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Spaar nu
voor een
waardecheque

BOeK N
Bij LaNDu
GreeNPa aL
en krijg 30rKS
35% kort tot
ing

bij besteding
vanaf € 60,-

vorstelijk
jubileumvel
Koningspaar viert
koperen bruiloft

De leeuw gaat naar Brazilië

Oranje op
het WK voetbal

uNeScO
Werelderfgoed
10 beroemde
panorama’s

Prachtige cadeaus
Speciaal voor Collectlezers
Gratis Postset Paarden en
pony’s van rien Poortvliet
Bij uw bestelling*

Uit de vele prachtige tekeningen die
Rien Poortvliet (1932-1995) van paarden maakte, blijkt zijn grote liefde voor
dit dier. PostNL laat u in 2014, het jaar
waarin de veertigste natuurkalender
van Rien Poortvliet uitkomt, genieten
van deze schilder met drie speciale
postsets. De eerste postset bevat drie
kaarten van paarden en een postzegelvel met drie postzegels. Let op het
speciale stempel! Bij uw bestelling uit
de volgende Collect krijgt u de tweede
postset cadeau. OP=OP

Gratis Spaarzegel
PrOfiteer Nu vaN
Deze caDeauS eN
BeSteL SNeL!

* Uit Collect 80 kunt u online,
telefonisch of schriftelijk bestellen.

Bij uw bestelling vanaf € 60,*

Nieuw! Voortaan krijgt u bij elke bestelling van
€ 60,- of meer een spaarzegel. Is uw spaarkaart
vol, dan ontvangt u een waardecheque ter

Bij uw bestelling ontvangt u gratis

waarde van € 25,-. U kunt zelf kiezen wat u

de postset Paarden & pony’s van

daarvoor wilt bestellen bij uitgeverij DAVO.

Rien Poortvliet. Bestelt u voor

Uitgeverij DAVO is bekend om zijn postzegel-

€ 60,- of meer aan postzegels,

albums maar biedt veel meer aantrekkelijke

munten en/of postzegelproducten
dan krijgt u ook een spaarzegel.

filatelistische producten.
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onze UNESCO Werelderfgoederen

12 KOrt NieuWS
14 PerSOONLijKe PrODucteN
Nieuws, agenda en service

Mauritshuis, Kikker, Paparazzo, Jersey Boys en
Vuurtorens in Nederland

16 mijN POStzeGeL eN iK
17 varia
18 uitGiftePrOGramma
19 muNteN
20 SHOP
29 PuzzeL
33 aSSOrtimeNt

Jan Pennekamp kan het verzamelen niet laten

Beurspostzegels winnen aan populariteit
Postzegeluitgiften tweede helft 2014

Nieuwe collector’s items

Win een boek over koninklijke reiskistjes

De zomer
kleurt oranje
We gaan een warme zomer tegemoet; het WK voetbal in Brazilië zal daar wel voor zorgen. Nederland
mag al op 13 juni, in zijn eerste wedstrijd, aantreden
tegen regerend wereldkampioen Spanje. Ons land
zal weer oranje kleuren! Of we nu winnen of niet, we
laten merken dat we meetellen. Dat is eigenlijk altijd
zo geweest. Hoe klein we ook zijn, we blijken ons
op het wereldtoneel uitstekend te kunnen onderscheiden. Met voetbal natuurlijk, maar ook met ons
koningshuis, onze internationale betrekkingen, onze
musea, onze culturele traditie en onze ambachten.
PostNL wijdt daar postzegeluitgiften aan, die juist
vanwege die nationale symboliek uiterst gewild zijn
als verzamelobject. Het koperen jubileum van onze
koning en koningin is daarvan het nieuwste voorbeeld. In de serie Mooi Nederland laten we de mooiste keramiek van Hollandse bodem zien. Ditmaal is
dat Delfts blauw. En voor de Persoonlijke Postzegels
Mauritshuis kunnen we Johannes Vermeers Meisje
met de parel in volle glorie laten zien. Een meester-

vOLGeNDe Keer iN cOLLect* O.a:

Kinderpostzegels 2014, 175 jaar Spoorwegen
in Nederland en Dag van de Postzegel 2014.
*COLLECt 81 VErSCHIJNt IN DE WEEK VAN 1 SEPtEMBEr 2014

werk van hogere kunst. En zo is er voor ieder wat
wils, of u nu van kunst houdt of van voetbal. Of van
allebei! Waar een klein land groot in kan zijn.
Barry Husman
DIrECtEUr CONSUMENt & KLEINZAKELIJK
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De Nederlandse leeuw
zet zich schrap

Oranje op het
WK voetbal
19 mei 2014

Het Nederlands elftal doet mee in de race om het wereld
kampioenschap. Dat betekent dat ons Oranjegevoel weer
zal oplaaien. Ook het kleurrijke postzegelvel Oranje op het
WK voetbal roept dat sentiment op.

N

Spelende leeuw

Brazilië staat deze zomer

egen keer eerder nam

Louis van Gaal een herkansing

het Nederlands elftal

in Brazilië. Het gastland van het

deel aan het WK voet-

WK voetbal staat op één van

is de Nederlandse leeuw, vol-

bal. Zonder ooit wereldkampioen

de tien postzegels, net als de

gens ontwerper Ingmar Birza

te worden, maar ‘we’ waren er

eerdere gastlanden waar

hét symbool van het aanvallen-

vaak toch heel dichtbij. Met als

Nederland een gooi deed naar

de spel van ons voetbalelftal.

van de gastlanden staan afwis-

laatste hoogtepunt de finale in

wereldroem: 1934 in Italië,

De ondergrond bestaat uit een

selend links en rechts vermeld,

2010, toen één doelpunt van

1938 in Frankrijk, 1974 in

klassiek voetbalveld met kalk

net buiten de kalklijnen. De

Iniesta genoeg was om Spanje

West-Duitsland, 1978 in

lijnen. Op de postzegels speelt

resultaten van het Nederlands

in euforie te brengen en we voor

Argentinië, 1990 in Italië,

de leeuw met tien verschillende

elftal op het desbetreffende

de derde keer (na 1974 en

1994 in de Verenigde Staten,

ballen. Hierop zijn de vlaggen

WK staan op de velrand. Op de

1978) een finale verloren.

1998 in Frankrijk, 2006 in

geprojecteerd van de gastlan-

postzegel naast het nog te spe-

Deze zomer krijgt de ploeg van

Duitsland, 2010 in Zuid-Afrika.

den. De jaartallen en de namen

len WK in Brazilië van dit jaar, is

Blikvanger van het postzegelvel

in het teken van het
WK voetbal, en het

Nederlands elftal is erbij.

de poule-indeling opgenomen.
Voor de typografie is gebruik
gemaakt van de Octin Sports
(Typodermic, 2008) en de
Vista Sans (Emigre, 2005).

Leren bal met veter

Het postzegelvel is één door
lopend geheel, maar elke post
zegel staat ook op zichzelf. Dit
was een bewuste keuze van
Ingmar Birza: “Voor het doorloopeffect dient het voetbalveld,
met de kalklijnen als halftransparante laag daaroverheen.
De derde laag bestaat uit de
typografie en de Nederlandse
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De Nederlandse
leeuw is de blikvanger
op het postzegelvel

leeuw. Telkens zie je de bal

bruikt om de positie van de

op een andere plek bewegen,

typografie te bepalen. “Daarbij

zodat de leeuw rechts of links

hadden we als eerste de post-

schiet, de bal kopt of op de borst

zegel van het WK van 1990 in

opvangt. Op de postzegels over

Italië klaar”, legt Ingmar uit,

de WK’s in 1934 en 1938 staat

“gevolgd door de postzegel voor

nog de klassieke voetbal met

het WK van dit jaar in Brazilië.

bruine leren stroken en een ve-

Die twee fungeerden als anker-

ter aan de buitenkant. De overi-

punten voor de overige post-

ge acht postzegels bevatten de

zegels. Een kwestie van veel

moderne ballen met vijf- en zes-

schuiven en steeds kijken hoe

hoekige vlakstukken. Met de

het resultaat uitpakt, zowel op

projectie van de vlaggen hebben

de individuele postzegels als

we gevarieerd. Daardoor konden

voor het hele velletje. Tot slot

we ook variëren met de landen

kon ik het niet laten om op de

waar het WK twee keer is ge-

postzegel rechtsonder – waar

houden. Voor Italië was dat het

nog geen uitslagen op staan –

makkelijkst – dat land is in de

het Nederlands elftal met de

tussentijd van vlag veranderd.”

klassieke Hup Hollandkreet aan

Hup Holland

te moedigen. Na drie keer een
tweede plaats hoop ik net als ie-

De kalklijnen van het voetbal-

dereen dat ze in Brazilië wereld-

veld zijn door Birza Design ge-

kampioen zullen worden.”

Bestel het postzegelvel Oranje op het WK voetbal op pagina 21.

POSTZEGELFORMAAT
TANDING
PAPIER
GOMMING
SOORT POSTZEGEL
DRUKKLEUREN
DRUKTECHNIEK
OPLAGE
ONTWERPER
DRUKKERIJ

tecHNiScHe GeGeveNS
36 x 25 mm
14 ½ : 14 ½
normaal met fosforopdruk
synthetisch
vel met 10 verschillende
postzegels
geel, magenta, cyaan, zwart
en oranje
offset
350.000 velletjes
Birza Design, Deventer
Cartor Security Printing,
Frankrijk
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mooi Nederland 2014
Keramiek uit Delft

19 mei 2014

e

en reiger aan de rand van het water waaruit een vogel opvliegt. Dat is het oogstrelende detail op de vijf
identieke postzegels in Delfts blauw. Het beroemde aardewerk uit Delft, gemaakt van tinglazuur, werd
eind 16e eeuw geïntroduceerd als alternatief voor het blauw-witte porselein uit China. Rond 1700, het

hoogtepunt van de Delftse productie, waren er 33 plateelbakkerijen actief. Delfts aardewerk was zo populair
dat het op zijn beurt door Chinese pottenbakkers werd nagebootst. Op het postzegelvel staat ook de tuitvormige bloemenvaas, waarvan het detail afkomstig is. De achtergrond is verder gevuld met stukken Delfts
blauw uit de 17e en 18e eeuw, waaronder schotels, een mand, een theebus, een vogelkooi en een stel honden.

mOOi NeDerLaND-Serie KeramieK
vOLtOOiD

met de gelijktijdige verschijning van mooi Nederland 2014 - Keramiek uit Delft en het verzamelvel Keramiek en het bijbehorende prestigeboekje
is de themaserie nu compleet. eerder verschenen
postzegelvelletjes over Loosdrecht en tegelen
(27 januari) en Harlingen en makkum (24 februari).
De serie is ontworpen door rutger fuchs.

Verzamelvel
Keramiek
19 mei 2014

H

et verzamelvel is een prachtige staalkaart van de Nederlandse traditie op
het gebied van keramiek. Elk van de vijf

eerder verschenen postzegelvelletjes is op dit
postzegelvel vertegenwoordigd. Voor Loosdrecht is dat de bloemtak met rozerode rozen
en groene blaadjes (schotel), voor Tegelen de
jongeman met vogel en vogelkooi in aardse kleuren (schotel), voor Harlingen de tweemaster met
groene razeilen en blauw touwwerk (tegel), voor

POSTZEGELFORMAAT
TANDING
PAPIER
GOMMING
SOORT POSTZEGEL

Makkum de donkerblauwe vlinders (melkkan)
en voor Delft de blauwe reiger aan de rand van
het water (ovale bloemenvaas). De indeling en
perforatie van dit postzegelvel is anders: vier van
de vijf postzegels staan bovenaan en de vijfde
onderaan. Op elke postzegel is een tweede kleur
toegepast als afgeleide van de dominante kleur
van de afgebeelde keramiek.

DRUKKLEUREN
DRUKTECHNIEK
OPLAGE
DRUKKERIJ

tecHNiScHe GeGeveNS
20,8 x 25,3 mm
14 ½ : 14 ¼
normaal met fosforopdruk
synthetisch
Delft: postzegelvel met
5 gelijke postzegels,
Verzamelvel: postzegelvel
met 5 verschillende postzegels
geel, magenta, cyaan en
zwart
offset
de vijf plaatsen: 85.000 velletjes
Verzamelvel: 297.000 velletjes
Joh. Enschedé Security Print,
Haarlem

Bestelinformatie over
beide postzegelvellen
vindt u op pagina 20.
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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 10 postzegels
met 5 verschillende ontwerpen
geel, magenta, cyaan en zwart
offset
140.000 velletjes
Cartor Security Printing,
Frankrijk

Hoogtepunten uit een huwelijk
2 auGuStuS 2014

Op 2 augustus vieren koning WillemAlexander en
koningin Máxima hun koperen bruiloft. Op het
jubileumvel zijn opvallende momenten uit 12 ½ jaar
huwelijk samengebracht. Wie de beelden ziet,
herinnert zich direct de bijbehorende verhalen.

O

ntwerpster Harmine Louwé selecteerde
foto’s uit de periode 2 februari 2002 –
2 augustus 2014, de huwelijksjaren

van Willem-Alexander en Máxima. Zo zien we
het jonge stel samen in de tuin, waar WillemAlexander vertelt over zijn huwelijksaanzoek op
de Hofvijver in 2001. We herinneren ons ook het
bezoek aan New York en het typisch Hollandse
plaatje van het gezin op de fiets. De drie dochters
zijn ook samen geportretteerd. Het meest recente
beeld in ons collectieve geheugen is het echtpaar
op de tribune in Sotsji, toen zij schaatster Ireen
Wüst aanmoedigden. Van koninklijke allure is het
dubbelportret, gemaakt door respectievelijk Koos
Breukel en Erwin Olaf.

Documentaire

Bij elke postzegel loopt een deel van de foto
of het bijbehorende tekstbeeld over de per foraties
heen. Op de bovenste velrand staan de kleuren
van de Nederlandse wimpel en vlag naast de titel
en de data 2 februari 2002 – 2 augustus 2014. De
kleuren oranje-rood-wit-blauw keren ook terug
op de tabs onderaan. Het ontwerp weerspiegelt
de zoektocht van Harmine Louwé naar beelden
uit het enorme aanbod dat de media ons leveren.
“Bij de postzegels heb ik ook de omgeving van elk
beeld proberen te vangen”, aldus de ontwerpster.
Zo is een ‘documentaire’ ontstaan van foto’s die elkaar opvolgen, een index met video’s op internet,
een pop-up tekstvenster, tot aan de trefwoorden
bij een afbeelding die het zoeken vergemakkelijken. In elke foto zit ook telkens een verwijzing naar
de media; of het nu gaat om een persbijeenkomst,
een informele setting of een staatsbezoek. “Ik
heb daarbij geprobeerd al te obligate beelden te
vermijden”, aldus Louwé.
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Het land van de rijzende zon

Grenzeloos Nederland: japan
Met Japan onderhouden we al vier eeuwen een goede handelsrelatie.
Beide landen hebben ook cultuur en kennis uitgewisseld. Van deze
thema’s verschijnen nu drie postzegelvelletjes.
14 juLi 2014

N

ederland en Japan drijven al han-

wetenschappers: de Japanse hollandoloog

del sinds 1600. In april van dat jaar

Ōtsuki Gentaku (1757-1827) die alles over

kwam het VOC-schip De Liefde aan

Nederland wist en Philipp Franz von Siebold

in Oita, op het zuidelijkste eiland van Japan.

(1796-1866) die etnografische en natuur-

Dit schip staat afgebeeld op het postzegelvel met het thema handelsbetrekkingen.
Ook afgebeeld is een oude tekening van

historische collecties naar Nederland
stuurde, waaronder levende karpers.

het eilandje Deshima, jarenlang de enige
westerse handelspost in Japan. De cultuur-

Origami in goud

postzegels beelden twee schilderijen af
waarin de invloed van Japan zichtbaar is:

gekaderd in een origamimodel, naar de

‘De courtisane’ van Vincent van Gogh uit
1887 en ‘De rode kimono’ van George

beeldingen door loopt een ruitjesstructuur

Breitner uit 1893. De postzegels over de
uitwisseling van kennis portretteren twee

Een vijfde drukgang is gebruikt om de klei-

Op elk van de zes postzegels is het beeld
Japanse papiervouwtechniek. Onder de afmet origamimodellen op kleiner formaat.
ne origami’s in de kleur goud te drukken.
“Daarmee wilden we een verdere verfijning
doorvoeren. Dat is een verwijzing naar het
belang dat Japan hecht aan esthetiek”,
zegt Marga Scholma van ontwerpbureau
Beukers Scholma. “We hebben geprobeerd
om kleurrijke en krachtige postzegels te
maken, met pure vormen uit de origamikunst.” Op de velrand bovenaan staat de
naam van het postzegelvel in het Nederlands (Latijns alfabet) én in het Japans
(kanji-karakters). De Nederlandse teksten
zijn, zoals dat in het Japans schrift gebruikelijk is, van boven naar onderen te lezen.

POSTZEGELFORMAAT
TANDING
PAPIER
GOMMING
SOORT POSTZEGEL
DRUKKLEUREN

in deze serie verschenen eerder de Nederlandse antillen en aruba
(2008), Brazilië (2009), Suriname (2010), zuid-afrika (2011),
indonesië (2012) en België (2013).

DRUKTECHNIEK
OPLAGE
DRUKKERIJ

tecHNiScHe GeGeveNS
36 x 25 mm
14 ½ : 14 ½
normaal met fosforopdruk
synthetisch
3 velletjes met elk 6 verschil
lende postzegels
geel, magenta, cyaan,
zwart en goud
offset
vel A: 155.000, vel B en C: 15.000
Cartor Security Printing,
Frankrijk
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POSTZEGELFORMAAT
TANDING
PAPIER
GOMMING
SOORT POSTZEGEL
DRUKKLEUREN
DRUKTECHNIEK
OPLAGE
DRUKKERIJ

tecHNiScHe GeGeveNS
30x40 mm
13 : 13 ¼
normaal met fosforopdruk
synthetisch
velletje met tien gelijke postzegels
geel, magenta, cyaan en zwart
offset
75.000 velletjes
Joh. Enschedé Security
Print, Haarlem

“Het meisje is een icoon. Vandaar
dat ik op haar heb ingezoomd”

Première
voor
Meisje met de parel
1 juLi 2014

Wie kan zich een mooier
onderwerp voorstellen
dan het Meisje met de parel
van johannes vermeer?
Het beroemde schilderij siert
het nieuwe ontwerp van de
Persoonlijke Postzegel met
het tarief internationaal 1.

e

r waren al Persoonlijke Postzegels met het tarief Nederland 1. Met het verdwijnen
van het Europa- en Wereldtarief, en de invoering van één basistarief; Internationaal 1 (€ 1,05), is nu ook de Persoonlijke Postzegel Internationaal in het nieuwe

kader ontworpen. De heropening van het Mauritshuis op 27 juni vormt de aanleiding voor
de eerste postzegeluitgifte in de nieuwe serie. Het Mauritshuis is Home of Vermeer’s Girl
with a Pearl Earring, zoals trots staat vermeld op de bovenste velrand, en daarom is dit
schilderij ook als onderwerp gebruikt.

De ogen en de parel

Ontwerper Ingmar Birza was betrokken bij het ontwerp van het kader van de Persoonlijke
Postzegel met het tarief Nederland 1 uit 2013. “Het ontwerp van de internationale variant
is een logisch vervolg daarop”, aldus Ingmar. “De belangrijkste aanpassingen zitten in de
kleur en de typografie. Bij het kader uit 2013 heb ik voor een vrij neutrale grijsblauwe kleur
gekozen. Om een soortgelijke onopvallendheid te bereiken, heb ik voor dit nieuwe kader
een kleur tussen aubergine en rood gebruikt.” Birza koos ervoor om een uitsnede van Vermeers schilderij te maken. “Het meisje is een icoon. Vandaar dat ik op haar heb ingezoomd. Bij de uitsnede heb ik ervoor gekozen meer van de schouder dan van de hoofdtooi
te laten zien – dat werkt het beste voor de manier waarop zij je aankijkt. Met voldoende
ruimte links om daar de typografie over twee regels kwijt te kunnen. Dat je ook anders tegen dit schilderij kunt aankijken, zie je op de bovenste velrand waar de uitsnede geconcentreerd is op de ogen en de parel.”
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Eerbetoon aan maakbaar Nederland

Het Werelderfgoed in tien
11 augustus 2014

De maakbaarheid van het
Hollandse landschap is treffend
verbeeld op een nieuw post
zegelvel over de UNESCO
Werelderfgoederen. Piet
Gerards Ontwerpers ontwierp
er tien in kleine panorama’s.
Wat heb je met het onderwerp
werelderfgoederen?

“Wij ontwierpen al eerder postzegels die met
dit onderwerp verband houden: Industrieel
erfgoed in 2002 en 100 jaar Bond Heemschut
in 2011. Gebouwen en landschappen die door
mensenhanden zijn gemaakt vind ik heel
interessant, omdat ik als graficus ook ambachtsman ben. Een mooie bijkomstigheid is, dat de
meeste UNESCO Werelderfgoederen in
Nederland in het noorden en westen te vinden
zijn. Het landschap is daar vlak, zodat je met
panorama’s kunt werken. Als geboren Limburger
ben ik wisselende horizonten gewend!”

Hoe ben je te werk gegaan?

“De negen Werelderfgoed ‘sites’ waren het
uitgangspunt voor dit postzegelvel. Schokland

Maud van Rossum
en Piet Gerards kijken
samen naar de
eerste proeven.

Hoe bedoel je dat?

“Nou, je moet jezelf de vraag stellen: ontwerp je

is daarvan de oudste (1995) en de Amsterdamse

een postzegelvel of ontwerp je tien postzegels?

grachtengordel de meest recente (2010). Voor

Wij hebben beide gedaan. Het totaalbeeld dient

een volledig postzegelvel hadden we tien

esthetisch verantwoord te zijn, maar post is ook

postzegels nodig. Ik had de Van Nellefabriek in

functioneel: elke losse postzegel moet op een

Rotterdam in gedachten als tiende postzegel,

envelop overeind blijven. De foto’s die we

maar dat gebouw is nog geen UNESCO Wereld

gebruikten zijn weids en lopen buiten de

erfgoed. Om toch aan tien postzegels te komen,

perforatierand af. Toch is dat deel niet onmis-

hebben we twee forten van de Stelling van

baar. Als een losse postzegel uit het vel wordt

Amsterdam tot postzegel gemaakt: het Fort bij

genomen, blijft het centrale onderwerp van de

Spijkerboor en het Forteiland Pampus. Het

foto gewoon behouden.”

totaalbeeld geeft een goede indruk van de
rijkdom van onze erfgoederen. Het was wel
de uitdaging om een goede balans te vinden
tussen het postzegelvel als geheel en de
postzegels apart.”

Waarom zijn juist deze tien
foto’s gekozen?

“Daar liggen grafische en esthetische redenen
aan ten grondslag, want elk erfgoed heeft

rAÇAO. OVErI
GE FOtO’S: NA
NEttE DE JON
G, BArNEVEL
D
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FOtO WILLEM
StA

D: Ir. MICHA
EL A.

NEWtON, CU

panorama’s

voor de

postzegels zijn
panoramische

foto’s gebruikt
die buiten

de perforatierand aﬂopen.

natuurlijk zo zijn verdiensten. Intuïtief was het al
mijn opzet, om de postzegels zo te plaatsen, dat
ze een relatie tot elkaar hebben. De Beemster en
de Waddenzee staan niet voor niets naast elkaar,
dat zijn landschappelijke erfgoederen. Voor het
Rietveld Schröderhuis en het Ir. D.F. Woudagemaal geldt weer, dat ze een industriële en
architectonische verwantschap hebben. Er is
overwogen een chronologische volgorde aan te
houden, dus op jaartal, maar uiteindelijk is toch
gekozen voor een indeling op beeldcombinaties.

Zijn het tien postzegels,
of toch maar negen?
POSTZEGELFORMAAT
TANDING
PAPIER
GOMMING
SOORT POSTZEGEL
DRUKKLEUREN
DRUKTECHNIEK
OPLAGE
ONTWERPER
DRUKKERIJ

tecHNiScHe GeGeveNS
36 x 25 mm
14 ½ : 14 ½
normaal met fosforopdruk
synthetisch
velletje met 10 verschillende
postzegels
geel, magenta, cyaan
en zwart
offset
115.000 velletjes
Piet Gerards Ontwerpers,
Amsterdam
Cartor Security Printing,
Frankrijk

De jaartallen staan nu in de bovenste velrand,
met een eigen kleur die terugkomt in de
postzegel zelf.”

tOt WeLK iNzicHt BeN je GeKOmeN
tijDeNS Het ONtWerPPrOceS?

“Het is me opgevallen hoe smal je uitsnedes van
foto’s kunt maken wanneer je een panoramisch
effect beoogt. Zo heb ik heel veel uit de hoogte
weggelaten, zoals de luchten. Daardoor kwam er
ruimte vrij voor een witrand, waarin we de
informatie konden onderbrengen. Het gebruikte
lettertype daarvoor is de Berthold City, een
robuust, beetje onbehouwen font, dat iets
geconstrueerds heeft en dus goed past bij het
onderwerp. Onze Werelderfgoederen zijn
immers door mensenhanden gemaakt, zelfs
de landschappen.”

voor het uitzoeken van een
font halen ze inspiratie uit
verschillende boeken.

12

aGeNDa
25 mei 2014
Beurspostzegels Hollandﬁla.

jaPaNmarKt
Ter herinnering aan het bezoek van de Japanse
keizer aan het Rapenburg in Leiden in 2000,
organiseert Japanmuseum SieboldHuis voor de
zevende keer de Japanmarkt. Dit jaar staat in het
teken van miniatuur in de Japanse cultuur.
Zie ook www.sieboldhuis.org
t/m 1 juni 2014
LeveN met OraNje

Ook dit jaar Hollandﬁla

Het Koningshuis bestaat 200
jaar en daarvan is ruim een
eeuw vastgelegd in bewegend

Ook dit jaar wordt in de Veluwehal in Barneveld de internationale

beeld. Te midden van 17 beeld-

postzegelbeurs Hollandfila gehouden. De beurs is geopend op

schermen kunt u genieten van

vrijdag 29 en zaterdag 30 augustus van 10.00 tot 17.00 uur.

beelden van ons koningshuis

Toegang is € 3,- per persoon per dag; de jeugd tot 17 jaar mag
gratis naar binnen.

rondom de thema’s sporten,
rouwen, werken, strijden en vieren met Oranje.
Instituut voor Beeld en Geluid, Hilversum. Zie ook
www.beeldengeluid.nl

DiNG
aaNBie

t/m 15 juni 2014
KONiNKLijKe reiSKOfferS
Tentoonstelling van koninklijke
reiskoffers in het Umicore
Zilverpaviljoen aan de voet van
het MAS (Museum aan de Stroom) in Antwerpen.
U ontdekt de luxueuze reisstijl van vorsten, edelmannen en rijke burgers van begin 18e tot midden
20ste eeuw. Zie ook www.zilvermuseum.be
19 en 20 juli 2014
DeLftSe KeramieKDaGeN
Een keramiekevenement voor iedereen, met onder
andere de 10e editie van Delft Ceramica en speciale
keramiekactiviteiten bij onder andere het VAK,
Centrum voor de Kunsten en Het Prinsenhof.
Zie ook www.delftceramica.nl

Naar de Jersey Boys met
€ 25,- korting!

t/m 30 augustus 2015
OuD GeLD - ONS KeNt ONS iN De GOuDeN eeuW

Ter gelegenheid van het nieuwe postzegelvelletje Jersey Boys

Na Holland was Friesland in de 17de eeuw de rijkste

geeft PostNL een korting van € 25,- op uw entreekaartje voor

provincie van de Republiek. De tentoonstelling Oud

de musical Jersey Boys. Boek nu een avondje Jersey Boys o.v.v.

Geld laat zien wie er in Friesland de lakens uitdeelde.

PostNL en u profiteert. Deze actie is geldig voor de shows die

Cultuur en economie werden bepaald door een ‘old

lopen tot en met juni 2014. Kijk voor alle voorwaarden op

boys network’ van zeer welvarende kooplieden,

www.musicals.nl/postnl

bestuurders en adel. Zie ook www.friesmuseum.nl

KOrt NieuWS 13

Da’S tOcH eeN Kaart WaarD!
In het uitgifteprogramma op pagina 18 worden de postzegels
Da’s toch een kaart waard! niet genoemd. Dit komt omdat
tijdens het ter perse gaan van deze Collect niet bekend was of
deze postzegels dit jaar daadwerkelijk worden uitgegeven.

Met Collect Club
voordelig op vakantie

DiNG
aaNBie

De nazomer is de perfecte tijd om er nog eens lekker op
uit te gaan. Reserveer nu alvast uw weekend, midweek of weekverblijf op één van de parken van Landal Greenparks. Leden van
de Collect Club krijgen 30% korting op een weekend- of midweekverblijf* en maar liefst 35% korting op een weekverblijf*!
Kijk voor de deelnemende parken en actievoorwaarden op
www.landal.nl/collectclub.

Album voor
Persoonlijke Postzegels
Speciaal voor de postzegelvelletjes met 5 Persoonlijke
Postzegels verschijnt er een album waar u 40 velletjes
veilig in opberghoezen kunt steken. Bij het album worden
ook titelpagina’s geleverd van bijvoorbeeld Paparazzo,
Kikker en Mauritshuis. Het album kost € 19,95, heeft
bestelnummer 740058 en wordt vanaf 1 juli uitgeleverd.
Hebt u een abonnement op de serie Paparazzo dan

* Deze aanbieding is geldig voor aankomsten van 29 augustus tot

ontvangt u het album, bij de eerstvolgende abonne-

10 oktober 2014 en wanneer u reserveert vóór 3 juni 2014.

mentslevering, geheel gratis.

Nieuw kader Persoonlijke
Postzegel internationaal
PostNL komt op 1 juli met een nieuw ontwerp van de Persoonlijke
Postzegel met het tarief Internationaal 1. Het ontwerp is een afgeleide van het blauwe kader uit 2013. De nieuwe Persoonlijke
Postzegel is vanaf 1 juli te bestellen via www.persoonlijkepostzegel.nl. ter introductie betaalt u tijdelijk geen servicekosten
met kortingscode PPzinternationaal (korting is geldig van af 1 juli tot 1 augustus 2014). Op het standaardvelletje dat ter

jK
tijDeLi
N
e
Ge
eServic N
KOSte

gelegenheid van het nieuwe kader wordt uitgegeven prijkt
het Meisje met de parel. Aanleiding hiervoor is de heropening van het Mauritshuis in Den Haag, waar dit schilderij
van Vermeer hangt. Lees meer op pagina 9.
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Persoonlijke Postzegels
Mauritshuis, Den Haag
Ter gelegenheid van de heropening van het Mauritshuis op
27 juni verschijnen acht postzegelvellen met telkens vijf
identieke postzegels. Hierop staan belangrijke schilderijen
uit dit Haagse museum afgebeeld. Van Johannes Vermeer
zijn twee werken gebruikt: Meisje met de parel (ca. 1665) en
Gezicht op Delft (ca. 1660). De andere werken zijn Lachende
jongen van Frans Hals (ca. 1625), De stier van Paulus Potter
(ca. 1647), Oude vrouw en jongen met kaarsen van Peter
Paul Rubens (ca. 1616), Zelfportret van Rembrandt van Rijn
(ca. 1669), Het puttertje van Carel Fabritius (ca. 1654) en
Vaas met bloemen in een venster van Ambrosius Bosschaert
de Oude (ca. 1618). Prijs per postzegelvel € 5,-.

Persoonlijke Postzegels
Kikker
In de serie Kikker van kinderboekentekenaar Max Velthuijs
verschijnen in dit jubileumjaar
vier nieuwe postzegelvellen
met de boektitels Kikker vindt
een vriendje, Kikker en Haas,
Kikker is een held en Kikker
en een heel bijzondere dag.
Prijs per postzegelvel € 5,-.

PerSOONLijKe PrODucteN 15

Persoonlijke Postzegels
Paparazzo

Elke maand verschijnt er een nieuwe genummerde postzegelstrip
van het figuurtje Paparazzo, dat telkens aanwezig is bij voor Nederland belangrijke evenementen. Ditmaal is Paparazzo aanwezig
bij de eerste Koningsdag, de viering van 150 jaar Heineken en het
WK Hockey in Den Haag. Prijs per postzegelvel € 5,-.

Persoonlijke Postzegels
Jersey Boys

DiNG
aaNBieiNa 12)
G
(zie Pa

Van de Broadwaymusical Jersey Boys is een postzegelvel
met vijf verschillende postzegels verschenen. Op de postzegels staan de vier hoofdrolspelers afgebeeld en op de vijfde postzegel staan ze alle vier samen. Jersey Boys draait in
het Beatrix Theater in Utrecht en brengt vijftig popclassics
zoals Oh what a night, Beggin’ en Can’t take my eyes off you.
Prijs per postzegelvel € 5,-.

Persoonlijke Postzegels
Vuurtorens in Nederland
In de serie Vuurtorens in Nederland verschijnen ditmaal
de postzegelvellen Brandaris en Westerlicht. Deze vuurtorens staan respectievelijk op Terschelling en in Zeeland
(Nieuw-Haamstede) en zijn verkrijgbaar op alle postkantoren in Nederland en natuurlijk bij Collect Club. De complete serie van 25 Nederlandse vuurtorens is alleen verkrijgbaar via een abonnement en heeft een oplagelimiet
van 5.000 exemplaren. Ga voor uw bestelling direct naar
www.postnl.nl/vuurtorens of gebruik de abonnementskaart achter op deze Collect.
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mijN POStzeGeL & iK
jan Pennekamp (66) uit Oostzaan
heeft een kleine 200 albums met post
zegels van Nederland en van de DDr en
het Duitse rijk. Het contact met mede
verzamelaars vindt hij minstens zo leuk
als het snuffelen in zijn eigen boeken.
Hoe bent u begonnen met het verzamelen
van postzegels?

“Als kind al, zoals dat vroeger ging: postzegels afweken van
gekregen enveloppen en die in een boek opbergen of ruilen, totdat er een nieuwe hobby in beeld kwam. Dat was
wielrennen en ja, daar was een racefiets voor nodig. Geld
had ik niet, dus besloot ik mijn verzameling te verkopen. De
opbrengst was genoeg voor een tweedehands racefiets.
Na mijn schooltijd begon ik een afbouwbedrijf. Daarnaast
had ik een gezin en werd het te druk voor een hobby. Maar
rond mijn 55ste begon het toch weer te kriebelen en ben ik
heel langzaam weer begonnen met verzamelen.”

Welke postzegels hebben uw bijzondere
interesse?

“Eerst verzamelde ik alleen Nederlandse postzegels en
postzegels van overzeese gebiedsdelen. Ik was erg fanatiek. Als lid van een postzegelvereniging kwam ik in contact
met andere verzamelaars en ruilde ik wat, kocht ik wat. Of
ik bezocht beurzen om ontbrekende postzegels te vinden.
Toen ik een nagenoeg complete verzameling had, ben ik
een nieuwe serie begonnen. Een serie met een begin en
een einde: de DDR en het Duitse Rijk met alle staten. Ik heb
inmiddels de DDR al bijna compleet. Gelukkig gaat het
Duitse Rijk met aanverwante staten iets minder snel, zodat
het voor mij nog een uitdaging is om door te gaan.”

Wat is er zo leuk aan postzegels verzamelen?

“Het is een echte hobby waarbij je postzegels uit alle landen krijgt te zien. Dat vind ik interessant. Ik reis zelf ook
graag en heb al veel van de wereld gezien. En door lid te
zijn van postzegelverenigingen ontstaan leuke contacten.
Zo heb ik een verzamelaar leren kennen die postzegels verkoopt op een rommelmarkt. Ik help hem hierbij. Soms gaan
we naar boedelveilingen en kopen daar postzegels, maar
ook andere snuisterijen zoals vaasjes, kopjes, lepels, die we
dan op de rommelmarkt proberen te slijten. Wij hebben
vaste klanten die speciaal komen voor het aanbod postzegels. Daarnaast komen er toeristen die als souvenir vaak
een enkele postzegel, bijvoorbeeld met een molen of tulp
erop, willen hebben. Zo’n rommelmarkt is een mooie aanvulling op onze favoriete hobby, postzegels verzamelen.
Mijn maat en ik genieten volop van de drukte op zo’n dag.”

Op de markt
Jan Pennekamp

Ook meedoen? Wilt u ook met uw postzegelverzameling in deze rubriek? Stuur dan een mailtje naar collect@postnl.nl
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verdwenen gebouwen uit Den Bosch
zijn het thema van de beurs filafair
van afgelopen maart.

De beurspostzegels voor de Briefmarkenmesse in essen: de gedekte tafel met

De beurspostzegels voor de

zegels, waarop telkens een ander

toont een onderwaterwereld.

boerenbont loopt door in de drie postHollands icoon prijkt.

filateliebeurs van Hilversum

Beurspostzegels
wekken belangstelling
In de jaarcollectie zijn ze niet te vinden, maar toch
zijn de Beurspostzegels aan een stille opmars bezig.
verzamelaars ontdekken deze bijzondere uitgiften
die exclusief ter gelegenheid van een beurs verschijnen.

i

komen in de postzegels. Meestal kijken we naar
de bijzonderheden van de locatie, zoals historische
gebouwen. Daarnaast zoeken we veel meer naar
verzamelthema’s en worden de Beurspostzegels
dus ook aantrekkelijk voor themaverzamelaars. Op de
beurspostzegels van de Filateliebeurs in Hilversum is

s PostNL aanwezig op een postzegelbeurs, dan

de onderwaterwereld het thema. Als jij nu snoeken

brengt zij voor elke dag dat die manifestatie duurt,

verzamelt of zoetwatervissen, dan moet je zo’n

een ander postzegelvelletje uit. De Beurspostzegels

beurspostzegel in je bezit hebben!”

maken geen deel uit van het officiële uitgifteprogramma van PostNL, maar zijn in toenemende mate populair. “Ik zie een stijgende lijn in de verkoop”, beaamt

creatieve speelruimte

Sinds 2010 ontwerpt Ingmar Birza de Beurspostzegels.

Els Schouten, die al vele jaren namens PostNL stand-

Inmiddels heeft hij met zijn ontwerpbureau Birza

houder is. “De stijging lijkt verband te houden met de

Design al 22 series ontworpen. Dat zijn in totaal al

toenemende belangstelling voor Persoonlijke Post-

60 velletjes. Hij rekent daartoe ook de beurspostzegels

zegels, die je zelf kunt maken. Beurspostzegels worden

van Essen 2014, die nog niet zijn verschenen. “Ik vind

ook gedrukt op de vellen van Persoonlijke Postzegels.”

het ontzettend leuk om met PostNL mee te denken

Snoeken verzamelen

over het ontwerp van de beurspostzegels”, vertelt
Ingmar. “Neem de Filafair in Den Bosch. Vorig jaar

Volgens Els zijn de Beurspostzegels steeds interes-

hadden we de lekkernijen uit deze stad, zoals de

santer geworden voor verzamelaars. “Als de beurs

Bossche bol. Dit keer zijn verdwenen gebouwen

een thema heeft proberen we dat terug te laten

het thema, zoals de drie stations die de stad heeft
versleten. De introductie van thema’s biedt mij veel

uitSLuiteND OP De BeurS

creatieve speelruimte. Ook het ontwerp van de
beurspostzegels is veelzijdiger geworden. Er zit meer

De Beurspostzegel maakt geen deel uit van het uitgifteprogramma en wordt dus

diepte in, doordat we het beeld van de postzegel

exclusief verkocht op de beurs zelf. Om geen van deze postzegeluitgiften te missen

aﬂopend maken op de velrand. Het resultaat is,

kunt u een abonnement afsluiten (zie achterzijde van deze Collect of kijk op

dat het gehele vel mooi is om te zien, dus niet

www.collectclub.nl). Op de beurs profiteert u bovendien van beursaanbiedingen.

slechts de drie losse postzegels. Zo krijgt het vel
meer verzamelwaarde.”

18 Service

Postzegeluitgiften tweede helft 2014*
POSTZEGELUITGIFTE

Jaarcollectie
postzegels

Jaarcollectie
postzegelvelletjes

Prestigeboekjes

Postzegelmapjes

Eerstedagenveloppen

Persoonlijke Postzegel

nieuw kader - mauritshuis

€ 1,05

Grenzeloos Nederland:
japan

€ 6,30

12,5-jarig koninklijk huwelijk

€ 3,20

Werelderfgoed Nederland

€ 6,40

€ 12,45

€ 6,40

€ 12,45

1 JULI 2014

14 JULI 2014

2 AUGUStUS 2014

€ 10,50

€ 6,40

11 AUGUStUS 2014

175 jaar Spoorwegen
in Nederland
8 SEPtEMBEr 2014

Nederlandse Dj’s

€ 3,20

€ 6,40

Dag van de Postzegel 2014

€ 0,64

€ 6,40

Kinderpostzegels 2014

€ 4,80

Decemberzegels 2014

€ 11,80

6 OKtOBEr 2014

17 OKtOBEr 2014

3 NOVEMBEr 2014

17 NOVEMBEr 2014

€ 12,45

€ 5,25

€ 3,19

€ 7,35

€ 9,75

€ 4,25

€ 5,70

€ 3,61
€ 4,89

€ 5,08
€ 6,68

€ 3,61

€ 5,08

€ 4,89

€ 6,68

€ 4,25

€ 5,70

€ 3,61

€ 2,34

€ 5,85

€ 8,38

€ 6,95

€ 2,05

€ 6,95

*Deze postzegeluitgiften behoren tot het oﬃciële uitgifteprogramma. alle overige postzegeluitgiften vallen hierbuiten.

SHOP

muNteN

vijfje 200 jaar
De NeDerLaNDScHe BaNK

Het vijfje van De Nederlandsche Bank is een graﬁsch hoogstandje dat
een blik werpt op ons geldverleden. een van de eerste regeringsdaden
van koning Willem i was de oprichting van De Nederlandsche Bank
(DNB) in 1814. Hij streefde naar economische bloei. Ook 200 jaar later
is ﬁnanciële stabiliteit nog de missie van de bank. Dit wordt bereikt
door de drie pijlers monetair beleid, betalingsverkeer en toezicht.
Op de herdenkingsmunt zijn verschillende verwijzingen naar guldenbiljetten te zien, zoals een verﬁjnd kalligraﬁepatroon dat vroeger
als beveiligingskenmerk werd toegepast op bankbiljetten. met de toepassing van microtekst zijn bovendien teksten op de munt aangebracht
die niet leesbaar zijn met het blote oog. Deze zilveren herdenkingsmunt wordt uitgegeven door het ministerie van financiën ter ere van
het 200-jarig bestaan van De Nederlandsche Bank.
NOMINALE WAARDE: € 5,OPLAGE: MAx. 12.500 STUKS
MATERIAAL: ZILVER 925/1000
DIAMETER: 33 MM
GEWICHT: 15,5 GRAM
€ 42,95
BESTELNUMMER: 740053

PrOOf

WiLHeLmiNa GuLDeN 1908
OPGeStOKeN Haar
zeer
fraai

Na twee eerdere Wilhelmina guldens (1 gulden met
hermelijnen mantel en 1 gulden loshangend haar)
verschijnt nu een van de bekendste en meest gewilde
guldens met het portret van koningin Wilhelmina:
het borstbeeld met opgestoken haar.
MATERIAAL: ZILVER 94,5%
GEWICHT: 10 GRAM
€ 69,95
BESTELNUMMER: 740054

GeLuKSDuBBeLtje 2014

Het oﬃciële Geluksdubbeltje is nu verkrijgbaar in
de vorm van een oranje gekleurde 10 cent munt van
koning Willem-alexander. De munt is verpakt in de
bekende coincard en is een waardige opvolger van
het Geluksdubbeltje 2012, dat inmiddels een gewild
verzamelobject is geworden. Wie wacht er niet op
dat beetje extra geluk?
€ 9,95
BESTELNUMMER: 740055
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20 NieuWe uitGifteN

mOOi NeDerLaND 2014
UITGIFTEDATUM 19 MEI 2014

POStzeGeLveL
mOOi NeDerLaND 2014:
verzameLveL
€ 3,20
BESTELNUMMER 340761

POStzeGeLveL
mOOi NeDerLaND 2014:
KeramieK DeLft
€ 3,20
BESTELNUMMER 340762

POStzeGeLmaPje Nr. 502
mOOi NeDerLaND 2014:
verzameLveL
€ 4,25
BESTELNUMMER 340780

eerSteDaGeNveLOP Nr. 695
mOOi NeDerLaND 2014:
verzameLveL
€ 5,88
BESTELNUMMER 340750

PreStiGeBOeKje Nr. 52
mOOi NeDerLaND 2014
€ 12,45
BESTELNUMMER 340711

10 X OraNje OP Het WK vOetBaL
UITGIFTEDATUM 19 MEI 2014

SHOP

POStzeGeLveL
10 X OraNje OP Het WK vOetBaL
€ 6,40
BESTELNUMMER 340763

POStzeGeLmaPje Nr. 503a
10 X OraNje OP Het WK vOetBaL
€ 4,89
BESTELNUMMER 340781

eerSteDaGeNveLOP Nr. 696a
10 X OraNje OP Het WK vOetBaL
€ 6,68
BESTELNUMMER 340751

POStzeGeLmaPje Nr. 503B
10 X OraNje OP Het WK vOetBaL
€ 3,61
BESTELNUMMER 340782
eerSteDaGeNveLOP Nr. 696B
10 X OraNje OP Het WK vOetBaL
€ 5,08
BESTELNUMMER 340752
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22 NieuWe uitGifteN

PerSOONLijKe POStzeGeL mauritSHuiS
UITGIFTEDATUM 1 JULI 2014

POStzeGeLveL
PerSOONLijKe POStzeGeL
mauritSHuiS iNterNatiONaaL
€ 10,50
BESTELNUMMER 340862

eerSteDaGeNveLOP Nr. 697
PerSOONLijKe POStzeGeL
mauritSHuiS
€ 3,19
BESTELNUMMER 340857

POStzeGeLmaPje Nr. 504
PerSOONLijKe POStzeGeL
mauritSHuiS
€ 5,25
BESTELNUMMER 340880

GreNzeLOOS NeDerLaND 2014: jaPaN
UITGIFTEDATUM 14 JULI 2014

POStzeGeLveL
GreNzeLOOS NeDerLaND
2014: jaPaN veL a: HaNDeL
€ 6,30
BESTELNUMMER 340961.A

POStzeGeLveL
GreNzeLOOS NeDerLaND 2014:
jaPaN veL B: WeteNScHaP
€ 6,30
BESTELNUMMER 340961.B

POStzeGeLveL
GreNzeLOOS NeDerLaND
2014: jaPaN veL c: KuNSt
€ 6,30
BESTELNUMMER 340961.C

POStzeGeLmaPje Nr. 505
GreNzeLOOS NeDerLaND 2014: jaPaN
€ 5,25
BESTELNUMMER 340980

eerSteDaGeNveLOP Nr. 698
GreNzeLOOS NeDerLaND 2014: jaPaN
€ 9,75
BESTELNUMMER 340957

12.5 jaar KONiNKLijK HuWeLijK
UITGIFTEDATUM 2 AUGUSTUS 2014

SHOP

POStzeGeLveL
12.5 jaar KONiNKLijK HuWeLijK
€ 6,40
BESTELNUMMER 341061

eerSteDaGeNveLOP Nr. 699
12.5 jaar KONiNKLijK HuWeLijK
€ 5,70
BESTELNUMMER 341057

POStzeGeLmaPje Nr. 506
12.5 jaar KONiNKLijK HuWeLijK
€ 4,25
BESTELNUMMER 341080

Serie KONiNKLijKe ecHtPareN
iNcLuSief BeWaarBOX
De serie koninklijke echtparen bestaat uit 8 delen.
Dit product kunt u bestellen via de bestelkaart
op de achterzijde van deze collect
of op www.postnl.nl/echtparen
€ 9,95 PER DEEL

alleen
r
verkrijgbaa
n
ee
a
vi
t
abonnemen
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24 NieuWe uitGifteN

uNeScO WereLDerfGOeD NeDerLaND
UITGIFTEDATUM 11 AUGUSTUS 2014

POStzeGeLveL
uNeScO WereLDerfGOeD NeDerLaND
€ 6,40
BESTELNUMMER 341161

POStzeGeLmaPje Nr. 507a
NeDerLaNDS WereLDerfGOeD
€ 4,89
BESTELNUMMER 341180

PreStiGeBOeKje Nr. 53
uNeScO WereLDerfGOeD NeDerLaND
€ 12,45
BESTELNUMMER 341111

POStzeGeLmaPje Nr. 507B
NeDerLaNDS WereLDerfGOeD
€ 3,61
BESTELNUMMER 341181

eerSteDaGeNveLOP Nr. 700a
uNeScO WereLDerfGOeD NeDerLaND
€ 6,68
BESTELNUMMER 341150
eerSteDaGeNveLOP Nr. 700B
uNeScO WereLDerfGOeD NeDerLaND
€ 5,08
BESTELNUMMER 341151

SHOP

PerSOONLijKe PrODucteN

vuurtOreNS

POStzeGeLveL
PerSOONLijKe POStzeGeLS 2014:
vuurtOreN teXeL
met GratiS BeWaarBLaD
€ 6,40
BESTELNUMMER 340363

POStzeGeLveL
PerSOONLijKe POStzeGeLS 2014:
vuurtOreN marKeN
met GratiS BeWaarBLaD
€ 6,40
BESTELNUMMER 340161

POStzeGeLveL
PerSOONLijKe POStzeGeLS 2014:
vuurtOreN WeSterLicHt
uitGifteDatum 11 auGuStuS 2014
met GratiS BeWaarBLaD
€ 6,40
BESTELNUMMER 340562

POStzeGeLveL
PerSOONLijKe POStzeGeLS 2014:
vuurtOreN BraNDariS
uitGifteDatum 16 juNi 2014
met GratiS BeWaarBLaD
€ 6,40
BESTELNUMMER 340861

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
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POStzeGeLveL
KiKKer viNDt eeN vrieNDje
€ 5,00
BESTELNUMMER 740022

POStzeGeLveL StriPfiGuur
PaParazzO 2014 Nr. 4
€ 5,00
BESTELNUMMER 740011

POStzeGeLveL
KiKKer eN eeN HeeL BijzONDere DaG
€ 5,00
BESTELNUMMER 740044

POStzeGeLveL StriPfiGuur
PaParazzO 2014 Nr. 5
€ 5,00
BESTELNUMMER 740012

POStzeGeLveL
KiKKer iS eeN HeLD
€ 5,00
BESTELNUMMER 740037

POStzeGeLveL StriPfiGuur
PaParazzO 2014 Nr. 6
€ 5,00
BESTELNUMMER 740013

POStzeGeLveL
jerSeY BOYS
€ 5,00
BESTELNUMMER 740051
POStzeGeLveL
KiKKer eN HaaS
€ 5,00
BESTELNUMMER 740042

POStzeGeLveL mauritSHuiS:
amBrOSiuS BOSScHaert
De OuDe. vaaS met
BLOemeN iN eeN veNSter
uitGifteDatum 1 juLi 2014
€ 5,00
BESTELNUMMER 740034

SHOP

POStzeGeLveL mauritSHuiS:
careL faBritiuS. Het Puttertje
uitGifteDatum 1 juLi 2014
€ 5,00
BESTELNUMMER 740048

POStzeGeLveL mauritSHuiS:
fraNS HaLS.
LacHeNDe jONGeN
uitGifteDatum 1 juLi 2014
€ 5,00
BESTELNUMMER 740036

POStzeGeLveL mauritSHuiS:
PauLuS POtter.
De Stier
uitGifteDatum 1 juLi 2014
€ 5,00
BESTELNUMMER 740033
POStzeGeLveL mauritSHuiS:
remBraNDt vaN rijN.
zeLfPOrtret
uitGifteDatum 1 juLi 2014
€ 5,00
BESTELNUMMER 740049

POStzeGeLveL mauritSHuiS:
Peter PauL ruBeNS.
OuDe vrOuW eN jONGeN
met KaarSeN
uitGifteDatum 1 juLi 2014
€ 5,00
BESTELNUMMER 740035

POStzeGeLveL mauritSHuiS:
jOHaNNeS vermeer.
GezicHt OP DeLft
uitGifteDatum 1 juLi 2014
€ 5,00
BESTELNUMMER 740047

POStzeGeLveL mauritSHuiS:
jOHaNNeS vermeer.
meiSje met De PareL
uitGifteDatum 1 juLi 2014
€ 5,00
BESTELNUMMER 740046
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Leuk
om kado
te geven

POStzaK SLeuteLHaNGer
€ 10,95
BESTELNUMMER 730148

POStzaK KuSSeN
€ 26,95
BESTELNUMMER 730147

POStzaK etui
€ 16,95
BESTELNUMMER 730146

POStzaK PaNNeNLaPPeN
€ 14,95
BESTELNUMMER 730198

WeeKeNDtaS POStzaK
LXBXH: 60X31X31 cm
€ 159,95
BESTELNUMMER 720122

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

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

ScHOuDertaS POStzaK
LXBXH: 49X20X35 cm
€ 139,95
BESTELNUMMER 720121

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

PuzzeL

Doe mee en win
een vorstelijk boek
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
grijze balk verschijnt de in
te zenden oplossing.

PuzzeLPrijS

Onder de goede inzendingen verloten we drie keer
het boek Koninklijke reiskistjes. Wat namen koning
Willem II, koningin Emma
en prins Bernhard zoal mee
op reis? Dit boek belicht
de verhalen achter vijfentwintig bijzondere reiskisten met koninklijke allure.

WiNNaarS cOLLect 79
Dit zijn de drie prijswinnaars
van de kruiswoordpuzzel
uit Collect 79. Zij winnen
de 3D-puzzel ‘Empire State
Building bij nacht’.
W.H. Stevens, Zevenaar
R. Voskuilen, Beek-Ubbergen
A. Hagenaars, Halsteren

Prijs € 25,00.
www.uitgeverijdekunst.nl.
Wilt u kans maken
op dit boek? Stuur
uw oplossing
voor 11 juli naar:
PostNL Collect
Club, Postbus
99600, 9700 NB
Groningen.
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30 receNt verScHeNeN
POStzeGeLmaPje Nr. 499
DaG vaN De jeuGDfiLateLie
€ 3,61
BESTELNUMMER 340580
POStzeGeLveL
DaG vaN De jeuGDfiLateLie
€ 6,40
BESTELNUMMER 340561

POStzeGeLmaPje Nr. 498
200 jaar KONiNKrijK
Der NeDerLaNDeN
€ 6,17
BESTELNUMMER 340480
POStzeGeLveL
200 jaar KONiNKrijK
Der NeDerLaNDeN
€ 12,80
BESTELNUMMER 340461

POStzeGeLveL
OrcHiDeeËN vaN Het GereNDaL
€ 6,40
BESTELNUMMER 340661

POStzeGeLmaPje Nr. 501a
OrcHiDeeËN vaN Het GereNDaL
€ 4,89
BESTELNUMMER 340681

POStzeGeLmaPje Nr. 501B
OrcHiDeeËN vaN Het GereNDaL
€ 3,61
BESTELNUMMER 340682

PreStiGeBOeKje Nr. 51
OrcHiDeeËN vaN Het GereNDaL
€ 12,45
BESTELNUMMER 340611

SHOP
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

POStzeGeLmaPje Nr. 500
eurOPaPOStzeGeLS 2014:
NatiONaLe muzieKiNStrumeNteN
€ 5,25
BESTELNUMMER 340680

POStzeGeLveL
eurOPaPOStzeGeLS 2014:
NatiONaLe muzieKiNStrumeNteN
€ 10,50
BESTELNUMMER 340662
mOOi NeDerLaND 2014:
KeramieK HarLiNGeN
€ 3,20
BESTELNUMMER 340361

mOOi NeDerLaND 2014:
KeramieK maKKum
€ 3,20
BESTELNUMMER 340362
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...Collectwereld ook een andere
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pagina’s dik! Deze brochure staat vol
met postzegels van de hele wereld
en heel veel accessoires voor uw
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Nederland postfrisse jaar sets – 3 speciale aanbiedingen
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Nederland - 1943 - Postfris
Complete jaarset postfris.
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A4 insteekkaarten met 10 stroken
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Nederland - 1943 - Postfris
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Nederland - 1952 - Postfris
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14,25
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Insteekboek - 32 zwarte bladzijden
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Speciaal aanbod voor
trouwe lezers:
onze insteekkaarten 115

Insteekboek - 32 zwarte bladzijden
Zwartbladig album met 32 bladzijden. Transparante stroken.
Formaat 23x31 cm.
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assortiment 33

Nederland
Jaarproducten 2013
Jaarcollectie 2013 Nederlandse Postzegelvelletjes
Jaarcollectie 2013 Nederlandse Postzegels
Jaarboek Nederlandse Postzegels 2013 incl. postzegels
Jaarboek Nederlandse Postzegels 2013 excl. postzegels
Engels Jaarboek Nederlandse Postzegels 2013
incl. postzegels
Postzegels 2013
125 jaar Koninklijke Nederlandse Zwembond
Grenzeloos Nederland - Belgie 2013 vel A: Kunst
Grenzeloos Nederland - Belgie 2013 vel B: Architectuur
Grenzeloos Nederland - Belgie 2013 vel C: Literatuur
Zilveren 3D postzegel prinses 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

Bestelnr Prijs

330069
330000
330020
730217

€108,50
€ 80,70
€ 82,50
€ 24,95

730215

€ 82,50

330761
330762.a
330762.b
330762.c

€
€
€
€

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
344301
344302

€ 5,25
€128,00
€128,00

346703

€ 5,25

6,40
6,30
6,30
6,30

Postzegels 2014
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
Zakenpostzegels op rol (200) waarde 1 ZELFKLEVEND
Zakenpostzegels op rol (100) waarde 2 ZELFKLEVEND
Nederlandse Iconen Internationaal
Vel van 5 ZELFKLEVEND
Nederlandse Iconen Internationaal
Vel van 50 ZELFKLEVEND
Nederlandse Iconen ZELFKLEVEND
Mooi Nederland 2014: Keramiek Tegelen
Mooi Nederland 2014: Keramiek Loosdrecht
Klassiekers uit het Louwman museum
Mooi Nederland 2014: Keramiek Harlingen
Mooi Nederland 2014: Keramiek Makkum
Dag van de JeugdFilatelie
200 jaar Koninkrijk der Nederlanden
Europapostzegels 2014:
nationale muziekinstrumenten
Orchideeën van het Gerendal
Mooi Nederland 2014: Keramiek Delft
Mooi Nederland 2014: Verzamelvel
10 x Oranje op het WK voetbal
Persoonlijke Postzegel Mauritshuis Internationaal
Grenzeloos Nederland - Japan 2014 vel A: handel
Grenzeloos Nederland - Japan 2014 vel B: wetenschap
Grenzeloos Nederland - Japan 2014 vel C: kunst
12.5 jaar Koninklijk huwelijk
UNESCO Werelderfgoed Nederland

346702
346701
340261
340262
340263
340361
340362
340561
340461

€
€
€
€
€
€
€
€
€

340662
340661
340762
340761
340763
340862
340961.A
340961.B
340961.C
341061
341161

€ 10,50
€ 6,40
€ 3,20
€ 3,20
€ 6,40
€ 10,50
€ 6,30
€ 6,30
€ 6,30
€ 6,40
€ 6,40

Basisassortiment
Beatrix 1 (1 postzegelvel van 10) logo PostNL
Beatrix 2 (1 postzegelvel van 5) Logo PostNL
Liefde (1 postzegelvel 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

303101
303102
301162
306662
306661
304302

€
€
€
€
€
€

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

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

52,50
6,40
3,20
3,20
6,40
3,20
3,20
6,40
12,80

Postzegelmapjes 2013
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

Bestelnr Prijs

330780
330781
330782
330880
330881
330380
331080
331180
331181
331280
331281
330585

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

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

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
Nr. 502 Mooi Nederland 2014: Verzamelvel
Nr. 503a 10 x Oranje op het WK voetbal
Nr. 503b 10 x Oranje op het WK voetbal
Nr. 504 Persoonlijke Postzegel Mauritshuis
Nr. 505 Grenzeloos Nederland 2014: Japan
Nr. 506 12.5 jaar Koninklijk huwelijk
Nr. 507a UNESCO Werelderfgoed Nederland
Nr. 507b UNESCO Werelderfgoed Nederland

344380
346780
346781
340280
340281
340480
340580

€
€
€
€
€
€
€

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

340680
340681
340682
340780
340781
340782
340880
340980
341080
341180
341181

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

5,25
4,89
3,61
4,25
4,89
3,61
5,25
7,35
4,25
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

€
€
€
€
€
€

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

Prestigeboekjes 2014
Nr. 50 Klassiekers uit het Louwman museum
Nr. 51 Orchideeën van het Gerendal
Nr. 52 Mooi Nederland
Nr. 53 UNESCO Werelderfgoed Nederland

340211
340611
340711
341111

€
€
€
€

12,45
12,45
12,45
12,45

Eerstedagenvelop 2013
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

330750
330751
330752
330357
330850
330851
331057
331157
331152
331257
330559

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

6,13
4,63
9,13
3,88
6,13
4,63
2,10
8,38
5,38
2,05
4,63

344357
346750
346751
346752
340250
340251
340557
340457

€
€
€
€
€
€
€
€

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

340650
340651
340652

€ 4,53
€ 6,68
€ 5,08

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

ASSORTIMENT
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Nr. 695 Mooi Nederland 2014: Verzamelvel
Nr. 696a 10 x Oranje op het WK voetbal
Nr. 696b 10 x Oranje op het WK voetbal
Nr. 697 Persoonlijke Postzegel Mauritshuis
Nr. 698 Grenzeloos Nederland 2014: Japan
Nr. 699 12.5 jaar Koninklijk huwelijk
Nr. 700a UNESCO Werelderfgoed Nederland
Nr. 700b UNESCO Werelderfgoed Nederland

Bestelnr Prijs
340750 € 5,88
340751 € 6,68
340752 € 5,08
340857 € 3,19
340957 € 9,75
341057 € 5,70
341150 € 6,68
341151 € 5,08

Persoonlijke postzegelboekjes
Persoonlijk postzegelboekje Erasmus Universiteit
Persoonlijk postzegelboekje 40 jaar Postaumaat

730214
730207

€ 12,45
€ 5,21

730175

€ 9,95

730177

€ 9,95

730229

€ 9,95

740025
740001
740009
740010
740011
740012
740013
740020
740021
740022
740037
740044
740042
740051

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

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

740034
740048
740036
740033
740049

€
€
€
€
€

5,25
5,25
5,25
5,25
5,25

740035

€ 5,25

740047

€ 5,25

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 2014 nr. 1
Postzegelvel Paparazzo 2014 nr. 2
Postzegelvel Paparazzo 2014 nr. 3
Postzegelvel stripfiguur Paparazzo 2014 nr. 4
Postzegelvel stripfiguur Paparazzo 2014 nr. 5
Postzegelvel stripfiguur Paparazzo 2014 nr. 6
Postzegelvel Kikker is kikker
Postzegelvel Kikker is verliefd
Postzegelvel Kikker vindt een vriendje
Postzegelvel Kikker is een held
Postzegelvel Kikker en een heel bijzondere dag
Postzegelvel Kikker en haas
Postzegelvel Jersey Boys
Postzegelvel Mauritshuis: Ambrosius Bosschaert de Oude.
Vaas met bloemen in een venster
Postzegelvel Mauritshuis: Carel Fabritius. Het puttertje
Postzegelvel Mauritshuis: Frans Hals. Lachende jongen
Postzegelvel Mauritshuis: Paulus Potter. De stier
Postzegelvel Mauritshuis: Rembrandt van Rijn. Zelfportret
Postzegelvel Mauritshuis: Peter Paul Rubens.
Oude vrouw en jongen met kaarsen
Postzegelvel Mauritshuis: Johannes Vermeer.
Gezicht op Delft
Postzegelvel Mauritshuis: Johannes Vermeer.
Meisje met de parel
Zilveren 3D postzegel prinses Beatrix en koning
Willem-Alexander

740046

€ 5,25

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

340161

€ 6,40

340363

€ 6,40

Postzak Shopper
Postzak Placemats
Postzak notitieboekje

Bestelnr Prijs
730221 € 89,95
740030 € 14,95
740029 € 18,95

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

730223
730224

€ 29,90
€ 29,90

Colofon

Collect 80 (zomer 2014)
is een uitgave van Koninklijke PostNL BV
Redactie Collect
16e verdieping, Postbus 30250, 2500 GG Den Haag
Adreswijzigingen en bestellingen
PostNL Collect Club, Postbus 30051,
9700 RN Groningen
Telefoon: 088 86 89 900,
Internet: www.collectclub.nl
Uitgever
Koninklijke PostNL BV
Redactie, vormgeving en productie
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!

Persoonlijke Themapostzegels
Postzegelvel Persoonlijke Postzegels 2014:
Vuurtoren Marken. Met gratis bewaarblad
Postzegelvel Persoonlijke Postzegels 2014:
Vuurtoren Texel. Met gratis bewaarblad
Postzegelvel Persoonlijke Postzegels 2014:
Vuurtoren Brandaris. Met gratis bewaarblad
Postzegelvel Persoonlijke Postzegels 2014:
Vuurtoren Westerlicht. Met gratis bewaarblad

340861

€ 6,40

340562

€ 6,40

Diversen
Port Betaald Attentiezegels Bloemen
Postzak Schoudertas
Cadeaubox Koningin Beatrix
Postzak Weekendtas LxBxH: 60x31x31 cm
Postzak kussen
Postzak etui
Postzak sleutelhanger
Postzak Kookschort
Postzak Pannenlappen
Postzak I-pad hoes

720070
720121
730166
720122
730147
730146
730148
730197
730198
730216

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

• 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 80 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 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

C80

PostNL
Port betaald
Port payé
Pays-Bas

U ontvangt de Jaarcollecties en
Jaarboeken aan het einde van
het jaar. De Persoonlijke Post
zegelabonnementen 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: ......................................................................

Geb. datum: ......../......../........... E-mailadres: ..........................................................
   
IBAN-nummer:

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
___ J aarboek Nederlandse Postzegels inclusieF
postzegels
___ J aarboek Nederlandse Postzegels exclusief
postzegels

Postzegels
___ Postzegelserie Zoogdieren
___ Postzegelserie Koninklijke Echtparen
___ Postzegelserie strip Paparazzo
___ Postzegelserie Vuurtorens
___ Postzegelserie Janneke Brinkman /
Ouderenfonds
___ 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
Liever
telefonisch
bestellen?
Bel
088 86 89 90
0

gratis

Totaal:

€……...............
		

C80

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: ......................................................................

Geb. datum: ......../......../........... E-mailadres: ..........................................................
   
IBAN-nummer:

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.

Spaarkaart +
(Ik bestel voor € 60,- aan
					
spaarzegels
postzegeLproducten/munten

						

bestelnummer
Product				Prijs	Aantal	
Bedrag
……………...................
………...................................................................
€……........... ……........... €……............…
……………...................
………...................................................................
€……........... ……........... €……...............
……………...................
………...................................................................
€……........... ……........... €……............…
……………...................
………...................................................................
€……........... ……........... €……............…
……………...................
………...................................................................
€……........... ……........... €……............…
……………...................
………...................................................................
€……........... ……........... €……............…
……………...................
………...................................................................
€……........... ……........... €……............…
……………...................
………...................................................................
€……........... ……........... €……............…
……………...................
………...................................................................
€……........... ……........... €……............…
……………...................
………...................................................................
€……........... ……........... €……............…
……………...................
………...................................................................
€……........... ……........... €……............…
								€……...............
(Sub)totaal:

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

