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Prachtige cadeaus
Speciaal voor Collect-lezers

Gratis postset 
bomen & bladeren
bij uw bestelling vanaf € 15,-*

Gratis boek
Beleef de natuur
– bomen & bladeren
bij uw bestelling vanaf € 75,-*

Illustrator Michelle Dujardin liet zich 
inspireren door het achtste post-
zegelvel in de serie Beleef de natuur. 
De postset bomen & bladeren 
bestaat uit een – ongestempeld – 
postzegelvel en drie unieke kaarten. 
U krijgt de postset bomen & bladeren 
cadeau bij uw bestelling vanaf € 15,- 
uit deze Collect. 

Begin 2018 introduceerde PostNL postzegelserie 
Beleef de natuur. De serie bestaat elk jaar uit vier 
postzegelvellen, ingedeeld per seizoen. Voor het 
postzegelvel over bomen en bladeren is een 
prachtig boek samengesteld.
De bijbehorende postzegels zijn apart te bestellen 
voor € 14,95 (zie pagina 29). 

op=op

op=op PROFITEER NU VAN 
DEZE CADEAUS EN 
BESTEL SNEL! 
* Uit Collect 101 kunt u online, tele-
fonisch of schriftelijk bestellen. Bij 
bestellingen vanaf € 15,- ontvangt u 
de postset bomen & bladeren cadeau. 
Bestelt u vóór 31 december 2019 voor 
€ 75,- of meer, dan krijgt u ook het 
boek Beleef de natuur - bomen & 
bladeren. U ontvangt deze cadeaus 
alleen bij uw eerste bestellingen uit 
Collect 101.

Let op: actie loopt
tot 31 december 2019
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KINDERPOSTZEGELS 2019 
Piero Stanco van Uitgeverij Kluitman vertelt over de beroemde 
kinderboeken die dit jaar op de kinderpostzegels prijken

NIEUWE UITGIFTEN
Dag van de postzegel 2019
Decemberzegels 2019
Gewoontjes 
 
KORT NIEUWS
Nieuws, agenda en service

PERSOONLIJKE PRODUCTEN
Postzegelvellen De Fabeltjeskrant, postset Beleef de 
natuur – bomen & bladeren, postzegelvel De bevrijding van 
’s-Hertogenbosch, oktober 1944 en postzegelvel Herwonnen 
vrijheid ’s-Hertogenbosch 1940 – 1945, postzegelvel ‘Een kaart 
blijft langer hangen’, postzegelvel Jaar van het Varken/Rat, 
postzegelvel koninklijk gezin, gouden postzegels koning 
Willem-Alexander en koningin Máxima, postzegelserie 
Treinen & Trajecten, postset Rail Away, postzegelset 
Klassieke Kinderboeken 

IN MEMORIAM
Op 1 augustus overleed plotseling Ingmar Birza, ontwerper 
van vele postzegels, waaronder de Dag van de postzegel

PUZZEL
Los de kruiswoordpuzzel op en maak kans op een van de 
vijf Dik Trom-boeken 

POSTZEGELVERKIEZING
Stem op uw favoriete postzegelontwerp en maak kans op 
een van de mooie prijzen 

UITGIFTEPROGRAMMA
De postzegeluitgiften eerste helft 2020 

VARIA
Hertogpost viert in 2020 zijn 90-jarig bestaan met als 
thema ‘Herwonnen Vrijheid 1940 – 1945’

SHOP

ASSORTIMENT

VOLGENDE KEER IN COLLECT* O.A: 
Beleef de natuur – roofvogels en uilen, 

Typisch Nederlands – rookworst
*COLLECT VERSCHIJNT IN DE WEEK VAN 16 MAART 2020

nr. 101
winter 2019

Kinderen in de hoofdrol 
De voorkant van deze Collect toont de omslag van een 
van de boeken die op de kinderpostzegels van 2019 
staan. Toen ik de postzegels zag, dacht ik meteen: 
ha, de Kameleon! Ik heb ze vroeger allemaal gelezen 
en ben ook meteen naar de bioscoop gegaan toen de 
film uitkwam. Dat was in 2003. Wat maar weer eens 
aantoont dat goede kinderboeken tijdloos zijn, want 
De schippers van de Kameleon verscheen in 1949. 

Over tijdloos gesproken, de kinderpostzegels maken wij al 
sinds 1924. Een deel van de opbrengst gaat naar projecten 
van Stichting Kinderpostzegels Nederland. Deze stichting 
zet zich in om kinderen in Nederland en daarbuiten een 
kans op een beter leven te geven. Dit is overigens niet 
het enige initiatief voor kwetsbare mensen waar PostNL 
zich voor inzet. Zo steunen we ook het Ouderenfonds met 
een actie om mensen kerstkaarten te laten sturen naar 
eenzame ouderen. Uiteraard met een mooie december-
zegel erop! 

Het blijft in dit nummer van Collect niet bij kinderboeken, 
er komt ook een kinderspel aan bod. Ontwerper Michiel 
Schuurman liet zich inspireren door de kleine glazen knik-
kers die veel kinderen gebruiken. Het postzegelvel dat hij 
ontwierp, is vernoemd naar deze zogeheten Gewoontjes, 
maar is allesbehalve gewoon! 

Nog even en het is alweer december. Tijd om uw stem 
uit te brengen op uw favoriete postzegel van 2019! 
Daarnaast wens ik u alvast mooie feestdagen, met 
aandacht voor elkaar. 

Stephan van den Eijnden
DIRECTEUR COMMERCIE MAIL NEDERLAND
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Op het nieuwe vel met kinderpostzegels prijken de omslagen 
van vijf klassieke kinderboeken van Nederlandse schrijvers. 
Het resultaat van een lastig selectieproces, want sinds de 

oprichting in 1864 heeft Kluitman duizenden kinderboeken uitge-
bracht. Uiteindelijk viel de keus op Uit het leven van Dik Trom (1891, 
Johan Kieviet), Kruimeltje (1923, Chris van Abkoude), Nieuwe avon-
turen van Pietje Bell (1932, Chris van Abkoude), De schippers van de 
Kameleon (1949, Hotze de Roos) en De Drieling te paard (1987, Trix 
van Brussel). “Mede vanwege de omslag, want de postzegelwaarde 
en de sorteerhaak mochten de afbeelding niet te veel verstoren. 
Daarnaast moest het een leuk, vrolijk geheel worden, zowel qua 
kleur als qua getoonde onderwerpen en algemene look”, aldus 

De kinderpostzegels staan dit jaar in het 
teken van onverslijtbare titels als Dik Trom, 
Pietje Bell, Kruimeltje, De schippers van de 
Kameleon en De drieling te paard. Deze klas-
siekers van Uitgeverij Kluitman uit Alkmaar 
zijn na al die jaren onverminderd populair bij 
jong en oud. 

3 OKTOBER 2019

4

Beroemde jeugdboeken 
voor klein en groot
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Piero Stanco, van 1986 tot 1 januari 2019 directeur van Uitgeverij 
Kluitman en nu als adviseur verbonden aan het bedrijf.

Succesvol team
Voor de postzegels is heel bewust gekozen voor klassieke kinder-
boeken – Dik Trom dateert uit 1891! “De titels moesten jong en oud 
aanspreken. Ze zijn nog steeds leverbaar en worden ook nog steeds 
gelezen door jongeren. Tegelijkertijd zullen veel mensen deze  
boeken ongetwijfeld nog kennen uit hun jeugd”, stelt Stanco. 
“Het team van Kluitman weet in samenwerking met auteurs en 
illustratoren steeds weer nieuwe boeken te bedenken die de jeugd 
aanspreken en die wij graag uitgeven”.

Actie vereist 
In de drie decennia dat Stanco aan het roer stond bij Kluitman, 
kreeg de uitgeverij te maken met een licht krimpende markt en 
een enigszins teruglopende oplage. “Maar daar hebben we goed 
op ingespeeld met veel nieuwe auteurs en illustratoren. Verhalen 
worden nu anders verteld dan vroeger. Toen kon je op je gemak je 
verhaal opbouwen, nu moet je al in de eerste alinea van het eerste 
hoofdstuk met actie komen, anders haken kinderen én volwas-
senen af”, stelt hij. “Wij zijn altijd vrij sterk geweest in het gewone 
avonturenverhaal, avonturen die kinderen met enige goeie wil 

om de hoek zouden kunnen beleven met een paard, een boot of 
voetbal. In de jaren 70 en 80 hadden we de sciencefictionseries en 
in de jaren 90 werden de lichte griezelverhalen populair. Onze serie 
Kippenvel verkocht gigantisch.”

Bevestiging naamsbekendheid
Daarnaast signaleert de oud-Kluitman-directeur een toenemende 
specificering in doelgroepen, zoals boeken voor jongvolwassenen. 
“Een van de trends bij jongeren tussen de 15 en 20 jaar, met daar-
binnen ook nog allerlei subgenres, zijn de zogeheten dystopische 
romans. Deze schetsen een samenleving waarin je niet zou willen 
leven, het tegenovergestelde van een utopie. Er is bijvoorbeeld 
een atoomoorlog uitgebroken en tien kinderen beleven allerlei 
avonturen of een groepje anarchisten gaat het gevecht aan met 
een superpower of een groep aliens.” Zelf blijft Stanco betrokken bij 
de lezende jeugd: samen met een partner werkt hij aan een nieuwe 
leesmethode voor groep 3 en 4. Doel is kinderen actief te leren  
lezen en hun tekstbegrip verder te laten reiken dan Twitter- 
berichten. Dat de boeken van Kluitman nu op postzegel verschijnen, 
vervult hem met trots. “We hebben zo lang en zo breed boeken 
uitgegeven die tot de verbeelding spreken. Die postzegels zijn een 
bevestiging en erkenning van de naam die we in anderhalve eeuw 
hebben weten op te bouwen.”

Nieuwe uitgiften 5

30 x 40 mm
170 x 120 mm
normaal met fosforopdruk
gegomd
offset
cyaan, magenta, geel en zwart
713.000 vellen
vel van 10 postzegels in 5 verschillende ontwerpen
Studio Henque en Rina van Maanen, Leiden
Cartor Security Printing, La Loupe (Frankrijk)

TECHNISCHE GEGEVENS
Postzegelformaat
Velformaat
Papier
Gomming
Druktechniek
Drukkleuren
Oplage
Verschijningsvorm
Ontwerp
Drukkerij
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De postzegel met de vliegende duif uit 1924 is 
een van de iconen uit de Nederlandse post-
geschiedenis. Drie jaar eerder verscheen een 
al even bijzondere voorloper: de luchtpost-
zegel met de meeuw. Deze vogel schittert nu 
bijna honderd jaar later op het postzegelvel 
Dag van de postzegel 2019.

Zowel de duif als de meeuw is van de hand van de veelzijdige 
kunstenaar Chris Lebeau (1878-1945). Birza Design ontwierp, 
als eerbetoon aan Lebeau en zijn werk, verrassende postze-

gels waarin de meeuw als herboren zijn vleugels uitslaat.

Andere context
De postzegels met de meeuw uit 1921 zijn de allereerste luchtpost-
zegels die in Nederland verschenen. Ook de druktechniek, houtsne-
de in boekdruk, was speciaal. De meeuw op de Dag van de Postzegel 
2019 is een exacte weergave van de houtsnede van Lebeau. Wel 
heeft Birza Design het oorspronkelijke ontwerp in een andere 
context geplaatst om het naar onze tijd te halen. Zo verdween het 
donkere kader en staat de waardeaanduiding nu in positief in plaats 
van diapositief. Ook gebruikte de ontwerper een scherper lettertype, 
maar wel met dezelfde volheid. Daardoor is een frisser en moderner 
ontwerp ontstaan.

Uit zijn kooitje
Voor de Dag van de Postzegel 2019 mocht Birza Design niet één, 
maar twee postzegels maken. Dat bood letterlijk meer ruimte om 
met het beeld en met de kleuren te spelen. Ingmar Birza: “Zo konden 
we de vleugels van de meeuw over twee aangrenzende postzegels 
spreiden, zodat hij fors is afgebeeld. Door de rijen postzegels 180 
graden ten opzichte van elkaar te draaien, zijn ze ook verticaal ge-
spiegeld. Met wisselende kleuren links en rechts om meer beweging 
in het vel te brengen. De meeuw is bevrijd uit het strenge kader. Zeg 
maar uit zijn kooitje gehaald.”

Speciaal drukprocédé
De gebruikte druktechniek voor de Dag van de Postzegel 2019 is al 
even opvallend als die uit 1921. Er is met niet meer dan twee kleuren 
– rood en groen – gewerkt om de postzegels in PMS te kunnen 
drukken. Met PMS (Pantone Matching System) kan de drukkerij 
intensere en meer ambachtelijke kleuren bereiken dan in fullcolour. 
Daarom was het mogelijk om de kleuren van de nieuwe postzegels 
uiterst nauwkeurig overeen te laten komen met de oorspronkelijke 
postzegels.

KIJK VOOR HET BESTELNUMMER VAN HET POSTZEGELVEL DAG VAN DE POST-
ZEGEL 2019 OP PAGINA 23.

40 x 30 mm
122 x 170 mm
normaal met fosforopdruk
gegomd
offset
PMS 1665U rood, PMS 369U groen, zwart
64.000 vellen
vel van 10 postzegels in 2 verschillende ontwerpen
Birza Design, Deventer
Joh. Enschedé Security Print, Haarlem

TECHNISCHE GEGEVENS
Postzegelformaat
Velformaat
Papier
Gomming
Druktechniek
Drukkleuren
Oplage
Verschijningsvorm
Ontwerp
Drukkerij

De meeuw slaat opnieuw 
zijn vleugels uit
1 NOVEMBER 2019



7Nieuwe uitgiften

4 NOVEMBER 2019

Er staat een ijsbeer bij de brievenbus 

Een bonte parade trekt voorbij. Iedereen viert 
feest, want zo hoort dat in december. Lieke van der 
Vorst maakte in haar kenmerkende stijl prachtige 
illustraties voor de Decemberzegels 2019.

De nieuwe decemberzegels ademen een warme sfeer uit, 
onder meer door het gebruik van contrasterende kleuren. 
Illustrator Lieke van der Vorst liet zich inspireren door haar 

persoonlijke herinneringen aan de decembermaand. De feestdagen 
staan bij haar altijd in het teken van familie, van samen zijn, van delen.

Op weg naar het feest 
Alle illustraties voor de decemberzegels zijn apart met de hand  
getekend op A4-formaat, inclusief de achtergrond. Later werden  
ze in de computer gecombineerd met de lucht boven aan het post-
zegelvel. Zo ontstond één grote tekening. Er is van alles te zien in de 
lange stoet die zich door het winterse landschap verplaatst. Van een 
vrouw die trompet speelt en een kind dat op een eland rijdt tot een 
wasbeer die een fakkel draagt en een varkentje met cadeautjes op 
een slee. Samen met de anderen zijn ze onderweg. Waar naartoe?  
In ieder geval naar iets feestelijks. 

Mens en dier
Als eerste stap in het ontwerp schetste Lieke de verschillende ka-
rakters voor de postzegels. “Ik heb er een kleine twintig gemaakt, in 
zwart-wit. Dit gezelschap van mens en dier is in overleg met PostNL 
tot de tien teruggebracht die je nu ziet. Voor mij hebben dieren even 
veel recht als mensen om in de decembermaand feest te vieren. 
Sommige personages komen uit mijn eigen leven. Zo houden we zelf 
oranje kippen in de achtertuin. De man met de kerstverlichting is ge-
baseerd op mijn vader, die in december daarmee altijd in de weer is.”

Fraaie doorloper
In de achtergrond zijn bomen en struiken te zien en nog verder weg 
heuvels en bergen. Deze tekening is gebruikt om de tien verhaaltjes 
op de postzegels aan elkaar te knopen. Zo werd het fraaie doorloop-
effect bereikt. De sterretjes en de sneeuwvlokken zijn op gevoel 

neergezet. Niet al te veel vlokken, want in Nederland sneeuwt  
het meestal licht. Lieke: “Het is een hele optocht van links naar 
rechts geworden. Een parade over een besneeuwde weg, die 
eindigt met de ijsbeer bij de brievenbus die kaartjes verstuurt 
naar degenen die niet bij het feest kunnen zijn. Dan is het 
verhaal rond.”

KIJK VOOR HET BESTELNUMMER VAN DE DECEMBERZEGELS 2019 OP 
PAGINA 24.

26,5 x 29 mm
144 x 151 mm
normaal met rode fosforopdruk
zelfklevend
offset
cyaan, magenta, geel en zwart
3.170.000 vellen
vel van 20 postzegels in 10 verschillende 
ontwerpen
Lieke van der Vorst, Eindhoven
Joh. Enschedé Security Print, Haarlem

TECHNISCHE GEGEVENS
Postzegelformaat
Velformaat
Papier
Gomming
Druktechniek
Drukkleuren
Oplage
Verschijningsvorm

Ontwerp
Drukkerij
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Inspiratie uit een rommellaatje

‘ Een roze postzegel 
vind ik wel spannend’
18 OKTOBER 2019

WAT DOE JE NORMAAL GESPROKEN VOOR WERK?
“Ik ben in de eerste plaats grafisch ontwerper maar maak ook textiel, 
omdat ik in het verleden een tijd lang als designer voor textiel- 
fabrikant Vlisco uit Helmond gewerkt heb. Maar ik doe ook groter 
werk, zoals tentoonstellingen en installaties. Het is dan erg leuk om 
een postzegel te mogen ontwerpen, waarbij de inspanning niet zit in 
de vele arbeid maar in de concentratie. Het is moeilijk om iets inte-
ressants te maken omdat het zo klein is. Normaal heb ik veel ruimte, 
nu moest ik mijn verhaal kwijt op een klein oppervlak. Gaandeweg 
viel het me mee, ontwerpen zelf is natuurlijk ook dimensieloos.”

PAST ZO’N VRIJE OPDRACHT BIJ JOUW MANIER VAN WERKEN?
“Jazeker, klanten moeten altijd wel ermee akkoord gaan dat ik mijn 
fantasievolle draai aan opdrachten geef. Daar komen ze ook voor  
bij mij. En ook nu heb ik kunnen doen wat mij leuk leek, die frisse 
opstelling van PostNL verraste mij positief. Het mooie van een  
postzegel is dat je bijna niets hoeft te communiceren, alleen  
‘Nederland’ en de ‘1’, het is gewoon een klein schilderijtje.  
Karakteristiek voor mijn werk is dat ik van felle kleuren houd en  
die mogen ook best een beetje vloeken. Een roze postzegel vind  
ik wel spannend, die heb ik nog niet eerder gezien, daar vinden  
veel mensen vast iets van.”

WAAROM HEB JE GEKOZEN VOOR DE TITEL ‘GEWOONTJES’?
“Het verwijst aan de ene kant naar de kleine knikkers. Knikkers vind 
ik nu eenmaal fascinerend, een simpel onderwerp, maar moeilijk om 

Zelfstandig grafisch ontwerper Michiel Schuurman won twee jaar geleden 
de Dutch Design Award for Communication. PostNL nodigde de winnaar 
van deze prestigieuze ontwerpwedstrijd uit om zes kleurrijke postzegels te 
ontwerpen rond zijn eigen interesses. Met als resultaat het postzegelvel 
‘Gewoontjes’ – een experiment met knikkers en licht. 
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goed te tekenen. Bij mij thuis hebben we zo’n rommellaatje en daar 
liggen dan ook wat knikkers in. Dat zie je terug op de postzegel: het is 
eigenlijk een omgevallen rommeldoosje. Daarom liggen die kraaltjes 
er ook bij, die horen thuis in hetzelfde laatje. Daarnaast is de titel een 
ironisch bedoeld woordgrapje: het ontwerp is namelijk helemaal niet 
zo gewoontjes.”

WAT IS DE GEDACHTE ACHTER HET ONTWERP?
“Naast knikkers heb ik ook affiniteit met natuurkunde. De knikkers 
deden me aan planeten denken, daarom heb ik ze afgebeeld met 
allerlei lichtvlekken op de achtergrond om het een soort kosmisch 
effect te geven. Het muispijltje is eigenlijk een ruimtescheepje, maar 
ook een verwijzing naar de manier waarop ik werk: nooit met de 
hand, altijd op de computer. Dat is onderdeel van mijn signatuur.  
En ik vond het wel grappig om een vraag achter te laten: wat is dat 
daar? Ik ben benieuwd hoeveel mensen het überhaupt ontdekken.”

JOUW WERK OP EEN POSTZEGEL, WAT VIND JE DAARVAN?
“Fantastisch, ik ben heel erg trots! De eer om een postzegel te  
mogen maken, het is echt een van de hoogtepunten in mijn werk 
van dit jaar. Heel erg prikkelend om de knikkers één op één, op 
werkelijke grootte af te beelden. Verder was het een heel plezierig 
traject en dat heeft ook te maken met PostNL. Ik kreeg alle vrijheid 
en hoefde me niet in te houden. Zelf heb ik vooraf ook geen idee wat 
het gaat worden, het uiteindelijke ontwerp is voor mij net zo goed 
een verrassing.” 

36 x 25 mm
108 x 150 mm
normaal met fosforopdruk
gegomd
offset
cyaan, magenta, geel en zwart
92.000 vellen
vel van 6 postzegels in 6 verschillende ontwerpen
Michiel Schuurman, Amsterdam 
Joh. Enschedé Security Print, Haarlem

TECHNISCHE GEGEVENS
Postzegelformaat
Velformaat
Papier
Gomming
Druktechniek
Drukkleuren
Oplage
Verschijningsvorm
Ontwerp
Drukkerij
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 fotografie: Erwin Olaf

Nieuwe verpakking 
Jaarcollecties
De jaarcollecties Nederlandse Postzegels en 
Nederlandse Postzegelvellen hebben een 
nieuwe verpakking gekregen: duurzamer en 
milieuvriendelijker. 

We hebben afscheid genomen van de 
plastic verpakking. En in plaats van de 
losse insteekkaarten gebruiken we nu onze 
vertrouwde verzendenvelop. Voor de losse 
postzegels gebruiken we nog wel insteek-
kaarten. We hebben de nieuwe verpakking 
voorgelegd aan een aantal klanten en die 
waren enthousiast.

Speciaal cadeau 
voor abonnees
De oplage van Collect gaat flink omhoog! 
Voortaan ontvangt iedereen die klant is 
van Collect Club het blad. Bovendien ont-
vangen alle trouwe abonnees van Collect 
Club aan het eind van het jaar een speciaal 
postzegelvel en kaart met afbeelding van 
onze koning en koningin. De foto's zijn 
gemaakt door Erwin  Olaf, die dit jaar zijn 
40-jarig jubileum viert. Het postzegelvel 
is niet te koop. Wij wensen alle abonnees 
veel plezier met dit unieke cadeau. 

Alle producten uit Collect 
direct leverbaar
Vanaf nu zijn alle producten die in Collect staan direct 
leverbaar (zolang de voorraad strekt). Dat kan omdat 
in de Collect alleen nog producten staan die al zijn 
verschenen. U hoeft dus niet meer te wachten tot  
een product beschikbaar is. Het is ook nog eens beter 
voor het milieu, want er zijn minder bezorgritten en 
verpakkingen nodig.

Bestel tijdig!
De periode rond Sinterklaas en Kerstmis is 
een drukke tijd voor PostNL. Bestel daarom 
uw producten uit deze Collect zo spoedig 
mogelijk maar uiterlijk op 10 december. 
Dan heeft u uw producten tijdig in huis. 
Alle producten uit 2018 (zie laatste kans 
pagina’s 35 t/m 38) zijn na 10 december 
niet meer bestelbaar.
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Agenda

1 t/m 3 november 2019
Postex 2019
De postzegeltentoonstelling Postex wordt dit 
jaar in een ander weekend gehouden dan u 
gewend bent. Dit jaar verzamelen filatelisten 
zich in Apeldoorn het eerste weekend van 
november. PostNL is uiteraard weer aanwezig 
met speciale uitgiften en acties.
www.postex.nl

8 t/m 10 november 2019
Multilaterale Briefmarken- 
ausstellung 2019
Postzegelbeurs Multilaterale Briefmarkenaus-
stellung 2019 Luxembourg. 
www. multilaterale2019.lu

27 en 28 december 2019
Eindejaarsbeurs 2019
Verzamelbeurs in de Veluwehal in Barneveld. 
Sinds 1999 een vaste waarde op de filatelie-
kalender.
www.eindejaarsbeurs.nl

19 t/m 21 maart 2020
Hertogpost 2020
Nationale FEPA-postzegeltentoonstelling 
met internationale exposanten in categorie 
I - II. Postzegelshow met nationale en inter-
nationale handelaren, postadministraties en 
veilinghuizen.
www.hertogpost-event.nl

De 34e Dag van de Jeugdfilatelie werd dit jaar op 20 april gehouden in Sport-
centrum De Mammoet in Gouda. Stamps4Friends, voorheen Jeugd Filatelie 
Nederland (JFN), had een ontwerpwedstijd uitgeschreven onder de bezoekers. 
Er deden 14 kinderen. Het onderwerp was de mammoet. De winnares was 
Eline de Deugd. PostNL maakte van haar ontwerp twee postzegelvellen, die 
Stamps4Friends aan Eline heeft overhandigd. 

Ontwerpwedstrijd jeugdfilatelie

Op 19 september is Wim Crouwel op 
90-jarige leeftijd overleden. Hij was 
een van de belangrijkste en invloed-
rijkste ontwerpers van Nederland. 
Crouwel ontwierp een groot aantal 
postzegels tussen 1963 en 1995, 
waaronder de postzegels 100 jaar 
Internationaal Postaal Overleg 
(1965), 400 jaar Wilhelmus (1968), 
Zomerzegels (1979), Beweging De 
Stijl (1983) en Mahlerfeest (1995). 
En hij was natuurlijk de ontwerper 
van de ‘frankeerzegels cijfertype 
1976-2001’, ook wel de Crouwel-
postzegels genoemd. Crouwel was 
in 1963 medeoprichter van het 
ontwerpbureau Total Design en werd 
later hoogleraar en directeur van 
Museum Boijmans-Van Beuningen.

Wim Crouwel overleden
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Gratis
bij uw 

bestelling 
vanaf € 75,-

Serie postzegelvellen

50 jaar De Fabeltjeskrant
UITGIFTEDATUM: 5 NOVEMBER Opnieuw zijn er vier nieuwe post-
zegelvellen verschenen over De Fabeltjeskrant. PostNL geeft in totaal  
25 postzegelvellen uit met afbeeldingen van karakters uit de oor- 
spronkelijke versie van dit populaire televisieprogramma. Ieder  
personage heeft zijn eigen postzegelvel, met daarop vijf portret- 
postzegels en de laatste editie van de Fabeltjeskrant. De vier nieuwe 
postzegelvellen zijn gewijd aan Stoffel de Schildpad, Chico Lama,  
Piet de Pad en Rocus de Vrije vogel.

Abonnement op De Fabeltjeskrant 
Elk kwartaal verschijnen er twee nieuwe postzegelvellen. Een postzegel-
vel kost € 6,45 waarvan € 2,10 naar Stichting Kinderpostzegels Nederland 
gaat. Zo helpt u dus ook nog kinderen die extra steun nodig hebben! 

Neem nu een abonnement op deze unieke postzegelserie en u krijgt 
gratis het bewaaralbum en het postzegelvel De Fabeltjeskrant 50 jaar - 
Meneer de Uil cadeau. 
Prijs per postzegelvel: € 6,45 - Abonnement: € 51,60 per jaar.
Kijk voor de bestelnummers op pagina 30.

nieuw

Gratis
bij 

abonnement

Postset

Beleef de natuur – 
bomen & bladeren
UITGIFTEDATUM 16 SEPTEMBER Illustrator Michelle Dujardin heeft 
voor PostNL weer prachtige illustraties gemaakt, deze keer van bomen 
en bladeren. Ze zijn verschenen als postset met een – ongestempeld – 
postzegelvel en drie unieke kaarten. 
Prijs € 4,95
Kijk voor de bestelnummers op pagina 29.

Postzegelset en boek

Beleef de natuur – 
bomen & bladeren
UITGIFTEDATUM 16 SEPTEMBER De sfeer van het dampende 
najaarsbos dat het postzegelvel ademt, is nu ook prachtig gevangen 
in een boek. Het boek krijgt u cadeau bij een bestelling vanaf € 75 maar 
is ook los te bestellen. PostNL geeft tegelijkertijd een set uit van 2 post-
zegelvellen Beleef de natuur – bomen & planten.
Prijs postzegelset en boek per stuk € 14,95
Kijk voor de bestelnummers op pagina 29.
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Postzegelvel

De bevrijding van ‘s-Hertogenbosch, 
oktober 1944 en postzegelvel Herwonnen 
vrijheid ‘s-Hertogenbosch 1940 – 1945

Postzegelvel

‘Een kaart blijft langer hangen’
UITGIFTEDATUM: 5 NOVEMBER In oktober liep er een landelijke campagne van de 
Vereniging Wenskaart Nederland om de wenskaart onder de aandacht te brengen.  
De campagne liet zien dat de wenskaart een mooie en persoonlijke manier is om aan-
dacht te geven aan iemand. Zeker in deze tijd dat mensen elkaar steeds vaker feliciteren 
via bijvoorbeeld Facebook en WhatsApp, valt een papieren kaart juist op. Een kaart  
blijft daardoor langer hangen, soms letterlijk met een magneetje op je koelkast.

Tijdens de actie 
kreeg je een gratis 
postzegel en een 
speciale wenskaart 
als je minimaal € 4,95 
aan wenskaarten 
kocht.
Prijs € 0,87
Kijk voor de bestel-
nummers op pagina 
28.

Postzegelvel 

Jaar van het 
Varken/Rat 

UITGIFTEDATUM: 5 NOVEMBER Het jaar van het 
varken is volgens de Chinese zodiac al weer bijna 
ten einde. Het varken is het laatste teken uit de 
Chinese dierenriem en dus start een nieuwe cyclus 
weer met het eerste teken: de rat. Volgens Chinese 
folklore zijn mensen die onder dit sterrenbeeld 
zijn geboren charmant, economisch, efficiënt, 
diplomatiek, ondernemend, ambitieus, flexibel en 
welbespraakt. Prijs € 3,-
Kijk voor bestelnummer op pagina 28

UITGIFTEDATUM: 8 NOVEMBER 2019 Op 27 oktober 1944 gaven 
de Duitsers de strijd om ’s-Hertogenbosch op. Dat is in oktober 2019 
precies 75 jaar geleden. Het is uitgebreid herdacht, onder andere met 
de publicatie van een prachtig geïllustreerd oorlogsdagboek van Bets 
Reijnen en een tentoonstelling. Naast spullen uit nalatenschap van Bets 
Reijnen werden hier oorlogsprenten van de oer- Bossche kunstenaar 
Herman Moerkerk geëxposeerd. De expositie werd gecomplementeerd 

met bijzondere poststukken, die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn 
verstuurd uit en naar ’s-Hertogenbosch. De Stichting Hertogpost en 
de ’s-Hertogenbossche Filatelistenvereniging liet door Studio Henque 
en Rina van Maanen 2 postzegelvellen ontwerpen met beelden uit de 
tentoonstelling. 
Prijs per postzegelvel € 15
Kijk voor de bestelnummers op pagina 27.
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Gouden  postzegels 

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima

UITGIFTEDATUM: 
17 SEPTEMBER 
Op een speciaal 
postzegelvel staan 
informele portret-
ten van koning 
Willem-Alexander, 
koningin Máxima 
en de prinsessen 
Amalia, Alexia en 
Ariane. De foto’s 
zijn gemaakt door 
de beroemde Ne-
derlandse fotograaf 
Erwin Olaf, die dit 
jaar zijn veertigjarig 
jubileum viert. Het 
postzegelvel ‘Het 
Koninklijk Gezin’ telt 
vijf verschillende 
postzegels. Op de 
achtergrond van 
het vel staat een 
groepsfoto van 
de koning, koningin en hun drie dochters. 
Deze foto, ook van de hand van Olaf, sierde 
de koninklijke kerstkaart van 2018. 

‘Alle aandacht die ze 
verdienen’
Stephan van den Eijnden van PostNL, legt 
uit dat ons bedrijf heel graag de informele 

foto’s van het koninklijk gezin op postzegels 
wilde zetten: “Op de vijf eerder dit jaar uit-
gebrachte postzegels met Olafs belangrijk-
ste werk was er geen plek voor. Nu krijgen 
deze toegankelijke en indringende foto’s 
alle aandacht die ze verdienen. De uitgifte 
past ook in onze traditie om regelmatig 
spraakmakende kunstenaars opdracht te 

geven voor postzegelontwerpen. Zo zijn 
de permanente postzegels met koning 
Willem-Alexander ontworpen door Studio 
Job, op basis van een portret van fotograaf 
Rineke Dijkstra.”
Prijs € 5,-
Kijk voor bestelnummer op pagina 28.

Postzegelvel

Speciale postzegels met portretten 
van het koninklijk gezin

UITGIFTEDATUM: 17 SEPTEM-
BER Ter gelegenheid van het 40- 
jarig jubileum van Erwin Olaf heeft 
PostNL een gouden postzegel van 
koning Willem-Alexander en een 
gouden postzegel van koningin 
Máxima gemaakt. De oplage is geli-
miteerd: van beide zijn 1.750 exem-
plaren gemaakt. De postzegels zijn 

gebaseerd op de staatsieportret- 
ten die Erwin Olaf heeft gemaakt 
(zie ook pagina 10, kort nieuws).  
De postzegels zijn gemaakt van 
99,5 procent goud en worden ge-
leverd in een luxe presentatiebox. 
Prijs € 50,-
Kijk voor het bestelnummer op 
pagina 28.
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Nieuw postzegelserie 

Treinen & Trajecten
UITGIFTEDATUM: 5 NOVEMBER PostNL geeft een serie uit met aandacht voor 25 
unieke treintrajecten over de hele wereld. Treinen als de Flying Scotsman, The Ghan, 
De Bernina Express en de Pride of Africa ontbreken natuurlijk niet in deze prachtige 
serie. Iedere trein heeft zijn eigen postzegelvel met vijf postzegels en interessante 
weetjes. De eerste vijf postzegel-vellen zijn de Flevolijn, Bullet Train, Darjeeling 
Himalayan, Bernina Express en Pride of Africa.

Abonnement op Treinen & Trajecten
Elk kwartaal verschijnen er twee nieuwe postzegel-
vellen. Neemt u nu een abonnement dan ontvangt 
u bij de eerste levering van twee postzegelvellen van 
€ 15,- ook het postzegelvel van de Flevolijn gratis. Bij 
de tweede levering krijgt u bovendien het prachtige 
bijbehorende bewaaralbum cadeau. En natuurlijk zijn 
alle leveringen zonder verzendkosten.
Prijs per postzegelvel € 7,50
Kijk voor bestelnummer op pagina 26.

UITGIFTEDATUM: 3 OKTOBER 
Naast het officiële postzegelvel van
Kinderpostzegels is een speciale 
set van  vier persoonlijke postzegel-
vellen verschenen met aandacht voor 
Dik Trom, Pietje  Bell, Kameleon en 
De Drieling. De postzegelvellen zijn 
verkrijgbaar als set à € 26,- en worden 
in een speciale omslag geleverd. Van 
de opbrengst gaat  € 8,60 naar Stich-
ting  Kinderpostzegels  Nederland. 
Prijs € 26,-
Kijk voor het bestelnummer op 
pagina 22.

Postzegelset  

Klassieke  
Kinderboeken

Speciale postset 
Rail Away 
UITGIFTEDATUM: 9 SEPTEMBER Al vele jaren genieten honderd-
duizenden kijkers van het televisieprogramma Rail Away. Dit jaar was 
zelfs de 200e uitzending. Een bijzondere postset met maxikaarten en 
postzegels is nu te bestellen. Op de achtergrond van het postzegel-
vel is de Agawa Canyon Tour Train in Canada te zien. Op de postze-
gels en kaarten staan verder de volgende treinen: Trem Turistico | 
Brazilië, Trein van de Rhätische Bahn | Zwitserland, Berchtesgadener 
Land Bahn | Duitsland, Santa Theresatram | Brazilië, Stoomtrein 
Furka Pas | Zwitserland .
Prijs € 8,95
Kijk voor bestelnummer 
op pagina 26.
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Ingmar Birza werkte sinds 2005 voor PostNL, het jaar waarin hij 
het bedrijf Birza Design overnam van zijn vader. Door de jaren 
heen ontwierp hij talloze postzegels en maakte hij diverse 

jaarboeken, jaarcollecties, stempels, postzegelmapjes en prestige-
boekjes. Ingmar was in zijn werkzaamheden voor PostNL heel 
pragmatisch, vertelt Carla. “Als PostNL vroeg om aanpassingen in 
zijn eigen ontwerpen of andere producten, dan pakte hij dat altijd 
voortvarend op. Daarnaast ging niets de deur uit zonder een laatste 
controle. Ingmar was superserieus in zijn werk, alles moest perfect 
zijn.”

Voor de prestigeboekjes bedacht Ingmar ooit zelf het concept en hij 
gaf er samen met Carla ook zelf invulling aan. In totaal maakten ze 
zo negentig edities van deze boekjes, die onderwerpen van uitgif-
ten verder uitdiepten. “Maar het meest trots was hij op de officiële 
postzegels die hij mocht ontwerpen. Dat was op de kunstacademie 
al het hoogst haalbare qua prestige”, zegt Carla. “Van die ontwer-
pen leerde hij iedere keer iets nieuws en hij werd er ook steeds beter 
in.” De keren dat Ingmar echt ruim de tijd kreeg om een opdracht 

uit te werken, werden het ook meteen prijswinnaars, stelt Arjan. “De 
postzegels met betrekking tot postvoertuigen uit 2013 won de eer-
ste prijs bij Posteurop en de postzegels met Nederlandse kippen-
rassen uit 2017 werden uitgeroepen tot mooiste postzegels van dat 
jaar.” De laatste postzegel van Ingmars hand is die voor de Dag van 
de Postzegel, dit keer gebaseerd op de eerste luchtpostzegel.

In de loop der tijd ging Ingmar steeds meer voor PostNL doen, 
niet alleen postzegels en aanverwante producten maar ook het 
magazine Collect en advertenties. Regelmatig was hij de redder in 
nood omdat op korte termijn nog iets aangepast of zelfs een nieuw 
product gelanceerd moest worden. “Nieuwe opdrachten werden 
meestal begeleid met de opmerking ‘Dat kan’ of ‘Dat moet lukken’. 
Als hij dat laatste zei, wist je dat je bijna het onmogelijke vroeg. 
Ingmar heeft ons echter nooit teleurgesteld, altijd lukte het hem 
om binnen tijd en budget de opdracht af te ronden”, zegt Arjan. 
“Hij laat dan ook een leegte achter die voor ons moeilijk op te 
vullen is. Het biedt troost dat veel van zijn werk vereeuwigd is in 
de postzegelcatalogus. Zo zal hij nooit vergeten worden.”

Na een kort, ernstig ziekbed overleed 
Ingmar Birza, op 1 augustus dit jaar, slechts 
47 jaar oud. Zijn vrouw Carla Birza staat 
samen met Arjan Jochems, senior marketeer 
bij PostNL, stil bij Ingmar als persoon, 
ontwerper en vormgever. 

1 AUGUSTUS 2019

In memoriam 
Ingmar Birza
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Los de kruiswoordpuzzel op en maak kans op een van de vijf

Dik Trom-boeken

HORIZONTAAL
1 naar 6 paardmens 12 sprookjesfiguur 13 komisch nummer 15 bezittelijk voornaamwoord 17 vermogen om te proeven 19 plaats in Frankrijk 20 zich 
bevindend in 21 waterkering 23 ringvormig gebak 24 vruchtennat 25 sportterm 27 mededingster 28 deel van een ontbijtservies 32 geheel van woorden 
35 wijzer van een kompas 38 stellingkast 39 het optellen 40 bontgekleurde papegaai 41 vertakking van een autosnelweg 43 bezieling 44 haaksteek 45 
meeuwachtige vogel 46 aanvang 49 groot (voorvoegsel) 51 grond bij een boerderij 52 arbeider in de metaalindustrie 53 slaperig 54 plotseling 56 verschei-
dene 58 kledingstuk 63 bijzonderheid 65 hijstoestel 67 wanneer 68 voorspoed 70 uiting van dagend inzicht 71 gereed 72 mannelijk dier 73 harlekijn 75 
deel van Schotse namen 76 koppel 77 alvorens 79 steeds weer 80 bijdehand.

VERTICAAL
2 voegwoord 3 onderwijs 4 van een teken voorzien 5 verbinding tussen stukken stof 7 uitgang 8 plaats in Estland 9 onhoudbare service bij tennis 10 wereld-
tijd 11 naaktrecreant 14 van de schil ontdaan 16 drank 18 mand 19 overvloed 20 hoeveelheid 22 planter 24 karavaantocht 26 ondersteek 27 rondhout 
29 sportvereniging 30 sneeuwhut 31 skai 33 portie uit een nalatenschap 34 kabelbaan 36 stelling 37 riviervis 42 vat 43 bezitloos 47 prachtig 48 stel 
renpaarden 50 anti 54 trapper 55 sportartikel 56 dierengeluid 57 gegrinnik 59 reeds 60 tafelgast 61 kunstgreep 62 dreumes 64 telwoord 66 eenheid van 
weerstand 68 lol 69 grondsoort 72 sukkel 74 fatsoenlijk 76 lidwoord 78 noot.

PUZZELPRIJS
Wij geven vijf boeken Uit het leven van 
Dik Trom weg. Een prachtige uitvoering 
in hardcover en 350 pagina’s dik. Wilt u 
kans maken? Stuur uw oplossing voor 20 
december naar: PostNL Collect Club, 
Postbus 99170, 4800 NA Breda.

Kruiswoordpuzzel
Breng de letters uit de overeenkomstig 
genummerde hokjes over naar de hokjes in 
de oplossingsbalk. Deze letters vormen de 
oplossing.

Winnaars Collect 100
De oplossing van de Zweedse puzzel in Collect 100 is: Parterre. Uit de goede inzendingen zijn de volgende vijf winnaars getrokken 
voor een gratis exemplaar van de Zakgids Dagvlinders voor Nederland en Vlaanderen van Richard Lewington: Mevr./Dhr. A.M.J. Janssen, 
Dhr. A.H.M. Satijn, Mevr./Dhr. I.J.M. Lammens, Mevr./Dhr. C.A. Sterrenberg, Dhr. H. Maassen
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De mooiste postzegel van 2019

Stem op uw favoriete 
postzegelontwerp

Beleef de natuur – 
zoogdieren

Rembrandt in het Rijksmuseum

Beleef de natuur – vlindersTuinvogels in Nederland

100 jaar luchtvaartBeleef de natuur – 
stinsenplanten

220 jaar postbedrijf

Mooi Nederland 2019: 
Waddeneilanden – verzamelvel

PostEurop: vogels in Nederland

1 3

98

54

2

7

6
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Wat is uw favoriete postzegelvel 
van 2019? Breng nu uw stem uit en 
maak kans op mooie prijzen. Collect 
verloot onder de inzenders namelijk 
5 jaarboeken Nederlandse  
postzegels (inclusief postzegels) en 
20 mappen Terug naar de 20e eeuw

Openbaar vervoer in Nederland, van 
toen naar nu – internationaal

„Gewoontjes”

Erwin Olaf – 40 jaar fotografie

Beleef de natuur – 
bomen & bladeren

Dag van de Postzegel 2019

Openbaar vervoer in Nederland, 
van toen naar nu

Kinderpostzegels 2019

Decemberzegels 2019

Postzegelverkiezing

12

15

10

13

16

11

14

17 Stemmen gaat zo
U schrijft het nummer van uw keuze 
op een briefkaart en stuurt deze 
naar: 
PostNL Postzegelverkiezing 2019, 
t.a.v. Arjan Jochems (15e lz), 
Postbus 30250, 
2500 GG  Den Haag. 
U kunt t/m 31 december 2019 
stemmen.

5 x 20 x
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2 JANUARI 2020

Beleef de natuur - roofvogels en uilen

Typisch Nederlands - rookworst 

24 FEBRUARI 2020

Beleef de natuur - boerenlandvogels

Typisch Nederlands - wortelen

23 MAART 2020

Oude landkaarten

Typisch Nederlands - hagelslag

4 APRIL 2020

75 jaar bevrijding

6 APRIL 2020

Typisch Nederlands - tompouce

11 MEI 2020

PostEurop: Oude postroutes
 - Thurn & Taxis

Fietshistorie

15 JUNI 2020

Typisch Nederlands - bitterballen

Beleef de natuur - kustvogels

POSTZEGELUITGIFTE JAARCOLLECTIE 
POSTZEGEL-

VELLEN

PRESTIGE-
BOEKJES

POSTZEGEL-
MAPJES

EERSTEDAG-
ENVELOPPEN

JAARCOLLECTIE 
POSTZEGELS

€ 9,10

€ 0,91

€ 9,10

€ 0,91

€ 9,00

€ 0,91

€ 1,82

€ 0,91

 € 3,00

€ 5,46

€ 0,91

€ 9,10

€ 5,46

€ 5,46

€ 5,46

€ 5,46

€ 5,46

9,00

€ 5,46

€ 5,46

€ 12,45

€ 12,45

A. € 6,51
B. € 4,69

€ 4,69

A. € 6,51
B. € 4,69

€ 4,69

€ 10,05

€ 4,69

€ 4,69

€ 4,69

€ 7,05

€ 6,51

€ 4,69

A. € 6,51
B. € 4,69

A. € 8,65
B. € 8,65

€ 3,52

A. € 8,65
B. € 8,65

€ 3,52

€ 14,21

€ 3,52

€5,23

€ 3,52

€ 6,71

€ 9,79

€ 3,52

A. € 8,65
B. € 8,65

Postzegeluitgiften eerste helft 2020*

*  Deze postzegeluitgiften behoren tot het 
officiële uitgifteprogramma. Alle overige 
postzegeluitgiften vallen hierbuiten.   
Onder voorbehoud van prijswijzigingen en 
druk- en schrijffouten.
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Van donderdag 19 t/m zaterdag 21 maart 
2020 viert Hertogpost zijn 90-jarig bestaan 
in de Brabanthallen te ’s-Hertogenbosch. 
Het thema luidt ‘Herwonnen Vrijheid 1940-
1945’, aansluitend bij het feit dat Nederland 
75 jaar bevrijding herdenkt. “Dit komt ook 
terug op verschillende postzegeluitgiften van 
PostNL. Daarnaast stellen exposanten fila-
telistische verzamelingen uit WO II tentoon 
en is het Noord-Hollands Archief aanwezig 
met zaken uit het archief van drukkerij Johan 
Enschede”, aldus de enthousiaste organisator 
Peter Teurlings.

Aan de tentoonstelling, wedstrijdklasse categorie I en II, kunnen 
verzamelaars volgend jaar met alle postzegels meedoen. Daarnaast 
zijn ansichtkaarten en postwaardenstukken zeer in trek. Verder 
worden in de schatkamer van Hertogpost – ‘de Erehof’ in filatelieter-
men – bijzondere verzamelingen of delen ervan getoond. “Dit zijn 
vaak verzamelingen die al vaker de hoogste bekroningen hebben 
behaald en die daarom de laatste jaren niet meer getoond werden”, 
vertelt Peter Teurlings, voorzitter van de ’s-Hertogenbossche Filate-
listenvereniging. “Dit keer zijn het een collectie die zeker veertig jaar 
opgeborgen is geweest en een collectie van drukproeven die zijn 
weerga niet kent.” Voor jeugdige verzamelaars worden er speur- en 
puzzeltochten uitgezet in de evenementruimten (maak de mooiste 
postzegel, maak een wapenschild van je eigen familie, kom op de 
foto met…). Daarnaast kunnen bezoekers tijdens de drie dagen van 
de Hertogpost een keur aan lezingen en workshops volgen. Deel-
name aan alle activiteiten is kosteloos.

Springlevend
De naam Hertogpost is 
gekozen door het toen-
malig bestuur van de vereniging bij een prijsvraag 
voor de viering van het 50-jarig bestaan in 1979. “Eén keer in de vijf 
jaar wordt er iets onder de naam Hertogpost georganiseerd en soms 
verbindt de vereniging haar naam aan iets heel bijzonders zoals de 
Multilaterale van 2017”, zegt Teurlings, die optreedt als inspirator 
en organisator van deze en andere postzegelevenementen in 
’s-Hertogenbosch. “Onder de naam Filafair organiseren we elk jaar 
een regionale beurs en op de eerste zondag van de maand een 
kleine postzegelbeurs onder de naam Zoetelief.” Sinds het moment 
dat Teurlings samen met Jos van Roosmalen de publiciteit voor 
het 50-jarig bestaan verzorgde, is hij onafgebroken actief voor de 
Bossche vereniging. “De vereniging is springlevend, met minimaal 
zeventig leden bij de maandelijkse activiteiten. We proberen altijd 
iets bijzonders te organiseren, met filatelie als bindende factor.”

Levende bibliotheek 
De grootste uitdaging bij Hertogpost is en blijft bezoekers te trek-
ken. “Draaiboeken uit het verleden kopiëren is de doodsteek voor de 
organisatie en het evenement. Elk evenement moet iets bijzonders 
hebben waardoor mensen nieuwsgierig worden”, stelt Teurlings, 
die door de jaren heen de nodige veranderingen signaleert. “Er zijn 
bijna geen jeugdige verzamelaars meer. En sinds de intrede van 
het internet is PR & publiciteit vertienvoudigd, alles gaat steeds 
sneller. Hoewel ook de verzamelaar zijn weg gevonden heeft op het 
internet, is de vereniging nog steeds een sociale ontmoetingsplaats, 
een levende bibliotheek waar mensen ervaringen uitwisselen en 
elkaar raadgeven over postzegel gerelateerde zaken.” Hertogpost 
richt zich op filatelisten, verzamelaars en spaarders, maar Teurlings 
hoopt door andere activiteiten ook bezoekers te trekken met andere 
(verzamel)hobby’s. “Ik ben ervan overtuigd dat er kruisbestuiving 
zal plaatsvinden en dat de wereld van de filatelie ook in de 21ste 
eeuw nog iets te bieden heeft.”

Jubilerend Hertogpost 
pakt uit
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Postzegelvel Kinderpostzegels 2019
€ 13,00
BESTELNUMMER 391360

Kinderpostzegels 2019
UITGIFTEDATUM: 3 OKTOBER

Postzegelmapje nr. 601
Kinderpostzegels 2019
€ 7,55
BESTELNUMMER 391382

Postzegelset
Kinderpostzegels 2019
€ 26,00
BESTELNUMMER 790069

Eerstedagenvelop nr. 793 
Kinderpostzegels 2019
€ 10,22
BESTELNUMMER 391352

Artikelnummer 790069



SHOP 23Nieuwe uitgiften

Dag van de postzegel 2019
UITGIFTEDATUM: 1 NOVEMBER

Gewoontjes - Internationaal
UITGIFTEDATUM: 18 OKTOBER

Postzegelmapje nr. 603
Dag van de postzegel 2019
€ 4,53
BESTELNUMMER 391381

Postzegelmapje nr. 602
Gewoontjes - Internationaal
€ 9,75
BESTELNUMMER 391380

Eerstedagenvelop nr. 795
Dag van de postzegel 2019
€ 4,27
BESTELNUMMER 391351

Eerstedagenvelop nr. 794 
Gewoontjes - Internationaal
€ 12,97
BESTELNUMMER 391350

Postzegelvel
Gewoontjes - Internationaal

€8,70
BESTELNUMMER 391361

Postzegelvel
Dag van de postzegel 2019

€ 8,70
BESTELNUMMER 391362

Prestigeboekje nr. 85
Dag van de postzegel 2019

€ 12,45
BESTELNUMMER 391311
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Eerstedagenvelop nr. 796a
Decemberzegels 2019
€ 7,22
BESTELNUMMER 391450

Eerstedagenvelop nr. 796b
Decemberzegels 2019
€ 7,22
BESTELNUMMER 391451

Decemberzegels 2019
UITGIFTEDATUM: 4 NOVEMBER

Postzegelvel
Decemberzegels 2019

€16,40
BESTELNUMMER 391461

Postzegelmapje nr. 604
Decemberzegels 2019
€9,25
BESTELNUMMER 391480

Nieuwe uitgiften



SHOP 25Nederlandse jaarproducten 2019

Jaarcollectie 2019 
Nederlandse Postzegelvellen
€ 81,60
BESTELNUMMER 1900JCV

Jaarboek Nederlandse Postzegels 2019 
inclusief postzegels 
€ 107,00
BESTELNUMMER 1900JBPA

Jaarcollectie 2019 
Nederlandse Postzegels
€ 96,77
BESTELNUMMER 1900JCS

Jaarboek Nederlandse Postzegels 2019 
exclusief postzegels 
€ 25,50
BESTELNUMMER 1900JBPC

Engelstalig
Jaarboek Nederlandse Postzegels 2019
inclusief postzegels 
€ 107,00
BESTELNUMMER 1900JBPB

Jaarcollecties 2019
UITGIFTEDATUM : 4 NOVEMBER

Jaarboek 2019
UITGIFTEDATUM : 4 NOVEMBER

NVPH-catalogus Nederland

NVPH catalogus Nederland 2020
€ 35,90
BESTELNUMMER 790072



26 Persoonlijke producten

Treinen & trajecten
UITGIFTEDATUM: 5 NOVEMBER

Postzegelset Rail Away
UITGIFTEDATUM: 9 SEPTEMBER

Bewaaralbum Treinen &trajecten
€ 19,50

BESTELNUMMER 792515

Treinen & trajecten: Flevolijn
€ 7,50
BESTELNUMMER 792510

Treinen & trajecten: Darjeeling Himalayan Railaway
€ 7,50
BESTELNUMMER 792508

Rail Away
€ 8,95

BESTELNUMMER 790065

Treinen & trajecten: Bullet Train
€ 7,50
BESTELNUMMER 792503

Treinen & trajecten: Bernina Express
€ 7,50
BESTELNUMMER 792509

Treinen & trajecten: Pride of Africa
€ 7,50
BESTELNUMMER 792504



SHOP 27Persoonlijke producten

Beurspostzegels
UITGIFTEDATUM: 1 NOVEMBER

Postzegelvellen ‘s-Hertogenbosch
UITGIFTEDATUM: 8 NOVEMBER

UITGIFTEDATUM MULTILATERALE: 8 NOVEMBER

Beurspostzegels nr. 11
Postex 2019
€ 3,00
BESTELNUMMER 633811

Beurspostzegels nr. 14
Multilaterale 2019
€ 3,00
BESTELNUMMER 633816

Beurspostzegels nr. 9
Postex 2019
€ 3,00
BESTELNUMMER 633809

Beurspostzegels nr. 12
Multilaterale 2019
€ 3,00
BESTELNUMMER 633814

Vel 1: 
De bevrijding van 
‘s Hertogenbosch 
oktober 1944
€ 15,00
BESTELNUMMER 790073

nieuw

nieuw

Beurspostzegels nr. 10
Postex 2019

€ 3,00
BESTELNUMMER 633810

Beurspostzegels nr. 13
Multilaterale 2019

€ 3,00
BESTELNUMMER 633815

Vel 2: 
Herwonnen vrijheid 

‘s Hertogenbosch 
1940-1945

€ 15,00
BESTELNUMMER 790074

nieuw



28 Persoonlijke producten

Persoonlijke postzegel
UITGIFTEDATUM: 5 NOVEMBER

Gouden postzegel Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima
UITGIFTEDATUM: 17 SEPTEMBER

Gouden postzegel 
Koning Willem-Alexander
€ 50,00
BESTELNUMMER 790070

Postzegelvel Jaar van het varken/rat
€ 3,00
BESTELNUMMER 780026

Stichting wenskaart
‘Een kaart blijft langer hangen’
€0,87
BESTELNUMMER 391262

Persoonlijke postzegel 
Koninklijk gezin
€ 5,00
BESTELNUMMER 790067

Gouden postzegel
Koningin Máxima

€ 50,00
BESTELNUMMER 790071

nieuw

nieuw

nieuw

nieuw

nieuw



Postzegelset Beleef de natuur -
Bomen & Bladeren
inclusief klemstroken
Zelfklevend
1 postzegelvel gestempeld en 
1 postzegelvel ongestempeld
€ 14,95
BESTELNUMMER 790012

SHOP 29Persoonlijke producten

Boek Beleef de natuur -
Bomen & Bladeren
€ 14,95
BESTELNUMMER 790013

Postzegelvel Terug naar de 20e eeuw - Beeld en geluid 
€ 5,00
BESTELNUMMER 790076  

Postzegelvel Terug naar de 20e eeuw - Interieur 
€ 5,00

BESTELNUMMER 790077

Postzegelvel Terug naar de 20e eeuw - Mode 
€ 5,00
BESTELNUMMER 790078

Postzegelvel Terug naar de 20e eeuw - Huishouden 
€ 5,00

BESTELNUMMER 790079 

Postzegelvel Terug naar de 20e eeuw - Speelgoed 
€ 5,00
BESTELNUMMER 790080 

Postzegelvel Terug naar de 20e eeuw - Fotografie 
€ 5,00

BESTELNUMMER 790081 

Bomen & Bladeren
UITGIFTEDATUM: 5 NOVEMBER

Postset Beleef de natuur - 
Bomen & Bladeren

4,95
BESTELNUMMER 790021

Zilveren postzegel 
Tour de France
€ 29,95
BESTELNUMMER 792511

Postzegelvel
Pinkpop 50 jaar
€ 7,00
BESTELNUMMER 390863

Postzegelvel Pinkpop 50 jaar
UITGIFTEDATUM: 8 JUNI Zilveren postzegel Tour de France

UITGIFTEDATUM: 16 APRIL

Postzegelvellen Terug naar de 20e eeuw
UITGIFTEDATUM: 25 JUNI



30 Persoonlijke producten

De Fabeltjeskrant 
RECENT VERSCHENEN

De Fabeltjeskrant 
UITGIFTEDATUM: 5 NOVEMBER

Bewaaralbum
 € 19,95
BESTELNUMMER 782550

Postzegelvel De Fabeltjeskrant 
Truus de mier
 € 6,45
BESTELNUMMER 782558

Postzegelvel De Fabeltjeskrant
Gerrit de Postduif UITVERKOCHT* 
€ 6,45
BESTELNUMMER 782554

*UITVERKOCHT maar wel 
verkrijgbaar in abonnement

Postzegelvel De Fabeltjeskrant 
50 jaar - Meneer de Uil
 € 4,35
BESTELNUMMER 380962

Postzegelvel De Fabeltjeskrant 
Ed en Willem Bever
 € 6,45 
BESTELNUMMER 782562

Postzegelvel De Fabeltjeskrant 
Harry Lepelaar
 € 6,45 
BESTELNUMMER 782553

Postzegevel De Fabeltjeskrant 
Piet de Pad
 € 6,45 
BESTELNUMMER 782559

Postzegelvel De Fabeltjeskrant
Momfert de Mol
 € 6,45 
BESTELNUMMER 782552

Postzegevel De Fabeltjeskrant 
Meindert het Paard
 € 6,45
BESTELNUMMER 782556

Postzegevel De Fabeltjeskrant 
Chico Lama

 € 6,45
BESTELNUMMER 782557

Postzegevel De Fabeltjeskrant 
Rocus de Vrije Vogel

 € 6,45
BESTELNUMMER 782574

Postzegelvel De Fabeltjeskrant
Juffrouw Ooievaar
 € 6,45
BESTELNUMMER 782555

Postzegelvel De Fabeltjeskrant
Jodokus de Marmot
 € 6,45 
BESTELNUMMER 782551

Postzegelvel De Fabeltjeskrant
Stoffel de Schildpad
 € 6,45 
BESTELNUMMER 782564

nieuw nieuw



SHOP 31Recent verschenen

Openbaar vervoer in Nederland
en internationaal
UITGIFTEDATUM: 19 AUGUSTUS

Erwin Olaf: 40 jaar fotografie
UITGIFTEDATUM: 1 JULI

Postzegelmapje nr.597
Erwin Olaf: 40 jaar fotografie
€ 5,40
BESTELNUMMER 390981

Postzegelmapje nr.598
Openbaar vervoer in Nederland

€ 6,27
BESTELNUMMER 391080

Postzegelmapje nr.599
Openbaar vervoer in Nederland
Internationaal
€ 9,75
BESTELNUMMER 391081

Postzegelvel 
Erwin Olaf: 40 jaar fotografie
€ 8,70
BESTELNUMMER 390965

Postzegelvel 
Openbaar vervoer in Nederland
€ 5,22
BESTELNUMMER 39101

Postzegelvel Openbaar vervoer in 
Nederland Internationaal
€ 8,70
BESTELNUMMER 391062



32 Recent verschenen

Tuinvogels in Nederland
UITGIFTEDATUM: 20 MEI

PostEurop: vogels in Nederland
UITGIFTEDATUM: 23 APRIL

Bewaarmap Multilaterale Vogels
€16,95
BESTELNUMMER 790066

Postzegelmapje nr. 595
Tuinvogels in Nederland
€6,27
BESTELNUMMER 390980

Postzegelmapje nr. 593
PostEurop: vogels in Nederland
€6,85
BESTELNUMMER 390680

Postzegelvel 
Tuinvogels in Nederland
€ 8,70
BESTELNUMMER 390964

Postzegelvel PostEurop:
vogels in Nederland
€ 8,70
BESTELNUMMER 390661

D ie Kooperation europäischer Postorganisationen hat sich
über Jahrzehnte bewährt und positive Signale ausgelöst.

Seit der Liberalisierung des Postmarktes in Europa im Jahr 1993 ko-
ordiniert die „PostEurop“ die Ausgaben der „EUROPA“- Marken, die
im Jahr 2019 „Heimische Vögel – National Birds“ in den Fokus stel-
len. Die Philatelistenverbände Österreichs, Deutschlands, Liechten-
steins, der Schweiz, Luxemburgs und der Niederlande möchten mit
diesem Gedenkset gemeinsam auf die Gefährdung unserer einhei-
mischen Vogelwelt hinweisen.

Vögel besitzen wie alle Landwirbeltiere zwei Paar Extremitäten,
die vorderen haben sich im Lauf der Evolution zu Flügeln um-

gebildet. Der komplette Vogelkörper ist von einem Federkleid bedeckt.
Die Federn bestehen aus Keratin, sind wasserabstoßend, äußerst wider-
standsfähig, wärmebeständig und wachsen immer wieder nach (Mauser).

Weltweit existieren rund 10 000 Vogelarten, davon leben
etwa 250 bei uns in Mitteleuropa. Die meisten Vögel sind

flugfähig. Ausnahmen bilden Laufvögel, wie Strauße, Emus, Nandus
und Kasuare, oder Pinguine.

Ssystematisches und langfristiges Monitoring unserer Vogel-
bestände liefert zuverlässige Informationen über den Erhal-

tungszustand unserer Umwelt. Während die Länder zur Bestands-

überwachung der europäischen Vogelarten im Rahmen nationaler
Gesetze und internationaler Abkommen verpflichtet sind, basiert die
Arbeit von Tausenden Mitarbeitern an Monitoring-Programmen über-
wiegend auf freiwilligen Leistungen. Hier sind neben persönlichem
Engagement vor allem Freude und Begeisterung bei der Erforschung
der Vogelwelt wesentliche Motivationen. Durch die Mitarbeit erhal-
ten sie einen tiefen Einblick in die heimische Vogelwelt und die
Lebensräume der einzelnen Arten. Langfristiges Engagement ermög-
licht zudem die bewusste Wahrnehmung sowohl von Bestandsver-
änderungen bei bestimmten Arten als auch des zugrunde liegenden
Landschaftswandels.

E ine Standardmethode der ornithologisch-ökologischen For-
schung ist das Beringen von Vögeln. Daraus ergeben sich

wertvolle Informationen zum Zugverhalten, zur Ortstreue, zur Ernäh-
rung, zum Alter und zu den Todesursachen.

D ie häufigsten Beeinträchtigungen und Gefährdungen der hei-
mischen Vögel bestehen in der Zerstörung ihres natürlichen

Lebensraumes, durch intensive Landnutzung, Entwässerung von Ge-
bieten, Flurbereinigung, Einsatz von Schädlingsbekämpfungsmitteln
sowie Sport- und Freizeitaktivitäten. Die heimische Artenvielfalt in der
Vogelwelt ist ein Indikator für unsere Landschaftsqualität. Um sie zu
erhalten, gibt es in Europa zahlreiche Naturschutzgebiete, in denen
die Natur Vorrang hat vor anderen Nutzungsansprüchen.

Fo
to

s:
 p

ic
tu

re
-a

llia
nc

e

Briefmarken-Serie „EUROPA“ 2019

Ein Gemeinschaftsprodukt der Österreichischen Post, der Deutschen Post, 
der Liechtensteinischen Post, der Schweizerischen Post, der Post Luxembourg und der Post Niederlande
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SHOP 33

Postzegelvel Mooi Nederland 2019 :
Waddeneilanden - Schiermonnikoog
€ 4,35
BESTELNUMMER 390761

Postzegelvel Mooi Nederland 2019:
Waddeneilanden - Texel
€ 4,35
BESTELNUMMER 390161 

Postzegelvel Mooi Nederland 2019:
Waddeneilanden - Vlieland
€ 4,35
BESTELNUMMER 390361

Postzegelvel Mooi Nederland 2019:
Waddeneilanden - Terschelling
€ 4,35
BESTELNUMMER 390461

Postzegelvel Mooi Nederland 2019:
Waddeneilanden - Ameland
€ 4,35
BESTELNUMMER 390662 

Prestigeboekje nr. 80 
Mooi Nederland 2019
Waddeneilanden - Texel
€ 12,45
BESTELNUMMER 390111

Prestigeboekje nr. 81
Mooi Nederland 2019
Waddeneilanden - Vlieland
€ 12,45
BESTELNUMMER 390311

Prestigeboekje nr. 82
Mooi Nederland 2019
Waddeneilanden - Terschelling
€ 12,45
BESTELNUMMER 390411

Prestigeboekje nr. 83
Mooi Nederland 2019:
Waddeneilanden - Ameland
€ 12,45
BESTELNUMMER 390611

Postzegelvel Mooi Nederland 2019: 
Waddeneilanden - verzamelvel
€ 4,35
BESTELNUMMER 390762

Mooi Nederland 2019: 
Waddeneilanden - Schiermonnikoog
UITGIFTEDATUM: 20 MEI

Mooi Nederland 2019: 
verzamelvel
UITGIFTEDATUM: 20 MEI

Prestigeboekje nr. 84
Mooi Nederland 2019:

Waddeneilanden - 
Schiermonnikoog

€ 12,45
BESTELNUMMER 390711 Postzegelmapje nr. 594

Mooi Nederland 2019: verzamelvel
€ 5,40
BESTELNUMMER 390780

Mooi Nederland 2019: Waddeneilanden
UITGIFTEDATA: TEXEL: 2 JANUARI, VLIELAND: 25 FEBRUARI, 
TERSCHELLING: 25 MAART, AMELAND: 23 APRIL



34

Beleef de natuur - zoogdieren
UITGIFTEDATUM: 2 JANUARI

Beleef de natuur - stinsenplanten
UITGIFTEDATUM: 25 FEBRUARI

Beleef de natuur - vlinders
UITGIFTEDATUM: 11 JUNI

Beleef de natuur - bomen & bladeren
UITGIFTEDATUM: 6 SEPTEMBER

Eerstedagenvelop nr. 792b
Beleef de natuur - bomen & bladeren
€ 7,53
BESTELNUMMER 391251

Eerstedagenvelop nr. 792a
Beleef de natuur - bomen & bladeren
€ 7,53
BESTELNUMMER 391250

Postzegelvel Beleef de natuur - zoogdieren
Zelfklevend

€ 8,70
BESTELNUMMER 390162

Postzegelvel Beleef de natuur - vlinders
Zelfklevend

€ 8,70
BESTELNUMMER 390861

Postzegelvel Beleef de natuur - bomen & bladeren
Zelfklevend

€ 8,70
BESTELNUMMER 391261

Postzegelvel Beleef de natuur - stinsenplanten
Zelfklevend

€ 8,70
BESTELNUMMER 390362

Postzegelmapje nr. 600a
Beleef de natuur - bomen & bladeren
€6,27
BESTELNUMMER 391280

Postzegelmapje nr. 600b
Beleef de natuur - bomen & bladeren
€ 4,53
BESTELNUMMER 391281



SHOP 35

Laatste kans postzegels
Bestel deze producten voor 10 december 
zodat u ze voor 31 december in huis heeft. 

Postzegelvel Beleef de natuur - 
insecten
Zelfklevend
€ 8,70
BESTELNUMMER 380862

Postzegelvel Beleef de natuur - 
veldbloemen
Zelfklevend
€ 8,70
BESTELNUMMER 380261

Postzegelvel Beleef de natuur - 
paddenstoelen
Zelfklevend
€ 8,70
BESTELNUMMER 381161

Postzegelvel Mooi Nederland 2018: 
stadspoorten - Vianen

€ 4,35
BESTELNUMMER 380361

Postzegelvel Mooi Nederland 2018: 
stadspoorten - Bergen op Zoom

€ 4,35
BESTELNUMMER 380362

Postzegelvel Mooi Nederland 2018: 
stadspoorten - Hattem

€ 4,35
BESTELNUMMER 380363

Mooi Nederland 2018:
Stadspoorten - Zierikzee

€ 4,35
BESTELNUMMER 380761

Mooi Nederland 2018:
Stadspoorten - Culemborg

€ 4,35
BESTELNUMMER 380762

Mooi Nederland 2018:
Stadspoorten - verzamelvel

€ 4,35
BESTELNUMMER 380763

Postzegelset Beleef de 
natuur - reptielen en 
amfibieën
€ 14,95
BESTELNUMMER 780002

Postzegelset Beleef de 
natuur - paddenstoelen
€ 14,95
BESTELNUMMER 780008

Postzegelset Beleef de 
natuur - insecten
€ 14,95
BESTELNUMMER 780006

Postzegelset Beleef de 
natuur - veldbloemen
€ 14,95
BESTELNUMMER 780004
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Fokke en Sukke bestaan 25 jaar
Gegomd
€ 8,70
BESTELNUMMER 380561

Fokke en Sukke bestaan 25 jaar
Zelfklevend
€ 8,70
BESTELNUMMER 380563

Fokke en Sukke bestaan 25 jaar
INTERNATIONAAL GEGOMD
€ 7,25
BESTELNUMMER 380562

Spraakmakend geld - de Nederlandse gulden
€ 8,70
BESTELNUMMER 380961

De Fabeltjeskrant 50 jaar - Meneer de Uil
€ 4,35
BESTELNUMMER 380962

Architectuur nieuwe bouwen
€ 8,70
BESTELNUMMER 381061

Kinderpostzegels 2018
€ 6,40
BESTELNUMMER 381366

Dag van de postzegel 2018
€ 8,70
BESTELNUMMER 381261

Mijn groentetuin
€ 5,22
BESTELNUMMER 381561

100 jaar De Ploeg
€ 8,70
BESTELNUMMER 380765

Verjaardagspostzegels
€ 5,22
BESTELNUMMER 380262

Postzegelvel 200 jaar Rijksmuseum 
van Oudheden
€ 8,70
BESTELNUMMER 380662



SHOP 37Laatste kans 
persoonlijke producten

Postzegelvel Jaar van de Hond / 
Jaar van het Varken

Postzegelvellen Postaumaat

Postzegelvellen Fokke en Sukke

Postzegelvel Jaar van de Hond / 
Jaar van het Varken
€ 3,00
BESTELNUMMER 780024

Postaumaat: postzegel-
boekjes
€ 6,50
BESTELNUMMER 782583

Postzegelvel Fokke en 
Sukke: verjaardag
€5,00
BESTELNUMMER 782544

Postzegelvel Fokke en 
Sukke: huwelijk
€5,00
BESTELNUMMER 782545

Postzegelvel Fokke en 
Sukke: beterschap
€5,00
BESTELNUMMER 782546

Postzegelvel Fokke en 
Sukke: geboorte
€5,00
BESTELNUMMER 782548

Verzamelmap 
Fokke en Sukke
€4,95
BESTELNUMMER 782549

Postaumaat: postzegel-
automaten
€6,50
BESTELNUMMER 780077

Postaumaat: automaat-
postzegels
€6,50
BESTELNUMMER 780078

Postaumaat: rolzegels
€6,50
BESTELNUMMER 782582

Postzegelvel Fokke en 
Sukke: zomaar
€5,00
BESTELNUMMER 782547

Bestel deze producten voor 10 december 
zodat u ze voor 31 december in huis heeft. 
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Postzegelvel 
Make it more fun
€ 8,70
BESTELNUMMER 782584

Beurspostzegels nr. 1
Filateliebeurs 2018
€3,00
BESTELNUMMER 633801A

Beurspostzegels nr. 6
Postex 2018
€3,00
BESTELNUMMER 633804A

Postset Heel Holland bakt
€ 8,95
BESTELNUMMER 780081

Beurspostzegels nr. 2
Filateliebeurs 2018
€3,00
BESTELNUMMER 633801B

Beurspostzegels nr. 7
Postex 2018
€3,00
BESTELNUMMER 633804B

Beurspostzegels nr. 3
Internationale briefmarken-
messe Essen 2018
€3,00
BESTELNUMMER 633803A

Beurspostzegels nr. 8
Postex 2018
€3,00
BESTELNUMMER 633804C

Beurspostzegels nr. 4
Internationale briefmarken-
messe Essen 2018
€3,00
BESTELNUMMER 633803B

Beurspostzegels nr. 9
Eindejaarsbeurs 2018
€3,00
BESTELNUMMER 633805A

Beurspostzegels nr. 5
Internationale briefmarken-
messe Essen 2018
€3,00
BESTELNUMMER 633803C

Beurspostzegels nr. 10
Eindejaarsbeurs 2018
€3,00
BESTELNUMMER 633805B

Zilveren postzegel Fokke en Sukke 

Boek Beleef de natuur

Zilveren postzegel Fokke 
en Sukke
€ 29,95
BESTELNUMMER 782579

Boek Beleef de natuur - 
reptielen en amfibieën
€ 14,95
BESTELNUMMER 780009

Boek Beleef de natuur - 
insecten
€ 14,95
BESTELNUMMER 780011

Boek Beleef de natuur - 
veldbloemen
€ 14,95
BESTELNUMMER 780010

Laatste kans 
persoonlijke producten



39Assortiment

JAARPRODUCTEN 2019 
Jaarcollectie 2019 Nederlandse Postzegelvellen
Jaarcollectie 2019 Nederlandse Postzegels
Jaarboek Nederlandse Postzegels 2019 inclusief postzegels
Jaarboek Nederlandse Postzegels 2019 exclusief postzegels
Engels Jaarboek Nederlandse Postzegels 2019 inclusief 
postzegels
NVPH catalogus 2020 (hardcover)

POSTZEGELS 2019
Decemberzegels 2019 ZELFKLEVEND
Twee postzegelvellen Decemberzegels 2019 + gratis tas 
OP=OP
Dag van de postzegel 2019
Gewoontjes - Internationaal
Kinderpostzegels 2019
Openbaar vervoer in Nederland, van toen naar nu
Openbaar vervoer in Nederland, van toen naar nu - Inter-
nationaal
Erwin Olaf: 40 jaar fotografie
Tuinvogels in Nederland
PostEurop: vogels in Nederland
Rembrandt in het Rijksmuseum
220 jaar postbedrijf
Beleef de natuur - bomen & bladeren ZELFKLEVEND
Beleef de natuur - vlinders ZELFKLEVEND
Beleef de natuur - stinsenplanten ZELFKLEVEND
Beleef de natuur - zoogdieren ZELFKLEVEND
Mooi Nederland 2019: verzamelvel
Mooi Nederland 2019: Waddeneilanden - Schiermonnikoog
Mooi Nederland 2019: Waddeneilanden - Ameland
Mooi Nederland 2019: Waddeneilanden - Terschelling
Mooi Nederland 2019: Waddeneilanden - Vlieland
Mooi Nederland 2019: Waddeneilanden - Texel

CARIBISCH NEDERLAND
Gouden Eeuw: apostel Paulus Bonaire   
Gouden Eeuw: Nachtwacht Bonaire   
Gouden postzegel Rembrandt Bonaire
Jaarcollectie Postzegels St.  Eustatius  2018
Jaarcollectie Postzegels Saba 2018
Jaarcollectie Postzegels Bonaire 2018     
Bedreigde dieren St. Eustatius Antilliaanse Leguaan
Bedreigde dieren Saba Nassaubaars
Bedreigde dieren Bonaire Geelvleugelamazone
Onderwaterwereld St. Eustatius
Onderwaterwereld Saba
Onderwaterwereld Bonaire
Eilandvormige postzegel St.Eustatius
Eilandvormige postzegel Saba
Eilandvormige postzegel Bonaire

GESTEMPELDE POSTZEGELVELLEN 2019
Decemberzegels 2019 ZELFKLEVEND
Dag van de postzegel 2019
Gewoontjes - Internationaal
Kinderpostzegels 2019
Openbaar vervoer in Nederland, van toen naar nu - Inter-
nationaal
Openbaar vervoer in Nederland, van toen naar nu
Erwin Olaf: 40 jaar fotografie
Tuinvogels in Nederland
PostEurop: vogels in Nederland
100 jaar luchtvaart
Rembrandt in het Rijksmuseum
220 jaar postbedrijf
Beleef de natuur - bomen & bladeren ZELFKLEVEND
Beleef de natuur - vlinders ZELFKLEVEND
Beleef de natuur - stinsenplanten ZELFKLEVEND
Beleef de natuur - zoogdieren ZELFKLEVEND
Mooi Nederland 2019: verzamelvel
Mooi Nederland 2019: Waddeneilanden - Schiermonnikoog
Mooi Nederland 2019: Waddeneilanden - Ameland

BESTELNR 
 1900JCV 
 1900JCS 
 1900JBPA 
 1900JBPC 
 
1900JBPB 
790072

391461

790075
391362
391361
391360
391061
391062

390965
390964
390661
390261
390165
391261
390861
390362
390162
390762
390761
390662
390461
390361
390161

790047
790046
790045
790044
790043
790042
790041
790040
790039
790038
790037
790036
790035
790034
790033

391461Y
391362Y
391361Y
391360Y

391062Y
391061Y
390965Y
390964Y
390661Y
390561Y
390261Y
390165Y
391261Y
390861Y
390362Y
390162Y
390762Y
390761Y
390662Y

BESTELNR
390461Y
390361Y
390161Y

391480
391381
391380
391382
391280
391281
390880
390881
390380
390381
390180
390181
390780
391080
391081

390981
390680
390980
390580
390280
390182

391311

390711
390611
390411
390311
390111

391461
391461
391351
391350
391352
391250
391251

391051
391050
390951
390850
390851
390950
390750
390650
390550
390350
390351
390250
390152
390150
390151

638816
633815
633814
633811
633810
633809
633808C
633808B
633808A

PRIJS 
81,60
96,77

107,00
25,50

107,00
35,90

16,40

16,40
8,70
8,70

13,00
5,22
8,70

8,70
5,22
8,70
4,35
1,74
8,70
8,70
8,70
8,70
4,35
4,35
4,35
4,35
4,35
4,35

16,00 
16,00 
50,00 
28,00 
28,00 
28,00
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11,49 
11,49 
10,00 
10,00 
10,00 
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11,49 
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16,40
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13,00
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5,22
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PRIJS
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4,35
4,35

9,25
4,53
9,75
7,55
6,27
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6,27
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6,27
4,53
6,27
4,53
5,40
6,27
9,75

5,40
6,85
6,27
3,66
4,53
2,79

12,45

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

7,22
7,22
4,27

12,97
10,22

7,53
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8,62
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7,53
8,61
7,53
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5,35
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Mooi Nederland 2019: Waddeneilanden - Terschelling
Mooi Nederland 2019: Waddeneilanden - Vlieland
Mooi Nederland 2019: Waddeneilanden - Texel

POSTZEGELMAPJES 2019
nr. 604 Decemberzegels
nr. 603 Dag van de postzegel 2019
nr. 602 Gewoontjes
nr. 601 Kinderpostzegels
nr. 600a Beleef de natuur - bomen & bladeren
nr. 600b Beleef de natuur - bomen & bladeren
nr. 596a Beleef de natuur - vlinders
nr. 596b Beleef de natuur - vlinders
nr. 591a Beleef de natuur - stinsenplanten
nr. 591b Beleef de natuur - stinsenplanten
nr. 588a Beleef de natuur - zoogdieren
nr. 588b Beleef de natuur - zoogdieren
nr. 594 Mooi Nederland 2019: verzamelvel
nr. 598 Openbaar vervoer in Nederland, van toen naar nu 
nr. 599 Openbaar vervoer in Nederland, van toen naar nu - 
Internationaal
nr. 597 Erwin Olaf: 40 jaar fotografie
nr. 593 PostEurop: vogels in Nederland
nr. 595 Tuinvogels in Nederland
nr. 592 100 jaar luchtvaart 
nr. 590 Rembrandt in het Rijksmuseum
nr. 589 220 jaar postbedrijf

PRESTIGEBOEKJES 2019
nr. 85 Dag van de postzegel 2019
nr. 84 Mooi Nederland 2019: Waddeneilanden - 
Schiermonnikoog
nr. 83 Mooi Nederland 2019: Waddeneilanden - Ameland
nr. 82 Mooi Nederland 2019: Waddeneilanden - Terschelling
nr. 81 Mooi Nederland 2019: Waddeneilanden - Vlieland
nr. 80 Mooi Nederland 2019: Waddeneilanden - Texel

EERSTEDAGENVELOPPEN 2019
nr. 796a Decemberzegels 2019
nr. 796b Decemberzegels 2019
nr. 795 Dag van de postzegel 2019
nr. 794 Gewoontjes
nr. 793 Kinderpostzegels
nr. 792a Beleef de natuur - bomen & bladeren
nr. 792b Beleef de natuur - bomen & bladeren
nr. 791 Openbaar vervoer in Nederland, van toen naar nu - 
Internationaal
nr. 790 Openbaar vervoer in Nederland, van toen naar nu
nr. 789 Erwin Olaf: 40 jaar fotografie
nr. 788a Beleef de natuur - vlinders
nr. 788b Beleef de natuur - vlinders
nr. 787 Tuinvogels in Nederland
nr. 786 Mooi Nederland 2019: verzamelvel
nr. 785 PostEurop: vogels in Nederland
nr. 784 100 jaar luchtvaart
nr. 783a Beleef de natuur - stinsenplanten
nr. 783b Beleef de natuur - stinsenplanten
nr. 782 Rembrandt in het Rijksmuseum
nr. 781 220 jaar postbedrijf
nr. 780a Beleef de natuur - zoogdieren
nr. 780b Beleef de natuur - zoogdieren

BEURSPOSTZEGELS 2019
nr. 14 Multilaterale 2019
nr. 13 Multilaterale 2019
nr. 12 Multilaterale 2019
nr. 11 Postex 2019
nr. 10 Postex 2019
nr. 9 Postex 2019
nr. 8 Essen 2019
nr. 7 Essen 2019
nr. 6 Essen 2019

NEDERLAND



COLOFON
Collect en Collectwereld is een gezamenlijke uitgave van 
Koninklijke Post NL BV en Nordfrim Groep

REDACTIE COLLECT
17e etage, Postbus 30250, 2500 GG Den Haag

ADRESWIJZIGINGEN, BESTELLINGEN EN CORRESPONDENTIE
PostNL Collect Club, Postbus 99170, 4800 NA Breda
Telefoon: 088 86 89 900, Internet: www.postnl.nl/collect

UITGEVER
Koninklijke PostNL BV en Nordfrim Groep
Redactie, vormgeving en productie Collect: Birza Design, Deventer
Redactie, vormgeving en productie Collectwereld: Nordfrim Groep

AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE
Studio Kees-Jan Smit BNO, Ben Nienhuis (BWC Pictures), 
Wilma Schreiber (Schreib). Kruiswoordpuzzel: © Denksport Puzzelbladen

De producent heeft ernaar gestreefd de auteursrechten van de illustraties
volgens de wettelijke bepalingen te regelen. Wie meent nog zekere
rechten te doen gelden, wordt verzocht zich tot de producent te wenden.

U ontvangt Collect gratis als u een abonnement bij Collect Club heeft. 

ZO BESTELT U UIT COLLECT:
• via de online winkel op www.postnl.nl/collect
• met de bestelkaart van Collect;
•   telefonisch, onze Klantenservice is bereikbaar op werkdagen van  

8.00 - 17.00 uur op 088 - 868 99 00
•   Collect Club-winkel, Vlietlaan 44C, Bussum, tel: 035 - 631 52 48

GELDIGHEID
Aanbiedingen in Collect 101 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 en tariefswijzigingen.
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BESTELNR
792517
790021
790017

790013
790009
790004

790069
790065
790012
790009
790003

792515
782550

790082

790015
790066
782508

nr. 5 Nationale tentoonstelling Gouda 2019
nr. 4 Nationale tentoonstelling Gouda 2019
nr. 3 Nationale tentoonstelling Gouda 2019
nr. 2 Filateliebeurs 2019
nr. 1 Filateliebeurs 2019

BASISASSORTIMENT ZELFKLEVEND
Set van 3 gestanste postzegels koning Willem-Alexander 
2019
Koning Willem-Alexander 2018 Nederland 1
Koning Willem-Alexander 2018 Nederland 2
Koning Willem-Alexander 2018 Internationaal
Koning Willem-Alexander 2019 Nederland 1
Koning Willem-Alexander 2019 Nederland 2
Koning Willem-Alexander 2019 Internationaal
Zakenpostzegels waarde 1 op vel (postzegelvel van 50)
Liefde 2018 (postzegelvel van 10)
Geboorte 2015 (postzegelvel van 50)
Nederland 1 Iconen Internationaal (postzegelvel van 5)
Nederland 1 Iconen Internationaal (postzegelvel van 50)
Nederland 1 Iconen (postzegelvel van 10)
Zakenpostzegels waarde 2 op rol (100 stuks)
Zakenpostzegels waarde 1 op rol (200 stuks)

BIJPLAKZEGELS
Bijplakzegel 10 x 0,05 Offset
Bijplakzegel 10 x 0,03 Offset
Bijplakzegel 10 x 0,02 Diepdruk 

PERSOONLIJKE PRODUCTEN
Treinen & Trajecten: Flevolijn
Treinen & Trajecten: Bernina Express
Treinen & Trajecten: Darjeeling Himalayan Railway
Treinen & Trajecten: Pride of Africa
Treinen & Trajecten: Bullet Train
Postzegelvel Herwonnen vrijheid ‘s Hertogenbosch 
1940 - 1945
Postzegelvel De bevrijding van ‘s Hertogenbosch, oktober 
1944
Postzegelvel Koninklijk gezin
Postzegelvel Terug naar de 20e eeuw - Beeld en geluid
Postzegelvel Terug naar de 20e eeuw - Interieur
Postzegelvel Terug naar de 20e eeuw - Mode
Postzegelvel Terug naar de 20e eeuw - Huishouden
Postzegelvel Terug naar de 20e eeuw - Speelgoed 
Postzegelvel Terug naar de 20e eeuw - Fotografie 
Postzegelvel 400 jaar Synode van Dordrecht
Postzegelvel De Fabeltjesskrant Rocus de Vrije Vogel nieuw
Postzegelvel De Fabeltjesskrant Stoffel de Schildpad nieuw
Postzegelvel De Fabeltjeskrant Ed en Willem Bever
Postzegelvel De Fabeltjesskrant Piet de Pad nieuw
Postzegelvel De Fabeltjeskrant Truus de Mier
Postzegelvel De Fabeltjesskrant Chico Lama nieuw
Postzegelvel De Fabeltjeskrant Meindert het paard 
Postzegelvel De Fabeltjeskrant Juffrouw Ooievaar
Postzegevel De Fabeltjeskrant Harry Lepelaar
Postzegelvel De Fabeltjeskrant Momfert de Mol
Postzegelvel De Fabeltjeskrant Jodokus de Marmot
Postzegelvel Jaar van het Varken
Postzegelvel Stichting Wenskaart ‘Een kaart blijft langer 
hangen’
Postzegelvel Pinkpop 50 jaar
Postzegelvel Jaar van het Varken/Rat

GOUDEN POSTZEGELS
Koningin Máxima
Koning Willem-Alexander

ZILVEREN POSTZEGELS
Tour de France

BESTELNR 
633807C
633807B
633807A
633806B
633806A

792501
782577
782578
782576
396701
396702
396703
360361
351162
350364
346703
346702
346701
344302
344301

254001
274001
234002

792510
792509
792508
792504
792503

790074

790073
790067
790076
790077
790078
790079
790080
790081
790024
782574
782564
782562
782559
782558
782557
782556
782555
782553
782552
782551
780025

391262
390863
780026

790071
790070

792511

PRIJS
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

4,06
8,70
8,70
7,25
8,70
8,70
7,25

43,50
8,70

43,50
7,25

72,50
8,70

174,00
174,00

0,50
0,30
0,20

7,50
7,50
7,50
7,50
7,50

15,00

15,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
3,90
6,45
6,45
6,45
6,45
6,45
6,45
6,45
6,45
6,45
6,45
6,45
3,00

0,87
7,00
3,00

50,00
50,00

29,95

PRIJS
15,00

4,95
4,95

14,95
14,95
14,95

26,00
8,95

14,95
14,95
14,95

19,95
19,95

34,80

20,00
16,95
34,80
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€
€ 

€

€ 
€
€

POSTSETS
Kinderpostzegels 2019
Beleef de natuur - bomen & bladeren
Beleef de natuur - zoogdieren

BOEKEN
Beleef de natuur - bomen & bladeren
Beleef de natuur - vlinders
Beleef de natuur - zoogdieren 

POSTZEGELSETS
Kinderpostzegels 2019
Railaway
Beleef de natuur - bomen & bladeren
Beleef de natuur - vlinders
Beleef de natuur - zoogdieren 

BEWAARALBUMS
Treinen & Trajecten
De Fabeltjeskrant

OVERIG
Bewaarmap Beleef de natuur 2019 incl. postzegels
Bewaarmap Nederlandse schilders uit de Gouden Eeuw 
incl. postzegels
Bewaarmap vogels Multilaterale incl. postzegels
Bewaarmap Beleef de natuur 2018 incl. postzegels


