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Spaar nu
voor een
waardecheque
bij besteding
vanaf € 60,

Decemberzegels 2014
Kersticonen 2.0
Vijftig jaar top 40
Postzegelvel met muziek

Van Gogh wordt met een postzegelserie geëerd

zestig werken van
de meesterschilder

prachtige cadeaus

Speciaal voor Collect-lezers
Gratis postset wintertaferelen
van rien poortvliet
bij uw bestelling*

In het jaar waarin de veertigste natuurkalender van Rien Poortvliet uitkomt,
laat PostNL u genieten van deze schilder met drie speciale postsets. De
laatste postset in deze serie bevat drie kaarten van wintertaferelen en een
postzegelvel met drie postzegels. Let op het speciale stempel! * OP=OP

profiteer Nu
VaN Deze caDeaus
eN BesteL sNeL!

* Uit Collect 82 kunt u online, tele
fonisch of schriftelijk bestellen. Bij uw
bestelling ontvangt u gratis de postset

Gratis spaarzegel
bij uw bestelling vanaf € 60,-*

U kunt nog steeds sparen voor een
waardecheque ter waarde van € 25, door uw
spaarkaart vol te maken. Dat doet u met de

Wintertaferelen van Rien Poortvliet.

spaarzegels; bij elke bestelling van € 60,

Bestelt u voor € 60, of meer aan

of meer krijgt u er één. U kunt zelf kiezen

postzegel of postzegelproducten,

wat u daarvoor wilt bestellen bij uitgeverij

dan krijgt u ook nu weer een spaar

DAVO. Uitgeverij DAVO is bekend om zijn

zegel. Bestelt u in de looptijd van
Collect 82 meer dan één keer, dan
ontvangt u geen postset meer.

postzegelalbums maar biedt veel meer
filatelistische producten.
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Zestig beroemde werken afgebeeld op een nieuwe postzegelserie
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Postzegeluitgiften eerste helft 2015

nieuws, agenda en service

Stem op uw favoriete ontwerp van 2014

Een kijkje achter de schermen bij het drukken van postzegels

Tradities, heeft u ze ook? Een soort van ‘gewoonte’,
misschien wel iets aangepast aan de huidige tijd,
maar nog altijd wel een echte traditie. Wij hechten
daar ook aan. Dat ziet u aan onze uitgiften en
thema’s. Zo kunt u elk jaar Decemberzegels van ons
verwachten. Zoals altijd kunt u meedoen aan de
verkiezing van de populairste postzegeluitgifte van
het afgelopen jaar. En traditiegetrouw verschijnt er
een nieuw thema in de serie Mooi Nederland. Deze
serie beleeft alweer haar tiende jaar van uitgifte,
dit keer met het thema vestingsteden. Het is ook
traditie dat wij aandacht besteden aan jubilerende
organisaties. In de vorige Collect las u meer over het
postzegelvel 175 jaar Spoorwegen in Nederland;
ditmaal vraag ik uw speciale aandacht voor het
postzegelvel 50 jaar Top 40. En natuurlijk grijpen
we het Van Goghjaar 2015 aan voor een prachtig
postzegelvel over de beroemde schilder, die 125 jaar

VoLGeNDe Keer iN coLLect* o.a:

bruggen, Geboortepostzegels en
200 jaar Koninkrijk der nederlanden.
*CollECT 83 VErSCHIJnT In DE WEEK Van 3 MaarT 2015.

geleden overleed. Mooie aanwinsten voor uw
verzameling, of om uw kerstpost mee te versturen.
Want ook een kaartje sturen is een traditie die het
waard is om te behouden, vindt u niet?
Barry Husman
DIrECTEur ConSuMEnT & KlEInZaKElIJK
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Vincent van Gogh 1853-1890

Kleurrijk eerbetoon
aan de schilder
van het licht
In zijn korte, 37-jarige leven spreidde Vincent van Gogh een
enorme werklust ten toon. Zestig van zijn beroemdste
werken zijn afgebeeld op een nieuwe postzegelserie, die
verschijnt aan de vooravond van het Van Goghjaar 2015.

B

ij leven kreeg hij nauwe

de mensen die hij portretteert

ren, maar in de wijze waarop hij

lijks erkenning. Nu is zijn

zijn hoekig, grof”, vertelt Nienke.

het verbeeldt. De kleuren hoe

kunstenaarschap onom

“Zo ziet hij ze ook en hij voelt

ven ook niet meer zo nodig

streden. “Wat mij in Vincent

zich met hen verwant. Met De

waarheidsgetrouw te zijn. Het

fascineert, is zijn gedrevenheid,

aardappeleters bijvoorbeeld wil

gevoel bij wat hij ziet, gaat over

ondanks al zijn tegenslagen”,

hij compassie oproepen met het

heersen. Zo is De zaaier symbo

zegt Nienke Bakker, conservator

zware bestaan van de boeren.

lisch voor de eeuwige cyclus van

van Van Goghs schilderijen

Het leven op het Hollandse land

de seizoenen. De grote kleur

collectie in het Van Gogh

is hard en armoedig.”

vlakken op dat schilderij ver

Museum. “Hij worstelde met
zichzelf, viel aan wanhoop ten

tor verantwoordelijk voor de
ruim 200 schilderijen van

Vincent van Gogh in de collec-

tie van het Van Gogh Museum.

beelden de gevoelens die de
natuur bij hem oproept. En La

Vincents werk verandert als hij

Berceuse is meer het archetype

kracht om dóór te gaan. Hij voel

naar Frankrijk vertrekt. In Parijs

van een moeder dan een por

de een inwendige noodzaak om

ontdekt hij het impressionisme.

tret. Zijn werk is een spiegel van

te schilderen. Daar is heel grote

Hij gaat helderder kleuren ge

zijn gevoelsleven en krijgt een

kunst uit voortgekomen. En dat

bruiken en vertrekt naar het

universele betekenis.”

terwijl zijn talent niet aangebo

zuiden, om nog meer licht toe

ren was. Vincent heeft het teke

te laten in zijn werk. “In de

nen en schilderen moeten leren.”

Provence, waar de zon altijd

Hij mocht dan geen natuurtalent

schijnt, worden zijn schilderijen

gebeeld op de postzegelvellen

zijn, geen andere kunstenaar wist

in felle tinten en in grote kleur

is goed te zien, dat Vincent een

het gevoel bij wat hij zag, zo tref

vlakken uitgevoerd. De lading zit

ontwikkeling doormaakt als

fend weer te geven. “Zijn vroege

niet zozeer meer in het onder

kunstenaar. Toch blijven zijn

werk uit Nederland is nog donker,

werp, zoals in zijn Hollandse ja

onderwerpen redelijk constant.

prooi, maar vond telkens de
Nienke Bakker is als conserva-

Lichte toets

Dromen en odes

Aan de zestig werken die zijn af
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ontwerper ingmar Birza:

“Sommige schilderijen verrasten
mij. Zo ontdek je toch altijd weer
iets nieuws”

Telkens keert hij terug naar de
natuur en het boerenleven. “Het
was voor Vincents gestel het
beste, om in de natuur te zijn”,
vertelt Nienke. Ook fases in zijn
leven zijn af te lezen aan de
schilderijen. De slaapkamer da

naar buiten vanwege zijn ziekte,

rijen verrasten mij”, zegt hij. “Zo

minder bekende schilderijen

teert uit de periode dat hij wacht

maar wilde toch blijven schilde

ontdek je toch altijd weer iets

tussen.” Nienke Bakker vindt het

te op de komst van Paul Gauguin,

ren. Daarom liet hij zich gravures

nieuws, zelfs bij iemand wiens

leuk dat Van Gogh met een post

die bij hem kwam wonen in Arles.

opsturen door zijn broer Theo,

werk zo bekend is.” In de post

zegelserie wordt geëerd: “Als je

Vincent maakte een serie schil

die hij naschilderde. Door de

zegelserie zijn acht thema’s ver

zijn kunstwerken zo naast elkaar

derijen als decoratie van het

kleuren voegde hij er zijn eigen

werkt: boerenleven, portretten,

ziet, zie je meteen dat Vincent

atelier, waar hij zijn droom van

interpretatie aan toe, gebaseerd

landschappen, stad en dorp, zelf

echt een bijzondere man is ge

een kunstenaarsgemeenschap

op zijn herinnering aan de schil

portretten, interieurs, bloemen

weest. Door zijn schilderijen en

hoopte te verwezenlijken. De

derijen van Millet. Enkele van die

en stillevens. De schilderijen zijn

brieven te bestuderen, leer je

kleuren in De slaapkamer moes

werken, zoals De schovenbind-

afkomstig uit de collecties van

hem van heel dichtbij kennen,

ten serene rust uitstralen, schreef

ster en De schapenscheerster,

het Van Gogh Museum, maar

maar we weten ook zoveel niet:

hij. De reeks schilderijen die hij

staan ook op het postzegelvel.

ook van het KröllerMüller

hoe zijn stem klonk, hoe hij liep.

Museum. “Natuurlijk hebben

Wat had ik hem graag eens willen

maakte naar prenten van Jean

acht thema’s

wij werk gekozen dat het grote

zien lopen, bepakt met zijn

Ingmar Birza kende die werken

publiek aanspreekt. Denk aan

schildersspullen.”

tijdens zijn verblijf in de psychi

niet, toen hij een selectie ging

Caféterras bij nacht, Zonne-

atrische inrichting in SaintRémy

maken voor het ontwerp van de

bloemen, De slaapkamer of zijn

deProvence. Hij kon toen niet

postzegelserie. “Ja, die schilde

zelfportretten. Maar er zitten ook

François Millet, als odes aan zijn
grote voorbeeld, ontstonden

Kijk voor meer Vincent van
Gogh op pagina 12.
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Decemberzegels 2014
Kerstverhaaltjes met een glimlach
18 NoVeMBer 2014

POSTZEGELFORMAAT
TANDING
PAPIER
GOMMING
SOORT POSTZEGEL
DRUKKLEUREN
DRUKTECHNIEK
OPLAGE
DRUKKERIJ

techNische GeGeVeNs
20,8 x 25,3 mm
slitvorm
normaal met fosforopdruk
zelfklevend
vel met 20 verschillende
postzegels
geel, magenta, cyaan en
zwart
oﬀset
7.360.000 velletjes
Joh. Enschedé Security
Print, Haarlem

De clichés die bij het kerstfeest
horen zijn onverwoestbaar. Dat
maken de nieuwe Decemberzegels
eens te meer duidelijk. De ontwerpers
van bureau smel staken de traditionele iconen in een modern jasje.

D

e kerstpost verstuurt u dit jaar weer met
sfeervolle postzegels. Bureau Smel gebruikte
herkenbare decembersymbolen om een mini

verhaaltje te illustreren: van kerstbal tot vuurwerk, van
schaatspret tot kerstpost, van oliebol tot mistletoe – alle
vertrouwde thema’s zijn vertegenwoordigd, maar in een
eigentijdse beeldtaal. De verhaaltjes op de postzegels
worden met elkaar verbonden door beeldelementen als
de sneeuwvlok, asterisk, dunne lijnen en een verlooptint
in de achtergrond. Het hoofdonderwerp op elke post
zegel is meestal in silhouet uitgevoerd, de bijfiguren zijn
gedetailleerder uitgewerkt. Voor de typografie werd de
Aldo SemiBold van Sacha Rein gekozen, een moderne,
ronde en vriendelijke letter.

sneeuwpret

De opdracht van PostNL was om een ontwerp te maken
dat warm, kleurrijk, gezellig en toegankelijk is, maar
wel met een uniek karakter. Bij de keuze van de onder
werpen combineerden de ontwerpers Carlo Elias en
Edgar Smaling hun eigen lijst met symbolen met de
suggesties van PostNL. “Het was inspirerend om te
merken dat iedereen zo enthousiast meedacht”, aldus
Edgar Smaling. “Je ziet ook dat het breder dan alleen
een tipje van de sluier: drie van
de twintig Decemberzegels.

kerst is geworden. We verwijzen ook naar oudejaars
avond en sneeuwpret. Alles met een opgewekt karakter
– het is en blijft een feestmaand. In de laatste fase
hebben we nog heel wat geschoven met de positie van
de beelden en de kleurstelling om een evenwichtig
geheel te maken. Zo zijn uiteindelijk de Decemberzegels
ontstaan die we wilden maken: traditionele onderwerpen
in een moderne stijl, eenvoudig en fris. Met op elke
postzegel een piepklein verhaaltje met een glimlach.”
Lees het interview met de ontwerpers op pagina 10.
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50 jaar Top 40: met stip op één
5 jaNuari 2015

Een nieuw postzegelvel is gewijd aan tien liedjes van de bestverkopende
Nederlandse artiesten van de afgelopen vijf decennia. De liedtekst staat op
de velrand. aanleiding is het vijftigjarig bestaan van de top 40.

h

et waren de Beatles die op

my side. Nederlandse artiesten in de eerste

Leeuw (Vlieg Met Me Mee), Marco Borsato

2 januari 1965 de lijst aanvoerden

hitlijst waren Imca Marina (nummer 5),

(Dromen Zijn Bedrog), Vengaboys (We’re

van de eerste Top 40, met hun

Willeke Alberti (6), Gert en Hermien

Going To Ibiza!), Jan Smit (Cupido) en Anouk

liedje I Feel Fine. De Rolling Stones deden

Timmerman (7), Edwin Rutten (12) en

(Birds). Op de postzegels is geen platenhoes

ook mee, op nummer 10, met Time is on

het Cocktail Trio (19). De Top 40 werd naar

te zien noch beeld van de artiest, maar een

voorbeeld van de Amerikaanse hitstations

illustratie die de belangrijkste elementen

uitgezonden door radio Veronica en liet

uit een strofe van de songtekst verbeeldt.

wekelijks de veertig best verkochte platen

Op de velrand staat een refrein of couplet

horen. In de vijftig jaar die zouden volgen,

uit het liedje, dat iedereen onmiddellijk

scoorden Nederlandse artiesten en bands

laat meeneuriën. Elke tekst is in een ander

grote hits, die voor altijd in ons collectieve

lettertype en andere kleur weergegeven, die

geheugen staan gegrift. De tien grootste

weer is ontleend aan een van de kleuren van

(qua platenverkoop) zijn vertegenwoordigd

de postzegel. Ook is op iedere postzegel

op het postzegelvel 50 jaar Top 40.

een achtergrondkleur met een verlooptint

techNische
GeGeVeNs
POSTZEGELFORMAAT 25 x 36 mm
TANDING
14 ½ : 14 ½
PAPIER
normaal
met fosforopdruk
GOMMING
synthetisch
SOORT POSTZEGEL
velletje met
10 postzegels
DRUKKLEUREN
geel, magenta,
cyaan en zwart
DRUKTECHNIEK
oﬀset
OPLAGE
160.000 vel
ONTWERP
Sybren Kuiper
DRUKKERIJ
Cartor Security
Printers, Frankrijk

zing maar mee

aangebracht. Boven aan de postzegels
staat Nederland 1, het jaartal 2015 en de

De tien uitvoerenden zijn Golden Earring

sorteerhaak. Hiervoor is de Rita Bold als let

(Radar Love), The Cats (One Way Wind),

tertype gebruikt. Onderaan op de postzegel

André van Duin (Willempie), BZN (Mon

staan de naam van de artiest en de reden

Amour), 2 Unlimited (No Limit), Paul de

van de uitgifte, in het lettertype Univers.
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techNische
GeGeVeNs

Mooi nederland
Vestingsteden

POSTZEGELFORMAAT 20,8 x 25,3 mm
TANDING
14 ½ : 14 ½
PAPIER
normaal
GOMMING
SOORT POSTZEGEL
DRUKKLEUREN
DRUKTECHNIEK
OPLAGE
ONTWERPER
FOTOGRAFIE
DRUKKERIJ

2 feBruari 2015

met fosforopdruk
synthetisch
vel met
5 gelijke postzegels
geel, magenta,
cyaan en zwart
oﬀset
85.000
Trapped in
Suburbia, Den Haag
Karel Tomeï
Joh. Enschedé
Security Print,
Haarlem

De serie Mooi nederland 2015 staat in het teken van bijzondere
vestingsteden. op 2 februari verschijnen Elburg, bourtange en naarden,
op 26 mei gevolgd door Hulst, Willemstad en een verzamelvel.
Vestingsteden: elburg

Bourtange is nu een van de belangrijkste toeristische

Van het vestingstadje Elburg is veel bewaard geble

attracties van de noordelijke provincies. Op de achter

ven. Tussen stadswallen, grachten en resten stads

grond van het postzegelvel staat een luchtfoto die is

muur is het stratenpatroon de afgelopen 600 jaar

uitgesneden langs de lijnen van de verdedigings

nauwelijks veranderd. Op de achtergrond van het

gracht en de bastions. De streepjeslijnen verwijzen

postzegelvel staat een luchtfoto die is uitgesneden

naar het omringende moerasgebied.

langs de lijnen van de verdedigingsgracht. Op elk van
de vijf identieke postzegels zijn de contouren van de
vesting te zien zoals die op een stadskaart uit 1649

Vestingsteden: Naarden

Het middeleeuwse Naarden was niet meer dan een

voorkomen. De grafische achtergrond verwijst naar

versterkt stadje, voorzien van stadsmuren en een

grasland en water: de gracht rondom de verdedi

gracht. In de 17e eeuw werd de vesting vernieuwd

gingswal, de haven en de Zuiderzee.

en vergroot, met stadhouder Willem III als drijvende

Vestingsteden: Bourtange

kracht. Toen ontstond de bekende zespuntige ster. In
de 19e eeuw werd NaardenVesting het noordelijkste

De vesting Bourtange werd in 1593 door Willem

deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De lucht

Lodewijk van Nassau opgeworpen en zou tot 1851

foto op het postzegelvel is langs de lijnen van de

een belangrijke vesting blijven. Daarna ontstond een

bastions uitgesneden. De horizontale lijnen verwijzen

agrarisch dorp. Na 1967 echter werd de vesting gere

naar akkerbouw, de boompjes naar boomgaarden en

construeerd op basis van een plattegrond uit 1742.

de verticale streepjes naar grasland.

puzzeL 9

puzzel mee en win

puzzeLprijs

Onder de goede inzendingen

de catalogus ‘Meesterwerken
in het Van Gogh Museum’

verloten we drie keer de catalogus

Meesterwerken in het Van Gogh
Museum . Dit boek toont een

Zweedse puzzel
etters uit de genummerde vakjes over naar deZweedse
vakjes van de
Zweedse
puzzel gelijkgenummerdepuzzel
oplossingsbalk.

selectie van meer dan 100 meesterwerken uit de collectie van het
Van Gogh Museum. Beroemde

Breng
de letters
uit de
vakjes
over
naar
dede
gelijkgenummerde
Breng
de letters
uit genummerde
de genummerde
vakjes
over
naar
gelijkgenummerde vakjes van de
oplossingsbalk.
vakjes van de oplossingsbalk.
MET HAM EN
KAAS GEVULD
VLEES
BALT
BREEKBAAR

BALT
NAVIGATIETEER
MIDDEL
BRANDSTOF
VERBRUIKEN

VERHINDERING
MET HAM EN

Het gele huis, De slaapkamer en
Zonnebloemen passeren de revue.

NEON

KAAS GEVULD
VLEES

NAVIGATIEMIDDEL

schilderijen als De aardappeleters,

VERHINDERING

Winkelwaarde € 15,-. Zie ook

NEON

www.vangoghmuseumshop.com.

BREEKBAAR

Wilt u kans maken op de
catalogus? Stuur uw oplossing

5
MUZIEKNOOT

NADIEN

voor 31 december 2014 naar:

5

PostNL Collect Club, Postbus 776,
MUZIEKNOOT

GEWRICHT
VAN ADEL

LATER
DAN DAT

VAN ADEL

KLEINE BAAI

KLEINE BAAI
STAD IN
EGYPTE

9700 AT Groningen.
LATER
DAN DAT

PLUS
PLUS

WIJFJESSCHAAP

3
WIJFJESSCHAAP

BOTERTON

3

REKENING
REKENING

BLAASINSTRUMENT
VULKAAN
HANDELOP SICILIË

7

BLAASINSTRUMENT

KABAAL
KABAAL

HANDEL
LICHTPAARS

7
LICHTPAARS

FAMILIELID
FAMILIELID

ISVOGEL

ARRESTATIETEAM

STRUISVOGEL
POSE

LAN

ARRESTATIETEAM

ADVIES

PLAN

AFGESTOMPT

2

AFGESTOMPT

BOERDERIJDIEREN

FLAUW
KEELGELUID

BOERDERIJDIEREN

GEVIERDE
ACTRICE

BINNENSCHIP

2
FLAUW
KEELGELUID

BINNENSCHIP

1

SCHAAMTE

ADVIES

1
ROOFVIS

ROOFVIS

4
INSECTENETEND
ZOOGDIER

VET

6

VET

6
© DENKSPORT PUZZELBLADEN
© DENKSPORT PUZZELBLADEN

1

2

3

4

5 1

6 2

7 3

4

5

6

7

wiNNaars coLLect 81

Dit zijn de vijf prijswinnaars van
de kruiswoordpuzzel uit Collect 81.
Zij winnen de dvdbox 175 jaar Spoor.
A.C. Boogaard, Wilhelminadorp
O.E.A. van Leersum, Nieuwegein
J.J. van Daalen, Vierpolders
A.BoersOosterhout, Amsterdam
M. PolmanRoelofsen, Apeldoorn
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Het ontwerp van de Decemberzegels

Kerst met een twist
6 oktober 2014

Ze gingen de overbekende kersticonen
niet uit de weg, de ontwerpers van bureau
Smel. Toch wisten Edgar Smaling en
Carlo Elias aan de Decemberzegels 2014
een moderne draai te geven.

Carlo Elias (links) en Edgar
Smaling maakten een

postzegelvel met een glimlach.

Kun je onder het
gebruik van clichés uit,
als je Decemberzegels
ontwerpt?

Hoe zijn jullie te
werk gegaan?

“Nou, we hebben eerst gekeken

bruiken. Met illustraties heb je

hoe we aan die clichés onze

toch meer vrijheid om af te beel

eigen draai konden geven. We

den wat je wilt. Bovendien is het

zochten naar nieuwe vormen en

gemakkelijker om meer eenheid

nieuwe tradities, ‘kerst 2.0’ dus

te bereiken op het velletje. We

eigenlijk. Zo werken we altijd:

hebben eerst geëxperimenteerd

eerst kijken waar de grenzen lig

met een cartoonachtige stijl,

gen. We kwamen er snel achter

maar dat had niet het gewenste

dat de tradities en de bijbeho

resultaat. Toen zijn we terugge

rende beelden niet versleten

keerd naar de beeldtaal die we

zijn en zelfs een herwaardering

twee jaar geleden voor het post

doormaken. Toen zijn we iconi

zegelvel 125 jaar Carré hadden

sche beelden van december

ontwikkeld. Maar met een extra

gaan schetsen: eerst de winter

slag door verfijnder en unieker

wanten, toen de schaal met

te werk te gaan. We werkten

oliebollen, enzovoort. Elke illus

met een soort stijlgids met vaste

tratie bevat subtiele elementjes

regels waaraan elke postzegel

die flair en dynamiek geven aan

moest voldoen: de beperking

het overbekende kersticoon.

tot vijf achtergrondkleuren, de

vuurpijlen. In de details zit de

maar ook niet statisch wilden

Dat geldt voor de touwtjes aan

silhouetvormen, de verlooptin

perfectie. Ook breng je zo een

zijn, moesten we die dynamiek

de wanten, maar ook voor de

ten, de sneeuwkristallen en de

heid in die verscheidenheid

er op een andere manier in

cirkeltjes boven de schaal met

asterisken. Dat geldt ook voor

aan thema’s.”

verwerken. Dat was lastig: hoe

oliebollen – die je aan vuurwerk

de dunne lijnen van bijvoorbeeld

doen denken. Van alle postzegels

de veters van de schaatsen, het

hebben we een moodboard

touw aan de slee, het koord

gemaakt om de sfeer te testen.

van de wanten en de sokken, de

PostNL reageerde erg enthousi

teugels voor de rendieren en het

ast. ‘Ga maar door’, zeiden ze.”

stokje van de sterretjes en de

“Al vanaf het begin hadden we
besloten geen fotografie te ge

Welke hindernissen
kwamen jullie
onderweg tegen?

maak je een postzegel span
nend, zonder menselijke bewe
ging? In de postzegel met de
fonduepan zie je hoe we dat

“Omdat we niet op elke post

hebben opgelost. De vleesprik

zegel mensen wilden afbeelden,

kertjes wekken de suggestie dat
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De eerste ontwerpen worden
nog eens goed bekeken.

Deze pan haalde het ontwerp niet.

“We bekeken hoe we aan clichés
een eigen draai konden geven;
we zochten naar nieuwe vormen
en nieuwe tradities”

er mensen rond de tafel zitten.

naar oudejaarsavond en

Andere elementen die dyna

sneeuwpret. Alles met een

misch werken zijn de rookwolk

opgewekt karakter – het is

jes en de vlammetjes onder de

en blijft een feestmaand.”

pan. Het lijkt nu zo vanzelfspre
kend, maar er gingen heel wat
ontwerpen aan vooraf. Je moet
echt zoeken naar de juiste
vorm.”

Wat vinden jullie van
het resultaat?
Het postzegel-

vel in wording.

Wat heb je zelf
met december?

“Het is een fijne maand, waarbij
het niet zozeer gaat om cadeau
tjes geven en uitvoerig dineren,
als wel om stil te staan bij het af
gelopen jaar. Het is een tijd van

“We zijn er heel enthousiast

afsluiting en vooruitkijken, in

over. Je ziet dat de December

het gezelschap van je familie.

zegels over meer gaan dan

December is de maand van

alleen kerst. We verwijzen ook

het samenzijn.”
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Bewaarmappen
Vincent van Gogh
1853-1890

Bij de nieuwe postzegeluitgifte (zie pagina 4 in deze Collect)
komen ook 2 Persoonlijke bewaarmappen uit met alle
postzegels van Van Gogh: één mapje met de 4 Nederlandse
postzegelvelletjes, prijs € 27,60 en één mapje met de
4 postzegelvelletjes Internationaal, prijs € 23,00.

postset
Klaas Vaak en het abC
12 NoVeMBer 2014

Veertig jaar geleden verscheen de eerste natuur
kalender van Rien Poortvliet. PostNL besteedt in
2014 aandacht aan zijn werk met negen postsets.
De illustraties zijn afkomstig uit Poortvliets Het
boek van Klaas Vaak en het ABC van de slaap. Elke
postset bestaat uit een velletje met drie Persoonlijke
Postzegels en drie bijbehorende kaarten. Alle
26 letters uit het alfabet krijgen een eigen
Persoonlijke Postzegel en bijbehorende kaart.
De 27e postzegel is aan Klaas Vaak zelf gewijd.

postzegelserie
Pionieren in de lucht
23 DeceMBer 2014

75 jaar na het overlijden van Anthony Fokker komt PostNL met de post
zegelserie Pionieren in de lucht. Als eerste verschijnen twee postzegel
velletjes, over de Fokker Spin en de Concorde. De Fokker Spin is het eerste
vliegtuig dat op eigen kracht kon opstijgen. Anthony Fokker (18901939)
maakte er in 1911 zijn beroemde vlucht mee boven Haarlem. De super
sonische Concorde was het snelste passagiersvliegtuig ooit (LondenNew
York in minder dan drie uur) en vloog tussen 1969 en 2003. In deze serie
verschijnen 24 velletjes met 5 Persoonlijke Postzegels voor internationale
post, in een gelimiteerde oplage van 2.000 exemplaren. Prijs per post
zegelvel € 7,50. Verkrijgbaar via www.postnl.nl/pionieren

Gelimiteerde oplage: 2.000 stuks per postset. Prijs
per postset is € 4,95. Bestellen is alleen mogelijk
via www.postnl.nl/collectclub

persooNLijKe proDucteN 13

postset
rijksuniversiteit Groningen
22 auGustus 2014

Ter gelegenheid van 400 jaar Rijksuniversiteit Groningen
(16142014) verschijnt een kleurrijke postset met illustraties van
Joost Veerkamp in oker, cyaan en magenta. Op de velrand staat
het wapen van de Rijksuniversiteit. Dat wapen is afgeleid van het
wapen van de provincie Groningen, maar mét een opengeslagen
boek en zonder de Nederlandse leeuw. Prijs: € 4,95

persoonlijke postzegels
omdat ik aan je denk
1 septeMBer 2014

Het postzegelvelletje Omdat ik aan je denk telt twee
Persoonlijke Postzegels en is door PostNL uitgegeven in
het kader van Da’s toch een kaart waard, die liep van 1 t/m 14
september. In de gekleurde achtergrond staan tekeningetjes
zoals men die wel onderaan een handgeschreven kaartje of
brief ziet: een lachebekje, een hartje, een zonnetje. Ontwerp:
Aan Zee Communicatie. Prijs: € 2,.

postset
Even een kaartje – zo verstuurd!
12 NoVeMBer 2014

Om het versturen van kaartjes aan te moedigen, geeft PostNL een speciale
postset uit. Op het postzegelvel staan drie verschillende postzegels met bloemen
en vogeltjes, die ook terugkomen op de bijbehorende drie kaarten. Prijs: € 4,95.

14 MijN postzeGeL & iK
Hoewel hij pas op latere leeftijd begon
met verzamelen, heeft hans Guitink
(67) een reusachtig archief opgebouwd. nu ruimt hij op. alleen zijn
themaverzameling over ruimtevaart
maakt hij nog compleet. Voor zijn
kleindochter liza.

ruimte
maken

Hans Guitink

u hebt lange tijd van alles verzameld, zoals
Nederland postfris, België en Liechtenstein.
Nu houdt u zich nog hoofdzakelijk bezig met
ruimtevaart. waarom?

“Het verzamelen van ruimtevaart is geleidelijk gegaan. Ik
kocht dozen vol ongesorteerde postzegels. Daar zaten dan
ook wel eens postzegels tussen over de bemande ruimte
vaart of satellieten. Die viste ik ertussenuit. En van het een
kwam het ander. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in
de sterren en het universum. Ik kijk ook graag naar
Discovery Channel. André Kuipers wakkerde mijn interesse
nog verder aan, toen hij voor het eerst met de Sojoez naar
het ruimtestation ISS vloog. Ik kan veel postzegels missen,
maar aan mijn kleindochter wil ik de collectie ruimtevaart
nalaten. Dat zijn prachtige postzegels, uit de hele wereld.
Ik geloof dat ik wel tachtig albums heb over de ruimte
vaart. Van sommige programma’s zoals Lunik, Spoetnik,
Gemini en Apollo zelfs meer dan één album.”

wanneer bent u begonnen met verzamelen?
“Pas in 2005, na mijn pensionering. Ik was nog vrij jong

en ik moest een hobby hebben, vond ik. Die hobby is een
beetje uit de hand gelopen. Ik leerde andere verzamelaars
kennen, ruilde veel, bezocht beurzen en veilingen. Omdat
ik zoveel postzegels mooi vind, heb ik verschillende
thema’s gespaard. Uren heb ik aan de keukentafel door
gebracht, vondsten gewikt en gewogen, met de catalogi
ernaast. Heerlijk, dat snuffelen naar juweeltjes. Nu doe ik
dat ook weer, maar met een ander doel: opruimen. Samen
met een bevriende handelaar en een trouwe vriend zoek
ik uit wat weg kan en wat mag blijven. Mijn vrouw en ik
kunnen de hele voorraad niet meenemen naar een seni
orenflat. Maar die ruimtevaartzegels verkoop ik niet!”

wat is uw favoriete ruimtevaartzegel?

“Ik vind ze allemaal bijzonder, al denk ik nu wel meteen
aan de postzegels over de eerste Spoetnikvlucht uit 1957
met het hondje Laika. Heel zeldzaam is de eerstedag
envelop over het ongeluk met de Apollo 1 uit 1967, met
daarop de drie astronauten die omkwamen. Aan mijn
collectie zul je later de gehele ruimtevaartgeschiedenis
kunnen aflezen, tot aan de Marsexpedities aan toe.”

Ook meedoen? Wilt u ook met uw postzegelverzameling in deze rubriek? Stuur dan een mailtje naar collect@postnl.nl
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postzegeluitgiften eerste helft 2015*
POSTZEGELUITGIFTE

5 JanuarI

50 jaar top 40

Jaarcollectie
postzegels

Jaarcollectie
postzegelvelletjes

Prestigeboekjes

Postzegelmapjes

Eerstedagenveloppen

€ 4,50
€ 4,50

€ 7,05
€ 5,33

€ 3,81

€ 2,39

€ 6,57

€ 5,33

€ 5,19
€ 3,81

€ 7,05
€ 5,33

€ 5,25
€ 3,81

€ 4,75
€ 3,60

€ 12,45

€ 5,19
€ 3,81

€ 7,05
€ 5,33

€ 12,45

€ 4,50

€ 6,19

€ 5,19

€ 7,05

€ 5,19
€ 3,81

€ 7,05
€ 5,33

€ 5,65

€ 3,31

€ 6,90

2 FEbruarI

Mooi Nederland
Vestingsteden
• Elburg
• Bourtange
• Naarden
2 MaarT

Geboortepostzegel

€ 3,45
€ 3,45
€ 3,45
€ 0,69

2 MaarT

200 jaar koninkrijk:
Koning der Nederlanden
30 MaarT

Nederlandse bruggen

€ 2,76

€ 13,80

€ 6,90

€ 12,45

28 aPrIl

europapostzegels:
speelgoed van vroeger
speelgoed van nu
28 aPrIl

Natuurmonumenten

€ 2,30
€ 1,38

€ 6,90
€ 4,14

€ 6,90

26 MEI

Mooi Nederland
Vestingsteden
• Hulst
• Willemstad
• Verzamelvel

€ 3,45

€ 3,45
€ 3,45

26 MEI

Volvo ocean
race 2015
22 JunI

Kunst

€ 4,14

€ 6,90

€ 6,90

22 JunI

200 jaar
slag bij waterloo

€ 1,15

€ 5,75

* Deze postzegeluitgiften behoren tot het oﬃciële uitgifteprogramma. alle overige postzegeluitgiften vallen hierbuiten. prijswijzingen voorbehouden.
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Postzegels bij NostalgieNet

aGeNDa
Vanaf 28 november 2014

Het tvprogramma Nederland in Beeld op NostalgieNet besteedt

eeN Nieuw Licht op VaN GoGh

weer volop aandacht aan postzegels, zoals de nieuwe postzegel

Met een nieuwe collectiepresentatie laat het

serie Pionieren in de lucht en de Jaarcollectie Postzegels 2014.

Van Gogh Museum de ontwikkeling zien van de

‘Nederland in Beeld’ is een coproductie van PostNL Collect Club en

beroemde schilder; van donker naar licht, zijn

NostalgieNet. Kijk elke zaterdag om 18.30 uur. Nadere informatie

zoektocht naar kleur en liefde voor de natuur.

vindt u op www.nostalgienet.nl

Zie ook www.vangoghmuseum.nl

waar is NostalgieNet

25 t/m 31 december 2014

te vinden?

top 2000 a GoGo

Frequenties: kanaal 312

Muziekprogramma over de

(UPC, Starterspakket),

grootste hits aller tijden, met

150 (Ziggo, Standaard),

Matthijs van Nieuwkerk en

174 (KPN, Pluspakket),

Leo Blokhuis in het Top 2000

120 (Delta), 32 (Canal

Café in Beeld en Geluid. Met

Digitaal, familiepakket),

op eerste kerstdag het beste van de afgelopen vijf

Tele2 (Pluspakket),

jaar Top 2000 a gogo, op tweede kerstdag start de

377 (Glashart, Pluspakket),

editie 2014. Zie ook www.top2000.nl

47 (CAIW, delight),
139 (KBG, premium),

29 en 30 december 2014

139 (CAI Harderwijk, basis),

eiNDejaarsBeurs*

21 (HSO), 377

Postzegels, munten en ansicht

(Fype, Pluspakket).

kaarten in de Veluwehal in
Barneveld, 10.00 tot 17.00 uur.
www.eindejaarsbeurs.nl
t/m 31 december 2014
DisNeY pLaNes 2, aVioDroMe
Vliegtuigmuseum Aviodrome vertoont Disney
Planes 2: Redden & Blussen. Kinderen zien de echte
vliegtuigen in het museum en op het buitenterrein,
ze kunnen een Planesvliegbrevet halen en er zijn
spelletjes. Zie ook www.aviodrome.nl

servië wint internationale
postzegelverkiezing
Een man in klederdracht bespeelt de traditionele Servische
doedelzak. Op de achtergrond is het OostServische berg

31 januari en 1 februari 2015

landschap te zien. Met deze postzegel won Servië de eerste prijs

fiLateLieBeurs*

in de 2014 EUROPA Stamp Online Competition van PostEurop.

Postzegels, brieven en andere verzamelproducten

De tweede en derde prijs gingen naar Turkije en Griekenland.

in de DudokArena op het Arenapark in Hilversum.

Er waren 53 inzendingen met het thema muziekinstrumenten.

Openingstijden: 10.00 tot 17.00 uur (zaterdag) en

Dit thema werd op verschillende manieren geïnterpreteerd en

10.00 tot 16.30 uur (zondag). www.ﬁlateliebeurs.nl

uitgevoerd in diverse druktechnieken inclusief etsen, vernis,
embossing en extra kleuren.

* postNL zal hier aanwezig zijn met een stand.
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Europa eert
Vincent
In 2015 is Vincent van Gogh
alomtegenwoordig. Ter gele
genheid van zijn 125jarige
sterfdag wordt de beroemde
schilder geëerd met tentoon

Vijftigste deel
Handboek Postwaarden
nederland

stellingen, kunstmanifesta

Van het Handboek Postwaarden Nederland (HPN) is

zondere exposities besteden

de vijftigste aflevering verschenen. Het Handboek, dat

ook de vier instellingen die

ties en andere evenementen
op de plekken waar Van Gogh
tijdens zijn leven woonde en
werkte, zoals in Brabant,
België en Frankrijk. Met bij

geschiedenis van de Nederlandse postwaarden vanaf

aan de basis staan van de
Stichting Van Gogh Europe, aandacht aan het jubileumjaar. Dat zijn

het ontstaan in 1852 tot aan de verzelfstandiging van

het Van Gogh Museum, het KröllerMüller Museum, Van Gogh Brabant

PTT in 1989. Het handboek is een wetenschappelijke

en Mons 2015, Culturele Hoofdstad van Europa.

uitgave van Joh. Enschedé Amsterdam, en staat onder

Zie ook www.vangogheurope.eu

inmiddels uit zeven banden bestaat, beschrijft de

redactie van prof. dr. G. Holstege. www.postwaarden.nl

wat is De Meest
popuLaire
postzeGeL
VaN 2014?
Doe mee aan de post
zegelverkiezing en breng
uw stem uit op één van
de 18 postzegeluitgiften
van 2014. U kunt uw
stem uitbrengen op
www.postnl.nl/post

nieuwe tarieven in 2015

zegelverkiezing of op

Het postvolume blijft dalen door het toenemende

• basistarief voor brieven in Nederland: € 0,69

gebruik van email, social media en andere elek

• basistarief voor brieven met buitenlandse

postzegeluitgiften vindt
u op pagina 18 en 19.

tronische communicatiemiddelen. Om ook op
termijn betrouwbare postdiensten te kunnen
blijven verzorgen, zijn maatregelen nodig, zoals

bestemming: € 1,15
• basistarief frankeermachines voor brieven in
Nederland: € 0,61

kostenbesparingen en reorganisaties bij PostNL,

Ook de tarieven in de zakelijke markt stijgen.

maar ook tariefverhoging. Met ingang van

Het basistarief voor de verzending van een

1 januari 2015 gelden voor het versturen van

pakket blijft ongewijzigd. Het tarief van de

brieven de volgende tarieven:

Decemberzegel is dit jaar € 0,59.

een briefkaart schrijven.
Een overzicht van deze

1 Zakenzegels op rol

2 Nederlandse iconen

ZE

RP

2014

ST

stem mee!

PO

Wat is uw favoriete
postzegelontwerp van 2014?

IEZING MOO
RK
E
IST

VE

18

G E LO N T W E

3 Mooi Nederland 2014

Frankeerwaarde tot 20 g (waarde 1)

Postzegelvel 10 voor Nederland en

Keramiek uit Loosdrecht, Tegelen,

en 20 tot 50 g (waarde 2)

5 x Internationaal

Harlingen, Makkum en Delft

4 Klassiekers uit het

5 Dag van de Jeugdfilatelie

6 200 jaar Koninkrijk der

Louwman Museum

Postzegelvel met zelfklevende duif

Nederlanden

Tien beroemde oldtimers uit het

en egel

Tweede uitgifte in serie van drie, van koning
Willem I tot koning WillemAlexander

Louwman Museum

7 Europapostzegels 2014

8 Orchideeën van het

9 10x Oranje op het WK Voetbal

5 x 2 postzegels met nationale

Gerendal

De Nederlandse leeuw balt

muziekinstrumenten

De mooiste orchideeën

op de grasmat

uit ZuidLimburg

postzeGeLVerKieziNG 19

10 Persoonlijke Postzegels Mauritshuis

11 Grenzeloos Nederland 2014

12 12.5 jaar koninklijk huwelijk

Internationaal 1

Drie postzegelvellen over de

Scènes uit de huwelijksjaren

Meesterwerk uit het

handelsrelatie met Japan

van het koningspaar

heropende Mauritshuis

13 Unesco Werelderfgoed Nederland

14 175 jaar Spoorwegen in Nederland

Tien panorama’s van

Eerbetoon aan de wereld van het spoor

15 Nederlandse dj’s
Vijf dj’s: Afrojack, Tiësto, Armin van
Buuren, Dash Berlin en Hardwell

ons werelderfgoed

MeeDoeN Gaat zo

U brengt uw stem eenvoudig uit op
www.postnl.nl/postzegelverkiezing
Of schrijf het nummer van uw keuze
op een briefkaart en stuur deze naar:
PostNL, Postzegelverkiezing 2014,
t.a.v. mevrouw J. Ouwehand, 16e ver16 Dag van de Postzegel

17 Kinderpostzegels 2014

Hommage aan de cijfer

Vijf kunstwerken uit de

zegels van Jan van Krimpen

collectie van het Rijksmuseum

dieping, Postbus 30250, 2500 GG Den
Haag. U kunt uw stem uitbrengen t/m
31 december 2014.

Dit KuNt u wiNNeN

Onder de inzenders worden drie
jaarboeken Nederlandse Postzegels
2014, inclusief postzegels, verloot.

18 Decemberzegels 2014
Sfeervolle kersticonen in een modern jasje
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Caribisch Nederland

Bijzondere postzegels van

bijzondere gemeenten
10 OKTOBER 2014
Caribisch Nederland is de benaming van de eilanden
Bonaire, Sint Eustatius en Saba in de Caribische
Zee, die sinds 10 oktober 2010 als drie bijzondere
gemeenten deel zijn van Nederland.

S

inds 2014 beschikt Caribisch
Nederland over een eigen
postorganisatie: Flamingo Express Dutch Caribbean (FXDC). Directeur mr. Nicole Merkies vertelt: “Sinds
de postconcessie door de minister
van Economische Zaken aan ons is
verleend en we begin januari van start
zijn gegaan, is het bedrijf volop in
beweging. Ons streven is om op korte
termijn een moderne en internationale speler te worden.”

Postzegels

Op herhaaldelijk verzoek van onder
meer verzamelaars besloot FXDC
om ook postzegels uit te gaan geven.
Met gepaste trots laat Nicole de vers
gedrukte postzegels van Bonaire, Sint
Eustatius en Saba zien. “We realiseren
ons dat deze postzegels een bijzonder
karakter hebben, omdat ze de eerste
zijn die onder deze postconcessie zijn
uitgegeven.”

Mooi Caribisch Nederland

PostNL besteedt al enkele jaren via de
postzegelserie Mooi Nederland aandacht aan gemeenten. Nicole Merkies:
“Wat is er logischer dan als bijzondere
gemeenten postzegels rondom ‘Mooi
Caribisch Nederland’ uit te geven?”
Behalve dat de postzegels erg kleurrijk
zijn en aandacht besteden aan vogels
die op het desbetreffende eiland
voorkomen, zijn ze ook voorzien van
een speciale code. “Door de postzegels met een smartphone te scannen,
lees je gelijk meer over de eilanden!
We maken dus meteen ook gebruik
van de nieuwste technieken om deze
schitterende eilanden in de Caribische
zee te promoten.”

Directeur FXDC Nicole Merkies

Jaarcollectie

De directeur van FXDC vertelt dat
bewust gekozen is voor een klein
jaarbedrag per jaarcollectie postzegels. “Voor elk eiland geven we een
jaarcollectie uit met alle postzegels
van het eiland die in een jaar zijn
verschenen. Voor 2014 is de prijs van
een jaarcollectie slechts € 13,50! Dat
zijn tegenwoordig nog zonnige prijzen
voor verzamelaars.”

Sint Eustatius en Saba zijn bovenwindse
eilanden. Het benedenwindse eiland Bonaire
ligt ten oosten van Aruba en Curaçao en is
met 288 km2 het grootst.
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ADVERTORIAL

Win een reis
naar Bonaire
Iedereen die nu een abonnement op de
postzegels van Caribisch Nederland neemt
maakt kans op EEN REIS NAAR BONAIRE.
Dan kunt u met eigen ogen genieten van
het mooie en altijd zonnige eiland. Kijk op
www.postzegelscaribischnederland.nl
of bel 0481 366399 en neem nu
een abonnement.

Reguliere postzegels en de bijzondere
serie Mooi Caribisch Nederland.

NEEM NU EEN JAARCOLLECTIE
VOOR SLECHTS € 13,50!
De jaarcollectie postzegels 2014 van Bonaire, Saba of Sint
Eustatius kosten slechts € 13,50. Elke jaarcollectie bevat
de reguliere postzegels, het postzegelvel Mooi Caribisch
Nederland en een vel persoonlijke postzegels. De jaarcollectie
voor 2015 zal ongeveer € 20 bedragen.

22 Varia

Hoe postzegels
van de pers rollen
Zo klein als ze zijn, zo groot is de drukkwaliteit van postzegels. Voor elke nieuwe
postzegeluitgifte legt Postnl de lat opnieuw
hoog. welkom in de wereld van oﬀset en
diepdruk.

V

oor drukwerk zijn niet meer dan vier kleuren nodig: cyaan,
magenta, geel en zwart, soms aangevuld met een extra
kleur (PMS) om een kleur met een andere schakering op

te bouwen. De complexiteit zit in de druktechniek. Voor postzegel
uitgiften worden twee druktechnieken toegepast: offset en diep
druk. Alle nieuwe postzegeluitgiften in deze Collect zijn met offset
gemaakt. Andere postzegels die regelmatig terugkeren, zoals de
Rouwpostzegel of WillemAlexanderpostzegels zijn met diepdruk
verkregen. Wat is nu het verschil?

oﬀset: vellen

Offset is een vlakdruktechniek, waarbij het beeld (een ontwerp)
fotografisch op een dunne aluminium plaat is overgezet. Elke druk
kleur heeft z’n eigen offsetplaat. Om een afdruk te krijgen moet deze
plaat eerst vochtig worden gemaakt, waarna vettige inkt wordt aan
gebracht. De inkt wordt afgestoten op de plaatsen waar het vochtig is
en blijft elders achter. Door tussenkomst van een rubberdoek wordt
het beeld op papier gedrukt. Offset is een relatief goedkope techniek

oranje is een moeilijke kleur: het mengen van geel en
magenta levert dan een zogenoemde ‘vuile’ kleur op.

Voor het postzegelvel oranje op het wK Voetbal werd

daarom een vijfde kleur gebruikt (pMs-oranje) om een

heldere oranje kleur te verkrijgen.

en wordt dus bij voorkeur gebruikt voor kleinere oplagen.

Diepdruk: papier van de rol

Bij diepdruk wordt het beeld (een ontwerp) gegraveerd in een me
talen cilinder die is omwikkeld met een dunne koperlaag. Koper is
een zacht materiaal, waardoor er puntjes in kunnen worden geëtst.
Voordat de cilinder daadwerkelijk kan worden gebruikt, wordt hij
met een laagje chroom slijtvast gemaakt. Na het aanbrengen van
inkt, blijft de inkt achter in de puntjes. De overtollige inkt wordt weg
geschraapt met een rakel. Het papier zuigt alleen de inkt op uit de
puntjes en neemt zo het beeld over. Het maken van de cilinders is
relatief kostbaar, maar de hoge snelheid van deze rotatietechniek
maakt diepdruk wel geschikt voor grotere oplagen. De postzegels
met het portret van de koning en Rouwpostzegels bijvoorbeeld blij
ven in omloop en worden regelmatig herdrukt met deze techniek.

terugkerende postzegels zoals

de willem-alexanderpostzegels
worden steeds herdrukt met
rotatie-diepdruk.

shop

Nieuwe uitGifteN

DeceMBerzeGeLs 2014
UITGIFTEDATUM 18 NOVEMBER

postzeGeLVeL
DeceMBerzeGeLs 2014
zeLfKLeVeND
€ 11,80
BESTELNUMMER 341661

postzeGeLVeL
DeceMBerzeGeLs 2014

postzeGeLVeL
DeceMBerzeGeLs 2014

zeLfKLeVeND
€ 11,80
BESTELNUMMER 341663

zeLfKLeVeND
€ 11,80
BESTELNUMMER 341662

KruiDVat

treKpLeister

postzeGeLMapje Nr. 512a
DeceMBerzeGeLs 2014
€ 6,95
BESTELNUMMER 341680

Box met 20
kerstkaarten
met 10
verschillende
beelden

Gratis

Drie postzeGeLVeLLetjes
DeceMBerzeGeLs 2014
zeLfKLeVeND
+ Gratis GooD fooD BooK
€ 35,40
BESTELNUMMER 740074

BoX Met KerstKaarteN
VaN € 4,95 Voor € 2,95
BESTELNUMMER 730225

postzeGeLMapje Nr. 512B
DeceMBerzeGeLs 2014
€ 6,95
BESTELNUMMER 341681

eersteDaGeNVeLop Nr. 705
DeceMBerzeGeLs 2014
€ 2,05
BESTELNUMMER 341657
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24 Nieuwe uitGifteN

50 jaar top 40
UITGIFTEDATUM 5 JANUARI

postzeGeLMapje Nr. 513a
50 jaar top 40
€ 4,50
BESTELNUMMER 350180

postzeGeLVeL
50 jaar top 40
€ 6,90
BESTELNUMMER 350161

postzeGeLMapje Nr. 513B
50 jaar top 40
€ 4,50
BESTELNUMMER 350181
eersteDaGeNVeLop Nr. 706a
50 jaar top 40
€ 7,05
BESTELNUMMER 350150
eersteDaGeNVeLop Nr. 706B
50 jaar top 40
€ 5,33
BESTELNUMMER 350151

Mooi NeDerLaND 2015
UITGIFTEDATUM 2 FEBRUARI

shop
postzeGeLVeL
Mooi NeDerLaND 2015:
VestiNGsteDeN BourtaNGe
€ 3,45
BESTELNUMMER 350262

postzeGeLVeL
Mooi NeDerLaND 2015:
VestiNGsteDeN eLBurG
€ 3,45
BESTELNUMMER 350361

postzeGeLVeL
Mooi NeDerLaND 2015:
VestiNGsteDeN NaarDeN
€ 3,45
BESTELNUMMER 350263
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26 NeDerLaNDse jaarproDucteN 2014

jaarcoLLecties 2014
UITGIFTEDATUM 18 NOVEMBER

jaarcoLLectie 2014
NeDerLaNDse postzeGeLs
€ 86,95
BESTELNUMMER 340000

jaarcoLLectie 2014
NeDerLaNDse postzeGeLVeLLetjes
€ 76,95
BESTELNUMMER 340069

jaarBoeK NeDerLaNDse
postzeGeLs 2014
eXcLusief postzeGeLs
€ 25,95
BESTELNUMMER 740071

jaarBoeK 2014

UITGIFTEDATUM 18 NOVEMBER

eNGeLs jaarBoeK
NeDerLaNDse postzeGeLs 2014
iNcLusief postzeGeLs
€ 90,00
BESTELNUMMER 740070

jaarBoeK NeDerLaNDse
postzeGeLs 2014
iNcLusief postzeGeLs
€ 90,00
BESTELNUMMER 340020

NVph cataLoGus 2015

NVph cataLoGus 2015
(harDcoVer)
€ 32,90
BESTELNUMMER 750001

shop

persooNLijKe proDucteN

uNieKe VLieGtuiGeNcoLLectie
pioNiereN iN De Lucht
UITGIFTEDATUM 23 DECEMBER

postzeGeLVeL foKKer spiN
€ 7,50
BESTELNUMMER 740076

postzeGeLVeL coNcorDe
€ 7,50
BESTELNUMMER 740077

speciaLe Map
VaN GoGh NeDerLaND
uitGifteDatuM 5 jaNuari
€ 27,60
BESTELNUMMER 740088
speciaLe Map
VaN GoGh iNterNatioNaaL
uitGifteDatuM 5 jaNuari
€ 23,00
BESTELNUMMER 740089
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28 persooNLijKe proDucteN

postsets
postset
KLaas VaaK Def
€ 4,95
BESTELNUMMER 740079

postset
KLaas VaaK Ghi
€ 4,95
BESTELNUMMER 740080
postset
KLaas VaaK MNo
€ 4,95
BESTELNUMMER 740082
postset
KLaas VaaK aBc
€ 4,95
BESTELNUMMER 740078

postset
KLaas VaaK jKL
€ 4,95
BESTELNUMMER 740081

postset
KLaas VaaK stu
€ 4,95
BESTELNUMMER 740084

postset
KLaas VaaK pQr
€ 4,95
BESTELNUMMER 740083

postset
KLaas VaaK VwX
€ 4,95
BESTELNUMMER 740085
postset
Kaartje zo VerstuurD
€ 4,95
BESTELNUMMER 740087

postset
KLaas VaaK Yz
€ 3,95
BESTELNUMMER 740086

postset rieN
poortVLiet paarDeN
eN poNY’s postfris
€ 4,95
BESTELNUMMER 740059

postset 400 jaar
rijKsuNiVersiteit
GroNiNGeN
€ 4,95
BESTELNUMMER 740075

postset rieN
poortVLiet BeroepeN
eN aMBachteN postfris
€ 4,95
BESTELNUMMER 740073

shop

postsets VoGeLs iN NeDerLaND

postset BosVoGeLs
€ 4,95
BESTELNUMMER 740093
postset erfVoGeLs
€ 4,95
BESTELNUMMER 740092

postset aKKer- eN
weiDeVoGeLs
€ 4,95
BESTELNUMMER 740091

postset
staDsVoGeLs
€ 4,95
BESTELNUMMER 740096

postset
roofVoGeLs
€ 4,95
BESTELNUMMER 740095

postset
waDVoGeLs
€ 4,95
BESTELNUMMER 740098

postset
waterVoGeLs
€ 4,95
BESTELNUMMER 740097
postset zaNGVoGeLs
€ 4,95
BESTELNUMMER 740094

postzeGeLVeLLetjes jaNNeKe BriNKMaN-saLeNtijN eN het NatioNaaL ouDereNfoNDs
acht postzegelvelletjes met tekeningen van biologe janneke Brinkman-salentijn. thema is bloemen en vlinders ingedeeld
naar de vier seizoenen. Voor € 5,- per postzegelvelletje steunt u ook het Nationaal ouderenfonds.
postzeGeLVeLLetje
VLiNDers Voorjaar
€ 5,00
BESTELNUMMER 740103

postzeGeLVeLLetje
VLiNDers zoMer
€ 5,00
BESTELNUMMER 740104

postzeGeLVeLLetje
VLiNDers Najaar
€ 5,00
BESTELNUMMER 740105

postzeGeLVeLLetje
VLiNDers wiNter
€ 5,00
BESTELNUMMER 740106

postzeGeLVeLLetje
BLoeMeN Voorjaar
€ 5,00
BESTELNUMMER 740099

postzeGeLVeLLetje
BLoeMeN zoMer
€ 5,00
BESTELNUMMER 740100

postzeGeLVeLLetje
BLoeMeN Najaar
€ 5,00
BESTELNUMMER 740101

postzeGeLVeLLetje
BLoeMeN wiNter
€ 5,00
BESTELNUMMER 740102
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30 persooNLijKe proDucteN

postzeGeLVeL
paparazzo 7 2014
€ 5,00
BESTELNUMMER 740014

postzeGeLVeL
paparazzo 8 2014
€ 5,00
BESTELNUMMER 740015

postzeGeLVeL
paparazzo 9 2014
€ 5,00
BESTELNUMMER 740016

postzeGeLVeL
paparazzo 10 2014
€ 5,00
BESTELNUMMER 740017

postzeGeLVeL
paparazzo 11 2014
€ 5,00
BESTELNUMMER 740018

postzeGeLVeL
paparazzo 12 2014
€ 5,00
BESTELNUMMER 740019

postzeGeLVeL KiKKer:
KiKKer is BaNG
€ 5,00
BESTELNUMMER 740038

postzeGeLVeL KiKKer:
KiKKer iN De Kou
€ 5,00
BESTELNUMMER 740039

postzeGeLVeL KiKKer:
KiKKer eN De VreeMDeLiNG
€ 5,00
BESTELNUMMER 740041

postzeGeLVeL KiKKer: KiKKer
eN eeN heeL BijzoNDere DaG
€ 5,00
BESTELNUMMER 740044

postzeGeLVeL KiKKer:
KiKKer eN eeND
€ 5,00
BESTELNUMMER 740040

KaarteNset KiKKers.
5 weNsKaarteN DuBBeL iNcL.
eNVeLop
€ 4,95
BESTELNUMMER 740061

postzeGeLVeL KiKKer:
KiKKer eN De horizoN
€ 5,00
BESTELNUMMER 740043

shop

postzaKproDucteN

Leuk om
cadeau te
geven

postzaK sLeuteLhaNGer
€ 10,95
BESTELNUMMER 730148
postzaK NotitieBoeKje
200 PAG, HXB: 22X15 CM
€ 18,95
BESTELNUMMER 740029

postzaK etui
€ 16,95
BESTELNUMMER 730146

weeKeNDtas postzaK
LXBXH: 60X31X31 CM
€ 159,95
BESTELNUMMER 720122

postzaK paNNeNLappeN
€ 14,95
BESTELNUMMER 730198

postzaK KooKschort
€ 49,95
BESTELNUMMER 730197

postzaK KusseN 35X40 CM
€ 26,95
BESTELNUMMER 730147
shopper
shopper. een trendy shopper
die ook binnenste buiten gedragen
kan worden. De shopper is mooi
afgewerkt met rundleder.
LXBXH: 31X1X42
€ 89,95
BESTELNUMMER 730221
postzaK
peNNeNBaKje
€ 16,95
BESTELNUMMER 740109

schouDertas postzaK
LXBXH: 49X20X35 CM
€ 139,95
BESTELNUMMER 720121

postzaK toiLettas
BXH: 27X19 CM
€ 24,95
BESTELNUMMER 740108

postzaK KusseN roL
LENGTE: 35 CM
€ 29,95
BESTELNUMMER 740107
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
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32 Laatste KaNs postzeGeLs 2013
DE POSTZEGELS ZIJN VERKRIJGBAAR TOT EN MET 31 DECEMBER 2014. IN 2015
ZIJN DEZE POSTZEGELS NIET MEER VERKRIJGBAAR VIA COLLECT CLUB
persooNLijKe postzeGeLs 2013:
eeKhoorN zeLfKLeVeND
€6,40
BESTELNUMMER 330165
persooNLijKe postzeGeLs 2013:
reiNier papiNG
€ 6,40
BESTELNUMMER 330161

1001 VrouweN
€ 6,40
BESTELNUMMER 330362
europapostzeGeLs 2013:
postauto’s
€ 10,50
BESTELNUMMER 330461

Mooi NeDerLaND 2013: staphorst
€ 3,20
BESTELNUMMER 330162

trooNswisseLiNG
KoNiNGiN BeatriX
€ 3,20
BESTELNUMMER 330366

Mooi NeDerLaND 2013:
BuNschoteN-spaKeNBurG
€ 3,20
BESTELNUMMER 330163

trooNswisseLiNG KoNiNG
wiLLeM-aLeXaNDer
€ 3,20
BESTELNUMMER 330565

125 jaar arcaDis & KNhM
€ 6,40
BESTELNUMMER 330164

iNhuLDiGiNG
KoNiNG wiLLeM-aLeXaNDer
waarDe 1 zeLfKLeVeND
€ 6,40
BESTELNUMMER 730199
iNhuLDiGiNG
KoNiNG wiLLeM-aLeXaNDer
waarDe 2 zeLfKLeVeND VeL VaN 5
€ 6,40
BESTELNUMMER 330464

125 jaar KoNiNKLijKe
NeDerLaNDse zweMBoND
€ 6,40
BESTELNUMMER 330761
Da’s toch eeN Kaart
waarD! 2013
€ 1,92
BESTELNUMMER 330361
KiNDerpostzeGeLs 2013
€ 5,64
BESTELNUMMER 331160

100 jaar
BurGers’ zoo
€ 6,40
BESTELNUMMER
330261

DaG VaN De postzeGeL
€ 6,40
BESTELNUMMER 331061
200 jaar KoNiNKrijK
Der NeDerLaNDeN
€ 12,80
BESTELNUMMER 330568

Mooi NeDerLaND 2013: MarKeN
€ 3,20
BESTELNUMMER 330364
Mooi NeDerLaND 2013: waLchereN
€ 3,20
BESTELNUMMER 330363

NeDerLaNDse MoLeNs
€ 6,40
BESTELNUMMER 330662

NeDerLaNDse
schrijVers 2013
€ 6,40
BESTELNUMMER 330462

Mooi NeDerLaND 2013
NoorDwest-VeLuwe
€ 3,20
BESTELNUMMER 330562
rijKsMuseuM
€ 6,40
BESTELNUMMER
330561

Mooi NeDerLaND 2013
VerzaMeLVeL
€ 3,20
BESTELNUMMER 330563
wereLDBLoeDDoNorDaG
€ 6,40
BESTELNUMMER 330661

100 jaar VreDespaLeis
€ 6,40
BESTELNUMMER 330862

Laatste KaNs postzeGeLproDucteN 2013

shop

DE POSTZEGELS ZIJN VERKRIJGBAAR TOT EN MET 31 DECEMBER 2014.
IN 2015 ZIJN DEZE POSTZEGELS NIET MEER VERKRIJGBAAR VIA COLLECT CLUB

postzeGeLMapjes 2013
Nr. 472 persooNLijKe
postzeGeLs 2013:
eeKhoorN
€ 3,61
BESTELNUMMER 330181
Nr. 471 persooNLijKe
postzeGeLs 2013: reiNier papiNG
€ 3,61
BESTELNUMMER 330180
Nr. 473a 125 jaar arcaDis & KNhM
€ 4,89
BESTELNUMMER 330182
Nr. 473B 125 jaar arcaDis & KNhM
€ 3,61
BESTELNUMMER 330183
Nr. 474a 100 jaar BurGers’ zoo
€4,25
BESTELNUMMER 330280
Nr. 474B 100 jaar BurGers’ zoo
€4,25
BESTELNUMMER 330281
Nr. 475a rijKsMuseuM
€ 4,89
BESTELNUMMER 330382
Nr. 475B rijKsMuseuM
€ 3,61
BESTELNUMMER 330383
Nr. 476 1001 VrouweN
€ 4,89
BESTELNUMMER 330381

Nr. 477 trooNswisseLiNG
KoNiNGiN BeatriX
€ 3,61
BESTELNUMMER 330384
Nr. 482 trooNswisseLiNG
KoNiNG wiLLeM-aLeXaNDer
€ 3,61
BESTELNUMMER 330582
Nr. 479 iNhuLDiGiNG
KoNiNG wiLLeM-aLeXaNDer
€ 4,89
BESTELNUMMER 330581

Nr. 480 NeDerLaNDse
schrijVers 2013
€ 4,25
BESTELNUMMER 330481
Nr. 481 Mooi NeDerLaND 2013
VerzaMeLVeL
€ 4,25
BESTELNUMMER 330580
Nr. 483 wereLDBLoeDDoNorDaG
€ 3,61
BESTELNUMMER 330680

Nr. 489 DaG VaN De postzeGeL
€ 3,61
BESTELNUMMER 331080
Nr. 490 KiNDerpostzeGeLs 2013
€ 6,69
BESTELNUMMER 331180
Nr. 491 siNterKLaas
€ 4,25
BESTELNUMMER 331181
Nr. 493 200 jaar KoNiNKrijK
Der NeDerLaNDeN
€ 6,17
BESTELNUMMER 330585

prestiGeBoeKjes 2013
Nr. 44 100 jaar joNG:
BurGers’ zoo arNheM 1913-2013
€ 9,95
BESTELNUMMER 330211

Nr. 484a NeDerLaNDse MoLeNs
€ 4,25
BESTELNUMMER 330681
Nr. 484B NeDerLaNDse MoLeNs
€ 4,25
BESTELNUMMER 330682
Nr. 486 GreNzeLoos
NeDerLaND - BeLGie 2013
€ 7,35
BESTELNUMMER 330782

Nr. 45 europapostzeGeLs 2013:
postauto’s
€ 9,95
BESTELNUMMER 330411
Nr. 46 Mooi NeDerLaND 2013
€ 9,95
BESTELNUMMER 330512

Nr. 485a 125 jaar KoNiNKLijKe
NeDerLaNDse zweMBoND
€ 4,89
BESTELNUMMER 330780
Nr. 485B 125 jaar KoNiNKLijKe
NeDerLaNDse zweMBoND
€ 3,61
BESTELNUMMER 330781

Nr. 478 europapostzeGeLs 2013:
postauto’s
€ 5,25
BESTELNUMMER 330480

Nr. 488 Da’s toch eeN Kaart waarD!
€ 2,97
BESTELNUMMER 330380

Nr. 487a 100 jaar VreDespaLeis
€ 4,89
BESTELNUMMER 330880
Nr. 487B 100 jaar VreDespaLeis
€ 3,61
BESTELNUMMER 330881

Nr. 47 DaG VaN De MoLeNaar
op NeDerLaNDse MoLeNs
€ 9,95
BESTELNUMMER 330611
Nr. 48 100 jaar VreDespaLeis
€ 9,95
BESTELNUMMER 330811
Nr. 49 DaG VaN De postzeGeL
€ 9,95
BESTELNUMMER 33101
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34 receNt VerscheNeN

postzeGeLVeL 175 jaar
spoorweGeN iN NeDerLaND
€ 6,40
BESTELNUMMER 341261

postzeGeLMapje Nr. 508a
175 jaar spoorweGeN iN NeDerLaND
€ 4,89
BESTELNUMMER 341280

postzeGeLMapje Nr. 508B
175 jaar spoorweGeN iN NeDerLaND
€ 3,61
BESTELNUMMER 341281

prestiGeBoeKje Nr. 54
eeN reis Door De tijD. 175 jaar
spoorweGeN iN NeDerLaND
€ 12,45
BESTELNUMMER 341211

postzeGeLVeL
NeDerLaNDse Dj’s
€ 6,40
BESTELNUMMER 341361

postzeGeLMapje Nr. 509
NeDerLaNDse Dj’s
€ 4,25
BESTELNUMMER 341380

postzeGeLVeL
DaG VaN De postzeGeL 2014
€ 6,40
BESTELNUMMER 341461

postzeGeLMapje Nr. 510
DaG VaN De postzeGeL 2014
€ 3,61
BESTELNUMMER 341480

postzeGeLVeL
KiNDerpostzeGeLs 2014
€ 4,80
BESTELNUMMER 341560

postzeGeLMapje Nr. 511
KiNDerpostzeGeLs 2014
€ 5,85
BESTELNUMMER 341580

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

2014

Speciaal aanbod:

INTERNATIONALE JAARSETS

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

VN
jaarset 2014

Aland jaarset 2014

42936

€

Antillen jaarset 2013

42828

€ 145,00

Australië jaarboek 2014

AU3586

€

90,00

Australië jaarset territories 2014

AU3587

€

29,00

België jaarset 2014

BEL733

€ 136,00

België jaarboek 2014

BEL734

€ 134,00

Denemarken jaarset 2014

DAA465

€

Engeland jaarset 2014

GB1426

€ 146,00

Engeland jaarboek 2014

GB1427

€ 158,00

Finland jaarset 2014

FI0097

€ 106,00

Finland jaarboek 2014

FI0098

€

98,00

Faroer Islands jaarset 2014

42830

€

62,00

Faroer Islands jaarboek 2014

42831

€

63,00

Groenland jaarset 2014

DG0490

€ 106,00

IJsland jaarset 2014

42832

€

64,00

Liechtenstein jaarset 2014

42833

€

83,00

Liechtenstein jaarboek 2014

42837

€

82,00

Voor veel verzamelaars is dit een mooie en prettige manier van het
bijhouden van de collectie. Wij kunnen u daarbij helpen.

Isle of Man jaarset 2014

42835

€ 128,00

Isle of Man jaarboek 2014

42834

€ 116,00

Voor 51 landen van de wereld kunnen wij u
Jaarsets leveren – teveel om hier weer te geven! Op deze pagina ziet u de landen die hun
jaarset 2014 al hebben afgerond, en die wij
u uit voorraad direct kunnen leveren. Bestel
nu meteen! En vraag meteen om een abonnement op de jaarsets, zodat u hem volgend
jaar automatisch toegestuurd krijgt!

Namibië jaarset 2014

NAI135

€

26,00

Noorwegen jaarset 2014

NV0088

€

79,00

Noorwegen jaarset boekjes 2014

NV0090

€

83,00

Noorwegen jaarboek 2014

NV0092

€

72,00

Oostenrijk jaarset 2014

AS0309

€

94,00

Oostenrijk jaarboek 2014

AS0310

€ 103,00

VN - Wenen jaarset 2014

NAV558

€

33,00

VN - Geneve jaarset 2014

NAS533

€

36,00

VN - New York jaarset 2014

NAE619

€

22,00

Zwitserland jaarset 2014

SW0062

€

65,00

Zwitserland jaarboek 2014

SW0063

€

65,00

IJsland jaarset
2014

Engeland
jaarset 2014

Veel landen stellen aan het eind van het jaar een Jaarset samen, waarmee
u in één keer alle uitgiften compleet hebt, vaak nog met een mooi vormgegeven beschrijving erbij - op zichzelf al een mooie toevoeging voor uw
verzameling! In het algemeen worden daar niet de velletjes met meerdere
dezelfde postzegels in gedaan, om de kosten te beperken. In de regel wel
de mooie souvenirvelletjes die u juist wel in uw verzameling op wilt nemen
– en weer niet de verschillende verschijningsvormen van dezelfde zegels
(bijvoorbeeld een zegel die zowel gegomd als zelfklevend is uitgegeven, die
zit er dan niet dubbel in).

Isle of Man
jaarboek 2014
Noorwegen
jaarboek 2014

36

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

49,00

76,00

België
jaarboek 2014

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

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

36 assortiment

Nederland
Bestelnr Prijs
Jaarproducten 2014

Jaarcollectie 2014 Nederlandse Postzegelvelletjes
340069
Jaarcollectie 2014 Nederlandse Postzegels
340000
Jaarboek Nederlandse Postzegels 2014 inclusief postzegels 340020
Jaarboek Nederlandse Postzegels 2014 exclusief postzegels 740071
Engels Jaarboek Nederlandse Postzegels 2014
inclusief postzegels
740070
Postzegels 2014
Koning Willem-Alexander 2013 waarde 1
Zelfklevend Vel van 10
336701
Koning postzegel Willem-Alexander 2013 waarde 2
Zelfklevend Vel van 5
336702
Koning postzegel Willem-Alexander 2013 internationaal
Zelfklevend Vel van 5
336703
Koning Willem-Alexander 2014 waarde 1
Zelfklevend Vel van 10
740114
Koning postzegel Willem-Alexander 2014 waarde 2
Zelfklevend Vel van 5
740115
Koning postzegel Willem-Alexander 2014 internationaal
Zelfklevend Vel van 5
740116
Zakenpostzegels op rol (200) waarde 1 Zelfklevend
344301
Zakenpostzegels op rol (100) waarde 2 Zelfklevend
344302
Nederlandse Iconen Internationaal vel van 5 Zelfklevend 346703
Nederlandse Iconen Internationaal vel van 50
Zelfklevend
346702
Nederlandse Iconen Zelfklevend
346701
Mooi Nederland 2014: Keramiek Tegelen
340261
Mooi Nederland 2014: Keramiek Loosdrecht
340262
Klassiekers uit het Louwman museum
340263
Mooi Nederland 2014: Keramiek Harlingen
340361
Mooi Nederland 2014: Keramiek Makkum
340362
Dag van de Jeugdfilatelie
340561
200 jaar Koninkrijk der Nederlanden
340461
Europapostzegels 2014: nationale muziekinstrumenten
340662
Orchideeën van het Gerendal
340661
Mooi Nederland 2014: Keramiek Delft
340762
Mooi Nederland 2014: Verzamelvel
340761
10 x Oranje op het WK voetbal
340763
Persoonlijke Postzegel Mauritshuis Internationaal
340862
Grenzeloos Nederland - Japan 2014 vel a: handel
340961a
Grenzeloos Nederland - Japan 2014 vel b: wetenschap
340961b
Grenzeloos Nederland - Japan 2014 vel c: kunst
340961c
12.5 jaar Koninklijk huwelijk
341061
UNESCO Werelderfgoed Nederland
341161
175 jaar Spoorwegen in Nederland
341261
Dag van de Postzegel 2014
341461
Nederlandse DJ’s
341361
Kinderpostzegels 2014
341560
Decemberzegels 2014 Zelfklevend
341661

€
€
€
€

76,95
86,95
90,00
25,95

Bestelnr Prijs

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

301162
306662
306661
304302

€
€
€
€

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

€ 6,40

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

€ 6,40

Postzegelmapjes 2014

€ 90,00

€ 5,25
€ 6,40
€ 6,40
€ 5,25
€128,00
€128,00
€ 5,25
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

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
11,80

Postzegels 2015
50 jaar Top 40
Mooi Nederland 2015: Vestingsteden Bourtange
Mooi Nederland 2015: Vestingsteden Elburg
Mooi Nederland 2015: Vestingsteden Naarden

350161
350262
350361
350263

€
€
€
€

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

303101
303102

€ 6,40
€ 6,40

6,90
3,45
3,45
3,45

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
nr. 512a Decemberzegels 2014
nr. 512b Decemberzegels 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
341680
341681

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

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
6,95
6,95

Postzegelmapjes 2015
Postzegelmapje nr. 513a 50 jaar Top 40
Postzegelmapje nr. 513b 50 jaar Top 40

350180
350181

€ 4,50
€ 4,50

340211
340611
340711
34 11 11

€
€
€
€

341211
341411

€ 12,45
€ 12,45

344357
346750
346751
346752
340250
340251

€
€
€
€
€
€

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 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

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

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

assortiment 37

Bestelnr Prijs

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
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. 698 Persoonlijke Postzegel Mauritshuis
nr. 697 Grenzeloos Nederland 2014: Japan
nr. 699 12.5 jaar Koninklijk huwelijk
nr. 700a UNESCO Werelderfgoed Nederland
nr. 700b UNESCO Werelderfgoed Nederland
nr. 701a 175 jaar Spoorwegen in Nederland
nr. 701b 175 jaar Spoorwegen in Nederland
nr. 703 Dag van de Postzegel 2014
nr. 702 Nederlandse DJ’s
nr. 704 Kinderpostzegels 2014
nr. 705 Decemberzegels 2014

340557
340457

€ 3,48
€ 5,08

340650
340651
340652
340750
340751
340752
340857
340957
341057
341150
341151
341250
341251
341457
341357
341557
341657

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Eerstedagenvelop 2015
Eerstedagenvelop nr. 706a 50 jaar Top 40
Eerstedagenvelop nr. 706b 50 jaar Top 40

350150
350151

€ 7,05
€ 5,33

740001
740009
740010
740011
740012
740013
740014
740015
740016
740017
740018
740019
740020
740021
740022
740037
740044
740042
740038
740039
740040
740041
740043
740045

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

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
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

€
€
€
€
€

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

740035

€ 5,00

Persoonlijke postzegels
Postzegelvel Paparazzo 2014 nr. 1
Postzegelvel Paparazzo 2014 nr. 2
Postzegelvel Paparazzo 2014 nr. 3
Postzegelvel Paparazzo 2014 nr. 4
Postzegelvel Paparazzo 2014 nr. 5
Postzegelvel Paparazzo 2014 nr. 6
Postzegelvel Paparazzo 2014 nr. 7
Postzegelvel Paparazzo 2014 nr. 8
Postzegelvel Paparazzo 2014 nr. 9
Postzegelvel Paparazzo 2014 nr. 10
Postzegelvel Paparazzo 2014 nr. 11
Postzegelvel Paparazzo 2014 nr. 12
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 Kikker is bang
Postzegelvel Kikker in de kou
Postzegelvel Kikker en eend
Postzegelvel Kikker en de vreemdeling
Postzegelvel Kikker en de horizon
Postzegelvel Kikker vindt een schat
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

4,53
6,68
5,08
5,88
6,68
5,08
3,19
9,75
5,70
6,68
5,08
6,68
5,08
2,34
5,70
7,88
2,05

Bestelnr Prijs

Postzegelvel Mauritshuis: Johannes Vermeer.
Gezicht op Delft
Postzegelvel Mauritshuis: Johannes Vermeer.
Meisje met de parel
Zilveren 3D postzegel prinses Beatrix en
koning Willem-Alexander
Postzegelvel Bloemen Voorjaar
Postzegelvel Bloemen Zomer
Postzegelvel Bloemen Najaar
Postzegelvel Bloemen Winter
Postzegelvel Vlinders Voorjaar
Postzegelvel Vlinders Zomer
Postzegelvel Vlinders Najaar
Postzegelvel Vlinders Winter
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
Postset Klaas Vaak ABC
Postset Klaas Vaak DEF
Postset Klaas Vaak GHI
Postset Klaas Vaak JKL
Postset Klaas Vaak MNO
Postset Klaas Vaak PQR
Postset Klaas Vaak STU
Postset Klaas Vaak VWX
Postset Klaas Vaak YZ
Postset Kaartje zo verstuurd
Postset 400 jaar Rijksuniversiteit Groningen
Postset Rien Poortvliet Postfris Beroepen en ambachten
Postset Rien Poortvliet Postfris Paarden en Pony’s
Postset Akker- en weidevogels
Postset Bosvogels
Postset Erfvogels
Postset Roofvogels
Postset Stadsvogels
Postset Wadvogels
Postset Watervogels
Postset Zangvogels
Persoonlijke Thema postzegels
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
Postzegelvel Fokker Spin
Postzegelvel Concorde
Speciale map Van Gogh Nederland
Speciale map Van Gogh Internationaal

740047

€ 5,00

740046

€ 5,00

330466
740099
740100
740101
740102
740103
740104
740105
740106

€
€
€
€
€
€
€
€
€

7,95
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

730227
740023
740024
740078
740079
740080
740081
740082
740083
740084
740085
740086
740087
740075
740073
740059
740091
740093
740092
740095
740096
740098
740097
740094

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

4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
3,95
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95

340161

€ 6,40

340363

€ 6,40

340861

€ 6,40

340562
740076
740077
740088
740089

€
€
€
€
€

6,40
7,50
7,50
27,60
23,00

38 assortiment

Bestelnr Prijs
Diversen

Port Betaald Attentiezegels Bloemen
Cadeaubox Koningin Beatrix
Postzak Schoudertas
Postzak Weekendtas
Postzak Etui
Postzak Sleutelhanger
Postzak Kookschort
Postzak I-pad hoes
Postzak Shopper
Postzak Laptop tas
Postzak Placemats
Postzak Notitieboekje
Postzak Pannenlappen
Postzak Kussen
Postzak Kussen rol
Postzak Pennenbakje
Postzak Toilettas

720070
730166
720121
720122
730146
730148
730197
730216
730221
730222
740030
740029
730198
730147
740107
740109
740108

€ 2,30
€ 75,00
€139,95
€159,95
€ 16,95
€ 10,95
€ 49,95
€ 49,95
€ 89,95
€159,95
€ 14,95
€ 18,95
€ 14,95
€ 26,95
€ 29,95
€ 16,95
€ 24,95

NVPH - catalogus 2015
NVPH catalogus 2015 (hardcover)

750001

€ 32,90

Colofon

Collect 82 (winter 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
Marieke Duijsters, Floris Leeuwenberg,
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 82 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

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

Liever
telefonisch
bestellen?
Bel
088 86 89 90
0

gratis

Totaal:

€……...............

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

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

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

C82

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:

C82

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,
Jaarboeken en albumbladen
aan het einde van het jaar. De
postzegelproducten, Mooi
Nederland en Grenzeloos
Nederland ontvangt u eens per
halfjaar. Zie www.collectclub.nl
voor de algemene voorwaarden.

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

						

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

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.

Postzegelproducten
___ Prestigeboekjes
___ Postzegelmapjes
___ Eerstedagenveloppen
___ Beurspostzegels

Bewaren DAVO
___ Albumbladen Geillustreerd Verzamelen PostNL
___ Albumbladen Geillustreerd Verzamelen DAVO
___ Zwart-wit albumbladen postzegels DAVO
___ Zwart-wit albumbladen postzegelvelletjes DAVO
___ Albumbladen Mooi Nederland

Postzegels
___ Postzegelserie strip Paparazzo
___ Jaarcollectie Nederlandse postzegels
___ Jaarcollectie Nederlandse postzegelvelletjes
___ Mooi Nederland
___ Grenzeloos Nederland

Ik neem met ingang van 1 januari 2015 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

