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Postset
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Bij uw bestelling*

De officieren van de Sint-Jorisschutterij zitten aan een feestmaaltijd. Details uit dit schuttersstuk van
Frans Hals staan op het postzegelvel dat PostNL dit kwartaal cadeau geeft. De schuttersstukken zijn
beroemd om hun gelaatsuitdrukkingen, glimmende uniformen en rijke kleurnuances. Dit is de laatste
postset van vier kaarten en een postzegelvel in de serie van vier, die zijn uitgegeven ter gelegenheid van
het Frans Halsjaar 2013 en het honderdjarig bestaan van het Frans Halsmuseum in Haarlem. OP=OP

Gratis
Verzamelboek
Kastelen in Nederland
Bij uw bestelling vanaf € 60,-*

Van de waterburcht Het Muiderslot tot het 15e-eeuwse jachtslot Het Oude Loo en de militaire
vesting en voormalige gevangenis Slot Loevestein: in ons land zijn nog vele bijzondere kastelen
te zien. Een groot aantal staat in het verzamelboek Kastelen in Nederland dat u bij uw bestelling
cadeau krijgt. De vier bijbehorende postzegelvelletjes (inclusief klemstroken) kunt u voor
slechts € 9,95 bestellen. Zie ook pagina 39. OP=OP

PROFITEER NU VAN DEZE CADEAUS EN BESTEL SNEL!

*Uit Collect 78 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 28 december 2013 , dan krijgt u ook het verzamelboek
Kastelen in Nederland. Bestelt u in de looptijd van Collect 78 meer dan één keer, dan ontvangt u geen cadeau(s) meer.
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Met koninklijke postzegeluitgiften

De nieuwe zakelijke postzegels

Inspiratie voor de
donkere dagen
Geniet u ook zo van de lange winteravonden?
Meestal betekent deze periode immers: meer tijd
voor je postzegelverzameling. Buiten mag het dan
guur en koud zijn, binnen is het warm en gezellig.
De uurtjes vliegen voorbij terwijl u naar nieuwe
postzegels speurt, aanwinsten toevoegt of heerlijk
in uw albums bladert.
Zo aan het eind van het jaar hebben we bij PostNL
natuurlijk weer nieuwe uitgiften die de wintersfeer
versterken. De Sinterklaaspostzegels bijvoorbeeld,
met de heerlijke geur van speculaaskruiden. Maar
ook de Decemberzegels 2013, die met warme

Win een veldgids Paddenstoelen of een herkenningskaart
Vogels van Nederland

winterse illustraties laten zien hoe heel Nederland

MUNTEN

een actie verbonden met kans op mooie prijzen.

26
28 SHOP
49 ASSORTIMENT

kerst en oudjaar viert. Aan de Decemberzegels is

Tegelijkertijd bieden we variëteit, zoals 200 jaar
Koninkrijk der Nederlanden, Mooi Nederland
2014 en Klassiekers uit het Louwman Museum.
Bijzonder zijn ook de nieuwe postzegelvelletjes
Nederlandse Iconen en Nederlandse Iconen
Internationaal. Stuk voor stuk postzegelvellen om
warm van te worden!
December is als geen andere maand dé tijd voor

VOLGENDE KEER IN COLLECT* O.A.:

Mooi Nederland 2014 Harlingen en Makkum,
Dag van de Jeugdfilatelie, 200 jaar Koninkrijk der
Nederlanden en Europapostzegels 2014.
* COLLECT 79 VERSCHIJNT IN DE WEEK VAN 17 FEBRUARI 2014

persoonlijke kaartjes en cadeautjes. Misschien
vormt deze Collect daar een inspiratiebron voor?
Met vriendelijke groeten,
Arno van Bijnen
COMMERCIEEL DIRECTEUR
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Klassiekers uit het Louwman Museum

Spiegels van de cultuur
27 JANUARI 2014

Het Louwman Museum in
Den Haag exposeert de oudste
privé-collectie klassieke
automobielen ter wereld.
Je vindt er bijvoorbeeld de
Aston Martin waarin
James Bond reed in de
film Goldfinger.

D

e collectie van het

automobielindustrie de laatste

Louwman Museum is

125 jaar heeft voortgebracht”,

het levenswerk van de

vertelt Ronald Kooyman, direc-

vermaarde Nederlandse auto-

teur van het Louwman Museum.

importeur Evert Louwman. Zijn

“Zelf vind ik de verhalen erach-

vader, Piet Louwman, legde in

ter zo mooi. De auto’s vormen

1934 de basis. Hij kocht toen een

een goede afspiegeling van wat

Dodge uit 1914, bedoeld om

er de laatste 150 jaar is gebeurd

publiek naar zijn showroom te

in de maatschappij. Je ziet de

trekken. In twee generaties

verschillen tussen de landen van

Louwman volgden vele andere

herkomst en hun cultuur. Neem

interessante automobielen. Het

alleen al de contrasten tussen

museum, dat in 2010 zijn deuren

de majestueuze luxe automo-

opende in Den Haag, telt nu ruim

bielen uit de jaren twintig en

230 antieke en klassieke auto’s.

dertig en de eerste pogingen

150 jaar maatschappij

tot betaalbare gezinsauto’s.
Of die tussen de Amerikaanse,

“Onze ambitie is om een zo

Japanse en Europese (auto)

boeiend en compleet mogelijk

culturen.” Het museum is uniek

overzicht te geven van wat de

in de wereld vanwege zijn brede
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Alle voertuigen zijn oud,
maar authentiek

Legendarische auto’s uit de begintijd van het
gemotoriseerd vervoer, zoals de Spyker 7-HP
(linksboven), racebolides van Le Mans, Mille
Miglia en F1 (daaronder), opmerkelijke auto’s
door de jaren heen (rechtsboven) en
limousines voor de welgestelden (boven).

aanpak. “Wij sorteren niet op

excentrieke Swan Car uit 1910,

één thema, maar selecteren

een hybride Woods uit 1917 en

op criteria zoals tijdsperioden,

de Jaguar D-type 1957 Le Mans-

carrosserievormen, techniek en

winnaar. Ook het Nederlands

Museum uitgeroepen tot populairste attractie van Den Haag.

herkomst,” aldus Kooyman.

erfgoed is uitstekend vertegen-

Wilt u het museum ook eens beleven? Knip de bon uit en u krijgt

“Ook is een vereiste dat de auto-

woordigd, benadrukt de direc-

een aantrekkelijke korting!

mobielen authentiek en uniek

teur: “Ons museum heeft de

zijn en een maatschappelijke

grootste collectie Spykers ter

betekenis hebben. En, minstens

wereld, maar toont ook de

Tezamen geven de tien gekozen

dien omdat ze nog steeds mee

zo bijzonder: vrijwel alle voertui-

laatst overgebleven Eysink uit

voertuigen een goed historisch

kunnen komen in het huidige

gen verkeren in hun oorspronke-

Amersfoort en natuurlijk een

overzicht, en daar zijn we heel

dagelijkse verkeer.” Zelf is hij

lijke en vaak ongerestaureerde

DAF 600 prototype uit 1957.

blij mee.” Heeft hij zelf eigenlijk

ook de trotse bezitter van een

staat. Zo zijn op de op één na

Daarnaast omvat de collectie

een favoriet? “Dat vind ik lastig

klassieker: “Natuurlijk ben ik

oudste auto ter wereld, een

ook andere auto’s met een

te zeggen, vanwege de grote

besmet met het virus. Ik heb

De Dion Bouton & Trépardoux

Nederlandse historie, zoals de

diversiteit in thema’s. Maar de

een lichtblauwe Triumph TR3B,

uit 1887, de oorspronkelijke

Ferrari van Z.K.H. Prins Bernhard

vooroorlogse raceauto’s spre-

een Engelse sportauto uit 1962.

gebruikssporen nog te zien.

en de oranje race-Porsche van

ken mij het meest aan. Omdat

In mijn vrije tijd mag ik daar

De meeste voertuigen rijden

jonkheer Carel Godin de

ze zeldzaam zijn, maar boven-

graag een stukje mee rijden.”

trouwens nog echt.”

Beaufort.” Het postzegelvel

Bezoekers van de website Tripadvisor hebben het Louwman

Klassiekers uit het Louwman
Museum vormt een mooi visite-

De collectie omvat verder een

kaartje voor het museum, vindt

brede waaier aan onder meer

Kooyman: “Bij de selectie van

bubble cars, steam cars, elektri-

de auto’s hebben we gekeken

sche auto’s en historische racers

naar de breedte van de collec-

van onder meer legende Tazio

tie, de Nederlandse historie en

Nuvolari. Pareltjes zijn ook de

de iconen uit ons museum.

KORTINGSBON

Pareltjes

POPULAIRSTE ATTRACTIE

€ 2,50

korting per persoon
op de entree
De actie is geldig t/m 31 mei 2014. De korting is geldig voor
maximaal 4 personen, op vertoon van deze bon.

Bestel uw postzegelproducten Klassiekers uit het Louwman Museum op pagina 37
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Elke postzegel vertelt
een eigen verhaal

POSTZEGELFORMAAT
TANDING
PAPIER
GOMMING
SOORT POSTZEGEL
DRUKKLEUREN
DRUKTECHNIEK
OPLAGE
DRUKKERIJ

TECHNISCHE GEGEVENS
25,3 x 20,8 mm
slitvorm
normaal met fosforopdruk
zelfklevend
velletje met twintig
verschillende postzegels
geel, magenta, cyaan en zwart
offset
9.000.000 velletjes
Joh. Enschedé Security Print,
Haarlem

Decemberzegels 2013

Warme winterse illustraties

19 NOVEMBER 2013

S

Schaatsen, een kerstboom kopen, vooroverbogen wilgen langs
bevroren sloten. Dit zijn de klassieke Hollandse taferelen die onmiddellijk ons decembergevoel oproepen. En dat is precies wat illustrator
Sieb Posthuma beoogde met de Decemberzegels 2013.

ieb Posthuma wilde in één tekening laten zien hoe heel

jaarwisseling. Ongeacht het tijdstip; altijd staat er een kerstster

Nederland kerst en oudjaar viert. Hij maakte daarom één

aan de hemel, is er een kerstboom te zien en valt er sneeuw naar

grote winterse illustratie, bestaande uit vijf deelillustra-

beneden. De tekeningen hebben een echt Hollands karakter, met

ties op panoramaformaat, die vervolgens zijn opgedeeld in vier

huizen met 17e-eeuwse gevels, gaslantaarns, een oude molen en

postzegelbeelden. Wie de twee velletjes naast elkaar legt, ziet

schaatsen met krulijzers. Alleen de kleding van de postbode heeft

hoe de tekening van de ene naar de andere postzegel doorloopt.

de eigentijdse kleur van PostNL.

Door de perforaties van de postzegels ontstaat het effect van een
filmstrip. Overigens lopen de postzegels ook verticaal door. Zo
sluit de sneeuw die op straat ligt op de ene postzegel, aan op de
neerdwarrelende sneeuw op de postzegel eronder.

Gaslantaarns

Handwerk

De illustraties zijn gemaakt in de typische stijl van Sieb Posthuma,
vlot, humoristisch en toegankelijk. De stevigste klus was het
definitief uitwerken van de ideeën op groot formaat. “Ik werk met
de hand, waardoor je niet meer achteraf kunt corrigeren. Vooral

De taferelen op de onderste drie rijen zijn aan kerstmis gekop-

de postzegels met de avondlucht waren lastig, onder meer om

peld en spelen zich overdag af. De bovenste twee rijen postzegels

het blauw van de hemel en het geel van de ramen uit elkaar te

bevatten scènes die kenmerkend zijn voor oudejaarsavond en de

houden. Maar het is gelukt.”
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200 jaar Koninkrijk der Nederlanden

Een optelsom van twee eeuwen
30 NOVEMBER 2013

O

Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat 200 jaar.
Grafisch ontwerper Vanessa van Dam maakte een optelsom
uit die 200 jaar op twee eigentijdse postzegels.

p de eerste postzegel staan drie beelden onder elkaar:

1813-2013: van koning Willem I tot en met koning Willem-Alexander.

een rood-witte uitsnede van een gravure van de

De uitkomst van de optelsom op de typografische postzegel is de

landing van de Prins van Oranje in Scheveningen

titel van het postzegelvelletje: 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden.

(Jan Kamphuijsen, 1813, Haags Gemeentearchief), een blauw-

Op de velrand is in opengewerkte kapitalen de titel van het post-

witte uitsnede van een geschilderd portret van koning Willem I

zegelvelletje vermeld, met daarnaast de drie jaartallen waarin 200

(Joseph Paelinck, 1815, Rijksmuseum) en een langgerekte wap-

jaar Koninkrijk der Nederlanden wordt herdacht: 2013, 2014 en

perende Nederlandse driekleur. Ook te zien is een optelstreep met

2015. De cijfers voor 2013 zijn gevuld. Voor de typografie is gebruik-

een plusteken. Vanessa van Dam: “De optelsom van de landing

gemaakt van de schreefletter ITC Golden Cockerel (1929) van

van Kamphuijsen en het portret van Paelinck is in mijn optiek

Eric Gill en de schreefloze F Grotesk (2010) van Radim Peško.

200 jaar Koninkrijk der Nederlanden. Die optelsom heb ik vertaald
in de vlag, als symbool voor die 200 jaar.”

Vorsten en vorstinnen

De tweede postzegel bevat de namen van alle vorsten en
vorstinnen van het Koninkrijk der Nederlanden in de periode

SERIE VAN DRIE
Het postzegelvelletje 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden is de eerste in een serie van drie.
Op het tweede postzegelvelletje, dat volgend jaar verschijnt, zal de Grondwet van 1814 centraal staan. Het
derde wordt in 2015 uitgegeven ter herdenking van de
inhuldiging van koning Willem I in 1815.

POSTZEGELFORMAAT
TANDING
PAPIER
GOMMING
SOORT POSTZEGEL

DRUKKLEUREN
DRUKTECHNIEK
OPLAGE
DRUKKERIJ

TECHNISCHE GEGEVENS
25 x 36 mm
14 ½ : 14 ½
normaal met fosforopdruk
synthetisch
velletje met tien postzegels
waarvan twee verschillende
ontwerpen
geel, magenta, cyaan en zwart
offset
115.000 velletjes
Joh. Enschedé Security Print,
Haarlem

Het puurste rood en
het blauwste blauw
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Zakelijk, maar met
een speels karakter

POSTZEGELFORMAAT
TANDING
PAPIER
GOMMING
DRUKKLEUREN
DRUKTECHNIEK
EERSTE OPLAAG
DRUKKERIJ

TECHNISCHE GEGEVENS
25,3 x 20,8 mm
slitvorm
normaal met fosforopdruk
zelfklevend
geel, magenta, cyaan en zwart
offset
Waarde 1: 420.000 rollen
Waarde 2: 138.000 rollen
Lowe-Martin Group, Canada

Postzegels op rol

Neutraal, zakelijk en duidelijk

2 JANUARI 2014

O

Vooral bedrijven gebruiken de postzegels op rol. Daarom hebben
deze postzegels een neutrale en zakelijke uitstraling en staat een
duidelijke herkenning van de frankeerwaarde centraal.

Op de postzegels op rol met een frankeerwaarde voor

die met frankeerwaarde 1. Alleen is de frankeerwaarde nu blauw

post tot 20 g (Nederland) staat een groot groen cijfer 1

en de achtergrond lichtgroen. Het blauwe cijfer 2 wordt voorafge-

afgebeeld, tegen een achtergrond die bestaat uit een ge-

gaan en gevolgd door andere cijfers 2 waardoor een repeterend

laagde blauwwitte netwerkstructuur. De structuur is opgebouwd

effect ontstaat. Dit wordt nog versterkt doordat in de achter-

uit gedraaide en gespiegelde stokken en vlaggen van het cijfer 1.

grond dezelfde cijfers in spiegelbeeld zijn weergegeven waardoor

Door de structuur heen loopt een verlooptint, afgeleid van het

dieptewerking ontstaat. De spiegeling wordt op het onderste

blauw van het cijfer 1. Boven de waardeaanduiding en rechts-

gedeelte van de postzegel doorgezet, zowel in vorm als in kleur.

onder zijn bloemblaadjes zichtbaar, ontstaan door de bovenkant

Voor het cijfer 1 en cijfer 2 is de Akzidenz Grotesk gebruikt, voor

van vier cijfers 1 tegen elkaar aan te schuiven.

de aanduiding NEDERLAND de Replica Typeface.

Voor de postzegels op rol met een frankeerwaarde voor post van
20 tot 50 g (Nederland) zijn dezelfde soort kleuren gebruikt als op

Lees ook het interview met de ontwerpster op pagina 23.
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Witte en blauwe
2 JANUARI 2014

O

3D-illustraties

Zeg Nederland en je zegt kaas, molens en tulpen. De nieuwe
postzegelvelletjes 10 voor Nederland en 5 x Internationaal
uit het basisassortiment, tonen Nederland in iconen.

p de postzegels 10 voor Nederland zijn tien objecten

beeld. Op de achtergrond wordt met donkerblauwe kleurvlakken

afgebeeld die overal ter wereld met ons land worden

in verschillende tinten de suggestie van een vitrine gewekt waarin

geassocieerd. Te zien zijn een zeilschip (Friese plat-

elk icoon geplaatst is. Tussen de vitrines en de afbeeldingen

bodem), een molen (type wipmolen), een stuk kaas (Gouda),

in bevindt zich een derde grafische laag die aan elk object met

een boerenklomp, een trapgevel, een kussend paartje, een fiets

subtiele lijnen een eigen achtergrond geeft. Zo zijn achter de tulp

(type omafiets), een tulp, een koe (Holstein-Friesian) en een

de typische daklijnen van tuinderskassen zichtbaar, is de schaats

schaats (doorloper). Vijf van de iconen – de fiets, de molen, de

omringd door ijskristallen en heeft de molen een achtergrond van

trapgevel, de koe en de tulp – keren ook terug op het postzegel-

een slotenpatroon uit het polderlandschap.

velletje 5 x Internationaal.

Op 5 x Internationaal, het postzegelvelletje voor internationale

Witte 3D-illustraties

bestemmingen, worden de vijf gebruikte iconen op dezelfde wijze
weergegeven, maar hier zijn de kleuren wit en blauw omgewis-

De tien iconen van de serie 10 voor Nederland zijn als witte,

seld. Op alle velletjes is de waardeaanduiding 1 rood gekleurd. Het

driedimensionale illustraties, midden op elke postzegel afge-

gebruikte lettertype is de Garamond ITC.

POSTZEGELFORMAAT
TANDING
PAPIER
GOMMING
SOORT POSTZEGEL
DRUKTECHNIEK
EERSTE OPLAGE

DRUKKERIJ

Lees ook het profiel over de bedenkers op pagina 16

TECHNISCHE GEGEVENS
36 x 25 mm
14 ½ : 14 ½
normaal met fosforopdruk
synthetisch
10 en 5 verschillende postzegels
offset
10x Nederland: 2.000.000 velletjes
5x Internationaal: 1.140.000 velletjes
50x Internationaal: 100.000 vellen
Walsall Security Printers, Engeland

De voorwerpen zien
eruit alsof ze op een
3D-printer zijn gemaakt
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Mooi Nederland 2014

Keramiek uit Loosdrecht

27 JANUARI 2014

L

oosdrechts porselein is maar gedurende een korte tijd geproduceerd. Dominee Joannes de
Mol stichtte de fabriek in 1774 om de verarmde bevolking werkgelegenheid en ontwikkeling
te bieden. De onderneming was wel een artistiek, maar geen economisch succes, en sloot

haar deuren in 1784. Tegenwoordig is het Loosdrechts gezocht door verzamelaars en musea.
De belangrijkste collectie Loosdrechts bevindt zich in Kasteel-Museum Sypesteyn. De afbeelding
op de postzegel komt van een schotel uit het Hilversums museum.

POSTZEGELFORMAAT
TANDING
PAPIER
GOMMING
SOORT POSTZEGEL

DRUKTECHNIEK
OPLAGE
DRUKKERIJ

TECHNISCHE GEGEVENS
20,8 x 25,3 mm
14 ½ : 14 ¼
normaal met fosforopdruk
synthetisch
5 velletjes met vijf gelijke
postzegels en een verzamel
velletje met 5 verschillende
postzegels
offset
de vijf plaatsen:
85.000 velletjes
Joh. Enschedé Security Print,
Haarlem

NIEUW THEMA MOOI NEDERLAND-SERIE
De serie Mooi Nederland 2014 gaat over keramiek.
Keramiek is de verzamelnaam voor onder meer
aardewerk, steengoed en porselein. Er verschijnen
zes postzegelvelletjes: over Loosdrecht en Tegelen
(27 januari), Harlingen en Makkum (24 februari),
Delft (19 mei) en een verzamelvel (19 mei). De serie
is ontworpen door Rutger Fuchs uit Amsterdam.

Mooi Nederland 2014
Keramiek uit Tegelen

27 JANUARI 2014

I

n Tegelen wordt al eeuwenlang keramiek gemaakt. De Romeinen maakten hier dakpannen die
ze Tegulea noemden en waarnaar Tegelen vernoemd is. Van de rode Tegelse klei werd behalve
dakpannen, gresbuizen en stenen ook veel gebruiksgoed voor in de keuken gemaakt. Daarnaast

werden ook fraaie tabakspotten en religieuze beelden vervaardigd. Zowel de moderne als de
historische Tegelse keramiek is te zien in de collectie van Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen.
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De beelden
spreken voor zich

POSTZEGELFORMAAT
TANDING
PAPIER
GOMMING
SOORT POSTZEGEL
DRUKKLEUREN
DRUKTECHNIEK
OPLAGE
DRUKKERIJ

TECHNISCHE GEGEVENS
36 x 25 mm
14 ½ : 14 ½
normaal met fosforopdruk
synthetisch
velletje met tien verschillende
postzegels
geel, magenta, cyaan en zwart
offset
175.000
Joh. Enschedé Security Print,
Haarlem

Klassiekers uit het Louwman Museum

Tien blikvangers pur sang
27 JANUARI 2014

D

De Dion-Bouton & Trépardoux uit 1887 is de op één na
oudste auto ter wereld. Het is één van de blikvangers op het
postzegelvel Klassiekers uit het Louwman Museum.

e tien postzegels tonen elk een foto van een historische automobiel uit de collectie van het Louwman
Museum, met vermelding van het merk en het jaar

Mix van techniek en design

Boven de afbeelding op de postzegels is in kapitalen te lezen: NEDERLAND 2014. Op de velrand, gescheiden van de postzegel door

waarop de auto in productie werd genomen. De eerste postze-

een perforatie, wordt een nadere typeaanduiding van de auto

gel, linksboven in het postzegelvelletje, toont de oudste auto

gegeven, alsmede eventuele andere bijzonderheden. Voor de ty-

(1887); de laatste postzegel, rechtsonder in het postzegelvel-

pografie is gebruikgemaakt van de klassieke magere schreefletter

letje, toont de jongste auto (1965). Autoliefhebbers zullen

Sabon (1966) van Jan Tschichold in combinatie met de schreef-

ze direct herkennen: De Dion Bouton et Trépardoux Steam

loze Avenir (1988) van Adrian Frutiger. Ontwerper Hans Bastiaan

Quadricycle (1887), de Brooke 25/30-HP swan Car (1910), de

Busking was zeer verguld met de ontwerpopdracht van PostNL:

Eysink 10/12HP (1910), de Spyker 7-HP Two-Seater (1912), de

“Ik heb al van jongs af aan wat met auto’s. Het was een van de fa-

Bugatti TYE 50T Coach Profilée (1932), de Duesenberg Model

voriete onderwerpen in de vele tekeningen die ik als kind gemaakt

SJ Lagrande Dual-Cowl Phaeton (1935), de Toyota AA (1936),

heb. Mijn hele familie heeft wat met techniek. Mijn grootvader,

de Porsche 718/2 Formula 2 Racingcar (1960), de Aston Martin

m’n vader, en ik ook. Maar het mooie van auto’s is dat het niet al-

DB5 James Bond (1964) en de Ferrari 500 Superfast Speziale

leen om de techniek gaat, maar juist om de combinatie ervan met

Z.K.H. Prince Bernard (1965).

het design. Daarom is dit onderwerp me op het lijf geschreven.”
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Postzegeluitgiften eerste helft 2014*
PostzegelUitgifte

Jaarcollectie
postzegels

Jaarcollectie
postzegelvelletjes

Prestigeboekjes

Postzegelmapjes

eerstedagenveloppen

Zakenzegels op rol

€ 0,64
€ 1,28

€ 4,89

€ 4,28

Nederlandse
Iconen

€ 6,40

€ 7,45

€ 6,68
€ 5,08

Nederlandse
Iconen Internationaal

€ 5,25

€ 6,30

€ 8,44

Klassiekers uit het
Louwman Museum

€ 6,40

€ 4,89
€ 3,61

€ 6,68
€ 5,08

2 januari 2014

2 januari 2014

2 januari 2014

€ 12,45

27 januari 2014

Mooi Nederland 2014 Tegelen

€ 3,20

Mooi Nederland 2014 Loosdrecht

€ 3,20

Mooi Nederland 2014 Harlingen

€ 3,20

Mooi Nederland 2014 Makkum

€ 3,20

27 januari 2014

27 januari 2014

24 februari 2014

24 februari 2014

Dag van de
Jeugdfilatelie

€ 1,28

€ 6,40

€ 3,61

€ 3,48

200 jaar Koninkrijk der Nederlanden:
een nieuwe grondwet

€ 2,56

€ 12,80

€ 6,17

€ 5,08

Europapostzegels:
Nationale Muziekinstrumenten

€ 2,10

€ 10,50

€ 5,25

€ 4,53

Orchideeën
van het Gerendal

€ 6,40

€ 12,45

€ 4,89
€ 3,61

€ 6,68
€ 5,08

€ 12,45

€ 4,25

€ 5,88

€ 4,89

€ 6,68

24 maart 2014

24 maart 2014

22 april 2014

22 april 2014

Mooi Nederland 2014 Delft

€ 3,20

19 mei 2014

Mooi Nederland 2014 Verzamelvel

€ 3,20

€ 3,20

WK Voetbal/ 125 jaar KNVB

€ 3,84

€ 6,40

19 mei 2014

19 mei 2014

*Deze postzegeluitgiften behoren tot het officiële uitgifteprogramma. Alle overige postzegeluitgiften vallen hierbuiten.
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Wie een technisch beroep heeft
uitgeoefend, houdt daar vaak
een fascinatie voor fijn mechaniek
aan over. Voor Jan Westra (71)
uit Waddinxveen draait alles om
tandwielen.
Waar komt uw belangstelling voor
tandwielen vandaan?

“Tijdens mijn studie LTS, UTS en HTS Werktuigbouwkunde leerde ik tandwielen tekenen. Ik vond dat
toen al heel interessant. Een tandwiel is een wondertje
van aandrijftechniek: het grijpt in een ander tandwiel
en moet kunnen rollen en glijden. Voor de constructie
zijn de tandflank, ingrijpboog en dikte heel belangrijk.
Tandwielen zitten in een hele hoop apparatuur, al
worden ze door elektronica steeds vaker overbodig.
Tunnels en aquaducten vervangen bruggen in het
rijkswegennet. Op zee heeft GPS het sextant verdreven. Maar tandwielen zitten nog wel gewoon in de
achteras van je fiets en in het derailleur.”

Hoe bent u begonnen met uw verzameling?
“Dat liep eerst niet zoals ik wilde. Het was een teleur-

stelling om te ontdekken dat er nauwelijks postzegels
zijn te vinden van alléén tandwielen. Toen besloot ik
objecten te verzamelen waar tandwielen in zitten:
bruggen, molens, uurwerken, maritieme navigatie,
fietsen, telescopen, microscopen, auto’s, tandradbanen en rupsvoertuigen. Ik leg me toe op de constructie, fabricage en geschiedenis van tandwielen.
En een beetje toekomst. Het is echt een studie voor
mij geworden. Wist je dat de oudst bekende tandwielen dateren van 150 jaar voor Christus? Die werden
gevonden in een Grieks wrak. Ze zaten in een bronzen
mechaniek en werden gebruikt om de loop van de zon,
maan en planeten te kunnen voorspellen.”

Wat zijn uw favoriete postzegels?

“Heel mooi vind ik de Chinese postzegels over watermanagement uit 2005. Op één ervan staat een prachtig houten waterrad. Die heb ik op een gestempelde
ansichtkaart. De Europazegels uit 1967 zijn ook bijzonder, daarop staat het tandwiel als icoon. Ik zie natuurlijk ook graag tandwielen in het echt. Zo heb ik laatst
nog een tandradbaan bekeken in een wintersportgebied. Die oude baan is weer in gebruik genomen.
Smalspoor en tandradbanen maken weer een nieuwe
kans omdat liften en kabelspoorwegen meer gevaar
opleveren voor het ontstaan van lawines en het
landschap ontsieren.”

Wiel aan het werk
Jan Westra
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Wat is uw favoriete
postzegelontwerp van 2013?
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4 125 jaar ARCADIS/KNHM

2013 - Reinier Paping

2013 - Eekhoorn

Vijf hoofdbedekkingen

10 prestigieuze projecten

10 gegomde Persoonlijke

10 zelfklevende postzegels

uit de serie streek-

van ARCADIS of KNHM op

Postzegels met schaatser

met het populairste

drachten bijeen

één vel

Reinier Paping

zoogdier eekhoorn

100 jaar
Burgers’ Zoo Arnhem
2013

1

Zwartvoetpinguïn (Spheniscus
demersus), Zuid Afrikaanse
kust. Jaarlijks zijn er in de
pinguïnkolonie van Burgers’ Zoo
een tiental jongen.

1

Juweelkardinaalbaars
(Pterapogon kauderni),
Banggai-eilanden, Indonesië.
Het kroost van deze kleine
muilbroeder zoekt ook in
Burgers’ Ocean bescherming
bij een zee-egel.
Hyacintara (Anodorhynchus
hyacinthinus), Amazonegebied.
Vanwege zijn felle kleuren is
deze papegaaiensoort ernstig
bedreigd. In Burgers’ Zoo twee
jongen in mei 2007.

Koningin
Beatrix

Koning
Willem-Alexander

 • 



Grant’s Zebra (Equus quagga
boehmi), Afrikaanse savanne.
Grootste kudde van Europa
in Burgers’ Safari. Unieke
geboorte overdag op 21
mei 2012.
Groene leguaan (Iguana
iguana), Amazonegebied.
Het legsel is in de warme
zandbodem van Burgers’ Bush
‘natuurlijk’ uitgekomen in 2006.

1

100 jaar
Burgers’ Zoo Arnhem
2013

1

Goudwanggibbon (Nomascus

gabriellae), Zuidoost-Azië.

Een bijzondere geboorte in

Burgers’ Rimba, juni 2008.

Chimpansee (Pan troglodytes),
Afrika. Moeder Zaira en Zwala,
geboren 1999. In de chimpanseekolonie van Burgers’ Zoo
zijn sinds 1971 tientallen
jongen geboren.

1
100 jaar
Burgers’ Zoo Arnhem
2013

1
100 jaar
Burgers’ Zoo Arnhem
2013

1

100 jaar
Burgers’ Zoo Arnhem
2013

1

Breedlipneushoorn
(Ceratotherium simum),
Afrikaanse savanne.
Moeder Kwanzaa en zoon
Dozer in Burgers’ Safari,
geboren maart 2010.

100 jaar
Burgers’ Zoo Arnhem
2013

100 jaar
Burgers’ Zoo Arnhem
2013

1

Rothschildgiraffe (Giraffa
camelopardalis rothschildi),
Afrikaanse savanne.
Het honderddertigste veulen
geboren in Burgers’ Safari
in 2011.

100 jaar
Burgers’ Zoo Arnhem
2013

100 jaar
Burgers’ Zoo Arnhem
2013

1

Sri Lankapanter (Panthera
pardus Kotiiya), Sri Lanka.
Een zeldzame panterondersoort die in Burgers’ ZuidAziatische Rimba regelmatig
jongen heeft.

100 jaar
Burgers’ Zoo Arnhem
2013

100 jaar Burgers’ Zoo Arnhem

Koningin
Beatrix

Koning
Willem-Alexander

 • 
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5 100 jaar Burgers’Zoo

6 Rijksmuseum

7 Troonswisselingspostzegels

8 1001 Vrouwen

10 keer twee dieren uit

10 representatieve kunst-

Twee koninklijke

Zes opmerkelijke vrouwen

Burgers’ Zoo, meestal

werken uit de collectie van

profielfoto’s over de

uit de Nederlandse

moeder en jong

‘het Rijks’

wisseling van de wacht

geschiedenis

Nederlandse
schrijvers

Aanvang verkoop 21 mei 2013
Artikelnummer 330462

Nederland
2013
3

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

Gerrit Kouwenaar
1923

Nederland
2013
‘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.’

1
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

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

1

Godfried Bomans
191
13

Nederland
2013
3

1

Adriaan Roland Holst
1888

Simon Carmiggelt

1

Louis Couperus
1863
863

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

1

Gerrit Kouwenaar
1923

Simon Carmiggelt
1913
3

Nederland
2013
3

10 Inhuldigingspostzegels

Adriaan Roland Holst
uit: De ploeger, 1917
(fragment)

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

1

9 Europapostzegels 2013

Ik zal de halmen niet meer zien
noch binden ooit de volle
schoven,
maar doe mij in den oogst geloven
waarvoor ik dien...

1

Simon Carmiggelt
1913
3

Nederland
2013
3

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.

1

Godfried Bomans
191
13

Nederland
2 013
3

1

Adriaan Roland Holst
1888
888

Louis Couperus
1863
863

1

Nederland
2 013
3

Nederland
2013
3

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

Het ritme is het enige dat alle
kunsten gemeen hebben.

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

Adriaan Roland Holst

Nederland
2013

Godfried Bomans

Louis Couperus

11 Nederlandse schrijvers

Nederlandse postauto’s van

Monogram van koning

Vijf kopstukken van onze

1918 tot 2013

Willem-Alexander in

literatuur

verschillende kleuren

12 Wereld Bloeddonordag
Ode aan bloeddonors
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13 Nederlandse Molens

14 125 jaar Koninklijke Nederlandse

15 Grenzeloos Nederland – België

10 iconische molentypes in

Zwembond

Architectuur, beeldende kunst en

het Hollandse landschap

Vrolijk tableau met facetten van

literatuur tussen Nederland en België

de zwemsport

16 Da’s toch een kaart waard!
Teken je eigen vogel...

17 100 jaar Vredespaleis

18 Dag van de Postzegel 2013

Baken voor vrede en recht

Het portret van koningin
Wilhelmina en profil
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+€0,30
2013

+€0,30
2013

+€0,30
2013

+€0,30
2013

+€0,30
2013

Fotografie en ontwerp
Anton Corbijn

laat kinderen leren

Met steun van Kinderpostzegels leren werkende kinderen in Ethiopië
lezen en schrijven. Hierdoor hebben zij uitzicht op een beter bestaan.

+€0,30
2013

MEEDOEN GAAT ZO

U brengt uw stem eenvoudig uit op
www.postnl.nl/postzegelverkiezing.

Kinderpostzegels
2013

19 Kinderpostzegels 2013
Laat kinderen leren

Of schrijf het nummer van uw keuze

20 Sinterklaas
Het klassieke sinterklaas-

op een briefkaart en stuur deze naar:
artikelnummer 331162 – aanvang verkoop 4 november 2013

verhaal met de geur van
speculaaskruiden

PostNL, Postzegelverkiezing 2013,
t.a.v. J. Ouwehand, 16e verdieping,
Postbus 30250, 2500 GG Den Haag.
U kunt uw stem t/m 31 december 2013
uitbrengen.

DIT KUNT U WINNEN

Onder de inzenders worden drie
Jaarboeken Nederlandse Postzegels
2013 verloot.
21 Decemberzegels 2013
Klassieke Hollandse taferelen

22 200 jaar Koninkrijk der
Nederlanden

illustreren hoe Nederland kerst en

De essentie van 200 jaar

oudjaar viert

Koninkrijk der Nederlanden; eerste
uitgifte in een serie van drie

16

‘Oud’ thema, nieuwe look

Oerhollandse iconen in
moderne 3D-beelden
Hoe vertaal je ‘oude’ Nederlandse
iconen in eigentijdse postzegelvellen van 10 voor Nederland en
5 x Internationaal? Door voorwerpen
af te beelden alsof ze op een
3D-printer zijn gemaakt, bedachten
Joachim Baan en Fleur Dérogée.

Joachim en Fleur
doken onder in
de identiteit

van Nederland.

wat HeB Je zelF met NeDerlaNDse icONeN?

Fleur: “Als ik aan de identiteit van Nederland denk, gaan
mijn gedachten vrij snel in de richting van oer-Hollandse objecten als molens en klompen. Zij belichamen voor

Het bootje kwam zonder zwaard op de postzegel.

mij het thuisgevoel. Ze horen al heel lang bij ons landje
en er is eigenlijk nooit sprake van vernieuwing. Ze zijn
ook in lijn met het onvertaalbare woord gezellig - en
dan bedoel ik vooral het warme gevoel van Nederland.
De uitdaging voor ons lag erin om de beelden die voor
iedereen zo vertrouwd zijn, een nieuwe, eigentijdse
draai te geven.”

HOe BeN Je te werk gegaaN?

“We hebben ons eerst in het thema en bestaand werk verdiept. Maar
wij vinden vooral het hier en nu belangrijk: we wilden technieken en
ontwikkelingen van nú gebruiken. Joachim heeft daar een goede visie
op. We kwamen al snel uit op 3D-printen, een techniek waar ontzettend veel mee kan. Je kunt bijvoorbeeld meesterwerken uit de schilderkunst in 3D-print krijgen, en zo letterlijk de pasteusheid van de verf
voelen. Ons idee was: door de vertrouwde beelden te vertalen in 3Dobjecten ontstaat een nieuw beeld dat herkenbaar is, maar tegelijkertijd de spanning in zich heeft van de nieuwe techniek. Wél moesten het
objecten blijven die in één oogopslag te herkennen zijn. Beeldvullend,
maar niet schreeuwerig, en vooral helder en fris. 3D heeft dat effect.”

proFiel 17

Welke drempels kWam je tegen en hoe heb je die
overWonnen?

“Het is altijd een uitdaging om iconen die zo vertrouwd en bekend zijn,
te vangen in een goede selectie en vorm. We hebben met een lange lijst
gewerkt die we in overleg met PostNL hebben ingedikt tot de meest essentiële voorwerpen overbleven. Veelal klassiekers, maar ook onverwachte,
zoals het kussende paartje. Vervolgens hebben we veel tijd besteed aan
de uitvoering van de iconen. Een molen, prima. Maar welke molen dan en
in welke stand moeten de wieken staan? Wat voor boot kiezen we, welke
kaas en wat voor soort fiets? Dat was echt een ontdekkingstocht, waarbij
de voorwerpen zo min mogelijk plaatsgebonden zijn weergegeven.

de iconen van nederland zijn niet
compleet zonder de damesfiets.

Waren er voorbeelden?
“We hebben ons laten inspi-

reren door diverse ontwerpers
en kunstenaars die monochroomheid (eenkleurigheid)
en iconen sterk in hun werk
naar voren laten komen. Maar
bovenal hebben we onze eigen
koers gevaren. Zo ontstond
in de uitwerking van het
concept een richting die we het
nieuwe Delfts blauw zijn gaan
noemen. De monochrome
weergave is interessant, want
zo komen 3D-prints tot stand,
in wit kunststof. Vandaar de
schaduwwerking om de extra
dimensie aan te geven. We
hebben ons puur op de vorm
geconcentreerd en alle kleur
en poeha weggelaten. Om de
research was essentieel
voor het creatieproces.

Wat kun je zeggen over het resultaat?

voorwerpen in te bedden, is
met de blauwe kleurvlakken

“Heel mooi, al wisselt onze favoriete postzegel

een soort van vitrine gemaakt

per dag. De uitstraling van de donkere postze-

waarin de iconen als in een mu-

gels voor Nederland verschilt wezenlijk van de

seum staan te pronken. Toch

lichte postzegels voor internationale zendingen,

wilden we ook de eigen omge-

terwijl de basisvormen toch gelijk zijn. De ene

ving van elk icoon laten zien.

dag is de donkere mooier, de andere dag de

Vandaar die extra grafische

lichte. En wat bijzonder is: we zijn zo intens met

laag, met ijskristallen rondom

deze postzegels bezig geweest, dat we er tijdens

de schaats, het water bij het

dat proces steeds meer van zijn gaan houden.

zeilschip en de vorm van de

Sowieso heeft de wereld van de postzegels zich

draagbaren op de kaasmarkt.”

ineens voor ons ontsloten. We kijken daar nu met
hele andere ogen naar.”

bestel nu de postzegelproducten van nederlandse iconen en
nederlandse iconen internationaal op pagina 35.
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Foutief beeld
Dag van de Postzegel

AGENDA

Per ongeluk is er in Collect 77 een foutief beeld van de Dag van de

27 en 28 december 2013

Postzegel 2013 afgebeeld. Het betrof hier een eerder ontwerp van deze

EINDEJAARSBEURS

postzegels. Bijgaand het juiste beeld, met het portret van koningin

U bent weer van harte welkom

Wilhelmina en profil.

op de Eindejaarsbeurs in De
Veluwehal te Barneveld, met postzegels, munten
en ansichtkaarten. PostNL zal hier ook aanwezig
zijn met een stand. De beurs is geopend van
10.00 tot 17.00 uur, de entree is gratis t/m 16 jaar.
Zie ook www.eindejaarsbeurs.nl
1 en 2 februari 2014
FILATELIEBEURS LOOSDRECHT
Bezoek de 26e editie van deze postzegelbeurs
voor jong en oud! Let op: de locatie is de
Dudok-Arena op het Arenapark in Hilversum.
Zie ook www.filateliebeurs.nl
t/m 12 januari 2014
TENTOONSTELLING SALT & POTTER
Maak kennis met eigentijdse zoutgeglazuurde
keramiek, en nog veel meer in Keramiekcentrum
Tiendschuur Tegelen.
Zie ook www.tiendschuur.net/nl
Hele jaar
SPAARSTATION DINGENLIEFDE
Benieuwd naar hoe Nederland spaart en hoe
verdwenen Nederland wordt gespaard?
U ontdekt het in Spaarstation Dingenliefde, in
het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem.

PRIJSSTIJGING POSTZEGELS

Zie ook www.openluchtmuseum.nl/ontdek-hetmuseum/tentoonstellingen

Per 1 januari 2014 stijgt de prijs van postzegels van 60 naar 64 cent.
Voor bestemmingen buiten Nederland wordt het tarief € 1,05.

Hele jaar

Eerder gekochte postzegels met waarde 1 (voor binnenland)

KONINKLIJK PALEIS AMSTERDAM

blijven uiteraard geldig. U kunt deze gewoon blijven gebruiken

Het Koninklijk Paleis Amsterdam is het officiële

zonder bij te plakken.

ontvangstpaleis van het Koninklijk Huis. Het Paleis
is daarnaast zoveel mogelijk opengesteld
voor bezoekers. Kijk voor de openingsdagen op

Embargo koning
Willem-Alexander postzegels
In deze Collect staan nog geen postzegels van koning Willem-Alexander
afgebeeld. Dit heeft te maken met het embargo dat tot en met
27 november op de postzegels rust. Omdat dit magazine eerder verschijnt dan deze uitgiftedatum, blijft het dus nog even een verrassing
hoe de postzegels eruit zien!

www.paleisamsterdam.nl
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Zilver bij PostEurope-verkiezing
Bij de verkiezing beste Europapostzegel 2013 heeft Nederland afgelopen augustus de tweede
plaats behaald. Finland werd eerste, Kazachstan en Noorwegen eindigden samen op de derde plek.
De uitgifte van de Europapostzegels wordt sinds 1993 gecoördineerd door PostEurop. De postzegels
staan symbool voor een betere integratie en samenwerking binnen Europa. Voor 2013 koos men als
thema postauto’s. Op het Nederlandse postzegelvel zijn acht verschillende Nederlandse postauto’s
te zien, fraai vormgegeven door ontwerper Ingmar Birza. In totaal waren er dit jaar 58 inzendingen.

De Blauwe Mauritius
laat zich weer zien
De beroemdste postzegel aller tijden is weer te zien in het
Museum voor Communicatie in Den Haag, van 29 november tot
en met 5 januari 2014. Het museum kocht de Blauwe Mauritius
in 1994, stelde deze enkele jaren ten toon, waarna de zeldzame
postzegel in de kluis verdween. Aanleiding om de Blauwe Mauritius weer te voorschijn te halen, is de veiling van de collectie Aat
de Peijper door Van Dieten Postzegelveilingen op vrijdag 29 november vanaf
13.30 uur in het museum. Voorafgaand
aan de veiling is er om 12.00 uur een

ÉÉN INTERNATIONAAL TARIEF

presentatie over de Blauwe Mauritius.
Toegang gratis. Reserveren via aanmelden@muscom.nl

Per 1 januari zijn er geen postzegels met Europa- of
Wereldtarief meer te koop. Voor Europa en de rest van de
wereld geldt vanaf dan het Internationaaltarief. De postzegels zijn dan ook voorzien van het woord Internationaal.
De waarde per 1 januari 2014 is € 1,05. Eerder gekochte
postzegels Europa en Wereld blijven uiteraard geldig.

Zilveren postzegels
met diamant
PostNL komt samen met de Koninklijke

PRIJSVERHOGING PERSOONLIJKE
POSTZEGELS

Nederlandse Munt en topjuwelier
Gassan Diamonds met een wel

Vanwege de tariefswijziging van afgelopen augustus zijn

heel bijzondere serie: zilveren postzegels met diamant. Het thema van de serie is

ook de prijzen van de Persoonlijke Postzegels per septem-

Europese Monarchen, met aandacht voor de tien monarchen

ber gestegen. Naast de frankeerwaarde van de postzegels

die Europa nu nog telt. De serie is zeer gelimiteerd, met slechts

berekent PostNL bij elke bestelling servicekosten voor het

2.000 exemplaren voor heel Europa. Neemt u nu een abonne-

printen van Persoonlijke Postzegels. Dit zijn (druk)kosten

ment, dan ontvangt u bij de derde levering een opbergcassette

voor de personificatie van de Persoonlijke Postzegel. U

gratis. Elke postzegel kost € 49,95 en wordt geleverd met een

betaalt voor een vel of rol Persoonlijke Postzegels vanaf

certificaat van echtheid.

nu dus altijd de frankeerwaarde plus de servicekosten.

Zie voor meer informatie

Bijvoorbeeld, een eerste vel postzegels (Nederland) kost

de brochure bij deze Collect.

€ 9,95, daarna kost elk volgend postzegelvel € 7,50. Een rol
postzegels kost € 75,00 (à 100 postzegels), elke volgende
rol € 70,00.
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Persoonlijke Postzegels
Koninklijke echtparen
Ter ere van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden is een
unieke collectie postzegels van onze koningen en
koninginnen, maar ook van hun echtgenoten verschenen. De postzegels van elk koninklijk echtpaar worden
gepresenteerd in een mooie map met interessante
achtergrondinformatie. Neemt u een abonnement via
www.postnl.nl/echtparen, of via de bestelkaart in deze
Collect, dan ontvangt u een bewaarbox ter waarde van
€ 19,95 geheel gratis! De complete serie bestaat uit
8 delen. Elk deel kost € 9,95 excl. € 2,95 administratieen verzendkosten.

Persoonlijke Postzegel
50 jaar NFVS

17 OKTOBER 2013

De Nederlandse Filatelisten Vereniging ‘Skandinavië’ bestaat
50 jaar. De 300 leden houden zich bezig met de filatelie in
Denemarken, Føroyar, Groenland, Deens West-Indië, IJsland,
Finland, Åland, Noorwegen en Zweden. Sommigen
verzamelen poststukken vol stempels en notities uit de
begintijd van de noordelijke postadministraties, onder
barre weersomstandigheden bezorgd per ski of slee.
Anderen richten zich op de postzegels met typisch
Scandinavische graveerkunst over volk, cultuur en natuur.
De Persoonlijke Postzegel 50 jaar NFVS kost € 2,25.

Persoonlijke Postzegels
Nederlandse Vuurtorens
5 JANUARI 2014

In 2014 bestaat de vuurtoren van Marken 175 jaar en de vuurtoren
van Texel 150 jaar. Reden genoeg om een unieke postzegelserie
uit te geven met de 25 markantste vuurtorens aan de Nederlandse
kust. Als eerste verschijnen de postzegels van Het Paard van Marken. Deze vuurtoren, ontworpen door J. Valk, is 16 meter hoog en
heeft een lichtbereik van 16,7 kilometer. De complete serie van 25
Nederlandse vuurtorens is (met gratis extra’s) alleen verkrijgbaar
via een abonnement, via www.postnl.nl/vuurtorens of via de folder
bij deze Collect. Het postzegelvel van Het Paard van Marken met
gratis bewaarblad is los te bestellen voor € 6,40 bij Collect Club.
Zie ook pagina 39.
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Persoonlijke Postzegels
Nationaal Ouderenfonds
1 OKTOBER 2013

Het Nationaal Ouderenfonds geeft dit jaar twee velletjes
Persoonlijke Postzegels uit. Thema is 100 jaar Anton Pieckkalenders; een mijlpaal die in 2013 werd bereikt. Op het
ene postzegelvel staan vijf zomerse Pieck-taferelen, op het
andere vijf winterse illustraties. De prentjes ademen de
nostalgische sfeer uit die Anton Pieck als geen ander wist
neer te zetten en zullen jong en oud aanspreken. Elk postzegelvel kost € 5,00 waarvan € 2,00 ten goede komt aan het
Nationaal Ouderenfonds.

Postset
200 jaar Koninkrijk
der Nederlanden
In 1813 ontstond het Koninkrijk der Nederlanden met de landing
van de Prins van Oranje (Willem I) in Scheveningen. Sindsdien
hebben acht vorsten en vorstinnen aan het hoofd van het Koninkrijk der Nederlanden gestaan: koning Willem I, koning Willem II,
koning Willem III, koningin-regentes Emma, koningin Wilhelmina,
koningin Juliana, koningin Beatrix en koning Willem-Alexander. Zij
zijn, aangevuld met kroonprinses Amalia, vereeuwigd in drie postsets, bestaande uit een postzegelvel met drie postzegels en drie
wenskaarten. In de eerste postset staan koningin Emma, koningin
Wilhelmina en koningin Juliana centraal. Deze postset kost € 4,95.

Persoonlijke Postzegels
Kastelen in Nederland
Als u bij deze Collect voor € 60,- of meer bestelt, ontvangt
u gratis het prachtige boek Kastelen in Nederland
met foto’s van Raymond Friederichs. Naast dit boek
verschijnen er vier postzegelvelletjes met aandacht voor
robuuste, romantische, sobere en elegante kastelen,
zoals het Muiderslot en Het Oude Loo. Vier klemstroken
om de postzegelvelletjes in het boek aan te brengen,
worden bijgeleverd. De set van vier postzegelvelletjes
kost € 9,95. Zie ook pagina 39.
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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

sommeliermes
ter waarde van

€ 12,95

Bestel met code 3000 via de bestelkaart of ga naar www.postnl.nl/lacopine
U betaalt géén verzendkosten: nu 6 flessen voor slechts € 24,95
*Vergelijkbare kwaliteitswijnen kosten doorgaans minimaal € 12,- per fles. Voor de volgende maandelijkse wijnzendingen betaalt u slechts € 49,90.
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Zakelijke postzegels

Nederland in verbinding

De nieuwe zakelijke postzegels op rol hebben een fris
ontwerp. Ze geven weer hoe Nederland continu in
beweging en, via netwerken, in verbinding is. Het ontwerp
komt van een pas afgestudeerde grafisch ontwerpster.
“Elke vierkante meter in ons land is verdeeld. Alles staat via netwerken met elkaar in verbinding. Rivieren, slootjes, snelwegen, straatjes. Maar ook via bijvoorbeeld sociale media.
Nederland is continu in beweging en de dichtheid van netwerken blijft toenemen. Die
dynamiek en die verzadiging vind ik fascinerend. Daarom ontstond ook het idee om het
beeld op de postzegel zo beladen mogelijk te maken.” Aan het woord is Wendy Mensink,
de winnares van een ontwerpwedstrijd die PostNL had uitgeschreven onder negen
studenten, met typografie als specialisatie aan de ArtEZ Academie voor Art & Design in
Arnhem.

Bloemblaadjes

In de eerste ontwerpfase werkte Wendy haar basisidee op allerlei manieren uit, met
uiteenlopende vormen en kleuren, licht en donker, ingetogen en fris. Voor het definitieve
ontwerp was de Akzidenz Grotesk leidend. Wendy: “In dit lettertype is de 1 een opvallend cijfer, met een stevige vlag bovenaan. Door vier van die cijfers tegen elkaar aan te
leggen, is een figuur ontstaan die wel wat van bloemblaadjes weg heeft. Daarop ben ik
gaan voortborduren, in een meerlagige structuur. Voor de postzegels met waardeaanduiding 2 heb ik een soortgelijke aanpak gevolgd, met spiegeling en gelaagdheid. Als je
in die postzegel een beeld zou willen herkennen, is dat een rivier met een brug erover –
Wendy Mensink speelde met de

cijfers 1 en 2 om het thema

verbinding gestalte te geven.

alweer een verbinding dus.” Met het resultaat is ze tevreden. “Met de kleuren ben ik blij,
fris, hemelsblauw en mossig groen – die passen wel bij het neutrale karakter. Terugkijkend
op het wordingsproces van deze postzegels zie ik dat ik steeds eenvoudiger ben gaan werken. Dat is ook mijn stijl. Ik heb in Basel stage gelopen omdat de Zwitserse ontwerptraditie
mij erg aanspreekt. Zoals mijn baas daar altijd zei: ‘Het kan altijd simpeler.’”
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Puzzel mee en win
een veldgids Paddenstoelen
Sudoku

Vul het diagram zo in, dat in elke rij, in elke kolom en in elk blok van
3 x 3 vakjes de cijfers 1 t/m 9 slechts één keer voorkomen. In de
balk verschijnt de in te zenden oplossing.
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Vul het diagram zo in, dat in
elke rij, in elke kolom en in elk
blok van 3 x 3 vakjes de cijfers
1 t/m 9 slechts één keer voorkomen. In de balk verschijnt
de in te zenden oplossing.
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© DENKSPORT PUZZELBLADEN

PUZZELPRIJS

Onder de goede inzendingen verloten
we een veldgids Paddenstoelen met
de top 500 van Nederlandse soorten,
determinatiesleutels en veldkenmerken. Een prachtig bezit voor elke
boswandeling. Onder de goede inzendingen verloten we verder nog vijf
herkenningskaarten Vogels van

Nederland. Op de kaart staan 200

OPLOSSING COLLECT 77:

vogels afgebeeld, zodat u ze
POSTZEGELVEL

Dit zijn de prijswinnaars van de puzzel ‘De inhuldiging’:
Mw N. de Hullu, Hengstdijk
A.H.A. Muller, Amsterdam
A.Menges, Dalen
R.N. Werkman, Arnhem
Mw A.S.vd Haven-Tanis, Goedereede
T. Span, Arnhem
R. Tap, Amsterdam
W. van Huis, Baflo
W.J. van der Dussen, Amersfoort
G. Reurings, Oude Wetering
J.W. Stokkers, Meppel

431
829
567
256
943
718
182
394

Mw F. Wolterman, Gieten

in de vrije natuur in één oogopslag kunt
herkennen. De veldgids en de herkenningskaart zijn ook verkrijgbaar
in de boekhandel en via
www.knnvuitgeverij.nl
Stuur uw oplossing vóór 28
december 2013 naar: PostNL
Collect Club, Postbus 776,
9700 AT Groningen.

Een winterse groet..

Met Persoonlijke Postzegels maakt u eenvoudig en snel van uw
favoriete moment hele mooie postzegels. Zo wordt een uitnodiging,
geboortekaartje of zomaar een ‘warme groet’ heel persoonlijk.
Ga nu naar persoonlijkepostzegel.nl en maak daar uw eigen unieke
(December)postzegels. Bestel met code 2013C78 en betaal tijdelijk
geen servicekosten.
Deze actie is geldig tot en met 31 december 2013.
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De historie van munten (II)

Onze vorstinnen op
muntstukken
Geld is niet alleen een betaalmiddel, maar ook een
boeiend onderdeel van onze geschiedenis. Neem de
verhalen over de vorstinnen uit ons koninkrijk!

Wilhelmina 1880-1962

Andere beeldenaars

uit het tweede huwelijk van koning Willem III met

werd Wilhelmina in 1898 ingehuldigd in Amster-

Emma van Waldeck-Pyrmont. Na het overlijden

dam als Koningin der Nederlanden. De beelde-

van haar vader in 1890 was Wilhelmina nog te jong

naar op de munten werd naar aanleiding van

om als koningin ingehuldigd te worden. Tot het be-

de kroning van Wilhelmina aangepast. Tijdens

reiken van haar achttiende jaar werd haar moeder,

haar regeerperiode werd na het kroningstype

koningin Emma, aangesteld als regentes. Omdat

nog drie keer de beeldenaar op munten aange-

Emma als regentes geen staatshoofd was, zijn er

past. Wilhelmina trad op 7 februari 1901 in het

geen munten met haar portret geslagen. Zij is al-

huwelijk met Hendrik van Mecklenburg-Schwerin.

leen afgebeeld op bankbiljetten. Men wilde echter

Ze maakte van haar bevoegdheden als koningin

snel beschikken over munten met de beeldenaar

nadrukkelijk gebruik bij staatszaken en tijdens

van de jonge koningin. Op de eerste munten van

de Tweede Wereldoorlog zond zij vanuit Londen

Wilhelmina staat zij afgebeeld met loshangend

boodschappen aan haar volk via Radio Oranje.

haar op tienjarige leeftijd. Om haar toch iets

Tijdens de Duitse bezetting bleef de behoefte aan

vorstelijks mee te geven, moest een parelketting

munten voor de Overzeese Gebiedsdelen bestaan.

aan het muntontwerp toegevoegd worden.

Deze werden toen tijdelijk geslagen in Ameri-

Wilhelmina werd op 31 augustus 1880 geboren

Wilhelmina, 1898

Bij het bereiken van haar achttiende verjaardag

kaanse munthuizen. In 1948 trad Wilhelmina af als
koningin ten gunste van haar dochter Juliana.

Om de tienjarige Wilhelmina iets
vorstelijks mee te geven, werd een parelketting
aan het muntontwerp toegevoegd

Juliana 1909-2004

Op 30 april 1909 werd Juliana in Den Haag geboren. Na haar inhuldiging als koningin in 1948 was
het haar wens om zonder enige opsmuk van kroon
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Juliana, 1948

of diadeem op munten afgebeeld te worden. Om
toch een koninklijke uitstraling te krijgen werd
na enig overleg het besluit genomen om haar op
munten af te beelden met het kapje met parels dat
zij bij de inhuldiging als koningin gedragen had.
Nog voor de aanmaak van munten met de beeldenaar van Juliana in 1950 werden de vooroorlogse
½ cent en 2 ½ cent, die voor de gasmeter gebruikt
werd, en de ½ gulden buiten omloop gesteld.

Eenvoud

Het was de wens van Juliana (in 1948)
om zonder kroon of diadeem op munten
afgebeeld te worden

In die periode werden ook plannen gemaakt om

ling van het koningschap. Ter gelegenheid van de

het muntbiljet van 1 en 2 ½ gulden te vervangen

troonswisseling werden er speciale gulden- en

door zilveren munten. Deze zilveren munten

rijksdaaldermunten geslagen met het portret van

werden tot 1967 en 1966 geslagen en daarna

de beide vorstinnen. Er verdween ook een munt

vervangen door munten in nikkel. Juliana koos

als betaalmiddel. Omdat de kosten voor het aan-

voor eenvoud en vond het niet nodig de afbeel-

maken van de 1 cent munt een veelvoud van de

ding op de munten tijdens haar regeerperiode aan

waarde was, werd in 1980 het besluit genomen te

te passen. Haar losse stijl van invulling geven aan

stoppen met de productie van de 1 cent, waarna

het koningschap verkleinde de afstand met het

deze in 1983 als muntstuk werd afgeschaft.

volk. Regelmatig verschenen er afbeeldingen
van de koninklijke familie op de fiets, wat internationaal de belangstelling haalde. Op 30 april

Revolutionair

Voor het ontwerpen van het nieuwe circulatie-

1980 droeg zij het koningschap over op haar

geld werden negen kunstenaars gevraagd om

dochter Beatrix.

een ontwerp in te dienen. Gekozen werd voor het

Beatrix 1938-

revolutionaire ontwerp van Ninaber van Eyben,
waardoor ons land de modernste muntserie

Onze laatste koningin werd op 31 januari 1938

ter wereld kreeg. Met de komst van de euro

te Baarn geboren. Anders dan haar moeder koos

kwam er een einde aan de lange geschiedenis

Beatrix voor een meer stijlvolle en zakelijke invul-

van de gulden.

Beatrix, 1980
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WERELD MUNTEN: ALLE MUNTEN VAN
DE WERELD IN ÉÉN VERZAMELING

Reeds duizenden jaren maken we gebruik van munten. Het oude China is
waarschijnlijk het eerste land waar de traditionele ruilhandel werd vervangen door de invoering van een muntstelsel. Bij archeologische opgravingen
spelen munten vaak een belangrijke rol voor het dateren van de vondst.
Ook kan worden afgeleid hoe de handelswegen liepen ten tijde van de
gevonden voorwerpen. Inmiddels zijn munten niet meer weg te denken
uit het betalingsverkeer. Het is nu mogelijk de complete collectie Wereld
Munten tegen een aantrekkelijk kennismakingsaanbod te verzamelen.

GRATIS
MINICOLLECTIE

MAAK NU KENNIS MET DE UNIEKE COLLECTIE WERELD MUNTEN
Verzamel alle officiële, in omloop zijnde, munten uit de gehele wereld.
Elke muntset wordt geleverd met een certificaat van echtheid en
bewaarbladen om uw muntsets en certificaten in op te bergen.
Deze complete collectie is alleen via een abonnement te verkrijgen.
KENNISMAKINGSAANBOD
De eerste zending van uw abonnement bestaat uit de muntsets van China
en de Verenigde Staten. U betaalt maar *€ 14,90 in plaats van *€ 39,90
Daarna ontvangt u elke maand twee muntsets voor maar *€ 39,90
* exclusief € 3,95 verzend- en administratiekosten
GRATIS WELKOMSTCADEAUS
• U ontvangt GRATIS een mini-collectie. Bij de eerste zendingen bevindt
zich telkens een gratis speciale munt die in de bijgeleverde verzamelkaart kunnen worden verzameld. Het eerste exemplaar is een eeuwenoude Chinese munt met bijzondere vormgeving. Een uniek verzamelitem!
• U ontvangt GRATIS bij de vierde levering een luxe verzamelmap.
Gedurende de collectie worden u voldoende verzamelmappen toegestuurd om uw collectie veilig in op te bergen. Ook deze zijn GRATIS.
• U ontvangt GRATIS bij de vierde levering een persoonlijk Certiﬁcaat van
Eigendom.
Dit product kunt u bestellen via de bestelkaart Abonnement op de
achterzijde van deze Collect of op www.muntnl.nl/wereldmunten

COLLECTIE 200 JAAR KONINKRIJK
DER NEDERLANDEN

Ter ere van het 200-jarig bestaan van ons koninkrijk geeft MuntNL een
schitterende collectie uit met 24 zwaar verzilverde uitgiften. Maak nu kennis met deze unieke serie met portretten van het Huis van Oranje. Ze zijn
mooi verpakt in bijbehorende bewaarbladen met uitgebreide informatie
over de geschiedenis en betekenis van de afgebeelde persoon voor Nederland. De complete collectie is alleen via een abonnement te verkrijgen.
Materiaal: zwaar verzilverd brons
Kwaliteit: Fleur de Coin
Diameter: 33 mm
Gewicht: 14 gr.
KENNISMAKINGSAANBOD
De eerste zending van uw abonnement bestaat uit de uitgifte van
koningin Beatrix met bijbehorend bewaarblad voor maar *€ 4,95
Daarna ontvangt u een jaar lang elke maand twee uitgiften
met de bijbehorende bewaarbladen voor *€ 29,90 per maand.
*exclusief € 2,95 verzend- en administratiekosten.
Dit product kunt u bestellen via de bestelkaart Abonnement op de
achterzijde van deze Collect of op www.muntnl.nl/koninkrijkcollectie

OPLAGE
2.500

SHOP
VREDESPALEIS VIJFJE

Het Vredespaleis in Den Haag viert dit jaar haar
100-jarig bestaan. In deze eeuw is zij uitgegroeid
tot een symbool voor vrede en recht. Ter ere van
dit bijzondere jubileum geeft het Ministerie van
Financiën een zilveren herdenkingsmunt uit.
€ 42,95*
BESTELNUMMER 6036
* exclusief € 2,95 verzend- en administatiekosten
De munt wordt geleverd in een luxe verzamelmap
met informatie over het Vredespaleis.
Nominale waarde: € 5,Hoogwaardige kwaliteit proof
Kijk voor meer informatie op www.muntnl.nl

BEPERKTE
OPLAGE

PROOF
KWALITEIT

GOUDEN HERDENKINGSMUNT
Er is ook een gouden variant beschikbaar van het
Vredespaleis Vijfje. Dit is een 10 euro munt met een
fijngoud gehalte van 90%.
€ 364,95*
BESTELNUMMER 6037
* exclusief € 2,95 verzend- en administatiekosten

De munt wordt geleverd in een luxe houten cassette
met certificaat van echtheid.
Nominale waarde: € 10,Oplage: 2.000
Kijk voor meer informatie op www.muntnl.nl
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GOUDGEHALTE
90%, GEWIC
6,72 GRAMHT

GOUDEN 10 GULDEN 1887
WILLEM III

De populairste gouden munt van koning Willem III is nu
beschikbaar. Deze originele 10 gulden munt uit 1887
wordt geleverd in de kwaliteit Prachtig+. Een must voor
iedereen die de historie van ons koninkrijk een warm hart
toedraagt.
Muntmeesterteken Bijl
Kwaliteit: Prachtig + / FDC Munt wordt los verpakt verzonden
€ 399,-*
BESTELNUMMER 6029
* exclusief € 2,95 verzend- en administatiekosten
Kijk voor meer informatie op www.muntnl.nl

KWALITEIT
:
FRAAIZEER FRAA
I

MUNTBILJET 2,5 GULDEN
JULIANA 1949

Vlak na de Tweede Wereldoorlog was er te weinig
zilver beschikbaar om voldoende zilveren munten te
maken. Vandaar dat er destijds de keuze is gemaakt
om de hoogste denominaties munten te vervangen
door biljetten. Dit blauwe biljet, met de beeldenaar
van Koningin Juliana, werd in 1949 geïntroduceerd
als tijdelijke vervanger van de zilveren rijksdaalder.
Nominale waarde: 2½ gulden
Druk: Joh. Enschede en Zonen Grafische Inrichting NV
€ 19,80*
BESTELNUMMER 6038
* exclusief € 2,95 verzend- en administatiekosten
Kijk voor meer informatie op www.muntnl.nl

Betoverend
Cappadocië

Nu slechts

€ 59,excl. retourvlucht

8 daagse rondreis door het échte Turkije
met verblijf in uitstekende 4* en 5* hotels
Speciaal voor leden van de PostNL Collect Club heeft WTL Reizen weer een fantastische rondreis samengesteld. U heeft nu de
mogelijkheid om zeer voordelig kennis te maken met het mooie Cappadocië, één van ‘s werelds grootste natuurwonderen! U
vindt hier o.a. ondergrondse steden, grotwoningen en de meest uitzonderlijke rotsformaties. U verblijft in uitstekende 4*/5* hotels.
Een scherp geprijsde retourvlucht kunt u meteen bijboeken. In dat geval betaalt WTL Reizen voor u de transfers (€ 40,- p.p.).
Boek dus snel, want VOL is VOL!
Uw reis in het kort van dag tot dag
Dag 1:
Dag 2:
Dag 3:
Dag 4:
Dag 5:
Dag 6:
Dag 7:
Dag 8:

Heenreis vanaf Amsterdam naar Antalya
Via Taurusgebergte naar Konya - Mevlana-Museum en een Karavanseray
Cappadocië: dorpje Serhalti - ruïnes in Cavusin - Witte Vallei - Tapijtweverij
Mustafapasa - Ayios Constantinos - Dal van de Monniken - Dal van de Liefde
Terug naar de Turkse Rivièra met een interessante tussenstop
Stadstour Antalya met mooie waterval, Turkse markt en juwelen-/leercentrum
Vrij te besteden of optionele excursie
Terugreis

Vertrek op
Prijs rondreis
Prijs
zaterdag (landarrangement) Retourvlucht *
15 feb ‘14

€ 59,- p.p.

€ 100,- p.p.

01 mrt ‘14

€ 59,- p.p.

€ 180,- p.p.

15 mrt ‘14

€ 59,- p.p.

€ 180,- p.p.

29 mrt ‘14

€ 59,- p.p.

€ 200,- p.p.

12 apr ‘14

€ 59,- p.p.

€ 250,- p.p.

26 apr ‘14

€ 59,- p.p.

€ 350,- p.p.

Bij uw reis inbegrepen

Niet bij uw reis inbegrepen

* Rondreis en excursies volgens programma
* Comfortabele, moderne bus met airconditioning
* Nederlands sprekende reisleiding
* Flesje water bij aankomst
* Welkomstdrankje (alcoholvrij)
* 4 Nachten in 5* hotel aan Turkse Rivièra
* 3 Nachten in 4* hotel in Cappadocië
* Verblijf in 2-persoonskamer o.b.v. logies/ontbijt

* Visumkosten € 15,- p.p.
(bij aankomst op de luchthaven te voldoen)
* Diners, lunches, rondleidingen en entreegelden
* Administratie – en reserveringskosten € 25,- per boeking
* Bijdrage Calamiteitenfonds € 2,50 per boeking
* Toeslag 1-Pk
* Indien u geen vlucht bij ons heeft geboekt betaalt u voor
de transfers luchthaven-hotel-luchthaven € 40,- p.p.

* incl. luchthavenbelasting

Fijn om bij te boeken
U heeft de mogelijkheid om een compleet arrangement bij te boeken. Dit pakket omvat
alle diners, entreegelden en rondleidingen bij de bezienswaardigheden. Wanneer u dit
arrangement direct bij reservering boekt betaalt u € 159,- p.p. Ter plaatse kost dit € 169,-.

Voor uitgebreide informatie en boeken: wtlreizen.nl/collectclub of 088-1163500

32 NIEUWE UITGIFTEN

DECEMBERZEGELS

UITGIFTEDATUM 19 NOVEMBER 2013

POSTZEGELVEL
DECEMBERZEGELS 2013
ZELFKLEVEND
ALBERT HEIJN
€ 11,00
BESTELNUMMER 331263

POSTZEGELVEL
DECEMBERZEGELS 2013
ZELFKLEVEND
€ 11,00
BESTELNUMMER 331261

POSTZEGELVEL
DECEMBERZEGELS 2013
ZELFKLEVEND
KRUIDVAT
€ 11,00
BESTELNUMMER 331268

POSTZEGELVEL
DECEMBERZEGELS 2013
ZELFKLEVEND
TREKPLEISTER
€ 11,00
BESTELNUMMER 331264

POSTZEGELMAPJE NR. 492A
DECEMBERZEGELS 2013
€ 6,55
BESTELNUMMER 331280

Box met 20
kerstkaarten
met 10
verschillende
beelden

POSTZEGELMAPJE NR. 492B
DECEMBERZEGELS 2013
€ 6,55
BESTELNUMMER 331281

GRATIS
DRIE POSTZEGELVELLETJES
DECEMBERZEGELS 2013
ZELFKLEVEND + GRATIS THUISAGENDA 2014
€ 33,00
BESTELNUMMER 730226

BOX MET KERSTKAARTEN
€ 4,95
BESTELNUMMER 730225

EERSTEDAGENVELOP NR. 685
DECEMBERZEGELS 2013
€ 2,05
BESTELNUMMER 331257

200 JAAR KONINKRIJK DER NEDERLANDEN
UITGIFTEDATUM 30 NOVEMBER 2013

SHOP
POSTZEGELVEL
200 JAAR KONINKRIJK DER
NEDERLANDEN
€ 12,00
BESTELNUMMER 330568

POSTZEGELMAPJE NR. 493
200 JAAR KONINKRIJK DER
NEDERLANDEN
€ 5,85
BESTELNUMMER 330585

EERSTEDAGENVELOP NR. 686
200 JAAR KONINKRIJK DER NEDERLANDEN
€ 4,63
BESTELNUMMER 330559
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34 NIEUWE UITGIFTEN

POSTZEGELVEL KONING WILLEM-ALEXANDER
UITGIFTEDATUM 30 NOVEMBER 2013

WEGENS EEN EMBARGO OP DE POSTZEGELS KUNNEN WIJ NOG GEEN BEELDEN LATEN ZIEN
POSTZEGELVEL
KONING WILLEM-ALEXANDER WAARDE 1
ZELFKLEVEND VEL VAN 10
€ 6,00
BESTELNUMMER 336701

POSTZEGELVEL
KONING WILLEM-ALEXANDER WAARDE 2
ZELFKLEVEND VEL VAN 5
€ 6,00
BESTELNUMMER 336702

ZAKENPOSTZEGELS
UITGIFTEDATUM 2 JANUARI 2014

ZAKENPOSTZEGELS
OP ROL (200) WAARDE 1
ZELFKLEVEND
€ 128,00
BESTELNUMMER 344301

ZAKENPOSTZEGELS
OP ROL (100) WAARDE 2
ZELFKLEVEND
€ 128,00
BESTELNUMMER 344302

POSTZEGELMAPJE NR. 494
ZAKENPOSTZEGELS 2014
€ 4,89
BESTELNUMMER 344380

EERSTEDAGENVELOP NR. 687
ZAKENPOSTZEGELS 2014
€ 4,28
BESTELNUMMER 344357

POSTZEGELVEL
KONING WILLEM-ALEXANDER
INTERNATIONAAL
ZELFKLEVEND VEL VAN 5
€ 5,00
BESTELNUMMER 336703

NEDERLANDSE ICONEN INTERNATIONAAL
UITGIFTEDATUM 2 JANUARI 2014

SHOP
POSTZEGELVEL
NEDERLANDSE ICONEN
INTERNATIONAAL
VEL VAN 50 ZELFKLEVEND
€ 52,50
BESTELNUMMER 346702

POSTZEGELVEL
NEDERLANDSE ICONEN
INTERNATIONAAL
VEL VAN 5 ZELFKLEVEND
€ 5,25
BESTELNUMMER 346703

EERSTEDAGENVELOP NR. 688
NEDERLANDSE ICONEN
INTERNATIONAAL
€ 8,44
BESTELNUMMER 346750

POSTZEGELMAPJE NR. 495
NEDERLANDSE ICONEN
INTERNATIONAAL
€ 6,30
BESTELNUMMER 346780

NEDERLANDSE ICONEN
UITGIFTEDATUM 2 JANUARI 2014

POSTZEGELMAPJE NR. 496
NEDERLANDSE ICONEN
€ 7,45
BESTELNUMMER 346781

EERSTEDAGENVELOP NR. 689A
NEDERLANDSE ICONEN
€ 6,68
BESTELNUMMER 346751
EERSTEDAGENVELOP NR. 689B
NEDERLANDSE ICONEN
€ 5,08
BESTELNUMMER 346752

POSTZEGELVEL
NEDERLANDSE ICONEN
ZELFKLEVEND
€ 6,40
BESTELNUMMER 34670
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36 NIEUWE UITGIFTEN

MOOI NEDERLAND 2014
UITGIFTEDATUM 27 JANUARI 2014

MOOI NEDERLAND 2014:
KERAMIEK LOOSDRECHT
€ 3,20
BESTELNUMMER 340262
MOOI NEDERLAND 2014:
KERAMIEK TEGELEN
€ 3,20
BESTELNUMMER 340261

Europese monarchen
postzegels met diamant
Bestel nu de puur
zilveren postzegels
mét diamant
via de folder
bij deze Collect.

KLASSIEKERS UIT HET LOUWMAN MUSEUM
UITGIFTEDATUM 27 JANUARI 2014

SHOP

POSTZEGELVEL
KLASSIEKERS UIT HET LOUWMAN MUSEUM
€ 6,40
BESTELNUMMER 340263

POSTZEGELMAPJE NR. 497A
KLASSIEKERS UIT HET
LOUWMAN MUSEUM
€ 4,89
BESTELNUMMER 340280

EERSTEDAGENVELOP NR. 690A
KLASSIEKERS UIT HET LOUWMAN MUSEUM
€ 6,68
BESTELNUMMER 340250
EERSTEDAGENVELOP NR. 690B
KLASSIEKERS UIT HET LOUWMAN MUSEUM
€ 5,08
BESTELNUMMER 340251

POSTZEGELMAPJE NR. 497B
KLASSIEKERS UIT HET
LOUWMAN MUSEUM
€ 3,61
BESTELNUMMER 340281

PRESTIGEBOEKJE NR. 50
KLASSIEKERS UIT HET LOUWMAN MUSEUM
€ 12,45
BESTELNUMMER 340211
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38 PERSOONLIJKE PRODUCTEN

POSTZEGELVEL NFVS
€ 2,25
BESTELNUMMER 730205

POSTZEGELVEL
POSTAUMAAT
€ 2,25
BESTELNUMMER 730206

Gratis
bij een
abonnemen
modelshe t:
gesigneerd et
doo
tekenaar. r

Elke maand verschijnt er een nieuwe
genummerde strip van Papparazzo.
Wilt u geen uitgifte missen, dan kunt
u ook een abonnement afsluiten.
Kijk op www.postnl.nl/paparazzo

POSTZEGELVEL
ANTON PIECK OUDERENFONDS ZOMER
€ 5,00
BESTELNUMMER 730333

POSTZEGELVEL
STRIPFIGUUR
PAPARAZZO NR. 7
€ 5,00
BESTELNUMMER
730186

POSTZEGELVEL
STRIPFIGUUR
PAPARAZZO NR. 8
€ 5,00
BESTELNUMMER
730187

POSTZEGELVEL
STRIPFIGUUR
PAPARAZZO NR. 9
€ 5,00
BESTELNUMMER
730188

POSTZEGELVEL
ANTON PIECK OUDERENFONDS WINTER
€ 5,00
BESTELNUMMER 730332

VAN ELK VERKOCHT ANTON PIECK
POSTZEGELVEL GAAT € 2,- NAAR HET
NATIONAAL OUDERENFONDS.

SHOP

Neem nu een
abonnement. Kijk
op www. postnl.nl/
vuurtorens of zie
bijgaande folder.

alleen
r
verkrijgbaa
n
ee
a
vi
t
abonnemen

POSTZEGELVEL PERSOONLIJKE
POSTZEGELS 2014:
VUURTOREN MARKEN
MET GRATIS BEWAARBLAD
UITGIFTEDATUM 5 JANUARI 2014
€ 6,40
BESTELNUMMER 340161

POSTZEGELSET KASTELEN
€ 9,95
BESTELNUMMER 730229

SERIE KONINKLIJKE ECHTPAREN
INCLUSIEF BEWAARBOX
ALLEEN VERKRIJGBAAR
VIA EEN ABONNEMENT.
De serie bestaat uit 8 delen.
Dit product kunt u bestellen via de
bestelkaart Abonnement op
de achterzijde van deze Collect of
op www.postnl.nl/echtparen
€ 9,95 PER DEEL

LUXE POSTSET
75 JAAR MARGRIET ZWART/WIT
€ 4,95
BESTELNUMMER 730132

POSTSET
200 JAAR KONINKRIJK
DER NEDERLANDEN NR. 1
€ 4,95
BESTELNUMMER 730227
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40 advertorial

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

altijd in de buurt

dat wilt u retour sturen? Bij

post

allerlei handige plaatsen. In

Iets op internet besteld en

U vindt de Postkantoren op

Handig!

U kunt al uw postzaken dus

Heeft u waardevolle post

supermarkten zoals Jumbo

regelen op plekken waar u

u uw pakket versturen: groot,

waarbij u extra zekerheid nodig

bijvoorbeeld, en in kantoor-

toch al komt om uw bood-

klein, aangetekend en voor

heeft? Deze post verstuurt u

vakhandels zoals Bruna en

schappen te doen.

bestemmingen binnen of buiten

dan het beste aangetekend.

Primera. U herkent ze aan de

De Postkantoren hebben

Nederland.

Net als alle andere post ver-

PostNL lichtbak aan de gevel.

bovendien net zulke ruime

stuurt u aangetekende brieven

Kijk op postnl.nl/locatiewijzer

openingstijden als de winkel

en pakketten ook gewoon op

of download de PostNL app,

waarin ze zitten. U kunt er

het Postkantoor.

voor de openingstijden en

dus ook ’s avonds en op

het assortiment van het Post-

zaterdag terecht.

alle 2.600 Postkantoren kunt

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

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

41

er

e

BOEK FRANS HALS
€ 19,95
BESTELNUMMER
730138

eg

BOEKEN

2012: 10e editie van het Jaarboek Nederlandse Postzegels

1 e e d itie

5 e e d itie

10 e e d itie

026
uit een serie van 100

BOEK ZOOGDIEREN
UIT ALLE WINDSTREKEN
€ 19,95
BESTELNUMMER 730137

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

De bouw

- 3 jaar

De reis

- 5 dagen

De ramp

De herinnering

- 2,5 uur

- 100 jaar

BOEK TITANIC INTERNATIONAL
CENTENNIAL COLLECTION
1912-2012
120 PAGINA’S
€ 49,00 MET KLEMSTROKEN
BESTELNUMMER 730173
€ 39,00 ZONDER KLEMSTROKEN
BESTELNUMMER 730174
GRATIS PERSOONLIJK POSTZEGELVEL TITANIC

BOEK BEATRIX,
VAN PRINSES TOT KONINGIN
€ 19,95
BESTELNUMMER 730139

Anzeige - 210x135 - HOL - kvw-bacv 10.10.13 10:26 Seite 1

Ruilprijs: € 5,88
De eerste €uromunten Letland 2014!
Ruil nu:

€ 5,88 voor € 5,88
 Sensatie: Letland introduceerd 2014 de €uro als wettig betaalmiddel!
 Ruil nu € 5,88 voor de unc. € 5,88 (9 munten van 1 ct t/m 2 € Letland + de 2 €uromunt met hoogwaardig
gekleurde email techniek ”€uro introductie van Letland 2014”)!
 Speciale luxe €uroset: in deze vorm slechts 25.000 x beschikbaar!

De eerste gouden munt
n.a.v. de troonswisseling!
 De eerste gouden munt (585/1000) met de afbeelding van
de nieuwe koning Willem-Alexander!
 De stempelkwaliteit is de hoogste
en kostbaarste: proof!
 Gelimiteerde oplage
met echtheidscertificaat en
muntcapsule:
slechts
15.000
uitgiften!

Goud
585/1000
Ø 11 mm

slechts

€i.p.v.59,90
€ 99,90

Voordeelcoupon:



Ø 25,75 mm

Ja, levert u mij a.u.b. de volgende startuitgiften en maandelijks een

verdere uitgifte uit de desbetreffende collectie vrijblijvend op
zicht. Ik heb bij iedere levering een 14 dagen teruggaverecht!
1.+2. π Speciale luxe €uromuntset uit Letland 2014 (9 munten

1 ct t/m 2 € + de 2 €uro met hoogwaardig gekleurde
email techniek ”€uro introductie van Letland 2014”) in ruil
voor € 5,88! (Slechts 1x per klant mogelijk! Uitgifte: Januari 2014)

3. π De gouden munt ”Troonswisseling Beatrix - WillemAlexander” (goud 585/1000) voor slechts € 59,90 i.p.v.
€ 99,90! U bespaart meteen 40 €uro!
Vertrouwensgarantie: Natuurlijk kunt u uw opdracht op ieder moment zonder
problemen opzeggen. Brief, e-mail, fax of telefoontje is voldoende.
(Levering excl. € 3,95 verzendkostenaandeel – porto, verpakking, verzekering!)

Voornaam/Achternaam
Straatnaam/Huisnummer
Postcode/Plaats
Geboortedatum
E-mail
Handtekening

k v w / b a cv

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 LAATSTE KANS POSTZEGELS 2012
DE POSTZEGELS ZIJN VERKRIJGBAAR TOT EN MET 31 DECEMBER 2013.
IN 2014 ZIJN DEZE POSTZEGELS NIET MEER VERKRIJGBAAR VIA COLLECT CLUB
PERSOONLIJKE POSTZEGELS 2012:
DELFTS BLAUWE KLM-HUISJES EUROPA
€ 9,60
BESTELNUMMER 320162

MOOI NEDERLAND 2012:
MIDDACHTEN
€ 3,00
BESTELNUMMER 320761

PERSOONLIJKE POSTZEGELS 2012:
DELFTS BLAUWE KLM-HUISJES WERELD
€ 10,00
BESTELNUMMER 320163

MOOI NEDERLAND 2012:
VERZAMELVEL
€ 3,00
BESTELNUMMER 320762

NEDERLAND IN DE
BOSATLAS
€ 6,00
BESTELNUMMER 320861

HET NEDERLANDSE RODE KRUIS
€ 5,40
BESTELNUMMER 320260
MOOI NEDERLAND 2012: MATTEMBURGH
€ 3,00
BESTELNUMMER 320261
MOOI NEDERLAND 2012: AMSTENRADE
€ 3,00
BESTELNUMMER 320262

NOC*NSF 100 JAAR
€ 6,00
BESTELNUMMER 320961

MOOI NEDERLAND 2012: TROMPENBURG
€ 3,00
BESTELNUMMER 320361

BELEEF DE
SEIZOENEN
€ 6,00
BESTELNUMMER 320962

MOOI NEDERLAND 2012: VOLLENHOVEN
€ 3,00
BESTELNUMMER 320362
DA’S TOCH EEN KAART WAARD!
€ 1,80
BESTELNUMMER 320463

GRENZELOOS NEDERLAND 2012 - INDONESIË VEL A: KUNST
€ 6,00
BESTELNUMMER 321061.A

125 JAAR ALBERT HEIJN
ZELFKLEVEND
€ 6,00
BESTELNUMMER 320264

GRENZELOOS NEDERLAND 2012 - INDONESIË VEL B: ARCHITECTUUR
€ 6,00
BESTELNUMMER 321061.B
GRENZELOOS NEDERLAND 2012 - INDONESIË VEL C: LITERATUUR
€ 6,00
BESTELNUMMER 321061.C

125 JAAR LEGER DES HEILS
€ 6,00
BESTELNUMMER 320263

DAG VAN DE POSTZEGEL 2012
€ 6,00
BESTELNUMMER 321361

VISIT AMSTERDAM
€ 6,00
BESTELNUMMER 320462

125 JAAR CARRÉ
€ 6,00
BESTELNUMMER 321162

BEZOEK AMSTERDAM
€ 3,60
BESTELNUMMER 320461

STEDELIJK MUSEUM OPEN
€ 6,00
BESTELNUMMER 321161

NEDERLANDS
OPENLUCHTMUSEUM
€ 6,00
BESTELNUMMER 320561
MADURODAM 60 JAAR
€ 6,00
BESTELNUMMER 320764

NEDERLANDSE
RUNDVEERASSEN
€ 6,00
BESTELNUMMER
321062

KINDERBOEKENWEEK 2012
€ 6,00
BESTELNUMMER 321261
KINDERPOSTZEGELS 2012
€ 5,40
BESTELNUMMER 321460

SHOP

DE POSTZEGELS ZIJN VERKRIJGBAAR TOT EN MET 31 DECEMBER 2013.
IN 2014 ZIJN DEZE POSTZEGELS NIET MEER VERKRIJGBAAR VIA COLLECT CLUB

PRESTIGEBOEKJES 2012
NR. 38 NEDERLANDS
OPENLUCHTMUSEUM
€ 9,95
BESTELNUMMER 320511
NR. 39 DE TUINEN VAN HISTORISCHE
BUITENPLAATSEN - MOOI NEDERLAND 2012
€ 9,95
BESTELNUMMER 320711
NR. 40 NEDERLAND IN DE BOSATLAS
€ 9,95
BESTELNUMMER 320811

NR. 41 RUNDVEERASSEN
€ 9,95
BESTELNUMMER 321011

NR. 453 125 JAAR
LEGER DES HEILS
€ 3,45
BESTELNUMMER 320182
NR. 454 VISIT AMSTERDAM
€ 4,89
BESTELNUMMER 320481
NR. 455 BEZOEK AMSTERDAM
€ 3,45
BESTELNUMMER 320482
NR. 457A NEDERLANDS
OPENLUCHTMUSEUM
€ 4,65
BESTELNUMMER 320580
NR. 457B NEDERLANDS
OPENLUCHTMUSEUM
€ 3,45
BESTELNUMMER 320581
NR. 458A MADURODAM
60 JAAR
€ 4,65
BESTELNUMMER 320780

NR. 42 125 JAAR CARRÉ
€ 9,95
BESTELNUMMER 321111

NR. 43 DAG VAN DE
POSTZEGEL 2012
€ 9,95
BESTELNUMMER 321311

POSTZEGELMAPJES 2012
NR. 450 PERSOONLIJKE
POSTZEGELS 2012:
DELFTS BLAUWE KLM-HUISJES
€ 5,05
BESTELNUMMER 320180
NR. 451 HET NEDERLANDSE RODE KRUIS
€ 3,75
BESTELNUMMER 320281
NR. 456 DA’S TOCH EEN KAART WAARD!
€ 2,85
BESTELNUMMER 320483
NR. 452 125 JAAR ALBERT HEIJN
OP=OP
€ 3,45
BESTELNUMMER 320282

NR. 458B MADURODAM
60 JAAR
€ 3,45
BESTELNUMMER 320781
NR. 459 MOOI NEDERLAND 2012:
VERZAMELVEL
€ 4,05
BESTELNUMMER 320782
NR. 460A NEDERLAND
IN DE BOSATLAS
€ 4,65
BESTELNUMMER 320880
NR. 460B NEDERLAND
IN DE BOSATLAS
€ 3,45
BESTELNUMMER 320881

NR. 463 GRENZELOOS
NEDERLAND 2012 INDONESIË
€ 7,05
BESTELNUMMER 321080

NR. 464 NEDERLANDSE
RUNDVEERASSEN
€ 4,65
BESTELNUMMER 321081
NR. 465A 125 JAAR CARRÉ
€ 4,65
BESTELNUMMER 321182
NR. 465B 125 JAAR CARRÉ
€ 3,45
BESTELNUMMER 321183
NR. 466A STEDELIJK MUSEUM
AMSTERDAM
€ 4,65
BESTELNUMMER 321180
NR. 466B STEDELIJK MUSEUM
AMSTERDAM
€ 3,45
BESTELNUMMER 321181
NR. 467 KINDERBOEKENWEEK
2012
€ 7,05
BESTELNUMMER 321280
NR. 468 DAG VAN DE POSTZEGEL 2012
€ 3,45
BESTELNUMMER 321380

NR. 461A NOC*NSF 100 JAAR
€ 4,65
BESTELNUMMER 320980
NR. 461B NOC*NSF 100 JAAR
€ 3,45
BESTELNUMMER 320981
NR. 462A BELEEF DE SEIZOENEN
€ 4,65
BESTELNUMMER 320982
NR. 462B BELEEF DE SEIZOENEN
€ 3,45
BESTELNUMMER 320983

NR. 469 KINDERPOSTZEGELS 2012
€ 6,45
BESTELNUMMER 321480
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44 NEDERLANDSE JAARPRODUCTEN 2013

JAARCOLLECTIES 2013
UITGIFTEDATUM 30 NOVEMBER 2013

JAARCOLLECTIE 2013 NEDERLANDSE
POSTZEGELVELLETJES
€ 115,40
BESTELNUMMER 330069

JAARCOLLECTIE 2013 NEDERLANDSE
POSTZEGELS
€ 92,42
BESTELNUMMER 330000

JAARBOEK 2013

UITGIFTEDATUM 30 NOVEMBER 2013

JAARBOEK NEDERLANDSE
POSTZEGELS 2013 INCLUSIEF
POSTZEGELS
€ 82,50
BESTELNUMMER 330020

NVPH CATALOGUS 2014

JAARBOEK NEDERLANDSE POSTZEGELS
2013 EXCLUSIEF POSTZEGELS
€ 24,95
BESTELNUMMER 730217
ENGELS JAARBOEK NEDERLANDSE
POSTZEGELS 2012
INCLUSIEF POSTZEGELS
€ 82,50
BESTELNUMMER 730215

NVPH CATALOGUS 2014 (HARDCOVER)
€ 29,90
BESTELNUMMER 730223
NVPH CATALOGUS 2014 OP DVD
€ 29,90
BESTELNUMMER 730224

SHOP

POSTZAKPRODUCTEN

Leuk
om kado
te geven

POSTZAK SLEUTELHANGER
€ 10,95
BESTELNUMMER 730148

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

POSTZAK KOOKSCHORT
€ 49,95
BESTELNUMMER 730197

POSTZAK KUSSEN
€ 26,95
BESTELNUMMER 730147

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

SHOPPER
Een trendy shopper die
ook binnenstebuiten
gedragen kan worden.
De shopper is mooi afgewerkt met rundleder.
€ 89,95
BESTELNUMMER 730221
POSTZAK PANNENLAPPEN
€ 14,95
BESTELNUMMER 730198

I-PAD HOES
Uw tablet beschermen met
een originele hoes gemaakt
van gebruikte PTT postzakken? Deze hoes is gevoerd
voor extra bescherming van
uw tablet en is voorzien van
een magneetsluiting.
€ 49,95
BESTELNUMMER 730216

LAPTOP TAS
Een stoere laptoptas geschikt voor laptops
tot maximaal 17 inch. Uitgevoerd met
rundleer en compleet gevoerd. Het laptopcompartiment is voorzien van extra voering
rondom de laptop. Zo voorkomt u beschadigingen. Tevens 2 vakken voor bijvoorbeeld
een mobiele telefoon of accessoires.
€ 159,95
BESTELNUMMER 730222

45

46 RECENT VERSCHENEN

POSTZEGELVEL
100 JAAR VREDESPALEIS
€ 6,00
BESTELNUMMER 330862

PRESTIGEBOEKJE NR. 48
100 JAAR VREDESPALEIS
€ 9,95
BESTELNUMMER 330811
POSTZEGELMAPJE NR. 487A
100 JAAR VREDESPALEIS
€ 4,65
BESTELNUMMER 330880

POSTZEGELMAPJE NR. 487B
100 JAAR VREDESPALEIS
€ 3,45
BESTELNUMMER 330881

POSTZEGELVEL
DA’S TOCH EEN KAART WAARD! 2013
€ 1,80
BESTELNUMMER 330361

POSTZEGELMAPJE NR. 488
DA’S TOCH EEN KAART WAARD!
€ 2,85
BESTELNUMMER 330380

SHOP
POSTZEGELVEL
KINDERPOSTZEGELS 2013
€ 5,40
BESTELNUMMER 331160

POSTZEGELMAPJE NR. 490
KINDERPOSTZEGELS 2013
€ 6,45
BESTELNUMMER 331180

PRESTIGEBOEKJE NR. 49
DAG VAN DE POSTZEGELS
€ 9,95
BESTELNUMMER 331011
POSTZEGELVEL
DAG VAN DE POSTZEGELS
€ 6,00
BESTELNUMMER 331061

POSTZEGELMAPJE NR. 489
DAG VAN DE POSTZEGELS
€ 3,45
BESTELNUMMER 331080

artikelnummer 331162 – aanvang verkoop 4 november 2013

POSTZEGELVEL
SINTERKLAAS
€ 6,00
BESTELNUMMER 331162

POSTZEGELMAPJE NR. 491
SINTERKLAAS
€ 4,05
BESTELNUMMER 331181
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INTERNATIONALE JAARSETS
Een perfecte manier om uw verzamelingen
gegarandeerd compleet te houden!
Weinig dingen zijn zo vervelend voor een verzamelaar als een ‘gat’ in de collectie, vooral als
het om buitenlandse nieuwtjes gaat! Vaak zijn deze alleen leverbaar kort na uitgifte, en dan
een hele tijd niet meer….en soms helemaal niet meer, als het bijvoorbeeld om de bijzondere
uitgiften gaat.

Royal Mail unveils a specially
commissioned portrait of Her Majesty
The Queen painted by Nicky Philipps.
Captain Bobby Moore leads England to World Cup victory.

The first Rolls-Royce Silver Shadow
is manufactured in Crewe.

RMS Britannia carries letters to North America under contract to Royal Mail.

Engeland
jaarboek 2013
Veel landen stellen aan het eind van het jaar een Jaarset samen, waarmee
u in één keer alle uitgiften compleet hebt, vaak nog met een mooi vormgegeven beschrijving erbij - op zichzelf al een mooie toevoeging voor uw
verzameling! In het algemeen worden daar niet de velletjes met meerdere
dezelfde postzegels in gedaan, om de kosten te beperken. In de regel wel
de mooie souvenirvelletjes die u juist wel in uw verzameling op wilt nemen
– en weer niet de verschillende verschijningsvormen van dezelfde zegels
(bijvoorbeeld een zegel die zowel gegomd als zelfklevend is uitgegeven, die
zit er dan niet dubbel in).
Voor veel verzamelaars is dit een mooie en prettige manier van het
bijhouden van de collectie. Wij kunnen u daarbij helpen.
Voor 51 landen van de wereld kunnen wij u Jaarsets leveren – teveel om
hier weer te geven! Op deze pagina ziet u de landen die hun jaarset 2013 al
hebben afgerond, en die wij u uit voorraad direct kunnen leveren.
Bestel nu meteen!
En vraag meteen
Australië
om een abonnement jaarboek 2013
op de jaarsets,
zodat u hem
volgend jaar
automatisch
toegestuurd krijgt!

Norske førstedagsbrev 2013

Speciaal aanbod:
INTERNATIONALE JAARSETS
Had u vorig jaar een abonnement op buitenlandse jaarsets?
Dan hoeft u niet te bestellen, u krijgt ze automatisch toegezonden!
Bestelnr. Prijs

London’s Metropolitan Railway opens the first urban
underground service in the world.

30
Jane Austen is born in
Steventon, Hampshire.

first
London’s
John Archer, is elected.
black mayor,

Madonna and Child is painted by
Italian artist Francesco Granacci.

Baryonyx, the fish-eating dinosaur, is discovered
in a Surrey brick pit.

The Ulster Railway opens its first section, between Belfast and Lisburn.

The first episode of Doctor Who is
broadcast on 23 November.

Following the chrysalis stage, the Red Admiral butterfly
emerges and prepares for flight.

Royal Mail Special Stamps

Liechtenstein
jaarset 2013

Royal Mail
Special
Stamps 2013
—
Timelines

2013

Norwegian First Day Covers
Norwegische Ersttagsbriefe

Briefmarkenjahr 2013
Norwegische Mode
Ausgabetag: 2. Januar

Aland jaarset 2013

41424

€

Antillien jaarset 2013

41385

€ 145,00

Australië jaarboek 2013

AU3140

€

België jaarset 2013

BEL637

€ 141,00

België jaarboek 2013

BEL638

€ 131,00

Denemarken jaarset 2013

41398

€

66,00

Denemarken jaarboek 2013

41399

€

63,00

Engeland jaarset 2013

GB1294

€ 134,00

Engeland jaarboek 2013

GB1295

€ 124,00

Finland jaarset 2013

FI0025

€

86,00

Finland jaarboek 2013

FI0026

€

82,00

Faroer Islands jaarset 2013

41465

€

59,00

Faroer Islands jaarboek 2013

41466

€

61,00

Groenland jaarset 2013

DG0346

€ 102,00

IJsland jaarset 2013

41400

€

73,00

Liechtenstein jaarset 2013

41411

€

81,00

Isle of Man jaarboek 2013

41412

€ 100,00

Isle of Man jaarset 2013

41414

€ 114,00

Namibië jaarset 2013

NAI104

€

17,00

Noorwegen jaarset 2013

NO973

€

79,00

Noorwegen jaarset boekjes 2013

NO974

€

83,00

Noorwegen jaarboek 2013

NO975

€

72,00

USA jaarboek 2013

US0741

€ 111,00
€

45,00

Zwitserland jaarset 2013

SW0034

€

65,00

Zwitserland jaarboek 2013

SW0035

€

63,00

Zweden jaarset 2013

41417

€

88,00

Zweden jaarboek 2013

41421

€

80,00

150. Geburtstag Edvard Munch

Ausgabetag: 19. April

250. Geburtstag König Karl Johan
Ausgabetag: 19. April

89,00

USA catalogus in kleur (bevat heel 2013) USA14

Ausgabetag: 15. Februar

Touristenbriefmarken

49,00

Postfahrzeuge
Ausgabetag: 10. Juni

200 Jahre Norwegischer
Studentenverein
Ausgabetag: 10. Juni

40. Geburtstage des
Kronprinzenpaares
Ausgabetag: 10. Juni

200. Geburtstag Camilla Collett
100 Jahre Frauenwahlrecht

Bovenstaande jaarsets worden in deze
periode uitgegeven. Zodra ze in voorraad
zijn wordt uw bestelling verzonden.

Ausgabetag: 9. September

Nationales Jahr der Sprachen 2013
Ausgabetag: 9. September

Norwegische Bands
Ausgabetag: 4. Oktober

Posthorn
Ausgabetag: 11. November

Weihnachtsbriefmarken
Ausgabetag: 11. November

U mist uw verzamelgebied? Bel ons en
reserveer de jaarset vast!

Foto: © Sølve Sundsbø / Det kongelige hoff. Design: Posten Norge AS, Konsernkommunikasjon, Design. Produksjon: Renessanse Media.

Noorwegen
jaarboek 2013
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Denemarken
jaarboek 2013
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Bestelnr Prijs
jaarProducten 2013
Jaarcollectie 2013 Nederlandse Postzegelvelletjes
330069 €115,40
Jaarcollectie 2013 Nederlandse Postzegels
330000 € 92,42
Jaarboek Nederlandse Postzegels 2013 inclusief postzegels 330020 € 82,50
Jaarboek Nederlandse Postzegels 2013 exclusief postzegels 730217 € 24,95
Engels Jaarboek Nederlandse Postzegels 2012
inclusief postzegels
730215 € 82,50
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: Nederlandse Postauto’s
Troonswisseling Koningin Beatrix
Troonswisseling Koning Willem-Alexander
Inhuldiging Koning Willem-Alexander
Waarde 1 ZELFKLEVEND
Gedrukt op papier met fosforcoating
Inhuldiging Koning Willem-Alexander
Waarde 1 ZELFKLEVEND
Gedrukt op gewoon postzegelpapier
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
100 jaar Vredespaleis
Da’s toch een kaart waard! 2013
Kinderpostzegels 2013
Dag van de Postzegel
Sinterklaas
Decemberzegels 2013 ZELFKLEVEND
Decemberzegels 2013 Albert Heijn ZELFKLEVEND
Decemberzegels 2013 Kruidvat ZELFKLEVEND
Decemberzegels 2013 Trekpleister ZELFKLEVEND
Drie postzegelvelletjes Decemberzegels 2013 +
GRATIS Thuisagenda 2014 ZELFKLEVEND
200 jaar Koninkrijk der Nederlanden
Koning Willem-Alexander waarde 1
ZELFKLEVEND Vel van 10
Koning Willem-Alexander waarde 2
ZELFKLEVEND Vel van 5
Koning Willem-Alexander internationaal
ZELFKLEVEND Vel van 5

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

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

730199

€ 6,00

730228

€ 6,00

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

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

6,00
6,00
3,00
3,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00

330466
330862
330361
331160
331061
331162
331261
331263
331268
331264

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

7,70
6,00
1,80
5,40
6,00
6,00
11,00
11,00
11,00
11,00

730226
330568

€ 33,00
€ 12,00

336701

€ 6,00

336702

€ 6,00

336703

€ 5,00

Postzegels 2014
Zakenpostzegels op rol (200) waarde 1 ZELFKLEVEND
344301
Zakenpostzegels op rol (100) waarde 2 ZELFKLEVEND
344302
Nederlandse iconen Internationaal vel van 5 ZELFKLEVEND 346703
Nederlandse iconen Internationaal vel van 50 ZELFKLEVEND 346702
Nederlandse Iconen ZELFKLEVEND
346701
Mooi Nederland 2014: Keramiek Tegelen
340161
Mooi Nederland 2014: Keramiek Loosdrecht
340262
Klassiekers uit het Louwman Museum
340263

€128,00
€128,00
€ 5,25
€ 52,50
€ 6,40
€ 3,20
€ 3,20
€ 6,40

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

€
€
€
€

303101
303102
301162
306662

6,00
6,00
3,00
3,00
6,00
6,00
3,00
3,00
6,00
6,00
9,60
3,00
3,00

6,00
6,00
6,00
30,00

Geboorte (1 postzegelvel van 50) Logo PostNL
Nederland 1 (1 postzegelvel van 50) Logo PostNL

Bestelnr Prijs
306661 € 30,00
304302 € 30,00

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

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. 485a 125 jaar Koninklijke Nederlandse Zwembond
Nr. 485b 125 jaar Koninklijke Nederlandse Zwembond
Nr. 486 Grenzeloos Nederland - België 2013
Nr. 487a 100 jaar Vredespaleis
Nr. 487b 100 jaar Vredespaleis
Nr. 488 Da’s toch een kaart waard!
Nr. 489 Dag van de Postzegel
Nr. 490 Kinderpostzegels 2013
Nr. 491 Sinterklaas
Nr. 492a Decemberzegels 2013
Nr. 492b Decemberzegels 2013
Nr. 493 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden

330180
330181
330182
330183
330280
330281
330382
330383
330381
330384
330480
330581
330481
330580
330582
330680
330681
330682
330780
330781
330782
330880
330881
330380
331080
331180
331181
331280
331281
330585

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

3,45
3,45
4,65
3,45
4,05
4,05
4,65
3,45
4,65
3,45
5,05
4,65
4,05
4,05
3,45
3,45
4,05
4,05
4,65
3,45
7,05
4,65
3,45
2,85
3,45
6,45
4,05
6,55
6,55
5,85

PostzegelmaPjes 2014
Nr. 494 Zakenpostzegels 2014
Nr. 495 Nederlandse iconen Internationaal
Nr. 496 Nederlandse Iconen
Nr. 497a Klassiekers uit het Louwman museum
Nr. 497b Klassiekers uit het Louwman museum

344380
346780
346781
340280
340281

€
€
€
€
€

4,89
6,30
7,45
4,89
3,61

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
Nr. 48 100 jaar Vredespaleis
Nr. 49 Dag van de Postzegel

330211
330411
330512
330611
330811
331011

€
€
€
€
€
€

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

PrestigeBoekje 2014
Nr. 50 Klassiekers uit het Louwman Museum

340211

€ 12,45

eerstedagenveloP 2013
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
Nr. 670 Troonswisseling Koningin Beatrix
Nr. 671 Europapostzegels 2013: Postauto’s
Nr. 672 Inhuldiging Koning Willem-Alexander

330150
330151
330152
330153
330250
330251
330352
330353
330351
330354
330450
330550

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2,04
2,04
5,68
4,20
5,00
5,00
5,68
4,20
5,68
2,04
3,88
3,65

de PostzegelProducten van 2012 kunt u Bestellen via de online
winkel oP www.collectcluB.nl of telefonisch oP (088) 86 89 900.

50 assortiment

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 - België 2013
Nr. 680 Da’s toch een kaart waard!
Nr. 681a 100 jaar Vredespaleis
Nr. 681b 100 jaar Vredespaleis
Nr. 682 Dag van de Postzegel
Nr. 683 Kinderpostzegels 2013
Nr. 684 Sinterklaas
Nr. 685 Decemberzegels 2013
Nr. 686 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden

Bestelnr Prijs
330451 € 5,00
330551 € 5,00
330552 € 2,04
330650 € 2,94
330651 € 5,00
330652 € 5,00
330750 € 6,13
330751 € 4,63
330752 € 9,13
330357 € 3,88
330850 € 6,13
330851 € 4,63
331057 € 2,10
331157 € 8,38
331152 € 5,38
331257 € 2,05
330559 € 4,63

eerstedagenveloP 2014
Nr. 687 Zakenpostzegels 2014
Nr. 688 Nederlandse iconen internationaal
Nr. 689a Nederlandse Iconen
Nr. 689b Nederlandse Iconen
Nr. 690a Klassiekers uit het Louwman museum
Nr. 690b Klassiekers uit het Louwman museum

344357
346750
346751
346752
340250
340251

€
€
€
€
€
€

Persoonlijke PostzegelBoekjes
Persoonlijk postzegelboekje Erasmus Universiteit
Persoonlijk postzegelboekje 40 jaar Postaumaat

730214
730207

€ 9,95
€ 4,80

730175

€ 9,95

730177

€ 9,95

730229
730180
730181
730182
730183
730184
730185
730186
730187
730188

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

9,95
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

330466
730205
730206
730333
730332

€
€
€
€
€

7,70
2,25
2,25
5,00
5,00

720125

€ 4,95

730133

€ 4,95

730134

€ 4,95

730135

€ 4,95

730136
730127
730128
730130
730129
730131
730132
730113
730118
730192

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Persoonlijke Postzegels
Postzegelvelletjes Beatrix 75 jaar
Vier postzegelvelletje met bijbehorende klemstroken
Postzegelvelletjes Zoogdieren
Vier postzegelvelletje met bijbehorende klemstroken
Postzegelvelletjes Kastelen
Vier postzegelvelletjes met bijbehorende klemstroken
Postzegelvel stripfiguur Paparazzo Nr. 1
Postzegelvel stripfiguur Paparazzo Nr. 2
Postzegelvel stripfiguur Paparazzo Nr. 3
Postzegelvel stripfiguur Paparazzo Nr. 4
Postzegelvel stripfiguur Paparazzo Nr. 5
Postzegelvel stripfiguur Paparazzo Nr. 6
Postzegelvel stripfiguur Paparazzo Nr. 7
Postzegelvel stripfiguur Paparazzo Nr. 8
Postzegelvel stripfiguur Paparazzo Nr. 9
Zilveren 3D postzegel prinses Beatrix en
koning Willem-Alexander
Postzegelvel NFVS
Postzegelvel Postaumaat
Postzegelvel Anton Pieck Ouderenfonds Zomer
Postzegelvel Anton Pieck Ouderenfonds Winter
Postset
Luxe Postset ‘t Loo
Luxe postset 100 jaar PSV Deel 1
Met beelden van Frits Philips, Willy van de Kuijlen,
Philip Cocu
Luxe postset 100 jaar PSV Deel 2
Met beelden van Hans van Breukelen, Mark van Bommel,
René en Willy van de Kerkhof
Luxe Postset 100 jaar PSV Deel 3
Met beelden van Jan van Beveren, Ruud van Nistelrooij,
Romario
Luxe postset 100 jaar PSV deel 4
Met beelden van Coen Dillen, Luc Nilis,
Ronaldo Luis Nazário de Lima
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 75 jaar Margriet Glamour
Luxe postset 75 jaar Margriet Zwart/wit
Luxe Postset Anton Pieck Varen
Luxe Postset Zeehelden Michiel de Ruyter
Luxe Postset Koninklijke Smilde

4,28
8,44
6,68
5,08
6,68
5,08

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

Luxe postset Zeeheld Willem Barentsz
Luxe postset Anton Pieck Herfst
Luxe postset 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden nr. 1
Persoonlijke thema Postzegels
Postzegelvel Persoonlijke Postzegels 2013:
Eekhoorn met gratis bewaarblad ZELFKLEVEND
Postzegelvel Persoonlijke postzegels 2013:
Vos met gratis bewaarblad ZELFKLEVEND
Postzegelvel Persoonlijke postzegels 2013:
Gewone Zeehond met gratis bewaarblad ZELFKLEVEND
Postzegelvel Persoonlijke postzegels 2013:
Edelhert met gratis bewaarblad ZELFKLEVEND
Postzegelvel Persoonlijke Postzegels 2014:
Vuurtoren Marken met gratis bewaarblad
voorgefrankeerde enveloPPen
Voorgefrankeerde envelop met venster
Voorgefrankeerde envelop zonder venster
Voorgefrankeerde envelop zonder venster gestempeld
OP=OP
diversen
Speciale set 10 jaar Euro
Port Betaald Attentiezegels Bloemen
Weekendtas Postzak
Schoudertas Postzak
Cadeaubox Koningin Beatrix
Postzak kussen
Postzak etui
Postzak sleutelhanger
Postzak kookschort
Postzak pannenlappen
Postzak hartje gevuld met lavendel
Postzak I-pad hoes
Postzak shopper
Postzak laptop tas
Box met kerstkaarten

Bestelnr Prijs
730117 € 4,95
730114 € 4,95
730227 € 4,95

330165

€ 6,00

330465

€ 6,00

330463

€ 6,00

330763

€ 6,00

340161

€ 6,40

710441
710442

€ 0,60
€ 0,60

710442.Y € 0,60
720050
720070
720122
720121
730166
730147
730146
730148
730197
730198
730200
730216
730221
730222
730225

€ 10,00
€ 2,30
€159,95
€139,95
€ 75,00
€ 26,95
€ 16,95
€ 10,95
€ 49,95
€ 14,95
€ 24,95
€ 49,95
€ 89,95
€159,95
€ 4,95

730138
730139
730137

€ 19,95
€ 19,95
€ 19,95

Boeken
Boek Frans Hals OP=OP
Boek Beatrix, van prinses tot koningin
Boek Zoogdieren uit alle windstreken
Boek Titanic international centennial collection 1912-2012
120 pagina’s, met klemstroken
Boek Titanic international centennial collection 1912-2012
120 pagina’s, zonder klemstroken
Jaarboek 2012 incl. postzegels Limited Edition

730173

€ 49,00

730174
720168

€ 39,00
€295,00

nvPh catalogus 2014
NVPH catalogus 2014 (hardcover)
NVPH catalogus 2014 op DVD

730223
730224

€ 29,90
€ 29,90

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

C78

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, nederland

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

bankrekeningnummer:

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

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

betaling van de artikelen die u bestelt vindt plaats conform de betaalwijze die wij eerder met u hebben afgesproken en
die wij bij uw klantgegevens hebben vastgelegd. door deze bestelling te plaatsen, verklaart u hiermee akkoord te gaan.

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

mUNteN
___ wereldmunten
___ 200 jaar KoninKrijK der nederlanden

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 PostzegeProducten/munten en vóór 28 december 2013)

verzamelboeK
Kastelen in nederland

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

gratis

totaal:

(sub)totaal:

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

€……...............

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

Liever
telefonisch
bestellen?
Bel
088 86 89 90
0

C78

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, nederland

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

bankrekeningnummer:

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

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

betaling van de artikelen die u bestelt vindt plaats conform de betaalwijze die wij eerder met u hebben afgesproken en
die wij bij uw klantgegevens hebben vastgelegd. door deze bestelling te plaatsen, verklaart u hiermee akkoord te gaan.

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.

Bestellen

