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Vijf schrijvers
op de post
Voor u: Beatrix,
van prinses
tot koningin

bij besteding vanaf e 60,-

De inhuldiging
van koning
Willem-Alexander

Prachtige postzegeluitgifte

Nederlandse
molens

Prachtige cadeaus
Speciaal voor Collect-lezers
Gratis
Postset Frans Hals
Bij uw bestelling*

Het Frans Hals Museum in Haarlem bestaat honderd jaar en dat
wordt het hele jaar gevierd. PostNL feest mee met deze postset.
De eerste vier kaarten met vier postzegelvelletjes krijgt u gratis
bij uw bestelling dit kwartaal. Spaar alle vier de sets en geniet van
de fascinerende schilderijen van een van Nederlands grootste
schilders. OP=OP

Gratis
Verzamelboek ‘Beatrix,
van prinses tot koningin’
Bij uw bestelling vanaf € 60,-*

Met het verzamelboek ‘Beatrix, van prinses tot koningin’ bewijst PostNL eer aan
onze voormalige koningin. In het boek passen vier postzegelvelletjes. Op elk
postzegelvelletje staan drie postzegels met daarop bijzondere en ontroerende
momenten uit het leven van Beatrix. Deze postzegelvelletjes maken het boek
compleet en zijn te koop voor € 9,95.
Zie ook pagina 38 in deze Collect. OP=OP

Profiteer nu van deze cadeaus en bestel snel!
*Uit Collect 76 kunt u online, telefonisch of schriftelijk bestellen. Bij uw bestelling ontvangt u gratis de postset Frans Hals.
Bestelt u voor € 60,- of meer aan munten en postzegelproducten en vóór 30 juni 2013, dan krijgt u ook het verzamelboek
‘Beatrix, van prinses tot koningin’ cadeau. Bestelt u in de looptijd van Collect 76 meer dan één keer, dan ontvangt u geen
cadeau(s) meer.
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Nederlandse schrijvers volgens ontwerper Herman van Bostelen
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Lezersactie: 10% korting in de winkel van het KrÖller-MÜller museum

Deze postzegeluitgiften kunt u verwachten

Win een halfjaarabonnement op royaltymagazine Vorsten

Luxe postsets van Margriet tot Anton Pieck

Een vorstelijke collectie

Fred Muller verzamelt gesigneerde eerstedagenveloppen

100 jaar Frans Hals Museum: oog in oog met de meester

Volgende keer in Collect*

Dag van de Postzegels 2013,
Kinderpostzegels 2013, Da’s toch een
kaart waard! 2013, 100 jaar Vredespaleis
* Collect 77 verschijnt in de week van 3 september  2013

Oranje boven!
33 jaar lang sierde het portret van koningin Beatrix
vele postzegels. Koning Willem-Alexander neemt dit
stokje nu over. Traditiegetrouw zijn er rondom de
troonswisseling dan ook diverse postzegels uitgegeven – net als in 1898 (Emma), 1948 (Wilhelmina)
en 1980 (Beatrix).
In het diepste geheim hadden wij de ontwerpen
voor de troonswisselingszegel van moeder en zoon
en de eerste officiële postzegel van koning WillemAlexander al voorbereid. Zo zaten we de dag nadat
koningin Beatrix haar aftreden bekendmaakte, al bij
het Kabinet der Koningin om de nieuwe postzegels
te presenteren!
Het ontwerp van de inhuldigingspostzegel, die is
opgebouwd uit de letters WA, vroeg enig improvisatievermogen van de ontwerpers Piet Gerards en
Maud van Rossum. Ze wisten immers nog niet voor
welke naam de troonopvolger zou kiezen: Willem IV,
Willem-Alexander of nog iets anders. Ze werkten
daarom diverse alternatieven uit.
In dit nummer van Collect leest u meer over de
nieuwe koninklijke postzegels. Maar ook over andere
nieuwe uitgiften, met thema’s als Nederlandse molens,
Nederlandse schrijvers, Grenzeloos Nederland en
Mooi Nederland Streekdrachten. Ook hier voert
oranje een beetje de boventoon…

Arno van Bijnen
Commercieel Directeur
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Ondermolen C uit Schermer

is een ‘achtkante binnenkruier’.
Meer achtergrondinfo over alle

Nederlandse molens?
Scan deze QR-code.

Nederlandse molens

Over blikvangers en
noeste werkers
17 juni 2013

Nederlandse molens spelen een heroïsche rol in
onze strijd tegen het water. Maar ook op andere
vlakken zijn ze nuttig, bijvoorbeeld bij de vervaardiging
van meel en olie. Bovendien zijn ze een plaatje om te
zien, zoals op het postzegelvel Nederlandse molens.

N

spiegelbeeld af te beelden als dat compositorisch
beter uitkomt. Dan draait hij de verkeerde kant uit,
en dat doorziet iedere molenkenner.”

Met de wind mee

Op elke staande postzegel is een specifiek molentype
te zien met een eigen kleur, tegen een heldere hemel
en een horizon die van de ene in de andere postzegel
doorloopt. De molens draaien in de leesrichting met
de ruimende wind mee, waardoor een kringvormige
spiegeling ontstaat. Ook verandert per postzegel de

og altijd staan er meer dan twaalfhonderd

positie van de wieken, wat draaiing suggereert.

molens in ons land. De tien exemplaren op

De x-stand (lange ruststand) en de plusstand (korte

het postzegelvel Nederlandse molens zijn

ruststand) van de wieken wisselen elkaar af en ver-

daar een afspiegeling van. Grafisch kunstenaar en

springen per rij: boven de molens aan het water en

klare lijn-tekenaar Joost Veerkamp reisde het hele

onder de molens midden op het land of in de stad.

land door en fotografeerde tientallen molens. Ook
sprak hij met molenaars: “Ik heb veel van hen geleerd.
Joost Veerkamp

ning dus niet naar je hand zetten door een molen in

Ook simpele dingen: ik wist bijvoorbeeld niet dat alle
molens dezelfde kant op draaien. Je kunt een teke-

Iconische molenserie

Soms koos Joost Veerkamp voor het karakter van
een molen, dan weer voor het uiterlijk schoon of de

nieuwe uitgiften 5

Reuzen en dwergen,
gebroederlijk op een
postzegelvel

De wieken van de ‘Kildonkse

Molen’, een watervluchtmolen.
Molen De Gekroonde Poelenburg

aan de Zaanse Schans is een
houtzaag-paltrokmolen.

ligging.“Molens geven het landschap iets tijdloos,

molens zijn reusachtig, spinnenkoppen zijn juist weer

verstilling. Tegelijkertijd zijn het noeste werkers.

hummeltjes. De balans kloppend krijgen was bijna

Poldermolens hebben bij voldoende wind een enor-

een boekhoudkundige uitdaging”, vertelt Joost. “Ik

me capaciteit: dat is windenergie ten top. Om het

begon in het midden. De middenmolens zijn en face

karakter te benadrukken, wilden we zo veel mogelijk

afgebeeld, die daarnaast driekwart en de buitenste

types laten zien. Dat is ook de reden waarom we

bijna en profil. Voor de doorlopende horizon moest

twee molens uit Noord-Holland hebben uitverkoren,

ik de diverse hoogtes aan elkaar knopen. Bosje verzin-

ten koste van Groningen.”

nen, boerderijtje indeuken, beetje inzoomen, en kijk:

“Ik begin in het midden”

Voor de tekenaar was de molenserie van Cor van Weele

zelfs de kleine spinnenkop past in de rij. Voor dat bosje schaam ik me, bomen vloeken met een molenbiotoop. Maar uiteindelijk gaat het om de postzegels.”

uit 1963 het ijkpunt. “Die serie is iconisch en toont aan
hoe krachtig eenvoud kan zijn. Je moet dus wel op een
andere manier te werk gaan. Een postzegelvel van tien
staande zegels is een schitterend panoramisch uitgangspunt: zoveel postzegels kunnen elkaar enorm
versterken. Als contrast had PostNL al voor portretten
gekozen, niet voor anonieme silhouetten, dat hielp
enorm. Daarbij heb ik twee van de sterkste stijl
middelen van stal gehaald: de contour en de kleur.”
Met de uitwerking kwamen de problemen. “Stelling-

Herken het moment

Aan de sfeerkleuren op de postzegels kun je de verschillende tijdstippen in een etmaal herkennen. Dit is ook terug te zien in het
Prestigeboekje ‘De dag van de molenaar’. Joost: “De postzegel
met de Grafelijke Torenmolen is bijvoorbeeld een opname van
een heldere zomernacht, terwijl de postzegel met de Kilsdonkse
Molen de stemming heeft van een zonnig middaguur.”

6 nieuwe uitgiften

Alles draait om
zijn as: de speelkaartpersonages, de
emblemen en de
typografie

technische gegevens

postZegelformaat 36 x 25 mm
Tanding
14 ½ : 14 ½
Papier
normaal met fosforopdruk
Gomming
synthetisch
Soort postzegel	velletje met tien postzegels

Drukkleuren
Druktechniek
Oplage
Drukkerij

met twee verschillende
ontwerpen
geel, magenta, cyaan en zwart
offset
110.000 velletjes
Joh. Enschedé Security Print,
Haarlem

Hartenjagen
voor Wereld Bloeddonordag
17 juni 2013 Elke dag hebben honderden mensen in ons land bloed nodig.

Gelukkig telt Nederland 400.000 bloeddonors. Zij worden
in het zonnetje gezet tijdens Wereld Bloeddonordag.

O

p het postzegelvel

bloeddruppel in de hartvorm.

doeld om de warmte en de glans

Wereld Bloeddonordag

Door donor en patiënt centraal

van een jubileum aan te duiden.

staat de relatie tussen

te stellen, krijgen ze extra aan-

Rechtsboven is de aanleiding van

bloeddonor en patiënt centraal.

dacht als de ‘ware’ helden. Net

de postzegeluitgifte vermeld:

Om die relatie te verbeelden,

zoals de edelen op de speelkaar-

Wereld Bloeddonordag 14 juni.

koos grafisch ontwerper

ten dat zijn.”

Linksonder staat de aanduiding

Suzanne Rosier voor het speelkaartconcept. “Dat viel samen

Rood, wit en warmgrijs

Nederland, het jaartal, waardeaanduiding 1 en de sorteerhaak.

Naast de logische kleur rood is

Op de andere twee hoeken van

voel over wat die relatie eigenlijk

wit gekozen om de associatie

de postzegels staan een hart en

betekent: liefde voor de mede-

met het kaartspel te versterken.

een bloeddruppel. Voor de typo-

mens is het levensreddende

De andere kleur – het warme

grafie is de ITC Avant Garde van

bloed voor de ander. Vandaar de

grijs – is afgeleid van goud, be-

Herb Lubalin uit 1968 gebruikt.

met de verbeelding van het ge-
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Kopstukken van onze
literatuur

21 mei 2013 Wie schrijft die blijft. Dat geldt zeker

voor de vijf beroemde auteurs die
op het postzegelvel Nederlandse
schrijvers zijn afgebeeld.

O

p de postzegels staan portretten van de

technische gegevens
postZegelformaat 25 x 36 mm
Tanding
14 ½ : 14 ½
Papier
normaal met fosforopdruk
Gomming
synthetisch
Soort postzegel 	velletje met tweemaal vijf
verschillende postzegels en
vijf tekstzegels zonder
frankeerwaarde
Drukkleuren	geel, magenta, cyaan en
zwart
Druktechniek
offset
Oplage
147.000 velletjes
Drukkerij	
Joh. Enschedé Security Print,
Haarlem

Nederlandse schrijvers Louis Couperus (150
jaar geleden geboren), Adriaan Roland Holst

(125 jaar), Godfried Bomans (100 jaar), Simon
Carmiggelt (100 jaar) en Gerrit Kouwenaar (90 jaar).
Ontwerper Herman van Bostelen koos voor monochrome illustraties op basis van foto’s. Elke schrijver
heeft zijn eigen pasteltint gekregen: oudroze voor
Couperus, zeeblauw voor Roland Holst, lichtoranje
voor Bomans, lichtgroen voor Carmiggelt en oker
voor Kouwenaar.

Een tafel met boeken

De schrijvers op de bovenste rij zijn op geboortejaar
gerangschikt. Dit is ook zo op de onderste rij, maar
met een ander startpunt. De achtergrondkleur van
de illustraties loopt over sommige perforaties van
de postzegels heen. De kleurvlakken worden op
kleiner formaat herhaald op de velrand, waardoor
de suggestie ontstaat van een tafel met boeken zoals
boekwinkels die etaleren. De tekstzegels zonder
waarde (in het midden) bevatten citaten van de
schrijvers. Op de velrand onderaan zijn kernachtige
uitspraken van elke schrijver opgenomen. Alle citaten
zijn gezet in de Kepler, voor de overige typografie
is de Neue Helvetica (teksten) en de Grotesque
(waardeaanduiding) gebruikt.

Download een gratis verhaal van Bomans

Ter ere van de Bomans-zegel geeft uitgever Boekerij gratis het korte verhaal
‘Pf6-e4’ van Godfried Bomans weg. Ga naar www.ebook.nl/bomans en
gebruik de code BOMANSZEGEL voor een gratis download.
U kunt daar ook de verhalen Memoires of gedenkschriften van mr. P. Bas en
Dagboek van een Gymnasiast downloaden voor de actieprijs van € 4,99 en € 1,99.

Bomans lees je met een lach.

Lees ook het profiel over de ontwerper op pagina 10.
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technische gegevens

Postzegelformaat	 36 x 25 mm
Tanding	
13 ½  : 13 ½
Papier	
normaal met fosforopdruk
Gomming	
synthetisch
Soort postzegels	drie velletjes met elk zes
postzegels
Drukkleuren	
geel, magenta, cyaan en zwart
Druktechniek	
offset
Oplage	
Vel A: 290.000
Vel B en C: elk 15.000
Drukkerij	
Joh. Enschedé Security Print,
Haarlem

Vel B: Architectuur

Vel A: Kunst

Grenzeloos
Nederland-België 2013

Vel C: Literatuur

12 augustus 2013

Nederland en België koesteren een historische band.
Op de drie postzegelvelletjes Grenzeloos NederlandBelgië is deze relatie uitgewerkt in de thema’s
architectuur, beeldende kunst en literatuur.

I

een foto van het Museum aan de Stroom (MAS) in
Antwerpen, ontworpen door het Nederlandse bureau
Neutelings Riedijk. Ook is een schets te zien van een
niet uitgevoerd ontwerp bij het KrÖller-MÜller Museum
van de Belgische architect Henry Van de Velde (zie
kader). Op 13 juli bestaat het museum op de Veluwe

eder postzegelvel bevat zes verschillende post

75 jaar, ter gelegenheid waarvan een tentoonstelling

zegels, twee per thema. Het architectuurvelletje is

te zien is met 75 topstukken uit de collectie.

gewijd aan de sporen die Nederlandse en Belgische

architecten in hun buurland hebben achtergelaten. Op
de postzegels wordt dit geïllustreerd aan de hand van

Kunstenaars en schrijvers

Onder beeldende kunst worden Nederlandse en
Belgische kunstenaars behandeld die hun land

HEnry van de velde

Op 13 september verschijnt in België een
postzegelvel met twee postzegels in
zilverdruk, ter gelegenheid van de 150ste
geboortedag van kunstenaar en architect
Henry Van de Velde. De waarde is € 6,18.
U kunt het postzegelvel bestellen via
philately@bpost.be

verlieten en naar respectievelijk het zuiden of het noorden trokken. De twee bijbehorende postzegels tonen
schilderijen van de Belg Rik Wouters (gemaakt in
Amsterdam) en van de Nederlander Jakob Smits
(gemaakt in de Kempen). Het derde postzegelvelletje
staat in het teken van literatuur en van Nederlandse
schrijvers die in België hun toevlucht zochten, en vice
versa. Op de twee postzegels is een foto afgebeeld
van een rij boeken van Nederlandse en Belgische
schrijvers, op de rug gezien.

Nieuwe uitgiften 9

Mooi Nederland 2013:
Streekdrachten

De knipmuts van Noordwest-Veluwe
21 mei 2013

D

e knipmuts, die op deze postzegel te zien is, is

foto’s zijn van links naar rechts te zien: de dorpskerk

een nauwsluitende hoofdtooi met een afhan-

aan de Dorpsstraat in Nunspeet, een oude prentbrief-

gende strook in de nek. Deze muts werd op

kaart met drie Geldersche vrouwen in klederdracht,

de Noordwest-Veluwe op zondag en bij gelegenhe-

een met riet gedekt locomotiefhuisje (nu in het

den gedragen. Bij de fraaiste en kostbaarste mutsen

Nederlands Openluchtmuseum) en een vrouw uit

heeft de nekstrook aan de onderkant handgekloste

Nunspeet met droefmuts, een muts die rond 1920 in

kant en is er doorgestopte tule in verwerkt. Op de vier

de mode kwam als netjes voor door de week.
technische gegevens

postZegelformaat 20,8 x 25,3 mm
Tanding
14 ½ : 14 ¼
Papier
normaal met fosforopdruk
Gomming
synthetisch
Soort postzegel	vijf velletjes met elk vijf

dezelfde postzegels en een
verzamelvelletje met vijf
verschillende postzegels
Drukkleuren	geel, magenta, cyaan en
zwart
Druktechniek
offset
Oplage
Noordwest-Veluwe: 85.000
velletjes
verzamelvel: 287.000 velletjes
Drukkerij	
Joh. Enschedé Security Print,
Haarlem

Verzamelvel Streekdrachten
21 mei 2013

H

et verzamelvel brengt alle vijf hoofdbedek-

vrouw uit Staphorst in werkdracht aan de wastobbe,

kingen uit de serie streekdrachten bijeen.

de dorpskerk aan de Dorpsstraat in Nunspeet

De foto’s op de achtergrond tonen van links

(Noordwest-Veluwe), een vrouw uit Walcheren met

naar rechts: de haven van Spakenburg, een vrouw in

kaphoed, oorijzer, opvallende voorhoofdsnaald en een

Spakenburger dracht, een aanzicht van typisch Marker

ketting van bloedkoraal en tot slot een portret van een

huizen, een hedendaagse foto van een jonge vrouw in

jonge vrouw uit Walcheren met langettemuts, krullen-

Marker dracht met de zogeheten meisjesmuts, een

de oorijzeruiteinden en een granaten halssnoer.
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Van ‘kronkels’ naar de Prins der Dichters

Vijf schrijvers
op de post
PostNL eert vijf beroemde
Nederlandse auteurs met
een bijzonder geboortejaar
in 2013. Grafisch ontwerper
Herman van Bostelen maakte
de vertaalslag naar een
indrukwekkend postzegelvel.

Wat heb je zelf met het thema
Nederlandse schrijvers?

“In 2002 mocht ik ook al twee zakenpostzegels ontwerpen. Het is een eer om nu voor de tweede keer
gevraagd te worden. En het thema past goed bij mij.
Al vanaf de middelbare school lees ik veel. Ik heb altijd
literatuur binnen handbereik. Daarnaast maak ik veel
omslagen voor uitgeverijen. Ik ben dus redelijk thuis
in wat er op literair gebied gebeurt. De gekozen schrijvers ken ik natuurlijk en sommige van hun boeken
staan bij mij in de kast.”
Een studie in portretten.

Herman van Bostelen ontwerpt
boekomslagen en affiches.

Hoe ben je te werk gegaan?

foto’s heb ik per schrijver de beste ele-

“Voor de portretten heb ik eerst be-

menten van het gelaat geselecteerd.

staande foto’s en tekeningen verza-

Op de computer heb ik daar collages

meld. Het mooist vond ik het om een

van samengesteld en die als een soort

eenheid te creëren. Dat viel echter niet

vlekkenpatroon op kalkeerpapier

mee, omdat het beschikbare materiaal

afgedrukt. Vervolgens ben ik met de

uit verschillende periodes dateert, met

hand de contouren van het gezicht

verschillende fotografiestijlen en leef-

gaan schetsen. Die zijn weer in de

tijden. Dus ben ik met fotografische

computer gescand en bewerkt, met

illustraties gaan werken. Uit stapels

monochrome illustraties als resultaat.”

Profiel 11

Waren er voorbeelden?

zat steeds het beeld van de boeken-

“Nee, ik heb puur mijn eigen idee ge-

tafels die je in boekwinkels ziet.

volgd. Al is het natuurlijk wel zo dat je

Daarnaast ben ik geïnspireerd door de

altijd naar referentiepunten zoekt.

boekomslagen uit de jaren ’60 en ’70,

Voor mij waren dat boekomslagen, typo-

zoals voor de serie Privé-Domein van

grafie en illustraties. Ik wilde het hele

de Arbeiderspers. Een sfeer die niet

ontwerp op een suggestieve manier

vreemd is aan het literaire, maar die

laten aansluiten bij wat je als boeken

ik in dit postzegelvel wel vertaald heb

kunt ervaren. Vaag in mijn achterhoofd

naar het moderne.”

Couperus kwam gespiegeld
op de postzegel.

Steeds fijnslijpen.

Herman bewerkt Bomans op de Mac.

Welke drempels kwam je tegen
en hoe heb je die overwonnen?

“Ik vond de beginfase vrij lastig. Je kent het
werk van de schrijvers wel een beetje, maar
hoe kies je nu teksten die op een postzegel
passen én representatief zijn? Daarom heb
ik me voor de citaten en aforismen zo breed

Ken uw klassieken.

mogelijk ingelezen. De uiteindelijke keuze is
het resultaat van samenwerking. Enerzijds met
Ferdi Sieben van PostNL, een groot kenner van
de Nederlandse literatuur. Anderzijds met de
erven en de uitgevers van deze schrijvers.
Zij weten natuurlijk als geen ander wat nu echt
kenmerkend is voor een bepaalde schrijver.
Ook de portretten veroorzaakten de nodige
hoofdbrekens, omdat het even duurde voordat
ik wist welke aanpak ik zou volgen. Maar ach,

De één draagt de eretitel
Prins der Dichters
(Adriaan Roland Holst).
De ander is vermaard
om zijn korte verhaaltjes
oftewel ‘Kronkels’
(Simon Carmiggelt)

een opdracht die zonder drempels verloopt,
is lang niet zo interessant.”

Elke schrijver z’n eigen pasteltint.

Wat vind je van het resultaat?

“Het leuke aan deze opdracht was dat je niet precies
wist wat het resultaat zou worden. Meestal ontstaat
tijdens een gesprek al het eerste beeld, maar hier
ging het om een langdurig proces, met veel onderzoekwerk, waarbij de redactie zowel beeldend als
inhoudelijk een belangrijke rol speelde. Het resultaat
is min of meer zoekend tot stand gekomen, organisch
bijna. De verrassing is voor mij daarom groter dan
bij andere opdrachten. Ik ben erg tevreden – het is
een mooi en spannend vel geworden, met veel informatie, helder gerangschikt op een klein oppervlak.”
Bestel ‘Nederlandse schrijvers’ op pagina 33.
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Beatrix en Willem-Alexander
wisselen een blik: het stokje
wordt overgedragen

postZegelformaat
Tanding
Papier
Gomming
Soort postzegel
Drukkleuren
Druktechniek
Oplage
Drukkerij

technische gegevens
40x30 mm
14 : 13 ¼
normaal met fosforopdruk
synthetisch
velletje met vijf
dezelfde postzegels
rood en zwart
offset
Beatrix: 250.000
Willem-Alexander: 250.000
Joh. Enschedé Security Print,
Haarlem

Wisseling van de wacht
25 maart en 21 mei 2013 Nederland was in de ban van de troonswisseling op 30 april

M

2013. Twee nieuwe postzegelvelletjes weerspiegelen de innige
band tussen moeder en zoon.

eike Nip van Ping-

Willem-Alexander (21 mei) krijgt

inhuldiging is tegelijkertijd een

periode. De zilveren achter-

pong Design kreeg de

de foto van zijn inhuldiging, in

waardig moment, wat door de

grond van de Willem-Alexander

eer om twee postze-

wit en zilver. De profielfoto van

achtergrondfoto, de kleding en

postzegels legt het accent op

gelvelletjes Troonswisseling te

koning Willem-Alexander, in de

de gelaatsuitdrukking wordt

verjonging en vernieuwing. Het

ontwerpen. Het velletje met de

tinten wit en oranjerood, is ge-

benadrukt.” Het kleurgebruik is

oranjerood en konings-blauw

vijf postzegels van koningin

maakt door Goos van der Veen

symbolisch. Zo duidt het goud

vormen samen met het wit de

Beatrix (25 maart) heeft als

(Hollandse Hoogte, 2008). De

op het vel van de Beatrix

kleuren van de Nederlandse

achtergrond de foto van haar

koning kijkt links de postzegel uit.

postzegels op een afgeronde

vlag. Een plechtig eerbetoon.

inhuldiging op 30 april 1980,
in wit en goud (Spaarnestad
Photo, 1980). De profielfoto

Een waardig moment

Meike heeft bewust voor lachen-

Oranje in echt zilver!

van koningin Beatrix, in de tin-

de portretten gekozen: “Een

ten wit en koningsblauw, is ge-

troonswisseling is immers een

postzegel uit. Hierop ziet u een dubbelportret van

maakt door Frans Vanderlinde

feestelijke gebeurtenis. Het is

koningin Beatrix en koning Willem-Alexander en de

(ANP, 1995). De koningin kijkt

niet zo dat ze door te lachen uit

datum van de troonswisseling, 30 april 2013. Bestel dit

rechts de postzegel uit.

hun rol vallen, maar dat juist

collector’s item nu voor slechts € 7,70 met de bestel-

De achtergrond van het velletje

daardoor hun persoonlijkheid

kaart achterop deze Collect of via www.collectclub.nl

met de vijf postzegels van koning

sterker naar voren komt. De

PostNL brengt ook een zilveren 3D Troonswisselings-

nieuwe uitgiften 13

Het monogram van
Willem-Alexander
1 mei 2013 Ook voor drie eerdere inhuldigingen (1898, 1948, 1980) werden

speciale postzegels uitgegeven. Nu is het de beurt aan
koning Willem-Alexander, die op 30 april 2013 de troon besteeg.

D

e nieuwe Inhuldigingspostzegels verschillen

postzegels elk een eigen gezicht. Over het monogram

wel iets van hun voorgangers: ze zijn kleiner,

heen is de naam Willem-Alexander te lezen, met de

zelfklevend en het ontwerp is typografisch.

datum van inhuldiging en de bestemming Nederland,

Er staat een sterk uitvergroot monogram op van de

alles in kleinkapitalen. De letters van het monogram

eerste twee initialen van koning Willem-Alexander.

zijn in kapitaal gezet.

De postzegel met waardeaanduiding 1 heeft de kleuren van de Nederlandse vlag met een rode initiaal W,
een witte achtergrond en een blauwe initiaal A. Op de

Dubbele naam

Beide Inhuldigingspostzegels zijn ontworpen door

postzegel met waardeaanduiding 2 staat hetzelfde

Piet Gerards en Maud van Rossum van Piet Gerards

monogram afgebeeld, maar dan met een blauwe initi-

Ontwerpers uit Amsterdam. Piet Gerards: “PostNL

aal W en een groene initiaal A. Zo krijgen de twee

wilde graag een typografische oplossing voor deze
toch wel unieke postzegel. Dat plaatste ons voor
een dilemma. Want op dat moment was nog niet
bekend voor welke naam de troonopvolger zou
kiezen: Willem IV, Willem-Alexander of misschien nog
anders. Ook wist niemand op welke datum de troonswisseling zou plaatsvinden. Wij gokten op WillemAlexander, maar hielden een alternatief achter de
hand. De dubbele naam bood de gelegenheid met
een monogram te gaan werken. Het basisconcept
was razendsnel bedacht – daarna zijn we intensief
met kleuren en letters gaan experimenteren.”

technische gegevens

postZegelformaat 20,8 x 25,3 mm
Tanding
slitvorm
Papier
fosforescerend papier met

fosforopdruk

Gomming
zelfklevend
Soort postzegel 	twee verschillende semi-

permanente postzegels
 aarde 1: rood, blauw
w
en zwart
waarde 2: blauw, groen
en zwart
Druktechniek
diepdruk
Oplage
waarde 1: 4.117.000 velletjes
waarde 2: 508.000 velletjes
Drukkerij	
Walsall Security Printers,
Engeland
Drukkleuren

Blauw verwijst naar watermanagement,
groen naar duurzaamheid

14 nieuwe uitgiften

De eerste schetsen
waren afgeleid van
olympische ringen,
badmutsen en ballijnen

technische gegevens

postZegelformaat 36 x 25 mm
Tanding
14 ½ : 14 ½
Papier
normaal met fosforopdruk
Gomming
synthetisch
Soort postzegel	velletje met 10 verschillende
Drukkleuren
Druktechniek
Oplage
Drukkerij

postzegels
geel, magenta, cyaan en zwart
offset
175.000 velletjes
Joh. Enschedé Security Print,
Haarlem

Een vrolijk tableau
			 vol zwemplezier
12 augustus 2013 De zwemsport kent veel verschijningsvormen: van waterpolo tot

O

schoonspringen. Bij de 125-jarige Koninklijke Nederlandse
Zwembond (KNZB) zijn ze nagenoeg allemaal ondergebracht.

p het postzegelvel 125 jaar Koninklijke Nederlandse

tien typerende zwembadsituaties. De tien foto’s op de postzegels

Zwembond staan afbeeldingen van mensen die voor hun

zijn zodanig bewerkt dat het beeld uit donkere en lichte vlekken is

plezier of als sporter zwemmen. Voor grafisch ontwerper

opgebouwd. De golfstructuur loopt ook door naar de laag op de

Katja Hilberg staat een zwembad voor beweging, levendigheid en

velrand: de zwembadfoto uit de jaren vijftig van de 20ste eeuw.

plezier. Katja: “Maar ook voor het weerkaatsen van stemmen, het
steeds veranderen van kleuren, de gelaagdheid die ontstaat door
het bewegen van zwemmers in golvend water, het spel van het

Hoge duikplank

Bij de verdeling van de beelden liet Katja zich leiden door beweging.

voortdurend schitterende licht op water en tegels. Die emotie wil

“Opnames van dichtbij en veraf wisselen elkaar af. Verder heb ik

ik met deze KNZB-postzegels overbrengen.”

gevarieerd met de hoeveelheid zwembadwater op elke postzegel.

Golven

Natuurlijk is naar de inhoud gekeken. Zo staan de drie postzegels die
met duiken te maken hebben in de buurt van de hoge duikplank op

Het ontwerp heeft verschillende lagen. De basis is een structuur van

de velrand. Ook de postzegel linksboven lijkt over te lopen naar de

golven, bestaande uit de gestrekte lichamen van afwisselend zwem-

velrand. En de postzegel met kinderen die zwemles krijgen, het begin

mers en duikers. Deze structuur mengt zich op de postzegels met

van alles, staat stevig in het midden op de onderste rij.”

UNIEKE
2000
KONINKLIJKE
COLLECTIE
Slechts

PostNL start een bijzondere serie met aandacht voor de

mooie map met interessante achtergrondinformatie. De

Koninklijke Echtparen tijdens 200 jaar Koninkrijk der

hele serie bestaat uit 8 delen (€ 9,95* per deel). U kunt nu

Nederlanden. Prachtige postzegels van onze koningen en

een abonnement nemen, zodat u zeker weet dat u geen deel

koninginnen, maar ook van hun echtgenoten. De postzegels

mist. Bovendien ontvangt u bij een abonnement de schitte-

van elk Koninklijk Echtpaar worden gepresenteerd in een

rende bewaarbox ter waarde van € 19,95 geheel gratis!

Kijk op de abonnementenkaart achter in deze Collect
of ga naar www.postnl.nl/echtparen.

* exclusief € 2,95 administratie- en verzendkosten

exemplaren
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Agenda
Hele jaar door
Het Boekenfestijn
Op zoek naar
Nederlandse schrijvers?
Het Boekenfestijn is een
gratis consumentenbeurs
met meer dan een miljoen nieuwe boeken. De
beurs is elke maand in
een andere stad te vinden. U vindt de agenda op
www.boekenfestijn.com
25 april t/m 30 juni 2013

Gratis postzegelvelletje Titanic II

Branding Beatrix
Tentoonstelling over het
‘merk’ Beatrix (zie pagina

In 2012 gaven meer dan 40 posterijen postzegels uit om de Titanic-

hiernaast). Voor meer

ondergang, 100 jaar eerder, te gedenken. Uitgeverij DAVO heeft hiervan een

informatie kunt u kijken

prachtig geïllustreerd verzamelboek gemaakt. Het boek is in het Engels ge-

op www.muscom.nl

schreven en telt meer dan 100 pagina’s. Bestelt u nu dit prachtige boek, dan
krijgt u de Persoonlijke Postzegels Titanic II erbij cadeau! Zie pag 41.

7 april t/m
22 september 2013

Zeehond online bestelbaar

Vincent is back
In het Kröller-Müller

In de postzegelserie

Museum is de ten-

Zoogdieren komt op

toonstelling Vincent

22 april de Zeehond uit.

is back deel II te zien.

Deze postzegels zijn vanaf

Onder de titel ‘Land

deze datum online te bestel-

van het licht’ toont

len via www.collectclub.nl.

het museum de

of via de bestelkaart bij

beroemde en kleurrijke werken die Van Gogh

deze Collect. Wilt u ze liever

tijdens zijn verblijf in Frankrijk maakte. Zie ook

bij Bruna kopen, dan kan

www.kmm.nl/exposition

dit vanaf 15 juli 2013.

Stem op uw favoriete
Europapostzegel 2013!

Nieuwe cover voor Collect

Het is u vast al opgevallen dat het omslag
van Collect is veranderd. Na de 75ste

Postauto’s zijn dit jaar het thema voor de

editie was het moment gekomen om

Europapostzegels. Alle Posteuroplanden hebben

Collect een fris, nieuw uiterlijk te geven.

dit op hun eigen manier ingevuld. Maar wat is nu

Wat meteen opvalt, is het gebruik van één

uw favoriete Europapostzegel 2013? U kunt kie-

grote aansprekende foto en het ontbreken

zen uit vele inzendingen, waaronder uit Bulgarije,

van het inhoudsblok dat onderaan stond.

Cyprus, Isle of Man en natuurlijk Nederland. Wilt

Het effect daarvan is dat Collect veel meer

u meestemmen? Ga dan naar www.posteurop.

het uiterlijk krijgt van een tijdschrift, dan

org/europa2013, vul uw gegevens in en vink de

van een brochure. Mede om die reden

postzegel van uw keuze aan. We zijn benieuwd!

heeft het PostNL-oranje in de achtergrond,
plaatsgemaakt voor een neutraal wit.

kort nieuws 17

Gouden Jaarboek

Er zijn nog maar vijf
exemplaren van het gouden
Jaarboek. Pak nu uw kans en
bestel dit boek! Kijk snel op
pagina 41. Op = op!

een familiebedrijf met passie voor dieren

Collect 75
prijzenfestival

In Collect 75 vierden we feest! En dat
hebben ook onze klanten geweten.
75 klanten hebben € 75 bestedings
tegoed bij Collect Club gekregen. Ook
de prijsvraag was een groot succes.
Vele inzendingen kwamen binnen!
Het goede antwoord was Willem
Drees. De onderstaande prijswinnaars
zijn intussen allemaal geïnformeerd.

Onder de titel Branding Beatrix schenkt

frankeerzegels van 1898/1899

het Museum voor Communicatie in

(Wilhelmina), 1948 (Juliana),

Den Haag aandacht aan de manier

1980/1981 (Beatrix) en de ontwerpen

waarop onze koningin in de afgelopen

voor de inhuldigingspostzegel voor

33 jaar als merk naar buiten is gebracht.

koning Willem-Alexander. Van 25 april

Te zien zijn onder meer de ontwerpen

tot en met 30 juni 2013. Kijk voor

van de inhuldigingspostzegels en

meer informatie op www.muscom.nl

Kinderpostzegels van Anton Corbijn

Fotograaf Anton Corbijn verzorgt
dit jaar de afbeeldingen voor de
Kinderpostzegels. Voor de 65e editie
van de actie fotografeerde Corbijn
kinderen die deelnemen aan een
onderwijsproject in Ethiopië. Het
thema is dit jaar ‘Laat alle kinderen
leren’. De Kinderpostzegels worden
eind september gepresenteerd.

Boek 1001 vrouwen

E. Brandwagt, Hengelo • A. Tielen, Terheijden
• C. Heemskerk, Vlissingen • E. Moolenburgh,
Amersfoort • Y. Michiels, Valkenswaard
• A. Roos-Brouwer, Spijkenisse

Boek Burgers’ Zoo

A. van Dijk-Geurts v. Kessel, Zeeland • R. Veltrop,
Almere • C. Flore, Eerbeek • J. Terpstra, Vlissingen
• G. J. Oppenhuizen, Arnhem

Gesigneerde Kinderpostzegels 2012

L.C.M. van Gog, Milheeze • J. W. Dutmer, Dwingeloo
• H. van Beusekom, Langenboom • G. Dekker,
Kortenhoef • W.H. de Vree, Spijkenisse • Th. Valize,
Venlo • P. Diepenhorst, Bergambacht • J.P. van der
Wiel, Pijnacker • C. Vijverberg, Berkel en Rodenrijs
• H. J. Stevens, Amsterdam • J. Groeneveld,
Harskamp

10%
korting

Ander papier
De eerste oplage inhuldigings-
postzegels met waarde 1 is geVanaf de tweede oplage verandert

in de
museumshop

dit. Dan zal er gedrukt worden

Knip deze bon uit en lever deze

op papier waarna de postzegels

in bij aanschaf van een product

worden voorzien van een L in

uit de museumshop!

fosfor. Zeer waarschijnlijk zullen

Openingstijden:

deze postzegels vanaf medio juli

di t/m zo van 10.00 tot 17.00 uur.

drukt op papier met fosforcoating.

te koop zijn.

Zie ook www.kmm.nl

deze bon is geldig tot 22 september 2013

Zoo

Het merk Beatrix

✁

Burgers’
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PostNL Postkantoren,
voor al uw postzaken
Van postzegels kopen tot pakketten en aangetekende brieven versturen: bij de Postkantoren
in winkels kunt u terecht voor alle postzaken. U komt ze overal tegen, zoals in supermarkten
en boekwinkels. Met maar liefst 2.600 Postkantoren is er altijd een dichtbij!

zwart = 30/30/30/100 CMYK

Cadeaubonnen

Op zoek naar een geschikte cadeaubon? Bij alle Postkantoren
vindt u een uitgebreid assortiment, zoals de VVV Cadeaubon,
de Nationale Bioscoopbon en
de Fashioncheque.

Pakketten

Aangetekende
post

Altijd in de buurt

Heeft u waardevolle post waar-

allerlei handige plaatsen. In

2.600 Postkantoren kunt u uw

bij u extra zekerheid nodig

supermarkten zoals Jumbo

regelen op plekken waar u

pakket versturen: groot, klein,

heeft? Deze post verstuurt u

bijvoorbeeld, en in kantoor-

toch al komt om uw bood-

aangetekend en voor bestem-

dan het beste aangetekend.

vakhandels zoals Bruna en

schappen te doen.

mingen binnen of buiten

Net als alle andere post ver-

Primera. U herkent ze aan de

De Postkantoren hebben

Nederland.

stuurt u aangetekende brieven

PostNL lichtbak aan de gevel.

bovendien net zulke ruime

en pakketten ook gewoon op

Kijk op postnl.nl/locatiewijzer

openingstijden als de winkel

het Postkantoor.

of download de PostNL app,

waarin ze zitten. U kunt er

voor de openingstijden en

dus ook ’s avonds en op

het assortiment van het

zaterdag terecht.

Iets op internet besteld en dat
wilt u retour sturen? Bij alle

U vindt de Postkantoren op

Postkantoor bij u in de buurt.
Vind het dichtstbijzijnde Postkantoor op www.postnl.nl/locatiewijzer

Handig!

U kunt al uw postzaken dus

service 19

Postzegeluitgiften
tweede helft 2013*
Jaarcollectie
Postzegeluitgifte
125 jaar KNZB

Jaarcollectie

postzegel

Prestige

Postzegel-

Eerstedag-

postzegels

velletjes

boekjes

mapjes

enveloppen

€ 4,29

€ 5,68

€ 3,21

€ 4,20

€ 6,75

€ 8,75

€ 2,67

€ 3,65

€ 4,29

€ 5,68

€ 3,21

€ 4,20

€ 3,21

€ 2,04

€ 4,86

€ 5,91

€ 7,25

€ 8,80

€ 5,05

€ 4,63

€ 5,05

€ 3,63

€ 5,37

€ 4,20

€ 5,40

12 augustus 2013

Grenzeloos
Nederland - België

€ 5,70

Da’s toch een kaart
waard!

€ 0,54

12 augustus 2013

€ 1,62

9 september 2013

100 jaar Vredespaleis

€ 5,40

€ 9,95

9 september 2013

Dag van de Postzegel
18 oktober 2013

Kinderpostzegels 2013
4 november 2013

Decemberzegels 2013

€ 0,54

€ 5,40

19 november 2013

Permanente postzegels
Koning Willem-Alexander

30 november 2013

200 jaar Koninkrijk

30 novemb er 2013

€ 0,54

€ 5,40

€ 1,08

€ 5,40

€ 0,95

€ 4,75

€ 2,16

€ 10,80

€ 9,95

* Deze postzegeluitgiften behoren tot het officiële uitgifteprogramma. Alle overige postzegeluitgiften vallen hierbuiten. Prijswijzigingen voorbehouden

Postzegelpakketten

van Nederland
Tot 30 juni 2013 bieden wij
u 40% extra korting op onze
gunstige prijzen.

Van € 5,50
Prijs slechts € 3,00
Bestelnummer 39563

Nederland - 500 verschillende

Van € 12,25
Prijs slechts € 7,00
Bestelnummer 39564

Nederland - 1500 verschillende

Van € 107,00
Prijs slechts € 64,00
Bestelnummer 39566

Nederland - 300 verschillende

Nederland - 1000 verschillende

Van € 42,75
Prijs slechts € 25,00
Bestelnummer 39565

Nederland - 2000 verschillende

Van € 275,00
Prijs slechts € 160,00
Bestelnummer 39567

Nederland
aanbieding!
26 postfrisse blokken

Speciale aanbieding: u betaalt slechts
de uitgifteprijs van 101 gulden. Dit pakket bevat verschillende goede blokken,
met cataloguswaarden tot 8 euro!
Bestelnummer 38641

Prijs slechts

20

€ 46,00

Postbus 8703 - 3009 AS - Rotterdam T 010-820 0 870
info@collectwereld.nl • www.collectwereld.nl
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		 Puzzel mee en win een

halfjaarabonnement
		op Vorsten
Vul de goede antwoorden in. Gelijke getallen zijn gelijke
letters. Bij juiste invulling leest u in de gekleurde kolom de
oplossing.  Stuur uw oplossing vóór 18 juni 2013 naar:
PostNL Collect Club, Postbus 776, 9700 AT Groningen.

Filippine

Vul de goede antwoorden in. Gelijke getallen zijn gelijke letters. Bij juiste invulling leest u in de gearceerde kolom de oplossing.

bescherming

4

4

2
3

puzzelprijs:

de functie van iemand
overnemen
Onder de
goede inzendingen ver

bode

royaltyblad van Nederland. Met

respect

van het laatste royaltynieuws uit

11

1

5

Vorsten blijft u altijd op de hoogte

7

9

11

8

9

10

13

13

7

2

1

7

4

4

3

6

binnen- en buitenland. Een half-

geëngageerdheid

groep musici

15

4

op Vorsten, het enige echte

10

jaarabonnement omvat 6 nummers.
Veel succes!

7

1

4

3

13

15

8

echtgenoot van Juliana

kunstzinnig

9

Winnaars

10

stedengidsen
uridische opleiding

Dit zijn de 10 prijswinnaars van de

vrouw van de vorst
puzzel uit Collect 75. Zij winnen een
stedengids 100% Brugge of een
stedengids 100% Keulen.

11

14

3

12

15

4

3

12

11

2

4

4

6

14

12

2

13

8

7

11

2

8

5
1

8
3

8

4
4

4

7

4

6

2

3

5

5

5

4

7
© DENKSPORT PUZZELBLADEN

J.Kristelijn, Brouwershaven •
A.Obbens, Utrecht • J.Mark, Leiden
• H.P.A. Blommendal, DriebergenRijsenburg • A.C.M. van der Geest,
Hellevoetsluis • J.J. van der Zande,
Vorden • M.M.J. van der Kooij,
Rotterdam • A. van Vugt,
Maren-Kessel • Mw L. Krayenbrink,
Amsterdam • F.K. van Spall, Winkel

1 bescherming
2 sierlijk
3 	de functie van
iemand overnemen
4 regering
5 bode
6 respect

7 geëngageerdheid
8 groep musici
9 	echtgenoot van
Juliana
10 kunstzinnig
11 juridische opleiding
12 vrouw van de vorst

denksport puzzelbladen

regering

loten we een halfjaarabonnement

7

c

sierlijk

1

1
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Persoonlijke Postzegels
Zoogdieren in Nederland Edelhert
12 Augustus 2013  

Het edelhert (Cervus elaphus) is het grootste landzoogdier van Nederland. Het heeft een schofthoogte
van gemiddeld 110 cm en heeft in de zomer een roodbruine vacht, die in de winter grijsachtig bruin is. Alleen
het mannetje draagt een gewei, dat in volgroeide
staat wel 8 tot 13 vertakkingen heeft. De complete
serie van 36 Nederlandse zoogdieren is alleen verkrijgbaar via een abonnement, via www.postnl.nl/
zoogdieren en de bestelkaart in deze Collect. Het
postzegelvel van het edelhert met gratis bewaarblad
is los te bestellen voor € 5,40 bij Collect Club.

Persoonlijke Postzegel
750 jaar Wageningen
12 april 2013

Wageningen kreeg 750 jaar geleden stadsrechten.
Als woonplaats is het waarschijnlijk in de 12e eeuw

Postset 75 jaar Margriet

ontstaan. Later werd het een belangrijke handels
haven en vesting. Tegenwoordig kennen we
Wageningen vooral als universiteitsstad, vanwege de

31 mei 2013

Landbouwhogeschool (tegenwoordig Wageningen

De mooiste covers uit 75 jaar Margriet hebben een plekje gekregen op de

Wageningen bekend als Stad der Bevrijding: in Hotel

zes postsets die in 2013 worden uitgegeven. Na de categorieën mode en

De Wereld capituleerde het Duitse leger in 1945. Het

culinair verschijnt nu de derde postset, met als thema gezin. Nostalgie ten

postzegelvel 750 jaar Wageningen verenigt heden en

top! Elke postset bevat drie postzegels en drie wenskaarten en kost € 4,95.

verleden en kost € 1,95.

Universiteit en Researchcentrum, WUR). Verder is

persoonlijke producten 23

Aanvullingsset
op boek Beatrix, van prinses
tot koningin
Bij het boek Beatrix 75 jaar is ook een postzegelset uitgegeven die
daar naadloos op aansluit. De postzegelset bestaat uit vier postzegelvelletjes van drie postzegels en vier klemstroken. Met de
klemstroken kunt u de postzegelvelletjes in het boek aanbrengen.
Zie ook pagina 38. De
postzegelset kost € 9,95.

Postset 100 jaar PSV
13 mei 2013

Voetbalclub PSV bestaat 100 jaar en heeft vele iconen voort
gebracht. 13 van deze legendarische PSV’ers zijn door kunstenaar
Harold Aspers op 12 doeken vereeuwigd (de gebroeders Van de
Kerkhof delen een doek). Deze portretten zijn verwerkt in vier postsets, waarvan nu de derde verschijnt met daarop Jan van Beveren,
Ruud van Nistelrooy en Romário de Souza Faria. De postset bevat
drie postzegels en drie wenskaarten en kost € 4,95.

Postset Koninklijke Smilde
13 mei 2013  

Koninklijke Smilde groeide in 150 jaar uit van slagerij en

en zesde generatie werkzaam bij Smilde Bakery, Smilde

vetsmelterij tot vooraanstaand producent van voedings

Foods en Smilde Natura. Om het 150-jarig bestaan te vieren

middelen. Sinds de oprichting, door Arend Smilde in 1863, is

is een speciale postset uitgegeven, bestaande uit drie post-

het altijd een familiebedrijf gebleven. Inmiddels zijn de vijfde

zegels en drie wenskaarten, voor de prijs van € 4,95.

24 persoonlijke producten

Luxe Postset
Anton Pieck: Varen
13 mei 2013  

Anton Pieck wist vervlogen tijden sfeervol tot leven
te brengen met zijn nostalgische prenten. De postset Varen neemt u mee naar de tijd van de trekschuit
en het jaagpad. Ook waant u zich even op de kade
van monumentenstad Zierikzee, waar een zeilschip
de Havenpoort nadert. Elke set uit de Anton Pieckserie bestaat uit drie postzegels en drie wens
kaarten. Met de bijbesloten kaart kunt u een
abonnement nemen, waarna u de opberghoezen
gratis krijgt. De prijs per set is € 4,95.

Postset
Zeehelden
13 mei 2013  

Michiel de Ruyter (Vlissingen, 1607)
is de derde zeeheld in de 12-delige
serie ‘zeehelden’. Hij is vooral bekend
geworden door zijn rol in belangrijke
zeeslagen tegen Spanjaarden,
Fransen, Engelsen en kapers. Zijn
bekendste wapenfeit is de tocht naar
Chatham in Engeland. Bij zijn dood
(1676) werd De Ruyter in heel Europa
als de grootste admiraal van zijn tijd
gezien. Bij deze postset zit een kaart
om een abonnement af te sluiten. U
ontvangt dan de opberghoezen gratis.
Elke postset bevat drie postzegels en
drie wenskaarten en kost € 4,95.

munten 25

Koninklijke geschiedenis
						
op munten
Het Koningstientje

S

amenbindend, vertegenwoordigend en aanmoedigend;
zo ziet Koning Willem-Alexander het Koningschap. Deze

elementen vormden de richtlijn voor het ontwerp van

het Koningstientje van de hand van Broersen & Lukács. De

voorzijde toont deels de vaandeltekst ‘Je Maintiendrai’ en een
baldakijn dat een theater suggereert met Willem-Alexander in de
schijnwerpers. De keerzijde van de munt verschaft een blik vanachter de coulissen op het publiek, aan wie Willem-Alexander zijn
eed aflegt. Het Koningstientje (maximum oplage 12.500 stuks)
wordt geleverd in een luxe pop-up verzamelverpakking met informatie over de munt en kost € 49,95.

Speciale
herdenkingsmunten

De eerste munt van Koning WillemAlexander, de Koningsmunt, verschijnt in
meerdere varianten. Kijk voor deze, én voor
andere muntuitgiften op www.muntnl.nl

Proofset 2013 Nederland

D

e Proofset 2013 is het tweede deel in de serie ‘Nederlands Wereld
Erfgoed’. Met als thema Rijksmonumenten in Nederland staat het
Koninklijk Paleis in Amsterdam centraal. De complete set bestaat uit

alle acht Nederlandse euromunten én de speciale 2 euromunt die in het teken
staat van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden. Deze 2 euromunt, die op

30 november uitkomt en aan u zal worden nageleverd, is de eerste 2 euromunt
met het portret van onze nieuwe koning Willem-Alexander. De Proofset 2013 is
verpakt in een luxe verpakking en wordt geleverd met een certificaat van echtheid.
De set is slechts beschikbaar in een oplage van 5.000 stuks en kost € 62,50.

26 varia

Frans Hals
Meester in ‘snapshots’
Het Frans Hals Museum bestaat honderd jaar. Met een bijzondere
tentoonstelling staat Frans Hals volop in de belangstelling. Ook een luxe
postset brengt een hommage aan de 17e eeuwse schilder.

F

Lachende jongen,

rans Hals geldt als één van de Oude Hollandse

ca. 1625, olieverf op

Meesters. Hij is vooral bekend van zijn portret-

paneel, 30×45 cm.

ten; als geen ander wist hij gezichtsuitdrukkin-

gen te vangen – een lach, een steelse blik. “Onze tentoonstelling ‘Frans Hals. Oog in oog met Rembrandt,
Rubens en Titiaan’ zet Frans Hals tussen tijdgenoten
en voorgangers”, vertelt Monique van Royen van het
Frans Hals Museum. “Het is een unieke gelegenheid
om het werk van Hals met eigen ogen te zien naast
meesterschilders als Titiaan, Rembrandt, Rubens, Van
Dyck en Jordaens.”

Als foto’s

De postset Frans Hals: Luitspeler bestaat uit een postzegelvel en vier ansichtkaarten. Hierop zijn vier schilderijen van Frans Hals verwerkt: De luitspeler, Twee
lachende jongens, Vergadering van officieren en on-

Hals onder de aandacht van het grote publiek te

derofficieren van de Cluveniersschutterij en het

brengen. Zijn werk, uitblinkend in lichte, vluchtige

Banket van de officieren. “Frans Hals schilderde op de

poses en mimiek, is voor de kunstgeschiedenis van

ruwe manier: met losse, virtuoze penseelstreken kon

groot belang. Dat moet getoond worden!”

hij een schilderij in één keer opzetten. Hij wist portretten daarbij zo levendig en echt neer te zetten, dat het
wel foto’s lijken, snapshots. Voor de 17e eeuw was dat

Postset en meer

De postset Frans Hals: Luitspeler is de eerste uit een

revolutionair.”

reeks van vier. Elke postset bestaat uit een postzegel-

De postset doet de afgebeelde schilderijen recht,

vel en vier ansichtkaarten en kost € 4,95. Daarnaast is

vindt Van Royen: “Neem het gezicht van de luitspeler.

er een prachtig boek verschenen met werken van

Dat is zelfs op de postzegels zo sprankelend dat het

Frans Hals. Dit is verkrijgbaar voor slechts € 19,95.

van het papier af spat. Daarbij zijn postzegels en

Koopt u dit boek nu via www.collectclub.nl, dan ont-

ansichtkaarten een uitstekende manier om Frans

vangt u de eerste speciale postset helemaal gratis!

Maak kennis met Frans Hals

De tentoonstelling ‘Frans Hals. Oog in oog met Rembrandt, Rubens
en Titiaan’ is nog tot en met 28 juli te zien in het Frans Hals Museum
in Haarlem. Hier vindt u ook ‘Het fenomeen Hals’, een nieuwe presentatie die een fascinerende kijk geeft in het leven en werk van
Frans Hals. Meer weten? Kijk op www.franshalsmuseum.nl
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Eerstedagenveloppen zijn de
grote passie van Fred Muller
(82) uit Hendrik-Ido-Ambacht.
Vooral aan de exemplaren
die gesigneerd zijn door de
ontwerper, is hij zeer gehecht.
Wat heeft u met verzamelen?

“Enthousiast gemaakt door een collega, ben
ik in 1970 begonnen met het verzamelen van
Nederlandse postzegels. Na verloop van tijd
zag ik door de bomen het bos niet meer. Toen
ben ik overgegaan op eerstedagenveloppen.
Ook heb ik een mooie collectie munten opgebouwd. Bij mij werkt het zo: als ik aan een
verzameling begin, krijg ik een soort bezittingsdrang. Dan wil ik alles compleet hebben.”

Waarom eerstedagenveloppen?

“Via een handelaar kwam ik aan een prachtige
collectie door ontwerpers gesigneerde eerstedagenveloppen uit de jaren ’70. Er zaten er bij
van Marte Röling, Jan Kruis en Dick Bruna. Vanaf
toen ben ik zelf ontwerpers gaan benaderen.
Ik bestel via Collect de nieuwste EDE’s en twee
bijbehorende postzegelvelletjes. Eén velletje
gaat in mijn eigen album, want er zitten juweeltjes tussen! Het andere gebruik ik om de
eerstedagenvelop mee te versturen naar de
ontwerper, met de vraag deze te signeren. Tot
nog toe zijn al mijn verzoeken, zo’n 120 in de
afgelopen tien jaar, gehonoreerd. En wat zo
bijzonder is; ik krijg de leukste reacties, in de
vorm van kaartjes, briefjes en tekeningetjes.”

Hoe ziet uw verzameling eruit?

“Ik heb de Nederlandse EDE’s compleet tot
2002, op twee na. Ik mis alleen nog de nummers
8 en 13. Dat is niet zo gek, want van de eerste
twintig stuks zijn er maar weinig. Zelf ben
ik weg van eerstedagenvelop nr. 657:
Nederlandse rundveerassen van Joost
Veerkamp. Ook heel speciaal is nr. 100: 1969
Nederland EDE Kind, ondertekend door het
hele team van Farce Majeur. Maar het meest
trots ben ik op nr. 522: Kinderpostzegelactie
2005 veilig en wel, met de handtekening van
Dick Bruna.”

Fan van de
eerste dag
Fred Muller

SHOP
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INHULDIGINGSSET 1980
€ 9,95
BESTELNUMMER 6005

BEPERKTE
OPLAGE

BEPERKTE
OPLAGE

ZILVEREN KONINGSTIENTJE
€ 49,95
BESTELNUMMER 6020

PROOFSET 2013 NEDERLAND
€ 62,50.
BESTELNUMMER 6016

BEPERKTE
OPLAGE
ZIE VOOR MEER INFORMATIE PAGINA 25

Maak kennis met La Copine - uw Grand Vin voor elke dag!

Nu 6 flessen La Copine
voor € 24,95** i.p.v. € 49,90

PostNL Wijndomein presenteert u La Copine, een superieure Franse wijn van de
gerenommeerde oenoloog en wijnmaker Marc Escassut. La Copine is een hoogkwalitatieve
wijn uit de Languedoc, een ware smaakbom, heerlijk soepel en passend bij elk moment.
Een heerlijke Grand Vin om elke dag van te genieten, want dankzij deze kennismakingsdoos
van de maandelijkse PostNL wijnzendingen betaalt u per fles slechts € 4,15 i.p.v. € 8,30*.
U bespaart € 24,95 én u krijgt een sommeliermes t.w.w. € 12,95 cadeau!

6 flessen
voor slechts

€24,95

Gratis

Nieuw en
exclusief
bij PostNL

sommeliermes
ter waarde van

€ 12,95

Bestel nu voordelig via www.postnl.nl/lacopine
Of bestel de wijn met code 3000 via de bestelkaart van deze Collect
U betaalt géén verzendkosten: nu 6 flessen voor slechts € 24,95
wijndomein

*Vergelijkbare kwaliteitswijnen kosten doorgaans minimaal € 12,- per fles.
**Voor de volgende maandelijkse wijnzendingen betaalt u slechts € 49,90.
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TROONSWISSELING KONINGIN BEATRIX
WEGENS EEN VERTRAGING IN DE PRODUCTIE IS DE UITGIFTEDATUM
VERSCHOVEN NAAR 17 JUNI 2013

POSTZEGELVEL
TROONSWISSELING
KONINGIN BEATRIX
€ 2,70
BESTELNUMMER 330366

POSTZEGELMAPJE NR. 477
TROONSWISSELING
KONINGIN BEATRIX
€ 3,21
BESTELNUMMER 330384

EERSTEDAGENVELOP NR. 670
TROONSWISSELING KONINGIN BEATRIX
€ 2,04
BESTELNUMMER 330354

TROONSWISSELING KONING WILLEM-ALEXANDER
WEGENS EEN VERTRAGING IN DE PRODUCTIE IS DE UITGIFTEDATUM
VERSCHOVEN NAAR 17 JUNI 2013

POSTZEGELVEL
TROONSWISSELING KONING WILLEM-ALEXANDER
€ 2,70
BESTELNUMMER 330565
Bij het ter perse gaan van deze Collect was het
beeld van het postzegelvel nog niet beschikbaar.

POSTZEGELMAPJE NR. 482
TROONSWISSELING
KONING WILLEM-ALEXANDER
€ 3,21
BESTELNUMMER 330582

EERSTEDAGENVELOP NR. 675
TROONSWISSELING
KONING WILLEM-ALEXANDER
€ 2,04
BESTELNUMMER 330552

SHOP

INHULDIGINGSPOSTZEGEL KONING WILLEM-ALEXANDER
UITGIFTEDATUM 1 MEI 2013

POSTZEGELVEL INHULDIGING
KONING WILLEM-ALEXANDER
WAARDE 1
ZELFKLEVEND
€ 5,40
BESTELNUMMER 730199

POSTZEGELVEL INHULDIGING
KONING WILLEM-ALEXANDER
WAARDE 2
ZELFKLEVEND
5,40
BESTELNUMMER 330464

EERSTEDAGENVELOP NR. 672
INHULDIGING
KONING WILLEM-ALEXANDER
€ 3,65
BESTELNUMMER 330550

POSTZEGELMAPJE NR. 479
INHULDIGING
KONING WILLEM-ALEXANDER
€ 4,29
BESTELNUMMER 330581

*PRIJSWIJZIGINGEN ONDER VOORBEHOUD
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MOOI NEDERLAND 2013
UITGIFTEDATUM 21 MEI

POSTZEGELVEL
MOOI NEDERLAND 2013
NOORDWEST - VELUWE
€ 2,70
BESTELNUMMER 330562

POSTZEGELVEL
MOOI NEDERLAND 2013
VERZAMELVEL
€ 2,70
BESTELNUMMER 330563

POSTZEGELMAPJE NR. 481
MOOI NEDERLAND 2013
VERZAMELVEL
€ 3,75
BESTELNUMMER 330580

PRESTIGEBOEKJE NR. 46
MOOI NEDERLAND 2013
STREEKDRACHTEN:
VERSTILDE MODE
€ 9,95
BESTELNUMMER 330512
n°46

Streekdrachten:

Verstilde mode
Mooi Nederland 2013

EERSTEDAGENVELOP NR. 674
MOOI NEDERLAND 2013
VERZAMELVEL
€ 5,00
BESTELNUMMER 330551

SHOP

NEDERLANDSE SCHRIJVERS 2013

Nederlandse
schrijvers

Aanvang verkoop 21 mei 2013
Artikelnummer 330462

De diepe basstem van Steyn
klonk in de vestibule.
‘Kom Jack, kom hond, kom je
meê met de baas! Kom je meê!?’
De blijde blaf van de terrier
galmde op, en néêr over de
trap stormde zijn uitbundige
vaart, als struikelde hij over
zijn eigen poten.

Ik zal de halmen niet meer zien
noch binden ooit de volle
schoven,
maar doe mij in den oogst geloven
waarvoor ik dien...
Adriaan Roland Holst
uit: De ploeger, 1917
(fragment)

Louis Couperus
uit: Van oude menschen,
de dingen, die voorbijgaan...,
1906

Nederland
2013

Nederland
2013
3

‘Meester’, zo ving ik aan, ‘hoe
kwaamt ge tot de beoefening
van het schaakspel’?
‘Door den parketvloer van
mijn vader’, antwoordde de
wereldkampioen.
‘Wat zegt ge meester?’ vroeg
ik ontsteld.
‘Door de parketvloer mijns
vaders,' herhaalde Euwe, ’
op de ruiten hiervan bouwde
ik mijn eerste theorieën.’

Precies om acht uur in de
ochtend werd ik klaarwakker.
Door het raam keek ik naar de
lucht, die grijs was, maar met
vaag blauwe belofte. Ik stapte
uit bed en trok mijn kamerjas
aan. In het water van de Wetering
dreven twee zwanen. Ze komen
wel meer ’s ochtends, altijd
samen. ’t Is een goed huwelijk.

Godfried Bomans
uit: Pf6-e4, Deel 7 van de werken
van Bomans, ca. 1937

Simon Carmiggelt
uit: Bezoek,
Welverdiende Onrust, 1982

1

Gerrit Kouwenaar
1923

Nederland
2013
3

1

Simon Carmiggelt
1913
3

Nederland
2 013
3

1

Godfried Bomans
191
13

POSTZEGELVEL
NEDERLANDSE SCHRIJVERS 2013
€ 5,40
BESTELNUMMER 330462

1

Adriaan Roland Holst
1888
888

POSTZEGELMAPJE NR. 480
NEDERLANDSE SCHRIJVERS 2013
€ 3,75
BESTELNUMMER 330481

1

Louis Couperus
1863
863

WEGENS EEN PRODUCTIEFOUT IS DE UITGIFTEDATUM
VERSCHOVEN NAAR 17 JUNI 2013

Nederland
2013
3
totaal witte kamer
Laten wij nog eenmaal de kamer
wit maken / nog eenmaal de
totaal witte kamer, jij, ik
dit zal geen tijd sparen, maar nog
eenmaal / de kamer wit maken,
nu, nooit meer later
en dat wij dan bijna het
volmaakte napraten / alsof het
gedrukt staat, witter dan leesbaar
dus nog eenmaal die kamer, de
voor altijd totale / zoals wij er
lagen, liggen, liggen blijven /
witter dan, samen –
Gerrit Kouwenaar
uit: totaal witte kamer, 2002

Gerrit Kouwenaar

Simon Carmiggelt

Nederland
2 013
3

In het leven en in de kunst moet
men iederen dag weêr opnieuw
beginnen.

Nederland
2013
3

1

Godfried Bomans
191
13

Ik houd niet van de punt.
Die is me te definitief.

1

Adriaan Roland Holst
1888

Het leuke van het vak schrijven
is dat je het nooit leert.

Nederland
2013
3

1

Louis Couperus
1863
863

Nederland
2013
3

1

Gerrit Kouwenaar
1923

Simon Carmiggelt
1913
3

1

Nederland
2013

Het ritme is het enige dat alle
kunsten gemeen hebben.

Een fanaticus is meestal een
weifelaar die een besluit
genomen heeft.

Adriaan Roland Holst

Godfried Bomans

Louis Couperus

EERSTEDAGENVELOP NR. 673
NEDERLANDSE SCHRIJVERS 2013
€ 5,00
BESTELNUMMER 330451

WERELD BLOEDDONORDAG
UITGIFTEDATUM 17 JUNI 2013

POSTZEGELVEL
WERELD BLOEDDONORDAG
€ 5,40
BESTELNUMMER 330661

POSTZEGELMAPJE NR. 483
WERELD BLOEDDONORDAG
€ 3,21
BESTELNUMMER 330680
EERSTEDAGENVELOP NR. 676
WERELD BLOEDDONORDAG
€ 2,94
BESTELNUMMER 330650

*PRIJSWIJZIGINGEN ONDER VOORBEHOUD
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NEDERLANDSE MOLENS
UITGIFTEDATUM 17 JUNI 2013

POSTZEGELVEL
NEDERLANDSE MOLENS
€ 5,40
BESTELNUMMER 330662

POSTZEGELMAPJE NR. 484A
NEDERLANDSE MOLENS
€ 3,75
BESTELNUMMER 330681

EERSTEDAGENVELOP NR. 677A
NEDERLANDSE MOLENS
€ 5,00
BESTELNUMMER 330651

EERSTEDAGENVELOP NR. 677B
NEDERLANDSE MOLENS
€ 5,00
BESTELNUMMER 330652

n°47

POSTZEGELMAPJE NR. 484B
NEDERLANDSE MOLENS
€ 3,75
BESTELNUMMER 330682

D E DAG VA N D E M O L E N A A R
O P N E D E R L A N DS E M O L E N S

PRESTIGEBOEKJE NR. 47
DE DAG VAN DE MOLENAAR OP
DE NEDERLANDSE MOLENS
€ 9,95
BESTELNUMMER 330611

GRENZELOOS NEDERLAND - BELGIË 2013
UITGIFTEDATUM 12 AUGUSTUS 2013

POSTZEGELVEL
GRENZELOOS NEDERLAND - BELGIË 2013
VEL A: KUNST
€ 5,70
BESTELNUMMER 330762.A

SHOP

POSTZEGELVEL
GRENZELOOS NEDERLAND - BELGIË 2013
VEL B: ARCHITECTUUR
€ 5,70
BESTELNUMMER 330762.B

EERSTEDAGENVELOP NR. 679
GRENZELOOS
NEDERLAND - BELGIË 2013
€ 8,75
BESTELNUMMER 330752

POSTZEGELMAPJE NR. 486
GRENZELOOS
NEDERLAND - BELGIË 2013
€ 6,75
BESTELNUMMER 330782

POSTZEGELVEL
GRENZELOOS NEDERLAND - BELGIË 2013
VEL C: LITERATUUR
€ 5,70
BESTELNUMMER 330762.C

35

*PRIJSWIJZIGINGEN ONDER VOORBEHOUD
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125 JAAR KONINKLIJKE NEDERLANDSE ZWEMBOND
UITGIFTEDATUM 12 AUGUSTUS 2013

POSTZEGELVEL
125 JAAR KONINKLIJKE
NEDERLANDSE ZWEMBOND
€ 5,40
BESTELNUMMER 330761

POSTZEGELMAPJE NR. 485A
125 JAAR KONINKLIJKE
NEDERLANDSE ZWEMBOND
€ 4,29
BESTELNUMMER 330780
EERSTEDAGENVELOP NR. 678A
125 JAAR KONINKLIJKE
NEDERLANDSE ZWEMBOND
€ 5,68
BESTELNUMMER 330750
EERSTEDAGENVELOP NR. 678B
125 JAAR KONINKLIJKE
NEDERLANDSE ZWEMBOND
€ 4,20
BESTELNUMMER 330751

POSTZEGELMAPJE NR. 485B
125 JAAR KONINKLIJKE
NEDERLANDSE ZWEMBOND
€ 3,21
BESTELNUMMER 330781

NIEUW
STRIP POSTZEGELVELLETJE

SHOP

ELKE MAAND VERSCHIJNT ER EEN NIEUWE GENUMMERDE STRIP VAN PAPARAZZO. WILT U GEEN
UITGIFTE MISSEN, DAN KUNT U OOK EEN ABONNEMENT AFSLUITEN. KIJK OP WWW.COLLECTCLUB.NL

STRIP POSTZEGELVEL
PAPARAZZO NR. 1
€ 5,00
BESTELNUMMER 730180

NIEUW
3D ZILVEREN POSTZEGEL

ZILVEREN 3D POSTZEGEL
KONINGIN BEATRIX EN
KONING WILLEM-ALEXANDER
€ 7,70
BESTELNUMMER 330466

*PRIJSWIJZIGINGEN ONDER VOORBEHOUD
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38 PERSOONLIJKE PRODUCTEN

PERSOONLIJKE POSTZEGELABONNEMENTEN
NEEM NU EEN ABONNEMENT. KIJK OP WWW.POSTNL.NL/ZOOGDIEREN

POSTZEGELVEL
PERSOONLIJKE POSTZEGELS 2012:
EDELHERT
ZELFKLEVEND
MET GRATIS BEWAARBLAD
UITGIFTEDATUM 12 AUGUSTUS 2013
€ 5,40
BESTELNUMMER 330763

POSTZEGELVEL PERSOONLIJKE
POSTZEGELS 2013:
GEWONE ZEEHOND
ZELFKLEVEND
MET GRATIS BEWAARBLAD
€ 5,40
BESTELNUMMER 330463

PERSOONLIJKE POSTZEGELVELLETJES

POSTZEGELVEL
750 JAAR WAGENINGEN
€ 1,95
BESTELNUMMER 730179

POSTZEGELVELLETJES
KONINGIN BEATRIX 75 JAAR
Deze postzegelvelletjes kunt u
insteken in het boek Beatrix, van
prinses tot koningin. U krijgt dit boek
cadeau bij uw bestelling vanaf € 60,€ 9,95
BESTELNUMMER 730175

POSTSET

POSTZEGELVEL MET DRIE BIJPASSENDE ANSICHTKAARTEN IN EEN LUXE ENVELOP

SHOP

NIEUW
LUXE POSTSET
100 JAAR PSV DEEL 3
MET BEELDEN VAN
JAN VAN BEVEREN,
RUUD VAN NISTELROOIJ,
ROMÁRIO DE SOUZA FARIA
€ 4,95
BESTELNUMMER 730135
LUXE POSTSET
75 JAAR MARGRIET: BEAUTY
UITGIFTEDATUM
2 AUGUSTUS 2013
€ 4,95
BESTELNUMMER 730130

LUXE POSTSET
75 JAAR MARGRIET: GEZIN
€ 4,95
BESTELNUMMER 730129

LUXE POSTSET
ZEEHELDEN
MICHIEL DE RUYTER
€ 4,95
BESTELNUMMER 730118

LUXE POSTSET
ANTON PIECK VAREN
€ 4,95
BESTELNUMMER 730113

LUXE POSTSET
KONINKLIJKE SMILDE
€ 4,95
BESTELNUMMER 730192

*PRIJSWIJZIGINGEN ONDER VOORBEHOUD
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40 DIVERSE PRODUCTEN

POSTZAKPRODUCTEN

DEZE PRODUCTEN ZIJN GEMAAKT VAN GEBRUIKTE POSTZAKKEN.

POSTZAK SLEUTELHANGER
€ 10,95
BESTELNUMMER 730148

POSTZAK KUSSEN
€ 26,95
BESTELNUMMER 730147
POSTZAK ETUI
€ 16,95
BESTELNUMMER 730146

SCHOUDERTAS POSTZAK
LXBXH: 49X20X35 CM
€ 139,95
BESTELNUMMER 720121
HARTJE GEVULD MET
LAVENDEL
22 CM HOOG EN 20 CM BREED
€ 24,95
BESTELNUMMER 730200

WEEKENDTAS POSTZAK
LXBXH: 60X31X31 CM
€ 159,95
BESTELNUMMER 720122

POSTZAK KOOKSCHORT
€ 49,95
BESTELNUMMER 730197

POSTZAK PANNENLAPPEN
€ 14,95
BESTELNUMMER 730198

SHOP

NIEUWE UITGIFTEN

BOEKEN

41

BOEK FRANS HALS
€ 19,95
BESTELNUMMER 730138

2012: 10e editie van het Jaarboek Nederlandse Postzegels
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BOEK TITANIC INTERNATIONAL
CENTENNIAL COLLECTION 1912-2012
120 PAGINA’S
€ 49,00 MET KLEMSTROKEN
BESTELNUMMER 730173

t

Titanic 1912 - 2012
Het grootste en meest indrukwekkende schip van haar tijd.
De tragedie kostte meer dan 1500 mensen het leven, 710 werden gered.

uit een serie van 100

De bouw

- 3 jaar

€ 39,00 ZONDER KLEMSTROKEN
BESTELNUMMER 730174

De reis

- 5 dagen

De ramp

De herinnering

JAARBOEK 2012
INCL. POSTZEGELS
LIMITED EDITION
€ 295,00
BESTELNUMMER 720168

- 2,5 uur

- 100 jaar

GRATIS PERSOONLIJK POSTZEGELVEL TITANIC
UITGIFTEDATUM 17 JUNI 2013
Anzeige - 210 x135 - HOL - kdx-989 21.03.13 14:59 Seite 1

– Ons nieuw koningspaar der Nederlanden –

koningin Máxima en koning Willem-Alexander!
1. + 2.

 Koninklijke herinneringsstukken t.g.v.
de kroning van koningin Máxima en
koning Willem-Alexander!
 Hoogwaardige gekleurde email
techniek op originele
2 €uromunten!
 Gelimiteerde oplage: slechts
5.000 stuks wereldwijd!

4.

Iedere
angt
besteller ontvcument
do
een speciaal -Alexander”
em
”Koning Willis erbij!
grat

Ø 25,75 mm

Vergulde 2 €uromunt
”Troonswisseling koningin
Beatrix - Willem-Alexander”!
 SENSATIE: de eerste 2 €uromunt met afbeelding van de
nieuwe koning Willem-Alexander der Nederlanden!
 De luxe uitgifte met hoogwaardige
24 karaat fijn vergulding!
 Gelimiteerde
oplage:
slechts
2.013 stuks
beschikbaar!

3.
Ø 25,75 mm

slechts

€ 9,95


Voordeelcoupon:

slechts

€per9,90
stuk

Ja, levert
u mij a.u.b. volgende startuitgiften en maandelijks een verdere
uitgifte uit de desbetreffende collectie vrijblijvend op zicht. Ik heb bij
iedere levering een 14 dagen teruggaverecht!

Naam/Voornaam

1. π 2 €uromunt met gekleurde email techniek ”Koningin Máxima”
voor slechts € 9,90!
2. π 2 €uromunt met gekleurde email techniek ”Koning WillemAlexander” voor slechts € 9,90!
3. π 2 €uromunt met 24 karaat fijn vergulding ”Troonswisseling
koningin Beatrix - Willem-Alexander” voor slechts € 9,95!
4. π GRATIS bij mijn bestelling: het speciale postzegeldocument:
”Koning Willem-Alexander”!

Adres/Nr.

Vertrouwensgarantie: Natuurlijk kunt u uw opdracht op ieder moment zonder
problemen opzeggen. Brief, e-mail, fax of telefoontje is voldoende.

E-mail

(Levering excl. € 3,95 verzendkostenaandeel – porto, verpakking, verzekering!)

Handtekening

Postcode/Plaats
Geboortedatum
Telefoon

kdx/989

A.u.b. invullen en opsturen aan: SRH B.V. · Postbus 60220
1320 AG ALMERE · Fax: 036 - 711 35 72 · service@srh-ltd.nl

42 RECENT VERSCHENEN

POSTZEGELVEL 100 JAAR
BURGERS’ ZOO
€ 5,40
BESTELNUMMER 330261

POSTZEGELMAPJE NR. 474A
100 JAAR BURGERS’ ZOO
€ 3,75
BESTELNUMMER 330280

PRESTIGEBOEKJE NR. 44
100 JAAR JONG
€ 9,95
BESTELNUMMER 330211
POSTZEGELMAPJE NR. 474B
100 JAAR BURGERS’ ZOO
€ 3,75
BESTELNUMMER 330281

POSTZEGELVEL MOOI NEDERLAND
2013: MARKEN
€ 2,70
BESTELNUMMER 330364

POSTZEGELVEL MOOI NEDERLAND 2013:
WALCHEREN
€ 2,70
BESTELNUMMER 330363

SHOP
POSTZEGELMAPJE NR. 475A
RIJKSMUSEUM
€ 4,29
BESTELNUMMER 330382
POSTZEGELVEL
RIJKSMUSEUM
€ 5,40
BESTELNUMMER 330561

POSTZEGELMAPJE NR. 475B
RIJKSMUSEUM
€ 4,29
BESTELNUMMER 330383

POSTZEGELMAPJE NR. 476
1001 VROUWEN
€ 4,29
BESTELNUMMER 330381

POSTZEGELVEL 1001
VROUWEN
€ 5,40
BESTELNUMMER 330362

PRESTIGEBOEKJE NR. 45
NEDERLANDSE POSTAUTO’S
€ 9,95
BESTELNUMMER 330411

POSTZEGELMAPJE NR. 478
EUROPAPOSTZEGELS 2013:
POSTAUTO’S
€ 4,65
BESTELNUMMER 330480
Europapostzegels 2013 Nederlandse postauto’s
PostNL geeft op 22 april 2013 het
postzegelvel Europapostzegels 2013
Nederlandse postauto’s uit en doet
daarmee mee aan de nu al voor de tiende
keer gehouden EUROPE Stamp Best
Design Competition. Deze competitie
wordt uitgeschreven door PostEurop,
de organisatie waarin alle Europese
nationale postbedrijven samenwerken.
Voor 2013 staat de ontwerpwedstrijd in
het teken van The Postman’s Van.

POSTZEGELVEL
EUROPAPOSTZEGELS 2013:
POSTAUTO’S
€ 9,00
BESTELNUMMER 330461

De Nederlandse inzending bestaat uit een
postzegelvel van tien postzegels met twee
verschillende ontwerpen. Hierop staan
acht postauto’s die alle in gebruik zijn of
zijn geweest bij PostNL en de organisaties
waaruit PostNL is voortgekomen. De
twee Europapostzegels hebben een
waardeaanduiding Europa. Op elke
postzegel staan vier postauto’s, twee aan
twee gespiegeld met hun rijrichting van
het postzegelvel af. Startklaar om de post
het land in te brengen.

In Nederland hebben veel verschillende
modellen en types postauto’s
rondgereden, te veel om af te kunnen
beelden. De keuze is daarom gevallen op
typische postbestelwagens zoals de DAF
33 uit 1974 en de Simca 1100 die tot 1985
in productie bleef.
Op de postzegels worden de postauto’s
van links naar rechts steeds ouder. Het
oudste afgebeelde voertuig is de groene
GMC 2,5t. Deze bestelauto van General
Motors werd tussen 1918 en 1929
ingezet voor de postautodiensten van de
Administratie der Posterijen en Telegrafie
en had een dubbele deur voor het laden
van zakken en grote pakketten. Het was
de eerste auto waarvan de huif door een
gesloten carrosserie werd vervangen. De
jongste postauto is de Renault Kangoo.
PostNL heeft deze bestelwagen recent,
sinds 2013, in gebruik genomen.

Technische gegevens
Zegelformaat:
36 x 25 mm
Tanding:
14 ½ : 14 ½
Papier:
normaal met fosforopdruk
Gomming:
synthetisch
Vellen:
tien postzegels met twee
verschillende ontwerpen
Druktechniek:
Offset
Kleuren:
geel, magenta, cyaan en zwart
Oplage:
120.000 postzegelvelletjes
Ontwerper:
Ingmar Birza, Deventer
Drukkerij:
Joh. Enschedé Security Print,
Haarlem

*PRIJSWIJZIGINGEN ONDER VOORBEHOUD
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10 jaar
Persoonlijke Postzegels!

Met de Persoonlijke Postzegel maakt u eenvoudig
en snel van uw feestmoment hele mooie postzegels.
Zo wordt een uitnodiging, geboortekaartje of
aankondiging heel persoonlijk.
Ga nu naar persoonlijkepostzegel.nl en maak daar uw eigen unieke
postzegels. Bestel met code 10jaarPPZ een velletje persoonlijke
postzegels met 25% korting*. Deze actie is geldig tot 1 juli 2013.

*De korting wordt verstrekt over de servicekosten die PostNL berekent
voor de personificatie van de Persoonlijke Postzegel.

AssOrtiment 45

neDerlAnD

Bestelnr Prijs
neDerlAnDse jAArPrODUCten 2012
Jaarcollectie 2012 Nederlandse Postzegelvelletjes
320069 € 77,00
Jaarcollectie 2012 Nederlandse Postzegels
320000 € 74,50
Jaarboek Nederlandse Postzegels 2012 inclusief postzegels 320020 € 87,00
Jaarboek Nederlandse Postzegels 2012 exclusief postzegels 720150 € 24,95
Engels Jaarboek Nederlandse Postzegels 2012
inclusief postzegels
720151 € 87,00
Jaarboek 2012 incl. postzegels Limited Edition
720168 €295,00
POstzegels 2012
NOC*NSF 100 jaar
320961
Beleef de seizoenen
320962
Grenzeloos Nederland - Indonesië 2012 Vel A: Literatuur
321061.a
Grenzeloos Nederland - Indonesië 2012 Vel B: Architectuur 321061.b
Grenzeloos Nederland - Indonesië 2012 Vel C: Podiumkunsten 321061.c
Nederlandse Rundveerassen
321062
125 jaar Carré
321162
Dag van de Postzegel 2012
321361
Stedelijk Museum Open
321161
Kinderboekenweek 2012
321261
Kinderpostzegels 2012
321460
Decemberzegels 2012
321561
Decemberzegels 2012 Albert Heijn
321563
Decemberzegels 2012 Kruidvat/Trekpleister
321564
Drie postzegelvelletjes Decemberzegels 2012
321562
POstzegels 2013
Persoonlijke Postzegels 2013: Eekhoorn ZELFKLEVEND
Persoonlijke Postzegels 2013: Reinier Paping
Mooi Nederland 2013: Staphorst
Mooi Nederland 2013: Bunschoten-Spakenburg
125 jaar ARCADIS & KNHM
100 jaar Burgers’ Zoo
Mooi Nederland 2013: Marken
Mooi Nederland 2013: Walcheren
Rijksmuseum
1001 Vrouwen
Europapostzegels 2013: Postauto’s
Troonswisseling Koningin Beatrix
Troonswisseling Koning Willem-Alexander
Inhuldiging Koning Willem-Alexander
Waarde 1 ZELFKLEVEND
Inhuldiging Koning Willem-Alexander
Waarde 2 ZELFKLEVEND
Nederlandse Schrijvers 2013
Mooi Nederland 2013 Noordwest - Veluwe
Mooi Nederland 2013 Verzamelvel
Wereld bloeddonordag
Nederlandse molens
Grenzeloos Nederland-België 2013 vel A: Kunst
Grenzeloos Nederland-België 2013 vel B: Architectuur
Grenzeloos Nederland-België 2013 vel C: Literatuur
125 jaar Koninklijke Nederlandse Zwembond
Zilveren 3D postzegel Koningin Beatrix en
Koning Willem-Alexander

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

5,40
5,40
5,70
5,70
5,70
5,40
5,40
5,40
5,40
5,40
4,74
8,00
8,00
8,00
24,00

330165
330161
330162
330163
330164
330261
330364
330363
330561
330362
330461
330366
330565

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

5,40
5,40
2,70
2,70
5,40
5,40
2,70
2,70
5,40
5,40
9,00
2,70
2,70

730199

€ 5,40

330464
330462
330562
330563
330661
330662
330762.a
330762.b
330762.c
330761

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

330466

€ 7,70

5,40
5,40
2,70
2,70
5,40
5,40
5,70
5,70
5,70
5,40

BAsisAssOrtiment
Beatrix 1 (1 postzegelvel van 10) logo PostNL
Beatrix 2 (1 postzegelvel van 5) Logo PostNL
Liefde (1 postzegelvelletje van 10) Logo PostNL
Liefde (1 postzegelvel van 50) Logo TNT Post
Geboorte (1 postzegelvel van 50) Logo PostNL
Nederland 1 (1 postzegelvel van 50) Logo PostNL
Zakelijk 1 (200x op rol) Logo PostNL
Zakelijk 2 (100x op rol) Logo PostNL
Zakelijk 1 (1 postzegelvel van 50) met ophangoog Eurolog
Nederland 1 Groen Zelfklevend Logo PostNL
Europa 1 ZELFKLEVEND Logo PostNL
Europa 1 Vel met 50 gelijke postzegels
ZELFKLEVEND OP=OP Logo PostNL
Wereld 1 ZELFKLEVEND Logo PostNL

303101
303102
301162
306662
306661
304302
324301
324302
730193
310961
310963

€ 5,40
€ 5,40
€ 5,40
€ 27,00
€ 27,00
€ 27,00
€108,00
€108,00
€ 27,00
€ 5,40
€ 4,50

310964
310965

€ 45,00
€ 4,75

BijPlAkzegels
Bijplakzegel 10 x 0,05 Logo TNT Post Diepdruk
Bijplakzegel 10 x 0,02 Logo PostNL Diepdruk
Bijplakzegel 10 x 0,10 Logo PostNL Diepdruk
Bijplakzegel 10x 0,03 Logo PostNL Diepdruk
Bijplakzegel 10 x 0,10 Logo PostNL Offset
Bijplakzegel 10 x 0,05 Logo PostNL Offset
Bijplakzegel 10 x 0,03 Logo PostNL Offset

254001
720042
720043
720157
730144
730145
730143

€
€
€
€
€
€
€

0,50
0,20
1,00
0,30
1,00
0,50
0,30

Bestelnr Prijs

POstzegelmAPjes 2012
Nr. 461A NOC*NSF 100 jaar
Nr. 461B NOC*NSF 100 jaar
Nr. 462A Beleef de seizoenen
Nr. 462B Beleef de seizoenen
Nr. 463 Grenzeloos Nederland - Indonesië 2012
Nr. 464 Nederlandse Rundveerassen
Nr. 465a 125 jaar Carré
Nr. 465b 125 jaar Carré
Nr. 466a Stedelijk Museum Amsterdam
Nr. 466b Stedelijk Museum Amsterdam
Nr. 467 Kinderboekenweek 2012
Nr. 468 Dag van de Postzegel 2012
Nr. 469 Kinderpostzegels 2012
Nr. 470 Decemberzegels 2012

320980
320981
320982
320983
321080
321081
321182
321183
321180
321181
321280
321380
321480
321580

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

4,29
3,21
4,29
3,21
6,75
4,29
4,29
3,21
4,29
3,21
6,05
3,21
5,79
5,05

POstzegelmAPjes 2013
Nr. 471 Persoonlijke Postzegels 2013: Reinier Paping
Nr. 472 Persoonlijke Postzegels 2013: Eekhoorn
Nr. 473a 125 jaar ARCADIS & KNHM
Nr. 473b 125 jaar ARCADIS & KNHM
Nr. 474a 100 jaar Burgers’ Zoo
Nr. 474b 100 jaar Burgers’ Zoo
Nr. 475a Rijksmuseum
Nr. 475b Rijksmuseum
Nr. 476 1001 Vrouwen
Nr. 477 Troonswisseling Koningin Beatrix
Nr. 478 Europapostzegels 2013: Postauto’s
Nr. 479 Inhuldiging Koning Willem-Alexander
Nr. 480 Nederlandse Schrijvers 2013
Nr. 481 Mooi Nederland 2013 Verzamelvel
Nr. 482 Troonswisseling Koning Willem-Alexander
Nr. 483 Wereld bloeddonordag
Nr. 484a Nederlandse molens
Nr. 484b Nederlandse molens
Nr. 486 Grenzeloos Nederland-België 2013
Nr. 485a 125 jaar Koninklijke Nederlandse Zwembond
Nr. 485b 125 jaar Koninklijke Nederlandse Zwembond

330180
330181
330182
330183
330280
330281
330382
330383
330381
330384
330480
330581
330481
330580
330582
330680
330681
330682
330782
330780
330781

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3,21
3,21
4,29
3,21
3,75
3,75
4,29
3,21
4,29
3,21
4,65
4,29
3,75
3,75
3,21
3,21
3,75
3,75
6,75
4,29
3,21

PrestigeBOekjes 2012
Nr. 38 Nederlands Openluchtmuseum
Nr. 39 De tuinen van Historische buitenplaatsen Mooi Nederland 2012
Nr. 40 Nederland in de Bosatlas
Nr. 41 Rundveerassen
Nr. 42 125 jaar Carré
Nr. 43 Dag van de Postzegel 2012

320511

€ 9,95

320711
320811
321011
321111
321311

€
€
€
€
€

9,95
9,95
9,95
9,95
9,95

PrestigeBOekjes 2013
Nr. 44 100 jaar jong
Nr. 45 Europapostzegels 2013: Postauto’s
Nr. 46 Mooi Nederland 2013
Nr. 47 De dag van de molenaar op Nederlandse molens

330211
330411
330512
330611

€
€
€
€

9,95
9,95
9,95
9,95

eersteDAgenvelOPPen 2012
Nr. 654A NOC*NSF 100 jaar OP=OP
Nr. 654B NOC*NSF 100 jaar OP=OP
Nr. 655A Beleef de seizoenen
Nr. 655B Beleef de seizoenen
Nr. 656A Grenzeloos Nederland - Indonesië 2012
Nr. 656B Grenzeloos Nederland - Indonesië 2012
Nr. 657 Nederlandse Rundveerassen OP=OP
Nr. 658a 125 jaar Carré
Nr. 658b 125 jaar Carré
Nr 659a Stedelijk Museum Amsterdam
Nr 659b Stedelijk Museum Amsterdam
Nr. 660 Kinderboekenweek 2012 OP=OP
Nr. 661 Dag van de Postzegel 2012
Nr. 662 Kinderpostzegels 2012 OP=OP
Nr 663 a Decemberzegels 2012
Nr 663b Decemberzegels 2012
Nr. 664 Persoonlijke Postzegels 2013: Reinier Paping
Nr. 665 Persoonlijke Postzegels 2013: Eekhoorn
Nr. 666a 125 jaar ARCADIS & KNHM
Nr. 666b 125 jaar ARCADIS & KNHM
Nr. 667a 100 jaar Burgers’ Zoo
Nr. 667b 100 jaar Burgers’ Zoo
Nr. 668a Rijksmuseum
Nr. 668b Rijksmuseum
Nr. 669 1001 Vrouwen

320950
320951
320952
320953
321052
321053
321051
321152
321153
321150
321151
321257
321357
321457
321550
321551
330150
330151
330152
330153
330250
330251
330352
330353
330351

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

5,38
4,13
5,38
4,13
5,19
5,19
5,38
5,38
4,13
5,38
4,13
7,88
2,00
7,25
4,63
3,63
2,04
2,04
5,68
4,20
5,00
5,00
5,68
4,20
5,68

46 assoRtiment
bestelnR pRijs

eeRstedagenvelop 2013
Nr. 670 Troonswisseling Koningin Beatrix
Nr. 671 Europapostzegels 2013: Postauto’s
Nr. 672 Inhuldiging Koning Willem-Alexander
Nr. 673 Nederlandse Schrijvers 2013
Nr. 674 Mooi Nederland 2013 Verzamelvel
Nr. 675 Troonswisseling Koning Willem-Alexander
Nr. 676 Wereld bloeddonordag
Nr. 677a Nederlandse molens
Nr. 677b Nederlandse molens
Nr. 678a 125 jaar Koninklijke Nederlandse Zwembond
Nr. 678b 125 jaar Koninklijke Nederlandse Zwembond
Nr. 679 Grenzeloos Nederland 2013 België

330354
330450
330550
330451
330551
330552
330650
330651
330652
330750
330751
330752

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

peRsoonlijke postzegelboekjes
Persoonlijk Postzegelboekje Leger des Heils 1887 - 2012
Persoonlijk postzegelboekje 20 jaar Bløf

720069
720160

€ 9,95
€ 9,95

peRsoonlijke postzegelvelletjes
Postzegelvel 750 jaar Wageningen
Postzegelvelletjes Koningin Beatrix 75 jaar
Postzegelvel stripfiguur Paparazzo

730179
730175
730180

€ 1,95
€ 9,95
€ 5,00

postset
Luxe Postset ‘t Loo
Luxe postset 100 jaar PSV Deel 1.
Luxe postset 100 jaar PSV Deel 2.
Luxe postset 100 jaar PSV Deel 3.
Luxe postset 75 jaar Margriet: Mode
Luxe postset 75 jaar Margriet: Culinair
Luxe Postset 75 jaar Margriet: Beauty
Luxe Postset 75 jaar Margriet: Gezin
Luxe Postset Anton Pieck Varen
Luxe Postset Zeehelden Michiel de Ruyter
Luxe Postset Koninklijke Smilde

720125
730133
730134
730135
730127
730128
730130
730129
730113
730118
730192

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

320464
320765
720109

€ 5,40
€ 5,40
€ 5,40

720110
330165
330465

€ 5,40
€ 5,40
€ 5,40

330463
330763

€ 5,40
€ 5,40

peRsoonlijke thema postzegels
Buitenplaatsen Keukenhof 2012 met gratis bewaarblad
Anton Pieck Ambachtsman 2012 met gratis bewaarblad
Buitenplaats Huis Verwolde 2012 met gratis bewaarblad
Anton Pieck met de muziek mee 2012
met gratis bewaarblad
Eekhoorn 2013 met gratis bewaarblad ZELfKLEVEND
Vos 2013 met gratis bewaarblad ZELfKLEVEND
Gewone Zeehond2013
met gratis bewaarblad ZELfKLEVEND
Edelhert 2013 met gratis bewaarblad ZELfKLEVEND

2,04
3,88
3,65
5,00
5,00
2,04
2,94
5,00
5,00
5,68
4,20
8,75

4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95

vooRgefRankeeRde enveloppen
Voorgefrankeerde envelop met venster
710441 € 0,60
Voorgefrankeerde envelop zonder venster
710442 € 0,60
Voorgefrankeerde envelop zonder venster gestempeld OP=OP 710442.Y € 0,60
diveRsen
Speciale set 10 jaar Euro
Postzegelmap Turkije
Port Betaald Attentiezegels Bloemen
Postzak schoudertas
Postzak weekendtas
flow Winterboek brieven & kaarten special
Cadeaubox Koningin Beatrix
Postzak kussen
Postzak etui
Postzak sleutelhanger
Postzak hartje gevuld met lavendel
Postzak kookschort
Postzak pannenlappen

720050
720048
720070
720121
720122
720156
730166
730147
730146
730148
730200
730197
730198

€ 10,00
€ 30,00
€ 2,30
€139,95
€159,95
€ 12,95
€ 75,00
€ 26,95
€ 16,95
€ 10,95
€ 24,95
€ 49,95
€ 14,95

boeken
Boek frans Hals
Boek Titanic international centennial collection 1912-2012.
Boek Titanic international centennial collection 1912-2012.
Jaarboek 2012 incl. postzegels Limited Edition

730138
730173
730174
720168

€ 19,95
€ 49,00
€ 39,00
€295,00

nvph - CatalogUs 2013
NVPH catalogus 2013 (hardcover)
NVPH catalogus 2013 op DVD

720148
720149

€ 29,90
€ 29,90

Colofon

Collect 76 (zomer 2013)
is een uitgave van Koninklijke PostNL BV
RedaCtie ColleCt
16e verdieping
Postbus 30250, 2500 GG Den Haag
adReswijzigingen en bestellingen
PostNL Collect Club
Postbus 30051, 9700 RN Groningen
Telefoon: 088 86 89 900
Internet: www.collectclub.nl
UitgeveR
Koninklijke PostNL BV
RedaCtie, voRmgeving en pRodUCtie
Hemels Customer Media,
onderdeel Sanoma Media
fotogRafie
De Beeldredaktie, Mariel Kolmschot,
Hollandse Hoogte
De producent heeft ernaar gestreefd de
auteursrechten van de illustraties volgens de
wettelijke bepalingen te regelen. Wie meent
nog zekere rechten te 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 krijgt u de magazines
gratis toegestuurd bij bestellingen boven de
€ 25,00 per jaar.
ISSN 1381-0561

zo bestelt U!

• via de online winkel op www.collectclub.nl;
• met de bestelkaart;
• telefonisch, onze Klantenservice is
bereikbaar op werkdagen van 8.00 - 17.00 uur
op (088) 86 89 900;
beReikbaaRheid
Voor adreswijzigingen en overige vragen belt
u onze Klantenservice, tel. (088) 86 89 900.
Voor het opzeggen van uw abonnement op
postzegelproducten belt u (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.
adveRteRen in ColleCt?
Neem contact op met Peper & Zout
Mediaexploitatie
Tel: 0229 - 29 59 19
E-mail: info@peperzout.nl

PostNL - Collect Club
Antwoordnummer 216
9700 VB Groningen
Nederland
9700VB216

PostNL - Collect Club
Antwoordnummer 216
9700 VB Groningen
Nederland
9700VB216

BeWAreN LeUchttUrm
___ albuMbladen nederlandse Postzegels
leuchtturM

BeWAreN dAVo
___ albuMbladen geillustreerd verzaMelen Postnl
___ albuMbladen geillustreerd verzaMelen davo
___ zwart-wit albuMbladen Postzegels davo
___ zwart-wit albuMbladen Postzegelvelletjes davo
___ albuMbladen Mooi nederland

PostzegeLProdUcteN
___ PrestigeboeKjes
___ PostzegelMaPjes
___ eerstedagenveloPPen
___ beursPostzegels
___ PostwaardestuKKen

C76

Postnl
Port betaald
Port payé
Pays-bas

u ontvangt de Jaarcollecties en
Jaarboeken aan het einde van
het jaar. de Persoonlijke Postzegelabonnementen ontvangt
u maandelijks en alle andere
producten eens per halfjaar.
Zie www.collectclub.nl voor de
algemene voorwaarden.

IndIen onbestelbaar: PostNL - ColleCt Club, Postbus 30051, 9700 rn GronInGen, the netherlands

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

banknummer:

geb. datum: ......../......../........... e-mailadres: ..........................................................

naam: ..........................................................................................................m/v

Voor de betaling van mijn abonnement ga ik akkoord met een doorlopende machtiging.

BoekeN
___ jaarboeK nederlandse Postzegels inclusieF
Postzegels
___ jaarboeK nederlandse Postzegels exclusieF
Postzegels

PostzegeLs
___ Postzegelserie zoogdieren
___ Postzegelserie KoninKlijKe echtParen
___ Postzegelserie striP PaParazzo
___ jaarcollectie nederlandse Postzegels
___ jaarcollectie nederlandse Postzegelvelletjes
___ Mooi nederland
___ grenzeloos nederland

Ik neem met ingang van 1 januari 2013 een abonnement op:

Wilt u uw verzameling compleet houden? Maar wel op uw gemak? Zonder kans
een uitgave mis te lopen? Word dan abonnee en vul deze kaart eenmalig in.
Uw abonnement wordt automatisch verlengd.

Abonnement

(iK bestel voor € 60,- aan PostzegelProducten/Munten en vóór 30 juni 2013)

boeK beatrix

gratis

AANtAL
……...........
……...........
……...........
……...........
……...........
……...........
……...........
……...........
……...........
……...........
……...........

totaal:

(sub)totaal:

Prijs
€……...........
€……...........
€……...........
€……...........
€……...........
€……...........
€……...........
€……...........
€……...........
€……...........
€……...........

€……...............

BedrAg
€……............…
€……...............
€……............…
€……............…
€……............…
€……............…
€……............…
€……............…
€……............…
€……............…
€……............…
€……...............

Liever
telefonisch
bestellen?
Bel
088 86 89 90
0

C76

Postnl
Port betaald
Port payé
Pays-bas

u ontvangt uw bestelling binnen
twee weken thuis. u betaalt na
ontvangst. bij bestellingen van
minder dan € 25,- worden € 2,95
verwerkingskosten in rekening
gebracht. Voor zendingen naar
het buitenland gelden andere
levertijden en tarieven.

IndIen onbestelbaar: PostNL - ColleCt Club, Postbus 30051, 9700 rn GronInGen, the netherlands

Prijswijzigingen onder voorbehoud.

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

banknummer:

geb. datum: ......../......../........... e-mailadres: ..........................................................

naam: ..........................................................................................................m/v

Voor de betaling van al mijn bestellingen via Collect Club ga ik akkoord met een doorlopende machtiging.

ProdUct
………...................................................................
………...................................................................
………...................................................................
………...................................................................
………...................................................................
………...................................................................
………...................................................................
………...................................................................
………...................................................................
………...................................................................
………...................................................................

BesteLNUmmer
……………...................
……………...................
……………...................
……………...................
……………...................
……………...................
……………...................
……………...................
……………...................
……………...................
……………...................

Ik wil graag de volgende producten bestellen (vul altijd een bestelnummer in). deze bestelkaart kunt u alleen gebruiken voor bestellingen uit Collect. Voor bestellingen uit Collect Wereld
gebruikt u de bestelkaart achterop Collect Wereld. Voor uw daVo-producten gebruikt u de
bestelbon op de achterzijde van het voorlegvel bij deze Collect. Prijswijzigingen onder voorbehoud.

Bestellen

