vijf verschillende
insecten die op planten lijken. Het is even
zoeken om in dit kunstwerkje de lantaarndrager van Madagaskar, het eikenblad, het
reuzenwandelendblad, de Haans wandelende tak en de orchideebidsprinkhaan te
ontdekken. De meesters in de camouflage
zetten met hun kunsten hun natuurlijke
vijanden op het verkeerde been. Of beter:
poot! Dat is uiteindelijk ook de bedoeling
van deze insecten: zich onherkenbaar
proberen te maken voor hun potentiële
vijanden. Welkom in de opmerkelijk wereld
van de mimicry.
We doen even de test: herkent u deze vijf
meesters in de camouflage? De Phromnia
rosea of lantaarndrager uit Madagaskar,
verstopt zich tussen de al even felroze
gekleurde lupines. Op een achtergrond
van verkleurde eikenbladeren is de
nachtvlinder Gastropacha quercifolia
(eikenblad) amper zichtbaar. De Phyllium
giganteum of reuzenwandelendblad doet
er nog een schepje imitatiekunst bovenop.
Het insect bootst niet alleen de kleur van
de omgeving na, maar zelfs de vorm van
de bladnerven. Wie had er in zijn jeugdjaren geen wandelende tak als ‘huisdier’?
Misschien zat daar wel deze Haaniella
dehaanii tussen … Op de postzegel is die
goed verdoken tussen de doornen van
de waardplant. Je zou zweren dat je op
de vijfde postzegel naar een schitterende
orchidee kijkt … Dat doe je ook, maar
je bewondert tegelijk de Hymenopus
coronatus of orchideebidsprinkhaan!

Pootje gelicht

Is het nu een plant of een dier?
Gelimiteerde postzegeluitgifte 9

© Corbis
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Achter de schermen
Hoe ambachtelijk
ontwerpster Marijke
Meersman te werk gaat,
ontdekt u op het makingof filmpje op de nieuwe
website van bpost /
filatelie / collectie 2015 /
designer

CODE: 28067

Plant of dier?
Dieren die op planten lijken
Kenmerken:
Thema: een natuurreeks over de mimicry bij dieren.
Verschillende insecten die op planten lijken komen
aan bod.
Postzegels:
a. Phromnia rosea/lantaarndrager van Madagaskar;
b. Gastropacha quercifolia/eikenblad;
c. Phyllium giganteum/reuzenwandelendblad;
d. Haaniella dehaanii/de Haans wandelende tak;
e. Hymenopus coronatus/orchideebidsprinkhaan.
In samenwerking met Plantentuin Meise.

a.

CODE: 28113

Voorverkoop:
Zaterdag 9 mei 2015 van
10u tot 15u op het volgende adres: Flagey, Heilig
Kruisplein, 1050 Brussel.

Afstempeling uitgiftedatum:
Maandag 11 mei 2015 van 10u
tot 13u en van 14u tot 17u
in de Filaboetiek Brussel - De
Brouckère, Anspachlaan 1,
1000 Brussel.

b.

c.

d.

e.

Creatie: Marijke Meersman
Lay-out: Ben Meersman
Waarde van de postzegels:
Prijs van het blaadje: € 7,20
Formaat van de postzegels: 27,66 mm x 40,20 mm
Formaat van het blaadje: 166 mm x 100 mm
Indeling van het blaadje: 5 postzegels
Unieke oplage: 68.138 blaadjes
Papier: gegomd wit litho
Tanding: 11 ½
Drukprocedé: offset
Repro & druk: Stamps Production Belgium

UITGIFTEDATUM

{11/05/2015}

Plant of dier? Dieren die op planten lijken.
Code: 28067
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WEDSTRIJD MOOISTE POSTZEGEL 2014

DE VERZAMELAAR

Kies mee de mooiste
postzegel van 2014!
Het is lente, daar zijn de Grote Prijzen van de
Belgische Filatelistische Kunst weer! Net als
andere jaren willen we u als expert-verzamelaar
oproepen uw stem uit te brengen op uw
favoriete uitgifte van vorig jaar. Bovendien
maakt u kans op een prachtige prijs!

OOK
STEM TUW
ELT!
LAAT O
N

S UW D
FAVOR
RIE
IETE
MAAK N WETEN EN
KANS O
P
VAN O
NZE M ÉÉN
O
PRIJZEN OIE
!

Wat de prijzen betreft, verklappen we al dat u kans maakt op een
Jaarboek 2014 of het boek “De Post te Brussel, sinds het ontstaan
tot 1850” van E. van den Panhuyzen. Op voorwaarde dat u de
twee schiftingsvragen correct beantwoordt.
DEELNEMEN DOET U ZO:

De lijst van uitgiftes gerangschikt
volgens editie van Philanews:

PHILANEWS 2
7. Boekje Kuifje en zijn vrienden
8. Blaadje De humani corporis fabrica

De bron
“Mijn verzameling is gestart met een
gratis postzegel uit een doosje smeerkaas.
Het ging om een afgestempelde postzegel
uit Zambia van het jaar 1972: Zambian
Flowers - Sow Beauty. Die uitgifte zit nog
steeds in mijn verzameling.”
De focus
“Ik verzamel alles rond insecten en
vlinders, inclusief spinnen. Ik heb beslist
om me volledig te focussen op het
vervolledigen van mijn collectie tot het
jaar 2000. Enkel nieuwe uitgiftes van bijen
komen er nog bij, en uitzonderlijk ook
andere thema’s als ik de postzegels echt
prachtig vind.”

1. Rangschik uw drie favorieten van 1 tot 3
2. Beantwoord volgende twee schiftingsvragen
• Hoeveel inzendingen zal Pro-Post ontvangen
tegen 20/04/2015?
• Welke stad vormt de achtergrond op het zegelvel
van de Earth Hour 2014 uitgifte?
3. Opsturen
• Via postkaart met vermelding van uw naam en adres naar
Pro-Post (Verkiezing 2014), E. Walschaertsstraat 1b,
2800 Mechelen;
• Via e-mail naar webmaster@propost.be met als titel
‘Wedstrijd mooiste postzegel 2014’.
Breng uw stem op tijd uit! U kunt ze doorgeven tot 20/04/2015.
Maximum 1 inzending (briefkaart of e-mail) per persoon! Er wordt
geen correspondentie gevoerd over deze wedstrijd. De winnaars
en de winnende uitgiften maken we bekend in Philanews 4.
De bekendmaking gebeurt enkel via het magazine, en niet via
individuele briefwisseling.

PHILANEWS 1
1. Boekje Honden naderbij
2. Blaadje Fantastische flora
3. Postzegel Getekend
Michaël Borremans
4. Blaadje Buzin anders
5. Postzegel Internationale
Vrouwendag
6. Postzegel Earth Hour 2014

“Ik hou van sobere
postzegels. Een van mijn
mooiste stukken vind
ik een verzameling van
postzegels uit 1962 tegen
malaria. De kleuren zijn
echt fantastisch! Mijn
favoriete Belgische
uitgifte is er één uit 1974
met een gouden kever
op. Opnieuw een favoriet
omwille van de sobere
vormgeving.”

9. Postzegel Hockey World
Cup The Hague
10. Postzegel Brasil 2014
11. Blaadje Kristallen doorgelicht
PHILANEWS 3
12. Blaadje Het Panamakanaal
100 jaar
13. Blaadje De saxofoon.
Een zinderende zegel (EUROPA)
14. Postzegel De Waalse mijnsites
15. Boekje ‘Ceci est un timbre’
16. Blaadje De Antwerpse Grote Markt

PHILANEWS 4
17. Blaadje De wereld van de trein
18. Postzegel De kleine Robbe
19. Blaadje De Groote Oorlog
20. Blaadje Optische illusies
21. Postzegel Een cadeauzegel
22. Zelfklevende vlinderzegels

De schatkist
“Ik heb ongeveer 10.000 postzegels in
mijn collectie. Daaronder vallen alle
Belgische uitgiftes tussen 1960 en 2000,
maar ook duizenden postzegels van over
de hele wereld die in mijn themacollectie
passen.”

© Quentin De Meuter

“Het begon met de aankoop van
een doosje smeerkaas”
De verzameling van Yves Comblin begon
eerder toevallig. Bij een speciale actie kreeg
hij enkele postzegels van een Zambiaanse
uitgifte uit 1972 gratis bij een doosje
smeerkaas. “Ik was toen 10 jaar. Niet veel
later kreeg ik van een goede vriendin van
mijn opa al haar dubbele postzegels en
begon ik ook zelf met het losstomen van
postzegels op enveloppes. Vandaag verzamel ik uitsluitend nog postfrisse uitgiften,
met uitzondering van enkele zeldzame
reeksen die je alleen nog mét afstempeling
op de kop kunt tikken.”
“Ik heb niet meteen een favoriete postzegel. Het is het plezier van de vondst dat
voor mij waarde geeft aan een uitgifte. De

duurste postzegel in mijn collectie heeft
me 100 euro gekost, wat ook het plafond is
dat ik voor mezelf heb gesteld.”
“Ik heb een lijst opgesteld met alle postzegels die nog ontbreken in mijn verzameling. Met die lijst zoek ik het internet af.
Die zoektocht is een van mijn favoriete
momenten.. De volgende stap is het vinden
van een plaatsje in mijn verzamelmappen.
Elke pagina moet er goed uitzien. Een
postzegel toevoegen, kan ervoor zorgen
dat ik de lay-out van de volledige pagina
moet aanpassen. Dat hoort erbij en ik vind
het bovendien leuk om te doen. Een derde
punt van plezier bij het verzamelen, maar
dat is iets voor een later stadium, is het

omschrijven van elke uitgifte. Nu houd ik
enkel het jaartal en de aankoopprijs bij,
soms met referentie. Ik wil ze uiteindelijk
per land triëren op referentie met geuniformiseerde informatielabels.”
“Ik heb nooit de behoefte gevoeld om met
anderen te praten over mijn collectie of
om ze te tonen aan de buitenwereld. Het
verzamelen is een passie, een moment van
rust dat ik het liefst alleen beleef.”
“Ik vind de nieuwe uitgifte van Marijke Meersman, ‘Plant of dier?’ echt knap
gemaakt. Ze zal een mooie plaats krijgen in
mijn collectie over insecten. Reken maar dat
ik erbij zal zijn op de voorverkoop op 9 mei
in Brussel!”
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MyStamp

NU

10%
K O R T IN

We zijn er vroeg bij, maar de tijd van de communies, de
lentefeesten en ook het ‘trouwseizoen’ is niet meer zo
veraf. Ideale momenten om uw persoonlijke MyStamp
te creëren, die deze bijzondere momenten nog specialer
maken. Maar u hoeft geen speciale gelegenheid af te
wachten, uiteraard. Met MyStamp kunt u ook ‘zomaar’
uw favoriete beeld delen met uw naasten! U geniet nu
van een lentepromotie van 10 % korting met de
kortingscode* PN lente15
* In te geven bij uw bestelling, één kortingscode
per persoon, niet cumuleerbaar met andere
kortingen, geldig tot 30 juni 2015. Bestel tijdig!

Aarzel niet en ga aan de slag op
www.bpost.be/mystamp
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