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Prachtige cadeaus
speciaal voor Collect-lezers

* U ontvangt, ongeacht wijze van bestelling, maximaal één cadeau tot de eerstvolgende Collect verschijnt. U kunt online, telefonisch of schriftelijk bestellen. Bestelt u voor 
€ 60,- of meer, dan ontvangt u dus twee cadeaus. Bestelt u in de looptijdperiode van Collect 64 meer dan één keer, dan ontvangt u geen cadeau(s) meer.  

Leeslamp
bij uw bestelling!*

Eindelijk kun je in het donker lezen 
zonder een ander te storen! Met deze 
leeslamp met led-verlichting wordt 
het licht gelijkmatig over de bladzijden 
verdeeld. Je kunt zelf de helderheid van 
het licht regelen. Zo maakt TNT Post het je gemakkelijk.  

Barbecue
bij uw bestelling vanaf € 60,-!

Geniet nog meer van de zomer met deze 
tafelbarbecue op drie stalen voetjes.  
Maak lekkere marinades en salades 
terwijl het vlees wordt geroosterd. 

GRATIS

GRATIS

Regel de warmte via de twee handige luchtgaten. TNT Post wenst 
u smakelijk eten! U ontvangt ‘m als extra geschenk indien u vóór 
15 juli 2010 voor minimaal € 60 bestelt.
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Goed nieuws voor alle liefhebbers: de populariteit van 

het postzegels verzamelen zit in de lift. Ook zijn er 

steeds meer jongeren die de nieuwe (populaire) 

postzegeluitgiften kunnen waarderen!

Er wordt meer en meer online besteld. Dat zien we aan 

de bezoekcijfers van de verbeterde online Shop van 

Collect (www.tntpost.nl/collectclub). Onze producten 

zijn logischer geordend, waardoor ze beter vindbaar 

zijn. De komende tijd blijven we de Collect Shop verder 

verbeteren om nog meer tegemoet te komen aan uw 

wensen. Eveneens vernieuwd is het goed bezochte 

postzegelblog www.postzegelblog.nl. Ik kan u van 

harte aanbevelen daar ook eens een kijkje te nemen. 

TNT Post ontdekt met succes nieuwe groepen 

verzamelaars en is bovendien heel blij met 

bestaande abonnees van Collect. We maken ook 

in 2010 nieuwe postzegeluitgiften met 

aansprekende thema’s, evenals bijzondere 

klassieke postzegels om uw verzameling 

compleet te maken. Postzegels 

verzamelen lééft en daarin willen 

we blijvend een ondersteunende

rol spelen. 
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Nieuwe uitgiften   27 april 2010

De 80-jarige mevrouw Nimwegen is slecht ter 

been en is dolbij met de activiteiten van het 

Nationaal Ouderenfonds. Zo maakt ze gebruik 

van de BoodschappenPlusBus, maar ook van de 

Ouderentelefoon: “Dan kan ik even gezellig 

kletsen.” Ze heeft zelfs leren internetten, in de 

ComputerPlusBus die regelmatig bij haar 

bejaardenflat neerstrijkt. Nu chat en mailt ze 

zelfstandig met haar (klein)kinderen, die allemaal 

ver weg wonen. “Zo blijf ik op de hoogte. Vooral 

de foto’s die ze me sturen vind ik erg mooi.” Ook 

de Onvergetelijke Zomerdag vorig jaar herinnert 

ze zich goed. “Toen mocht ik een dagje naar het 

strand, bij Camperduin. Heerlijk was dat. Ik kreeg 

gewoon zin om een frisse duik te nemen!” 

Dit jaar verschijnen de Zomerpostzegels al voor 

de 75e keer; een jubileum dat in het teken staat 

van Hollandse Helden. De Zomerpostzegel kent 

een bijslag van 22 eurocent per postzegel. Dit 

geld komt volledig ten goede aan het Nationaal 

Ouderenfonds, en daarmee aan de ouderen in ons 

land die het moeilijk hebben. En dat zijn er nogal 

wat, aldus directeur Jan Romme: “Van de 3,5 

miljoen 65-plussers in Nederland is bijna eenderde 

eenzaam. Zo’n 200.000 van hen zijn zelfs extreem 

eenzaam; zij krijgen maar eens in de vier weken 

bezoek. Onze projecten richten zich dan ook 

hoofdzakelijk op het tegengaan van eenzaamheid. 

Andere belangrijke thema’s zijn armoede-

bestrijding en het verbeteren van zorg, veiligheid 

en zelfredzaamheid.”

EXTRAATJES

Ouderen kunnen zelf aangeven aan welke 

activiteiten van het Ouderenfonds ze graag willen 

deelnemen. Keuze genoeg: zo zijn er bijvoorbeeld 

nog de Vergeet-ze-niet Dagen (altijd op 1 oktober, 

Internationale Dag van de Ouderen), de 

Kerstacties en de Thuisadministratie. “Er is helaas 

steeds minder budget voor de extraatjes voor 

ouderen. Juist deze extraatjes, zoals leuke 

uitstapjes, geven hun leven kleur, bieden iets om 

naar uit te kijken en over na te praten. Met onze 

welzijnsactiviteiten willen we deze leemte 

opvullen,” aldus Romme. “Uiteraard zijn hier vele 

miljoenen euro’s mee gemoeid. Mede dankzij de 

opbrengst van de Zomerpostzegel kunnen we ons 

werk blijven doen.”

De Zomerpostzegels van 2010 zijn een eerbetoon 

aan de Hollandse helden van toen en nu: Annie 

M.G. Schmidt (1911-1995), Ramses Shaffy 

(1933-2009), Fanny Blankers-Koen (1918-2004), 

Willy Alberti (1926-1985), Mies Bouwman (1929), 

Dick Bruna (1927). “Iedereen kent hen bij hun 

voornaam, zó bijzonder zijn deze helden”, 

aldus Jochem Leegstra, creative director bij 

bureau Staat, en verantwoordelijk voor het 

ontwerp van de Zomerpostzegels 2010. “Zeg Mies, 

Ramses of Fanny en iedereen weet wie je bedoelt. 

Het zijn de Hollandse helden van toen en nu.” 

De zes portretten zijn gemaakt op basis van 

verschillende foto’s, en in silhouet afgebeeld. 

Duizenden ouderen maken dagelijks gebruik van de BoodschappenPlusBus om naar de 

supermarkt te gaan – en tegelijkertijd sociale contacten op te doen. Het Nationaal 

Ouderenfonds maakt dit mogelijk, mede dankzij de opbrengst van de Zomerpostzegels. 

4

Hollandse Helden v
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“De details in het gezicht ontbreken, je ziet 

alleen de contouren. En dat is precies goed, want 

deze mensen zijn zo bekend dat je hen al herkent 

aan hun silhouet.” 

VROLIJK FONDS

Romme is bijzonder in zijn sas met het ontwerp. 

“Wij gaan graag voor kleurrijke postzegels, want 

we zijn een vrolijk fonds. Deze postzegeluitgifte 

voldoet daar weer prima aan. Ik vind het ook leuk 

dat wordt teruggegrepen naar mensen die iets 

belangrijks hebben gedaan voor Nederland. De 

liedjes, boeken en prestaties van deze iconen 

spreken nog steeds tot de verbeelding. Ze roepen 

herinneringen op bij ouderen, maar verrijken tot 

op de dag van vandaag de levens van mensen uit 

alle leeftijdsgroepen. Mijn persoonlijke favoriet is 

Annie M.G. Schmidt. Zij heeft zóveel geestige 

dingen gedaan, zoals Ja Zuster, Nee Zuster. Mocht 

ik ooit kleinkinderen hebben dan ga ik haar 

verhalen zeker voorlezen!” 

TECH N ISCH E GEGEVENS

Zegelformaat : 25 x 36 mm

Tanding  : 14 ½ : 14 ½

Papier  : normaal met fosforopdruk

Gomming  : synthetisch

Soort postzegels : velletje met zes bijzondere postzegels  

    met bijslag

Drukkleuren postzegel :  geel, magenta, cyaan en zwart

Druktechniek : offset

Oplage  :  440.000 velletjes

Drukkerij  :  Joh. Enschedé Security Print, Haarlem

Nieuwe uitgiften

5

van toen en nu 

VENS

: 25 x 36 mm

Demonstratie: ‘Bewegen voor ouderen’                   Met de bus van het Nationaal Ouderenfonds naar het winkelcentrum
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Nieuwe uitgiften
Mooi Nederland 2010: Arnhem
29 maart 2010 

Arnhem werd in 2008 uitgeroepen 

tot ‘Groenste stad van Nederland’ en 

in 2009 zelfs tot ‘Groenste stad van 

Europa’. Op het postzegelvel worden 

de hoogtepunten van de stad dan 

ook geaccentueerd door silhouetten 

in overwegend groene tinten. “We 

hebben de vrijheid genomen om 

op de postzegels de beroemdste 

gebouwen en monumenten van 

Arnhem bij elkaar te zetten”, zegt 

grafisch ontwerper Sun Jung Hwang. 

“Het resultaat is een verrassende 

gelegenheidsopstelling met de toren 

van de Eusebiuskerk, het stadhuis, 

de John Frostbrug met de Rijnoever, 

de ArtEZ hogeschool voor de kunsten 

en het beeldhouwwerk ‘Hert’ van 

François Pompon, dat in Park 

Sonsbeek staat. Op de gevel van dit 

gebouw is zangeres/songwriter Ilse 

de Lange afgebeeld, die in Arnhem 

woonachtig is.” In de tekstballonnen 

zijn de boeiende achtergrondverhalen 

te lezen. Zo valt te lezen dat Gerrit 

Rietveld in 1957 de ArtEZ hogeschool 

voor de kunsten heeft ontworpen. 

Ook staat er dat de John Frostbrug de 

laatste plaats is waar de geallieerden 

werden teruggeslagen door de 

bezettende Duitse troepen.

Naam:  Agnes Aussems

Plaats:  Maastricht

Datum: 29 maart 2010

Ontving:  2 postzegelvelletjes 

 Mooi Nederland 2010: 

 Maastricht (op de eerste 

 dag van uitgifte)

Waarom deze postzegels?

”Ik ben een geboren Maastrichtse, 

dus toen ik toevallig hoorde dat deze 

postzegels uitkwamen, wilde ik die 

graag hebben. En sowieso had ik 

postzegels nodig. Ik ben meteen naar 

het postkantoor gegaan, omdat ik niet 

het risico wilde lopen dat ze al waren 

uitverkocht.”

Wat zeggen deze postzegels over u?

”Ik vind ze heel mooi, kleurrijk ook. 

Alles wat Maastricht tot Maastricht 

maakt, is erop terug te vinden. De Sint 

Janskerk bijvoorbeeld, de Sint Servaas-

brug en de Helpoort. Zelfs carnaval 

en André Rieu ontbreken niet! Heel 

leuk ook, die route voor een mooie 

stadswandeling.”

Verzamelt u postzegels?

”Jawel, maar echt op mijn manier.

 Ik aas niet op nieuwe postzegel-

uitgiften, maar krijg van deze of gene 

weleens postzegels toegestuurd. Van de 

twee postzegelvellen van Maastricht 

bewaar ik er één in mijn album; dat doe 

ik ook altijd met de kerstpostzegels. De 

rest verplak ik op brieven en kaarten, 

bijvoorbeeld naar mijn oma’s, die hier 

ook (uit de buurt) vandaan komen. Dat 

plakt toch leuker dan de koningin.”

Mooi Nederland 2010: 
Maastricht
29 maart 2010 

Romeinse tijd, middeleeuwen, 

gouden eeuw, het is allemaal volop 

aanwezig in Maastricht. Het team 

van Ontwerpwerk had daarom meer 

dan voldoende aanknopingspunten 

om een stadswandeling af te beelden 

op het postzegelvel. De route voert 

langs de Sint Servaasbasiliek, de 

gotische Sint Janskerk, de Sint 

Servaasbrug en het Bonnefanten-

museum. Verspreid over de velrand 

zijn de hoogtepunten ook nog eens 

te zien als een gestileerd silhouet: de 

Helpoort, het torentje van het 

stadhuis, de Sint Servaasbasiliek en 

André Rieu. Van de Sint Servaasbrug 

is een beeldhouwwerk afgebeeld.

“Op de postzegels hebben we in de 

silhouet van de Sint Servaasbasiliek 

een deel van het interieur van deze 

kerk geplaatst, maar ook de Helpoort 

is er in te zien”, legt Ed Annink uit. 

“Onderaan verbindt de Sint 

Servaasbrug de basiliek met de Sint 

Janskerk, waarvan de silhouet een 

fotofragment van het Bonnefanten-

museum omvat. Rechts lijkt een 

beeldhouwwerk achter een 

narrenkap aan te jagen, begeleid door 

vioolmuziek van André Rieu. Vrolijk 

dartelt de rode kap over de postzegels 

en de velrand, een verwijzing naar 

het carnavalsfeest, dat in Maastricht 

uitbundig wordt gevierd.”

Koper van 
het eerste uur

6
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Mooi Nederland 2010: Leeuwarden
22 juni 2010

Mooi Nederland 2010: 
Verzamelvel
22 juni 2010

Leeuwarden telt talloze inspireren-

de monumenten en plekjes. Op dit 

postzegelvel komen de bekendste 

aan bod. Zo zijn op de velrand de 

hoogtepunten in silhouet te zien, 

zoals: de toren de Oldehove, 

Achmeatoren, het Stadhuis, de 

toren van de Sint Bonifatiuskerk 

en de dichter Slauerhoff. “Over deze 

onderwerpen is veel te vertellen”, 

aldus art-director Ed Annink. 

“Daarom hebben we in tekst-

ballonnen interessante weetjes 

afgebeeld.” 

Op dit verzamelvel komen alle 

vijf provinciesteden van de serie 

Mooi Nederland 2010 samen.  

Het gaat om Haarlem, Middelburg, 

Arnhem, Maastricht en Leeuwarden. 

Op iedere velrand is een plattegrond 

van de stad te zien, met een 

wandelroute langs de hoogtepunten.

“Op het verzamelvel hebben we 

een kaart van Nederland afgebeeld, 

met daarop de vijf steden als 

knooppunten,” aldus Ed Annink van 

Ontwerpwerk.

Zo kun je lezen dat Slauerhoff een 

van de belangrijkste dichters was 

van het interbellum en dat zijn 

gedichtenbundel Soleares (1933) 

de Van der Hoogtprijs kreeg. Dat 

de Oldehove al snel na de bouw 

verzakte en nu 1,68 meter uit het 

lood staat. En dat de Elfstedentocht 

voor het eerst in 1909 werd 

georganiseerd en tot nu toe vijftien 

keer werd verreden. Elke tekstballon 

wijst naar de plek in de route waar

je de bezienswaardigheid in 

werkelijkheid kunt vinden. 

De velrand toont de silhouetten van 

het Teylers Museum van Haarlem, 

de abdij van Middelburg, het 

Bonnefantenmuseum van Maastricht, 

ArtEZ hogeschool voor de kunsten 

van Arnhem en de toren Oldehove 

van Leeuwarden. Hierboven prijken 

iconen en symbolen, zoals: de toren 

de Lange Jan (Middelburg); de 

narrenkap (carnavalsfeest 

Maastricht); de zeventiende-eeuwse 

schilder Frans Hals (Haarlem); de 

gouden schaats (Leeuwarden); en een 

boomtwijg met bladeren (Arnhem).

TECH N ISCH E GEGEVENS

Zegelformaat : 20,8 x 25,3 mm

Tanding  : 14 ½ : 14 ¼

Papier  : normaal met fosforopdruk

Gomming  : synthetisch

Soort postzegels : velletje met vijf bijzondere postzegels

Drukkleuren postzegel :  geel, magenta, cyaan, zwart

Druktechniek : offset

Oplage  :  94.500 postzegelvelletjes Arnhem

    97.000 postzegelvelletjes Maastricht

    92.500 postzegelvelletjes Leeuwarden

    540.000 postzegelvelletjes Verzamelvel

Drukkerij  :  Joh. Enschedé Security Print, Haarlem

Op de vijf postzegels vormen 

de gevels van enkele beziens-

waardigheden op ingenieuze wijze 

een onverwachte nieuwe gevelrij. 

Zij aan zij staan de Oldehove, 

de Kanselarij, de toren van de Sint 

Bonifatiuskerk en de Achmeatoren, 

met op de voorgrond de Harmonie en 

een gouden schaats – een verwijzing 

naar de Elfstedentocht. Als een 

stralende zon kijkt de dichter 

Slauerhoff over het nieuwe 

stadsgezicht heen.

In het postzegelvel zijn de vijf unieke 

postzegels van de steden opgenomen. 

Met op iedere postzegel de 

bezienswaardigheden in een spel van 

elkaar overlappende silhouetten en 

afbeeldingen in fullcolour, zoals: Sint 

Bavokerk, nieuwe Toneelschuur en 

molen de Adriaan van Haarlem; 

Eusebiuskerk, stadhuis en John 

Frostbrug van Arnhem; Sint 

Servaasbasiliek en Sint Janskerk van 

Maastricht, samen met André Rieu; 

Achmeatoren en Fries Museum van 

Leeuwarden en de dichter Slauerhoff; 

en van Middelburg het stadhuis en de 

abdij met de opvallende rode 

ornamenten van de abdijverlichting.

Nieuwe uitgiften

7
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Nieuwe uitgiften

TECH N ISCH E GEGEVENS

Zegelformaat : 35 x 35 mm

Tanding  : 13 ¾ : 13 ¾

Papier  : normaal

Gomming  : synthetisch

Soort postzegels : velletje met één bijzondere postzegel

Drukkleuren postzegel :  offset: geel, magenta, cyaan en zwart 

      zeefdruk: glow-in–the-dark inkt

Druktechniek : offset en zeefdruk

Oplage  :  255.000 postzegelvelletjes

Drukkerij  :  Joh. Enschedé Security Print, Haarlem

8

Vuurtorens 2010
27 april 2010

Van der Heyden en collega’s lieten 

zich mede inspireren door de 

betekenis van postzegels als 

waardepapieren. “We hebben het 

postzegelvel een officieel tintje 

meegegeven. De functie van 

waardepapier hebben we benadrukt 

met een duidelijke vlakverdeling en 

een kenmerkend grafisch ontwerp. 

Daarin komen de cirkelvormige 

lijnen terug van de zogenoemde 

Fresnel-lenzen van de vuurtoren, de 

driehoekige uitbeeldingen van de 

stralenbundels en de grafische 

elementen van de vuurtoren als 

gebouw. Het donkergrijs van de 

banden van de toren combineerden 

we met bijpassende stemmige 

pasteltinten voor de verschillende 

vlakken op het postzegelvel.”

Door de uitgekiende vlakverdeling 

ontstaat een ingenieus spel met 

de verschillende basisvormen: de 

vierkanten, rechthoeken, driehoeken 

en cirkels. Op het eerste gezicht lijken 

de vormen sterk op elkaar. Kijk je 

Met het postzegelvel Vuurtorens 

brengt TNT Post een ode aan de 

Nederlandse vuurtorens. Vuurtorens 

hebben altijd tot de verbeelding 

gesproken. Al eeuwen spelen deze 

stoere torens een belangrijke rol in 

de navigatie op zee. Ons land telt 

nogal wat lichtbakens, vanwege 

de lange kustlijn. 

Op het postzegelvel staat onder 

meer de vuurtoren van Breskens, aan 

de ingang van de Westerschelde. Het 

is de oudste (1867) nog bestaande 

gietijzeren vuurtoren in Nederland. 

“We vielen voor de archetypische 

uitstraling. Maar ook voor de 

grafische mogelijkheden die de 

fraaie achtkantige vorm en de 

opvallende witte en donkergrijze 

kleurbanden bieden,” aldus Marcel 

van der Heyden. Samen met Ton van 

de Ven van Buro Marcel van der 

Heyden is hij verantwoordelijk voor 

het ontwerp van ‘Vuurtorens’. 

GLOW I N TH E DARK

Uniek is de toepassing van het 

‘glow in the dark’-effect. Daardoor 

lichten de stralenbundels van de 

vuurtoren op het postzegelvel op 

in het donker, zoals het echte licht 

van een vuurtoren. Links op het 

postzegelvel zie je de Nederlandse 

kustlijn als het ware bij nacht 

vanuit de lucht. Iedere nog werkende 

vuurtoren is weergegeven door een 

oplichtende stip. 

nog eens goed, dan zijn er geen twee 

hetzelfde. “Naast de kleurverschillen 

heb je bijvoorbeeld afbeeldingen 

van de lens waar het licht doorheen 

straalt. En je hebt donkere 

afbeeldingen, dus zonder licht”, 

aldus Van der Heyden. “Voor 

een extra optisch effect zijn de 

afbeeldingen van de lenzen 

voorzien van een vernislaagje. 

De cirkelvormige lijnen van de lenzen 

komen ook terug in de naam van het 

postzegelvel, die toepasselijk is 

weergegeven tegen een zwarte 

achtergrond.”
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Nieuwe uitgiften

Postzegelboekje WK 2010
17 mei 2010

Postzegelboekje Toon Hermans
22 april 2010

Donald Duck
6 april 2010

van het Oranjeteam is opgenomen. 

Op de negen postzegels 

(frankeerwaarde € 0,44 

per stuk) prijken de portretten van 

sterspelers en coach Bert van 

Marwijk. Elk boekje kost € 9,95 en 

bevat 9 postzegels van € 0,44 met 

spelers van het Nederlands Elftal 

en bondscoach Bert van Marwijk en 

een voucher voor 1/5 Staatslot. 

bovendien fragmenten van zijn 

bekende spreuken en gedachten 

die Toon in de loop der jaren heeft 

uitgegeven. Het boekje kost € 9,95 

en bevat negen postzegels van 

Toon Hermans met een 

frankeerwaarde van € 0,44.

van Donald Duck? Dan bent u de 

winnaar van de € 3.000 die wordt 

uitgeloofd ter gelegenheid van de 

3000e Donald Duck die begin april 

verscheen!

Wilt u geen postzegeluitgifte missen, 

dan kunt u een abonnement nemen 

op deze unieke postzegels. Elke 

maand ontvangt u dan twee post-

zegelvelletjes met bijbehorende 

bewaarbladen voor € 15,- (inclusief 

verzendkosten). Bij een abonnement 

ontvangt u het postzegelvel van 

Speciaal ter gelegenheid van het 

WK Voetbal brengt TNT Post samen 

met de KNVB en de Staatsloterij een 

uniek postzegelboekje uit. Hierin zit 

een voucher voor een vijfde Staatslot. 

Daarmee maakt u zelf ook kans 

om te winnen. In het boekje staat 

precies beschreven hoe ‘onze jongens’ 

zich door de voorrondes heen 

gestreden hebben op weg naar 

Zuid-Afrika. Ook het speelschema 

Het was 22 april 2010 precies tien 

jaar geleden dat Toon Hermans 

overleed. TNT Post geeft ter 

nagedachtenis aan deze populaire 

artiest een postzegelboekje uit met 

negen bijzondere postzegels en zijn 

levensverhaal, geïllustreerd met 

bijzondere foto’s. Het boekje bevat 

Al 75 jaar kan de hele wereld 

genieten van de grappige verhalen 

van Donald Duck en de Duckstad-

bewoners, onder wie oom Dagobert, 

Guus Geluk en Katrien. Op 6 april 

2010 introduceerde TNT Post het 

eerste postzegelvelletje met Donald 

Duck. Bij aankoop ontvangt u tevens 

een prachtig bewaarblad met op de 

achterzijde het begin van een, 

speciaal voor deze postzegelserie 

geschreven, stripverhaal van Donald 

Duck. Zit in de envelop van het 

bewaarblad een gouden postzegel 

9

Het Postzegelboekje WK 2010, 
het Postzegelboekje Toon Hermans en 
de Persoonlijk Postzegelserie Duckstad op 
postzegels zijn, zolang de voorraad strekt, 
verkrijgbaar bij TNT Postkantoren, Bruna, 
via Collect Club in Groningen en via 
www.tntpost.nl.

Katrien met bijbehorend bewaarblad 

geheel gratis. Bovendien ontvangt u 

na drie abonnementsleveringen ook 

een prachtig bijpassend bewaar-

album cadeau.

Persoonlijke Postzegels

h d b bl dd
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Nieuwe uitgiften

Met een kaartje laat je zien dat je 

echt aan iemand denkt. Dat is de 

boodschap van de nieuwe 

wenskaartencampagne Da’s toch een 

kaart waard! Bijzonder is dat deze 

campagne van Stichting Wenskaart 

Nederland het hele jaar door wordt 

gevoerd, via onder meer radio-

commercials en advertenties in 

bladen. 

“Nog altijd is een persoonlijke 

boodschap op een mooie kaart voor 

de meeste mensen een tastbaar 

bewijs van aandacht en genegenheid.

Dat is veel waardevoller dan een 

vluchtig e-mailtje of sms’je”, zegt Lisa 

Kouwenberg, marktmanager Losse 

Post bij TNT Post. Een belangrijk 

onderdeel van Da’s toch een kaart 

waard! is de drie weken durende 

actie, voorheen bekend als de Weken 

van de Kaart, van 29 maart tot en met 

18 april. “Als je tijdens de 

actieperiode drie wenskaarten koopt 

(voor minimaal € 5,-), krijg je er drie 

bijzondere postzegels gratis bij. Ze 

zijn verkrijgbaar bij onder meer Ako, 

BoekenPartners, Bruna, Expo, 

Plantage Books&More, Primera, The 

Read Shop, Thuiskantoor, V&D en de 

betere wenskaartwinkel.

KLAVERTJ EVI ER

Ontwerper Karen Polder bestempelt 

de postzegels als ‘vrolijk, levendig en 

optimistisch’. Het klavertjevier speelt 

een hoofdrol. “Het vinden of krijgen 

van een klavertjevier wordt al sinds 

mensenheugenis gezien als een 

voorbode van geluk. Daarom sluit het 

heel goed aan bij het gebruik van de 

postzegels op de wenskaarten – en 

eigenlijk alle kaarten. Het is namelijk 

een universeel symbool.”

Da’s toch een kaart waard!
29 maart 2010 

Door op iedere postzegel telkens drie 

klavertjes over elkaar af te beelden, 

heeft de afbeelding diepte gekregen. 

“Daarbij heb ik drie basale kleuren 

gebruikt, een voor elk klavertje. Het 

blauw en het geel leveren gemengd 

het groen op van het voorste 

klavertjevier. Eenvoudiger en directer 

kan het niet. De afbeeldingen van de 

klavertjes lopen van de postzegels 

vrijelijk door naar de velrand en 

verhogen daardoor de levendigheid. 

De rand van het vel wordt omgeven 

door een grafische perforatie in geel. 

Door met deze felle kleur het 

postzegelvel aan de rand af te sluiten 

wint het geheel aan helderheid en 

kracht. Ik heb hiervoor hetzelfde geel 

gebruikt als voor het grootste 

klavertje, waardoor de rand wordt 

verbonden met de postzegels en de 

eenheid wordt versterkt.” 

Op de velrand staat de waarde die de 

drie postzegels vertegenwoordigen, 

het logo van Da’s toch een kaart 

waard!, het logo van TNT Post en de 

uitgiftedatum. “Om dit alles 

evenwichtig met elkaar te verbinden, 

heb ik de titel van het postzegelvel over 

de volle breedte repeterend, als in een 

stroom, afgebeeld. Tegelijkertijd is dit 

een symbolische uitbeelding van het 

aantal gelegenheden waarbij je een 

kaartje kunt sturen: eindeloos veel!”

rr 

TECH N ISCH E GEGEVENS

Zegelformaat : 36 x 25 mm

Tanding  : 13 ¼ :  13 ¾

Papier  : normaal met fosforopdruk

Gomming  : synthetisch 

Soort postzegels :  velletje met drie gelijke bijzondere 

postzegels

Drukkleuren postzegel :  geel, magenta, cyaan en zwart 

Druktechniek : offset

Oplage  :   410.000 postzegelvelletjes

Drukkerij  :  Joh. Enschedé Security Print, Haarlem

10
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Postzegeluitgiften tweede helft 2010

Ook voor het tweede halfjaar van 2010 staan weer prachtige postzegeluitgiften 

op het programma. In onderstaand overzicht kunt u zien welke dat zijn.

11

Jaarcollectie  Jaarcollectie Prestige- Postzegel- Eerstedag- Mooi Themaboek

postzegels postzegel- boekjes mapjes enveloppen Nederland

 velletjes

1 juli  • Tour de France 2010   € 4,40    € 3,64  € 4,93  

         € 2,76 € 3,83

  • Persoonlijke Postzegels 2010 (IV):

   Kinderen der Zee   € 0,44    € 2,76 € 1,94

10 augustus  • Grenzeloos Nederland – Suriname € 5,70   € 6,70 € 8,75

       

       

17 augustus  • Lang leve het bos!    € 4,40    € 9,95  € 3,64   € 4,93     € 24,95  

          € 2,76   € 3,83  

      

14 september • Filmfestival    € 2,20    € 3,20   € 4,38  

12 oktober  • Stop Aids Now    € 2,64  € 4,40   € 3,64 € 4,93    

   

12 oktober  • Persoonlijke Postzegels 2010 (V):

   Dagobert Duck   € 0,44 € 4,40  € 2,76 € 1,94 

15 oktober  • Persoonlijke Postzegels 2010 (V): 

   Dag van de postzegel     € 9,95      € 24,95 

       

9 november  • Kinderpostzegels 2010   € 3,96   € 4,96 € 6,58

 

  

23 november • Decemberzegels 2010    € 3,40  €6,80 € 9,95 € 4,40 € 4,18

          € 3,33

  • Persoonlijke Decemberzegels 2010 € 0,34 € 3,40  € 2,36 € 1,94
          

Onder voorbehoud van wijzigingen

Collect 64.indd   11Collect 64.indd   11 20-05-10   16:4820-05-10   16:48



De Stelling

Postzegels met een illustr

“Ik laat me bij mijn ontwerpen 

altijd leiden door het onderwerp”, 

zegt Paul Mijksenaar, de ontwerper 

van de winnende postzegeluitgifte 

van 2010: 100 jaar gemotoriseerde 

luchtvaart in Nederland. Dat 

postzegelvel is vooral een 

fotocompositie. Waarom is dat zo? 

“Het onderwerp was hier 

luchtvaart en niet 100 

jaar Fokker, Boeing of een 

vliegtuigmaatschappij. 

Om de historische 

achtergrond zo 

goed mogelijk te 

belichten, heb ik 

documenten 

gezocht die het 

evenement 

van die tijd 

het beste 

illustreren. In 

negen van de 

tien gevallen 

bleek dit een 

foto te zijn. 

Alleen van de 

eerste vlucht, op 

27 juni 1909 op 

de Klappenbergse Heide, hebben we 

een tekening uit de krant gebruikt. 

Je ziet hierop de Wright Flyer met 

lanceerinstallatie. Daar was gewoon 

geen foto van.”

 

Van Anthony Fokker en zijn Spin 

gold het tegenovergestelde: daar 

was alleen een foto van. “En we 

wilden niet achteraf een tekening 

maken; dat zou het beeld geen 

recht doen.” Geen van de gebruikte 

foto’s is overigens bewerkt. Een 

leuke anekdote in dat verband is 

de postzegel met daarop de Fokker 

F-18 ‘Pelikaan’ van de KLM. De 

bemanning op deze beroemde foto 

poseerde oorspronkelijk namelijk 

niet voor de Pelikaan, maar voor de 

Zilvermeeuw. Dat toestel had echter 

pech. Als je onder de loep kijkt, zie je 

dat de crew met een nagelschaartje 

uit de originele foto is geknipt en 

voor de Pelikaan is gemonteerd!” 

Nog een leuk weetje: de foto van de 

traumahelicopter is met een mobiele 

telefoon gemaakt. “Juist dat aspect 

maakt dat het beeld uitstekend bij de 

tijdgeest past; vandaar onze keuze.”

Paul Mijksenaar ontwierp eerder 

de Zomerpostzegels (1991) en een 

van de postzegels voor het 150-jarig 

bestaan van de NS (1989). “Ik hou 

van foto’s, maar ook van illustraties. 

Zo ben ik een enorme liefhebber van 

Engelse postzegels; daar werken 

onwaarschijnlijk goede illustratoren 

aan. Maar ook landkaarten vind ik 

fascinerend.”

In Engeland is ook een postzegelserie 

over de luchtvaart verschenen, 

eveneens uitsluitend met 

fotobeelden. “Werkelijk een 

prachtige uitgifte. Dat brengt 

me echter meteen op een andere 

afweging. Wil je namelijk een 

ontwerp met foto’s maken, dan ben 

je afhankelijk van de kwaliteit van 

die foto’s. Dat kan betekenen dat een 

fotograaf de hele wereld over moet 

reizen. Vaak is daar geen budget 

voor. Illustraties zijn wat dat aangaat 

makkelijker te realiseren. Maar 

nogmaals: daar was hier absoluut 

geen sprake van.”

J. Wolswinkel uit Maarssen:  “Ik herken mij in de 

spreekster die vindt dat de passie voor het 

postzegelverzamelen vóór de fi nanciële waarde 

gaat. Na het overlijden van mijn vader verdeelde 

mijn moeder zijn kostbare spullen. Ieder mocht een 

paar dingen kiezen. Ik koos toen bijna alle albums 

van mijn vader. Waarom? Misschien omdat ik wilde 

dat ze terecht zouden komen bij iemand die de 

liefde voor postzegels met hem had gedeeld.”

 

De vorige keer: Beleggen in postzegels?

Een greep uit uw reacties:

‘Soms liever foto’s’

Pascal Huybers:  “Letterlijk kan waarschijnlijk 

niemand de stelling hardmaken, daar zijn te weinig 

postzegelbeleggers voor. Aandelen kun je 

eenvoudig te gelde maken, postzegels niet. Als je 

een verzameling ‘Nederland compleet’ in één keer 

wilt verkopen, krijg je er meestal veel minder voor 

dan wat deze eigenlijk waard is.”

Collect 64.indd   12Collect 64.indd   12 12-05-10   11:5512-05-10   11:55



EENS OF ON EENS?

Wat is uw mening over 

bovenstaande stelling? Laat 

het ons weten! Reacties op 

de stelling kunnen worden 

gestuurd naar: TNT Post, 

Stelling Collect, AA 1378, 

Postbus 30250, 2500 GG 

Den Haag, of naar 

stellingcollect@tntpost.nl

Alle reacties worden 

verzameld en een selectie 

daaruit wordt in de volgende 

Collect gepubliceerd.

LA AT ONS UW MEN I NG WETEN! 

Heeft u ook een duidelijke visie op postzegels en alles wat 

daarbij komt kijken? Neem dan eens stelling in Collect! 

Meld u aan als kandidaat. In overleg wordt u dan 

geïnterviewd als voor- of tegenstander. En heeft u 

suggesties voor een stelling? Ook die zijn van harte 

welkom. 

U kunt uw reactie sturen naar: stellingcollect@tntpost.nl

wat

!

t.nl
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De Stelling

tratie zijn het mooist

“Illustraties lenen zich uitstekend 

voor het ontwerpen van een 

postzegel.” Aan het woord is 

René Toneman van bureau Silo. 

Samen met zijn team ontwierp hij 

de serie Mooi Nederland 2009. Op 

deze postzegelvellen zijn uitsluitend 

illustraties toegepast – allemaal 

handgemaakt, soms geconstrueerd 

op basis van fotomateriaal. 

“Sinds de start van de serie Mooi 

Nederland in 2005 waren wij het 

vijfde ontwerpbureau. We kregen 

als opdracht om de steden Tilburg, 

Assen, Roosendaal, Oosterhout 

en Delfzijl te verbeelden. Deze 

steden laten zich niet gemakkelijk 

karakteriseren. Desondanks hebben 

ze veel te bieden. De hamvraag was: 

hoe laten we dat zien?” 

Het antwoord lag in (oude) verhalen, 

mythes en legendes. “Om weg te 

blijven bij VVV-achtige reclame 

kozen we voor een concept dat puur 

op illustratie en tekst is gebaseerd. 

Dat gaf ons de meeste ruimte om 

de wetenswaardigheden van de 

stad tot uitdrukking te brengen. 

Al doende kwamen we op het idee 

van een verzameling ‘kaartjes’ met 

afbeeldingen en verhalen, die over 

elk postzegelvelletje zijn verspreid.”

Ontwerpbureau Silo is typografisch 

en illustratief sterk, maar heeft niet 

per se een voorkeur voor illustraties. 

“Je maakt altijd een afweging: hoe 

visualiseren we een idee op meest 

originele wijze? Is er fotomateriaal 

waar je gebruik van maakt, of 

creëer je zelf materiaal? In het 

geval van de postzegelserie 100 

jaar gemotoriseerde luchtvaart in 

Nederland ligt de keuze voor gebruik 

van historisch beeldmateriaal voor 

de hand. Zo’n zelfde ervaring hebben 

wij met de ontwikkeling van de 

huisstijl voor het Jenevermuseum 

in Schiedam, een project waar 

we eerder aan werkten. Er waren 

prachtige historische beelden 

voorhanden, waar we de huisstijl 

uiteindelijk op baseerden. Anders 

gezegd: als er goed fotomateriaal 

ligt, dan moet je niet schuwen dat te 

gebruiken.”

Postzegels hebben qua ontwerp 

een aparte status. “Het is een 

totaal ander medium dan het 

gangbare drukwerk. Je moet nog 

nauwkeuriger dan anders kijken 

naar het onderwerp en de doelgroep. 

Bovendien, je hebt een paar 

vierkante centimeter om een verhaal 

te vertellen, in dit 

geval: laten zien 

wat de betreffende 

stad zo bijzonder 

maakt. Uiteindelijk 

zijn het kleine 

kunstwerkjes 

geworden met, 

volgens TNT Post, 

het voorlopige 

record op hoogste 

informatie-

dichtheid. 

Een echte 

uitdaging voor de 

postzegelliefhebber 

met loep!” 

Lachend: “Al blijkt 

uit reacties dat er 

nog veel geheimen 

onontdekt zijn 

gebleven.”

‘Soms beter illustraties’
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Mijn postzegel en ik

Topbestuurder Elco Brinkman vindt 

postzegels een feest voor het oog. “Zo 

klein als ze zijn, blijf je er makkelijk 

even bij stilstaan. Ze brengen een 

moment van verstilling in de hectiek. 

Ontroering soms ook.”

Elco Brinkman

A‘Apetrots’ is Elco Brinkman op het 

postzegelvel Bloemenpracht dat zijn 

vrouw Janneke in 2008 maakte. Maar 

minstens zozeer koestert hij de 

postzegelcollectie die hij van zijn 

grootvader kreeg en zelf uitbreidde. 

De liefde voor postzegels ontwikkelde 

hij al op jonge leeftijd. “Rond mijn 

elfde kreeg ik de collectie van mijn 

opa. Hij had een internationale 

kaashandel, met handelscorres-

pondentie over de hele wereld. 

Natuurlijk ging ik ook zelf actief 

sparen. Eindeloos heb ik met een 

schoolvriendje postzegels af staan 

stomen van kaarten en enveloppen. 

Ik hoor mijn moeder nog zeggen dat 

we moesten uitkijken onze vingers 

niet te branden.”

Zomaar wat kopen was er niet bij. 

“Regelmatig stonden we ons voor de 

winkelruit te vergapen aan de 

mooiste postzegels, zonder een cent 

op zak. Om bij te verdienen gingen we 

in de tuin groente verbouwen. Dat 

mislukte natuurlijk hopeloos, met 

allemaal doorgeschoten sla! 

Ondertussen vermaakte ik me uren 

met mijn postzegelverzameling. 

Ik maakte een reis om de wereld door 

onbekende landen op te zoeken in de 

Grote Bosatlas.”

Als voorzitter van Bouwend 

Nederland heeft Brinkman het te druk 

om actief te verzamelen. Maar zijn 

interesse is gebleven. “Voor onze drie 

kinderen schaf ik altijd de 

jaarcollecties aan. En als ik post krijg 

met boeiende postzegels, dan scheur 

ik die er weleens vanaf en stop ze in 

een speciaal doosje. Dat is trouwens 

ook zo leuk aan postzegels: ze halen 

de standaard van een envelop weg. 

Ze leiden het oog direct naar rechts, 

als eyecatcher bij uitstek.” 

REMBRAN DT TU LPEN

Favoriet zijn de postzegels die zijn 

vrouw tekende. Zij maakte een 

24-delige serie Bloemenpracht, met 

onder meer afbeeldingen van 

Rembrandt tulpen. “Ik heb mijn 

vrouw ermee bezig gezien en dat 

was bepaald geen sinecure. Je hebt

te maken met vlakverdeling en moet 

zorgen dat er geen puree van kleuren 

ontstaat. Het eindresultaat is 

prachtig. Natuurlijk hebben we  

thuis een voorraadje liggen. Om te 

verplakken, maar ook om te bewaren 

voor de kinderen en kleinkinderen.”

Zelf houdt de voormalige politicus 

enorm van kleur. “Neem die serie van 

Mooi Nederland; die ontwerpen 

spatten van het papier. Verder 

herinner ik me uit mijn jonge jaren de 

‘oude’, gedekte kleuren, zoals sepia en 

vermiljoen. Softtones, met prachtige 

kleurschakeringen. Ze geven als het 

ware een ‘gezeefde’ look, wat een 

bepaalde rust uitstraalt. De 

postzegels uit mijn collectie die dat 

hebben, vind ik het allermooist.” 

Als ‘bouwer in hart en nieren’ zou hij 

graag nog eens postzegels zien met 

hedendaagse gebouwen in hun 

omgeving. “Ik bedoel dan straat-

beelden die over 100 jaar even veel 

beleving oproepen als het Paleis op de 

Dam nu. Dat kan een 

vergraste tramrail onder 

een historische bomenrij 

zijn, of een ondergronds 

gebouw met lichtkoepels. 

Als het maar een mix is van 

modern en nostalgisch.” 

‘Postzegels zijn een feest voor het oog’
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Varia

De geschiedenis van de Zomerpostzegel begint 

eigenlijk met de eerste postzegeluitgifte van de 

Kinderpostzegel, in 1924. Dit was voor het eerst 

een postzegel met een bijslag. De opbrengst ging 

naar ‘het misdeelde kind’. Vanaf dat moment 

werd het toenmalige Staatspostbedrijf der PTT 

overstelpt met verzoeken van instellingen die ook 

een eigen postzegel met bijslag wilden uitgeven. 

Zo verschenen er in 1934 twee postzegels ten bate 

van het nationaal Crisiscomité (met afbeeldingen 

van Prinses Juliana en Koningin Wilhelmina) en 

één voor de tuberculosebestrijding (met de 

beeltenis van koningin Emma). Zij vormden het 

opstapje naar de jaarlijkse postzegeluitgifte van 

Zomerpostzegels.

Om orde te scheppen in de chaos van aanvragen, 

werd de minister van Binnenlandse Zaken op 

20 februari 1935 gemachtigd tot het jaarlijks 

uitbrengen van bijzondere postzegels ‘voor sociale 

en culturele doeleinden’. Aldus werden op 17 juni 

1935 de eerste Zomerpostzegels uitgegeven. De 

naam werd gekozen vanwege de periode waarin 

zij verschenen, maar ook ter onderscheid van de 

kinderpostzegels, die in de winter werden 

uitgebracht. Tot op heden zijn ze elk jaar 

uitgebracht,  met uitzondering van de periode 

1942 – 1946. 

MOTI EVEN

De motieven op de postzegels moesten verband 

houden met het doel. Zo zijn op de eerste serie 

afbeeldingen te zien van grote mannen uit de 

sociale en culturele vaderlandse geschiedenis. 

De geschiedenis 
van de Zomerpostzegel

De opbrengst ging naar de Nederlandsche 

Vereeniging tot Bevordering van den Arbeid 

voor Onvolwaardige Arbeidskrachten (AVO) en 

naar de grote Nederlandse orkesten. In 1937 werd 

een commissie van advies opgericht, met daarin 

vertegenwoordigers van de PTT en de ministeries 

van Sociale Zaken en Volksgezondheid, van Verkeer 

en Waterstaat en van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen. Zij adviseerde over de besteding 

van de opbrengst en de afbeeldingen op de 

postzegels. 

Door de jaren heen werd de lijst van begunstigde 

instellingen steeds langer: van de tuberculose-, 

kanker- en reumabestrijding en de Zorg voor 

Lichamelijk Gehandicapten tot het Prins Bernhard 

Fonds en ooievaarsdorp ‘Het Liesveld’ in de 

Alblasserwaard. Sinds 1991 gaat de volledige 

opbrengst naar het Nationaal Ouderenfonds. 

Dit fonds bestrijdt eenzaamheid en armoede 

onder ouderen en maakt zich sterk om de 

veiligheid te vergroten en een gezonde oude dag 

te bevorderen. 

Als maatschappelijk betrokken bedrijf ondersteunt 

TNT Post ook nog steeds de Kinderpostzegels. Met 

de bijslag steunt de Stichting Kinderpostzegels 

wereldwijd projecten waarin de veiligheid en 

ontwikkeling van kinderen centraal staan. 

Portretten (1935 -1947), kastelen (1951), steden (1965), toerisme en 

recreatie (1980), vergeet-ze-niet (2008): allerlei thema’s zijn in het 75-jarig 

bestaan van de Zomerpostzegel al aan bod gekomen. Dit jaar zijn het de 

Hollandse Helden van toen en nu. Eén ding is echter onveranderd gebleven: 

de opbrengst is bestemd voor het goede doel! 

15
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Agenda
 ZOMER 20101  Ameland

Geen hoogtevrees? Beklim dan eens een vuurtoren, bijvoorbeeld die bij Hollum 

op Ameland (uit 1880). De vuurtoren reikt 55 meter hoog en bij storm zwiept 

het bovenste deel van de toren bijna een halve meter heen en weer. Adres: 

Oranjeweg 61, Hollum. Openingstijden: 10.00 tot 17.00 uur, zondag en maandag 

13.00 tot 17.00 uur. Woensdag tot zaterdag ook van 19.00 tot 21.00 uur (in voor- 

en naseizoen beperkte openingstijden).

 

 T/M 5 SEPTEMBER2  Madurodam

Leuk voor de kinderen: ‘Pluk van de Petteflet’, van Annie M.G. Schmidt, is 

te zien in de expositiehal van Madurodam. Ook zijn de originele tekeningen 

van Fiep Westendorp uit Pluk van de Petteflet te zien. Voor meer informatie: 

www.madurodam.nl

 TOT EIND 20103  Arnhem

Benieuwd naar de geschiedenis van Arnhem? Bezoek dan de presentatie ‘Boeren, 

burgers & rijkelui. Tien thema’s uit de Arnhemse geschiedenis’ in het Historisch 

Museum Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.hmarnhem.nl

Hoofdprijs Boekenweekactie 
uitgereikt

De heer E. Verhelst uit Ede is de grote 

winnaar geworden van de Boekenweekactie 

van TNT Post. Daarmee wint deze postzegel-

liefhebber voor € 1.200 aan boekenbonnen. 

De heer Verhelst kocht de Boekenweekpostzegel 

bij Bruna in Ede, vulde een actiekaart in en 

stuurde de aankoopbon op naar TNT Post. 

Er zijn 5.786 antwoordkaarten op deze actie 

binnen gekomen. Een respons van 11%!

“Het was een grote verrassing”, aldus de 

heer Verhelst. “Ik vind het geen vanzelf-

sprekendheid om zo’n hoofdprijs in ontvangst 

te mogen nemen!” 

Naast de hoofdprijs zijn nog twee keer 

€ 500 en nog eens tien keer € 25 aan 

boekenbonnen weggegeven. De tweede 

prijs ging naar de heer A.C. Landmeter uit 

Zevenaar (gekocht bij Coop in Zevenaar) 

en de derde prijs naar de heer of mevrouw 

Kranen uit Doorwerth (gekocht bij Primera 

Kronenburgpassage in Arnhem).

E-mailing Collect Club

Wilt u geattendeerd worden op bijzondere 

postzegeluitgiften? Meld u dan nu aan 

voor de e-mailing van de Collect Club via 

www.tntpost.nl/collectclub

Fietsen langs vuurtorens

Vindt u vuurtorens ook zo boeiend? In dit Themaboek van TNT Post en DAVO 

staan alle 32 Nederlandse vuurtorens prachtig beschreven en geïllustreerd. Het 

boek bevat ook een gratis fietskaart met mooie tochten, inclusief een waardebon 

voor een gratis kopje koffie onderweg. Als u met de ansichtkaart in het boek uw 

stem uitbrengt op uw favoriete Nederlandse vuurtoren, maakt u kans op twee 

Gazelle fietsen, een Twinny Load fietsdrager of een heerlijk weekje Hogenboom 

vakantiepark op Texel. Het Themaboek is te bestellen via tntpost.nl/collect en is te 

koop bij de postkantoren van TNT Post.

16
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Oorlogsgravenstichting

Ter gelegenheid van de 65e herdenking van het einde 

van de Tweede Wereldoorlog in Europa geeft TNT Post in 

opdracht van de Oorlogsgravenstichting een postzegelset 

van drie postzegels en drie ansichtkaarten uit. Daarop 

is het ereveld Loenen afgebeeld. Op dit veld liggen 

bijna 4.000 gevallenen uit de Tweede Wereldoorlog 

en slachtoffers van de vredesmissies van de Verenigde 

Naties. Voor meer informatie, kijk op www.ogs.nl. 

De verkoopprijs is € 3,95 en het bestelnummer is 700095.

Aanbieding voor Collect-lezers

Collect biedt u een flinke abonnementskorting aan 

op de populair-wetenschappelijke tijdschriften 

Historia en Wetenschap in Beeld. Profiteer en vul de 

bestelbon in op de achterzijde van deze Collect. Zie 

voor meer informatie pagina 19. 

 

BEU RSOVERZICHT TOT EN MET OKTOBER

Beurs Datum

50+ beurs 15 t/m 19 september 2010. 

 Thema: ‘Tijd om te genieten!’ 

Postex  15 t/m 17 oktober

Sindelfi ngen 29 t/m 31 oktober

Nieuwe Museummapjes

In november 2009 is het eerste Museummapje verschenen, 

gewijd aan het Maritiem Museum in Rotterdam. Dit is 

een liggende, dubbele A5-kaart waarbij in een klemstrook 

een postzegelvelletje met vijf Persoonlijke Postzegels 

is opgenomen. Mapje en postzegels worden door het 

betreffende museum zelf vormgegeven.

Inmiddels zijn er twee nieuwe mapjes verschenen over het 

Van Goghmuseum en over het Militair Luchtvaartmuseum. 

Het eerste toont vijf hoogtepunten uit het werk van Vincent 

van Gogh. Het Van Goghmuseum bezit een collectie van 

meer dan 200 schilderijen van deze geliefde schilder. De 

afbeeldingen op de postzegels van het Museummapje Militair 

Luchtvaartmuseum zijn illustraties van bekende vliegtuigen.

De verkoopprijs in de museumshop en bij Collect Club is 

€ 5,95. Bestelnummers zijn 699329 (Van Goghmuseum) 

en 700055 (Militair Luchtvaartmuseum).

NR. 5/2010
PRIJS: € 4,95
WWW.WIBNET.NL

De Mayageschiedenis 
opnieuw bekeken:

Inktvis uit de oertijd leeft nu nog:

Unieke beelden

Contact met raarste 
slak van de zee

Nu weten we waar de 
maan zijn water laat

Nieuwe doorbraken

Een stap dichter bij vaste basis:

TOEKOMSTTV
denkt ‘out of the box’

Geniale vondsten

Warmtetherapie 
schakelt kankercellen 
succesvol uit

VEELBELOVENDEBEHANDELING

SUPERATOMEN GOOIEN SCHEIKUNDE OM
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 De  groot st e  historische gebeurt enissenNr. 3/2010
€ 6,95

DE HIPPIE UIT DE HEL

CHARLES MANSON
Sektemoord 
jaren l960:

Laatste
slag WOII

1945

Vikingen 
in het oosten
Zweedse Vikingen stichtten 
het enorme Russische rijk

15 km

DE POST
is er!
5000 jaar post

NIEUW!

HET RIJK
VAN DE
TEMPELIERS

REISGIDS VOOR 

VERGETEN WERELDEN 

Zeppelin naar 
de noordpool

lange Alpentunnel 
verbond Europa

Japanners offerfererferdenenenennd  
allaaa e mannen op in ninin de de deed
strstrstrtrtrststssss ijdijijj  om Okinawa
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Birdlife “Uilen” nu van € 19,95 voor € 9,95
Wij kunnen u, zo lang de voorraad strekt,
aanbieden:
• de schaarse

Postzegelserie “Uilen”
• zeer aansprekend

geschilderd 
• 6 postzegels met de

geschilderde litho
“Uilen”

• luxe postfrisse kwaliteit
• uiterst aantrekkelijk

voor vogel-liefhebbers
• slechts 500 postzegel-

reeksen beschikbaar
• op = op!
• bestel daarom vandaag nog
• als kennismaking met de Verzameling “Birdlife”
• nu tijdelijk voor de prijs van slechts € 9,95 (zonder verdere koopverplichting)

Telefonisch bestellen:

033-2982353

VOORDEELBON
Ja, stuur mij per omgaande 14 dagen op zicht thuis (a.u.b. aankruisen): 

❏ 2 Euro Finland met album     ❏ …… x insteekboeken   ❏ Opruimingspartij

Europa postfris   ❏ USA munt zilver “Het Vrijheidsbeeld”    ❏ Uilen postzegels

Naam: ……………………………………………………………………………………………………………… hr/mw

Adres: ………………………………………………………………………………………………………

Postcode/plaats:…………………………………………………………………………………………

Telefoonnummer:………………………………………………………………………………………

+ € 3,95 als bijdrage in de porto- en verpakkingskosten

Als ik mijn bestelling behoud, betaal ik:

❏ via éénmalige automatische afschrijving (hieronder a.u.b. uw bank- of giro rekeningnr invullen) 

❏ met de bijgesloten acceptgiro-kaart (+ 0,45 euro voor bankkosten)

Bank/Gironummer. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Voordeelbon a.u.b. uitknippen en in envelop versturen (postzegel niet nodig!) aan:  

Edel Collecties, Antwoordnr 1616, 3740 WG Bunschoten
of bel: 033-2982353 • info@edelcollecties.nl

✃
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advertentie

2 Euro Finland 2005
nu van € 30,- voor € 14,95

De zeldzame 2 Euro munt van Finland. 
Thema “60 Jaar UN”.  
In FDC kwaliteit. 

+ het “Leuchtturm Euro Extra
Album” voor al uw “2 €
Herdenkingsmunten”.
Normaal € 30,- 

Ter kennismaking slechts € 14,95

Opruimingspartij “Postfris Europa” 
nu van € 66,- voor € 39,95

Nieuw… een schitterende partij postfrisse postzegels van Europa !
Voor beginnende én gevorderde
verzamelaars. Prachtige bijzon-
dere postzegels. Alles in comple-
te series. Deze Europese herden-
kingszegels zijn een lust voor het
oog.  Met veel complete series
uit de jaren ‘60 van de vorige
eeuw. Dus inmiddels al zo’n 50
jaar oud. Een prachtig partijtje
waar u héél veel plezier aan zult
beleven uitzoeken, sorteren,
bekijken en genieten… (beperk-
te voorraad, dus op = op!). Nu
voor een stuntprijs.

Bestel snel en ontvang (zo lang
de voorraad strekt) de volgende
extra bonussen gratis:

Bonus 1:  De Amsterdam set: de bekende postzegelserie en de Eerste Dag
Envelop over Amsterdam. Dit mooie postzegelvel en de zeer fraaie eer-
ste dag envelop “Amsterdam” ontvangt u nu gratis! De catalogus-
waarde van deze set is € 17,- 

Bonus 2:  Kortingsbon ter waarde van € 85,- voor een luxe voordrukalbum !
Bonus 3:  Kwaliteits A4 Insteekboek ter waarde van € 9,90 !

Alleen al met deze drie cadeau’s verdient u  uw aankoop bedrag al terug. Bestel
vandaag nog, want de voorraad is slechts klein.
Op = op. Slechts 1 opruimingspartij per adres.

Top kwaliteit insteekboeken!
• ambachtelijk gemaakt 

• linnen gebonden
• volledig vlakliggend

• formaat 30 x 23 cm • 16 bladzijden
• dubbel pergamijn tussenblad

• gouddruk 

Groot ingekocht: 
nu voor
absolute stunt-
prijzen !

Prijzen per stuk. Op = op!

Stunt: Insteekboeken
normaal 8,95 €
nu vanaf 3,70 €

1 insteekboek 5 €
5 insteekboeken  4 €
10 insteekboeken  3,70 €

USA Silver Dollar “Het Vrijheidsbeeld” in puur zilver!
Nu van € 59,90 voor slechts € 39,90 !

Zo lang de voorraad strekt: de veelgevraagde zilveren munt “Het
Vrijheidsbeeld” met € 20,- korting! Grote munt (38,61 mm). Proof (de hoogst
mogelijke kwaliteit)!  900/1000 zilver. Met Certificaat van Echtheid. Zonder
verdere koopverplichting. Op = op.

EDEL COLLECTIES
Tel. 033-2982353

webwinkel: www.edelcollecties.nl
info@edelcollecties.nl

+ Gratis insteekboek !
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De producent heeft ernaar gestreefd de 
auteursrechten van de illustraties volgens 
de wettelijke bepalingen te regelen. 
Wie meent nog zekere rechten te kunnen 
doen gelden, wordt verzocht zich tot de 
producent te wenden. 
Nieuwe leden van de Collect Club krijgen de 
eerste vier nummers van Collect kosteloos 
toegezonden. Hierna wordt het gratis 
abonnement verlengd bij bestellingen 
boven de € 25,00 per jaar. 
Bij een lagere besteding kunt u het 
abonnement verlengen voor € 10,00 per jaar. 
Losse verkoopprijs: € 2,50. 

ISSN 1381-0561.

Service

Aanbieding!
      ...verhalen die je bijblijven
Als postzegelverzamelaar gaat uw interesse verder dan de waan van de 
dag. Voor Collect-lezers heeft TNT Post daarom een toepasselijke 
aanbieding. U ontvangt een flinke abonnementskorting op de populair-
wetenschappelijke tijdschriften Historia en Wetenschap in Beeld. 

Het maandblad Wetenschap in Beeld neemt u mee op 

reis door de fascinerende wereld van de wetenschap: 

geschiedenis, sterrenkunde, cultuur, het menselijk 

lichaam, techniek en natuur. U verbaast zich over 

feiten en verhalen, blijft op de hoogte van 

internationale ontwikkelingen en leert eenvoudig 

verbanden leggen met trends in de huidige 

maatschappij. Ga op verkenning met Wetenschap in 

Beeld!

Wie meer wil weten van de geschiedenis in binnen- en 

buitenland, leest het blad Historia. Dit 

is een uitgave van de makers van Wetenschap in 

Beeld. In elke aflevering van Historia gaat u terug naar 

de beslissende keerpunten in de wereldgeschiedenis: 

van hartverscheurende gevechten op het slagveld en 

spannende ontdekkingsreizen tot de grootste en 

meest vernuftige bouwwerken. Vervlogen tijden 

komen tot leven; het heden wordt in perspectief 

geplaatst.

KEN N ISMAKEN?
30% korting op jaarabonnement Historia (6 nrs); 

> nu € 25,- (normaal € 35,-)

40% korting op jaarabonnement Wetenschap in Beeld (12 nrs); 

> nu € 29,95 (normaal € 49,95)

 
Wilt u profiteren van deze korting en een abonnement afsluiten? Vul dan de bestelkaart 

in op de achterzijde van deze Collect. 

Zó bestelt  u!

Er zijn vier manieren om de producten van de 
Collect Club te bestellen:
•  via de online winkel op 
 www.tntpost.nl/collectclub;
• met de bestelkaart;
•  telefonisch, onze Klantenservice is bereikbaar 
 op werkdagen van 8.00 tot 16.30 uur 
 via (050) 586 12 34;
• u kunt uw bestelling faxen 
 naar (050) 586 31 11.

Bereikbaarheid
Voor adres- of abonnementswijzigingen en 
overige vragen kunt u bellen met onze 
Klantenservice: op werkdagen tussen 8.00 
en 16.30 uur via (050) 586 12 34.  
Voor het opzeggen van uw abonnement 
op postzegelproducten kunt u bellen naar 
(0900) 222 777 6.

Geldigheid
Aanbiedingen in Collect blijven geldig tot de 
volgende Collect verschijnt, tenzij anders 
vermeld. Echter: op = op. Reageer dus snel op 
onze aanbiedingen.
Alle genoemde prijzen en gegevens zijn onder 
voorbehoud van zet- en drukfouten. 

i

vvvv

mmmmmm

BBBBBBee

m

kkkk

ggggggeg

EN

NR. 5/2010
PRIJS: € 4,95
WWW.WIBNET.NL

De Mayageschiedenis 
opnieuw bekeken:

Inktvis uit de oertijd leeft nu nog:

Unieke beelden

Contact met raarste 
slak van de zee

Nu weten we waar de 
maan zijn water laat

Nieuwe doorbraken

Een stap dichter bij vaste basis:

TOEKOMSTTV
denkt ‘out of the box’

Geniale vondsten

Warmtetherapie 
schakelt kankercellen 
succesvol uit

VEELBELOVENDEBEHANDELING

SUPERATOMEN GOOIEN SCHEIKUNDE OM

1926

1882

1100

3100 v.Chr. – 1918

 De  groot st e  historische gebeurt enissenNr. 3/2010
€ 6,95

DE HIPPIE UIT DE HEL

CHARLES MANSON
Sektemoord 
jaren l960:

Laatste
slag WOII

1945

Vikingen 
in het oosten
Zweedse Vikingen stichtten 
het enorme Russische rijk

15 km

DE POST
is er!
5000 jaar post

NIEUW!

HET RIJK
VAN DE
TEMPELIERS

REISGIDS VOOR 

VERGETEN WERELDEN 

Zeppelin naar 
de noordpool

lange Alpentunnel 
verbond Europa

Japanners offfferererrdedeed n nn nn
alaaa le mannen op iiin nnn dededeed   
stststttstssss riririr jdjjj  om Okinawa

Collect 64.indd   19Collect 64.indd   19 18-05-10   14:2918-05-10   14:29



20

Shop

Shop

20

Zomerpostzegels 2010

Da’s toch een kaart waard!

Eerstedagenvelop nr. 604 

Da’s toch een kaart waard!

€ 3,28

bestelnummer 301457

Postzegelmapje nr. 411 

Da’s toch een kaart waard!

€ 2,32

bestelnummer 301480 

Postzegelvel 

Da’s toch een kaart waard! 

€ 1,32

bestelnummer 301461

Eerstedagenvelop nr. 605 

Zomerpostzegels 2010

€ 6,55

bestelnummer 300657 

Postzegelvel 

Zomerpostzegels 2010

€ 3,96

bestelnummer 300660 

Postzegelmapje nr. 412 

Zomerpostzegels 2010 

€ 4,96

bestelnummer 300680

EEerstteddagenv lelop nr 604
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Inclusief gratis fietskaart en prijsvraag waarbij 

TNT Post mooie prijzen beschikbaar stelt! 

Kijk voor meer informatie op pagina 16.

Postzegelvel 

Vuurtorens 

€ 7,00

bestelnummer 300761 

Postzegelmapje nr. 413 

Vuurtorens 

€ 7,00

bestelnummer 300780 

Eerstedagenvelop nr. 606 

Vuurtorens 

€ 10,38

bestelnummer 300757 

Themaboek 

Vuurtorens in Nederland

€ 24,95

bestelnummer 693001

21

N i e u w e  u i t g i ft e n

Vuurtorens 2010

Unieke actie, kans op superprijzen

 >>>  Alle postzegelvellen zijn gegomd tenzij zelfklevend is vermeld

Themaboek

rprijzenp j
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Postzegelvel 

Mooi Nederland 2010: 

Maastricht 

€ 2,20

bestelnummer 300163 

Postzegelvel 

Mooi Nederland 2010: 

Arnhem

€ 2,20

bestelnummer 300164 

 

Prestigeboekje nr. 29 

Mooi Nederland 2010

Uitgiftedatum 22 juni 

€ 9,95   

bestelnummer 300111 

Postzegelvel 

Mooi Nederland 2010: 

verzamelvel 

Uitgiftedatum 22 juni

€ 2,20   

bestelnummer 300166

Postzegelvel 

Mooi Nederland 2010: 

Leeuwarden 

Uitgiftedatum 22 juni

€ 2,20   

bestelnummer 300165

Eerstedagenvelop nr . 607 

Mooi Nederland 2010: 

verzamelvel

Uitgiftedatum 22 juni

€ 4,38

bestelnummer 300157 

22

Mooi Nederland 2010

N i e u w e  u i t g i ft e n

 >>>  Bestel voor 15 juli 2010 voor meer dan € 60,- en ontvang een barbecue                                  GRATIS! Zie ook p. 2

Postzegelmapje nr. 414 

Mooi Nederland 2010: 

verzamelvel

Uitgiftedatum 22 juni 

€ 3,20   

bestelnummer 300180
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Pe r s o o n l i j ke  p ro d u c t e n

Persoonlijke 
Postzegelabonnementen

Postboxen Postzegelvel met 3 bijpassende wenskaarten

Persoonlijke Postzegelboekjes

Postbox 8:  Sprookjesboom AH 

€ 3,95

bestelnummer 700059

Postbox 9: Verjaardag 

€ 3,95

bestelnummer 700060

AHkj b

Persoonlijk 

Postzegelboekje 

Burki oranje 

€ 3,52

bestelnummer 700063

Persoonlijk 

Postzegelboekje 

Burki blauw 

€ 3,52

bestelnummer 700064

Persoonlijk 

Postzegelboekje 

Burki rood 

€ 3,52

bestelnummer 7000653

Nieuw Museummapje

Persoonlijk Postzegelboekje 

WK 2010                   

€ 9,95   

bestelnummer 700052

Persoonlijk Postzegelboekje 

Toon Hermans      

€ 9,95   

bestelnummer 700051

Postzegelset Oorlogsgravenstichting

€ 3,95   

bestelnummer 700095 

Donald Duck 

met gratis bewaarblad 

€ 4,40   

bestelnummer 700067 

Neem een abonnement op Donald Duck. 

Kijk op www.tntpost.nl/duckstad

Zie ook voor meer informatie pag. 9. 

Museummapje 

Maritiem Museum Rotterdam  

Het mapje toont de 

hoogtepunten van 

het museum.

€ 5,95   

bestelnummer 699246 

Museummapje 

Van Goghmuseum

Het mapje toont vijf 

hoogtepunten uit het werk 

van Vincent van Gogh.

€ 5,95

bestelnummer 699329

Museummapje Militair 

Luchtvaartmuseum 

Het mapje toont 

illustraties van bekende 

vliegtuigen.

€ 5,95

bestelnummer 700055
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Postzegelset

In het boekje zit een voucher 

voor een vijfde Staatslot. 

Daarmee maakt u zelf ook kans 

om te winnen. 
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Postzegelvel 

Jubileumpostzegels 2010

€ 4,40

bestelnummer 300561 

Postzegelmapje nr. 410a 

Jubileumpostzegels 2010: 

VVV 125 jaar

€ 2,76 

bestelnummer 300581 

 

Postzegelmapje nr. 410b

Jubileumpostzegels 2010: 

Koninklijk Instituut voor 

de Tropen 100 jaar

€ 2,76

bestelnummer 300583

Postzegelmapje nr. 410c

Jubileumpostzegels 2010: 

Duinrell 75 jaar  OP=OP

€ 2,76

bestelnummer 300582 

Postzegelmapje nr. 410d

Jubileumpostzegels 2010: 

Euromast 50 jaar

€ 2,76

bestelnummer 300584 

Postzegelmapje nr. 410e

Jubileumpostzegels 2010: 

Djoser 25 jaar

€ 2,76

bestelnummer 300585 
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Re c e n t  ve r s c h e n e n

Postzegelvel Mooi Nederland 

2010: Haarlem 

€ 2,20   

bestelnummer 300161 

Postzegelvel Mooi Nederland 

2010: Middelburg  

€ 2,20   

bestelnummer 300162 

Persoonlijke Postzegels 2010 (III): 

Waddenvereniging  

Uitverkocht

Postzegelvel 100 jaar Rijksoctrooiwet  

Uitverkocht

 

Boekenlegger 

€ 0,75   

bestelnummer 700066

Wegens enorme belangstelling zijn alle 

producten uit de 75e Boekenweek-serie 

helaas uitverkocht bij de Collect Club van 

TNT Post. U kunt proberen alsnog een 

postzegelvel te verkrijgen via de overige 

verkooppunten van TNT Post.

Boekenweek 
2010

Tijdens de 75e 
Boekenweek verschijnt 
een unieke postzegel: 

een boekje geschreven 
door Joost Zwagerman.

De uitgifte is een 
samenwerking van

TNT Post en de CPNB, 
naar een idee van 
Richard Hutten.

Op de Persoonlijke 
Postzegel hieronder 

staat de cover van dit 
eerste postzegelboekje 

ter wereld.
Maak op www.tntpost.nl

uw eigen 
Persoonlijke Postzegel.

Postzegelmapje nr. 407 Persoonlijke 

Postzegels 2010 (III): Waddenvereniging 

€ 2,76   

bestelnummer 300281

Postzegelmapje nr. 408a 

100 jaar Rijksoctrooiwet  

€ 3,64   

bestelnummer 300380

Postzegelmapje nr. 408b 

100 jaar Rijksoctrooiwet  

€ 2,76   

bestelnummer 300381

Prestigeboekje nr. 28 

100 jaar Rijksoctrooiwet  

€ 9,95   

bestelnummer 300311 
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B u i t e n l a n d s e  j a a r p r o d u c t e n  2 0 0 9

Jaarcollectie

Nederlandse 

Antillen 2009

€ 97,95

bestelnummer AN2900

COMMEMORATIVE STAMP COLLECTION 2009
BAILIÚCHÁN STAMPAÍ CUIMHNEACHÁIN 2009

 Prijs  Bestelnr.

Jaarcollectie Denemarken 2009 €  57,25 DK2900

Jaarboek Denemarken 2009 €  68,75 DK2901

Jaarboek Faerøer Eilanden 2009 €  52,75  FO2901

Jaarboek Finland 2009 €  66,65  FI2901 

Jaarcollectie Groenland 2009 €  77,35 GL2900

Jaarboek Ierland 2009 €  71,40 IE2901 

Jaarboek Isle of Man 2009 €  72,22 IO2901

Jaarcollectie Postzegelboekjes 

Noorwegen 2009 €  63,55  NO2902

Jaarboek Noorwegen 2009 €  58,00  NO2901

Jaarboek USA 2009 €  51,75  US2900

Jaarcollectie Zwitserland 2009 uitverkocht

Jaarcollectie Isle of Man 2009 

€ 69,59

bestelnummer IO2900

Jaarcollectie Noorwegen 2009 

€ 60,50   

bestelnummer NO2900

Jaarcollectie Ierland 2009 

€ 41,65 

bestelnummer IE2900

Jaarcollectie Finland 2009 

€ 56,05 

bestelnummer FI2900

Jaarcollectie Faerøer Eilanden 2009 

€ 46,70

bestelnummer FO2900

Jaarboek Canada 2009  

€ 44,95

bestelnummer CA2900

Jaarcollectie België 2009

€ 102,35

bestelnummer BE2900

Jaarboek België 2009

€ 97,00 

bestelnummer BE2901
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 >>>  Zie voor het totaalassortiment van bewaarsystemen pagina 34

Albums Geïllustreerd 
Verzamelen Nederland 
2000-2009 DAVO

Luxe Albums Nederland 1852-2009 DAVO
 Prijs  Bestelnr.
Album Nederland I Luxe 1852-1944 DAVO €  80,00  640957
Album Nederland II Luxe 1945-1969 DAVO €  80,00  640958 
Album Nederland IV Luxe 1990-1999 DAVO €  80,00  640954 
Album Nederland V Luxe 2000-2007 DAVO €  85,00  642708 
Album Nederland VI Luxe 2008-2009 DAVO €  57,00  643102 
Album Nederland Velletjes I Luxe 1993-2006 DAVO €  85,00 642612 
Album Nederland Velletjes II Luxe 2007-2009 DAVO €  70,00 643103 
Album Persoonlijke Postzegels Luxe DAVO €  62,00 642901 

 

Albums 

Album Mooi Nederland 

2005-2009 DAVO

Stuntaanbieding!

van € 82,00 voor € 57,00
bestelnummer 642916 

 

 Prijs  Bestelnr.
Album Geïllustreerd Verzamelen I 2000-2007 DAVO €  79,00  642709 
Album Geïllustreerd Verzamelen II 2008-2009 DAVO €  60,00  643105 
Album Grenzeloos Nederland 2008-2009 DAVO €  40,00  699248

Luxe bladen Nederlandse 
Persoonlijke Postzegelvelletjes

Albumbladen 2009

 Prijs  Bestelnr.
Geïllustreerd Verzamelen 2009 DAVO € 16,65  642920
Geïllustreerd Verzamelen 2009 
TNT Post € 16,65  642921
Geïllustreerd Verzamelen 2009 
velletjes DAVO €  13,00  642922 
Albumbladen Grenzeloos Nederland
- Brazilië 2009 DAVO €  5,80 699249
Zwart-wit albumbladen 2009 DAVO €  23,50 642923
Zwart-wit albumbladen 
Mooi Nederland 2009 DAVO €  7,75 642924

Albumbladen Nederland 2009 
Leuchtturm €  32,90  642926 

Album Nederland 

III Luxe 1970-1989 

DAVO

€ 80,00

bestelnummer 640959 

Banden Geïllustreerd 
Verzamelen DAVO

 Prijs  Bestelnr.
Band Geïllustreerd Verzamelen I DAVO  €  32,00  642912 
Band Mooi Nederland DAVO €  32,00  642914 
Band Grenzeloos Nederland DAVO €  32,00  642915 

Band Geïllustreerd 

Verzamelen II DAVO

€ 32,00

bestelnummer 642913
 

Luxe bladen Nederlandse 

Persoonlijke Postzegelvelletjes 

Horizontaal (5 albumbladen) 

€ 12,25

bestelnummer 699250

Luxe bladen Nederlandse 

Persoonlijke Postzegelvelletjes 

Verticaal (5 albumbladen) 

€ 12,25

bestelnummer 699251

den 2

Luxe bladen Nederland Luxe bladen Nederlandse

 Prijs  Bestelnr.
Luxe bladen Nederlandse Persoonlijke Postzegels: 
losse postzegels Verticaal (5 albumbladen)  €  12,25 699252
Luxe bladen Nederlandse Persoonlijke Postzegels: 
losse postzegels Horizontaal (5 albumbladen)  €  12,25 699253

O

Zwart-wit 

albumbladen 2009 

velletjes DAVO 

€ 25,75

bestelnummer 642925 
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 >>>  Bestel nu en ontvang een LED-leeslamp                                       GRATIS! Kijk voor meer informatie op pagina 2 

D i ve r s e n  /  K l a s s i e ke  p o s t z e g e l s

Nederland klassiek gebruikt 
Koning Willem III 1852 

(nr. 1, gebruikt)

€ 24,50

bestelnummer 691074 

Koning Willem III 1864

(nr. 4, gebruikt)

€ 13,50

bestelnummer 696466 

 

Koning Willem III 1867-1868 

(nr. 11, gebruikt)

Stuntaanbieding!

van €95,00 voor € 85,00
bestelnummer 696439 

Rijkswapen 1869-1871 

(nr.18, gebruikt)

€ 67,50

bestelnummer 696443 

Koning Willem III 1872-1888

(nr. 25, gebruikt)

€ 37,50

bestelnummer 696324 

Koning Willem III 1872-1888 

(nr. 29, gebruikt)

€ 110,00

bestelnummer 696327

Nederland klassiek gebruikt Prijs  Bestelnr.

Koning Willem III 1852 (nr. 2, gebruikt) €  19,50  691075 
Koning Willem III 1852 (nr. 3, gebruikt) €  87,50  691076 
Koning Willem III 1864 (nr. 5, gebruikt) €  7,00  696112 
Koning Willem III 1864 (nr. 6, gebruikt) €  75,00  696113 
Koning Willem III 1867-1868 (nr. 7-8, gebruikt) €  5,50  698133 
Koning Willem III 1867-1868 (nr. 9, gebruikt) €  24,00 696437 
Koning Willem III 1867-1868 (nr. 10, gebruikt) €  19,00  696438 
Koning Willem III 1867-1868 (nr. 12, gebruikt) €  140,00  696440 
Rijkswapen 1869-1871 (nr. 13-15, gebruikt) €  5,50  698165 
Rijkswapen 1869-1871 (nr.14, gebruikt)  €  67,50  696116 
Rijkswapen 1869-1871 (nr.16, gebruikt) €  75,00  696441 
Rijkswapen 1869-1871 (nr.17, gebruikt) €  13,75  696442 
Koning Willem III 1872-1888 (nr. 20, gebruikt) €  15,00  696323 
Koning Willem III 1872-1888 (nr. 21-22, gebruikt) €  3,50  699097 
Koning Willem III 1872-1888 (nr. 23-24, gebruikt) €  10,50  699041 
Koning Willem III 1872-1888 (nr. 26, gebruikt) €  4,00  699098 
Koning Willem III 1872-1888 (nr. 27, gebruikt) €  9,75  699099 
Koning Willem III 1872-1888 (nr. 28, gebruikt) €  35,00  696326 
Koningin Wilhelmina 1899-1921 Bontkraag 
Compleet (nr. 56-76, gebruikt) €  29,75 700019 

Inviting the World at Home  

Hardcover, 456 pagina’s

Engels

€ 45,00 

bestelnummer 700091

         

Rolf Weijburg stelde een van de meest originele reisboeken van de laatste jaren 

samen: een collectie van ongeveer 400 ansichtkaarten uit vrijwel alle gebieden 

ter wereld die óf door internationale grenzen omgeven zijn, of door grote 

afstand van het moederland zijn gescheiden, of hun eigen posterijen hebben. 

Ieder gebied wordt beschreven en er is een (afgebeelde) kaart naar Nederland 

op de bus gedaan. Van Akrotiri via Diego Garcia tot Antarctica: maak kennis 

met plaatsen waarvan u wellicht nooit eerder hebt gehoord.

Janneke Brinkman hobbyset 

€ 19,95

bestelnummer 700144 

Prinses Wilhelmina hangend haar 1891-1894 

(nr. 34-44, gebruikt)

€ 112,50

bestelnummer 699042 

k B i k h bb t

Deze set is speciaal voor u samengesteld 

en gevuld met de meest uiteenlopende 

creatieve JBS hobby materialen, die een 

schitterende aanvulling vormen op het 

prachtige postzegelverzamelwerk. Ook 

zonder de postzegels kunt u genieten 

van deze unieke set. Dankzij het handige 

formaat kunt u de hobbyset overal mee 

naartoe nemen. Let op: OP = OP! 
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K l a s s i e ke  p o s t z e g e l s

Nederland gebruikt

Roltanding 
gebruikt

Topzegels gebruikt

U kunt uw klassieke postzegels 

nu ook online bestellen: www.tntpost.nl/collectclub

Jubileumzegel 1913 (nr. 97, gebruikt)

€ 24,00

bestelnummer 696318 

Kinderzegels 1933 

(nr. 261-264, gebruikt)

Stuntaanbieding!

van € 18,00 voor € 14,75
bestelnummer 695234 

Kinderzegels 1934

(nr. 270-273, gebruikt)

Stuntaanbieding!

van € 13,50 voor € 12,25
bestelnummer 695229

Thema aanbieding 

Zomerzegels 1957 (688-692, gebruikt)

€ 6,75
bestelnummer 699045

Tweezijdige roltanding 1926-1927 

(nr. R19-R31, gebruikt) 

€ 69,50   

bestelnummer 699179
 

Tweezijdige hoekroltanding Kind 1931 

(nr. R90-R93, gebruikt)

€ 32,50

bestelnummer 699184 

di Ki d

Jubileumzegel 1913 10 gld 

roodoranje (nr. 101, gebruikt)

MET CERTIFICAAT VAN ECHTHEID

€ 675,00

bestelnummer 696217 

Prinses Wilhelmina hangend 

haar 1893-1896 (nr. 48, gebruikt) 

MET CERTIFICAAT VAN ECHTHEID  

€ 425,00   

bestelnummer 697311 

Inhuldigingszegel 

(Kroningsgulden) 1898 

(nr. 49, gebruikt) 

€ 105,00   

bestelnummer 698053 

Rode Kruiszegels 1927 

(nr. 203-207, gebruikt)

€ 21,00

bestelnummer 696138 

7

Nederland gebruikt Prijs  Bestelnr.

Koningin Wilhelmina Bontkraag 1899-1905 (nr. 77-79, gebruikt) €  6,50 698201 
Koningin Wilhelmina 1923 ongetand (nr. 82-83, gebruikt) €  9,50 699100 
Tuberculose-zegels 1906 met welwillendheidstempel 10-12N 
(nr. 84-86, gebruikt) €  4,00 693265 
Jubileumzegels 1913 (nr. 90-96, gebruikt) €  21,00 700084
1 gld wijnrood uit jubileumserie 1913 (nr. 98, gebruikt) €  13,00  696320 
Hulpuitgifte 1919 (nr. 102-103, gebruikt) €  6,50  697362 
Jubileumzegels 1923 (nr. 121-129, gebruikt) €  12,00  700085 
Tooropzegels 1923 (nr. 134-135, gebruikt) €  22,50  697364
Koningin Wilhelmina Veth 1924-1926 (nr. 149-162, gebruikt) €  15,75  700086 
Koningin Wilhelmina Veth 1926-1927 (nr. 163-165, gebruikt) €  6,00  699189 
Koningin Wilhelmina Veth 1926-1939 (nr. 177-198, gebruikt) €  45,75  700087 
Kinderzegels 1930 (nr. 232-235, gebruikt) € 9,00  695235 
A.N.V.V. -zegels 1932 (nr. 244-247, gebruikt) €  33,00  698198 
Herdenkingszegels 1933 (nr. 252-255, gebruikt) €  4,50  695146 
Zomerzegels 1935 (nr. 274-277, gebruikt) €  10,00  697369 
Luchtvaartfondszegel 1935 (nr. 278, gebruikt) €  6,95  696136 
Zomerzegels 1936 (nr. 283-286, gebruikt) €  7,50  696128 
Zomerzegels 1938+1939+1940 (gebruikt) €  10,50  700021 
Koningin Wilhelmina Konijnenburg 1946 (nr. 346-349, gebruikt) €  48,50  697356 
Zomerzegels 1947+1948+1949 (gebruikt) €  6,95  700088 
Koningin Juliana ‘en face’ 1949 (nr. 534-537, gebruikt) €  17,50  696454 
Kinderzegels 1950 (563-567, gebruikt) €  12,00  696277 
Kinderzegels 1951 (573-577, gebruikt) €  8,75  696279 
Riebeeckzegels 1952 (578-581, gebruikt) €  13,50  699043 
Kinderzegels 1953 (612-616, gebruikt) €  11,50  696283 

Topzegels gebruikt
Luchtpost Zeemeeuw 1951 (nr. LP12 en LP13, gebruikt) €  175,00 697255 

Roltanding gebruikt
Tweezijdige roltanding 1925 (nr. R1-R18, gebruikt) €  245,00  699178 
Vierzijdige roltanding 1928 (nr. R33-R56, gebruikt)  € 135,00  699180 
Tweezijdige hoekroltanding 1930 (nr. R57-R70, gebruikt) €  48,00  699181 
Tweezijdige roltanding Kind 1925 (nr. R71-R73, gebruikt) €  98,50  696332 
Tweezijdige roltanding Kind 1926 (nr. R74-R77, gebruikt) €  37,50  696334 
Tweezijdige roltanding Kind 1927 (nr. R78-R81, gebruikt) €  22,50  696336 
Vierzijdige roltanding Kind 1929 (nr. R82-R85, gebruikt) €  15,00  699182 
Tweezijdige hoekroltanding Kind 1930 (nr. R86-R89, gebruikt) €  19,00  699183
Tweezijdige hoekroltanding Kind 1932 (nr. R94-R97, gebruikt) €  24,50  699185 
Tweezijdige hoekroltanding Kind 1933 (nr. R98-R101, gebruikt) €  26,00  699186 

Thema aanbieding 

Zomerzegels 1937 (nr. 296-299, gebruikt) 

€ 5,00
bestelnummer 697371 
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K l a s s i e ke  p o s t z e g e l s

Nederland ongebruikt Topzegels ongebruikt

Nederland ongebruikt Prijs  Bestelnr.

Koningin Wilhelmina 1923 ongetand (nr. 82-83, ongebruikt) €  12,00  699084 
Jubileumzegels 1913 (nr. 90-95, ongebruikt) €  22,50  700077 
1 gld wijnrood uit jubileumserie 1913 (nr.98 ongebruikt) €  45,00  696319 
Cijfer 1921-1922 (nr. 107-109, ongebruikt) €  52,50  697344 
Reddingwezen 1924 (nr. 139-140, ongebruikt) €  9,00  697346 
Kinderzegels 1924 (nr.141-143, ongebruikt) €  12,75  696153 
Kinderzegels 1925 (nr. 166-168, ongebruikt) €  8,50  699052 
Rode Kruis 1927 (nr. 203-207, ongebruikt) €  22,50  696139 
Olympiade-zegels 1928 (nr. 212-219, ongebruikt) €  52,50  696163 
Rembrandt-zegels 1930 (nr. 229-231, ongebruikt) €  21,00  697067 
Goudse Glazen 1931 (nr. 238-239, ongebruikt) €  32,50  697347 
A.N.V.V.-zegels 1932 (nr. 244-247, ongebruikt) €  75,00  697261 
Vredeszegel 1933 (nr. 256, ongebruikt) €  8,50  696211 
Zeemanszegels 1933 (nr. 257-260, ongebruikt) €  52,50  696212 
Zomerzegels 1935 (nr. 274-277, ongebruikt) €  29,75  696159 
Kinderzegels 1935 (nr. 279-282, ongebruikt) €  22,50  699090 
Zomerzegels 1937 (nr. 296-299, ongebruikt) €  12,75  696131 
Kinderzegels 1938 (nr. 313-317, ongebruikt) €  8,75  699092 
Koningin Juliana ‘en face’ 1949-1951 (nr.518-533, ongebruikt)  €  117,50  697358 
 

Tuberculose-zegels 1906 (nr. 84-86, ongebruikt) 

€ 79,50   

bestelnummer 696203 

Diverse voorstellingen 1923 (nr. 110-113, ongebruikt)

€ 7,50   

bestelnummer 699167 

Kinderzegels 1927 

(nr. 208-211, ongebruikt)  

€ 11,75   

bestelnummer 699087 

Kinderzegels 1931 

(nr. 240-243, ongebruikt)  

€ 33,00   

bestelnummer 699089 

Herdenkingszegels 1934 

(nr. 267-268, ongebruikt)

€ 22,50   

bestelnummer 697348 

Zomerzegels 1938 (nr. 305-309, ongebruikt)  

€ 12,50   

bestelnummer 699091

Zomerzegels 1939 (nr. 318-322, ongebruikt) 

€ 12,75   

bestelnummer 697349 

Guilloche (Tralie) Combinaties

(nr. 356a-356d, ongebruikt)

€ 48,50   

bestelnummer 700078

Koningin Wilhelmina 10 gld

(nr. 80, ongebruikt) 

MET CERTIFICAAT VAN ECHTHEID   

€ 825,00   

bestelnummer 699172 

Jubileumzegel 1913 5 gld 

geel (nr. 100, ongebruikt)

€ 239,50   

bestelnummer 696162

Jubileumzegel 1913 10 gld 

roodoranje (nr. 101, ongebruikt) 

MET CERTIFICAAT VAN ECHTHEID   

€ 765,00   

bestelnummer 698040

Opruimingsuitgifte 1920 

(nr.104-105, ongebruikt) 

MET CERTIFICAAT VAN ECHTHEID  

 € 295,00   

bestelnummer 697062 

Konining Wilhelmina Veth 1924-1926 zonder watermerk 

(nr. 149-162, ongebruikt) 

MET CERTIFICAAT VAN ECHTHEID  

€ 230,00   

bestelnummer 696147
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K l a s s i e ke  p o s t z e g e l s

Nederland postfris

Roltanding postfris

 

Speciale aanbieding 

Vierzijdige roltanding 1928 

(nr. R33-R56, postfris) 

MET CERTIFICAAT VAN ECHTHEID    

€ 410,00   

bestelnummer 698192 

Topzegels postfris 

 

Jubileumzegel 1913 

(nr. 97, postfris)

€ 95,00

bestelnummer 700079

Hulpuitgifte 1919 

(nr. 102-103, postfris)

€ 225,00

bestelnummer 699047

Interneringszegel 1916 

(nr. IN1, postfris) 
MET CERTIFICAAT VAN ECHTHEID  

 

€ 310,00   

bestelnummer 697079 

Brandkastzegels 1921 (nr. BK1-BK7, postfris)
MET CERTIFICAAT VAN ECHTHEID  

€ 1.275,00   

bestelnummer 695161

Koningin Wilhelmina 1947-1948 

(Hartz) (nr. 487-489, postfris)  

€ 42,50   

bestelnummer 697103
 

Spoorwegjubileumzegels 1939 

(nr. 325-326, postfris) 

€ 19,50   

bestelnummer 696141 

Zomerzegels 1950 

(nr. 550-555, postfris) 

€ 37,50   

bestelnummer 695040 

Zomerzegels 1956 

(nr. 671-675, postfris)  

€ 24,50   

bestelnummer 694163 

Thema aanbieding  

Zomerzegels 1960 

(nr. 738-742, postfris)  

€ 6,25   

bestelnummer 697220

Herdenkingszegels 1933 (nr. 252-255, postfris)

Stuntaanbieding!

van € 57,50 voor € 49,00
bestelnummer 695145 

Thema aanbieding  

1e Zomerzegels 1935 

(nr.274-277, postfris)

€ 91,00   
bestelnummer 697187   

Nederland postfris Prijs  Bestelnr.

Opruimingsuitgifte 1923 (nr. 132-133, postfris) €  210,00  696457 
Opruimingsuitgifte 1923 (nr. 114-120, postfris) €  75,00  695138 
Tentoonstellingszegels 1924 (nr. 136-138, postfris) €  195,00  693031 
Vliegende duif 1926-1935 (nr. 169-176, postfris €  15,75  700080 
Hulpzegel 1929 (nr. 224, postfris) €  53,50  698047 
Crisiszegels 1934 (nr. 265-266, postfris) €  62,50  697184 
Luchtvaartfondszegel 1935 (nr. 278, postfris) €  64,00  697188 
Jamboree-zegels 1937 (nr. 293-295, postfris) €  11,50  697230 
Jubileumzegels Koningin Wilhelmina 1938 (nr. 310-312, postfris) €  12,50  697084 
Koningin Wilhelmina 1949-1947 (Konijnenburg) 
(nr. 332-345, postfris) €  19,50  700081 
Vliegende duif combinaties 1941 (nr. 379a-379d, postfris) €  7,50  697085 
Koningin Wilhelmina 1947-1948 (Hartz) (nr. 474-486, postfris)  €  75,00  695219 
Koningin Juliana 1967-1971 Fosfor (nr. 465b, 618b-634b, postfris) €  12,50  698144 

Zomerzegels 1947 (nr. 490-494, postfris) €  6,75  699161 
Zomerzegels 1948 (nr. 500-503, postfris) €  6,50  697207 
Zomerzegels 1951 (nr. 568-572, postfris) €  24,00  697209
Zomerzegels 1952 (nr. 583-587, postfris) €  13,50  697218 
Zomerzegels 1953 (nr. 602-606, postfris) €  16,50  697219 
Zomerzegels 1955 (nr. 655-659, postfris) €  14,00  697212
Zomerzegels 1957 (nr. 688-692, postfris) €  10,50  695096 
Zomerzegels 1958 (nr. 707-711, postfris) €  13,50  697298 
Zomerzegels 1963 (nr. 786-790, postfris) €  6,00  697195 

Alle topzegels MET CERTIFICAAT VAN ECHTHEID  

Tuberculose-zegels 1906 (nr. 84-86, postfris)  €  690,00  699163 
Koningin Wilhelmina Konijnenburg 1946 (nr. 346-349, postfris)  €  475,00  697181 
Koningin Juliana En Face 1949 (nr. 534-537, postfris)  €  805,00  695150 
Opdruk Armenwet 1913 (nr. D1-D8, postfris) €  725,00  699261 
Luchtpost Zeemeeuw 1951 (nr. LP12 en LP13, postfris)  €  460,00  697055 
            
Roltanding postfris
Tweezijdige hoekroltanding 1930 (nr. R57-R70, postfris) €  210,00  696353 
Tweezijdige roltanding Kind 1925 (nr. R71-R73, postfris) €  255,00  699260 
Tweezijdige roltanding Kind 1926 (nr. R74-R77, postfris) €  119,50  693123 
Tweezijdige hoekroltanding Kind 1931 (nr. R90-R93, postfris) €  115,00  693126 
Tweezijdige hoekroltanding Kind 1933 (nr. R98-R101, postfris) €  99,00  693128 

bTh

l i 1947Wilh ll

d

K i ii

dibi di dlS ii

Collect 64 SHOP.indd   30Collect 64 SHOP.indd   30 17-05-10   12:5017-05-10   12:50



Shop

31

K l a s s i e ke  p o s t z e g e l s

Postzegelboekjes
Tentoonstellingzegels 

op briefstukje met speciaal 

tentoonstellingstempel  

€ 107,50   

bestelnummer 700082 

Eerstedagenveloppen 
met adres

Postzegelboekjes Prijs  Bestelnr.
Postzegelboekje 1  €  7,00  697146
Postzegelboekje 2 €  9,00  697147 
Postzegelboekje 3 €  3,00  697148 
Postzegelboekje 3a €  3,00  697150 
Postzegelboekje 4 €  3,00  697152
Postzegelboekje 5 €  2,50  699110 
Postzegelboekje 6a €  5,00  697156 
Postzegelboekje 6b €  79,00  697158
Postzegelboekje 6c €  29,50 697159
Postzegelboekje 6d €  29,50 697160
Postzegelboekje 6e  €  7,50  697161 
Postzegelboekje 6eF €  3,00  697163
Postzegelboekje 6fFp €  5,00  697165 
Postzegelboekje 6fFq €  21,00  697166 
Postzegelboekje 7a €  3,50  699111 
Postzegelboekje 7b €  3,50  699112 
Postzegelboekje 7bF €  6,00  697170 
Postzegelboekje 8a €  9,00  697171 
Postzegelboekje 8b €  8,50  697173
Postzegelboekje 8c  €  29,75  697174 
Postzegelboekje 8aF €  9,00  697175 
Postzegelboekje 8bF €  14,50 697177 
Postzegelboekje 8cF  €  43,50  697178 
Postzegelboekje 9a €  8,50  696234 
Postzegelboekje 9d €  72,50 698151 
Postzegelboekje 9e €  54,00  696237
Postzegelboekje 9f €  75,00  698152
Postzegelboekje 9g €  21,00  696238 
Postzegelboekje 9h €  12,50  696239
Postzegelboekje 9aF €  7,00  696240
Postzegelboekje 9cF €  42,50 696241
Postzegelboekje 9dF €  49,50 698154
Postzegelboekje 9eF €  97,50 696242 
Postzegelboekje 9fF  €  75,00 696243
Postzegelboekje 9gF  €  19,50  698158
Postzegelboekje 9hF €  6,00  696244 
Postzegelboekje 10a €  7,00  696245
Postzegelboekje 10aF €  7,00  696246 
Postzegelboekje 10bF €  13,50 696247 
Postzegelboekje 11aF €  8,50  696248 
Postzegelboekje 11bF €  9,75  696250 
Postzegelboekje 12 €  12,50  698160
Postzegelboekje 13 €  12,50  698161
Postzegelboekje 14a €  4,50  698162 
Postzegelboekje 14b  €  4,50  698163 

Eerstedagenveloppen met adres Prijs  Bestelnr.

Zomer 1950 (nr. E1)                       
MET CERTIFICAAT VAN ECHTHEID          € 1.100,00  693049

Zomer 1950 (nr. E1a)                       
MET CERTIFICAAT VAN ECHTHEID          € 1.775,00  699055

Kerken 1950 (nr. E2)                       
MET CERTIFICAAT VAN ECHTHEID          €  475,00  694227

Leidse Universiteit 1950 (nr. E3)  €  230,00  694228 
Kind 1950 (nr. E4)  €  270,00  694229 
Zomer 1951 (nr. E5)                         €  240,00  694230
Kind 1951 (nr. E6) €  180,00  694231 
Van Riebeeck 1952 (nr. E7)           €  99,00  694232 
Mijnwerker 1952 (nr. E8)                € 75,00  694233
100 jaar postzegels 1952 (nr. E10) €  75,00  694235 
Kind 1952 (nr. E11) €  90,00  694236 
Watersnood 1953 (nr. E12) Tijdelijk niet leverbaar €  9,75  694237
Zomer 1953 (nr. E13)                        €  96,00  694238 
Rode Kruis 1953 (nr. E14) €  57,50  694239
Kind 1953 (nr. E15)                           €  65,00  694240
Zomer 1954 (nr. E16) €  78,50  695054 
Bonifatius 1954 (nr. E17) €  37,50  695055
Luchtvaart 1954 (nr. E18) €  27,00  695056
Kind 1954 (nr. E19) €  37,50  695057 
Statuut 1954  (nr. E20) €  21,00  695061
Zomer 1955 (nr. E21) €  45,00  695064 
Bevrijding 1955  (nr. E22) €  18,00  695067
Kankerbestrijding 1955 (nr. E23) €  32,50  695068 
Kind 1955 (nr. E24) €  34,50  695069 
Zomer 1956 (nr. E25) €  42,00  697327 
Olympiade 1956 (nr. E26) €  21,00  697328 
Europa 1956 (nr. E27) €  30,00  697329 
Kind 1956 (nr. E28) €  27,50  697330
Jaargang 1957 €  72,00  692232
Jaargang 1958 €  34,50  692233 
Jaargang 1959 €  36,00  692234
Jaargang 1960 €  39,00  692235
Jaargang 1961 €  22,50  692236
Jaargang 1962 €  22,50  692237
Jaargang 1963 €  29,75  692238
Jaargang 1964 €  29,75  692239 
Jaargang 1965 €  12,50  691352

Thema aanbieding

Zomerboekjes 1984+1985+1987+1988

€ 11,25
bestelnummer 700083 

j

Zomer 1952 (nr. E9)  

Stuntaanbieding!

van € 112,50 voor € 95,00 

bestelnummer 694234 

Postzegelboekje 9b

Stuntaanbieding!

van € 110,00 voor € 90,00 

bestelnummer 696236 

g

hema aa bnbiiediding
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Jaargang 1953 (postfris)

van € 54,00 voor € 48,00
bestelnummer 692083

Klassieke jaargangen 
postfris en gebruikt

Geef een 
bijzonder jaar 

cadeau!

Een jaargang uit een geboortejaar. 

Leuk voor verjaardag of jubileum! 

32

K l a s s i e ke  p o s t z e g e l s

Klassieke jaargangen gebruikt Prijs  Bestelnr.
Jaargang 1924 (gebruikt) €  16,00  693226 
Jaargang 1925 (gebruikt)         van €   8,00 voor  €  6,50 693227 
Jaargang 1926 (gebruikt)         van € 11,00 voor  €  8,75  693228 
Jaargang 1927 (gebruikt)         van € 32,00 voor  €  26,50 693229 
Jaargang 1929 (gebruikt)         van € 14,50 voor  €  12,50  693231 
Jaargang 1930 (gebruikt)         van € 32,50 voor  €  29,00  693232  
Jaargang 1931 (gebruikt)         van € 59,00 voor  €  53,75 693233  
Jaargang 1932 (gebruikt)         van € 63,00 voor  €  58,00 693234  
Jaargang 1933 (gebruikt)         van € 52,00 voor  €    48,50  693235   
Jaargang 1934 (gebruikt)         van € 29,50 voor  €  24,50  693236  
Jaargang 1935 (gebruikt)         van € 32,50 voor  €  29,50  693237   
Jaargang 1936 (gebruikt)         van € 19,50 voor  €   16,50   693238   
Jaargang 1937 (gebruikt)         van € 12,50 voor  €  11,00  693239   
Jaargang 1938 (gebruikt) €  9,50  693240 
Jaargang 1939 (gebruikt)         van € 16,75 voor  €  13,75  693241   
Jaargang 1940 (gebruikt)         van €   8,50 voor  €  7,50 693242 
Jaargang 1942 (gebruikt)  €  7,90  698172 
Jaargang 1946 (gebruikt)         van €   6,90 voor  €  6,50  694172  
Jaargang 1947 (gebruikt)  €  5,75  694173  
Jaargang 1948 (gebruikt)         van €   7,50 voor  €  6,75 694174  
Jaargang 1949 (gebruikt)         van € 14,50 voor  €    12,50  694175   
Jaargang 1950 (gebruikt) €  62,50  694176   
Jaargang 1951 (gebruikt) €  24,00  694177   
Jaargang 1952 (gebruikt) €  64,00  694178   
Jaargang 1953 (gebruikt) €  29,75  694179   
Jaargang 1954 (gebruikt) €  24,75  694180   
Jaargang 1955 (gebruikt) €  29,75  694181   
Jaargang 1956 (gebruikt) €  31,50  694182   
Jaargang 1957 (gebruikt) €  24,00  694183   
Jaargang 1958 (gebruikt) €  16,50  694184  
Jaargang 1959 (gebruikt) €  18,00  694185 
Jaargang 1960 (gebruikt) €  21,00 694186
Jaargang 1961 (gebruikt) €  10,50 699323
Jaargang 1962 (gebruikt) €  19,95 699324
Jaargang 1963 (gebruikt) €  13,50 699325
Jaargang 1964 (gebruikt) €  6,50 699326
Jaargang 1965 (gebruikt) €  24,95 699327 

Klassieke jaargangen postfris Prijs  Bestelnr.
Jaargang 1924 (postfris) €  56,25  694671  
Jaargang 1925 (postfris)       van €   22,50 voor  €  22,00  694672   
Jaargang 1926 (postfris) €  40,50  694673   
Jaargang 1927 (postfris) € 99,00  694674   
Jaargang 1928 (postfris) €  215,00  694675   
Jaargang 1929 (postfris) €  125,00  694676 
Jaargang 1930 (postfris)       van €  127,50 voor €  122,00   694677   
Jaargang 1931 (postfris) €  199,00  694678   
Jaargang 1932 (postfris) €  335,00  694679   
Jaargang 1933 (postfris) €  320,00  694680   
Jaargang 1934 (postfris)       van €  265,00 voor €  262,50   694681   
Jaargang 1935 (postfris) €  295,00  694118   
Jaargang 1936 (postfris) €  135,00  694119   
Jaargang 1937 (postfris) €  94,50  694120   
Jaargang 1938 (postfris) €  93,75  694121   
Jaargang 1939 (postfris) €  110,25  694122   
Jaargang 1940 (postfris) €  61,00  693069   
Jaargang 1941 (postfris)       van €   20,50 voor  €  16,50  693070
Jaargang 1942 (postfris)  €  9,75 693071   
Jaargang 1943 (postfris) €  3,70  693072   
Jaargang 1944 (postfris)       van €   15,75 voor  €  14,25  693073   
Jaargang 1945 (postfris) €  1,95  691220   
Jaargang 1946 (postfris)       van €   12,50 voor  €  9,00  692076   
Jaargang 1947 (postfris)       van €   16,00 voor  €  12,00  692077   
Jaargang 1948 (postfris)       van €   24,70 voor  €  18,00   692078   
Jaargang 1949 (postfris)       van €   73,50 voor  €  49,00   692079   
Jaargang 1950 (postfris)       van € 155,00 voor  €  144,00   692080   
Jaargang 1951 (postfris)       van €   52,50 voor  €  48,00   692081   
Jaargang 1952 (postfris)       van € 142,50 voor  €  112,50  692082   
Jaargang 1954 (postfris)       van €   54,00 voor  €  48,00 692084   
Jaargang 1955 (postfris)       van €   52,00 voor  €  44,25 692085
Jaargang 1956 (postfris)       van € 115,00 voor  €  87,50 692086   
Jaargang 1957 (postfris)       van €   54,00 voor  €  48,00  692087   
Jaargang 1958 (postfris) €  35,00  692088   
Jaargang 1959 (postfris) €  29,50  692089
Jaargang 1960 (postfris) €  42,50  692090      
Jaargang 1961 (postfris)       van €   14,50 voor  €  13,75  692091   
Jaargang 1962 (postfris)       van €   26,75 voor  €  24,00   692092   
Jaargang 1963 (postfris)       van €   21,25 voor  €  19,75   692093   
Jaargang 1964 (postfris) €  9,00  692094
Jaargang 1965 (postfris)  €  29,50 692095
Jaargang 1966 (postfris)  €  11,50 692096   
Jaargang 1967 (postfris)       van €   24,50 voor  €  21,00   692097 
Jaargang 1968 (postfris)       van €   16,75 voor  €  13,50  692098   
Jaargang 1969 (postfris)       van €   22,50 voor  €  19,50   692099       
Jaargang 1970 (postfris)       van €   33,50 voor  €  26,00 692100      
Jaargang 1971 (postfris)       van €   26,25 voor  €  19,50  692101 
Jaargang 1972 (postfris)       van €   24,50 voor  €  19,75  692102       
Jaargang 1973 (postfris)       van €   24,50 voor  €  19,50  692103
Jaargang 1974 (postfris)       van €   24,50 voor  €  19,50  692104       
Jaargang 1975 (postfris)       van €   14,00 voor  €  11,50   692105
Jaargang 1976 (postfris) €  14,50  692106    
Jaargang 1977 (postfris) €  13,50  692107   
Jaargang 1978 (postfris) €  12,50  692108       
Jaargang 1979 (postfris) €  11,50  692109
Jaargang 1980 (postfris) €  15,00  692110   
Jaargang 1981 (postfris) €  14,50  692111
Jaargang 1982 (postfris) €  12,50  692112
Jaargang 1983 (postfris) €  13,50  692113
Jaargang 1984 (postfris) €  15,00  692114   
   

Klassieke jaargangen postfris Prijs  Bestelnr.   
Jaargang 1985 (postfris) €  17,50  692115   
Jaargang 1986 (postfris) €  19,00  692116   
Jaargang 1987 (postfris) €  20,50  692117   
Jaargang 1988 (postfris) €  18,50  692118   
Jaargang 1989 (postfris) €  17,50  692119   
Jaargang 1990 (postfris) €  20,00  692120   
Jaargang 1991 (postfris) €  22,50  692121  
Jaargang 1992 (postfris) €  27,50  692122   
Jaargang 1993 (postfris) €  32,50  692123   
Jaargang 1994 (postfris) €  34,00  692124   
Jaargang 1995 (postfris) €  32,50  691246   
Jaargang 1996 (postfris) €  39,00  691247  
Jaargang 1997 (postfris) €  33,00  691248   
Jaargang 1998 (postfris) €  47,50  691249 
Jaargang 1999 (postfris) €  51,00  691250   
Jaargang 2000 (postfris) €  57,50  692266   
Jaargang 2001 (postfris) €  89,50  693006   
Jaargang 2002 (postfris) €  87,50  694114   
Jaargang 2003 (postfris) €  85,00  695015   
Jaargang 2004 (postfris) €  82,50  696262   
Jaargang 2005 (postfris) €  84,00  697323
Jaargang 2006 (postfris)  €  87,00 700006   
Jaargang 2007 (postfris)  €  91,00 700050
Jaargang 2008 (postfris) Nieuw €  92,50 699340  

Jaargang 1928 (gebruikt)

van € 45,00 voor € 42,00
bestelnummer 693230
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N e d e r l a n d
J a a r p r o d u c t e n   Bestelnr.  Prijs

Jaarcollectie Nederlandse Postzegels 2009 290000 €  55,95
Jaarcollectie Nederlandse Postzegelvelletjes 2009 OP=OP 290069 €  73,50
Jaarboek Nederlandse Postzegels 2009 incl. pzs.  290020 €  67,50
Jaarboek Nederlandse Postzegels 2009 excl. pzs. OP=OP 699242 €  20,50
Engels Jaarboek Nederlandse 
Postzegels 2009 incl. pzs.                                        OP=OP 699241 €  67,50

P o s t z e g e l s
Kinderpostzegels 2009 291560 €  3,96 
Decemberzegels 2009 Kruidvat/Trekpleister uitverkocht 291665 €  6,80 
Decemberzegels 2009                                         291661 €  6,80
Persoonlijke Postzegels 2010 (III): 
Waddenvereniging                                          uitverkocht 300261 €  4,40 
100 jaar Rijksoctrooiwet                                uitverkocht 300361 €  4,40 
75e Boekenweek                                              uitverkocht 300461 €  2,20 
Jubileumpostzegels 2010 300561 €  4,40 
Mooi Nederland 2010: Haarlem 300161 €  2,20 
Mooi Nederland 2010: Middelburg 300162 €  2,20  
Zomerpostzegels 2010 300660 €  3,96  
Da’s toch een kaart waard!  301461 €  1,32  
Vuurtorens 2010  300761 €  7,00  
Mooi Nederland 2010: Maastricht  300163 €  2,20  
Mooi Nederland 2010: Arnhem  300164 €  2,20  
Mooi Nederland 2010: 
Leeuwarden                                    uitgiftedatum 22 juni 300165 €  2,20 
Mooi Nederland 2010: 
verzamelvel                                    uitgiftedatum 22 juni 300167 €  2,20  

P o s t z e g e l m a p j e s
Nr. 405 Kinderpostzegels 2009                             OP=OP 291580 €  4,46 
Nr. 406 Decemberzegels 2009                       uitverkocht  291680 €  3,90 
Nr. 407 Persoonlijke Postzegels 2010 (III): 
Waddenvereniging 300281 €  2,76 
Nr. 408a 100 jaar Rijksoctrooiwet 300380 €  3,64 
Nr. 408b 100 jaar Rijksoctrooiwet 300381 €  2,76  
Nr. 409 75e Boekenweek                                uitverkocht  300480 €  2,20 
Nr. 410a Jubileumpostzegels 2010:VVV 125 jaar 300581 €  2,76  
Nr. 410b Jubileumpostzegels 2010: 
Kon.Instituut voor de Tropen 100 jaar 300583 €  2,76 
Nr. 410c Jubileumpostzegels 2010: 
Duinrell 75 jaar                                                       OP=OP 300582 €  2,76
Nr. 410d Jubileumpostzegels 2010: Euromast 50 jaar 300584 €  2,76  
Nr. 410e Jubileumpostzegels 2010: Djoser 25 jaar  300585 €  2,76 
Nr. 412 Zomerpostzegels 2010 300680 €  4,96 
Nr. 411 Da’s toch een kaart waard! 301480 €  2,32 
Nr. 413 Vuurtorens 300780 €  7,00 
Nr. 414 Mooi Nederland 2010: 
verzamelvel                                    uitgiftedatum 22 juni 300180 €  3,20  

P r e s t i g e b o e k j e s 
Nr. 23 Lees mee 290111 €  9,95 
Nr. 27 Permanente Postzegelseries 1                  OP=OP 291311 €  9,95 
Nr. 28 100 jaar Rijksoctrooiwet 300311 €  9,95 
Nr. 29 Mooi Nederland 2010      uitgiftedatum 22 juni 300111 €  9,95   

E e r s t e d a g e n v e l o p p e n 
 
Nr. 598 Kinderpostzegels 2009                            OP=OP 291557 €  5,36 
Nr. 599a Decemberzegels 2009                            OP=OP 291650 €  3,44 
Nr. 599b Decemberzegels 2009                            OP=OP 291651 €  2,76 
Nr. 600 Persoonlijke Postzegels 2010 (III): 
Waddenvereniging 300257 €  1,94 
Nr. 601a 100 jaar Rijksoctrooiwet 300350 €  4,93 
Nr. 601b 100 jaar Rijksoctrooiwet 300351 €  3,83 
Nr. 602 75e Boekenweek                                uitverkocht  300457 €  4,38 
Nr. 603 Jubileumpostzegels 2010 300557 €  4,38 

 Bestelnr.  Prijs

Nr. 605 Zomerpostzegels 2010 300657 €  6,55
Nr. 604 Da’s toch een kaart waard! 301457 €  3,28 
Nr. 606 Vuurtorens 300757 € 10,38 
Nr. 607 Mooi Nederland 2010: 
verzamelvel                                    uitgiftedatum 22 juni 300157 €  4,38

P e r s o o n l i j k e 
P o s t z e g e l b o e k j e s   
  
Persoonlijk Postzegelboekje ESA (Engelstalig) 699060 €  9,95
Persoonlijk Postzegelboekje André Rieu  699148 €  9,95
Persoonlijk Postzegelboekje André Hazes 699149 €  9,95
Persoonlijk Postzegelboekje Burki oranje 700063 €  3,52
Persoonlijk Postzegelboekje Burki blauw 700064 €  3,52
Persoonlijk Postzegelboekje Burki rood 700065 €  3,52
Persoonlijke Postzegelboekje WK 2010 700052 €  9,95 
Persoonlijke Postzegelboekje Toon Hermans 700051 €  9,95 

P o s t z e g e l s e t

Postzegelset Oorlogsgravenstichting  700095 €  3,95

P e r s o o n l i j k e  P o s t z e g e l a b o n n e m e n t e n

Postzegelvel Dagpauwoog 
+ gratis bewaarblad                                       uitverkocht 699032 €    4,40  
Postzegelvel Muiderslot + gratis bewaarblad 699153 €  4,40
Postzegelvel Avercamp + gratis bewaarblad 700001 €  4,40
Postzegelvel Donald Duck met gratis bewaarblad 700067 €  4,40 

P o s t b o x e n 
   
Postbox 1: Dikkie Dik 699114 €   3,95
Postbox 2: Donald Duck 699115 €   3,95   
Postbox 3: Van Gogh museum                      uitverkocht 699116 €   3,95
Postbox 4: Sprookjesboom 699157 €   3,95
Postbox 5: Porsche                                         uitverkocht 699240 €  3,95 
Postbox 6: Sinterklaas 699243 €  3,95
Postbox 7: Nijntje                                           uitverkocht 700056 €  3,95
Postbox 8: Sprookjesboom AH 700059 €  3,95
Postbox 9: Verjaardag 700060 €  3,95

T h e m a b o e k e n 
   
Vliegende Hollanders                                     uitverkocht   699238 € 24,95 
Vuurtorens in Nederland  693001 € 24,95 

B o e k e n l e g g e r

Boekenlegger 75e Boekenweek 700066 €  0,75

P o s t w a a r d e s t u k k e n

Voorgefrankeerde kaartenset Hanzesteden
(4 kaarten) 696249 €   4,95
Voorgefrankeerde kaartenset Bedreigde Dieren
(12 kaarten)                                                      uitverkocht   697001 €   14,95
Voorgefrankeerde kaartenset First 8 (3 kaarten) 697287 €     2,95

N i e u w  M u s e u m m a p j e

Museummapje Maritiem Museum Rotterdam  699246 €  5,95 
Museummapje Van Goghmuseum 699329 €  5,95 
Museummapje Militair Luchtvaartmuseum 700055 €  5,95

Assortiment
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Assortiment

 Bestelnr.  Prijs
Albumbladen
Geïllustreerd Verzamelen 2007 TNT Post 642704 €  16,30
Geïllustreerd Verzamelen 2008 TNT Post  642726 €  12,75
Geïllustreerd Verzamelen 2009 TNT Post  642921 €  16,65
Geïllustreerd Verzamelen 2007 DAVO 642703 €  16,65 
Geïllustreerd Verzamelen 2008 DAVO  642725 €  16,65
Geïllustreerd Verzamelen 2009 DAVO  642920 €  16,65
Geïllustreerd Verzamelen 2008 velletjes DAVO  642727 €  13,00
Geïllustreerd Verzamelen 2009 velletjes DAVO  642922 €  13,00
Zwart-wit albumbladen 2007 DAVO 642702 €  16,75
Zwart-wit albumbladen 2008 DAVO  642728 €  19,00 
Zwart-wit albumbladen 2009 DAVO  642923 €   23,50
Zwart-wit albumbladen 2007 velletjes DAVO 642701 €  21,25
Zwart-wit albumbladen 2008 velletjes DAVO  642730 €  23,50
Zwart-wit albumbladen 2009 velletjes DAVO  642925 €  25,75
Albumbladen Mooi Nederland 2007 DAVO  643101 € 26,25
Albumbladen Mooi Nederland 2008 DAVO  642716 €  14,25
Albumbladen Mooi Nederland 2009 DAVO  642918 € 14,25
Albumblad Mooi Nederland 2005 Verzamelvel DAVO 642722 €  3,40
Albumblad Mooi Nederland 2006 Verzamelvel DAVO 642723 €  3,40
Albumblad Mooi Nederland 2007 Verzamelvel DAVO 642724 €  3,40
Albumblad Mooi Nederland 2008 Verzamelvel DAVO  642721 €  3,40
Albumblad Mooi Nederland 2009 Verzamelvel DAVO  642919 €  3,40
Zwart-wit albumbladen Mooi Nederland 2007 DAVO 642707 €  12,25
Zwart-wit albumbladen Mooi Nederland 2008 DAVO 642729 €  7,75
Zwart-wit albumbladen Mooi Nederland 2009 DAVO 642924 €  7,75
Albumbladen Grenzeloos Nederland:
Nederlandse Antillen & Aruba 642720 €   5,80
Albumbladen Grenzeloos Nederland - Brazilië DAVO 699249 €   5,80
Albumbladen Nederland 2009 Leuchtturm 642926 €  32,90

Albums Leuchtturm
Album Postzegelmapjes 693188 €  12,95  
Album Prestigeboekjes  693189 €  12,95

Insteekkaarten
20 zwarte insteekkaarten 1 x 180mm 694309 €  9,95
20 zwarte insteekkaarten 2 x 95mm 694310 €  9,95

Albums DAVO
Album Nederland I Luxe 1852-1944 DAVO 640957 €  80,00
Album Nederland II Luxe 1945-1969 DAVO 640958 €  80,00
Album Nederland III  Luxe 1970-1989 DAVO 640959 €  80,00
Album Nederland IV Luxe 1990-1999 DAVO 640954 €  80,00
Album Nederland V Luxe 2000-2007 DAVO           642708  €  85,00
Album Nederland VI Luxe 2008-2009 DAVO 643102 €  57,00
Album Geïllustreerd Verzamelen I 2000-2007 DAVO           642709  €  79,00
Album Geïllustreerd Verzamelen II 2008-2009 DAVO    643105  €  60,00  
Album Mooi Nederland 2005-2009 DAVO      642916 van € 82,00 voor € 57,00
Album Nederland Velletjes I Luxe 1993-2006 642612 €  85,00  
Album Nederland Velletjes II Luxe 2007-2009 DAVO 643103 €  70,00
Album Grenzeloos Nederland Luxe 2008-2009 DAVO 699248 €  40,00 
Album Persoonlijke Postzegels Luxe DAVO  642901 €  62,00
Album Eerstedagenveloppen DAVO 640962 €  39,00
10 Extra opbergmappen eerstedagenveloppen 640990 €  7,50  
Album Postzegelmapjes 640963 €  30,00 
10 Extra opbergmappen postzegelmapjes 649891 €  8,50

Luxe bladen Nederlandse Persoonlijke Postzegels
Luxe bladen Nederlandse Persoonlijke 
Postzegelvelletjes Horizontaal (5 albumbladen) 699250 €  12,25
Luxe bladen Nederlandse Persoonlijke 
Postzegelvelletjes Verticaal (5 albumbladen) 699251 €  12,25
Luxe bladen Nederlandse Persoonlijke 
Postzegels Horizontaal (5 albumbladen) 699253 €  12,25
Luxe bladen Nederlandse Persoonlijke 
Postzegels Verticaal (5 albumbladen) 699252 €  12,25

Banden DAVO
Luxe Band Nederland zonder nummer DAVO 643104 €  32,00 
Luxe Band Nederland I DAVO 642902 €  32,00 
Luxe Band Nederland II DAVO 642903 €  32,00 
Luxe Band Nederland III DAVO 642904 €  32,00 
Luxe Band Nederland IV DAVO 642905 €  32,00 
Luxe Band Nederland V DAVO 642906 €  32,00
Luxe Band Nederland VI DAVO 642907 €  32,00 
Luxe Band Nederland VII DAVO 699247 €  32,00
Luxe Band Nederland Velletjes I DAVO 642908 €  32,00 
Luxe Band Nederland Velletjes II DAVO 642909 €  32,00 
Luxe Band Nederland Velletjes III DAVO 642910 €  32,00 
Luxe Band Persoonlijke Postzegels DAVO 642911 €  32,00 
Band Geïllustreerd Verzamelen I DAVO 642912 €  32,00 
Band Geïllustreerd Verzamelen II DAVO 642913 €  32,00 
Band Mooi Nederland DAVO 642914 €  32,00 
Band Grenzeloos Nederland DAVO 642915 €  32,00 

Buitenland Bewaarsystemen
 Bestelnr.  Prijs

Nederlandse Antillen  
Jaarcollectie 2009 AN2900 €  97,95

België  
Jaarcollectie 2009 BE2900 €  102,35
Jaarboek 2009 BE2901 €  97,00 

Canada  

Jaarboek 2009   CA2900 €  44,95 

Denemarken   
Jaarcollectie 2009  DK2900 €  57,25
Jaarboek 2009  DK2901 €  68,75 

Faerøer Eilanden  
Jaarcollectie 2009  FO2900 €  46,70 
Jaarboek 2009  FO2901 €  52,75 

Finland  
Jaarcollectie 2009  FI2900 €  56,05
Jaarboek 2009  FI2901 €  66,65 

Groenland  
Jaarcollectie 2009  GL2900 €  77,35

Ierland  
Jaarcollectie 2009  IE2900 €  41,65
Jaarboek 2009  IE2901 €  71,40

Isle of Man  
Jaarcollectie 2009  IO2900 €  69,59
Jaarboek 2009  IO2901 €  72,22  

Noorwegen  
Jaarcollectie 2009  NO2900 €  60,50 
Jaarboek 2009  NO2901 €  58,00
Postzegelboekjes 2009  NO2902 €  63,55 

USA  
Jaarboek 2009  US2900 €  51,75

Zwitserland

Jaarcollectie 2009                             uitverkocht   CH2900     €  45,05 

Diversen
NVPH-catalogus 2009                          uitverkocht   698180 €  24,90  
NVPH-catalogus 2009 op DVD            uitverkocht   698181 €  24,90

NVPH-catalogus 2010 (paperback) 699225 €  26,90  
NVPH-catalogus 2010 (hardcover)     uitverkocht   699226 €  29,90  
NVPH-catalogus 2010 op DVD 699234 €  26,90
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