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Voor u:
boek Europese
Vuurtorens
bij besteding
vanaf € 60,-

Fleurige verleiders

Unieke postzegels:
Van postduif tot postegel
Europapostzegels
bewijzen eer aan het
draaiorgel

Orchideeën van
het Gerendal

Prachtige cadeaus
Speciaal voor Collect-lezers
Gratis Horloge
Bij uw bestelling*

Wie nu bestelt, is voortaan een man van de klok! U krijgt
namelijk een stoer herenhorloge (quartz), met een witte wijzerplaat
waardoor u de Romeinse cijfers goed kunt zien. De lichtbruine PU
band is het moderne alternatief voor een lederen band. Het horloge is
waterbestendig en de wijzers kunnen met de hand worden bediend.

Deluxebox
Bij uw bestelling*

Met de Deluxebox-waardecheque heeft u een héél bijzonder cadeau in handen:
U bepaalt zelf welke Deluxebox u gratis wilt bestellen. Omdat elke Deluxebox weer een
andere inhoud heeft, is er altijd wel een die bij u past. Daarbij kan de waarde van deze
Deluxebox oplopen tot maar liefst € 528,-! Ga na ontvangst van de cadeaucheque naar
www.deluxebox.com voor het actuele aanbod en bestel daar uw Deluxebox naar keuze.

Gratis Boek Europese Vuurtorens
Bij uw bestelling vanaf € 60,-*

Eeuwenlang lieten schippers op zee zich leiden door de
lichten van vuurtorens. Door de komst van moderne
navigatiesystemen zijn deze vuurtorens op veel plaatsen
overbodig geworden. Gelukkig wordt dit cultureel erfgoed wereldwijd bewaard. In het verzamelboek Europese
Vuurtorens zijn vele voorbeelden te zien. Bij dit boek
verschijnt een postzegelset met 4 velletjes (met klemstroken) ter waarde van € 9,95 per set. (zie pagina 15).

PROFITEER NU VAN DEZE CADEAUS EN BESTEL SNEL!

* Uit Collect 79 kunt u online, telefonisch of schriftelijk bestellen. Bij uw bestelling ontvangt u het gratis horloge. Bestelt u
voor € 60,- of meer aan munten en postzegelproducten en vóór 31 maart 2014, dan krijgt u ook het boek Europese Vuurtorens
cadeau. Bestelt u in de looptijd van Collect 79 meer dan één keer, dan ontvangt u geen cadeau(s) meer.
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Nieuw en toch
vertrouwd
Een nieuw jaar, een nieuw gezicht. Voortaan zult
u een welkomstwoord van mij lezen op deze plek.
Ik treed daarmee in de voetsporen van Arno van
Bijnen. Bij het lezen van Collect is mij direct iets opgevallen: de variatie in thema’s. Ook in 2014 wil ik die
traditie voortzetten en komen we met verrassende
postzegelproducten die aansluiten bij verschillende
interessegebieden. Daarbij kiezen we voor kwaliteit,

Door de eeuwen heen

niet voor kwantiteit. Neem het postzegelvel Orchideeën van het Gerendal. Echt iets voor natuurliefhebbers! Als u belangstelling hebt voor traditionele
ambachten, dan kunt u uitzien naar twee nieuwe
postzegelvellen in de serie Keramiek. En wat te

Win een 3D-puzzel met ledverlichting

denken van de Koningszegels? Ter gelegenheid van
de viering van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden
brengen we prachtige postzegels uit waarbij de
nieuwe koning verenigd wordt met zijn voorvader
koning Willem I.
De jeugd vergeten we natuurlijk ook niet, want
voor de Dag van de JeugdFilatelie komen we met
een vrolijk postzegelvel met daarop de postegel
en postduif. Een geheide kraker voor kinderen die
graag stickeren en hun vriendjes of opa en oma een
persoonlijk kaartje willen sturen.
Deze veelkleurige producten tonen aan dat we ons

VOLGENDE KEER IN COLLECT* O.A:

Mooi Nederland Keramiek Delft en
verzamelvel, 10x Oranje op het WK Voetbal
en Grenzeloos Nederland - Japan.
*COLLECT 80 VERSCHIJNT IN DE WEEK VAN 12 MEI 2014

assortiment graag fris houden. Klinkt vertrouwd?
Dat is ook de bedoeling! Ik wens u veel plezier bij het
struinen door deze Collect.

Barry Husman
DIRECTEUR CONSUMENT & KLEINZAKELIJK
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POSTZEGELFORMAAT
TANDING
PAPIER
GOMMING
SOORT POSTZEGEL
DRUKKLEUREN
DRUKTECHNIEK
OPLAGE
ONTWERPER
DRUKKERIJ

TECHNISCHE GEGEVENS
25 x 36 mm
14 ½ : 14 ½
normaal met fosforopdruk
synthetisch
Vellen: tien verschillende
postzegels
geel, magenta, cyaan en
zwart
offset
335.000 velletjess
Studio Beige, Rotterdam
Cartor Security Printing,
Frankrijk

Orchideeën in het wild

De meesterverleiders van het Gerendal
22 APRIL 2014

Op een fleurig postzegelvel
prijken tien orchideeën.
Opmerkelijk is, dat ze allemaal
voorkomen in een stukje ZuidLimburg, waar de bodem heel
kalkrijk is. Het ontwerp van
Studio Beige is een hommage
aan het natuurbeheer van
Staatsbosbeheer.

Z

onder misschien de

en graslanden. Dankzij de kalk-

soortnaam te kennen,

rijke bodem groeien er bijzonde-

heeft iedereen wel

re planten waaronder een kleine

eens een phalaenopsis gezien.

vijftig soorten orchideeën.

Deze orchideeënsoort staat te

In het midden van het dal ligt

pronken op menig vensterbank.

de Orchideeëntuin, die alleen

Maar de orchidee heeft nog veel

in mei en juni geopend is; de

meer soortgenoten, zo’n twin-

bloeitijd van de orchideeën.

tigduizend wereldwijd, die we
niet of nauwelijks kennen. Van
dat aantal komt een ongewoon

Koos Landwehr

De vele soorten orchideeën uit

groot aantal voor in een relatief

het Gerendal werden al eens in

kleine biotoop: het Gerendal in

kaart gebracht door de bota-

Zuid-Limburg. Dit natuurgebied

nisch tekenaar Jacobus (Koos)

tussen Schin op Geul en Wijlre is

Landwehr (1911-1996) voor zijn
tweedelig standaardwerk Wilde

een zogenaamd droogdal, dat is
ontstaan in de laatste ijstijd. Het

orchideeën van Europa. Nu, 37

heeft beboste, steile hellingen

jaar na publicatie van dat boek,
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“We zochten steeds naar het
mooiste perspectief van de
bloem: wat is zijn beste kant?”

De bloeitijd van orchideeën is
mei en juni. In het Gerendal in
Zuid-Limburg staan dan een stuk
of vijftig soorten orchideeën in
bloei, waaronder deze felroze.

verschijnt een postzegelvel dat

voorstellen. “De een kreeg als

natieven om te bepalen hoe we

perforatieranden heen loopt, is

is geïnspireerd op het werk van

werktitel Meesterverleiders,

de bloemen van hun beste kant

een deel te zien van een platte-

Landwehr. Eline Hoogendijk van

want zo mag je orchideeën wel

grond uit het begin van de 20ste

de Hortus Botanicus in Leiden

noemen. Ze moeten immers

konden laten zien”, zegt Masja
van Deursen. “Toch keert ook

tekende de zeven illustraties in

met hun nectar, geur, kleur of

de tweede ontwerprichting in

bevruchting komen dus toch tot

zwart-wit. De tien orchideeën

vorm insecten verleiden om de

de postzegels terug omdat

in het postzegelvel tot uiting.

werden door Studio Beige van-

bloem te bestuiven”, vertelt

we het basisontwerp met twee

Er is nog veel aandacht besteed

uit verschillende gezichtspun-

Silvia. “De andere richting had

lagen hebben uitgebreid.”

aan de verhouding tussen de

ten op de computer bewerkt.

een meer wetenschappelijke
inslag en die doopten we Van

Studio Beige, te weten Masja
van Deursen en Silvia Vergeer,
kregen van PostNL alle vrijheid
in het creatieve proces. “We
kenden de voorkeur van PostNL,
namelijk een traditionele visuele weergave met hedendaagse
typografie. Ook wisten we welke
tien orchideeën erop moesten
staan. Verder stond alles vrij”,
aldus Silvia Vergeer.

Aanlokkelijke vormen

Beide ontwerpsters verdiepten
zich eerst in de orchideeën,
daarna kwamen ze met twee

bodem tot bevruchting. Daarmee wilden we laten zien hoe
belangrijk de samenstelling van
de bodem is voor het wel of niet
voorkomen van orchideeën. Dat
er zo veel orchideeën zijn in het
Gerendal, heeft alles te maken
met de kalkrijke samenstelling
van de bodem daar.” De keuze
van PostNL viel op de meesterverleiders. Zo zijn de tien orchideeën op de postzegels afgebeeld, met prachtige kleuren
en aanlokkelijke vormen. “We
hebben lang gezocht naar alter-

Werken op gevoel

eeuw. De thema’s bodem en

lagen van het ontwerp. “Een
kwestie van eindeloos schuiven,

In het oog springen de gekleur-

kleuren wisselen en typografie

de bloemen, van het soldaatje

verplaatsen tot we tevreden wa-

tot de welriekende nachtorchis.

ren”, aldus Silvia. “Dat is vooral

Op de bovenste en onderste

op gevoel gegaan. Uiteraard

velrand staan afmetingen,

wilden we de schoonheid van

naam en bloeiperiode vermeld.

de verschillende orchideeën zo

In een tweede laag, onder de

sterk mogelijk naar voren laten

illustraties, zijn pentekeningen

komen, met respect voor de

te zien in zwart-wit. Op de

botanische eigenschappen. Het

pentekeningen zien we de

moest natuurlijk wel kloppen,

orchideeën compleet, met

ook in de ogen van de echte

stengel, blad en bloemtrossen.

orchideeënkenners die ons

In de onderste laag, die over de

hebben geholpen.”

Bestelinformatie over het postzegelvel vindt u op pagina 23.
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Mooi Nederland 2014

keramiek uit Harlingen

24 FEBRUARI 2014

H

et postzegelvel toont vijf identieke scheepjes: een tweemaster met groene razeilen (rechthoekige zeilen) en blauw touwwerk. Op drie van de vijf postzegels bevindt het scheepje zich
op exact dezelfde positie als op de tegel die erachter schuilgaat. De lichtgroene achtergrond

van de postzegel is afgeleid van de kleur van de zeilen. De achtergrond van de postzegel wordt in
tweeën gedeeld door een mosgroene baan die qua vorm is afgeleid van de schaal met de papegaai die
ook op het velletje is afgebeeld. De achtergrond van het postzegelvel is verder gevuld met verschillende stukken Harlinger aardewerk, waaronder schotels, een tegeltableau, een schaal en een visvergiet.

POSTZEGELFORMAAT
TANDING
PAPIER
GOMMING
SOORT POSTZEGEL
DRUKKLEUREN
DRUKTECHNIEK
OPLAGE
DRUKKERIJ

TECHNISCHE GEGEVENS
20,8 x 25,3 mm
14 ½ : 14 ¼
normaal met fosforopdruk
synthetisch
5 gelijke postzegels
geel, magenta, cyaan en
zwart
offset
85.000 velletjes
Joh. Enschedé Security Print,
Haarlem

EERBETOON VOOR FRIES AARDEWERK
In de serie keramiek mogen de Friese steden Harlingen en Makkum niet ontbreken. Twee nieuwe
postzegelvellen laten de veelzijdigheid zien van
zowel de Harlinger gleibakkerijen als de Makkumer producenten Tichelaar en Kingma.

Mooi Nederland 2014
keramiek uit Makkum

24 FEBRUARI 2014

D

e vlinders op het postzegelvel sieren melkkannen, die door Studio Job in 2004 werden ontworpen. Op drie van de vijf postzegels bevinden de vlindervormen zich op exact dezelfde positie
als op de melkkan die erachter schuilgaat. De lichtblauwe achtergrond van de postzegel is

afgeleid van het typisch Makkums blauw. De achtergrond van het postzegelvel is verder gevuld met
verschillende stukken historisch en modern keramiek van Koninklijke Tichelaar Makkum en van Kingma
Makkum, waaronder schotels, vazen, borden, kannen en twee tegeltableaus: één van een gezicht op
Makkum uit 1851, en een scheepstableau dat zich nog steeds bevindt in Hotel Prins te Makkum.
Bestelinformatie over beide postzegelvellen vindt u op pagina 21.
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TECHNISCHE GEGEVENS

POSTZEGELFORMAAT binnenland: 20,8 x 25,3 mm
TANDING
PAPIER
GOMMING
SOORT POSTZEGEL
DRUKKLEUREN

DRUKTECHNIEK
OPLAGE

DRUKKERIJ

internationaal: 30,8 x 25,3 mm
slitvorm
normaal met fosforopdruk
zelfklevend
3 verschilldende permanente
postzegels
blauw, zwart en metallic
(waarde 1), rood, zwart en
metallic (waarde 2), grijs, zwart,
blauw en metallic
(waarde Internationaal 1)
diepdruk
waarde 1: 4.050.000 velletjes
waarde 2: 564.000 velletjes
waarde Internationaal
1: 564.000velletjes
Walsall Security Printers,
Engeland

Portret van de koning
30 NOVEMBER 2013

W

Op de nieuwe permanente Koningspostzegels is koning
Willem-Alexander en face te zien. In het ontwerp wordt de
traditie voortgezet die met koning Willem III begon, op
Nederlands eerste postzegel.

ie goed kijkt naar het ontwerp van de nieuwe

leeftijdloos. Je kunt niet inschatten hoe oud of jong de koning is

Koningspostzegels, ziet overeenkomsten met de

afgebeeld en dat verhoogt de houdbaarheid van de postzegel.

eerste Nederlandse postzegel met het reliëfportret

Tevens ontstaat door het driedimensionale karakter van de

(camee) van koning Willem III en profil. Op de nieuwe postzegels

postzegel een toegankelijker en informeler beeld, wat volgens

is de camee van Koning Willem-Alexander en face weergegeven.

ons ook bij deze koning past.”

Ook de kleuren van de nieuwe postzegels zijn ontleend aan de
postzegels uit 1852. Bovendien verwijzen ze naar de Nederlandse
vlag. Met het kleurverloop in de achtergrond brengt Studio Job
een ode aan de cijferzegels uit 1976 van Wim Crouwel.

Digitaal modelleren

Dubbel icoon

Studio Job is vooral bekend van sculpturen en objecten die in een
kleine oplage worden gemaakt. “In ons werk is het icoon altijd
aanwezig”, zegt ontwerper Job Smeets. “Een postzegel is op
zichzelf al een icoon. De permanente Koningspostzegel is dan

“Als uit glas geslepen.” Zo omschrijft Nynke Tynagel van Studio

weer een icoon in een icoon. Het ontwerpen van zo’n dubbel icoon

Job de nieuwe postzegels. “Uitgaande van de prachtige foto van

brengt verantwoordelijkheid en complexiteit met zich mee. Het

Rineke Dijkstra, hebben wij het portret laag voor laag digitaal

ontwerp moet duurzaam en functioneel zijn en gedurende een

gesculptureerd. Zo is het 3D-effect ontstaan. Het digitaal model-

lange periode – een koningschap lang – actueel en bruikbaar

leren heeft als voordeel dat het beeld tijdloos wordt. Of beter:

blijven. Dan speelt tijdloosheid een belangrijke rol.”
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Het Nederlandse draaiorgel
in de hoofdrol

De samenwerkende postbedrijven in Europa geven
al sinds 1956 Europapostzegels uit met een gemeenschappelijk thema. Dit
jaar is dat national music
instruments. Er is ook een

TECHNISCHE GEGEVENS
POSTZEGELFORMAAT 36 x 25 mm
TANDING
14 ½ : 14 ½
PAPIER
normaal met fosforopdruk
GOMMING
synthetisch
SOORT POSTZEGEL
velletje met 10 bijzondere
postzegels waarvan 2 verschillende
DRUKKLEUREN
geel, magenta, cyaan en zwart
DRUKTECHNIEK
offset
OPLAGE
90.000 velletjes
DRUKKERIJ
Cartor Security Printing,
Frankrijk

ontwerpwedstrijd aan
verbonden: The EUROPE
stamp best design competition, uitgeschreven door
PostEurop.

Het draaiorgel is ons
nationale muziekinstrument
22 APRIL 2014

W

Op de nieuwe Europapostzegels schittert een oud draaiorgel. Het
orgel is het Nederlandse archetype voor het thema nationale muziekinstrumenten, dat in heel Europa op postzegels terug te zien is.

e zien ze nog vaak in de winkel-

Orgelboeken zijn inderdaad wondertjes

ontstaat. Op de vijf postzegels aan de lin-

straten, maar het draaiorgel

van ambachtelijk vernuft. Ze bestaan uit

kerzijde is een foto te zien van de achter-

op het postzegelvel nationale

zigzag gevouwen karton met openingen,

kant van het straatorgel De Drie Pruiken,

muziekinstrumenten is zonder twijfel het

die corresponderen met pennetjes. Door

met orgelwiel, grote trom en opengeklapt

mooiste exemplaar. Het is De Drie Pruiken,

aan het orgelwiel te draaien, verschuift het

draaiorgelboek. Op de vijf postzegels aan

het straatorgel uit 1952 van de bekende

orgelboek en wordt er tegelijkertijd lucht in

de rechterkant figureert de voorkant van

draaiorgelfamilie Perlee. Het is een van de

de orgelpijpen geblazen.

De Drie Pruiken: drie orgelbeelden met

pronkstukken van Museum Speelklok in
Utrecht. Op de postzegels speelt het orgel-

Pruiken en barokke kledij

hun pruiken en hun barokke kledij. Achter
hen gaat de naam van het orgel schuil,

Bart de Haas koos voor een gelaagd

alsook die van de maker: G. Perlee. Eén

als kind gefascineerd was door de werking

ontwerp, met als basis een structuur van

keer eerder figureerde een straatorgel op

van het orgelboek, veel meer dan door de

gestileerde draaiorgelboeken. Deze boe-

een postzegel. Dat was op de folklorepost-

tierelantijnen aan de voorkant”, aldus Bart

ken liggen in elkaars verlengde waardoor

zegels uit 1981, een ontwerp van Gerrit

de Haas, ontwerper van het postzegelvel.

een perspectivisch blokkenlandschap

Noordzij.

boek de hoofdrol. “Ik weet nog wel dat ik
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Twee koningen
leggen de eed af
24 MAART 2014

K

Ons koninkrijk beleeft een historisch jubileum. Dat wordt
gevierd met een nieuwe postzegeluitgifte in een serie van drie.
De eerste en voorlopig laatste koning staan erop afgebeeld.

oning Willem-Alexander staat zij aan zij met zijn voor-

2013. De tekst naast de foto is een letterlijk citaat uit de eed op

ouder, koning Willem I, op een postzegelvel dat in één

die dag. Op beide postzegels is onder de citaten een kleurvlak met

oogopslag twee eeuwen koninkrijk bij elkaar brengt.

verlooptint aangebracht. Bij het citaat van Willem I is dat een rood

Op de eerste postzegel staat een foto van het standbeeld van

kleurvlak rechtsboven, bij het citaat van Willem-Alexander een

de eedaflegging door Willem I, op dat moment Soeverein Vorst

blauw kleurvlak rechtsonder. Op beide postzegels staat bovenaan

der Nederlanden. De Grondwet van 1814 was een dag eerder

de tekst 200 jaar Grondwet en onderaan Nederland 2014.

door de Vergadering van Notabelen met 448 tegen 26 stemmen
aanvaard. Naast de foto op de postzegel staat een citaat uit de
inhuldigingsrede van Willem I.

DRIEJAARLIJKSE VIERING
De viering van 200 jaar Koninkrijk duurt in totaal drie jaar.

Rood-wit-blauw

Dat komt omdat de basis voor de huidige vorm van ons

Voor de tweede postzegel is gebruikgemaakt van een kleurenfoto

koninkrijk is gelegd in de periode 1813-1815. Het dubbele

van de eedaflegging door koning Willem-Alexander op 30 april

eeuwfeest wordt dus herdacht van 2013 tot en met 2015.
De postzegeluitgifte op deze pagina is de tweede in
een serie van drie. Vorig jaar verscheen de eerste, op 30
november, precies 200 jaar na de landing van de Prins van
Oranje in Scheveningen. Volgend jaar staat de inhuldiging
van koning Willem I in 1815 centraal.

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 10 postzegels met
2 verschillende ontwerpen
geel, magenta, cyaan en zwart
offset
86.000 velletjes
Cartor Security Printing,
Frankrijk

Twee koningen verbinden 200 jaar
Koninkrijk der Nederlanden
Bestelinformatie over het postzegelvel vindt u op pagina 22.
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Een primeur voor Dag van de JeugdFilatelie

De postegel die uit de
postzegel werd geboren
Ter ere van de Dag van de JeugdFilatelie maakten Pieter Vos
en Rens Muis van bureau 75B
een postzegelvel met ‘stickers’.
De ontwerpers zochten naar een
manier om postzegels toegankelijker te maken voor kinderen.
“Stickertjes zijn leuk voor kinderen,
maar waarom zou je ze niet ook
gewoon posten?”

De ontwerpers

bij bureau 75B.

24 MaaRt 2014

Hoe Ben Je oP Het iDee gekoMen?

Pieter Vos: “Toen ik mijn kinderen eens met stickervellen in de weer zag, dacht ik: het gemak van het stickers
plakken zou je ook aan postzegels kunnen koppelen.

Hoe Ben Je te weRk gegaan?

Wij maken veel vrij werk en hebben drie jaar geleden dit voorstel al ingestuurd. Het begon met de postegel die uit het woord postzegel werd
geboren. Die had een vriendje nodig en dat werd de postduif. Vorig jaar
kwam ik in gesprek met de mensen van PostNL. Zij gaven ons groen
licht om het idee verder uit te werken. We hebben twee leuke stickers
ontworpen waarin de directheid, vrolijkheid en spontaniteit van kinderen terug-keren. De snuit van de egel is met enkele lijnen in een paars
vlak getekend, met daarboven zijn grote ogen. In de contouren van de
postzegel zijn de stekels van de egel te herkennen. Ook de snavel van
de duif is met een paar lijnen aangezet. De omtrek heeft hier de vorm
van duivenveren.

proFiel 11

Welke drempels kWam je onderWeg tegen?
“Ik ben een klein beetje gestruikeld over de communicatiewaarde van het ontwerp. De marketeers van
PostNL wilden graag een heel kleurig ontwerp. Veel
kleur is leuk en dat communiceert beter, zo is de gedachte. Het ontwerp is uiteindelijk kleuriger geworden
dan het eerst was. Zo was de egel eerst bruiner, zo bruin
als een egel echt is. De eerst nog grijze duif is er, moet
ik zeggen, mooier op geworden. Die heeft een mooi
verloopje gekregen van paars naar mint. De mengkleur
is exact grijs.”

Waren er voorbeelden?
“Jazeker. Ik denk aan de Zomerzegels 1972 van Dick Elffers of
de Kinderpostzegels van Ootje
Oxenaar (1964, 1968, 1993).
Postzegels zijn moeilijk om te
ontwerpen – ten minste, als je
echt iets goeds wilt maken. Het
luistert nauw omdat het oog
heel goed in staat is om naar
kleine objecten te kijken, dus
moet het allemaal perfect zijn
uitgevoerd. Perfectie bereik je in
mijn ogen alleen als je van postzegels echte grafiek maakt.”

technische gegevens

Postzegelformaat postegel: 28 x 38 mm

pieter vos (links)
en rens muis

tanding
PaPier
gomming
soort Postzegel
drukkleuren
druktechniek
oPlage
ontwerPer
drukkerij

postduif: 26 x 38 mm
slitvorm
normaal met fosforopdruk
zelfklevend
Vellen: tien postzegels
waarvan twee verschillend
oranje, paars, mintgroen en
zwart
offset
105.000 velletjes
75B, Rotterdam
Cartor Security Printing,
Frankrijk

Het postzegelvel Dag van de JeugdFilatelie bestaat uit 5 x 2 verschillende
postzegels met een onregelmatige stans. Dat is bijzonder, want niet eerder
verschenen zelfklevende postzegels in een andere vorm dan die van een
rechthoek. De Dag van de JeugdFilatelie beleeft daarmee een primeur.

de dag van de jeugdFilatelie vindt plaats op 12 april in Wijk aan Zee.
bestelinformatie over het postzegelvel vindt u op pagina 21.
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Recordopbrengst
Kinderpostzegels

AGENDA

De Kinderpostzegelactie 2013 heeft dankzij de inzet van 200.000 kinderen 11,6 miljoen euro opgebracht. Daarmee wordt de recordopbrengst

t/m 16 maart 2014

van het jaar daarvoor geëvenaard. Het geld wordt door de Stichting

CAFÉMUZIEK IN

Kinderpostzegels besteed aan projecten die kwetsbare kinderen een
kans geven op een betere toekomst.

MUSEUM SPEELKLOK,

UTRECHT
De expositie ‘Cheers’ toont
hoe swingend de ‘roaring twenties’ waren; wat
men droeg en welke muziek werd gedraaid.
Te zien is het zelfspelende orgel-orkest Philipps
Pianella Paganini en de bijzondere Horse Race,
een muziekinstrument annex gokkast. In de
vaste tentoonstelling zijn draaiorgels te bewonderen, zoals op de Europapostzegels 2014.
Zie ook www.museumspeelklok.nl
t/m 11 mei 2014
TITANIC: THE ARTIFACT EXHIBITION
In Amsterdam EXPO zijn authentieke voorwerpen te zien die werden opgedoken uit het wrak
van de Titanic. Ze brengen het schip tot leven
en vertellen het verhaal van de passagiers.
Zie ook www.amsterdamexpo.nl

29 maart 2014
LOOP HET HAAGS GRONDWETPAD
Op 29 maart is het precies 200 jaar geleden
dat in Den Haag de Grondwet werd opgesteld.
Ter gelegenheid van de viering van 200 jaar

PRIJSVERHOGING PRESTIGEBOEKJES

Koninkrijk der Nederlanden worden op die dag
de panden van de constitutionele instellingen

De prijs van de Prestigeboekjes is verhoogd van € 9,95 naar € 12,45.

opengesteld voor het publiek.

Deze prijsstijging is de eerste stijging sinds de introductie van de

Zie ook www.grondwetpad.nl

Prestigeboekjes, tien jaar geleden.
12 en 13 april 2014

Nieuwe tarieven voor uw post

DAG VAN DE JEUGDFILATELIE
Tentoonstelling voor alle leden
van de JFN en de Stamp Kids Club,

Met ingang van 1 januari 2014 zijn de posttarieven veranderd. Zo is de

activiteiten en spelletjes. Ook met

prijs van een postzegel met Nederland 1 voortaan € 0,64 en een post-

de Filamarathon voor inzendingen op 6 of 12

zegelcode € 0,86. Voor poststukken van 250 gram tot 2 kilo geldt nog

albumbladen.

maar één tarief, namelijk 6x Nederland 1. Ook geldt geen onderscheid

Plaats: Dorpshuis De Moriaan, Wijk aan Zee.

meer tussen Europa- en Wereldpostzegels. Voortaan gebruikt u één

Zie ook www.stampkids.nl/DvdJ.htm

postzegel voor al uw internationale post, van Brussel tot Timboektoe.

KORT NIEUWS

Uitslag Postzegelverkiezing 2013
Met een overweldigende meerderheid van stemmen heeft het postzegelvel

Wereld Bloeddonordag de Postzegelverkiezing van 2013 gewonnen met 5847
stemmen. Het verschil met de nummer 2 (Nederlandse molens, 2.205 stemmen)

NIEUWE COLLECT CLUB
SITE!

Op dit moment wordt hard gewerkt

is het gevolg van een oproep in de nieuwsbrief van Sanquin Bloedvoorziening.

aan een nieuwe website voor Collect

Op de derde plaats eindigde 125 jaar Arcadis/KNHM (650 stemmen).

Club aangezien de huidige website

Burgers’Zoo werd met 462 stemmen vierde, gevolgd door 1001 Vrouwen

verouderd is. Daarbij gingen we

met 328 stemmen. Omdat het inschakelen van grotere communities zulke

niet over één nacht ijs. Brainstorms,

enorme stemverschillen oplevert zal de verkiezing dit jaar waarschijnlijk worden

diverse designs en bijvoorbeeld

omgedoopt tot ‘De meest favoriete postzegel van ...’

usability-tests met verzamelaars

Onder de inzenders werden drie Jaarboeken Nederlandse postzegels verloot.

moeten leiden tot een prachtige

De winnaars zijn H. Steenwijk uit Dalfsen, G. van Lunsen uit Wijk bij Duurstede en

vernieuwde en gebruiksvriendelijke

J.F. Havedings uit Roden. Zij hebben inmiddels hun prijs ontvangen.

website. De planning is dat deze site
in het tweede kwartaal live gaat.
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Heeft u ook de
boeken van Kikker
(voor)gelezen?
Kikker, een creatie van Max Velthuijs,
bestaat dit jaar maar liefst 25 jaar. Reden

Euromunten met
koning Willem-Alexander

De nieuwe euromunten zijn sinds 22 januari officieel in omloop. Heeft
u ze al gezien? Kijk voor het volledige assortiment op www.muntnl.nl

Rectificatie
Per abuis is in de vorige Collect vermeld, dat de Willem-Alexander
postzegel in de serie 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden op
30 november te koop zou komen via Collect Club. Dat had moeten
zijn 2 januari 2014. In Collect 78 stonden ook verkeerde tarieven voor
zowel de Jaarcollectie Nederlandse postzegels als de Jaarcollectie
Nederlandse postzegelvelletjes. De juiste prijzen zijn respectievelijk
€ 80,70 (bestelnummer 330000) en € 108,50 (bestelnummer 330069).

voor een feestje. En postzegels! Vanaf
19 februari is het eerste postzegelvel
Kikker is kikker te koop. Maar u kunt nu
al bestellen (zie pagina pagina 27)!

13

14

Persoonlijke Postzegels
25 jaar Kikker
In 2014 bestaat Kikker 25 jaar. Deze creatie van Max
Velthuijs heeft al menig kind op speelse wijze kennis
laten maken met ‘grote-mensenonderwerpen’ zoals:
wie ben ik eigenlijk, verliefdheid en vriendschap. PostNL
besteedt via verschillende postzegelvelletjes aandacht
aan de diverse boeken die van Kikker in de afgelopen
25 jaar zijn verschenen. Prijs per postzegelvel € 5,-.

Persoonlijke Postzegels
Paparazzo
Elke maand verschijnt er een nieuwe genummerde
postzegelstrip van het figuurtje Paparazzo, dat telkens
aanwezig is bij belangrijke evenementen voor Nederland.
Ook in 2014 beleeft Paparazzo weer allerlei avonturen. De
eerste maanden is hij bij belangrijke schaatsevenementen
en het prille begin van de lente. Prijs per postzegelvel € 5,-.

Postset
200 jaar Koninkrijk der
Nederlanden
Nadat in 2013 een eerste postset verscheen met als
onderwerp 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden, zijn
nu ook postsets 2 en 3 te koop met Willem I, II en III en
Beatrix, Willem-Alexander en Amalia. Prijs € 4,95 per stuk.

PERSOONLIJKE PRODUCTEN 15

Persoonlijke Postzegels
Vuurtorens in Nederland en
Europa
In de serie Nederlandse Vuurtorens besteedt PostNL aandacht
aan de vuurtorens die Nederland nog rijk is. Als eerste verschijnen
de postzegels van het Paard van Marken, gevolgd door de vuurtoren van Texel. Het postzegelvelletje is te koop via alle postkantoren
van PostNL, Brunawinkels en Collect Club. De complete serie
van 25 Nederlandse Vuurtorens is alleen verkrijgbaar via een
abonnement en heeft een oplagelimiet van 5.000 exemplaren.

Neem nu een abonnement en profiteer

Wilt u alle vuurtorens verzamelen? Voor € 13,-* per maand ontvangt u een jaar lang
elke maand twee postzegelvellen Nederlandse Vuurtorens met twee bijbehorende
informatiebladen. Bij uw eerste abonnementszending ontvangt u bovendien een extra
informatieblad inclusief postzegels geheel gratis.
Luxe bewaaralbum en boek Europese
Vuurtorens bij abonnement

Na drie leveringen Nederlandse Vuurtorens ontvangt u gratis
een luxe bewaaralbum om de informatiebladen met de postzegelvellen in op te bergen. Als abonnee krijgt u ook het boek
Europese Vuurtorens cadeau!
Ga voor uw bestelling direct naar www.postnl.nl/vuurtorens
* Exclusief € 2,95 administratie- en verzendkosten.

Postzegelset Vuurtorens

Naast het gratis boek Europese Vuurtorens verschijnen er
vier postzegelvelletjes met aandacht voor twaalf Europese
vuurtorens. Vier klemstroken om de postzegelvelletjes in
het boek aan te brengen, worden bijgeleverd. De set van vier
postzegelvelletjes kost € 9,95. Zie ook pag. 26.

Schaalmodel voor maar € 9,95

EXTRA:
BOEK
E
EUROPESENS
R
O
T
R
U
U
V

Het Paard van Marken is de eerste van een collectie beroemde
vuurtorens op schaal die u kunt verzamelen. Elke vuurtoren is een
schaalmodel van circa 15 cm hoog en is met de hand afgewerkt
en beschilderd. Bij een abonnement op de mini-vuurtorens
krijgt u het prachtige boek Europese Vuurtorens gratis cadeau!
Ga voor uw bestelling direct naar www.postnl.nl/vuurtoren of
bekijk voor meer informatie de folder bij deze Collect.
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MIJN POSTZEGEL & IK
Het begon met slechts een doosje;
het groeide uit tot een professionele
verzameling. Piet de Koning (75)
uit Waddinxveen verzamelt alles wat
met landbouw te maken heeft.
Hoe bent u begonnen met het verzamelen
van postzegels?

“Toen ik 9 jaar was liep ik op weg naar school langs een
stortplaatsje. Daar zag ik een enveloppe liggen met een
postzegel erop van de koning van Spanje. Die zegel heb ik
nog steeds. Daarna ben ik gaan uitzien naar postzegels.
Ik raakte er steeds meer door gefascineerd. Vooral toen
ik via een neef mooie postzegels van Brazilië kreeg. Ik
bewaarde ze allemaal zorgvuldig in een doosje. Op een
dag had een jongen op school een klein boekje met postzegels bij zich. Dat heeft hij met mij geruild voor wat knikkers. Zo had ik nu een echt postzegelboekje en al meteen
een aantal postzegels om een verzameling te beginnen.”

Van waar de belangstelling voor landbouw?

“Omdat ik in de agrarische wereld ben opgegroeid en er
altijd in gewerkt heb, koos ik ervoor een verzameling op te
zetten over land- en tuinbouwproducten. Ik begon op dat
gebied alles te verzamelen wat ik tegenkwam. Met mijn
eerste aanzet van een thematische verzameling nam ik
in 1993 deel aan een tentoonstelling in de Landbouwuniversiteit in Wageningen. Daar zag ik mooie verzamelingen en ontdekte ik dat ik mijn verzameling toch wat meer
moest beperken. Ik begon gerichter te verzamelen over
het thema landbouw alleen. In 1998 heb ik bij de NBFV
een cursus thematisch verzamelen gevolgd. Mijn werkstuk
ging over ‘landbouw als drijfkurk van een land’. Immers,
een land dat na de oorlog zijn landbouw weer als eerste op
orde had kon haar bevolking weer van voedsel voorzien.”

Wat is uw favoriete postzegel?

“Eigenlijk heb ik geen favoriete postzegel, er zijn er
zoveel mooi en veelzeggend. Neem de zegels van de
Deltawerken 1959, de exportzegels van 1991, de zegels
van Sail 2000 of de vele uitgaven van de Decemberzegels
– stuk voor stuk bijzonder en van hoog niveau. Naast de
postzegels over de productie in de landbouw en alles wat
daarmee te maken heeft, gaat mijn belangstelling ook
uit naar wijnbouw, bosbouw en water. Zonder water is er
geen landbouw mogelijk en zonder water kan niets of
niemand leven, het beheerst ons leven. Dat komt dan ook
weer in een verzameling daarover tot uiting. Ik beleef
veel plezier aan het verzamelen van postzegels en zie het
altijd als een hobby die ook zeer leerzaam is.”

De boer op
Piet de Koning

Varia 17

Postzegels verzamelen:
zo kan het ook

Horen postzegels thuis in de vluchtige wereld van de social media?
Het antwoord vinden we op YouTube, waar Cees van der Wel met een
serie filmpjes laat zien dat het een het ander niet hoeft uit te sluiten!

H

ij is er rotsvast van overtuigd dat postzegels

Ze zijn het deurtje naar kennis. Ik verspreid die kennis

verzamelen toekomst heeft. Maar dan moet

zelf ook via Facebook, ik blog voor de NVPH en

je wel met je tijd meegaan, vindt Cees van der

Postzegelblog en twitter over postzegels en wat ik

Wel, postzegelhandelaar te Den Helder. Op YouTube

nog meer leuk vind.” De cursus op YouTube vindt zijn

staat een cursus postzegels verzamelen in twaalf

oorsprong in Cees’ liefde voor koken. “Ik kocht van

filmpjes, waarin Cees telkens een onderwerp behan-

de vissers hier in Den Helder een verse wijting. Ik wist

delt. Om er enkele te noemen: opbergen in albums,

niet hoe je die moest bereiden en besloot eens op

tandingen, misdrukken en plaatfouten, kleurverschil-

YouTube te kijken. Daar zag ik een Rotterdamse

len, poststempels en vormgeving. Van der Wel doet

kok heel duidelijk uitleggen hoe je dat moest doen.

het met aanstekelijk enthousiasme: “Noem het

Zo kwam ik op het idee om hetzelfde te doen met

kneuterig wat ik doe, het kan vast professioneler,

postzegels verzamelen!”

maar ik zie dat die filmpjes door mensen uit de hele
wereld worden bekeken. Het effect van social media
is echt ongelooflijk!”

Deurtje naar kennis
Cees en Conny

van der Wel van
de Helderse

postzegelhandel

nuttig gereedschap

De cursus heeft zijn doel niet gemist. “Ik heb mensen
in de winkel gehad die zeiden dat ze mijn filmpjes
inspirerend vonden. Er was ook iemand die de afleve-

Als handelaar heeft hij het moeilijk, erkent Cees.

ring over Perzische postzegels had gezien en besloot

Maar hij is een positief mens en vestigt zijn hoop op

een land te gaan verzamelen. Een jongen had een

de verzameldrift die mensen nu eenmaal hebben.

munt gevonden en was mij via internet op het spoor

“De mens is nieuwsgierig, wil graag leren”, zegt hij.

gekomen. Er kwam ook een lerares in de winkel die

“Postzegels kunnen je daarbij aardig de weg wijzen.

mijn filmpjes had vertoond in de klas. Ze kreeg wat
insteekboekjes van me mee voor de leerlingen.
Dat toont toch aan dat het onderwerp nog jaren mee
kan? Ik beschouw social media als nuttig gereedschap om iets waardevols te delen. Een kaartje of
brief schrijven is vele malen waardevoller dan een
e-mailtje sturen. De behoefte aan zoiets ‘echts’ zal
altijd blijven. Mijn kleinzoon zit al met een pincetje
en postzegels te spelen. Weet je, toen de eerste
frankeerstempels kwamen en het afstempelen werd
geautomatiseerd, honderd jaar geleden, riep men al:
dit is het einde van postzegels.”
Bekijk de cursus filatelie op www.filateliehpz.nl
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De historie van munten (III)

Geen vorst, geen munt?
We kunnen ons geen munt voorstellen zonder kop.
Toch was er een tijd dat er geen regerend vorst
wás om op Nederlandse munten af te beelden.
Soms ook was het staatshoofd inzet van politieke
strijd, zoals bij Willem van Oranje.

D

oor de opstand tegen de Spaanse over-

Oranje vermoord. Toch leefde zijn portret nog

heersing ontstond in 1588 de Republiek

jaren voort op nieuwe zilveren munten.

der Zeven Verenigde Provincies. Maar

omdat Philips II was afgezworen, was er een
probleem voor de muntslag: er was geen regerend

Willem van Oranje.

Pallas Athene

Bij gebrek aan een vorst ging de Republiek der

vorst om op de munt af te beelden. De broer van

Zeven Verenigde Provincies over tot het afbeelden

de Franse koning, Frans van Anjou, werd verzocht

van anonieme ridders op de zilveren munten. Met

om heer der Nederlanden te worden. Deze keuze

de gewesten werd afgesproken om de uitgiften

was geen succes en hield slechts enkele jaren

van munten op elkaar af te stemmen. Holland

stand. Door de grote mate van zelfstandigheid van

ging vier zilveren munten slaan, met de waarde

de gewesten was de aanmunting heel divers. De

drie, twee, één en halve gulden. Op de voorzijde

Staten van Holland wilden Willem van Oranje als

stond de waardeaanduiding en het gekroonde

vorst en riepen hem uit tot graaf van Holland. Het

generaliteitswapen; op de keerzijde kwam de

gewest Holland ging in 1583 rijksdaalders slaan en

Nederlandse maagd (Pallas Athene) met lans

plaatste daarop alvast het portret van Willem van

waarop vrijheidsmuts en statenbijbel. Al snel werd

Oranje, wat door andere gewesten overgenomen

dit door de andere provincies overgenomen. Met

werd. Echter, twee dagen voordat hij zou worden

het veranderen van de muntslag bleef het rustig in

ingehuldigd als graaf, in 1584, werd Willem van

de republiek. Maar dat veranderde in 1795, toen
de Fransen binnenvielen en stadhouder Willem V
naar Engeland vluchtte.

Bij gebrek aan een vorst werden een tijd
lang anonieme ridders afgebeeld op munten

Landing in Scheveningen

In de noordelijke Nederlanden werd de Bataafse
Republiek uitgeroepen onder toezicht van

MUNTEN SLAAN
Het slaan van munten wordt al eeuwen door
munthuizen uitgevoerd. De vroegste munten
werden gemaakt door gebruik te maken van
hamer en aambeeld. Rond 1500 kwam door
de grotere zilveren munten de behoefte aan
verbetering van deze tijdrovende bezigheid.
In Italië werd een druivenpers omgebouwd
tot een schroefpers voor het aanmaken van
munten, wat al snel in Europa navolging kreeg.
De Republiek der Zeven Verenigde Provincies
telde zeven provinciale en zes officiële
stedelijke munthuizen.

De vroegste munten werden
gemaakt met een hamer en aambeeld
Frankrijk. Lodewijk, de broer van keizer Napoleon,
kroonde zichzelf in 1806 tot koning van Holland.
Na meer dan 200 jaar kwam er toch weer een
munt met het portret van een vorst. Het waren
echter Franse munten en de Hollanders erkenden
hun ‘vorst’ niet. Aan de heerschappij van Napoleon kwam een einde in 1813, toen Pruisische en
Russische troepen de Fransen grotendeels uit de
Nederlanden hadden verjaagd. Willem Frederik,
de zoon van stadhouder Willem V, keerde terug
naar zijn vaderland. Na zijn landing in Scheveningen werd hij tot soeverein vorst der Nederlanden
uitgeroepen. In 1815 ontstond het Koninkrijk der
Nederlanden. Willem Frederik zou als Willem I
op de Nederlandse munten verschijnen en daarmee een traditie inluiden, die tot op de dag van
vandaag wordt voorgezet. Onze huidige koning
Willem-Alexander is daarvan het levende bewijs.

Lodewijk Napoleon.
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PHONESCOPE

De Phonescope macrolens verandert je smartphone of
tablet in een sterke digitale microscoop met een vergroting
tot wel 60x. De kleinste details op uw munten of postzegels
kunnen scherp worden weergegeven en vastgelegd. Ook is
de lens handig te gebruiken bij het lezen en kunt u hem
gemakkelijk meenemen op reis. U hoeft de Phonescope
slechts op uw smartphone of tablet te bevestigen,
de camerafunctie te openen en u kunt aan de slag!
Merk: Leuchtturm
Lens diameter: 38*47*39 mm
€ 19,95
BESTELNUMMER 345620

WILHELMINA GULDEN
‘PARELKROON’
KWALITEIT
ZEER
FRAAI

Originele zilveren munt van Koningin Wilhelmina met in het
haar de bekende parelkroon. De ‘Wilhelmina-guldens’ zijn
met diverse portretten uitgegeven; deze is daar één van.
In de vorige Collect was de 1 gulden munt afgebeeld, waarop
koningin Wilhelmina in haar hermelijnen mantel te zien is.
De munt is uitgegeven in de periode 1922 – 1939.
Het zilvergehalte is 94,5% en de munt weegt 10 gram.
€ 19,95
BESTELNUMMER GLD1930

OFFICIËLE EUROMUNTEN
LETLAND 2014

Nog maar net officieel in omloop en nu al te verkrijgen via
MuntNL. Sinds 1 januari 2014 voert Letland de euro. Daarmee
is zij het 18e land dat deze munt voert. Letland is na Cyprus en
Malta het kleinste land waarin de euro wettig betaalmiddel is.
Omdat het aantal munten in omloop in verhouding staat tot
de grootte van het land, zullen de Letse euro’s een gewild
verzamelproduct blijken. Zeker de munten met jaartelling
2014, het jaar van de introductie. Mis deze kans dus niet.
€ 8,95
BESTELNUMMER LET2014

KWALITEIT
UNC

MOOI NEDERLAND 2014
UITGIFTEDATUM 24 FEBRUARI 2014

SHOP

POSTZEGELVEL
MOOI NEDERLAND 2014:
KERAMIEK MAKKUM
€ 3,20
BESTELNUMMER 340362
POSTZEGELVEL
MOOI NEDERLAND 2014:
KERAMIEK HARLINGEN
€ 3,20
BESTELNUMMER 340361

DAG VAN DE JEUGDFILATELIE
UITGIFTEDATUM 24 MAART 2014

POSTZEGELVEL
DAG VAN DE JEUGDFILATELIE
€ 6,40
BESTELNUMMER 340561

EERSTEDAGENVELOP NR 691
DAG VAN DE JEUGDFILATELIE
€ 3,48
BESTELNUMMER 340557

POSTZEGELMAPJE NR 499
DAG VAN DE JEUGDFILATELIE
€ 3,61
BESTELNUMMER 340580
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22 NIEUWE UITGIFTEN

200 JAAR KONINKRIJK DER NEDERLANDEN
UITGIFTEDATUM 24 MAART

POSTZEGELVEL
200 JAAR KONINKRIJK
DER NEDERLANDEN
€ 12,80
BESTELNUMMER 340461
POSTZEGELMAPJE NR 498
200 JAAR KONINKRIJK
DER NEDERLANDEN
€ 6,17
BESTELNUMMER 340480

EERSTEDAGENVELOP NR 692
200 JAAR KONINKRIJK
DER NEDERLANDEN
€ 5,08
BESTELNUMMER 340457

ORCHIDEEËN VAN HET GERENDAL
UITGIFTEDATUM 22 APRIL 2014

SHOP

POSTZEGELMAPJE NR 501A
ORCHIDEEËN VAN HET GERENDAL
€ 4,89
BESTELNUMMER 340681

POSTZEGELVEL
ORCHIDEEËN VAN HET GERENDAL
€ 6,40
BESTELNUMMER 340661

EERSTEDAGENVELOP NR 694A
ORCHIDEEËN VAN HET GERENDAL
€ 6,68
BESTELNUMMER 340651
EERSTEDAGENVELOP NR 694B
ORCHIDEEËN VAN HET GERENDAL
€ 5,08
BESTELNUMMER 340652

POSTZEGELMAPJE NR 501B
ORCHIDEEËN VAN HET GERENDAL
€ 3,61
BESTELNUMMER 340682

PRESTIGEBOEKJE NR 51
ORCHIDEEËN VAN HET GERENDAL
€ 12,45
BESTELNUMMER 340611
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24 NIEUWE UITGIFTEN EN BOEKEN

KONING WILLEM-ALEXANDER

POSTZEGELVEL
KONING WILLEM-ALEXANDER
WAARDE 1
ZELFKLEVEND
VEL VAN 10
€ 6,40
BESTELNUMMER 336701

POSTZEGELVEL
KONING WILLEM-ALEXANDER
WAARDE 2
ZELFKLEVEND
VEL VAN 5
€ 6,40
BESTELNUMMER 336702

POSTZEGELVEL
KONING WILLEM-ALEXANDER
INTERNATIONAAL
ZELFKLEVEND
VEL VAN 5
€ 5,25
BESTELNUMMER 336703

EUROPAPOSTZEGELS 2014:
NATIONALE MUZIEKINSTRUMENTEN
UITGIFTEDATUM 22 APRIL 2014

POSTZEGELMAPJE NR 500
EUROPAPOSTZEGELS 2014:
NATIONALE MUZIEKINSTRUMENTEN
€ 5,25
BESTELNUMMER 340680

EERSTEDAGENVELOP NR 693
EUROPAPOSTZEGELS 2014:
NATIONALE MUZIEKINSTRUMENTEN
€ 4,53
BESTELNUMMER 340650

POSTZEGELVEL
EUROPAPOSTZEGELS 2014:
NATIONALE MUZIEKINSTRUMENTEN
€ 10,50
BESTELNUMMER 340662

NEDERLANDSE JAARPRODUCTEN 2013

JAARCOLLECTIES 2013

SHOP

JAARCOLLECTIE 2013 NEDERLANDSE
POSTZEGELVELLETJES
€ 108,50
BESTELNUMMER 330069

JAARCOLLECTIE 2013
NEDERLANDSE POSTZEGELS
€ 80,70
BESTELNUMMER 330000

JAARBOEK 2013

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

NVPH CATALOGUS 2014

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

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

NVPH CATALOGUS 2014 OP DVD
€ 29,90
BESTELNUMMER 730224
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26 PERSOONLIJKE PRODUCTEN

PERSOONLIJKE POSTZEGELS 2014

POSTZEGELVEL
PERSOONLIJKE POSTZEGELS 2014:
VUURTOREN TEXEL
MET GRATIS BEWAARBLAD
UITGIFTEDATUM 24 FEBRUARI 2014
€ 6,40
BESTELNUMMER 340363

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

POSTZEGELSET
VUURTORENS
€ 9,95
BESTELNUMMER 740025

BOEK
EUROPESE VUURTORENS
€ 19,95
BESTELNUMMER 740026

Miniatuur vuurtoren Marken
€ 9,95 (introductieprijs)
Alleen verkrijgbaar via een
abonnement
Kijk op www.postnl.nl/
vuurtoren

SHOP
POSTZEGELVEL
STRIPFIGUUR
PAPARAZZO 2014 NR. 1
€ 5,00
BESTELNUMMER 740001

POSTZEGELVEL
KIKKER IS KIKKER
UITGIFTEDATUM 19 FEBRUARI 2014
€ 5,00
BESTELNUMMER 740020

POSTZEGELVEL
STRIPFIGUUR
PAPARAZZO 2014 NR. 2
€ 5,00
BESTELNUMMER 740009

POSTZEGELVEL
KIKKER IS VERLIEFD
UITGIFTEDATUM 19 FEBRUARI 2014
€ 5,00
BESTELNUMMER 740021

POSTZEGELVEL
STRIPFIGUUR
PAPARAZZO 2014 NR. 3
€ 5,00
BESTELNUMMER 740010

LUXE POSTSET
200 JAAR KONINKRIJK
DER NEDERLANDEN NR. 2
€ 4,95
BESTELNUMMER 740023

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

LUXE POSTSET
200 JAAR KONINKRIJK
DER NEDERLANDEN NR. 3
€ 4,95
BESTELNUMMER 740024
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28 POSTZAKPRODUCTEN

Leuk
om kado
te geven

POSTZAK SLEUTELHANGER
€ 10,95
BESTELNUMMER 730148

POSTZAK KUSSEN
€ 26,95
BESTELNUMMER 730147

POSTZAK ETUI
€ 16,95
BESTELNUMMER 730146

SCHOUDERTAS POSTZAK
LXBXH: 49X20X35 CM
€ 139,95
BESTELNUMMER 720121

HARTJE GEVULD MET
LAVENDEL
22 CM HOOG EN 20 CM BREED
€ 24,95
BESTELNUMMER 730200

POSTZAK KOOKSCHORT
€ 49,95
BESTELNUMMER 730197

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

NIEUW!
POSTZAK NOTITIEBOEKJE
200 PAG
HXB: 22 CM X 15 CM
€18,95
BESTELNUMMER 740029

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

POSTZAK PANNENLAPPEN
€ 14,95
BESTELNUMMER 730198

NIEUW!
POSTZAK PLACEMATS
34 CM X 44 CM
WASINSTRUCTIE: 30 ºC
€ 14,95
BESTELNUMMER 740030

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
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Maak kans op een
schitterende 3D-puzzel

verticaal
1 vruchten 2 zuiver 3 toneelnummer 4 op dit moment 5 gemakkelijke vaardigheid 6 opnieuw (in samenst.) 7 open strook in een bos 8 bedrog 9 slee 10 maalinrichting 11 vanwege 12 bovendien 13 ragoutsaus 14 keukenkruid 17 hoofddeksel 20 begrensd gebied
21 half (in samenst.) 23 pantoffel 24 zangstuk 27 rij voertuigen 28 reeks 29 spierpijn
4 30 kort, hard
5 geluid 32 meetkundige
6
7
9
11
1237 Aziaat
13
term 834 meerderheid
35 10
medisch specialist
40 keeper 41 verbouw 42 gedraaide vlecht 44 wazig 46 metaal 48 zwemvogel 49 honingdrank 51 stormloop 52 16
fooi 60 Belg 62
17 een weinig scheel 63 erwtensoep 6418eens 66 opening in een netwerk 68 toiletartikel 70 spoorstaaf 71 houtsoort 73 zeilschip 74 opschik
75 welzijn 77 in elkaar 79 windrichting 80 bij elkaar 82 interval 84 bloeiwijze 86 smekend
20
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24
25
verzoek 88 Engelse titel 90 weldoorvoed 91 ogenblik 93 soort muts 95 boom 96 noot
97 Frans lidwoord 98 politieafdeling.
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Kruiswoord
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Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de oplossingsbalk

32

1

5

2

3

4

19

20

32

9

59

76

48

71

60

88

61

95

70
77

87

89

88

94

33

64

82

33

26

64

82

79
84

84

89

56

26

79

69

89

80

9386
98

97

100

56

31

69

31

24

VERTICAAL
1 vruchten 2 zuiver 3 toneelnummer 4 op dit moment
5 gemakkelijke vaardigheid 6 opnieuw (in samenst.)
7 open strook in een bos 8 bedrog 9 slee 10 maalinrichting 11 vanwege 12 bovendien 13 ragoutsaus
14 keukenkruid 17 hoofddeksel 20 begrensd gebied
21 half (in samenst.) 23 pantoffel 24 zangstuk 27
rij voertuigen 28 reeks 29 spierpijn 30 kort, hard
geluid 32 meetkundige term 34 meerderheid 35
medisch specialist 37 Aziaat 40 keeper 41 verbouw 42
gedraaide vlecht 44 wazig 46 metaal 48 zwemvogel
49 honingdrank 51 stormloop 52 fooi 60 Belg 62 een
weinig scheel 63 erwtensoep 64 eens 66 opening in
een netwerk 68 toiletartikel 70 spoorstaaf 71 houtsoort 73 zeilschip 74 opschik 75 welzijn 77 in elkaar
79 windrichting 80 bij elkaar 82 interval 84 bloeiwijze
86 smekend verzoek 88 Engelse titel 90 weldoorvoed
91 ogenblik 93 soort muts 95 boom 96 noot 97 Frans
lidwoord 98 politieafdeling.
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HORIZONTAAL
1 plaats in Duitsland 8 woordsoort 15 ontvangstbewijs
16 uitbouw 18 fraai 19 buiten 20 lokspijs 22 zoogdier
23 groente 25 nonsens 26 modern 27 Nederlander 29
kantoorbediende 31 grote kledingmaat 32 met deze
zaak 33 koninklijke plechtigheid 35 frisdrank 36 inge46 nieur 38 klaar 39 karakter 41 drank 43 kleine baai 45
slim 47 loofboom 48 behoeftige 50 lol 53 tennisterm
54 daar 55 sierplant 56 bekrompen 57 grappig 58
muzieknoot 59 windvrij 61 moeilijkheid 63 vogel 64
grootmoeder 65 openbaar vervoermiddel 67 dicht bij
elkaar 68 onder meer 69 goed gekookt 71 overdreven
72 laagwater 74 teken 76 razend 78 gesteente 81
voegwoord 83 limonade 85 rommel 86 insect 87 ongebonden 89 rivier in Nederland 90 ton 92 schrobnet
93 sprookjesfiguur 94 verbond 96 zangvogel 98 ook
99 binnenste van een vrucht 100 verdriet, spijt.
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WINNAARS COLLECT 78
Uit de goede inzendingen van de
sudoku-puzzel in Collect 78 is
J. Molenaar uit Leiden getrokken als
winnaar van de veldgids Paddenstoelen. De vijf gelukkige winnaars
van de herkenningskaarten Vogels
van Nederland zijn:
W.Eckert, Amsterdam
B.Bles, Woerden
E. de Ridder, Krommenie

PUZZELPRIJS

Onder de goede inzendingen verloten we drie 3D-puzzels ‘Empire
State Building bij nacht’ van Ravensburger. Als deze puzzel klaar is,
zorgen verschillende gekleurde led lampjes voor een schitterend
effect! De 216 puzzelstukjes vormen samen een
46,5 cm hoog stabiel bouwwerk en dat zonder lijm.
Prijs incl. led lampjes € 34,99. www.ravensburger.nl.
Wilt u kans maken op deze bijzondere puzzel?

F.van Gennep, Swifterbant

Stuur uw oplossing voor 31 maart 2014 naar: PostNL

G.A.Telkamp, Tiel

Collect Club, Postbus 776, 9700 AT Groningen.
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30 RECENT VERSCHENEN

POSTZEGELVEL
DECEMBERZEGELS 2013
ZELFKLEVEND
€ 11,00
BESTELNUMMER 331261

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

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

POSTZEGELVEL
DECEMBERZEGELS 2013
ZELFKLEVEND
TREKPLEISTER
€ 11,00
BESTELNUMMER 331264

POSTZEGELVEL
DECEMBERZEGELS 2013
ZELFKLEVEND
KRUIDVAT
€ 11,00
BESTELNUMMER 331268

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

POSTZEGELMAPJE NR. 493
200 JAAR KONINKRIJK DER
NEDERLANDEN
€ 6,17
BESTELNUMMER 330585

POSTZEGELVEL
200 JAAR KONINKRIJK DER
NEDERLANDEN
€ 12,80
BESTELNUMMER 330568

POSTZEGELMAPJE NR. 494
ZAKENPOSTZEGELS 2014
€ 4,89
BESTELNUMMER 344380
ZAKENPOSTZEGELS
OP ROL (200) WAARDE 1
ZELFKLEVEND
€ 128,00
BESTELNUMMER 344301

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

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

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

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

POSTZEGELVEL
NEDERLANDSE ICONEN
ZELFKLEVEND
€ 6,40
BESTELNUMMER 346701

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

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

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

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

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

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

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

Oostenrijk
jaarset 2013

Groenland
jaarset 2013

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

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 om een abonnement op de jaarsets,
zodat u hem volgend jaar automatisch toegestuurd krijgt!

Bovenstaande jaarsets worden in deze
periode uitgegeven. Zodra ze in voorraad zijn wordt uw bestelling verzonden.
U mist uw verzamelgebied? Bel ons en
reserveer de jaarset vast!

Israël
jaarboek 2013

48

VN - Geneve
jaarset 2013

Aland jaarset 2013

41424

€

49,00

Antillen jaarset 2013

41385

€ 145,00

Australië jaarboek 2013

AU3140

€

België jaarset 2013

BEL637

€ 141,00

Canada jaarboek 2013

CA0813

€

62,00

Denemarken jaarset 2013

41398

€

66,00

Denemarken jaarboek 2013

41399

€

63,00

Engeland jaarset 2013

GB1294

€ 134,00

Engeland jaarboek 2013

GB1295

€ 124,00

Estland jaarset 2013

ED0335

€

35,00

Finland jaarset 2013

FI0025

€

86,00

Faroer Islands jaarset 2013

41465

€

59,00

Groenland jaarset 2013

DG0346

€ 102,00

Hong Kong jaarboek 2013

HO0153

€

72,00

Hong Kong jaarset 2013

HO0152

€

26,00

Hongarije jaarset 2013

HU0522

€

77,00

IJsland jaarset 2013

41400

€

73,00

Israël jaarboek 2013

41727

€

62,00

Liechtenstein jaarset 2013

41411

€

81,00

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

Oostenrijk jaarset 2013

AT0240

€

94,00

USA jaarboek 2013

US0741

€ 111,00

89,00

USA catalogus in kleur (bevat heel 2013) USA14

€

45,00

VN - Bedreigde dieren folder 2013

NAV527

€

18,00

VN - Wenen jaarset 2013

NAV526

€

35,00

VN - Geneve jaarset 2013

NAS510

€

33,00

VN - New York jaarset 2013

NAE590

€

21,00

Zwitserland jaarset 2013

SW0034

€

65,00

Zwitserland jaarboek 2013

SW0035

€

63,00

Zweden jaarset 2013

41417

€

88,00

Postbus 8703 - 3009 AS - Rotterdam T 010-820 0 870
info@collectwereld.nl • www.collectwereld.nl
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nederland

Bestelnr Prijs
jaarProducten 2013
Jaarcollectie 2013 Nederlandse Postzegelvelletjes
330069 €108,50
Jaarcollectie 2013 Nederlandse Postzegels
330000 € 80,70
Jaarboek Nederlandse Postzegels 2013 inclusief postzegels 330020 € 82,50
Jaarboek Nederlandse Postzegels 2013 exclusief postzegels 730217 € 24,95
Engels Jaarboek Nederlandse Postzegels 2013
inclusief postzegels
730215 € 82,50
Postzegels 2013
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 papier met een L in fosfor.
Inhuldiging koning Willem-Alexander Waarde 2
ZELFKLEVEND
Nederlandse Schrijvers 2013
Mooi Nederland 2013 Noordwest-Veluwe
Mooi Nederland 2013 Verzamelvel
Wereldbloeddonordag
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

330261
330364
330363
330561
330362
330461
330366
330565

€
€
€
€
€
€
€
€

6,40
3,20
3,20
6,40
6,40
10,50
3,20
3,20

730199

€ 6,40

730228

€ 6,40

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

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

6,40
6,40
3,20
3,20
6,40
6,40
6,30
6,30
6,30
6,40

330466
330862
330361
331160
331061
331162
331261
331263
331268
331264

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

7,70
6,40
1,92
5,64
6,40
6,40
11,00
11,00
11,00
11,00

730226
330568

€ 33,00
€ 12,80

336701

€ 6,40

336702

€ 6,40

336703

€ 5,25

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
340261
Mooi Nederland 2014: Keramiek Loosdrecht
340262
Klassiekers uit het Louwman museum
340263
Mooi Nederland 2014: Keramiek Harlingen
340361
Mooi Nederland 2014: Keramiek Makkum
340362
Dag van de JeugdFilatelie
340561
200 jaar Koninkrijk der Nederlanden
340461
Europapostzegels 2014: nationale muziekinstrumenten
340662
Orchideeën van het Gerendal
340661

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

52,50
6,40
3,20
3,20
6,40
3,20
3,20
6,40
12,80
10,50
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
Geboorte (1 postzegelvel van 50) Logo PostNL
Nederland 1 (1 postzegelvel van 50) Logo PostNL

€
€
€
€
€
€

6,40
6,40
6,40
32,00
32,00
32,00

303101
303102
301162
306662
306661
304302

€128,00
€128,00
€ 5,25

Bestelnr Prijs

BijPlakzegels
Bijplakzegel 10 x 0,02 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

720042
730144
730145
730143

€
€
€
€

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

PostzegelmaPjes 2013
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

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

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

4,25
4,25
4,89
3,61
4,89
3,61
5,25
4,89
4,25
4,25
3,61
3,61
4,25
4,25
4,89
3,61
7,35
4,89
3,61
2,97
3,61
6,69
4,25
6,55
6,55
6,17

344380
346780
346781
340280
340281
340480
340580

€
€
€
€
€
€
€

4,89
6,30
7,45
4,89
3,61
6,17
3,61

340680
340681
340682

€ 5,25
€ 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
Nr. 48 100 jaar Vredespaleis
Nr. 49 Dag van de Postzegel

330211
330411
330512
330611
330811
331011

€
€
€
€
€
€

PrestigeBoekjes 2014
Nr. 50 Klassiekers uit het Louwman museum
Nr. 51 Orchideeën van het Gerendal

340211
340611

€ 12,45
€ 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
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

330150
330151
330152
330153
330250
330251
330352
330353
330351
330354
330450
330550
330451
330551
330552
330650
330651

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

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
Nr. 498 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden
Nr. 499 Dag van de JeugdFilatelie
Nr. 500 Europapostzegels 2014: nationale
muziekinstrumenten
Nr. 501a Orchideeën van het Gerendal
Nr. 501b Orchideeën van het Gerendal

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

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

34 assortiment

Nr. 677b Nederlandse molens
Nr. 678a 125 jaar Koninklijke Nederlandse Zwembond
Nr. 678b 125 jaar Koninklijke Nederlandse Zwembond
Nr. 679 Grenzeloos Nederland - Belgie 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
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

Hartje gevuld met lavendel
I-pad hoes
Shopper
Laptop tas
Placemats
Notitieboekje

Bestelnr Prijs
730200 € 24,95
730216 € 49,95
730221 € 89,95
730222 €159,95
740030 € 14,95
740029 € 18,95

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

730223
730224

€ 29,90
€ 29,90

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
Nr. 691 Dag van de JeugdFilatelie
Nr. 692 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden
Nr. 693 Europapostzegels 2014: nationale
muziekinstrumenten
Nr. 694a Orchideeën van het Gerendal
Nr. 694b Orchideeën van het Gerendal

344357
346750
346751
346752
340250
340251
340557
340457

€
€
€
€
€
€
€
€

340650
340651
340652

€ 4,53
€ 6,68
€ 5,08

Persoonlijke PostzegelBoekjes
Persoonlijk postzegelboekje Erasmus Universiteit
Persoonlijk postzegelboekje 40 jaar Postaumaat

730214
730207

€ 12,45
€ 5,21

adreswijzigingen en Bestellingen
PostNL Collect Club, Postbus 30051, 9700 rN Groningen
telefoon: 088 86 89 900, Internet: www.collectclub.nl

730175

€ 9,95

730177

€ 9,95

uitgever
Koninklijke PostNL BV

730229

€ 9,95

4,28
8,44
6,68
5,08
6,68
5,08
3,48
5,08

Persoonlijke Postzegels
Postzegelvelletjes Beatrix 75 jaar. Vier postzegelvelletjes
met bijbehorende klemstroken
Postzegelvelletjes Zoogdieren. Vier postzegelvelletjes
met bijbehorende klemstroken
Postzegelvelletjes Kastelen. Vier postzegelvelletjes
met bijbehorende klemstroken
Postzegelvelletjes Europese vuurtorens.
Vier postzegelvelletjes met bijbehorende klemstroken
Postzegelvel Paparazzo 2013 nr 1
Postzegelvel Paparazzo 2013 nr 2
Postzegelvel Paparazzo 2013 nr 3
Postzegelvel Paparazzo 2013 nr 4
Postzegelvel Paparazzo 2013 nr 5
Postzegelvel Paparazzo 2013 nr 6
Postzegelvel Paparazzo 2013 nr 7
Postzegelvel Paparazzo 2013 nr 8
Postzegelvel Paparazzo 2013 nr 9
Postzegelvel Paparazzo 2014 nr 1
Postzegelvel Paparazzo 2014 nr 2
Postzegelvel Paparazzo 2014 nr 3
Postzegelvel Kikker is kikker
Postzegelvel Kikker is verliefd
Zilveren 3D postzegel prinses Beatrix en
koning Willem-Alexander

740025
730180
730181
730182
730183
730184
730185
730186
730187
730188
740001
740009
740010
740020
740021

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

330466

€ 7,70

Postsets
Luxe postset 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden nr. 1
Luxe postset 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden nr. 2
Luxe postset 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden nr. 3

730227
740023
740024

€ 4,95
€ 4,95
€ 4,95

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

Persoonlijke themaPostzegels
Postzegelvel Persoonlijke Postzegels 2014:
Vuurtoren Marken. MEt GrAtIS BEWAArBLAD
Postzegelvel Persoonlijke Postzegels 2014:
Vuurtoren texel. MEt GrAtIS BEWAArBLAD

340161

€ 6,40

340363

€ 6,40

diversen
Port Betaald Attentiezegels Bloemen
Cadeaubox koningin Beatrix
Schoudertas Postzak
Postzak kussen
Postzak etui
Postzak sleutelhanger
Kookschort
Pannenlappen

720070
730166
720121
730147
730146
730148
730197
730198

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

colofon

Collect 79 (voorjaar 2014)
is een uitgave van Koninklijke PostNL BV
redactie collect
16e verdieping, Postbus 30250, 2500 GG Den Haag

redactie, vormgeving en Productie
Head Office NL, onderdeel Sanoma
fotografie
De Beeldredaktie, Mariel Kolmschot,
Hollandse Hoogte
De producent heeft ernaar gestreefd de auteursrechten van
de illustraties volgens de wettelijke bepalingen te regelen.
Wie meent nog zekere rechten te doen gelden, wordt
verzocht zich tot de producent te wenden.
Nieuwe leden van de Collect Club krijgen de eerste vier
nummers van Collect kosteloos toegezonden. Hierna krijgt
u de magazines gratis toegestuurd bij bestellingen boven de
€ 25,00 per jaar. ISSN 1381-0561

zo Bestelt u!

• via de online winkel op www.collectclub.nl;
• met de bestelkaart;
• telefonisch, onze Klantenservice is bereikbaar op
werkdagen van 8.00 - 17.00 uur op (088) 86 89 900
BereikBaarheid
Voor adreswijzigingen, bestellingen en overige vragen belt u
onze Klantenservice, tel. (088) 86 89 900.
geldigheid
Aanbiedingen in Collect 79 blijven geldig tot de volgende
Collect verschijnt, tenzij anders vermeld. Echter: op=op.
reageer dus snel op onze aanbiedingen. Alle genoemde
prijzen en gegevens zijn onder voorbehoud van zet- en
drukfouten.

PostNL - Collect Club
Antwoordnummer 10300
2600 WB Delft
Nederland
2600WB10300

PostNL - Collect Club
Antwoordnummer 10300
2600 WB Delft
Nederland
2600WB10300

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

C79

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
___ Postzegelserie Vuurtorens
___ jaarcollectie nederlandse Postzegels
___ jaarcollectie nederlandse PostzegelVelletjes
___ Mooi nederland
___ grenzeloos nederland

Ik neem met ingang van 1 januari 2014 een abonnement op:

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

Abonnement

(iK bestel Voor € 60,- aan PostzegelProducten/Munten en Vóór 31 Maart 2014)

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

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

gratis

totaal:

(sub)totaal:

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

€……...............

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

Liever
telefonisch
bestellen?
Bel
088 86 89 90
0

C79

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.

boeK euroPese
Vuurtorens

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

