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prachtige cadeaus
Speciaal voor Collect-lezers

gratis postset beroepen en
ambachten van rien poortvliet
Bij uw bestelling*

Rien Poortvliet (19321995) was een ‘tekenend verteller’: zijn schilderijen, tekeningen en aquarellen hebben geen uitleg nodig.
Hij stamde uit een boerengeslacht en wist als geen ander in zijn tekeningen de traditionele beroepen en ambachten te treffen.
PostNL geeft dit jaar drie postsets over deze kunstenaar uit. De eerste postset ging over paarden en pony’s. De tweede, die u
bij uw bestelling uit deze Collect cadeau krijgt, gaat over deze oude beroepen en ambachten. De derde set laat wintertaferelen zien.
Dus bestel snel en ontvang deze unieke tweede set over beroepen en ambachten met drie kaarten en een postzegelvel met
drie postzegels met daarop een bijzonder stempel. Spaar ze alle drie. * OP=OP

gratis Spaarzegel
profIteer Nu VAN
DeZe cADeAuS eN
beSteL SNeL!

Bij uw bestelling vanaf € 60,-*

PostNL gaat door met de succesvolle
spaaractie. Bij uw bestelling van € 60, of meer

* Uit Collect 81 kunt u online, telefo

krijgt u ook nu weer een spaarzegel. Een

nisch of schriftelijk bestellen. Bij uw

volle spaarkaart levert u een cheque ter waarde

bestelling ontvangt u gratis de postset

van € 25, op. Daarmee kunt u producten

Beroepen en ambachten van Rien

bestellen bij uitgeverij DAVO, bekend om

Poortvliet. Bestelt u voor € 60, of
meer aan postzegels, munten
en/of postzegelproducten dan krijgt
u ook een spaarzegel.

haar postzegelalbums en vele andere
filatelistische producten waaronder de
nieuwe zelfklevende klemstroken.
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rinus Hagenaars heeft een nieuwe uitdaging gevonden

Nieuws, agenda en service

Nieuwe website Collect Club

Postzegels maken, kopen, ruilen, zoeken en tellen

Nieuwe collector’s items

Win de dvd-box 175 jaar Spoor

postzegels zijn er
voor iedereen

Met de zomer achter de rug, is de tijd gekomen om
uw albums tevoorschijn te halen. We hebben namelijk
weer een prachtige selectie postzegeluitgiften voor
u in petto. Zoals bekend is september de maand van
de Kinderpostzegels, ditmaal in samenwerking met
het Rijksmuseum. De schoolkinderen staan vanaf
24 september bij u voor de deur. Enkele weken later,
op 17 oktober, vieren we de Dag van de Postzegel.
Ter gelegenheid daarvan brengen we een mooi
postzegelvel uit dat teruggrijpt op de sierlijke
cijferpostzegels uit 1946. Hebt u een thema
verzameling over treinen, vergeet dan niet om
8 september in uw agenda te omcirkelen. Op die dag
verschijnt een uniek postzegelvel in het kader van
175 jaar spoorwegen in Nederland. Natuurlijk verge
ten we ook de jongere doelgroep niet, want postzegels
zijn er voor iedereen. Voor het eerst krijgen vijf
beroemde Nederlandse dj’s hun eigen postzegel.
Zo laten we opnieuw zien dat postzegels van alle
tijden zijn, of u nu een verwoed verzamelaar bent
of gewoon een muziekliefhebber die graag zo’n

VoLgeNDe Keer IN coLLect* o.A:

Decemberzegels 2014
en Mooi Nederland 2015.

*COLLECT 82 VErSCHIJNT IN DE WEEK VAN 10 NOVEMBEr 2014.

kunstwerkje in zijn bezit heeft. En laten we niet
vergeten dat post versturen extra leuk is als je er
een bijzondere postzegel op plakt!

Barry Husman
DIrECTEur CONSuMENT & KLEINZAKELIJK
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175 jaar Spoorwegen in Nederland

Een collage van trein
8 september 2014

Liefhebbers van treinen kunnen een
nieuw hoofdstuk aan hun verzameling
toevoegen. Het postzegelvel 175 jaar
Spoorwegen in Nederland is een
eerbetoon aan de wereld van het spoor.

H

et spoor is een van de

de opnamen van de infra

populairste thema’s

structuur. Van PostNL kreeg

voor verzamelaars, met

De Vringer alle vrijheid om beel

treinstellen en locomotieven als

den te kiezen. “Van vroeger en

mooiste verzamelobjecten.

nu is er zoveel mooi beeld”, zegt

Voor hen zal het nieuwe post

hij. “Zoals de ijzersterke logo’s

zegelvel gewild zijn. De aanlei

van de NS, oud en nieuw. De

ding is relevant: de spoorwegen

stationsklokken, oud en nieuw.

in Nederland bestaan namelijk

En datzelfde geldt voor de

175 jaar. In 1839 nam de

stationsgebouwen en de

Hollandsche IJzeren Spoorweg

treinstellen. Van een gravure

Maatschappij (HIJSM) de aller

van de stoomtrein tot de aller

eerste spoorlijn in Nederland in

nieuwste Sprinter Lighttrain.

gebruik, tussen Amsterdam en

Al die beelden heb ik gebruikt

Haarlem. In 1885 lag er al 2.610

om een mooi gevuld velletje

kilometer spoor. In 1939 brachten

te maken.”

de posterijen ook al een post
zegelvel uit ter ere van het spoor,
dat toen honderd jaar werd.

Van stoomtrein tot
Sprinter

Nieuws ontdekken

De oudste afbeelding op het
postzegelvel is een gravure van

De trein is niet meer weg te denken
uit het Nederlandse landschap.

een stukje spoorlijn tussen Delft
en Rotterdam uit 1847; op de

“Collages bieden de kijker de

van de nieuwe stations in

Voor deze editie maakte

meest recente staan de nieuwe

mogelijkheid steeds weer iets

Arnhem en Rotterdam.”

Wout de Vringer een mooie

spoorwegstations in Arnhem en

te ontdekken. Van de twee

collage van beelden van treinen,

Rotterdam. De beelden lopen

oude treintjes op het tegel

locomotieven, emplacementen,

door op andere postzegels, op

tableau uit station Haarlem tot

NS-logo’s, spoorseinen, stations

de tabs en op de velranden.

de prachtige architectuurlijnen

klokken, bestemmingsaandui

Daardoor bestaat elke losse

dingen, een dienstregeling,

postzegel uit een kleine collage.

treinkaartje, spoorbrug en oude

De aanpak van Wout verraadt

en nieuwe spoorwegstations.

zijn voorliefde voor het werk

Deze beelden zijn gelaagd

van Piet Zwart en de Russische

aangebracht, bovenop gestileer

constructivisten.

Intercity van links

Voor het groeperen van alle
beelden nam Wout de tijd.

Een dynamisch postzegelvel
met veel verleden en heden
van het spoor

NIeuWe uItgIfteN 5

en spoor

treinen zijn boeiend voor jong en oud.

Er waren veel aanpassingen

van het emplacement. Natuurlijk

daardoor niet vreemd. “Maar

oubolligheid of verlangen naar

nodig om alles mooi op elkaar te

is er ook naar de inhoud gekeken.

ook als ik altijd in de auto zou

vroeger. De enige nostalgie

laten aansluiten en in de juiste

De 2200locomotief is bijvoor

stappen, had ik deze postzegels

die ik mijzelf heb gepermitteerd

balans te krijgen, vertelt hij. “Zo

beeld frontaal afgebeeld om te

maar al te graag gemaakt”,

is het toepassen van het logo

komen het inspectierijtuig en

laten zien dat het hier om goe

zegt Wout. “Dit wilde ik al

van Tienertoer. Net als vele

de Intercity van links het velletje

derenvervoer gaat, terwijl de

heel lang. Vanaf het eerste

anderen heb ik zo Nederland

binnenrijden en de Hondekop

treinen voor het personenver

telefoontje stond voor mij ook

met de trein leren ontdekken.”

en de Sprinter Lighttrain van

voer schuin zijn weergegeven.”

al vast hoe het postzelgelvel er

rechts. Ook de oude en nieuwe
stationsklok verwijzen naar
elkaar, net zoals de feitelijke
en de schematische weergave

tienertoer

uit zou moeten zien en hoe ik
het zou maken. Als een collage,

Wout heeft geen rijbewijs. De

met veel verleden en heden,

wereld van het spoor is hem

veel dynamiek en vooral geen

bestel het postzegelvel

175 jaar Spoorwegen in

Nederland op pagina 17.
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technische gegevens

postZegelformaat	4x 36 x 25 mm en

1x 36 x 50 mm

Tanding		
14 ½ : 14 ½
Papier		
normaal met fosforopdruk
Gomming		
synthetisch
Soort postzegel	velletje met 5 verschillende

postzegels

Drukkleuren
geel, magenta, cyaan en zwart
Druktechniek
offset
Oplage		
3.980.000
Drukkerij		Joh. Enschede Security Print,

Haarlem

De postzegels zijn i.v.m. embargo niet afgebeeld.

Kinderpostzegels uit
het Rijksmuseum
3 november 2014

Kindertaferelen toen en nu, geschilderd en gefotografeerd. Het resultaat
is opnieuw een prachtig vel Kinderpostzegels. Vanaf 24 september kunt
u ze weer bestellen bij de schoolkinderen die bij u aan de deur komen.

H

et succes van de Kinderpostzegels

overwegingen waren de kleurstelling, de

midden staan afbeeldingen van ezeltje

met de prinsesjes van Oranje (2012)

spreiding in de tijd en het onderwerp. Met

rijden op het strand en van een meisje dat

en Anton Corbijns kinderfoto’s uit

enige fantasie is in elk tafereel wel een leer

bij het pianospelen afgeleid wordt door

Ethiopië (2013) was niet gemakkelijk te

aspect te ontdekken. Dat sluit aan op het

haar broertjes. Op de velrand de logo’s van

overtreffen. Toch legt PostNL de lat opnieuw

motto van Stichting Kinderpostzegels

PostNL en de Stichting Kinderpostzegels.

hoog met de editie 2014. Op het velletje

Nederland: laat kinderen leren. Leren

Ook is hier het motto van de

Kinderpostzegels 2014 staan vijf kunst

geldt ook voor het kijken naar kunst.”

Kinderpostzegels (‘laat kinderen leren’)

werken uit de collectie van het Rijksmuseum.
“Een van de eerste criteria bij de selectie

Aan het strand

opgenomen, naast een oproep van het
Rijksmuseum om op hun website eigen

De postzegel rechts op het postzegelvel

collecties samen te stellen. Voor de typo

Rijksmuseum was, dat het beeld geen

toont een zwart-witfoto van een skater in

grafie is de Neuzeit S (Linotype-Hell AG,

kracht mocht verliezen op postzegel

het Vondelpark. Die is twee keer zo groot als

1966) als lettertype gebruikt. Het jaartal,

formaat”, aldus Julius Vermeulen. Hij is

de andere vier postzegels. Op de twee post

de naam Kinderpostzegels en de toeslag

adviseur visuele communicatie van PostNL.

zegels links zien we spelende kinderen op

op de postzegels zijn diagonaal geplaatst,

“Veel schilderijen, de meeste van vóór 1900,

het strand en een liggend meisje in een

de tariefsaanduiding en de sorteerhaak

zijn te donker om klein te gebruiken. Andere

witte kimono. Op de twee postzegels in het

horizontaal.

uit de 600.000 kunstwerken van het

NIeuWe uItgIfteN 7

Hommage aan
een deftig cijfer
17 oKtober 2014

Dit jaar eert de Dag van de postzegel een
ontwerp van vroeger. De cijferzegels uit de
jaren 1946-1962 inspireerden Ingmar Birza
tot een al even tijdloos ontwerp.

I

edere verzamelaar kent de cijferzegels van Jan van
Krimpen uit de naoorlogse jaren. De deftige cijfers
die de waarde van de postzegel aanduiden, staan

op ieders netvlies en sieren menig postzegelalbum.
Karakteristiek zijn de zwierige en symmetrisch opge
bouwde arabesken (slingers) die uit de letters van de
landsaanduiding komen (Nederland, NieuwGuinea,
Antillen en Suriname). Het door Ingmar Birza ontwor
pen postzegelvel Dag van de Postzegel 2014 borduurt
voort op die arabesken.

Arabesken

Voor het nieuwe ontwerp draaide Birza de arabesken
met 90 graden; deze lopen nu over de gehele breedte
van elke postzegel, waarbij ze met de typografie van
Nederland en de tariefsaanduiding 1 zijn verweven.
Linksonder staat de reden van uitgifte in blokvorm,
met daarnaast vier verspringende Van Krimpen
postzegels die het jaartal (2014) vormen. Op de vel
randen keren de Van Krimpenarabesken terug. Ook
voor de uitgiftedatum en het artikelnummer zijn Van
Krimpenpostzegels gebruikt, met hetzelfde kleuren
spel en hoogteverschil, en dezelfde overlapping. Voor

postZegelformaat
tanding
papier
gomming
soort postZegel
drukkleuren
druktechniek
oplage
ontWerp
drukkerij

tecHNIScHe gegeVeNS
30 x 40 mm
14 ½ : 14 ½
normaal met fosforopdruk
synthetisch
vel met 10 gelijke postzegels
geel, magenta, cyaan en zwart
offset
80.000 velletjes
Birza Design, Deventer
Joh. Enschedé Security Print,
Haarlem

de typografie gebruikte Ingmar Birza een lettertype
van Van Krimpen zelf, de Spectrum uit 1952.

Klassiek

ten ontwerp van de cijferzegels van Jan van Krimpen”,
aldus Birza. “Voor filatelisten zijn het echte iconen, in
klassieke stijl ontworpen, compleet gevuld, met een

Ingmar Birza ontwierp eerder al twee postzegelvellen

omzoomd kader en een groot kleurenpalet voor de

voor de Dag van de Postzegel. In 2012 hanteerde hij

verschillende waarden. Van Krimpen liet zich door

een drukproef als uitgangspunt, in 2013 een schets,

traditie inspireren en zijn stijl van ontwerpen past ook

nu de hele postzegel. “Dat past ook wel bij het geslo

bij die tijd, net na de Tweede Wereldoorlog.”

postzegelvel Dag van
de postzegel 2014:

zwierige en symmetrisch opgebouwde
arabesken.

De cijferzegels
van Jan van
Krimpen uit
de jaren 19461962 in een
nieuw jasje
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Vijf beroemde Nederlandse dj’s

Wereldsterren met
6 oKtober 2014

Nederlandse dj’s doen het heel
goed op het wereldtoneel. mark
Klaverstijn en paul du boisreymond van bureau machine
ontwierpen een ﬂitsend postzegelvel met daarop vijf wereldberoemde, Nederlandse dj’s.
mArK eN pAuL, WAt HebbeN JuLLIe
gemeeN met Het oNDerWerp VAN DIt
poStZegeLVeL?

“Nou, wij doen veel voor onafhankelijke dj’s, produ
centen en platenmaatschappijen. Maar dat is toch
wel een andere wereld dan die van de dj’s die we
op dit velletje hebben afgebeeld. De vijf geportret
teerden dj’s zitten internationaal aan de top, trekken
ontzettend veel publiek en zetten veel geld om.
Dus waarom zouden wij niet een goed ontwerp
kunnen maken van iets commercieels? Natuurlijk
kunnen we dat – we zien daar juist de lol van in.”

Hoe ZIJN JuLLIe te WerK gegAAN?

WAt WAreN De StruIKeLbLoKKeN?

“Het vinden van de foto’s was niet eenvoudig. Het
liefst hadden wij een aparte fotoshoot georganiseerd,

“Voor ons was direct duidelijk dat we kleurrijke post

maar dat is lastig te realiseren. De foto van een van de

zegels wilden maken met centraal daarin de portretten

dj’s bleek heel geschikt voor ons doel en was dus ons

van de dj’s. Daarnaast wilden we de kenmerkende

ijkpunt. We zochten foto’s met hetzelfde standpunt.

sfeer van een dance event laten zien. Een gewoon

Toen we die eenmaal hadden gevonden en aangepast,

portret is niet zo ongewoon als wat wij ervan hebben

bewerkten we de beelden tot illustraties door inkleu

gemaakt. Elke postzegel heeft een ‘zuigend middel

ringen toe te voegen en details weg te halen. Zo

punt’ waardoor je blik naar het midden wordt getrok

maakten we van bestaande foto’s nieuw werk.”

ken. Net zoals de dj op een dance event in het middel
punt staat. We hebben elke dj zijn eigen kleurenpalet
en lichteffecten gegeven en staan de dj’s op het

WAArom KoZeN JuLLIe Voor portretteN?

“Normaal doen we weinig met portretten. In dit geval

postzegelvelletje gebroederlijk naast elkaar. Elk jaar

wel, omdat de dj’s zijn uitgegroeid tot echte iconen – zij

is het weer de vraag wie waar op de internationale

zijn de muziek geworden. Zo ontstonden deze bizarre

ranglijst staat. Op het postzegelvel telt dat niet, daar

lichtportretten, tegen een warme en kleurrijke achter

staat elke dj op nummer 1 en daar helpt de 1 van

grond. Het is me ook wat, om in staat te zijn in je eentje

de frankeerwaarde onbedoeld ook aan mee.”

een gigantisch stadion tot een kookpunt te brengen.

paul du bois-reymond (l) en
mark Klaverstijn doen veel
voor en met muziek.

profIeL 9

frankeerwaarde
onder andere platen vormen de

inspiratiebron voor het ontwerp.

postZegelformaat
tanding
papier
gomming
soort postZegel

bij ontwerpbureau machine ging men

aan de slag met bestaand beeld van

drukkleuren
druktechniek
oplage
ontWerper
drukkerij

tecHNIScHe gegeVeNS
25 x 36 mm
14 ½ : 14 ½
normaal met fosforopdruk
synthetisch
velletje met 2x5 verschillende
postzegels
geel, magenta, cyaan en zwart
offset
325.000 velletjes
Machine, Amsterdam
Cartor Security Printing,
Frankrijk

de dj’s, maar het vinden van de juiste
foto’s was niet eenvoudig.

Vandaar de stuwende muziek die ze maken. De licht
effecten zijn essentieel omdat ze met hun laptop op

We vertalen muziek in beelden.

treden, anders zou het te statisch zijn. Dat is ook de
reden dat er theatrale effecten worden toegevoegd
om er een imponerende performance van te maken.”

WAt VINDeN JuLLIe VAN Het reSuLtAAt?
“Het past in onze stijl, we doen veel voor en met

muziek en het vertalen daarvan in beelden. Vaak is
dat uitbundig, omdat muziek enthousiasme oproept.
Vandaar ook het rijke kleurgebruik – de hele regen
boog zit er wel in. En het is één geheel. Een losse
postzegel mag nooit mooier dan het hele vel zijn en
het hele vel mag nooit mooier zijn dan een losse
postzegel. Daarin zijn we geslaagd.”
tip: Scan de postzegels met de cee App (gratis te
downloaden in de App Store en google play) en

luister naar vijf fragmenten van recente tracks van
deze dj’s.

10 NIeuWe uItgIfteN

treinen op het spoor
8 September 2014

Het postzegelvel 175 jaar Spoorwegen in Nederland
vertegenwoordigt een belangrijk hoofdstuk in de
vaderlandse geschiedenis. De trein en het spoor
droegen bij aan de dynamiek van Nederland.

postZegelformaat
tanding
papier
gomming
soort postZegel
drukkleuren
druktechniek
oplage
ontWerper
drukkerij

D

e opening van de spoorlijn Amsterdam
Haarlem in 1839 had aanvankelijk geen

tecHNIScHe gegeVeNS
36 x 25 mm
14 ½ : 14 ½
normaal met fosforopdruk
synthetisch
vel met 10 verschillende
postzegels
geel, magenta, cyaan, zwart
en goud
offset
179.000 velletjes
Wout de Vringer
Cartor Security Printing,
Frankrijk

sneeuwbaleffect. In 1860 lag er pas

325 kilometer spoor. De regering wilde meer snelheid
en besloot een staatsspoorwegnet aan te leggen.
Daartoe werd de Maatschappij tot Exploitatie van
Staatsspoorwegen (SS) opgericht. Dat had het ge
wenste effect: in 1885 lag er al 2.610 kilometer spoor.
Mede onder invloed van de Eerste Wereldoorlog
kregen de spoorwegen nationale betekenis. Om
alle uithoeken van het land met elkaar te verbinden
was een goede dienstregeling nodig, en dus werd
samenwerking belangrijk. De SS en de Hollandsche
IJzeren Spoorweg Maatschappij (HIJSM), die de
eerste spoorlijn had gelegd, gingen vanaf 1917
samenwerken onder de naam Nederlandsche
Spoorwegen (NS).

Herkenning

De symbolen die bij deze geschiedenis horen, zijn
alle terug te vinden op het postzegelvel 175 jaar
Spoorwegen in Nederland. Ze zijn te zien in een
treffende collage, terwijl elke losse postzegel ook
weer een collage is van twee tot soms vijf beelden.
Ontwerper Wout de Vringer kreeg de vrije hand bij het
kiezen van beelden. Voorwaarde was wel dat
zowel de NS (vervoer van reizigers) als ProRail
(beheer van het spoor) zich erin dienden te herken

Verantwoording beelden postzegels Waarde 1:

nen. “Dus enerzijds de treinen en alles wat daarbij

Treinstel NS 20 (Kameel) / NS-Locserie 2200, Station

hoort”, aldus De Vringer, “en anderzijds de rails, de sei

Arnhem © Ronald Tilleman, Den Haag, Station

nen, de stations, de emplacementen. Er zijn zo veel

Haarlem, NS 386 (Hondekop), Spoorbrug De Hef /

objecten waaruit je kunt kiezen. Al die beelden heb

Rotterdam, logo Tienertoer, Intercitymaterieel (ICM),

ik gebruikt om een mooi gevuld postzegelvelletje

Station Rotterdam Centraal, logo’s NS oud en nieuw,

te maken.”

Sprinter Lighttrain (SLT)

mIJN poStZegeL & IK 11

De postzegelverzamelingen van
rinus Hagenaars (78) uit Haarlem
zijn nagenoeg compleet. Dat betekent
niet dat hij klaar is. In Persoonlijke
Postzegels heeft hij een nieuwe uitdaging gevonden – en hij hoopt dat
jongeren zijn voorbeeld volgen.
u bent bestuurslid van een postzegelvereniging. melden zich daar ook jongere
verzamelaars aan?

“Te weinig. De leeftijd van onze leden is hoog en het
ledenaantal neemt niet toe. Toch zie ik veel mogelijk
heden in de Persoonlijke Postzegels. Er komen populaire
thema’s op de markt die heel geschikt zijn voor jonge
mensen, zoals over artiesten, muziek en voetbal. Ik ben
die postzegels ook gaan verzamelen, omdat ik zo’n beetje
klaar ben met mijn thema’s Nederland, Indonesië, Spanje
en het supersonische vliegtuig Concorde. Ik heb inmiddels
zo’n 2500 Persoonlijke Postzegels, niet over één thema,
maar alles door elkaar.”

Wat is er zo aantrekkelijk aan persoonlijke
postzegels?

“Die postzegels bieden veel mogelijkheden om thema
tisch te verzamelen. Voor mensen als ik, die eigenlijk niks
meer te sparen hebben, is dat een uitgelezen kans om
opnieuw te beginnen. Ik maak zelf de albumbladen. Bij
elke postzegel, bijvoorbeeld met een molen of vuurtoren
erop, zoek ik specifieke informatie, zoals waar die molen
staat en uit welk jaar hij dateert. Dat schrijf ik op en plak
ik dan onder de postzegel. Zo ontstaat een soort geschie
denisboek. Het is erg leuk om op internet op zoek te gaan
naar de achtergrond van een thema, daar leer je veel
van. Wil je jonge mensen aan het postzegelen krijgen,
dan is zo’n link met de computer onmisbaar. Ze doen niet
anders! Ik vind dat PostNL dat goed begrepen heeft.”

Wat leer je van postzegels verzamelen?

“Behalve een goed tijdverdrijf is het een bron van algemene
kennis. Verzamelaars zijn nieuwsgierig en komen de kleinste

opnieuw
beginnen

rinus Hagenaars

details te weten. Zo weet ik bijvoorbeeld dat de vuurtoren
van Texel aan de Vuurtorenweg bij De Cocksdorp staat. En
wat gebeurt er niet in de wereld! Neem de landkaart van
Afrika, die is in de afgelopen dertig jaar enorm veranderd.
Je komt erachter door de postzegeluitgiften uit die landen
te bekijken. Mijn favoriete Persoonlijke Postzegels? Dat
zijn die van BZN en André Rieu, heel mooie postzegels van
artiesten die ik graag mag horen.”

ook meedoen? Wilt u ook met uw postzegelverzameling in deze rubriek? Stuur dan een mailtje naar collect@postnl.nl
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Pionieren in de Lucht
Pionieren in de Lucht is een collectie van 24 verzilverde pennin
gen van beroemde vliegtuigen. De eerste vliegtuigpenning uit
deze serie is van de Fokker Spin, de eerste vliegmachine van
luchtvaartpionier Anthony Fokker. Op het bijbehorende informa
tieblad vindt u meer achtergrondinformatie. Bij deze eerste
uitgifte ontvangt u ook een Deluxebox met leuke aanbiedingen
en een gratis fotoalbum. Bij de derde zending krijgt u een voucher
voor een gratis reis naar Praag. Bij de vierde uitgifte krijgt u een
gratis bewaaralbum. De collectie Pionieren in de Lucht

is uitsluitend verkrijgbaar via een abonnement. Lees
grAtIS
reIS Ag meer in de folder bij deze Collect.
rA
NAAr pEEN
BIJ
EMENT
ABONN

persoonlijke postzegels
in the picture
Gewoonlijk vindt u in Collect een aantal pagina’s met
Persoonlijke Postzegels. Deze keer treft u ze aan in de
folder bij deze Collect. Een mooie verzameling van alle
soorten Persoonlijke Postzegels en de diverse Persoonlijke
Postzegelproducten. Zo kunt u snel zien welke postzegel
vellen nog in uw verzameling ontbreken!

KINDerpoStZegeLS
Op woensdag 24 september om 12.00 uur start de
Kinderpostzegelactie 2014. Ruim 200.000 kinderen
gaan de straat op om bestellingen op te halen. Vanaf
5 november komen de kinderen opnieuw langs om
de kaarten en postzegels af te leveren.

De drie beurspostzegel-

velletjes van poSteX 2014.

beurspostzegels
POSTEX 2014

Van 17 tot en met 19 oktober is het weer zover: POSTEX 2014.
Tijdens deze grootse postzegelshow zijn er diverse aantrekkelijke
aanbiedingen en is er weer heel veel te zien, te doen en te koop.
Zo zijn er ook dit jaar weer drie mooie beurspostzegelvelletjes ver
krijgbaar. Dit alles ter gelegenheid van deze zestiende editie van
POSTEX in de Americahal in Apeldoorn.

Kort NIeuWS 13

AgeNDA

Postzegels op televisie!
Het nieuwe tvprogramma ‘Nederland in Beeld’ op de zender NostalgieNet
besteedt aandacht aan de postzegelserie Koninklijke Echtparen. Directe

t/m 21 september 2014

aanleiding is het 12,5jarig huwelijk van koning WillemAlexander en koningin

IcoNeN VAN Het Spoor

Maxima. Daar blijft het niet bij, want in de tweede uitzending op 20 september

Expositie van Europese iconen uit de begintijd

is er aandacht voor de postzegeluitgifte Oranje in Zilver. In de derde uitzen

van de spoorwegen, in het decor van de

ding op 4 oktober staat de postzegelserie Zoogdieren centraal. De gehele

Wereldtentoonstelling van Londen in 1851.

maand september staat ook in het teken van het 175jarig bestaan van het

www.spoorwegmuseum.nl

Nederlandse spoor en de postzegels die daarvoor worden uitgebracht.
‘Nederland in Beeld’ is een coproductie van NostalgieNet en PostNL

t/m 6 oktober 2014

Collect Club. Eerste uitzending:

LANgS Het Spoor

6 september, 18.30 uur (de uit

Tentoonstelling van historische foto’s van het

zendingen worden regelmatig

Nederlandse spoor door Kees van de Meene

herhaald). Nadere informatie

(1935). www.spoorwegmuseum.nl

vindt u op www.nostalgienet.nl
Waar is NostalgieNet te vinden?
Frequenties: kanaal 312 (UPC,
Starterspakket), 150 (Ziggo,
Standaard), 174 (KPN,
Pluspakket), 120 (Delta),
32 (Canal Digitaal, familiepak
ket), Tele2 (Pluspakket), 377
(Glashart, Pluspakket), 47 (CAIW,

17 oktober 2014

delight), 139 (KBG, premium),

DAg VAN De poStZegeL / poSteX 2014

139 (CAI Harderwijk, basis), 21

Gelijktijdig met Postex 2014, het grootste filatelisti

(HSO), 377 (Fype, Pluspakket).

sche evenement van Nederland (17 t/m 19 oktober)
vindt de jaarlijkse Dag van de Postzegel plaats.
Hiervan verschijnt een postzegelvel. Zie pagina 7.
15 t/m 19 oktober 2014

De drie winnende

postzegelvellen.

AmSterDAm DANce eVeNt 2014
Vijfdaagse manifestatie over electronische pop
muziek met optredens van internationale artiesten
en dj’s op verschillende locaties in de hoofdstad.
Meer over het postzegelvel Nederlandse dj’s op
pagina 8. www.amsterdamdanceevent.nl
Hele jaar 2014
mAurItSHuIS, DeN HAAg
Na een grote renovatie zijn in
bliekstrekkers Meisje met de

Winnaars ontwerpwedstrijd

parel (Vermeer), Het puttertje

PostNL heeft naar aanleiding van de ontwerpwedstrijd ‘Ontwerp je eigen

(Fabritius, zie foto) en De Stier

Postzegel’, die tijdens de Dag van de Jeugdfilatelie werd gehouden, prachti

(Paulus Potter) op hun ver

ge ontwerpen ontvangen. Het was dan ook bijzonder lastig om uit alle

trouwde plek te zien. Eerder

creatieve inzendingen één winnaar te kiezen. Vandaar dat we drie ontwerpen

dit jaar verscheen een Persoonlijke Postzegel van

hebben gekozen en er dus drie winnaars zijn: Alexandra, Vigo en Tim. In

het Mauritshuis. www.mauritshuis.nl

oktober ontmoet Herna Verhagen, CEO PostNL de drie winnaars en ont

het Mauritshuis weer de pu

vangen zij de door henzelf ontworpen ‘echte’ (Persoonlijke) Postzegels!
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Vernieuwde
Collectclub.nl biedt
meer gemak
Het is eenvoudiger vinden wat je zoekt op
de vernieuwde bestelsite www.collectclub.nl.
De navigatiestructuur is verbeterd. Ook is elk
postzegelproduct beter te bekijken en voorzien
van een uitgebreide beschrijving.

“H

et was tijd om Collectclub.nl een opfrisbeurt te geven”, ver
telt Sacha van Hoorn, marktmanager Verzamelmarkt van
PostNL. “In de loop van de jaren bleven de mogelijkheden

achter bij andere bestelsites. Ook sloot het ontwerp niet meer aan
bij de website van PostNL, die recent vernieuwd is. We hebben uit
gebreid de tijd genomen om een plan te maken. Er is een project
team geformeerd, dat goed heeft geluisterd naar de wensen van
onze klanten. Die klanten hebben hun wensen kenbaar gemaakt in
een gebruikersgroep, die ook de eerste concepten mocht testen.
Alle suggesties zijn gewogen en beoordeeld.”

Zoeken op thema

Makkelijk navigeren

Sacha erkent, dat het misschien even wennen zal zijn om je weg op
nieuw te vinden. “Maar het navigeren is vanzelfsprekender geworden,

Het resultaat mag er zijn. De vernieuwde bestelsite ziet er fris uit.

dat gaat dus eigenlijk vanzelf. Je zult niet snel meer verdwalen. En

De belangrijkste veranderingen zijn de indeling, navigatie en be

voor het gemak vind je op de homepage altijd een vaste kolom met

schikbaarheid van informatie. De homepage toont nu recent uitge

alle postzegeluitgiften en afgeleide producten, zoals Persoonlijke

geven postzegels, afgeleide producten, maar ook een thematische

Postzegels.” Hoewel u ook nog altijd bestellingen kunt plaatsen met

indeling van de postzegels in bijv. Flora & Fauna, Koninklijk huis en

de bestelbon op de achterzijde van Collect, is online bestellen een

Kunst & Cultuur. Een stuk logischer, volgens Sacha. “Neem het post

praktisch alternatief. Zo kunt u zich ook als u in het buitenland

zegelvel 100 jaar Burgers’ Zoo; dat staat nu onder ‘flora en fauna’.

woont, op uw gemak oriënteren op het aanbod, gewoon achter uw

Precies waar je dat zou verwachten. Je zult sneller vinden wat je

computer of tablet. Voor de anderstaligen is het postzegelnieuws

zoekt, want als liefhebber ben je bij voorbaat al in thema’s

op Collectclub.nl ook in het Engels en Duits te lezen.

geïnteresseerd.” Van elke uitgifte is bovendien een uitgebreide
beschrijving te lezen. Ook kun je de afbeeldingen vergroten, zodat
je elk ontwerp, tanding, velrand of sorteerhaakje rustig kunt bekijken.
“Beter beeld en extra achtergrondinformatie zijn een aanwinst,
want voor deze hobby is niets zo belangrijk als de details.”

Bij het ter perse gaan van deze Collect was niet bekend of de

nieuwe website al definitief online zou zijn. Mocht dit nog niet
het geval zijn, dan wordt er alles aan gedaan om dit zo snel
mogelijk te realiseren.
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Impressie van de verzamel-

POSTEX 2014:
voor ieder wat wils
POSTEX staat bekend om zijn vertier voor jong en oud.
Postzegels maken, kopen, ruilen, zoeken en tellen: alles kan
op deze grootse postzegelshow. Op 17, 18 en 19 oktober
bent u van harte welkom bij de 16e POSTEX in de
Americahal in Apeldoorn.

P

beurs POSTEX.

Verenigingen met
een specialisatie

Op POSTEX maakt u ook kennis met
de volgende gespecialiseerde
verenigingen:
• Zuid West Pacific
• L andelijke Vereniging van

OSTEX 2014 biedt wederom een
actief kijk- en doeprogramma. Dat
betekent onder meer jeugdfilatelie,

• Maak uw eigen Persoonlijke Postzegel
vanaf slechts € 8,95 per vel.
• Bij elke aankoop een gratis kaart met

handelarenstands, promotiestands van

Groeten van POSTEX. Gratis te versturen

gespecialiseerde filatelistenverenigingen,

via de stand van PostNL.

Aantekenstrookjesverzamelaars
• Studiegroep Zwitserland
• Filatelistenvereniging Gabriël
•N
 ederlandse Vereniging voor
Thematische Filatelie

bijzondere wedstrijd- en promotietentoon

• Gratis tijdens POSTEX 2014 bij besteding

stellingen en gratis taxaties van verzamelin

van € 60,- of meer: een postset met drie

•N
 ederlandse Academie voor

gen en losse postzegels. Bovendien mogen

kaarten en drie postzegels met daarop

alle betalende bezoekers weer gratis post

een bijzondere stempel.

•V
 er. voor Tsjecho-Slowakije Filatelie

zegels zoeken uit de befaamde
postzegelberg.

PostNL-acties

Natuurlijk is PostNL met een grote stand
aanwezig. Daar vindt u aantrekkelijke pro
ducten en aanbiedingen:
• Postzegels Dag van de Postzegel,
dit jaar op 17 oktober.
• Postzegelvel Dag van de Postzegel plus
het Prestigeboekje, van € 18,95 voor
slechts € 14,95.
• Beurspostzegels. Twee setjes van drie
beurspostzegels, van € 18,- voor maar € 15,-!

• Bij besteding van € 60,- of meer een

• Studiegroep Frankrijk
Filatelie
•V
 er. voor USA & Canada Filatelie

spaarkaart en gratis spaarzegel

•N
 ederlandse Vereniging van

(zie ook pag 2 van deze Collect).

Postzegel Verzamelaars van

• Betaling aan de stand van PostNL is
mogelijk met pin.

Waar moet u zijn?

POSTEX 2014, 17 t/m 19 oktober 2014.
Americahal, Laan van Erica 50, Apeldoorn.
Openingstijden: 10.00 tot 17.00 uur/16.00
uur (zondag).
Toegang: € 5,- p.p. (jeugd t/m 17 jaar: gratis).
Parkeren is gratis.
Zie ook www.postex.nl

het Vorstendom Liechtenstein
• Dai Nippon

Jubilarissen

• Nederlandse Vereniging voor
Fiscale Filatelie
•N
 ederlandse Filatelisten Vereniging
Skandinavië
•D
 e Vliegende Hollander met
de Dag van de Aerofilatelie

16 muNteN

DubbeLportret trILogIe

Alle dubbelportret herdenkingsmunten met koningin
beatrix nu in één koop! ter gelegenheid van de troonswisseling van koningin Juliana en prinses beatrix in
1980 verscheen het eerste dubbelportret. In 2013
gebeurde hetzelfde nadat koningin beatrix haar aftreden
had bekendgemaakt, en kwam zij samen met koning
Willem-Alexander op een herdenkingsmunt. De derde
herdenkingsmunt is uniek: nooit eerder werd er ná een
troonswisseling een munt uitgegeven met een dubbelportret van de huidige vorst en zijn voorganger.
NOMINALE WAARDE: 1 GULDEN 1980,
2 EURO 2013 EN 2 EURO 2014.
€ 9,95
BESTELNUMMER 740065

Zeer
frAAI

1 guLDeN WILLem III

In de serie historische guldens verschijnt, na eerder drie
verschillende Wilhelmina guldens, een 1 gulden munt
met de beeltenis van Willem III. Hoe ouder de munt is,
hoe moeilijker vindbaar. Zéker wanneer u ook nog op
zoek bent naar een goede kwaliteit. op de voorzijde staat
het borstbeeld van Koning Willem III afgebeeld.
op de tegenzijde staat het Nederlandse wapen.
GEWICHT: 10 GRAM
ZILVERGEHALTE: 94,5%
€ 69,95
BESTELNUMMER 740066

rIetVeLD VIJfJe IN KLeur

eén van de meest markante gebouwen in Nederland,
het rietveld Schröderhuis, staat op de lijst van uNeSco
Werelderfgoederen. Het markante ontwerp van gerrit
rietveld is op deze bijzondere munt afgebeeld in kleur.
een must voor elke Nederlander die onze architectuur
een warm hart toedraagt.
OPLAGE: 250 EX.
DIAMETER: 29 MM
€ 24,95
BESTELNUMMER 740067

NIeuWe uItgIfteN

175 JAAr SpoorWegeN IN NeDerLAND
uitgiftedatum 8 septemBer

SHop

poStZegeLVeL 175 JAAr
SpoorWegeN IN NeDerLAND
€ 6,40
BESTELNUMMER 341261

poStZegeLmApJe Nr. 508A
175 JAAr SpoorWegeN IN NeDerLAND
€ 4,89
BESTELNUMMER 341280

preStIgeboeKJe Nr. 54
eeN reIS Door De tIJD. 175 JAAr
SpoorWegeN IN NeDerLAND
€ 12,45
BESTELNUMMER 341211

poStZegeLmApJe Nr. 508b
175 JAAr SpoorWegeN IN NeDerLAND
€ 3,61
BESTELNUMMER 341281

eerSteDAgeNVeLop Nr. 701A
175 JAAr SpoorWegeN IN
NeDerLAND
€ 6,68
BESTELNUMMER 341250

eerSteDAgeNVeLop Nr. 701b
175 JAAr SpoorWegeN IN
NeDerLAND
€ 5,08
BESTELNUMMER 341251
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18 NIeuWe uItgIfteN

DAg VAN De poStZegeL 2014
uitgiftedatum 17 oktoBer

poStZegeLVeL
DAg VAN De poStZegeL 2014
€ 6,40
BESTELNUMMER 341461

poStZegeLmApJe Nr. 510
DAg VAN De poStZegeL 2014
€ 3,61
BESTELNUMMER 341480

preStIgeboeKJe Nr. 55
DAg VAN De poStZegeL
€ 12,45
BESTELNUMMER 341411

eerSteDAgeNVeLop Nr. 703
DAg VAN De poStZegeL 2014
€ 2,34
BESTELNUMMER 341457

NeDerLANDSe DJ’S
uitgiftedatum 6 oktoBer

SHop
I.V.m. Het embArgo op Het
beeLD VAN DeZe poStZegeL
eN proDucteN IS er eeN
ALterNAtIef beeLD gebruIKt.
poStZegeLVeL
NeDerLANDSe DJ’S
€ 6,40
BESTELNUMMER 341361
poStZegeLmApJe Nr. 509
NeDerLANDSe DJ’S
€ 4,25
BESTELNUMMER 341380
eerSteDAgeNVeLop Nr. 702
NeDerLANDSe DJ’S
€ 5,70
BESTELNUMMER 341357

KINDerpoStZegeLS 2014
uitgiftedatum 3 noVemBer

I.V.m. Het embArgo op Het
beeLD VAN DeZe poStZegeL
eN proDucteN IS er eeN
ALterNAtIef beeLD gebruIKt.
poStZegeLVeL
KINDerpoStZegeLS 2014
€ 4,80
BESTELNUMMER 341560
poStZegeLmApJe Nr. 511
KINDerpoStZegeLS 2014
€ 5,85
BESTELNUMMER 341580
eerSteDAgeNVeLop Nr.704
KINDerpoStZegeLS 2014
€ 7,88
BESTELNUMMER 341557
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20 poStZAKproDucteN

Leuk om
cadeau te
geven

poStZAK SLeuteLHANger
€ 10,95
BESTELNUMMER 730148

poStZAK etuI
€ 16,95
BESTELNUMMER 730146

poStZAK NotItIeboeKJe
200 PAG, HXB: 22X15 CM
€ 18,95
BESTELNUMMER 740029

WeeKeNDtAS poStZAK
LXBXH: 60X31X31 CM
€ 159,95
BESTELNUMMER 720122

poStZAK pANNeNLAppeN
€ 14,95
BESTELNUMMER 730198

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

ScHouDertAS poStZAK
LXBXH: 49X20X35 CM
€ 139,95
BESTELNUMMER 720121

poStZAK pLAcemAtS
HXB: 34X44 CM
WASINSTRUCTIE: 30 ºC
€ 14,95
BESTELNUMMER 740030

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

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

maat 43 al 45 por 46 heildronk 47 Europeaan 48 grootvader 50 rivier in Utrecht 51 roem
52 fooi 53 deelnemer aan een wedstrijd 54 vertrouwd 55 spinrag 57 wilde haver 58 elektrisch geladen deeltje 60 grootmoeder 61 regieaanwijzing 62 helder wit 63 bazige vrouw
65 buisje met injectievloeistof 66 persoonlijk voornaamwoord 67 jong 69 mannetjeshond
71 voorbij 72 kostbaar 73 eenmaal 75 zeegras 76 verlaagde toon 77 omroepblad 79 faam
81 in hoge mate 82 binnen 83 gewicht 84 bergplaats 86 bijwoord 88 lidwoord 89 onhartelijk 90 boomvrucht 92 kleur 94 schikking 95 deel van een meubelstuk.
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Nederlandse Spoorwegen jarig.

puZZeL 21

Maak kans op de
dvd-box 175 jaar spoor
verticaal
1 deurvak 2 rivier in Noord-Brabant 3 behoeftig 4 sportploeg 5 verstoteling 6 reeds 7 onderwijs 8 vreemde munt 9 buisverlichting 10 koningszoon 11 naad 12 ijzerhoudende
grond 13 boomsoort 14 figurant 17 klompje planten 20 op zijn kop 22 Italiaans eiland 24 rij
voertuigen 25 uitgesproken 27 deel van Azië 29 moerassig 30 kier 31 spoed 34 inrichting
van een huis 35 wandelweg 38 reukmiddel 40 dicht 41 uitbreiding 44 deel van een fietswiel 46 deelteken 49 toneelnummer 51 persoonlijkheid 56 muzieksoort 59 ongeveer 61 de
pauselijke regering 63 verkiezing 64 melkklier 66 desinfecterend middel 67 vechtsport
68 wildebeest 70 dringend 72 keukenkruid 74 tuinkamer 77 roofvogel 78 opening in het ijs
80 uiteinde van de aardas 83 romp van een molen 84 duivenhok 85 tennisterm 87 grap
89 vogel 90 Fries water 91 muzieknoot 93 noot.

kruiswoord

Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de oplossingsbalk.
1

2

3

4

5

6

15
19

20

26

7

8

16
21

23

47

48

56

49

50

stilgestaan bij de eerste spoorlijn
amsterdam-haarlem en ziet u veel

51

treinmaterieel voorbijkomen, bij-

52

voorbeeld de hondekop, de kameel

54
58

62

59

60

63

66

dubbeldekker (ddZ), komen aan
69

73

77

74

78

83
89

80

85

87

91

94

92

bod. Winkelwaarde € 19,99, zie ook
www.mixmediastore.com Wilt u
kans maken op deze bijzondere

81

86

90

70

75

79

84

zoals de recent gerenoveerde

65
68

72

71

en de arend. ook nieuwe treinen,

61

64

67

82

geschiedenis. Zo wordt er uitgebreid
42

46

57

76

men en neemt u mee door 175 jaar

36
41

53
55

bevat zowel oude als nieuwe opna-

31

45

onder de goede inzendingen verloten
deze dvd-box, bestaande uit 4 dvd’s,

25

40

44

puZZeLprIJS
14

we vijf keer de dvd-box 175 jaar spoor.

35

39

43

13

24

34

38

12

30

33

37

11

18

29

32

10

17

22
28

27

9

88
93

dvd-box? stuur uw oplossing voor
1 november 2014 naar: postnl
collect club,

95

postbus
99600, 9700

36

14

4

5

38

90

48

29

18

86

78

30

54

7

25

65

81

36

36

76

74

67

nB groningen.

86

3

43

58

25

Horizontaal 1 telefoon langs de snelweg 8 langzaam 15 begrensd gebied 16 deel van het bestek
18 lichte bedwelming 19 numero (afk.) 21 tijding 23 plaats in NoordBrabant 24 trots 25 oosters bord
spel 26 takje 28 weldadig, zacht 30 rondweg 31 persoonlijk voornaamwoord 32 azijn 33 wachthuisje
35 vacht 36 titel 37 stremsel 39 opstelling in gelid 42 vlaktemaat 43 al 45 por 46 heildronk
47 Europeaan 48 grootvader 50 rivier in Utrecht 51 roem 52 fooi 53 deelnemer aan een wedstrijd
54 vertrouwd 55 spinrag 57 wilde haver 58 elektrisch geladen deeltje 60 grootmoeder 61 regieaan
wijzing 62 helder wit 63 bazige vrouw 65 buisje met injectievloeistof 66 persoonlijk voornaamwoord
67 jong 69 mannetjeshond 71 voorbij 72 kostbaar 73 eenmaal 75 zeegras 76 verlaagde toon
77 omroepblad 79 faam 81 in hoge mate 82 binnen 83 gewicht 84 bergplaats 86 bijwoord 88 lidwoord
89 onhartelijk 90 boomvrucht 92 kleur 94 schikking 95 deel van een meubelstuk.
Verticaal 1 deurvak 2 rivier in NoordBrabant 3 behoeftig 4 sportploeg 5 verstoteling 6 reeds
7 onderwijs 8 vreemde munt 9 buisverlichting 10 koningszoon 11 naad 12 ijzerhoudende grond
13 boomsoort 14 figurant 17 klompje planten 20 op zijn kop 22 Italiaans eiland 24 rij voertuigen
25 uitgesproken 27 deel van Azië 29 moerassig 30 kier 31 spoed 34 inrichting van een huis 35 wandel
weg 38 reukmiddel 40 dicht 41 uitbreiding 44 deel van een fietswiel 46 deelteken 49 toneelnummer
51 persoonlijkheid 56 muzieksoort 59 ongeveer 61 de pauselijke regering 63 verkiezing 64 melkklier
66 desinfecterend middel 67 vechtsport 68 wildebeest 70 dringend 72 keukenkruid 74 tuinkamer
77 roofvogel 78 opening in het ijs 80 uiteinde van de aardas 83 romp van een molen 84 duivenhok
85 tennisterm 87 grap 89 vogel 90 Fries water 91 muzieknoot 93 noot.

WINNAArS coLLect 80

Uit de goede inzendingen van de
sudokupuzzel in Collect 80 zijn de
volgende drie winnaars getrokken:
Dhr. W. Jehee, Zutphen
Mw. L. BijtjesSegaar, Oosterblokker
Mw. M. Poppens, Oostburg
Ze krijgen alle drie het boek
Koninklijke reiskistjes.

22 receNt VerScHeNeN

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

preStIgeboeKJe Nr. 52
mooI NeDerLAND 2014
€ 12,45
BESTELNUMMER 340711

poStZegeLmApJe Nr. 503A
10 X orANJe op Het
WK VoetbAL
€ 4,89
BESTELNUMMER 340781
poStZegeLVeL
10 X orANJe op Het
WK VoetbAL
€ 6,40
BESTELNUMMER 340763

poStZegeLmApJe Nr. 503b
10 X orANJe op Het
WK VoetbAL
€ 3,61
BESTELNUMMER 340782
poStZegeLmApJe Nr. 504
perSooNLIJKe poStZegeL
mAurItSHuIS
€ 5,25
BESTELNUMMER 340880

poStZegeLVeL
perSooNLIJKe poStZegeL
mAurItSHuIS INterNAtIoNAAL
€ 10,50
BESTELNUMMER 340862

SHop
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
€ 7,35
BESTELNUMMER 340980

poStZegeLVeL
12.5 JAAr KoNINKLIJK HuWeLIJK
€ 6,40
BESTELNUMMER 341061
poStZegeLmApJe Nr. 507b
NeDerLANDS WereLDerfgoeD
€ 3,61
BESTELNUMMER 341181

poStZegeLmApJe Nr. 507A
NeDerLANDS WereLDerfgoeD
€ 4,89
BESTELNUMMER 341180

preStIgeboeKJe Nr. 53
uNeSco WereLDerfgoeD NeDerLAND
€ 12,45
BESTELNUMMER 341111

poStZegeLVeL
uNeSco WereLDerfgoeD NeDerLAND
€ 6,40
BESTELNUMMER 341161

poStZegeLmApJe Nr. 506
12.5 JAAr KoNINKLIJK
HuWeLIJK
€ 4,25
BESTELNUMMER 341080
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Op dit moment ontvangt u alleen Collect
magazine èn Collectwereld 4x per jaar...
14
0, zomer 20
Bij Collect 8

...Klassieke
postzegels

aanbiedingen

ieding!
T h e m a a a n bl y m p i a d e
Vo e t b a l e n O
Normale

NF1407
Normale

19,95
prijs €

17,94
prijs €
Prijs slechts
Prijs slechts
€

tjes.
Kindervelle

.

het
Te gebruiken voor
bankbiljetbedrukking op postzegels, intensiteit
Hoogste
ten of creditcards.
4 Watt lampjes.
op 386 nm golflengte, aangesloten
kan
Dubbel geisoleerd,
adapter. Afmetingen:
worden op een
mm.
180 x 115 x 75

..

s
..Accessoire

€

1

Nr. 345620

€

800

Nr. 317886

UV lamp L92zien van fluor
fluor-

ilowaar
Po p u l a i r e K

995

Prijs slechts

00

Nr. 309110

1000 Voors
gevouwen plakker
dunne

FASTO
Zuurvrije gegomde zakje. Zuurvrij.
in
pergamijn plakkers

Normale

2,43
prijs €

Macro
cope
lens PhoneS verandert uw

Speciale aanbieding

lens
De Phonescop Macro een krachtige
in
smartphone of tablet vergroting. Zelfs
tot 60x
microscoop met
muntmeesterzoals muntmeester
de kleinste details
postzegels en veel
tekens, details van
de
herkennen door
meer kunt u er meer
te gebruiken.
camera van uw toestel

e korting
gen met flink

iedin t/m 31-8-'14, zolang voorradig
Zomer aanb
aanbiedingen geldig
Normale

8,96
prijs €
Normale

Prijs slechts

Prijs slechts
€
3009 AS - Rotterdam
Postbus 8703 • info@collectwereld.nl
T 010-820 0 870

eld.nl
www.collectwer

€

300

LED
Uitschuifbare
loupe
mat plastic

In zwart
20x vergroting.
van 1x LED lamp.
behuizing, voorzien
batterijen (bijgeWerkt op 3x LR1130
54x34x23 mm.
leverd). Afmeting:

Normale

450

Nr. 338880

Nr. 321419

7,65
prijs €

10x
Inslagloep met LED
vergroting met
en UV lamp

met LED verlichting.
Handige inslagloep
lenzen: 10 x vergroting
Voorzien van 2
en 30x vergroting
(21 mm doorsnede)
Vervormingvrij beeld
(12 mm doorsnede)
van de lens.
tot aan de rand

26,96
prijs €

Prijs slechts
€

1000

Nr. 343299

Akten album

opbergen van aktes
Album voor het veilig x 260 mm. Incl.
360
of documenten tot
bladen en biedt
50 stevige en gebonden
(bladen aan
plaats aan 100 documentenPractisch en
beide zijden te gebruiken).
e
de stofafneembar
duurzaam dankzij
385 x 340 x 60 mm.
omslag.Formaat:

www.collectwereld.nl

Bijgesloten vindt u Collectwereld, onze 64 pagina-dikke
folder op A4-formaat, met voornamelijk postzegels
Nederland en Overzee. Een zeer breed assortiment, allemaal eersteklas kwaliteit en voor een schappelijke prijs.

1000
verschillende

Wist u dat...
...Collectwereld ook een andere brochure uitbrengt, in
een iets kleinere afmeting maar wel liefst 96 pagina’s
dik! Deze brochure staat vol met postzegels van de hele
wereld en heel veel accessoires voor uw verzamelingen.
Bestel een gratis exemplaar met de bon hieronder!

€

17

75

Nr. 40541
5,B e sp a a r € 2

Nederland
Normale prijs € 42,75

Prijs slechts
€

Prijs slechts

Dubbelen partij
gehele wereld

€

88

FDC dubbelen partij

00

Nr. 42057

Een grote voorraad van een handelaar. Voornamelijk van voor de
jaren 50, is verpakt in pakketjes. Het pakket bevat ongeveer 3000
postzegels van landen over de gehele wereld.

Bestellen
A A NTA L

g eldig
ding en z ijn
Deze aanbie
2014 .
5 n ove m b e r
tot en met 1

BESTELNR

PR O DUCT

40541

PR IJS

Nederland 1000 verschillende

17,75

42057

Dubbelen partij gehele wereld

88,00

42329

FDC dubbelen partij

33,75

3375

Nr. 42329

Een grote collectie met eerste dag enveloppen. Een goede aanbieding
met een fantastische inhoud: Eerste dag enveloppen, eerste vlucht enveloppen, en speciale enveloppen etc. Een grote pallet met 60000 enveloppen is verdeeld in pakketjes die 75 enveloppen per pakket bevatten. Het
komt van een dealer uit Zwitserland en daarom zitten er veel Zwitserse
enveloppen bij.
■ JA, zend mij een gratis exemplaar van de 96 pagina-dikke Collectwereld.
E-mail: __________________________________________________________
Naam: __________________________________________________________
Adres: __________________________________________________________
Postcode/Woonplaats: _______________________________________________

Postbus 8703 - 3009 AS - Rotterdam • T 010-820 0 870 • F 010 - 892 0835 • info@collectwereld.nl

assortiment 25

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
UITVERKOCHT
Engels Jaarboek Nederlandse Postzegels 2013
inclusief postzegels
730215 € 82,50
Postzegels 2013
125 jaar Koninklijke Nederlandse Zwembond
Grenzeloos Nederland - België 2013 vel A: Kunst
Grenzeloos Nederland - België 2013 vel B: Architectuur
Grenzeloos Nederland - België 2013 vel C: Literatuur
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 2013
Sinterklaas
200 jaar Koninkrijk der Nederlanden

330761
330762.A
330762.B
330762.C

€
€
€
€

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

330466
330862
330361
331160
331061
331162
330568

€
€
€
€
€
€
€

7,70
6,40
1,92
5,64
6,40
6,40
12,80

336701

€ 6,40

336702

€ 6,40

336703
344301
344302

€ 5,25
€128,00
€128,00

Postzegels 2014
Koning Willem-Alexander waarde 1 Zelfklevend
Vel van 10
Koning postzegel Willem-Alexander waarde 2
ZELFKLEVEND Vel van 5
Koning postzegel Willem-Alexander internationaal
ZELFKLEVEND Vel van 5
Zakenpostzegels op rol (200) waarde 1 ZELFKLEVEND
Zakenpostzegels op rol (100) waarde 2 ZELFKLEVEND
Nederlandse Iconen Internationaal ZELFKLEVEND
Vel van 5
Nederlandse Iconen Internationaal ZELFKLEVEND
Vel van 50
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 Nedeland
175 jaar Spoorwegen in Nederland
Dag van de Postzegel 2014
Nederlandse DJ’s
Kinderpostzegels 2014

346703

€ 5,25

346702
346701
340261
340262
340263
340361
340362
340561
340461
340662
340661
340762
340761
340763
340862
340961.A
340961.B
340961.C
341061
341161
341261
341461
341361
341560

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

52,50
6,40
3,20
3,20
6,40
3,20
3,20
6,40
12,80
10,50
6,40
3,20
3,20
6,40
10,50
6,30
6,30
6,30
6,40
6,40
6,40
6,40
6,40
4,80

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

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

	Bestelnr Prijs
Postzegelmapjes 2013
nr. 485A 125 jaar Koninklijke Nederlandse Zwembond
330780 € 4,89
nr. 485B 125 jaar Koninklijke Nederlandse Zwembond
330781 € 3,61
nr. 486 Grenzeloos Nederland - België 2013
330782 € 7,35
nr. 487A 100 jaar Vredespaleis
330880 € 4,89
nr. 487B 100 jaar Vredespaleis
330881 € 3,61
nr. 488 Da’s toch een kaart waard!
330380 € 2,97
nr. 489 Dag van de Postzegel
331080 € 3,61
nr. 490 Kinderpostzegels 2013
331180 € 6,69
331181 € 4,25
nr. 491 Sinterklaas
nr. 493 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden
330585 € 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
nr. 508A 175 jaar Spoorwegen in Nederland
nr. 508B 175 jaar Spoorwegen in Nederland
nr. 509 Nederlandse DJ’s
nr. 510 Dag van de Postzegel 2014
nr. 511 Kinderpostzegels 2014

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
341280
341281
341380
341480
341580

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

5,25
4,89
3,61
4,25
4,89
3,61
5,25
7,35
4,25
4,89
3,61
4,89
3,61
4,25
3,61
5,85

Prestigeboekjes 2013
nr. 44 100 jaar Jong: Burgers’ Zoo Arnhem 1913-2013
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

340211
340611
340711
34 11 11

€
€
€
€

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

341211
341411

€ 12,45
€ 12,45

330750
330751
330752
330357
330850
330851
331057
331157
331152
330559

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Prestigeboekje 2014
nr. 50 Klassiekers uit het Louwman museum
nr. 51 Orchideeën van het Gerendal
nr. 52 Mooi Nederland
nr. 53 UNESCO Werelderfgoed Nederland
nr. 54 Een reis door de tijd. 175 jaar Spoorwegen
in Nederland
nr. 55 Dag van de Postzegel
Eerstedagenvelop 2013
nr. 678A 125 jaar Koninklijke Nederlandse Zwembond
nr. 678B 125 jaar Koninklijke Nederlandse Zwembond
nr. 679 Grenzeloos Nederland - België 2013
nr. 680 Da’s toch een kaart waard!
nr. 681A 100 jaar Vredespaleis
nr. 681B 100 jaar Vredespaleis
nr. 682 Dag van de Postzegel
nr. 683 Kinderpostzegels 2013
nr. 684 Sinterklaas
nr. 686 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden

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

ASSORTIMENT
26 assortiment
	Bestelnr Prijs
Eerstedagenvelop 2014
nr. 687 Zakenpostzegels 2014
344357 € 4,28
nr. 688 Nederlandse Iconen Internationaal
346750 € 8,44
nr. 689A Nederlandse Iconen
346751 € 6,68
nr. 689B Nederlandse Iconen
346752 € 5,08
nr. 690A Klassiekers uit het Louwman museum
340250 € 6,68
nr. 690B Klassiekers uit het Louwman museum
340251 € 5,08
nr. 691 Dag van de Jeugdfilatelie
340557 € 3,48
nr. 692 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden
340457 € 5,08
nr. 693 Europapostzegels 2014:
340650 € 4,53
nationale muziekinstrumenten
340651 € 6,68
nr. 694A Orchideeën van het Gerendal
nr. 694B Orchideeën van het Gerendal
340652 € 5,08
340750 € 5,88
nr. 695 Mooi Nederland 2014: Verzamelvel
340751 € 6,68
nr. 696A 10 x Oranje op het WK voetbal
nr. 696B 10 x Oranje op het WK voetbal
340752 € 5,08
nr. 697 Grenzeloos Nederland 2014: Japan
340957 € 9,75
nr. 698 Persoonlijke Postzegel Mauritshuis
340857 € 3,19
nr. 699 12.5 jaar Koninklijk huwelijk
341057 € 5,70
nr. 700A UNESCO Werelderfgoed Nederland
341150 € 6,68
nr. 700B UNESCO Werelderfgoed Nederland
341151 € 5,08
nr. 701A 175 jaar Spoorwegen in Nederland
341250 € 6,68
nr. 701B 175 jaar Spoorwegen in Nederland
341251 € 5,08
341357 € 5,70
nr. 702 Nederlandse DJ’s
341457 € 2,34
nr. 703 Dag van de Postzegel 2014
341557 € 7,88
nr. 704 Kinderpostzegels 2014
Diversen
Port Betaald Attentiezegels Bloemen
Postzak Schoudertas
Cadeaubox Koningin Beatrix
Postzak Weekendtas LxBxH: 60x31x31 cm
Postzak Etui
Postzak Sleutelhanger
Postzak Kookschort
Postzak I-pad hoes
Postzak Shopper
Postzak Laptop tas
Postzak Placemats
Postzak Notitieboekje

720070
720121
730166
720122
730146
730148
730197
730216
730221
730222
740030
740029

€ 2,30
€139,95
€ 75,00
€159,95
€ 16,95
€ 10,95
€ 49,95
€ 49,95
€ 89,95
€159,95
€ 14,95
€ 18,95

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

730223
730224

€ 29,90
€ 29,90

Colofon

Collect 81 (najaar 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 auteurs
rechten 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 81 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

						
gratis
Totaal: €……...............
		

Indien onbestelbaar: PostNL - Collect Club, Postbus 30051, 9700 RN Groningen, nederland

Datum:....................... Handtekening: ......................................................................

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

C81

PostNL
Port betaald
Port payé
Pays-Bas

Indien onbestelbaar: PostNL - Collect Club, Postbus 30051, 9700 RN Groningen, nederland

Datum:....................... Handtekening: ......................................................................

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

C81

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.

Naam: ..........................................................................................................m/v

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.

Naam: ..........................................................................................................m/v

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

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.

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

Liever
telefonisch
bestellen?
Bel
088 86 89 90
0

bestelnummer
Product				Prijs	
Aantal	Bedrag
………...................................................................
€……........... ……........... €……............…
……………...................
……………...................
………...................................................................
€……........... ……........... €……...............
………...................................................................
€……........... ……........... €……............…
……………...................
……………...................
………...................................................................
€……........... ……........... €……............…
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(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

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

