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ontdek de wereld van de postzegel

Het oergevoel van Bart de Haas 
Ontwerper postzegelserie Oersoorten  ‘Geen vorstin in 

glazen huisje’
Postzegelvel Koningin Máxima 50 jaar

Bedreigde bijen 
Neergang bijenstand subtiel in beeld gebracht

Gratis 
postset 
De Onlanden   

bij uw bestelling
vanaf € 15,-

Gratis 
zilveren  
postzegel  
De honingbij     
bij uw bestelling
vanaf € 75,-



Prachtige 
cadeaus
Speciaal voor Collect-lezers

Gratis postset De Onlanden
bij uw bestelling vanaf € 15,-*

Gratis zilveren postzegel 
De honingbij
bij uw bestelling vanaf € 75,-*

De Onlanden wordt wel de ‘achtertuin’ van Groningen genoemd. 
Illustrator Michelle Dujardin ving de serene pracht van dit 
moerasgebied in een sfeervolle postset. U ontvangt een 
ongestempeld postzegelvel en 3 unieke kaarten cadeau bij uw 
bestelling vanaf € 15,- uit deze Collect. De set is ook los verkrijg-
baar à € 4,95 (bestelnummer: zie pagina 35).

De bedrijvige honingbij is door ontwerper Frank Janse vereeuwigd op 
een unieke zilveren postzegel. De uitgifte valt samen met die van het 
recent verschenen postzegelvel over Bedreigde bijen (pagina 6-7).  
De zilveren honingbij is verpakt in een luxe passe-partoutomslag in 
zinderende kleuren. De postzegel is ook los verkrijgbaar à € 25,-  
(bestelnummer: zie pagina 34).
 

Let op: actie loopt tot uiterlijk 27 juli 2021

op=op

Profiteer nu van deze cadeaus en bestel snel!
*Uit Collect 107 kunt u online, telefonisch of schriftelijk bestellen. 
Bij uw bestelling vanaf € 15,- ontvangt u de postset De Onlanden 
cadeau. Als u uiterlijk 27 juli voor € 75,- of meer bestelt, krijgt u ook 
de zilveren postzegel De honingbij geheel gratis thuisgestuurd.  
U ontvangt deze cadeaus alleen bij uw eerste bestelling uit 
Collect 107. Actievoorwaarden op postnl.nl.



Volgende keer in Collect* o.a.:
Beleef de natuur - landgoed Haarzuilens, Innovatief Nederland, 
Praat met de hand en Nederlandse paardenrassen
*Collect 108 verschijnt in de week van 14 september.
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Aandacht voor 
natuur en planeet
Met dieren onderhouden wij, mensen, 
nogal tegenstrijdige relaties. Sommige 
soorten koesteren we als huisvriend, 
andere bezorgen ons nachtmerries. 
Maar over de meeste diersoorten 
denken we niet zo na. Je mist 
ze pas als ze er niet meer zijn. 
Zoals de wilde bijen in 
Nederland, die in alle stilte in 
hun voortbestaan worden bedreigd.

Om de aandacht op de bedreigde bijen te 
vestigen gaf PostNL Karen Polder opdracht 
om een speciaal postzegelvel te ontwerpen. 
Het prachtige resultaat ziet u op pagina’s  
6 en 7. Het is overigens niet voor het eerst 
dat PostNL aandacht vraagt voor bedreigde 
natuur. Op de achterpagina leest u over 
diverse eerdere uitgiften die aan dit thema 
waren gewijd. 

Als de favoriete bezorger van de Benelux nemen we onze 
verantwoordelijkheid voor de wereld waarin wij werken. Dat  
blijkt uit de ruim 40 projecten die er lopen om te verduurzamen. 
Wereldwijd staat PostNL zelfs in de top 3 van duurzaamste 
bedrijven in de logistieke en transportsector. Ook kleine details 
zien we daarbij niet over het hoofd. Zo plaatsen we nestkasten 
voor vogels en insecten bij al onze sorteercentra.

Mijn voorwoord sluit ik graag koninklijk af met het nieuws over de 
uitgifte van het postzegelvel ter gelegenheid van de 50e verjaardag 
van koningin Máxima. Veel verzamelaars keken er al maanden 
naar uit. Benieuwd? Sla dan snel om naar de volgende pagina’s.

Ik wens u veel lees- en verzamelplezier toe!

Stephan van den Eijnden
Directeur Commercie Mail Nederland

3Inhoud



Postzegelvel toont jarige koningin Máxima als sterke vrouw met eigen mening

‘Geen vorstin in een glazen huisje’
Koningin Máxima hebben we in Nederland leren kennen als een spontane, zelfstandige vrouw die 

midden in het leven staat. En dat is ook precies het beeld dat ontwerper Maud van Rossum oproept 

met het postzegelvel Koningin Máxima 50 jaar. “Geen vorstin in een glazen huisje, maar een echt 

mens met beide voeten in de maatschappij.”

Totaal verschillend
Weet u nog? Nog maar een jaar geleden 
vertelde de Amsterdamse ontwerper (1974) 
in Collect over het hoe en waarom van het 
postzegelvel De eerste atlassen, dat ze even 
eerder had ontworpen. Slechts luttele 
maanden later kreeg Maud van Rossum 
opnieuw een verzoek van PostNL: of ze het 
postzegelvel ter gelegenheid van de 50e 
verjaardag van de koningin in 2021 wilde 
ontwerpen.  

Weer een postzegelvel dus. Maar daar hield 
de overeenkomst mee op. Niet alleen 
verliep het proces formeler, ook de 
resultaten zijn totaal verschillend. “De eerste 
atlassen was min of meer een vrije opdracht, 
die ik zelf kon invullen. Voor ‘Koningin 
Máxima 50 jaar’ lag vooraf veel meer vast.  
Ik moest rekening houden met de wensen van 
PostNL, maar ook met die van de Rijksvoor-
lichtingsdient en het Kabinet van de Koning.”

Waardig postzegelvel
Mauds eerste idee was om 5 postzegels te 
ontwerpen die elk 10 jaar van het leven van 
de koningin zouden belichten. “Daarmee 
zou ik dan haar hele leven te pakken 
hebben.” Maar die ingeving moest ze al snel 
laten varen. De voorkeur ging uit naar een 
waardig postzegelvel met beelden van 
koningin Máxima’s rol als koningin en de 
maatschappelijke functies die ze vervult.  
De ontwerper had wel de vrijheid om zelf  

Maud van Rossum is naast haar eigen ontwerppraktijk 
ook actief in De Monsterkamer in Amsterdam, een 
platform voor advies over papier en drukwerk.

Ik zocht een 
spannend beeld 
met veel dynamiek.”

4 17 mei 2021



de beelden te selecteren. De foto’s van 
fotojournalist Robin Utrecht spraken het 
meeste aan. “Hij maakt geen afstandelijke 
telelensfoto’s, maar levendige beelden die 
je echt in contact brengen met onze 
koningin.”

Spannend vel met veel dynamiek
Tegen haar gewoonte in dook Maud van 
Rossum niet eerst in het onderwerp, maar 
in de vormgeving. “Ik wilde namelijk per se 
buiten het stramien blijven van een paar 
brave rechthoeken met foto’s... en o ja, ook 
nog een plekje voor de gegevens. Ik zocht 
een spannend beeld met veel dynamiek.” 
Resultaat: een levendig vel verdeeld in drie 
kloeke banen in rood, wit en blauw.  
De driekleur keert ook subtiel terug in  
de schuine scheidingen tussen de  
beelden. “Deze doen denken aan wimpels. 
Maar ook aan pijlen. Ze scheiden de tekst 
van de foto’s en brengen dynamiek in  
het beeld.”

Bij de fotoselectie zocht de Amsterdamse 
naar foto’s die bij elkaar een gevarieerd en 
levendig beeld geven van koningin Máxima 
als mens en haar betrokkenheid bij de 
maatschappij. “Dus geen staatsieportretten, 
geen toespraakjes en geen lintjes door-
knippen. 1 foto toont haar echt in de rol als 
koningin. De andere laten haar vooral zien 
als een zelfstandige vrouw met een eigen 
agenda.”

 Fris en levendig 
Bij elkaar roepen de 5 foto’s op het vel een 
fris en levendig beeld op van de koningin in 
diverse gedaanten en stemmingen: als 
vorstin, als echtgenote en als sterke vrouw 
met een eigen carrière, die midden in de 
maatschappij staat. Vrolijk, stemmig, 
geïnteresseerd, ingetogen en uitbundig.  
“Ik wilde een compleet beeld neerzetten  
en dat is absoluut gelukt. En vooral die 
mooie privéfoto geeft nét dat extra laagje 
dat haar ook als persoon recht doet.”

“Of ik de koningin beter heb leren kennen 
door deze opdracht? Nee, niet echt. Je leert 
iemand niet kennen door naar foto’s te 
kijken. Ook voorheen zag ik haar altijd als 
een frisse wind door het koningshuis. Een 
sterke vrouw met een actief eigen leven en 
een eigen mening.”

Prijs postzegelvel: € 4,80.

Unieke 
zwartwit-foto 
uit boekenkast
Heel trots is Maud op de grote 
zwartwit-foto links: een privéfoto van  
de koningin. “Mijn oog viel er toevallig 
op tijdens de coronatoespraak van de 
koning vorig jaar. De foto stond heel 
vaag op de achtergrond in de boeken-
kast. Ik ben heel blij dat ik hem mocht 
gebruiken voor mijn postzegelvel. Het is 
een unieke foto die onze koningin toont 
in een heel intieme, informele sfeer.”

Kijk voor het bestelnummer op pagina 25.

Technische gegevens 
4 postzegels van 36 x 25 mm en 1 postzegel van 36 x 50 mm
144 x 75 mm
normaal met fosforopdruk
gegomd 
offset
cyaan, magenta, geel en zwart
100.000 vellen
vel van 5 postzegels in 5 verschillende ontwerpen 
Studio Maud van Rossum, Amsterdam
Robin Utrecht, Rotterdam / ANP, Den Haag
Koninklijke Joh. Enschedé B.V., Haarlem

Postzegelformaat
Velformaat

Papier
Gomming

Druktechniek
Drukkleuren

Oplage
Verschijningsvorm

Ontwerp 
Fotografie 

Drukkerij

5Nieuwe uitgiften



Aan het hart
Want ernstig is het probleem zeker. Bijen 
spelen immers een hoofdrol bij de 
voortplanting van bloemen en planten. 
En ook groenten en fruit zijn afhankelijk van 
bijenbestuiving. Zonder een gezonde 
bijenstand loopt onze voedselproductie 
gevaar en wordt de biodiversiteit  
aangetast.

Het postzegelvel is ontworpen door Karen 
Polder (1965). Voor PostNL maakte de 
Haagse ontwerper eerder de Weken van de 
kaart-postzegels (2010) en de PostEurop-
postzegels met Nederlandse bruggen in 
2018. De bedreiging van de wilde-bijenstand 
gaat de Haagse grafisch ontwerper erg aan 
het hart. “Die betrokkenheid maakt het 
extra speciaal om deze postzegels te 
ontwerpen.” 

Direct aansprekende vormentaal
Om praktische redenen koos Karen voor 
een grafisch beeld en niet voor fotografie. 
“In mijn werk gebruik ik het liefst foto’s die ik 
zelf heb gemaakt. Maar bijen fotograferen is 
echt een specialisme. Bovendien is de vraag 
welke bijensoort of -soorten je kiest. Met 

een grafische oplossing heb je dat dilemma 
niet. Een bijkomend voordeel van een 
grafische aanpak is dat je een heel direct 
aansprekende vormentaal kunt toepassen. 
Ik houd erg van ontwerpen die helder zijn.”

In haar ontwerp heeft Karen de bedreiging 
vooral grafisch en symbolisch verbeeld.  
“De boodschap laat ik zien met de 
tegenstelling tussen bijen die het goed 
doen en bijen die problemen hebben. Links 
kruipen de bijen vrolijk rond met gespreide 
vleugels, rechts zitten ze stil met ingevouwen 
vleugels. In de achtergrond van de 
postzegels is het patroon van een honingraat 
te zien. De zeshoekige structuur verandert 
op de postzegels rechts in een blokkendoos. 
Dat symboliseert de verstedelijking, een 
van de oorzaken van de achteruitgang van 
de wilde bij.”

De dreigende boodschap heeft Karen ook 
verwerkt in het kleurgebruik. “De cellen in 
de honingraatstructuur zijn zonnig en warm 
gekleurd, terwijl ik voor de kubussen 
hardere en koelere tinten heb gebruikt. De 
blokjes rondom de bijen zijn iets lichter van 
kleur om meer diepte te creëren en de bijen 

beter naar voren te laten komen. Je ziet het 
nauwelijks, maar er is nog een schaduwlijntje 
onder de bijen toegevoegd waardoor ze 
loskomen van de ondergrond. Zo ontstaat 
meer diepte.”

Elk element doet ertoe
Om een al te ‘friemelig’ ontwerp te 
voorkomen, bleef het aantal bijen op het vel 
beperkt. “Ik heb nog wel gekeken of op de 
velrand plek was voor een paar extra bijen, 
maar dat werkte niet. In plaats daarvan 
loopt de blokkenstructuur nu rechtsonder 
door. Maar wel met meer groen erin, in 
aansluiting op de tekst eronder. Die heeft 
ook een positieve insteek: we kunnen er  
zelf iets aan doen om de bedreiging van  
de bij tegen te gaan.”

Op het vel heeft elk onderdeel zijn eigen 
vanzelfsprekende plek. “Elk element doet  
er immers toe en moet ‘leesbaar’ zijn. Dat 
geldt zowel voor de typografische als voor 
de beeldende elementen. Een ontwerp 
moet je vrij snel kunnen overzien. Ik houd 
niet van een gekunsteld zoekplaatje.”

Prijs postzegelvel: € 9,30.

Karen Polder brengt neergang wilde bijen subtiel in beeld

Van honingraat tot blokkendoos
Wilde bijen hebben het moeilijk in Nederland. Diverse soorten zijn al helemaal verdwenen.  

En van de 331 soorten die er nog zijn, staat meer dan helft op de officiële Rode Lijst van bedreigde 

Nederlandse bijen. Het kleurige postzegelvel Bedreigde bijen vraagt op een subtiel-indringende 

manier aandacht voor dit serieuze probleem. 

6 10 mei 2021



‘EUROPA Stamp 
Best Design 
Competition
Het postzegelvel Bedreigde bijen  
is de Nederlandse inzending voor  
de EUROPA Stamp Best Design 
Compe tition 2021. Deze ontwerp-
wedstrijd wordt jaarlijks gehouden  
door de samenwerkende postbedrijven 
in Europa. Voor 2021 staat de ontwerp-
wedstrijd in het teken van Endangered 
National Wildlife (bedreigde nationale 
wilde dieren). 

Kijk voor het bestelnummer op pagina 21.

Technische gegevens 
36 x 25 mm 
108 x 150 mm
normaal met fosforopdruk
gegomd 
offset
cyaan, magenta, geel, zwart en blauw
58.000 vellen
vel van 6 postzegels in 2 verschillende ontwerpen 
Karen Polder, Den Haag
Koninklijke Joh. Enschedé B.V., Haarlem

Postzegelformaat
Velformaat

Papier
Gomming

Druktechniek
Drukkleuren

Oplage
Verschijningsvorm

Ontwerp  
Drukkerij
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Ontwerper vangt mystieke oertijd op 6 postzegelvellen

Het oergevoel van Bart de Haas
Bart de Haas (1966) moest even schakelen toen PostNL hem benaderde voor het ontwerp van  

de nieuwe persoonlijke-postzegelserie Oersoorten. “Bij de oorspronkelijke werktitel ‘Oerrassen’ 

zag ik meteen beelden voor me van mensen in berenhuiden met speren.” Maar al snel daarna  

viel het kwartje: het ging om vrucht-, boom- en diersoorten die in Nederland van oorsprong al 

eeuwenlang voorkwamen.

De ziel tot uiting brengen
De opdracht voor Oersoorten was een 
welkom zijstapje uit de wereld van de 
boeken, waarin Bart de Haas als zelfstandig 
boekontwerper zijn brood verdient. De wereld 
van de postzegels was hem echter niet 
vreemd. Eerder ontwierp de Hagenaar 
series als Lang leve het Bos! (2010), 
Nationale muziekinstrumenten (2014), 
Nederlandse kastelen (2017) en Appel- en 
perenrassen in Nederland (2016). In zijn 
ontwerpen is de inhoud de baas. “De 
verschillende onderdelen, zoals typografie, 
letterontwerp en beeld, breng ik op zo’n 
manier bijeen dat het wezen, ‘de ziel’, van 
het onderwerp maximaal tot uiting komt. 
Met diezelfde intentie heb ik ook aan  
de postzegelserie Oersoorten gewerkt.”

Tot circa 50 jaar voor Christus
Voordat hij het schetsblok pakte, dook Bart 
eerst grondig in het onderwerp om een 
verantwoorde selectie te kunnen maken. 
“De postzegels moesten inheemse 
vruchten, bomen en dieren tonen die hier 
van oudsher voorkomen en nog steeds  
(of weer) in de natuur te vinden zijn. De 
volgende vraag was: wat is de oertijd?  
In Nederland ga je dan terug tot circa 50 jaar 
voor Christus, zo bleek. Dat is althans de 
definitie volgens veel historici. Voor andere 
gebieden ligt die grens weer anders.” 

Uiteindelijk kwam de ontwerper tot een 
selectie van 18 soorten, verdeeld over  

Ik denk dat ik het 
thema goed heb  
neergezet en de sfeer 
juist heb getroffen.”

8 Juli en december 2021



6 categorieën: vruchten, bessen, landdieren, 
waterdieren, loofbomen en naaldbomen. 
Bij de dieren was hij er vrij snel uit: de wolf, 
het edelhert en het wilde zwijn als 
landdieren. En bij de waterdieren: otter, 
aalscholver en snoek. De selectie van 
vruchten en bomen verliep minder vlot. 
Gelukkig kon Bart terugvallen op de officiële 
soortenlijst van ecoloog Bert Maes. Voor  
de 2 uitgiften van 2021 koos hij de 
vruchtensoorten sleedoorn, hondsroos  
en wilde peer en de bessensoorten  
gewone vlier, duindoorn en bosaalbes. 

‘De nevel van de tijd’
Binnen het stramien van het persoonlijke 
postzegelvel voelde De Haas zich ‘verrassend 
vrij’ om een wereld neer te zetten die hem 

voor ogen stond. “De serie heet Oersoorten, 
dus wilde ik dat oergevoel ook oproepen. 
Maar omdat foto’s per definitie van deze tijd 
zijn, moest ik wel een slag maken.” Hiertoe 
zette hij de postzegels tegen een achtergrond 
van de landschappen waarin ze vermoede-
lijk van oorsprong voorkwamen. Het 
oergevoel kreeg door beeldbewerking een 
extra dimensie met een nevelige, mystieke 
zweem. “Daarmee legde ik ‘de nevel van de 
tijd’ erover, zoals journalist Onno Jager het 
zo mooi omschreef. Overigens moest ik wel 
goed opletten dat er geen vliegtuigstrepen 
of verkeersborden in beeld waren...”

Oersfeer, zonder dat het kitsch wordt
De foto’s voor de postzegels en achtergron-
den vond Bart in het beeldarchief van 

Shutterstock. In de beeldbewerking voegde 
hij vervolgens de diepte, sfeer en gelaagdheid 
toe aan de afbeeldingen die hij voor ogen 
had. “Op elke postzegel is de ene hoek 
donkerder dan de hoek er tegenover met de 
tekst. Onder elke afbeelding ligt een 
aquarellaag, die het beeld wat ruwer en 
rustieker maakt en daarmee bijdraagt aan 
de oersfeer. Tegen de serene achtergrond 
springen de postzegels er echt uit.”

Tevreden? “Ik denk dat ik het thema goed 
heb neergezet en de sfeer juist heb 
getroffen. Het beeld slaat niet door en is 
behoorlijk gedekt, zodat het niet te kleurrijk 
en eigentijds is geworden. Ik ben benieuwd 
naar de reactie van de verzamelaars. Zij 
hebben vaak een scherp oog voor details.” 

Technische gegevens 
30 x 40 mm
148 x 102 mm
normaal met  
fosforopdruk
gegomd 
offset
cyaan, magenta,  
geel en zwart
40.000 per uitgifte
6 vellen van  
3 postzegels in  
3 verschillende  
ontwerpen 
Bart de Haas, Den Haag 
Koninklijke Joh.  
Enschedé B.V., Haarlem

Postzegelformaat
Velformaat

Papier

Gomming
Druktechniek

Drukkleuren

Oplage
Verschijningsvorm

Ontwerp 
 Drukkerij

Exclusief cadeau voor abonnees
De serie Oersoorten telt in totaal 6 
postzegelvellen met elk 3 postzegels.  
In 2021, 2022 en 2023 verschijnen er  
elk jaar 2 nieuwe uitgiften. Nieuwe  
en bestaande abonnees van een 
postzegelserie of -product van PostNL 
krijgen de serie automatisch gratis 
toegestuurd, als exclusief abonnee-
geschenk. De postzegelvellen zijn dus 
niet los verkrijgbaar. De eerste uitgifte 
(vruchten) wordt in juli bezorgd, 
inclusief een prachtige bewaarmap 
voor de hele serie. De tweede uitgifte 
volgt in december.

9Profiel



Postzegel Webinar  
met koninklijk tintje
Koningin Máxima speelde een hoofdrol in het Postzegel Webinar van 26 mei jongstleden. 
Ontwerper Maud van Rossum sprak hierin uitgebreid over haar werkwijze, ervaringen en 
afwegingen bij het ontwerpen van het postzegelvel Koningin Máxima 50 jaar, een uitgifte  
ter gelegenheid van de 50e verjaardag van de vorstin. Een interview met Maud van Rossum 
leest u ook op pagina 4 en 5 van deze Collect. 

De Leidse filatelist Willem Hogendoorn vertelde vervolgens over zijn stad Leiden, de Leidsche 
Vereeniging van Postzegelverzamelaars en verzamelen op thema in het algemeen. U kunt 
het webinar terugkijken op postnl.nl/collect, pagina Collect Club Informatie.

Stem op Europa’s mooiste postzegel 
PostEurop is het Europese samenwerkingsverband van nationale postbedrijven. Elk jaar 
schrijft de organisatie een postzegelontwerpwedstrijd uit rond een bepaald thema:  
EUROPA Stamp Best Design Competition. Bedreigde nationale wilde dieren is het thema  
van 2021. PostNL zond hiervoor het postzegelvel Bedreigde bijen in (pagina 6-7). 

Wilt u meebeslissen welke PostEurop-postzegel de Award verdient? Breng dan uiterlijk  
9 september uw stem uit. Dat kan via posteurop.org/europa2021

Komend najaar 2 postzegelbeurzen  
Komend najaar staan er in principe 2 postzegelbeurzen op het programma: de Postex in 
Apeldoorn en Hertogpost in ‘s-Hertogenbosch. Of ze straks ook inderdaad doorgaan, 
hangt vooral af van de corona-ontwikkelingen op dat moment.

Postex 2021
De Postex 2021 staat gepland op vrijdag 15 en zaterdag 16 oktober 2021. Bij het ter  
perse gaan van deze Collect was nog niet bekend of de beurs dit jaar doorgaat.  
Actuele informatie hierover vindt u op postex.nl.

Hertogpost 2021
Hertogpost 2021 wordt gehouden van donderdag 16 t/m zaterdag 18 december. Net als in 
2020, toen de beurs niet doorging, staat deze nationale postzegeltentoonstelling, expositie 
en handelarenshow in het teken van ‘Herwonnen Vrijheid 1940 – 1945’. Tijdens de beurs 
zijn in de ‘Schatkamer van Hertogpost’ enkele uitmuntende verzamelingen te bewonderen. 
Alle info vindt u op hertogpost-event.nl.
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PostNL terug naar roots
PostNL keert terug naar het oude nest. Op 1 juli 2021 verhuist het hoofdkantoor van de Prinses Beatrixlaan naar het oude Stations-
postgebouw naast treinstation Den Haag HS. Daarmee grijpen we terug naar onze roots, maar zetten we tegelijkertijd een grote stap 
voorwaarts in de toekomst.

Het Stationspostgebouw werd in 1949 in gebruik genomen als postsorteercentrum van de toenmalige PTT Post. Het vervulde 
 verschillende functies tot PostNL in 2011 afscheid nam van het gebouw. 10 jaar later keert ons bedrijf dus weer terug naar zijn oude  
stek. Voor de verhuizing is het pand 
grondig gerenoveerd. 

Het monumentale Stationspostgebouw 
was een ontwerp van rijksbouwmeester 
G.C. Bremer. Hij voegde opvallende 
details toe,  zoals glazen bouwstenen en 
het gevelbeeldhouwwerk van Hildo Krop. 
Toen PTT Post het gebouw destijds in 
gebruik nam, werden posttreinen er nog 
volop geladen en gelost. 

Bezoekadres vanaf 1 juli: Waldorpstraat 3, 
2521 CA Den Haag 
Het postadres verandert niet: Postbus 
30250, 2500 GG Den Haag

Neem nu vast een kijkje op  
postnl.nl/stationspostgebouw

Bestelformulier alleen voor  
producten Collect Club 
Zoals u misschien heeft gezien, staan in de Collect sinds enige tijd advertenties  
van onze partners. Hun producten kunt u echter niet bestellen via het bijgevoegde 
bestelformulier. Dit is alleen bestemd voor postzegels en postzegelproducten van 
PostNL Collect Club. De producten in de advertenties bestelt u via de betreffende 
bedrijven.
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Historisch Nederland doet 
Zwolle, Lelystad en Arnhem aan 
Wie graag reist door de Nederlandse geschiedenis kan zijn of 

haar hart ophalen met ‘Historisch Nederland’. Met deze nieuwe 

serie persoonlijke postzegelvellen van PostNL maakt u een reis 

door de tijd langs de provinciehoofdsteden in vroegere eeuwen. 

Nederland telt 12 provincies. En elke 
provincie hoofdstad heeft zijn eigen schat 
aan interessante historische plekken, 
gebouwen en objecten. In haar serie 
Historisch Nederland bracht ontwerper 
Sandra Smulders 36 oude afbeeldingen van 
iconische plekken bijeen op 12 nostalgische 
postzegelvellen. 

De serie is een reis door de tijd langs de 
provinciehoofdsteden in vroegere eeuwen. 
Elk postzegelvel bevat 3 postzegels (waarde 1 
binnenlandse post) met oude tekeningen,  
gravures en foto’s tegen een achtergrond 
van een oude provinciekaart. Sommige 
plekken zijn onherkenbaar veranderd, maar 
de meeste zijn nog steeds te bezoeken.  

In de eerste uitgifte voerde de reis naar 
Groningen, Leeuwarden en Assen. Dit 
kwartaal wandelen we door de hoofdsteden 
van Overijssel, Flevoland en Gelderland

In Zwolle zien we de Sint-Michaëlskerk, het 
oude Gerechtshof (nu Museum De Fundatie) 
en de middeleeuwse Diezerpoort. In en 
rond Lelystad bezoeken we de eerste 
woningen die er in 1967 zijn gebouwd, het 
standbeeld van ir. Lely en het Gemaal 
Wortman. En in Arnhem genieten we van 
een fraai stadsgezicht vanuit het ommeland 
en de (inmiddels lang verdwenen) 
Prinsenhof en Velperpoort. 

Kijk voor het bestelnummer op pagina 29.

Unieke bewaarmap Multilaterale 
Bedreigde dieren 2021
Endangered National Wildlife (‘Bedreigde nationale wilde dieren’) is in 2021 het jaarthema 
van PostEurop, de samenwerkingsorganisatie van Europese nationale postbedrijven. 
Nederland, Duitsland, Luxemburg, Zwitserland, Oostenrijk en Liechtenstein spelen op 
dit thema in met speciale postzegeluitgiften. PostNL doet dat met het postzegelvel 
 Bedreigde bijen (pagina 6-7). Deze uitgifte is ook de Nederlandse inzending voor  
de  EUROPA Stamp Best Design Competition 2021. Alle inzendingen zijn  gebundeld  
in een fraaie bewaarmap met Duitstalige informatie over de postzegels. Prijs: € 22,95. 

Kijk voor bestelnummers op pagina 33.
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D ie Idee der Ausgabe von Sonderbriefmarken mit einem ge-
meinsamen Thema der Postorganisationen europäischer Län-

der hat sich seit nunmehr 65 Jahren bewährt und eine positive
Resonanz erzielt. Dieser Tradition folgend, wurde für die „EUROPA“-
Marke des Jahres 2021 das länderübergreifende Thema „Gefähr-
dete nationale Wildtiere“ ausgewählt. Die Postdienstleister
Österreichs, Deutschlands, Liechtensteins, der Schweiz, Luxemburgs

und der Niederlande möchten mit diesem ge-
meinsamen Schmuckblatt für die Erhal-
tung des Lebensraums bestandsge-
fährdeter Wildtiere sensibilisieren. Die
philatelistische multilaterale Gemein-
schaftsausgabe ist Zeugnis der engen
und freundschaftlichen Zusammenarbeit
der benachbarten Länder. 

S tellvertretend für alle bedrohten
Wildtiere steht der Feldhamster –

ein immer seltener werdender
Ackerbewohner. Er gilt als Indi-
kator für eine gesunde und

vielfältige offene Kul-
turlandschaft. Dort, wo
der Feldhamster exis-
tiert, kann man da-
von ausgehen, dass
auch andere gefähr-

dete oder bedrohte
Tier- und Pflanzenarten

der Feldflur überleben

können. Inzwischen ist der Feldhamster vom Aussterben bedroht, da
sich die Anbaumethoden und die modernen Landmaschinen derart
verändert haben, dass für den Nager weder Nahrung noch Unter-
schlupfmöglichkeiten verbleiben. 

Entsprechend des Grades ihrer Gefährdung ordnet das Bundes-
amt für Naturschutz die Tier- und Pflanzenarten in bestimmte

Kategorien der Roten Listen ein. Sie werden in der Regel alle zehn
Jahre aktualisiert. Die Kategorien reichen von ausgestorbenen bzw.
verschollenen, vom Aussterben bedrohten, stark gefährdeten, gefähr-
deten bis extrem seltenen Individuen. Diese Kriterien finden nicht nur
in Deutschland, sondern auch international Anwendung. 

L isten der weltweit vom Aussterben bedrohten Arten und eine
spezifische Europäische Rote Liste, die eine Übersicht über den

Stand der in Europa lebenden Spezies vermitteln, werden von der  Welt-
naturschutzunion (International Union for Conservation of Nature, IUCN)
veröffentlicht. Besonders bedroht sind mit 59 % Muscheln und Schne-
cken, 40 % der Süßwasserfische, 23 % der Amphibien, 17 % der Säu-
getiere, 13 % der Vögel sowie 9 % der Schmetterlinge und Bienen.

Um dem Artenverlust Einhalt zu gebieten, müssen vor allem die
Gefährdungsursachen bekämpft werden, wie zum Beispiel

die Vernichtung wertvoller Lebensräume durch intensive landwirtschaft-
liche Nutzung sowie die Zerschneidung der Gebiete durch Straßen-
bau und Siedlungen. Auch die Pflege bestehender Schutzgebiete, die
Erhaltung von Lebensräumen, der Umweltschutz, eine Verminderung
der Gewässerverschmutzung und eine ganzjährige Schonzeit von In-
dividuen haben existenzielle Bedeutung für die Artenvielfalt. Sie sind
ein Garant, künftigen Generationen Fauna und Flora zu erhalten und
erlebbar zu machen.

Ein Gemeinschaftsprodukt der Österreichischen Post, der Liechtensteinischen Post, der Schweizerischen Post, 
der Post Luxembourg, der Post Niederlande und der Deutschen Post
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Die Spur eines
Feldhamsters.
Sollte der Mensch
seinen Fußab-
druck in biologi-
scher und ökologischer
Hinsicht nicht ändern, werden
sich diese und viele andere in
naher Zukunft verlieren ...
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naturschutzunion (International Union for Conservation of Nature, IUCN)
veröffentlicht. Besonders bedroht sind mit 59 % Muscheln und Schne-
cken, 40 % der Süßwasserfische, 23 % der Amphibien, 17 % der Säu-
getiere, 13 % der Vögel sowie 9 % der Schmetterlinge und Bienen.

Um dem Artenverlust Einhalt zu gebieten, müssen vor allem die
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Opnieuw terug in de tijd met Anton Pieck

De bakker, apotheker en fotograaf
15 juni 2021

Bijna 35 jaar na zijn overlijden weet Anton Pieck ons nog steeds te raken met zijn romantische 
taferelen van oergezellige oude stadjes, waarin het leven zorgeloos zijn gangetje gaat. De bakker 
bakt zijn taarten, de smid beslaat een paardenhoef, de barbier scheert een klant... Ach, was 
er maar een tijdmachine.

De 3 nieuwe postzegelvellen in de serie Anton Pieck 2020-2021 brengen u midden in de 
hartverwarmende gezelligheid van toen met illustraties van oude beroepen die de 
wereldberoemde kunstenaar en illustrator (1895-1987) op zijn eigen onnavolgbare wijze  
in beeld heeft gebracht: de bakker, de apotheker en de fotograaf.

De serie omvat in totaal 12 postzegelvellen met elk 3 persoonlijke postzegels. Voor haar 
ontwerp stak Yvonne Warmerdam de oude originele tekeningen in een nieuw jasje.  
“Zo krijgen ze een nieuwe kracht, met een frisse, modernere uitstraling, maar met behoud 
van de authenticiteit en romantiek van Pieck.” 

Prijs per postzegelvel: € 3,-.

Kijk voor bestelnummers op pagina’s 30.

Serie postzegelvellen Treinen & Trajecten

Himalaya Express en The Canadian
15 juni 2021

De serie Treinen & Trajecten brengt ons deze keer naar het dak van de wereld en de westkust 
van Canada. De Himalaya Express voert de reiziger in 48 uur van Beijing naar Lhasa, door het 
hooggebergte van Tibet, met indrukwekkende vergezichten naar de besneeuwde bergtoppen 
van de Himalaya. The Canadian is een ‘hotel op rails’ die de 4.500 km lange treinreis aflegt 
tussen Toronto en Vancouver aan de westkust van Canada, dwars door de Rocky Mountains. 

De volledige serie belicht 25 unieke treintrajecten over de hele wereld. Prijs per vel (5 postzegels 
internationaal): € 7,75. Een abonnement kost € 62,- per jaar (onder voorbehoud van 
tariefswijzigingen). U krijgt dan elk kwartaal 2 nieuwe postzegelvellen toegestuurd.  
Bij de eerste levering ontvangt u ook gratis het postzegelvel met de Flevolijn. Het prachtige 
bewaaralbum volgt bij de tweede levering, eveneens kosteloos. 
 
Kijk voor het bestelnummer op pagina 31.
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3 uur varen voor 5 adressen
Op 31 maart 2020 voeren postbodes Ludwig Engst en Cor de Wijs voor het laatst uit voor hun 

vaste postronde door de Biesbosch. Daarmee kwam een einde aan 125 jaar postbezorging per 

boot in het natuurgebied. Het postzegelvel van ontwerper Sandra Smulders en het kunstwerk  

van Joris Gaymans zijn blijvende herinneringen aan deze unieke posttraditie.

Alternatieve oplossingen
Nationaal Park De Biesbosch telt 5 woningen 
die alleen per boot bereikbaar zijn. Zelfs met 
een moderne motorboot duurde een 
bezorgronde 3 uur. Vanwege de hoge 
kosten, de milieubelasting en het dalende 
postaanbod stopte PostNL in 2020 met 
deze bijzondere service. Voor de bezorging 
zijn alternatieve oplossingen gevonden. 

Als gebaar naar de gemeenschap steunt 
PostNL het initiatief van Vrienden van de 
Biesbosch voor een herdenkingsmonument 
in Drimmelen. Beeldhouwer Joris Gaymans 
ontwierp hiervoor een gestyleerde postboot 
op golven in staal. Het ontwerp is ook te zien 
op het postzegelvel. Bestuurslid Rinus 
Rasenberg (1939) van ‘Vrienden van de 
Biesbosch’ schreef de informatieteksten bij 
het kunstwerk.

Met zeilbootje over de Amer
“Tijdens mijn onderzoek naar de postgeschie-
denis in het gebied deed ik verrassende 
ontdekkingen”, vertelt Rasenberg. 
“Bijvoorbeeld dat heel vroeger de postbodes 
eerst met een zeilbootje over de Amer 
voeren en vervolgens met een roeiboot 
verder het gebied in trokken. Een bezorgronde 
duurde 2 dagen. Het bezoek van de 
postbode was een welkome afwisseling in 
het eenzame bestaan van de bewoners, 
meestal boeren. De postbode was een 
vriend aan huis, die nieuwtjes vertelde en 
proviand meebracht.”

Bij slecht weer: borg je maar
De omstandigheden konden verschrikkelijk 
zijn, aldus Rasenberg. “Als het slecht weer 
was: borg je maar... De postbodes hadden 
het vaak zwaar. Bij vorst moesten ze op 
schaatsen het gebied in, met de postzak op 
de rug.” Diezelfde woeste omstandigheden 
bleken tijdens de Tweede Wereldoorlog ook 
een zegen. Voor veel onderduikers was de 
ondoordringbare Biesbosch een plek waar 
ze zich veilig konden verbergen. 

Na de oorlog verliep de bezorging steeds 
efficiënter. De laatste jaren werd de post 
rondgebracht per kajuitboot. Met het 
kunstwerk en het postzegelvel blijven de 

herinneringen aan deze unieke traditie voor 
het nageslacht bewaard. 

Een reportage uit 2017 met postbode 
Ludwig Engst is te bekijken op YouTube. 
Voor info over de geschiedenis van het 
gebied: bekijk de audiovisuele toer op  
izi.travel.nl (Biesbosch onder vuur).

Prijs per postzegelvel: € 2,88.

Kijk voor het bestelnummer op pagina 33.
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Met nieuwe streepjescode sneller 
‘door de fabriek’
Post verwerken en bezorgen gaat nu al razendsnel. En toch kan het altijd nóg efficiënter en 

sneller, vindt PostNL. De nieuwste snufjes in de SOSMa-machines in de sorteercentra moeten 

daarvoor zorgen. Sinds december vorig jaar voorzien deze Schrift-, Opzet- en Stempel Machines 

de poststukken van een unieke oranje streepjescode. En dat heeft zo zijn voordelen.

Miljoen poststukken per dag
In de 5 sorteercentra van PostNL staan in 
totaal 18 SOSMa-machines. Dagelijks 
verwerken ze ruim een miljoen poststukken. 
In de SOSMa’s worden de poststukken met 
een visuele check, fosforcheck en sorteer-
haakcheck razendsnel gecontroleerd  
op correcte frankering en geschift op 
tariefgroep (normaal of speciaal). Post-
stukken dikker dan 8 mm worden uit het 
volautomatische proces gehaald voor 
handmatige verwerking. 

Interne proces verbeteren
Sinds kort voorzien de SOSMa’s de post  
ook van een unieke streepjescode. 
Jack Lambregts, Solution Consultant voor 
de sorteersystemen en -herkenners van 
PostNL: “Datzelfde ‘rugnummer’ wordt  
ook herkend in de sorteermachines klein 
(tot formaat C5) en groot (tot C4) en de 
huisnummersorteermachine, zodat we  
het poststuk helemaal kunnen volgen. 
Vanaf de eerste verwerking totdat het  
de sorteerfabriek verlaat. Van eventuele 
vertragingen kunnen we de oorzaak zo 
makkelijk achterhalen en met die informatie 
ons interne proces verder verbeteren.”

Postzegelcodes beter herkennen
De streepjescode is niet de enige verbetering 
in de SOSMa’s. De geüpgrade machines 
kunnen nu ook de handgeschreven 

postzegelcodes veel beter herkennen en zo 
trefzekerder controleren op tariefgroep en 
geldigheid. “Dit helpt ons bij de fraude-
bestrijding. Aan de hand van bepaalde 
formules schiften we valse postzegelcodes 
er nu zo uit”, aldus Lambregts.

‘Het ziet er allemaal wat netter uit’
De Solution Consultant is blij met de nieuwe 
opties: “Hoewel de klant daar niet direct 
heel veel van merkt. Alleen dat het nieuwe 
rugnummer midden op de envelop wordt 

geprint en de andere codes vervangt die nu 
nog her en der op de envelop worden gedrukt. 
Het ziet er zo ook allemaal wat netter uit.” 

De échte winst zit echter vooral in de 
interne kwaliteitsverbetering van de 
automatische postverwerking en de 
bewaking van het sorteerproces. “Een 
poststuk gaat nu sneller door ‘de fabriek’, 
waardoor de doorlooptijd wordt verkort.  
Het verschil merk je vooral in drukke 
perioden, zoals de feestdagen.”

Het verschil merk je 
vooral in drukke 
perioden, zoals 
de feestdagen.”
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Postcrossing is ‘hot’
Postcrossing is ‘hot’. Wereldwijd zijn honderdduizenden mensen verslingerd aan het spannende 

spel van ansichtkaarten uitwisselen met willekeurige mensen die je niet kent in andere, vaak 

verre landen. Vooral corona gaf het fenomeen een enorme impuls. “Het afgelopen jaar had veel 

weg van een achtbaan!”, aldus Postcrossing-’uitvinder’ Paulo Magalhães uit het Portugese Tavira.

Verzot op kaarten
Als jonge student was Paulo (1981) al verzot 
op kaarten naar (versturen naar en ontvangen 
van) familie, vrienden en ook onbekenden. 
Hij deelde zijn passie met duizenden 
anderen. Zo kwam hij op het idee van 
Postcrossing, een internationaal platform 
dat mensen overal ter wereld met elkaar 
verbindt via ansichtkaarten. Samen met 
vrienden bouwde hij hiervoor een website 
die in 2005 online ging. Mede-initiatiefnemer 
Ana Campos werkt nog steeds aan zijn  
zijde.

800.000 Postcrossers
Vanaf de start was het platform een enorm 
succes. Inmiddels verbindt Postcrossing.com 
800.000 Postcrossers in meer dan 200 
landen. Zij sturen en ontvangen ansicht-
kaarten naar en van andere willekeurige 

Postcrossers overal ter wereld. De adressen 
krijgen ze via de website. Paulo Magalhães: 
“Postcrossing verbindt mensen die anders 
nooit met elkaar in contact zouden zijn 
gekomen. Een mooie ansichtkaart van 
iemand die je helemaal niet kent geeft een 
super speciaal gevoel. Zo leer je andere 
culturen beter kennen en ontdek je dat we 
helemaal niet zo veel van elkaar verschillen.”

Van landschappen tot uitstapjes
Opvallende nieuwe trends in Postcrossing 
signaleert Paulo niet. Daarvoor lopen de 
onderwerpen op de kaarten te veel uiteen: 
van traditionele landschappen, stadsge-
zichten, dieren of cartoons tot afbeeldingen 
van kunstwerken, zelfgemaakte foto’s van 
uitstapjes en huisdieren, antieke afbeel-
dingen en soms ook ansichtkaarten met 
afbeeldingen van postzegels. Sinds 2020 

staan veel kaarten in het teken van covid-19. 
“Mensen ontdekten dat Postcrossing een 
ideale manier is om contacten te leggen in 
deze tijd van sociale afstand.”

Ook voor postzegelverzamelaars?
Is Postcrossing ook een manier om de 
postzegelverzameling te verrijken? Paulo: 
“Uiteraard zijn er veel Postcrossers die de 
kaarten die ze ontvangen verzamelen. Maar 
wie het platform ziet als een manier om zijn 
postzegelcollectie met specifieke thema’s 
uit te breiden, zal ongetwijfeld teleurgesteld 
worden. Bij Postcrossing gaat het vooral om 
de verbinding; de verbinding tussen 
mensen ongeacht grenzen, leeftijd, 
geslacht, ras en levensovertuiging.” 

Meer info op postcrossing.com

Paulo Magalhães en 
Ana Campos: 
“Het afgelopen jaar 
had veel weg van 
een achtbaan!”
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‘Al nieuws over de Koningin Máxima-postzegels?’
“In lockdown-tijden houdt Collect de verzamellust en de contacten in leven binnen 
de verenigingen en van postzegelhandelaren met hun klanten”, vertelt de Zoeter-
meerse, die bij CCK vooral de zakelijke klanten adviseert en ondersteunt. “Je merkt 
echt dat mensen op het magazine zitten te wachten en daarop in actie komen.” 

En met ‘actie’ bedoelt ze: nieuwe uitgiften bestellen of informatie inwinnen over 
uitgiften die op handen zijn. “Bijvoorbeeld: is er al nieuws over de Koningin Máxima-
postzegels, die in de vorige Collect werden aangekondigd? Of we al wat kunnen 
zeggen over wat er op komt te staan. Maar dat kan ik niet, want er geldt een 
informatie-embargo tot de uitgiftedatum. Dat weet men wel. En toch probeert  
men het steeds weer opnieuw. Dat vind ik superleuk.”

Bijbestellen uit beursvoorraden?
De meeste klantvragen gaan over abonnementen, (bij)bestellingen, facturen en 
verzendingen. “En ook veel over beurzen. Deze liggen al meer dan een jaar stil en 
handelaren zijn benieuwd of ze nog postzegels kunnen bijbestellen uit onze 
beursvoorraden, als onze gewone voorraad is uitverkocht. Maar ook dan moet ik  
ze teleurstellen, want beursvoorraden zijn alleen bestemd voor de beurzen.”

Dit jaar staan er 2 beurzen gepland: Postex in oktober en Hertogpost half december. 
Jacqueline: “Hopelijk gaan ze door, want ik hoor dat iedereen de contacten heel 
erg mist. En dat geldt ook voor al die verenigingsavonden die niet doorgaan. Er zijn 
al verzamelaars die om die reden zijn afgehaakt, vernam ik. Handelaren hebben 
het eveneens zwaar, maar zij bieden hun klanten nu via internet acties en speciale 
pakketjes aan. Zo houden ze het hoofd toch boven water.”

Blij met postzegelwebinars
Zonder verenigingsbijeenkomsten zijn ook verzamelaars online steeds actiever. Velen 
bekijken inmiddels trouw de postzegelwebinars van Collect Club. “Iedereen is er erg 
blij mee. Zodra er een link beschikbaar is, stuur ik deze naar mijn contacten bij de 
verenigingen. Zij sturen ‘m vervolgens door naar hun leden, zodat ze het nieuwe webinar 
thuis kunnen bekijken en zo de verzamellust toch een beetje warm wordt gehouden.”

Elke werkdag van 8.00 tot 17.00 uur
Collect Club Klantenservice is op werkdagen bereikbaar tussen 8.00 uur en 17.00 uur 
via tel. 088 - 86 89 900. Mailen of schrijven kan ook. E-mail: collectclub@postnl.nl. 
Postadres: PostNL Collect Club, t.a.v. Klantenservice, postbus 99170, 4800 NA Breda.

Iedereen is erg blij  
met de webinars.”

Jacqueline de Gouw van Collect Club Klantenservice:

‘Iedereen mist de contacten’
Zodra de nieuwe Collect uit is, regent het telefoontjes en mailtjes bij de Collect Club Klantenservice 

(CCK). Niet alleen van verzamelaars, maar ook van postzegelverenigingen en -handelaren. De laatsten 

worden steevast te woord gestaan door Jacqueline de Gouw (1963). 
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‘Ik kom elke dag 2 uur tekort’
Vervelen? Dat woord kent Wim van der Veeken (1952) niet. “Ik ben altijd bezig. Kom elke dag  

2 uur tekort.” Zit de gepensioneerde Bredanaar niet gebogen over een boek uit zijn rijkgevulde 

boekenkast, dan geeft hij wel ergens een lezing of zoekt hij bijvoorbeeld nieuwe aanwinsten  

voor zijn postzegelcollecties rond Sint Nicolaas en walvisachtigen.

‘Je staat versteld, zo mooi.’
Het is vooral de geschiedenis die de oud-docent Nederlands, 
communicatie en maatschappijleer en cultuurhistoricus zo boeit. 
Bijvoorbeeld die van Sint Nicolaas. “Hier denken we dat Sinterklaas 
een typisch Nederlands fenomeen is. Geheel ten onrechte. De cultus 
bestaat wereldwijd. En in veel landen verschijnen prachtige 
postzegels van de goedheiligman: Oostenrijk, Oekraïne, Cyprus, 
Turkije, Rusland en Vaticaanstad. Je staat versteld, zo mooi.” Zijn 
favorieten zijn de 3 zeldzame Sint Nicolaas-vellen van Vaticaanstad 
uit 1987 die hij ooit cadeau kreeg van zijn vorig jaar overleden zus 
Tonnie.

30 meter walvis per halfuur
Over walvisachtigen raakt de Brabander al evenmin uitgepraat. 
Bijvoorbeeld over de walvisjacht, die een zwarte bladzijde beslaat 
in onze geschiedenis. “Na de oorlog werd met grote walvisjacht-
schepen massaal jacht gemaakt op deze dieren. De Willem Barentsz 
was het grootste verwerkingsschip ter wereld. Per halfuur kon het 
30 meter walvis verwerken. De blauwe vinvissen waren zo op.” 

In bijna elk land verschenen er wel series over walvissen. “Het is nu 
wat rustiger, maar ik kom ze nog regelmatig tegen. Het Filatelieblad 
is daarvoor een prachtige bron van informatie. Verder blijf ik op de 
hoogte via onze Oosterhoutse Vereniging Van Postzegelverzame-
laars (O.V.V.P.). En uiteraard zoek ik ook regelmatig het internet af.” 
Zijn dierbaarste walvisaanwinst: een postwaardestuk dat in 1951 
is afgestempeld op de Willem Barentsz. “Dat schip had een eigen 
‘postkantoortje’ en poststempel. Dat geloof je toch niet?”

‘Heb ik ‘m niet, ook prima’
Inmiddels heeft hij vele albums vol. “Werken aan de collecties 
gaat bij mij op en neer. Soms ben ik ermee bezig, soms weer met 
andere dingen. Ik heb zó veel om handen. Maar nu jullie erover 
schrijven, denk ik: ik moet het toch weer eens oppakken. Gelukkig 
is het geen must. Thematisch verzamelen heeft één groot 
voordeel: je hoeft niet alles te hebben. Heb ik een postzegel,  
dan is dat mooi. Heb ik ‘m niet, ook prima.”

‘Heb ik ‘m niet, 
ook prima’”Wilt u ook met uw verzameling in deze rubriek?

Stuur een e-mail naar collectclub@postnl.nl
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Los de Zweedse puzzel op en maak kans op 1 van de 5 zomerse

Royalty-leespakketten
Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes  
van de oplossingsbalk.

Winnaars Collect 106
De oplossing van de filippine in Collect 
106 is: kinderpostzegel.
Uit de goede inzendingen zijn de  
volgende 5 winnaars getrokken:  
W. Nieborg, Ria van Ginneken,  
Bram van der Waals, C.M.J Mierop  
en E.T.M. Spekschoor

Puzzelprijs 
Onder de goede oplossers verloten we  
5 exemplaren van een speciaal zomers 
Royalty-leespakket, met daarin de 
laatste editie, de special over de 
Oranjes, de Juwelen-special en een 
Weekend-puzzelspecial. Deze prijs is 
beschikbaar gesteld door Royalty, het 
toonaangevende magazine over 
koningshuizen in binnen- en buiten-
land. Ook kans maken? Stuur uw 
oplossing vóór 11 augustus naar: 
PostNL Collect Club, Postbus 99170, 
4800 NA Breda.

BIOSCOOP
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Zweedse puzzel
Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes van de 
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€ 9,99

S P E C I A L

JULIANA’S GOUDEN ERFENIS
Meer dan 100 miljoen aan diamanten

máxima’s favoriete sieraden 
’t Krioelt aan insecten en ander gespuis

100%
GLITTER & glamour

Kijken in de  koninklijke kluis

Schitterende 
Oranje-schatten



20 Postzegeluitgiften tweede helft 2021*

16 augustus 2021
Beleef de natuur - landgoed Haarzuilens

Innovatief Nederland 

13 september 2021
Praat met de hand 
Nederlandse paardenrassen

11 oktober 2021
Kinderpostzegels 2021

15 oktober 2021
Dag van de postzegel 2021

november 2021
Decemberzegels 2021
(prijzen nog niet bekend)

Postzegeluitgifte Jaarcollectie 
postzegel-

vellen

Prestige-
boekjes

Eerstedag-
enveloppen

Postzegel-
mapjes

Jaarcollectie 
postzegels

 € 9,60 

 €  9,60  

 
 € 9,30
 € 9,60 
 

 
 € 7,20
 
 
 € 1,92 
 
 
 

  

 

 

  
   
  

 
 
  
 € 9,60 
  

 

 

 € 12,45

  
 € 12,45

 

  
 € 12,45
 
 

 
 A € 6,81 
 B € 4,89 
 A € 6,81 
 B € 4,89 

  € 10,35 
 A € 6,81 
 B € 4,89 
 

 € 8,25
 
  
 € 4,89

 
 A € 9,03 
 B € 9,03 
 A € 9,03 
 B € 9,03 
  

  € 14,15 
 A € 10,23 
 B € 7,83 
 
 
 € 12,03
  
  
 € 5,43 
 

*  Deze postzegeluitgiften behoren tot het 
officiële uitgifteprogramma. Alle overige 
postzegeluitgiften vallen hierbuiten. 
Onder voorbehoud van data- en prijs-
wijzgingen en druk- of schrijffouten.



Postzegelvel 
Bedreigde bijen 
€ 9,30
Bestelnummer 410561

Eerstedagenvelop nr. 825 
Bedreigde bijen 
€ 6,90
Bestelnummer 410550

Postzegelmapje nr. 633 
Bedreigde bijen 
€ 7,25
Bestelnummer 410580

Prestigeboekje nr. 93 
Bedreigde bijen 
€ 12,45
Bestelnummer 410511

Bedreigde bijen
10 mei 2021

SHOP 21Nieuwe uitgiften



Postzegelvel 
Typisch Nederlands - woonboten 
€ 5,76
Bestelnummer 410461

Eerstedagenvelop nr. 824 
Typisch Nederlands - woonboten 
€ 3,62
Bestelnummer 410450

Postzegelmapje nr. 632 
Typisch Nederlands - woonboten 
€ 4,89
Bestelnummer 410480

Typisch Nederlands - woonboten
6 april 2021

22 Nieuwe uitgiften



Postzegelvel 
Typisch Nederlands - rijtjeshuizen 
€ 5,76
Bestelnummer 410661

Eerstedagenvelop nr. 827 
Typisch Nederlands - rijtjeshuizen 
€ 3,62
Bestelnummer 410652

Postzegelmapje nr. 635 
Typisch Nederlands - rijtjeshuizen 
€ 4,89
Bestelnummer 410682

Prestigeboekje nr. 94 
Typisch Nederlands 
€ 12,45
Bestelnummer 410611

Typisch Nederlands - rijtjeshuizen
14 juni 2021

SHOP 23Nieuwe uitgiften



Postzegelvel 
Beleef de natuur - Duin en Kruidberg
Zelfklevend
€ 9,60
Bestelnummer 410662

Beleef de natuur - Duin en Kruidberg
14 juni 2021

Postzegelmapje nr. 636a 
Beleef de natuur - 
Duin en Kruidberg
€ 6,81
Bestelnummer 410680

Postzegelmapje nr. 636b 
Beleef de natuur - 
Duin en Kruidberg
€ 4,89
Bestelnummer 410681

Eerstedagenvelop nr. 828a  
Beleef de natuur - Duin en Kruidberg 
€ 9,03
Bestelnummer 410650

Eerstedagenvelop nr. 828b  
Beleef de natuur - Duin en Kruidberg  
€ 9,03
Bestelnummer 410651

24 Nieuwe uitgiften



Postzegelvel 
Koningin Máxima 50 jaar
€ 4,80
Bestelnummer 410462

Eerstedagenvelop nr. 826 
Koningin Máxima 50 jaar 
€ 9,03
Bestelnummer 410451

Postzegelmapje nr. 634 
Koningin Máxima 50 jaar 
€ 5,58
Bestelnummer 410481

Koningin Máxima 50 jaar
17 mei 2021

SHOP 25Nieuwe uitgiften



Beleef de natuur - Dwingelderveld
4 januari 2021

Beleef de natuur - De Onlanden
22 februari 2021

Typisch Nederlands - stolpboerderijen
4 januari 2021

Postzegelvel 
Beleef de natuur - 
Dwingelderveld
Zelfklevend
€ 9,60
Bestelnummer 410161

Postzegelvel 
Beleef de natuur - 
De Onlanden
Zelfklevend
€ 9,60
Bestelnummer 410261

Postzegelvel 
Typisch Nederlands - 
stolpboerderijen
€ 5,76
Bestelnummer 410162

Postzegelmapje nr. 626a 
Beleef de natuur - 
Dwingelderveld
€ 6,81
Bestelnummer 410180

Postzegelmapje nr. 628a 
Beleef de natuur - 
De Onlanden
€ 6,81
Bestelnummer 410280

Postzegelmapje nr. 627 
Typisch Nederlands - 
stolpboerderijen
€ 4,89
Bestelnummer 410182

Postzegelmapje nr. 626b 
Beleef de natuur - 
Dwingelderveld
€ 4,89
Bestelnummer 410181

Postzegelmapje nr. 628b 
Beleef de natuur - 
De Onlanden
€ 4,89
Bestelnummer 410281

26 Eerder verschenen



Duurzaamheid
22 maart 2021

Typisch Nederlands - houten huizen
22 februari 2021

Typisch Nederlands - grachtenpanden
22 maart 2021

Postzegelvel 
Duurzaamheid 
€ 5,76
Bestelnummer 410361

Postzegelvel 
Typisch Nederlands - 
houten huizen
€ 5,76
Bestelnummer 410262

Postzegelvel 
Typisch Nederlands - 
grachtenpanden
€ 5,76
Bestelnummer 410362

Postzegelmapje nr. 630 
Duurzaamheid 
€ 4,89
Bestelnummer 410381

Postzegelmapje nr. 629 
Typisch Nederlands - 
houten huizen
€ 4,89
Bestelnummer 410282

Postzegelmapje nr. 631 
Typisch Nederlands - 
grachtenpanden
€ 4,89
Bestelnummer 410380

Prestigeboekje nr. 92 
Duurzaamheid 
€ 12,45
Bestelnummer 410311

SHOP 27Eerder verschenen





Eerder verschenen

Postzegelvel 
Historisch Nederland - Groningen
€ 3,00
Bestelnummer 810021

Postzegelvel 
Historisch Nederland - Friesland
€ 3,00
Bestelnummer 810022

Postzegelvel 
Historisch Nederland - Drenthe
€ 3,00
Bestelnummer 810023

Historisch Nederland
15 juni 2021

Postzegelvel 
Historisch Nederland - Gelderland
€ 3,00
Bestelnummer 810026

Postzegelvel 
Historisch Nederland - Flevoland
€ 3,00
Bestelnummer 810025

Postzegelvel 
Historisch Nederland - Overijssel
€ 3,00
Bestelnummer 810024

SHOP 29Persoonlijke producten

nieuw



Postzegelvel 
Anton Pieck: Daar is de baby
€ 3,00
Bestelnummer 800061

Postzegelvel 
Anton Pieck: Muziek - Kerstkoor
€ 3,00
Bestelnummer 800058

Postzegelvel 
Anton Pieck: Moeder & Kind
€ 3,00
Bestelnummer 800062

Postzegelvel 
Anton Pieck: Muziek - Kamermuziek
€ 3,00
Bestelnummer 800059

Postzegelvel 
Anton Pieck:  Spelen zoals toen
€ 3,00
Bestelnummer 800063

Postzegelvel 
Anton Pieck: Muziek - Fanfare
€ 3,00
Bestelnummer 800060

Eerder verschenen

Rien Poortvliet
15 juni 2021

Postzegelvel 
Rien Poortvliet - De Apotheker
€ 3,00
Bestelnummer 800066

Postzegelvel 
Rien Poortvliet - De Fotograaf
€ 3,00
Bestelnummer 800065

Postzegelvel 
Rien Poortvliet - De Bakker
€ 3,00
Bestelnummer 800064

30 Persoonlijke producten

nieuw



Treinen & Trajecten 
15 juni 2021

Eerder verschenen

Postzegelvel 
Treinen & Trajecten - The Canadian
€ 7,75
Bestelnummer 790056

Postzegelvel 
Treinen & Trajecten - Himalaya Express
€ 7,75
Bestelnummer 790055

Postzegelvel 
Treinen & Trajecten - Flåmsbana
€ 7,75
Bestelnummer 790054

Postzegelvel 
Treinen & Trajecten - Eurostar
€ 7,75
Bestelnummer 790051

Postzegelvel 
Treinen & Trajecten - Tren a las Nubes
€ 7,75
Bestelnummer 790053

Postzegelvel Treinen & Trajecten - 
Venice Simplon-Orient-Express
€ 7,75
Bestelnummer 790052

Treinen & Trajecten - Perurail
€ 7,75
Bestelnummer 790050 

Treinen & Trajecten - Rocky Mountaineer
€ 7,75
Bestelnummer 790049 

Treinen & Trajecten - Flying Scotsman
€ 7,75
Bestelnummer 792507 

Treinen & Trajecten - The Ghan 
€ 7,75
Bestelnummer 792506

Treinen & Trajecten - Superliner
€ 7,75
Bestelnummer 792505

Treinen & Trajecten - Eastern & Oriental
€ 7,75
Bestelnummer 792502 

Bewaaralbum 
Treinen & Trajecten
€ 19,95
Bestelnummer 792515

SHOP 31Persoonlijke producten

nieuw



Postzegelvel 
De Fabeltjeskrant - Woefdram
€ 6,90
Bestelnummer 782569

Postzegelvel 
De Fabeltjeskrant - 
Myra en Martha Hamster
€ 6,90
Bestelnummer 782571

Postzegelvel 
De Fabeltjeskrant - Zoef de Haas
€ 6,90
Bestelnummer 782566 

Postzegelvel 
De Fabeltjeskrant - Zaza Zebra
€ 6,90
Bestelnummer 782560 

Postzegelvel 
De Fabeltjeskrant - Droes de Beer
€ 6,90
Bestelnummer 782565 

Postzegelvel 
De Fabeltjeskrant - Mister Maraboe
€ 6,90
Bestelnummer 782563

Postzegelvel 
De Fabeltjeskrant - Lowieke de Vos
€ 6,90
Bestelnummer 782573

Postzegelvel 
De Fabeltjeskrant - Melis Das
€ 6,90
Bestelnummer 782568

Postzegelvel 
De Fabeltjeskrant - Greta Bontekoe
€ 6,90
Bestelnummer 782572

Postzegelvel 
De Fabeltjeskrant - Meneer de Raaf
€ 6,90
Bestelnummer 782567

De Fabeltjeskrant 
Eerder verschenen

Bewaaralbum 
De Fabeltjeskrant
€ 19,95
Bestelnummer 782550

32 Persoonlijke producten



125 jaar postbezorging in de Biesbosch
15 juni 2021

Multilaterale Bedreigde dieren
15 juni 2021

Hugo de Groot
Eerder verschenen

Postzegelvel 
125 jaar postbezorging in de Biesbosch
€ 2,88
Bestelnummer 810043

Bewaarmap 
Multilaterale Bedreigde dieren
€ 22,95
Bestelnummer 810051

Speciale map 
Hugo de Groot
€ 9,95
Bestelnummer 810042

Gouden postzegel 
Hugo de Groot
€ 50,00
Bestelnummer 810046

SHOP 33Persoonlijke producten

D ie Idee der Ausgabe von Sonderbriefmarken mit einem ge-
meinsamen Thema der Postorganisationen europäischer Län-

der hat sich seit nunmehr 65 Jahren bewährt und eine positive
Resonanz erzielt. Dieser Tradition folgend, wurde für die „EUROPA“-
Marke des Jahres 2021 das länderübergreifende Thema „Gefähr-
dete nationale Wildtiere“ ausgewählt. Die Postdienstleister
Österreichs, Deutschlands, Liechtensteins, der Schweiz, Luxemburgs

und der Niederlande möchten mit diesem ge-
meinsamen Schmuckblatt für die Erhal-
tung des Lebensraums bestandsge-
fährdeter Wildtiere sensibilisieren. Die
philatelistische multilaterale Gemein-
schaftsausgabe ist Zeugnis der engen
und freundschaftlichen Zusammenarbeit
der benachbarten Länder. 

S tellvertretend für alle bedrohten
Wildtiere steht der Feldhamster –

ein immer seltener werdender
Ackerbewohner. Er gilt als Indi-
kator für eine gesunde und

vielfältige offene Kul-
turlandschaft. Dort, wo
der Feldhamster exis-
tiert, kann man da-
von ausgehen, dass
auch andere gefähr-

dete oder bedrohte
Tier- und Pflanzenarten

der Feldflur überleben

können. Inzwischen ist der Feldhamster vom Aussterben bedroht, da
sich die Anbaumethoden und die modernen Landmaschinen derart
verändert haben, dass für den Nager weder Nahrung noch Unter-
schlupfmöglichkeiten verbleiben. 

Entsprechend des Grades ihrer Gefährdung ordnet das Bundes-
amt für Naturschutz die Tier- und Pflanzenarten in bestimmte

Kategorien der Roten Listen ein. Sie werden in der Regel alle zehn
Jahre aktualisiert. Die Kategorien reichen von ausgestorbenen bzw.
verschollenen, vom Aussterben bedrohten, stark gefährdeten, gefähr-
deten bis extrem seltenen Individuen. Diese Kriterien finden nicht nur
in Deutschland, sondern auch international Anwendung. 

L isten der weltweit vom Aussterben bedrohten Arten und eine
spezifische Europäische Rote Liste, die eine Übersicht über den

Stand der in Europa lebenden Spezies vermitteln, werden von der  Welt-
naturschutzunion (International Union for Conservation of Nature, IUCN)
veröffentlicht. Besonders bedroht sind mit 59 % Muscheln und Schne-
cken, 40 % der Süßwasserfische, 23 % der Amphibien, 17 % der Säu-
getiere, 13 % der Vögel sowie 9 % der Schmetterlinge und Bienen.

Um dem Artenverlust Einhalt zu gebieten, müssen vor allem die
Gefährdungsursachen bekämpft werden, wie zum Beispiel

die Vernichtung wertvoller Lebensräume durch intensive landwirtschaft-
liche Nutzung sowie die Zerschneidung der Gebiete durch Straßen-
bau und Siedlungen. Auch die Pflege bestehender Schutzgebiete, die
Erhaltung von Lebensräumen, der Umweltschutz, eine Verminderung
der Gewässerverschmutzung und eine ganzjährige Schonzeit von In-
dividuen haben existenzielle Bedeutung für die Artenvielfalt. Sie sind
ein Garant, künftigen Generationen Fauna und Flora zu erhalten und
erlebbar zu machen.

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

Fo
to

s:
 p

ic
tu

re
-a

llia
nc

e;
 D

ie
 e

nt
ha

lte
ne

n 
Br

ie
fm

ar
ke

n 
sin

d 
nu

r i
n 

de
n 

Ta
rif

ge
bi

et
en

 d
er

 je
w

ei
lig

en
 Lä

nd
er

 fr
an

ka
tu

rg
ül

tig
.

Die Spur eines
Feldhamsters.
Sollte der Mensch
seinen Fußab-
druck in biologi-
scher und ökologischer
Hinsicht nicht ändern, werden
sich diese und viele andere in
naher Zukunft verlieren ...

D ie Idee der Ausgabe von Sonderbriefmarken mit einem ge-
meinsamen Thema der Postorganisationen europäischer Län-

der hat sich seit nunmehr 65 Jahren bewährt und eine positive
Resonanz erzielt. Dieser Tradition folgend, wurde für die „EUROPA“-
Marke des Jahres 2021 das länderübergreifende Thema „Gefähr-
dete nationale Wildtiere“ ausgewählt. Die Postdienstleister
Österreichs, Deutschlands, Liechtensteins, der Schweiz, Luxemburgs

und der Niederlande möchten mit diesem ge-
meinsamen Schmuckblatt für die Erhal-
tung des Lebensraums bestandsge-
fährdeter Wildtiere sensibilisieren. Die
philatelistische multilaterale Gemein-
schaftsausgabe ist Zeugnis der engen
und freundschaftlichen Zusammenarbeit
der benachbarten Länder. 

S tellvertretend für alle bedrohten
Wildtiere steht der Feldhamster –

ein immer seltener werdender
Ackerbewohner. Er gilt als Indi-
kator für eine gesunde und

vielfältige offene Kul-
turlandschaft. Dort, wo
der Feldhamster exis-
tiert, kann man da-
von ausgehen, dass
auch andere gefähr-

dete oder bedrohte
Tier- und Pflanzenarten

der Feldflur überleben

können. Inzwischen ist der Feldhamster vom Aussterben bedroht, da
sich die Anbaumethoden und die modernen Landmaschinen derart
verändert haben, dass für den Nager weder Nahrung noch Unter-
schlupfmöglichkeiten verbleiben. 

Entsprechend des Grades ihrer Gefährdung ordnet das Bundes-
amt für Naturschutz die Tier- und Pflanzenarten in bestimmte

Kategorien der Roten Listen ein. Sie werden in der Regel alle zehn
Jahre aktualisiert. Die Kategorien reichen von ausgestorbenen bzw.
verschollenen, vom Aussterben bedrohten, stark gefährdeten, gefähr-
deten bis extrem seltenen Individuen. Diese Kriterien finden nicht nur
in Deutschland, sondern auch international Anwendung. 

L isten der weltweit vom Aussterben bedrohten Arten und eine
spezifische Europäische Rote Liste, die eine Übersicht über den

Stand der in Europa lebenden Spezies vermitteln, werden von der  Welt-
naturschutzunion (International Union for Conservation of Nature, IUCN)
veröffentlicht. Besonders bedroht sind mit 59 % Muscheln und Schne-
cken, 40 % der Süßwasserfische, 23 % der Amphibien, 17 % der Säu-
getiere, 13 % der Vögel sowie 9 % der Schmetterlinge und Bienen.

Um dem Artenverlust Einhalt zu gebieten, müssen vor allem die
Gefährdungsursachen bekämpft werden, wie zum Beispiel

die Vernichtung wertvoller Lebensräume durch intensive landwirtschaft-
liche Nutzung sowie die Zerschneidung der Gebiete durch Straßen-
bau und Siedlungen. Auch die Pflege bestehender Schutzgebiete, die
Erhaltung von Lebensräumen, der Umweltschutz, eine Verminderung
der Gewässerverschmutzung und eine ganzjährige Schonzeit von In-
dividuen haben existenzielle Bedeutung für die Artenvielfalt. Sie sind
ein Garant, künftigen Generationen Fauna und Flora zu erhalten und
erlebbar zu machen.

Ein Gemeinschaftsprodukt der Österreichischen Post, der Liechtensteinischen Post, der Schweizerischen Post, 
der Post Luxembourg, der Post Niederlande und der Deutschen Post
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Die Spur eines
Feldhamsters.
Sollte der Mensch
seinen Fußab-
druck in biologi-
scher und ökologischer
Hinsicht nicht ändern, werden
sich diese und viele andere in
naher Zukunft verlieren ...
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Zilveren postzegels 
15 juni 2021

Eerder verschenen

Zilveren postzegel 
De honingbij
€ 25,00
Bestelnummer 810044

Zilveren postzegel 
Anton Pieck
€ 25,00
Bestelnummer 810020

Zilveren postzegel 
Zilverreiger
€ 25,00
Bestelnummer 800056

Chinese dierenriem 
Eerder verschenen

Postzegelvel 
Jaar van de Os
€ 3,10
Bestelnummer 780037

Postzegelvel 
Jaar van de Rat/Os
€ 3,10
Bestelnummer 780036

34 Persoonlijke producten

nieuw



Beleef de natuur
15 juni 2021

Postset 
Beleef de natuur -  De Onlanden
€ 4,95
Bestelnummer 810016

Recent verschenen

Postset 
Beleef de natuur - Dwingelderveld
€ 4,95
Bestelnummer 810015

Postset 
Beleef de natuur - weidevogels
€ 4,95
Bestelnummer 800029

Postset 
Beleef de natuur - watervogels
€ 4,95
Bestelnummer 800028

Postset 
Beleef de natuur - spechten
€ 4,95
Bestelnummer 800030

SHOP 35Persoonlijke producten
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Basisassortiment postzegels

Postzegelvel (van 50) 
Rouwzegel Nederland 1
Zelfklevend
€ 48,00
Bestelnummer 306604

Postzegelvel (van 50) 
Rouwzegel Nederland 2
Zelfklevend
€ 96,00
Bestelnummer 406602

Postzegelvel 
Koning Willem-Alexander 2021 
Nederland 1
Zelfklevend
€ 9,60
Bestelnummer 810057

Postzegelvel 
Koning Willem-Alexander 2020 
Nederland 1
Zelfklevend
€ 9,60
Bestelnummer 800051

Postzegelvel 
Koning Willem-Alexander 2021 
Internationaal
Zelfklevend
€ 7,75
Bestelnummer 810059

Postzegelvel 
Koning Willem-Alexander 2020 
Internationaal
Zelfklevend
€ 7,75
Bestelnummer 800053

Postzegelvel 
Koning Willem-Alexander 2021 
Nederland 2
Zelfklevend
€ 9,60
Bestelnummer 810058

Postzegelvel 
Koning Willem-Alexander 2020 
Nederland 2
Zelfklevend
€ 9,60
Bestelnummer 800052

Set van 3 gestanste postzegels
koning Willem-Alexander 2020
Nederland 1
Nederland 2
Internationaal
€ 4,43
Bestelnummer 800041

36 Basisassortiment
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Postzegelvel (van 10)
Iconen Nederland 1
Zelfklevend
€ 9,60
Bestelnummer 346701

Postzegelvel (van 10) 
Liefde Nederland 1
Zelfklevend
€ 9,60
Bestelnummer 351162

Postzegelvel (van 50) 
Zakenpostzegels waarde 1
Zelfklevend
€ 48,00
Bestelnummer 360361

Postzegelrol (van 100) 
Zakenpostzegels waarde 2
Zelfklevend
€ 192,00
Bestelnummer 344302

Postzegelrol (van 200) 
Zakenpostzegels waarde 1
Zelfklevend
€ 192,00
Bestelnummer 344301

Postzegelvel (van 50) 
Geboorte
Zelfklevend
€ 48,00
Bestelnummer 350364

Postzegelvel (van 5) 
Iconen Internationaal
Zelfklevend
€ 7,75
Bestelnummer 346703

Postzegelvel (van 50)
Iconen Internationaal
Zelfklevend
€ 77,50
Bestelnummer 346702

SHOP 37Basisassortiment



Gestempeld Postzegelvel 
Beleef de natuur - Duin en Kruidberg
14 juni 2021
€ 9,60
Bestelnummer 410662Y

Gestempeld Postzegelvel 
Koning Willem-Alexander 
2020 Nederland 1
Zelfklevend
9 juni 2020
€ 9,60
Bestelnummer 800051Y

Gestempeld Postzegelvel 
Koning Willem-Alexander 
2021 Nederland 2
Zelfklevend
15 juni 2021
€ 9,60
Bestelnummer 810058Y

Gestempeld Postzegelvel 
Koning Willem-Alexander 
2021 Internationaal
Zelfklevend
15 juni 2021
€ 7,75
Bestelnummer 810059Y

Gestempeld Postzegelvel 
Koning Willem-Alexander 
2021 Nederland 1
Zelfklevend
15 juni 2021
€ 9,60
Bestelnummer 810057Y

38 Gestempelde postzegelvellen
rechtstreeks van de groothandel  
en daarom veel voordeliger

Bestelinformatie 
Collect Club-Winkel
U kunt deze aanbiedingen (en trouwens 

álle postzegels van Nederland en OG) 

bestellen bij de Collect Club-Winkel.

www.collectclubwinkel.nl | 035 631 5248 | 
elslipsius@gmail.com
postadres en bezoekadres

Vlietlaan 44C | 1404 CC  Bussum

1934 koninginnen Wilhelmina, Juliana en Emma
Nr. 265/266 + 269 postfris, van € 77,50 voor € 42,50

Nr. 265/266 + 269 ongebruikt, van € 25,00 voor € 17,50

Nr. 265/266 + 269 gestempeld, € 5,00

1933 zeemanszegels
Nr. 257/260 postfris, van € 119,95 voor € 67,50

Nr. 257/260 ongebruikt, van € 34,95 voor € 29,50

Nr. 257/260 gestempeld, van € 20,00 voor € 12,50

1949-1951 

koningin Juliana ‘en face’
Nr. 518/533 postfris, van € 169,00 voor € 99,95

Nr. 518/533 ongebruikt, van € 89,00 voor € 69,50

Nr. 518/533 gestempeld, € 5,75

Nr. 534/537 postfris, van € 575,00 voor € 475,00

Nr. 534/537 ongebruikt, van € 325,00 voor € 175,00

Nr. 534/537 gestempeld, € 7,95

1864 de tweede emissie, Koning Willem III
Nr. 4, 5 en 6 gestempeld,

van € 110,00 voor € 59,00

1928 olympiade in Amsterdam
Nr. 212/219 postfris, van € 165,00 voor € 95,00

Nr. 212/219 ongebruikt, van € 42,50 voor € 27,50

Nr. 212/219 gestempeld, van € 29,95 voor € 18,00

amphilexvelletjes (complete set) 
Nr. V886/V888 postfris, van € 34,95 voor € 19,50

1956 Rembrandt, details van etsen op ware grootte
Nr. 671/675 postfris, € 9,50 | Nr. 671/675 gestempeld, € 7,50

Op eerstedagenvelop (E25 met adres) € 17,50

2005-2019 De serie is voltooid!
Complete set velletjes Mooi Nederland (90 stuks) Postfris € 390,001940 guilloche (traliezegels) 

Nr. 356/373 postfris, van € 107,25 voor € 69,50

Nr. 356/373 gestempeld, van € 95,00 voor € 69,50

combinaties 
(356a/356d) postfris, 

van € 72,50 voor € 45,00

(356a/356d) gestempeld, € 32,00

1951 kinderzegels foto’s van Cas Oorthuys
Nr. 573/577 postfris, € 9,50

Nr. 573/577 gestempeld, € 6,00

Op eerstedagenvelop (E6 met adres) € 79,50

1867 Koning Willem III

de 50ct goudkleur, 
Nr. 12 gestempeld, 

van € 110,00 voor € 79,50

1896 prinses Wilhelmina 

5 gulden ‘hangend haar’
Nr. 48 gestempeld, 

van € 295,00 voor € 225,00

 

1920 opruimingsuitgifte overdruk 
Nr. 104/105 postfris, van € 650,00 voor € 320,00

Nr. 104/105 ongebruikt, van € 162,50 voor € 125,00

Nr. 104/105 gestempeld, van € 109,95 voor € 79,50

1931 koningin Wilhelmina ‘fotomontage’
Nr. 236/237 postfris, van € 469,00 voor € 285,00

Nr. 236/237 ongebruikt, van € 99,00 voor € 69,00

Nr. 236/237 gestempeld, € 2,50

1924 tentoonstellingszegels  
koningin Wilhelmina
Nr. 136/138 postfris, van € 175,00 voor € 75,00

Nr. 136/138 ongebruikt, van € 85,00 voor € 55,00

Nr. 136/138 gestempeld, van € 80,00 voor € 55,00

1934 Curaçao-zegels van Nederland 
Nr. 267/268 postfris, van € 63,95 voor € 32,00

Nr. 267/268 ongebruikt, van € 16,75 voor € 12,50

Nr. 267/268 gestempeld, € 2,00

1953 

bloemen 
Nr. 602/606 postfris, van 12,50 voor € 9,95

Nr. 602/606 gestempeld, € 6,00

1931 luchtpost, koningin 
Wilhelmina ‘fotomontage’ 
Nr. LP9 postfris, 

van € 57,00 voor € 45,00

Nr. LP9 ongebruikt, 

van 9,50 voor € 6,95
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Gestempeld Postzegelvel 
 Koningin Máxima 50 jaar
17 mei 2021
€ 4,80
Bestelnummer 410462Y

17 MEI 2021

67
S-GRAVENHAG

E

17 MEI 2021

67
S-GRAVENHAG

E

Gestempeld Postzegelvel 
Typisch Nederlands -  
grachtenpanden
22 maart 2021
€ 5,76
Bestelnummer 410362Y

22 MAART2021

67
S-GRAVENHAG

E

22 MAART2021

67
S-GRAVENHAG

E

Gestempeld Postzegelvel 
Typisch Nederlands -  
rijtjeshuizen
14 juni 2021
€ 5,76
Bestelnummer 410661Y

14 JUNI 2021

67
S-GRAVENHAG

E

14 JUNI 2021

67
S-GRAVENHAG

E

Gestempeld Postzegelvel 
Typisch Nederlands -  
woonboten
6 april 2021
€ 5,76
Bestelnummer 410461Y

06 APRIL 2021

67
S-GRAVENHAG

E

06 APRIL 2021

67
S-GRAVENHAG

E

Gestempeld Postzegelvel 
Bedreigde bijen
10 mei 2021
€ 9,30
Bestelnummer 410561Y

10 MEI 2021

67
S-GRAVENHAG

E

10 MEI 2021

67
S-GRAVENHAG

E

9 JUNI 2020

67
S-GRAVENHAG

E

9 JUNI 2020

67
S-GRAVENHAG

E

15 JUNI 2021

67
S-GRAVENHAG

E

15 JUNI 2021

67
S-GRAVENHAG

E

14 JUNI 2021

67
S-GRAVENHAG

E

14 JUNI 2021

67
S-GRAVENHAG

E

14 JUNI 2021

67
S-GRAVENHAG

E



rechtstreeks van de groothandel  
en daarom veel voordeliger

Bestelinformatie 
Collect Club-Winkel
U kunt deze aanbiedingen (en trouwens 

álle postzegels van Nederland en OG) 

bestellen bij de Collect Club-Winkel.

www.collectclubwinkel.nl | 035 631 5248 | 
elslipsius@gmail.com
postadres en bezoekadres

Vlietlaan 44C | 1404 CC  Bussum

1934 koninginnen Wilhelmina, Juliana en Emma
Nr. 265/266 + 269 postfris, van € 77,50 voor € 42,50

Nr. 265/266 + 269 ongebruikt, van € 25,00 voor € 17,50

Nr. 265/266 + 269 gestempeld, € 5,00

1933 zeemanszegels
Nr. 257/260 postfris, van € 119,95 voor € 67,50

Nr. 257/260 ongebruikt, van € 34,95 voor € 29,50

Nr. 257/260 gestempeld, van € 20,00 voor € 12,50

1949-1951 

koningin Juliana ‘en face’
Nr. 518/533 postfris, van € 169,00 voor € 99,95

Nr. 518/533 ongebruikt, van € 89,00 voor € 69,50

Nr. 518/533 gestempeld, € 5,75

Nr. 534/537 postfris, van € 575,00 voor € 475,00

Nr. 534/537 ongebruikt, van € 325,00 voor € 175,00

Nr. 534/537 gestempeld, € 7,95

1864 de tweede emissie, Koning Willem III
Nr. 4, 5 en 6 gestempeld,

van € 110,00 voor € 59,00

1928 olympiade in Amsterdam
Nr. 212/219 postfris, van € 165,00 voor € 95,00

Nr. 212/219 ongebruikt, van € 42,50 voor € 27,50

Nr. 212/219 gestempeld, van € 29,95 voor € 18,00

amphilexvelletjes (complete set) 
Nr. V886/V888 postfris, van € 34,95 voor € 19,50

1956 Rembrandt, details van etsen op ware grootte
Nr. 671/675 postfris, € 9,50 | Nr. 671/675 gestempeld, € 7,50

Op eerstedagenvelop (E25 met adres) € 17,50

2005-2019 De serie is voltooid!
Complete set velletjes Mooi Nederland (90 stuks) Postfris € 390,001940 guilloche (traliezegels) 

Nr. 356/373 postfris, van € 107,25 voor € 69,50

Nr. 356/373 gestempeld, van € 95,00 voor € 69,50

combinaties 
(356a/356d) postfris, 

van € 72,50 voor € 45,00

(356a/356d) gestempeld, € 32,00

1951 kinderzegels foto’s van Cas Oorthuys
Nr. 573/577 postfris, € 9,50

Nr. 573/577 gestempeld, € 6,00

Op eerstedagenvelop (E6 met adres) € 79,50

1867 Koning Willem III

de 50ct goudkleur, 
Nr. 12 gestempeld, 

van € 110,00 voor € 79,50

1896 prinses Wilhelmina 

5 gulden ‘hangend haar’
Nr. 48 gestempeld, 

van € 295,00 voor € 225,00

 

1920 opruimingsuitgifte overdruk 
Nr. 104/105 postfris, van € 650,00 voor € 320,00

Nr. 104/105 ongebruikt, van € 162,50 voor € 125,00

Nr. 104/105 gestempeld, van € 109,95 voor € 79,50

1931 koningin Wilhelmina ‘fotomontage’
Nr. 236/237 postfris, van € 469,00 voor € 285,00

Nr. 236/237 ongebruikt, van € 99,00 voor € 69,00

Nr. 236/237 gestempeld, € 2,50

1924 tentoonstellingszegels  
koningin Wilhelmina
Nr. 136/138 postfris, van € 175,00 voor € 75,00

Nr. 136/138 ongebruikt, van € 85,00 voor € 55,00

Nr. 136/138 gestempeld, van € 80,00 voor € 55,00

1934 Curaçao-zegels van Nederland 
Nr. 267/268 postfris, van € 63,95 voor € 32,00

Nr. 267/268 ongebruikt, van € 16,75 voor € 12,50

Nr. 267/268 gestempeld, € 2,00

1953 

bloemen 
Nr. 602/606 postfris, van 12,50 voor € 9,95

Nr. 602/606 gestempeld, € 6,00

1931 luchtpost, koningin 
Wilhelmina ‘fotomontage’ 
Nr. LP9 postfris, 

van € 57,00 voor € 45,00

Nr. LP9 ongebruikt, 

van 9,50 voor € 6,95
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40 Assortiment

Nederland
JAARPRODUCTEN 2020 BESTELNR PRIJS
Jaarboek Nederlandse postzegels 2000JBPA € 113,25
Jaarboek Nederlandse postzegels Engels 2000JBPB € 113,25
Jaarboek Nederlandse postzegels exclusief postzegels 2000JBPC € 25,50
Jaarcollectie Nederlandse postzegelvellen 2000JCV € 75,46

POSTZEGELS 2021
Beleef de natuur - Duin en Kruidberg 410662 € 9,60
Typisch Nederlands - rijtjeshuizen 410661 € 5,76
Koningin Máxima 50 jaar 410462 € 4,80
Bedreigde bijen 410561 € 9,30
Typisch Nederlands - woonboten 410461 € 5,76
Beleef de natuur - Dwingelderveld 410161 € 9,60
Beleef de natuur - De Onlanden 410261 € 9,60
Typisch Nederlands - stolpboerderijen 410162 € 5,76
Typisch Nederlands - houten huizen 410262 € 5,76
Typisch Nederlands - grachtenpanden 410362 € 5,76
Duurzaamheid 410361 € 5,76

POSTZEGELS 2020
Decemberzegels 401261 € 17,20
Rouwzegel Nederland 2 (postzegelvel van 50) 406602 € 96,00
Martin Garrix 401061 € 4,80
Dag van de postzegel 401161 € 9,60
Kinderpostzegels 400960 € 7,05
Caleidoscoop - Internationaal 400862 € 9,30
Fietspostzegels 400761 € 5,76
Voor elk moment 400762 € 5,76
75 jaar vrijheid 400462 € 5,76
Beleef de natuur - bos- & heidevogels ZELFKLEVEND 400861 € 9,60
Beleef de natuur - kustvogels ZELFKLEVEND 400662 € 9,60
Beleef de natuur - boerenlandvogels ZELFKLEVEND 400261 € 9,60
Beleef de natuur - roofvogels en uilen ZELFKLEVEND 400161 € 9,60
Typisch Nederlands - bitterballen 400661 € 5,76
Typisch Nederlands - tompouce 400461 € 5,76
Typisch Nederlands - hagelslag 400362 € 5,76
Typisch Nederlands - wortelen 400262 € 5,76
Typisch Nederlands - rookworst 400162 € 5,76
XL-zegel 400163 € 4,50
De eerste atlassen - Internationaal 400361 € 9,30

GESTEMPELDE POSTZEGELVELLEN 2021
Koning Willem-Alexander 2021 Nederland 1 810057Y € 9,60
Koning Willem-Alexander 2021 Nederland 2 810058Y € 9,60
Koning Willem-Alexander 2021 Internationaal 810059Y € 7,75
Beleef de natuur - Duin en Kruidberg 410662Y € 9,60
Typisch Nederlands - rijtjeshuizen 410661Y € 5,76
Koningin Máxima 50 jaar 410462Y € 4,80
Bedreigde bijen 410561Y € 9,30
Typisch Nederlands - woonboten 410461Y € 5,76
Beleef de natuur - Dwingelderveld 410161Y € 9,60
Beleef de natuur - De Onlanden 410261Y € 9,60
Typisch Nederlands - stolpboerderijen 410162Y € 5,76
Typisch Nederlands - houten huizen 410262Y € 5,76
Typisch Nederlands - grachtenpanden 410362Y € 5,76
Duurzaamheid 410361Y € 5,76

GESTEMPELDE POSTZEGELVELLEN 2020
Koning Willem-Alexander 2020 Nederland 1 800051Y € 9,60
Koning Willem-Alexander 2020 Nederland 2 800052Y € 9,60
Decemberzegels 401261Y € 17,20
Martin Garrix 401061Y € 4,80
Dag van de postzegel 401161Y € 9,60
Kinderpostzegels 400960Y € 7,05
Caleidoscoop - Internationaal 400862Y € 9,30
Voor elk moment 400762Y € 5,76
Oude postroutes - Internationaal 400561Y € 9,30
75 jaar vrijheid 400462Y € 5,76
Typisch Nederlands - bitterballen 400661Y € 5,76
Typisch Nederlands - tompouce 400461Y € 5,76
Typisch Nederlands - hagelslag 400362Y € 5,76

BESTELNR PRIJS
Typisch Nederlands - wortelen 400262Y € 5,76
Typisch Nederlands - rookworst 400162Y € 5,76
De eerste atlassen - Internationaal 400361Y € 9,30

POSTZEGELMAPJES 2021
nr. 636a Beleef de natuur - Duin en Kruidberg 410680 € 6,81
nr. 636b Beleef de natuur - Duin en Kruidberg 410681 € 4,89
nr. 635 Typisch Nederlands - rijtjeshuizen 410682 € 4,89
nr. 634 Koningin Máxima 50 jaar 410481 € 5,58
nr. 633 Bedreigde bijen 410580 € 7,25
nr. 632 Typisch Nederlands - woonboten 410480 € 4,89
nr. 631 Typisch Nederlands - grachtenpanden 410380 € 4,89
nr. 630 Duurzaamheid 410381 € 4,89
nr. 629 Typisch Nederlands - houten huizen 410282 € 4,89
nr. 628a Beleef de natuur - De Onlanden 410280 € 6,81
nr. 628b Beleef de natuur - De Onlanden 410281 € 4,89
nr. 627 Typisch Nederlands - stolpboerderijen 410182 € 4,89
nr. 626a Beleef de natuur - Dwingelderveld 410180 € 6,81
nr. 626b Beleef de natuur - Dwingelderveld 410181 € 4,89

POSTZEGELMAPJES 2020
nr. 624 Rouwpostzegel Nederland 2 406680 € 8,73
nr. 623 Martin Garrix 401080 € 4,89
nr. 622 Dag van de postzegel 401180 € 4,89
nr. 621 Kinderpostzegels 400980 € 8,10
nr. 620 Caleidoscoop - Internationaal 400882 € 10,35
nr. 619a Beleef de natuur - bos- & heidevogels 400880 € 6,81
nr. 619b Beleef de natuur - bos- & heidevogels 400881 € 4,89
nr. 618 Fietspostzegels 400781 € 6,81
nr. 617a Beleef de natuur - kustvogels 400680 € 6,81
nr. 617b Beleef de natuur - kustvogels 400681 € 4,89
nr. 616 Typisch Nederlands - bitterballen 400682 € 4,89
nr. 615 Voor elk moment 400780 € 6,81
nr. 614 Oude postroutes - Internationaal 400580 € 7,25
nr. 613 Typisch Nederlands - tompouce 400481 € 4,89
nr. 612 75 jaar vrijheid 400480 € 4,89
nr. 611 Typisch Nederlands - hagelslag 400381 € 4,89
nr. 610 De eerste atlassen - Internationaal 400380 € 10,35
nr. 609 Typisch Nederlands - wortelen 400282 € 4,89
nr. 608a Beleef de natuur - boerenlandvogels 400280 € 6,81
nr. 608b Beleef de natuur - boerenlandvogels 400281 € 4,89
nr. 607 XL-zegel 400182 € 5,55
nr. 606 Typisch Nederlands - rookworst 400183 € 4,89
nr. 605a Beleef de natuur - roofvogels en uilen 400180 € 6,81
nr. 605b Beleef de natuur - roofvogels en uilen 400181 € 4,89

PRESTIGEBOEKJES 2021
nr. 94 Typisch Nederlands - rijtjeshuizen 410611 € 12,45
nr. 93 Bedreigde bijen 410511 € 12,45
nr. 92 Duurzaamheid 410311 € 12,45

PRESTIGEBOEKJES 2020
nr. 91 Dag van de postzegel 401111 € 12,45
nr. 90 Fietspostzegels 400911 € 12,45
nr. 89 Typisch Nederlands 400611 € 12,45
nr. 88 Oude postroutes - Internationaal 400511 € 12,45
nr. 87 75 jaar vrijheid 400411 € 12,45
nr. 86 De eerste atlassen - Internationaal 400311 € 12,45

EERSTEDAGENVELOPPEN 2021
nr. 828a Beleef de natuur - Duin en Kruidberg 410650 € 9,03
nr. 828b Beleef de natuur - Duin en Kruidberg 410651 € 9,03
nr. 827 Typisch Nederlands - rijtjeshuizen 410652 € 3,62
nr. 826 Koningin Máxima 50 jaar 410451 € 9,03
nr. 825 Bedreigde bijen 410550 € 6,90
nr. 824 Typisch Nederlands - woonboten 410450 € 3,62
nr. 823 Typisch Nederlands - grachtenpanden 410350 € 3,62
nr. 822 Duurzaamheid 410351 € 5,43
nr. 821 Typisch Nederlands - houten huizen 410252 € 3,62
nr. 820a Beleef de natuur - De Onlanden 410250 € 9,03
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BESTELNR PRIJS
nr. 820b Beleef de natuur - De Onlanden 410251 € 9,03
nr. 819 Typisch Nederlands - stolpboerderijen 410152 € 3,62
nr. 818a Beleef de natuur - Dwingelderveld 410150 € 9,03
nr. 818b Beleef de natuur - Dwingelderveld 410151 € 9,03

EERSTEDAGENVELOPPEN 2020
nr. 817a Decemberzegels 401250 € 9,42
nr. 817b Decemberzegels 401251 € 7,27
nr. 816 Rouwzegel NL2 406650 € 5,34
nr. 815 Martin Garrix 401050 € 3,52
nr. 814 Dag van de postzegel 401150 € 5,23
nr. 813 Kinderpostzegels 400950 € 11,47
nr. 812 Caleidoscoop - Internationaal 400852 € 14,21
nr. 811a Beleef de natuur - bos- & heidevogels 400850 € 8,65
nr. 811b Beleef de natuur - bos- & heidevogels 400851 € 8,65
nr. 810 Fietspostzegels 400751 € 9,79
nr. 809a Beleef de natuur - kustvogels 400650 € 8,65
nr. 809b Beleef de natuur - kustvogels 400651 € 8,65
nr. 808 Typisch Nederlands - bitterballen 400652 € 3,52
nr. 807 Voor elk moment 400750 € 9,79
nr. 806 Oude postroutes - Internationaal 400550 € 6,71
nr. 805 Typisch Nederlands - tompouce 400451 € 3,52
nr. 804 75 jaar vrijheid 400450 € 5,23

BASISASSORTIMENT ZELFKLEVEND
Koning Willem-Alexander 2021 Nederland 1 810057 € 9,60
Koning Willem-Alexander 2020 Nederland 1 800051 € 9,60
Koning Willem-Alexander 2021 Nederland 2 810058 € 9,60
Koning Willem-Alexander 2020 Nederland 2 800052 € 9,60
Koning Willem-Alexander 2021 Internationaal 810059 € 7,75
Koning Willem-Alexander 2020 Internationaal 800053 € 7,75
Set van 3 gestanste postzegels  
koning Willem-Alexander 2020 800041 € 4,43
Zakenpostzegels waarde 1 op vel (postzegelvel van 50) 360361 € 48,00
Liefde (postzegelvel van 10) 351162 € 9,60
Geboorte (postzegelvel van 50) 350364 € 48,00
Rouwzegel Nederland 1 (postzegelvel van 50) 306604 € 48,00
Rouwzegel Nederland 2 (postzegelvel van 50) 306602 € 96,00
Nederland 1 Iconen Internationaal (postzegelvel van 5) 346703 € 7,75
Nederland 1 Iconen Internationaal (postzegelvel van 50) 346702 € 77,50
Nederland 1 Iconen (postzegelvel van 10) 346701 € 9,60
Zakenpostzegels waarde 2 op rol (100 stuks) 344302 € 192,00
Zakenpostzegels waarde 1 op rol (200 stuks) 344301 € 192,00

BIJPLAKZEGELS
Bijplakzegel 10 x 0,05 Offset 254001 € 0,50
Bijplakzegel 10 x 0,03 Offset 274001 € 0,30
Bijplakzegel 10 x 0,02 Diepdruk 234002 € 0,20

PERSOONLIJKE PRODUCTEN
125 jaar postbezorging in de Biesbosch 810043 € 2,88
Historisch Nederland Gelderland 810026 € 3,00
Historisch Nederland Flevoland 810025 € 3,00
Historisch Nederland Overijssel 810024 € 3,00
Historisch Nederland Drenthe 810023 € 3,00
Historisch Nederland Friesland 810022 € 3,00
Historisch Nederland Groningen 810021 € 3,00
Anton Pieck: De Apotheker 800066 € 3,00
Anton Pieck: De Fotograaf 800065 € 3,00
Anton Pieck: De Bakker 800064 € 3,00
Anton Pieck: Spelen zoals toen 800063 € 3,00
Anton Pieck: Moeder & Kind 800062 € 3,00
Anton Pieck: Daar is de baby 800061 € 3,00
Anton Pieck: Muziek - Kerstkoor 800058 € 3,00
Anton Pieck: Muziek - Kamermuziek 800059 € 3,00
Anton Pieck: Muziek - Fanfare 800060 € 3,00
nijntje in de tent 800046 € 5,00
nijntje's droom 800045 € 5,00
koningin nijntje 800044 € 5,00
Een fluit voor nijntje 800043 € 5,00

BESTELNR PRIJS
nijntje de toverfee 800042 € 5,00
Rien Poortvliet: De tresoor 800022 € 3,00
Rien Poortvliet: Hij was een van ons 800021 € 3,00
Treinen & Trajecten: The Canadian 790056 € 7,75
Treinen & Trajecten: Himalaya Express 790055 € 7,75
Treinen & Trajecten: Flåmsbana 790054 € 7,75
Treinen & Trajecten: Tren a las Nubes 790053 € 7,75
Treinen & Trajecten: Eurostar 790051 € 7,75
Treinen & Trajecten: Venice Simplon-Orient-Express 790052 € 7,75
Treinen & Trajecten: Perurail 790050 € 7,75
Treinen & Trajecten: Rocky Mountaineer 790049 € 7,75
Treinen & Trajecten: Flying Scotsman 792507 € 7,75
Treinen & Trajecten: The Ghan 792506 € 7,75
Treinen & Trajecten: Superliner 792505 € 7,75
Treinen & Trajecten: Eastern & Oriental 792502 € 7,75
De Fabeltjeskrant Myra en Martha Hamster 782571 € 6,90
De Fabeltjeskrant Melis Das 782568 € 6,90
De Fabeltjeskrant Meneer de Raaf 782567 € 6,90
De Fabeltjeskrant Woefdram 782569 € 6,90
De Fabeltjeskrant Lowieke de Vos 782573 € 6,90
De Fabeltjeskrant Greta Bontekoe 782572 € 6,90
De Fabeltjeskrant Zoef de haas 782566 € 6,90
De Fabeltjeskrant Droes de beer 782565 € 6,90
De Fabeltjeskrant Mister Maraboe 782563 € 6,90
De Fabeltjeskrant Zaza Zebra 782560 € 6,90
Jaar van de Rat/Os 780036 € 3,10
Jaar van de Os 780037 € 3,10
Jaar van de Rat 780035 € 3,10
Team Jumbo Visma 800074 € 9,60

GOUDEN POSTZEGELS
Hugo de Groot 810046 € 50,00

ZILVEREN POSTZEGELS
De honingbij 810044 € 25,00
Anton Pieck 810020 € 25,00
Zilverreiger 800056 € 25,00
nijntje 65 jaar 800048 € 25,00
75 jaar Vrede & Vrijheid 800034 € 25,00
Rien Poortvliet 800032 € 25,00

POSTSETS
Beleef de natuur - De Onlanden 810016 € 4,95
Beleef de natuur - Dwingelderveld 810015 € 4,95
Beleef de natuur - spechten 800030 € 4,95
Beleef de natuur - weidevogels 800029 € 4,95
Beleef de natuur - watervogels 800028 € 4,95

BEWAARALBUMS
Treinen & Trajecten 792515 € 19,95
De Fabeltjeskrant 782550 € 19,95

OVERIG
Speciale map Hugo de Groot 810042 € 9,95
Bewaarmap Multilaterale Oude postroutes 800050 € 19,95
Bewaarmap Multilaterale Bedreigde dieren 810051 € 22,95
9 zwarte insteekkaarten Jaarcollectie 
Ned. postzegels 2020 800070 € 2,95
10 zwarte insteekkaarten Jaarcollectie  
Ned. postzegelvellen 2020 800071 € 2,95
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EERSTE DAG ENVELOPPEN NEDERLAND
ONBESCHREVEN COVERS PER COMPLETE JAARGANG 
MAAK NU VOORDELIG UW VERZAMELING COMLEET!
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Europost kan eenmalig en 
beperkt voor de eerste 50 
bestellers alle 20 envel-
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1960 en 1963 
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extra korting van €17,50 
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geen € 176,50 maar:

Koningin 
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Cataloguswaarde € 168,-
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NU € 24,95

€ 215,-

Aruba Indonesië Suriname Eerste	Dag	
EnveloppeJaar Prijs Jaar Prijs Jaar Prijs Jaar	 Prijs Jaar Prijs Jaar Prijs Jaar Prijs

1986 €	9,95 o 1951 €	13,50 o 1981 €	53,90 o 1975/76 €	39,95 o 1996 €	47,75 o 1960 €	76,50 o 1989 €	6,95 o

1987 €	6,95 o 1952 €	0,00 n 1982 €	195,00 o 1977 €	17,95 o 1997 €	41,95 o 1961 €	38,50 o 1990 €	8,95 o
1988 €	8,25 o 1953 €	3,75 o 1983 €	69,00 o 1978 €	9,95 o 1998 €	49,95 o 1962 €	41,50 o 1991 €	10,95 o
1989 €	8,95 o 1954 €	11,25 o 1984 €	72,50 o 1979 €	9,25 o 1999 €	29,95 o 1963 €	19,50 o 1992 €	15,95 o
1990 €	8,50 o 1955 €	14,95 o 1985 €	14,95 o 1980 €	23,95 o 2000 €	49,95 o 1964 €	20,95 o 1993 €	16,95 o
1991 €	7,75 o 1956 €	9,95 o 1986 €	12,50 o 1981 €	17,95 o 2001 €	47,95 o 1965 €	9,50 o 1994 €	18,95 o
1992 €	6,95 o 1957 €	6,50 o 1987 €	19,90 o 1982 €	13,95 o 2002 €	49,95 o 1966 €	5,50 o 1995 €	15,95 o
1993 €	6,75 o 1958 €	3,95 o 1988 €	119,00 o 1983 €	18,95 o 2003 €	48,75 o 1967 €	14,95 o 1996 €	22,75 o
1994 €	8,25 o 1959 €	2,95 o 1989 €	99,00 o 1984 €	18,95 o 2004 €	59,95 o 1968 €	9,50 o 1997 €	23,25 o
1995 €	8,50 o 1960 €	2,95 o 1990 €	39,00 o 1985 €	31,95 o 2005 €	57,75 o 1969 €	14,95 o 1998 €	37,95 o
1996 €	8,50 o 1961 €	24,95 o 1991 €	27,95 o 1986 €	38,95 o 2006 €	58,95 o 1970 €	13,95 o 1999 €	35,95 o
1997 €	17,50 o 1962 €	13,50 o 1992 €	29,50 o 1987 €	28,95 o 2007 €	59,95 o 1971 €	8,95 o 2000 €	39,95 o
1998 €	9,95 o 1963 €	5,95 o 1993 €	32,90 o 1988 €	31,95 o 2008 €	72,95 o 1972 €	13,95 o 2001 €	49,95 o
1999 €	13,95 o 1964 €	3,95 o 1994 €	26,95 o 1989 €	27,95 o 2009 €	83,95 o 1973 €	9,95 o 2002 €	46,95 o
2000 €	14,95 o 1965 €	5,50 o 1995 €	33,90 o 1990 €	25,95 o 2010 €	79,95 o 1974 €	11,75 o 2003 €	45,95 o
2001 €	12,95 o 1966 €	12,90 o 1996 €	59,50 o 1991 €	29,95 o 2011 €	176,50 o 1975 €	14,95 o 2004 €	38,95 o
2002 €	13,50 o 1967 €	19,95 o 1997 €	24,95 o 1992 €	28,95 o 2012 €	164,95 o 1976 €	19,95 o 2005 €	49,95 o
2003 €	12,75 o 1968 €	26,95 o 1998 €	48,25 o 1993 €	39,95 o 2013 €	158,95 o 1977 €	5,95 o 2006 €	69,95 o
2004 €	10,95 o 1969 €	9,95 o 1999 €	38,50 o 1994 €	55,95 o 2014 €	159,95 o 1978 €	4,95 o 2007 €	52,75 o
2005 €	18,95 o 1970 €	39,90 o 2000 €	39,50 o 1995 €	46,95 o 2015 €	159,50 o 1979 €	4,95 o 2008 €	66,95 o

2006 €	15,95 o 1971 €	59,50 o 2001 €	31,50 o 1980 €	5,95 o 2009 €	79,95 o
2007 €	13,95 o 1972 €	32,50 o 2002 €	29,75 o 1981 €	4,95 o 2010 €	89,95 o
2008 €	31,50 o 1973 €	28,95 o 2003 €	31,90 o 1982 €	5,95 o 2011 €	99,95 o
2009 €	24,95 o 1974 €	59,90 o 2004 €	38,50 o 1983 €	6,95 o 2012 €	99,95 o
2010 €	59,95 o 1975 €	25,90 o 2005 €	24,95 o 1984 €	8,95 o 2013 €	109,95 o
2011 €	113,95 o 1976 €	45,90 o 2006 €	36,50 o 1985 €	8,95 o 2014 €	119,95 o
2012 €	99,95 o 1977 €	66,90 o 2007 €	37,50 o 1986 €	7,75 o 2015 €	149,95 o
2013 €	108,95 o 1978 €	26,50 o 2008 €	59,50 o 1987 €	9,95 o 2016 €	169,95 o
2014 €	116,90 o 1979 €	23,50 o 2009 €	54,90 o 1988 €	9,95 o 2017 €	179,95 o

2015 €	138,95 o 1980 €	65,00 o 2010 €	39,95 o

1
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1990 €	8,50 o 1955 €	14,95 o 1985 €	14,95 o 1980 €	23,95 o 2000 €	49,95 o 1964 €	20,95 o 1993 €	16,95 o
1991 €	7,75 o 1956 €	9,95 o 1986 €	12,50 o 1981 €	17,95 o 2001 €	47,95 o 1965 €	9,50 o 1994 €	18,95 o
1992 €	6,95 o 1957 €	6,50 o 1987 €	19,90 o 1982 €	13,95 o 2002 €	49,95 o 1966 €	5,50 o 1995 €	15,95 o
1993 €	6,75 o 1958 €	3,95 o 1988 €	119,00 o 1983 €	18,95 o 2003 €	48,75 o 1967 €	14,95 o 1996 €	22,75 o
1994 €	8,25 o 1959 €	2,95 o 1989 €	99,00 o 1984 €	18,95 o 2004 €	59,95 o 1968 €	9,50 o 1997 €	23,25 o
1995 €	8,50 o 1960 €	2,95 o 1990 €	39,00 o 1985 €	31,95 o 2005 €	57,75 o 1969 €	14,95 o 1998 €	37,95 o
1996 €	8,50 o 1961 €	24,95 o 1991 €	27,95 o 1986 €	38,95 o 2006 €	58,95 o 1970 €	13,95 o 1999 €	35,95 o
1997 €	17,50 o 1962 €	13,50 o 1992 €	29,50 o 1987 €	28,95 o 2007 €	59,95 o 1971 €	8,95 o 2000 €	39,95 o
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2005 €	18,95 o 1970 €	39,90 o 2000 €	39,50 o 1995 €	46,95 o 2015 €	159,50 o 1979 €	4,95 o 2008 €	66,95 o

2006 €	15,95 o 1971 €	59,50 o 2001 €	31,50 o 1980 €	5,95 o 2009 €	79,95 o
2007 €	13,95 o 1972 €	32,50 o 2002 €	29,75 o 1981 €	4,95 o 2010 €	89,95 o
2008 €	31,50 o 1973 €	28,95 o 2003 €	31,90 o 1982 €	5,95 o 2011 €	99,95 o
2009 €	24,95 o 1974 €	59,90 o 2004 €	38,50 o 1983 €	6,95 o 2012 €	99,95 o
2010 €	59,95 o 1975 €	25,90 o 2005 €	24,95 o 1984 €	8,95 o 2013 €	109,95 o
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1989 €	8,95 o 1954 €	11,25 o 1984 €	72,50 o 1979 €	9,25 o 1999 €	29,95 o 1963 €	19,50 o 1992 €	15,95 o
1990 €	8,50 o 1955 €	14,95 o 1985 €	14,95 o 1980 €	23,95 o 2000 €	49,95 o 1964 €	20,95 o 1993 €	16,95 o
1991 €	7,75 o 1956 €	9,95 o 1986 €	12,50 o 1981 €	17,95 o 2001 €	47,95 o 1965 €	9,50 o 1994 €	18,95 o
1992 €	6,95 o 1957 €	6,50 o 1987 €	19,90 o 1982 €	13,95 o 2002 €	49,95 o 1966 €	5,50 o 1995 €	15,95 o
1993 €	6,75 o 1958 €	3,95 o 1988 €	119,00 o 1983 €	18,95 o 2003 €	48,75 o 1967 €	14,95 o 1996 €	22,75 o
1994 €	8,25 o 1959 €	2,95 o 1989 €	99,00 o 1984 €	18,95 o 2004 €	59,95 o 1968 €	9,50 o 1997 €	23,25 o
1995 €	8,50 o 1960 €	2,95 o 1990 €	39,00 o 1985 €	31,95 o 2005 €	57,75 o 1969 €	14,95 o 1998 €	37,95 o
1996 €	8,50 o 1961 €	24,95 o 1991 €	27,95 o 1986 €	38,95 o 2006 €	58,95 o 1970 €	13,95 o 1999 €	35,95 o
1997 €	17,50 o 1962 €	13,50 o 1992 €	29,50 o 1987 €	28,95 o 2007 €	59,95 o 1971 €	8,95 o 2000 €	39,95 o
1998 €	9,95 o 1963 €	5,95 o 1993 €	32,90 o 1988 €	31,95 o 2008 €	72,95 o 1972 €	13,95 o 2001 €	49,95 o
1999 €	13,95 o 1964 €	3,95 o 1994 €	26,95 o 1989 €	27,95 o 2009 €	83,95 o 1973 €	9,95 o 2002 €	46,95 o
2000 €	14,95 o 1965 €	5,50 o 1995 €	33,90 o 1990 €	25,95 o 2010 €	79,95 o 1974 €	11,75 o 2003 €	45,95 o
2001 €	12,95 o 1966 €	12,90 o 1996 €	59,50 o 1991 €	29,95 o 2011 €	176,50 o 1975 €	14,95 o 2004 €	38,95 o
2002 €	13,50 o 1967 €	19,95 o 1997 €	24,95 o 1992 €	28,95 o 2012 €	164,95 o 1976 €	19,95 o 2005 €	49,95 o
2003 €	12,75 o 1968 €	26,95 o 1998 €	48,25 o 1993 €	39,95 o 2013 €	158,95 o 1977 €	5,95 o 2006 €	69,95 o
2004 €	10,95 o 1969 €	9,95 o 1999 €	38,50 o 1994 €	55,95 o 2014 €	159,95 o 1978 €	4,95 o 2007 €	52,75 o
2005 €	18,95 o 1970 €	39,90 o 2000 €	39,50 o 1995 €	46,95 o 2015 €	159,50 o 1979 €	4,95 o 2008 €	66,95 o

2006 €	15,95 o 1971 €	59,50 o 2001 €	31,50 o 1980 €	5,95 o 2009 €	79,95 o
2007 €	13,95 o 1972 €	32,50 o 2002 €	29,75 o 1981 €	4,95 o 2010 €	89,95 o
2008 €	31,50 o 1973 €	28,95 o 2003 €	31,90 o 1982 €	5,95 o 2011 €	99,95 o
2009 €	24,95 o 1974 €	59,90 o 2004 €	38,50 o 1983 €	6,95 o 2012 €	99,95 o
2010 €	59,95 o 1975 €	25,90 o 2005 €	24,95 o 1984 €	8,95 o 2013 €	109,95 o
2011 €	113,95 o 1976 €	45,90 o 2006 €	36,50 o 1985 €	8,95 o 2014 €	119,95 o
2012 €	99,95 o 1977 €	66,90 o 2007 €	37,50 o 1986 €	7,75 o 2015 €	149,95 o
2013 €	108,95 o 1978 €	26,50 o 2008 €	59,50 o 1987 €	9,95 o 2016 €	169,95 o
2014 €	116,90 o 1979 €	23,50 o 2009 €	54,90 o 1988 €	9,95 o 2017 €	179,95 o

2015 €	138,95 o 1980 €	65,00 o 2010 €	39,95 o

1

Aruba Indonesië Suriname Eerste	Dag	
EnveloppeJaar Prijs Jaar Prijs Jaar Prijs Jaar	 Prijs Jaar Prijs Jaar Prijs Jaar Prijs

1986 €	9,95 o 1951 €	13,50 o 1981 €	53,90 o 1975/76 €	39,95 o 1996 €	47,75 o 1960 €	76,50 o 1989 €	6,95 o

1987 €	6,95 o 1952 €	0,00 n 1982 €	195,00 o 1977 €	17,95 o 1997 €	41,95 o 1961 €	38,50 o 1990 €	8,95 o
1988 €	8,25 o 1953 €	3,75 o 1983 €	69,00 o 1978 €	9,95 o 1998 €	49,95 o 1962 €	41,50 o 1991 €	10,95 o
1989 €	8,95 o 1954 €	11,25 o 1984 €	72,50 o 1979 €	9,25 o 1999 €	29,95 o 1963 €	19,50 o 1992 €	15,95 o
1990 €	8,50 o 1955 €	14,95 o 1985 €	14,95 o 1980 €	23,95 o 2000 €	49,95 o 1964 €	20,95 o 1993 €	16,95 o
1991 €	7,75 o 1956 €	9,95 o 1986 €	12,50 o 1981 €	17,95 o 2001 €	47,95 o 1965 €	9,50 o 1994 €	18,95 o
1992 €	6,95 o 1957 €	6,50 o 1987 €	19,90 o 1982 €	13,95 o 2002 €	49,95 o 1966 €	5,50 o 1995 €	15,95 o
1993 €	6,75 o 1958 €	3,95 o 1988 €	119,00 o 1983 €	18,95 o 2003 €	48,75 o 1967 €	14,95 o 1996 €	22,75 o
1994 €	8,25 o 1959 €	2,95 o 1989 €	99,00 o 1984 €	18,95 o 2004 €	59,95 o 1968 €	9,50 o 1997 €	23,25 o
1995 €	8,50 o 1960 €	2,95 o 1990 €	39,00 o 1985 €	31,95 o 2005 €	57,75 o 1969 €	14,95 o 1998 €	37,95 o
1996 €	8,50 o 1961 €	24,95 o 1991 €	27,95 o 1986 €	38,95 o 2006 €	58,95 o 1970 €	13,95 o 1999 €	35,95 o
1997 €	17,50 o 1962 €	13,50 o 1992 €	29,50 o 1987 €	28,95 o 2007 €	59,95 o 1971 €	8,95 o 2000 €	39,95 o
1998 €	9,95 o 1963 €	5,95 o 1993 €	32,90 o 1988 €	31,95 o 2008 €	72,95 o 1972 €	13,95 o 2001 €	49,95 o
1999 €	13,95 o 1964 €	3,95 o 1994 €	26,95 o 1989 €	27,95 o 2009 €	83,95 o 1973 €	9,95 o 2002 €	46,95 o
2000 €	14,95 o 1965 €	5,50 o 1995 €	33,90 o 1990 €	25,95 o 2010 €	79,95 o 1974 €	11,75 o 2003 €	45,95 o
2001 €	12,95 o 1966 €	12,90 o 1996 €	59,50 o 1991 €	29,95 o 2011 €	176,50 o 1975 €	14,95 o 2004 €	38,95 o
2002 €	13,50 o 1967 €	19,95 o 1997 €	24,95 o 1992 €	28,95 o 2012 €	164,95 o 1976 €	19,95 o 2005 €	49,95 o
2003 €	12,75 o 1968 €	26,95 o 1998 €	48,25 o 1993 €	39,95 o 2013 €	158,95 o 1977 €	5,95 o 2006 €	69,95 o
2004 €	10,95 o 1969 €	9,95 o 1999 €	38,50 o 1994 €	55,95 o 2014 €	159,95 o 1978 €	4,95 o 2007 €	52,75 o
2005 €	18,95 o 1970 €	39,90 o 2000 €	39,50 o 1995 €	46,95 o 2015 €	159,50 o 1979 €	4,95 o 2008 €	66,95 o

2006 €	15,95 o 1971 €	59,50 o 2001 €	31,50 o 1980 €	5,95 o 2009 €	79,95 o
2007 €	13,95 o 1972 €	32,50 o 2002 €	29,75 o 1981 €	4,95 o 2010 €	89,95 o
2008 €	31,50 o 1973 €	28,95 o 2003 €	31,90 o 1982 €	5,95 o 2011 €	99,95 o
2009 €	24,95 o 1974 €	59,90 o 2004 €	38,50 o 1983 €	6,95 o 2012 €	99,95 o
2010 €	59,95 o 1975 €	25,90 o 2005 €	24,95 o 1984 €	8,95 o 2013 €	109,95 o
2011 €	113,95 o 1976 €	45,90 o 2006 €	36,50 o 1985 €	8,95 o 2014 €	119,95 o
2012 €	99,95 o 1977 €	66,90 o 2007 €	37,50 o 1986 €	7,75 o 2015 €	149,95 o
2013 €	108,95 o 1978 €	26,50 o 2008 €	59,50 o 1987 €	9,95 o 2016 €	169,95 o
2014 €	116,90 o 1979 €	23,50 o 2009 €	54,90 o 1988 €	9,95 o 2017 €	179,95 o

2015 €	138,95 o 1980 €	65,00 o 2010 €	39,95 o

1

NU € 149,-

Complete verzameling 
Aruba 1986 t/m 2000
Zegels & blokken
Cataloguswaarde € 555,-

Aruba Indonesië Suriname Eerste	Dag	
EnveloppeJaar Prijs Jaar Prijs Jaar Prijs Jaar	 Prijs Jaar Prijs Jaar Prijs Jaar Prijs

1986 €	9,95 o 1951 €	13,50 o 1981 €	53,90 o 1975/76 €	39,95 o 1996 €	47,75 o 1960 €	76,50 o 1989 €	6,95 o

1987 €	6,95 o 1952 €	0,00 n 1982 €	195,00 o 1977 €	17,95 o 1997 €	41,95 o 1961 €	38,50 o 1990 €	8,95 o
1988 €	8,25 o 1953 €	3,75 o 1983 €	69,00 o 1978 €	9,95 o 1998 €	49,95 o 1962 €	41,50 o 1991 €	10,95 o
1989 €	8,95 o 1954 €	11,25 o 1984 €	72,50 o 1979 €	9,25 o 1999 €	29,95 o 1963 €	19,50 o 1992 €	15,95 o
1990 €	8,50 o 1955 €	14,95 o 1985 €	14,95 o 1980 €	23,95 o 2000 €	49,95 o 1964 €	20,95 o 1993 €	16,95 o
1991 €	7,75 o 1956 €	9,95 o 1986 €	12,50 o 1981 €	17,95 o 2001 €	47,95 o 1965 €	9,50 o 1994 €	18,95 o
1992 €	6,95 o 1957 €	6,50 o 1987 €	19,90 o 1982 €	13,95 o 2002 €	49,95 o 1966 €	5,50 o 1995 €	15,95 o
1993 €	6,75 o 1958 €	3,95 o 1988 €	119,00 o 1983 €	18,95 o 2003 €	48,75 o 1967 €	14,95 o 1996 €	22,75 o
1994 €	8,25 o 1959 €	2,95 o 1989 €	99,00 o 1984 €	18,95 o 2004 €	59,95 o 1968 €	9,50 o 1997 €	23,25 o
1995 €	8,50 o 1960 €	2,95 o 1990 €	39,00 o 1985 €	31,95 o 2005 €	57,75 o 1969 €	14,95 o 1998 €	37,95 o
1996 €	8,50 o 1961 €	24,95 o 1991 €	27,95 o 1986 €	38,95 o 2006 €	58,95 o 1970 €	13,95 o 1999 €	35,95 o
1997 €	17,50 o 1962 €	13,50 o 1992 €	29,50 o 1987 €	28,95 o 2007 €	59,95 o 1971 €	8,95 o 2000 €	39,95 o
1998 €	9,95 o 1963 €	5,95 o 1993 €	32,90 o 1988 €	31,95 o 2008 €	72,95 o 1972 €	13,95 o 2001 €	49,95 o
1999 €	13,95 o 1964 €	3,95 o 1994 €	26,95 o 1989 €	27,95 o 2009 €	83,95 o 1973 €	9,95 o 2002 €	46,95 o
2000 €	14,95 o 1965 €	5,50 o 1995 €	33,90 o 1990 €	25,95 o 2010 €	79,95 o 1974 €	11,75 o 2003 €	45,95 o
2001 €	12,95 o 1966 €	12,90 o 1996 €	59,50 o 1991 €	29,95 o 2011 €	176,50 o 1975 €	14,95 o 2004 €	38,95 o
2002 €	13,50 o 1967 €	19,95 o 1997 €	24,95 o 1992 €	28,95 o 2012 €	164,95 o 1976 €	19,95 o 2005 €	49,95 o
2003 €	12,75 o 1968 €	26,95 o 1998 €	48,25 o 1993 €	39,95 o 2013 €	158,95 o 1977 €	5,95 o 2006 €	69,95 o
2004 €	10,95 o 1969 €	9,95 o 1999 €	38,50 o 1994 €	55,95 o 2014 €	159,95 o 1978 €	4,95 o 2007 €	52,75 o
2005 €	18,95 o 1970 €	39,90 o 2000 €	39,50 o 1995 €	46,95 o 2015 €	159,50 o 1979 €	4,95 o 2008 €	66,95 o

2006 €	15,95 o 1971 €	59,50 o 2001 €	31,50 o 1980 €	5,95 o 2009 €	79,95 o
2007 €	13,95 o 1972 €	32,50 o 2002 €	29,75 o 1981 €	4,95 o 2010 €	89,95 o
2008 €	31,50 o 1973 €	28,95 o 2003 €	31,90 o 1982 €	5,95 o 2011 €	99,95 o
2009 €	24,95 o 1974 €	59,90 o 2004 €	38,50 o 1983 €	6,95 o 2012 €	99,95 o
2010 €	59,95 o 1975 €	25,90 o 2005 €	24,95 o 1984 €	8,95 o 2013 €	109,95 o
2011 €	113,95 o 1976 €	45,90 o 2006 €	36,50 o 1985 €	8,95 o 2014 €	119,95 o
2012 €	99,95 o 1977 €	66,90 o 2007 €	37,50 o 1986 €	7,75 o 2015 €	149,95 o
2013 €	108,95 o 1978 €	26,50 o 2008 €	59,50 o 1987 €	9,95 o 2016 €	169,95 o
2014 €	116,90 o 1979 €	23,50 o 2009 €	54,90 o 1988 €	9,95 o 2017 €	179,95 o

2015 €	138,95 o 1980 €	65,00 o 2010 €	39,95 o

1

Aruba Indonesië Suriname Eerste	Dag	
EnveloppeJaar Prijs Jaar Prijs Jaar Prijs Jaar	 Prijs Jaar Prijs Jaar Prijs Jaar Prijs

1986 €	9,95 o 1951 €	13,50 o 1981 €	53,90 o 1975/76 €	39,95 o 1996 €	47,75 o 1960 €	76,50 o 1989 €	6,95 o

1987 €	6,95 o 1952 €	0,00 n 1982 €	195,00 o 1977 €	17,95 o 1997 €	41,95 o 1961 €	38,50 o 1990 €	8,95 o
1988 €	8,25 o 1953 €	3,75 o 1983 €	69,00 o 1978 €	9,95 o 1998 €	49,95 o 1962 €	41,50 o 1991 €	10,95 o
1989 €	8,95 o 1954 €	11,25 o 1984 €	72,50 o 1979 €	9,25 o 1999 €	29,95 o 1963 €	19,50 o 1992 €	15,95 o
1990 €	8,50 o 1955 €	14,95 o 1985 €	14,95 o 1980 €	23,95 o 2000 €	49,95 o 1964 €	20,95 o 1993 €	16,95 o
1991 €	7,75 o 1956 €	9,95 o 1986 €	12,50 o 1981 €	17,95 o 2001 €	47,95 o 1965 €	9,50 o 1994 €	18,95 o
1992 €	6,95 o 1957 €	6,50 o 1987 €	19,90 o 1982 €	13,95 o 2002 €	49,95 o 1966 €	5,50 o 1995 €	15,95 o
1993 €	6,75 o 1958 €	3,95 o 1988 €	119,00 o 1983 €	18,95 o 2003 €	48,75 o 1967 €	14,95 o 1996 €	22,75 o
1994 €	8,25 o 1959 €	2,95 o 1989 €	99,00 o 1984 €	18,95 o 2004 €	59,95 o 1968 €	9,50 o 1997 €	23,25 o
1995 €	8,50 o 1960 €	2,95 o 1990 €	39,00 o 1985 €	31,95 o 2005 €	57,75 o 1969 €	14,95 o 1998 €	37,95 o
1996 €	8,50 o 1961 €	24,95 o 1991 €	27,95 o 1986 €	38,95 o 2006 €	58,95 o 1970 €	13,95 o 1999 €	35,95 o
1997 €	17,50 o 1962 €	13,50 o 1992 €	29,50 o 1987 €	28,95 o 2007 €	59,95 o 1971 €	8,95 o 2000 €	39,95 o
1998 €	9,95 o 1963 €	5,95 o 1993 €	32,90 o 1988 €	31,95 o 2008 €	72,95 o 1972 €	13,95 o 2001 €	49,95 o
1999 €	13,95 o 1964 €	3,95 o 1994 €	26,95 o 1989 €	27,95 o 2009 €	83,95 o 1973 €	9,95 o 2002 €	46,95 o
2000 €	14,95 o 1965 €	5,50 o 1995 €	33,90 o 1990 €	25,95 o 2010 €	79,95 o 1974 €	11,75 o 2003 €	45,95 o
2001 €	12,95 o 1966 €	12,90 o 1996 €	59,50 o 1991 €	29,95 o 2011 €	176,50 o 1975 €	14,95 o 2004 €	38,95 o
2002 €	13,50 o 1967 €	19,95 o 1997 €	24,95 o 1992 €	28,95 o 2012 €	164,95 o 1976 €	19,95 o 2005 €	49,95 o
2003 €	12,75 o 1968 €	26,95 o 1998 €	48,25 o 1993 €	39,95 o 2013 €	158,95 o 1977 €	5,95 o 2006 €	69,95 o
2004 €	10,95 o 1969 €	9,95 o 1999 €	38,50 o 1994 €	55,95 o 2014 €	159,95 o 1978 €	4,95 o 2007 €	52,75 o
2005 €	18,95 o 1970 €	39,90 o 2000 €	39,50 o 1995 €	46,95 o 2015 €	159,50 o 1979 €	4,95 o 2008 €	66,95 o

2006 €	15,95 o 1971 €	59,50 o 2001 €	31,50 o 1980 €	5,95 o 2009 €	79,95 o
2007 €	13,95 o 1972 €	32,50 o 2002 €	29,75 o 1981 €	4,95 o 2010 €	89,95 o
2008 €	31,50 o 1973 €	28,95 o 2003 €	31,90 o 1982 €	5,95 o 2011 €	99,95 o
2009 €	24,95 o 1974 €	59,90 o 2004 €	38,50 o 1983 €	6,95 o 2012 €	99,95 o
2010 €	59,95 o 1975 €	25,90 o 2005 €	24,95 o 1984 €	8,95 o 2013 €	109,95 o
2011 €	113,95 o 1976 €	45,90 o 2006 €	36,50 o 1985 €	8,95 o 2014 €	119,95 o
2012 €	99,95 o 1977 €	66,90 o 2007 €	37,50 o 1986 €	7,75 o 2015 €	149,95 o
2013 €	108,95 o 1978 €	26,50 o 2008 €	59,50 o 1987 €	9,95 o 2016 €	169,95 o
2014 €	116,90 o 1979 €	23,50 o 2009 €	54,90 o 1988 €	9,95 o 2017 €	179,95 o

2015 €	138,95 o 1980 €	65,00 o 2010 €	39,95 o

1

NU € 695,-

Complete verzameling 
Suriname 1975 t/m 2000
Zegels & blokken
Cataloguswaarde € 3130,-

NU € 1495,-

Complete verzameling 
Indonesië 1951 t/m 2000
Zegels & blokken 
Cataloguswaarde € 5600,-

MICHEL
Yvert

GINNEKENWEG 15 • 4818JA • BREDA 
☎ 076 5614 923 • ✉ INFO@EUROPOST.NL

WWW.EUROPOST.NL

BEZOEK ONZE WEBSITE
Vertrouwd kopen met 

Met reviews van vele kopers

BESTELHOTLINE076 5614 923

€ 159,-

De volledige afbeeldingen van de complete jaargangen en verzamelingen zijn te bekijken op WWW.EUROPOST.NL

Slechts 100 complete 
verzamelingen beschikbaar

Slechts 5 complete 
verzamelingen beschikbaar

Slechts 25 complete 
verzamelingen beschikbaar

WWW.EUROPOST.NL

EUROPOST BREDA IS 
IMPORTEUR VAN NEDERLAND 
VOOR SAFE ARTIKELEN.



Portzegels 
“van Krimpen”  
1947-1958

Bestellen en/of inschrijven nieuwsbrief:
Maak uw keuze d.m.v. of noteer het aantal stuks achter de prijs 
Stuur deze advertentie of een kopie ervan op zonder postzegel naar: 
Europost, Antwoordnr. 10383, 4800 VB BREDA.
Naam:………………………………………………………… 
Adres:…………………………………………..………..…… 
Postcode: ........................ Plaats:………………………………………….. 
Tel. nummer:……………………………………………..…… 
E-mail:…………………………………………………………         Schrijf mij in voor de nieuwsbrief
Ik machtig hiermee Europost om éénmalig het totale bedrag van mijn bankrekening af te schrijven: 
Bankrekening nummer (IBAN):………………………………………….. Handtekening:………………………………

Bestellen kan natuurlijk ook: ☎ 076 5614 923 •  ✉ info@europost.nl • www.europost.nl
Gratis verzending bij bestellingen v.a. €60 of bij machtiging. Voor bestellingen tot €60 brengen wij €6 kosten in rekening.

POSTZEGELHANDEL 
EUROPOST BREDA

OP=OP

EERSTE DAG ENVELOPPEN NEDERLAND
ONBESCHREVEN COVERS PER COMPLETE JAARGANG 
MAAK NU VOORDELIG UW VERZAMELING COMLEET!

OP WERELDREIS MET 
EUROPOST
ZONNIGE AANBIEDINGEN

Europost kan eenmalig en 
beperkt voor de eerste 50 
bestellers alle 20 envel-
oppen uitgegeven tussen 
1960 en 1963 
(E42 t/m E61) met een 
extra korting van €17,50 
aanbieden. U betaald nu 
geen € 176,50 maar:

Koningin 
Wilhelmina 
1947-1948 “Hartz”

ARUBA SURINAMEINDONESIË

Cataloguswaarde € 168,-

COMPLETE SERIE POSTFRIS

BESTEL POSTFRIS PER JAARGANG OF COMPLETE VERZAMELING

Cataloguswaarde € 168,-

COMPLETE SERIE POSTFRISCOMPLETE SERIE POSTFRIS OP=OP

NU € 59,95

“van Krimpen”  “van Krimpen”  

Elektrische droogpers
Voor het professioneel drogen
 van uw postzegels.

Cataloguswaarde € 65,-

COMPLETE SERIE POSTFRIS

OP=OP

NU € 24,95

€ 215,-

Aruba Indonesië Suriname Eerste	Dag	
EnveloppeJaar Prijs Jaar Prijs Jaar Prijs Jaar	 Prijs Jaar Prijs Jaar Prijs Jaar Prijs

1986 €	9,95 o 1951 €	13,50 o 1981 €	53,90 o 1975/76 €	39,95 o 1996 €	47,75 o 1960 €	76,50 o 1989 €	6,95 o

1987 €	6,95 o 1952 €	0,00 n 1982 €	195,00 o 1977 €	17,95 o 1997 €	41,95 o 1961 €	38,50 o 1990 €	8,95 o
1988 €	8,25 o 1953 €	3,75 o 1983 €	69,00 o 1978 €	9,95 o 1998 €	49,95 o 1962 €	41,50 o 1991 €	10,95 o
1989 €	8,95 o 1954 €	11,25 o 1984 €	72,50 o 1979 €	9,25 o 1999 €	29,95 o 1963 €	19,50 o 1992 €	15,95 o
1990 €	8,50 o 1955 €	14,95 o 1985 €	14,95 o 1980 €	23,95 o 2000 €	49,95 o 1964 €	20,95 o 1993 €	16,95 o
1991 €	7,75 o 1956 €	9,95 o 1986 €	12,50 o 1981 €	17,95 o 2001 €	47,95 o 1965 €	9,50 o 1994 €	18,95 o
1992 €	6,95 o 1957 €	6,50 o 1987 €	19,90 o 1982 €	13,95 o 2002 €	49,95 o 1966 €	5,50 o 1995 €	15,95 o
1993 €	6,75 o 1958 €	3,95 o 1988 €	119,00 o 1983 €	18,95 o 2003 €	48,75 o 1967 €	14,95 o 1996 €	22,75 o
1994 €	8,25 o 1959 €	2,95 o 1989 €	99,00 o 1984 €	18,95 o 2004 €	59,95 o 1968 €	9,50 o 1997 €	23,25 o
1995 €	8,50 o 1960 €	2,95 o 1990 €	39,00 o 1985 €	31,95 o 2005 €	57,75 o 1969 €	14,95 o 1998 €	37,95 o
1996 €	8,50 o 1961 €	24,95 o 1991 €	27,95 o 1986 €	38,95 o 2006 €	58,95 o 1970 €	13,95 o 1999 €	35,95 o
1997 €	17,50 o 1962 €	13,50 o 1992 €	29,50 o 1987 €	28,95 o 2007 €	59,95 o 1971 €	8,95 o 2000 €	39,95 o
1998 €	9,95 o 1963 €	5,95 o 1993 €	32,90 o 1988 €	31,95 o 2008 €	72,95 o 1972 €	13,95 o 2001 €	49,95 o
1999 €	13,95 o 1964 €	3,95 o 1994 €	26,95 o 1989 €	27,95 o 2009 €	83,95 o 1973 €	9,95 o 2002 €	46,95 o
2000 €	14,95 o 1965 €	5,50 o 1995 €	33,90 o 1990 €	25,95 o 2010 €	79,95 o 1974 €	11,75 o 2003 €	45,95 o
2001 €	12,95 o 1966 €	12,90 o 1996 €	59,50 o 1991 €	29,95 o 2011 €	176,50 o 1975 €	14,95 o 2004 €	38,95 o
2002 €	13,50 o 1967 €	19,95 o 1997 €	24,95 o 1992 €	28,95 o 2012 €	164,95 o 1976 €	19,95 o 2005 €	49,95 o
2003 €	12,75 o 1968 €	26,95 o 1998 €	48,25 o 1993 €	39,95 o 2013 €	158,95 o 1977 €	5,95 o 2006 €	69,95 o
2004 €	10,95 o 1969 €	9,95 o 1999 €	38,50 o 1994 €	55,95 o 2014 €	159,95 o 1978 €	4,95 o 2007 €	52,75 o
2005 €	18,95 o 1970 €	39,90 o 2000 €	39,50 o 1995 €	46,95 o 2015 €	159,50 o 1979 €	4,95 o 2008 €	66,95 o

2006 €	15,95 o 1971 €	59,50 o 2001 €	31,50 o 1980 €	5,95 o 2009 €	79,95 o
2007 €	13,95 o 1972 €	32,50 o 2002 €	29,75 o 1981 €	4,95 o 2010 €	89,95 o
2008 €	31,50 o 1973 €	28,95 o 2003 €	31,90 o 1982 €	5,95 o 2011 €	99,95 o
2009 €	24,95 o 1974 €	59,90 o 2004 €	38,50 o 1983 €	6,95 o 2012 €	99,95 o
2010 €	59,95 o 1975 €	25,90 o 2005 €	24,95 o 1984 €	8,95 o 2013 €	109,95 o
2011 €	113,95 o 1976 €	45,90 o 2006 €	36,50 o 1985 €	8,95 o 2014 €	119,95 o
2012 €	99,95 o 1977 €	66,90 o 2007 €	37,50 o 1986 €	7,75 o 2015 €	149,95 o
2013 €	108,95 o 1978 €	26,50 o 2008 €	59,50 o 1987 €	9,95 o 2016 €	169,95 o
2014 €	116,90 o 1979 €	23,50 o 2009 €	54,90 o 1988 €	9,95 o 2017 €	179,95 o

2015 €	138,95 o 1980 €	65,00 o 2010 €	39,95 o

1

Aruba Indonesië Suriname Eerste	Dag	
EnveloppeJaar Prijs Jaar Prijs Jaar Prijs Jaar	 Prijs Jaar Prijs Jaar Prijs Jaar Prijs

1986 €	9,95 o 1951 €	13,50 o 1981 €	53,90 o 1975/76 €	39,95 o 1996 €	47,75 o 1960 €	76,50 o 1989 €	6,95 o

1987 €	6,95 o 1952 €	0,00 n 1982 €	195,00 o 1977 €	17,95 o 1997 €	41,95 o 1961 €	38,50 o 1990 €	8,95 o
1988 €	8,25 o 1953 €	3,75 o 1983 €	69,00 o 1978 €	9,95 o 1998 €	49,95 o 1962 €	41,50 o 1991 €	10,95 o
1989 €	8,95 o 1954 €	11,25 o 1984 €	72,50 o 1979 €	9,25 o 1999 €	29,95 o 1963 €	19,50 o 1992 €	15,95 o
1990 €	8,50 o 1955 €	14,95 o 1985 €	14,95 o 1980 €	23,95 o 2000 €	49,95 o 1964 €	20,95 o 1993 €	16,95 o
1991 €	7,75 o 1956 €	9,95 o 1986 €	12,50 o 1981 €	17,95 o 2001 €	47,95 o 1965 €	9,50 o 1994 €	18,95 o
1992 €	6,95 o 1957 €	6,50 o 1987 €	19,90 o 1982 €	13,95 o 2002 €	49,95 o 1966 €	5,50 o 1995 €	15,95 o
1993 €	6,75 o 1958 €	3,95 o 1988 €	119,00 o 1983 €	18,95 o 2003 €	48,75 o 1967 €	14,95 o 1996 €	22,75 o
1994 €	8,25 o 1959 €	2,95 o 1989 €	99,00 o 1984 €	18,95 o 2004 €	59,95 o 1968 €	9,50 o 1997 €	23,25 o
1995 €	8,50 o 1960 €	2,95 o 1990 €	39,00 o 1985 €	31,95 o 2005 €	57,75 o 1969 €	14,95 o 1998 €	37,95 o
1996 €	8,50 o 1961 €	24,95 o 1991 €	27,95 o 1986 €	38,95 o 2006 €	58,95 o 1970 €	13,95 o 1999 €	35,95 o
1997 €	17,50 o 1962 €	13,50 o 1992 €	29,50 o 1987 €	28,95 o 2007 €	59,95 o 1971 €	8,95 o 2000 €	39,95 o
1998 €	9,95 o 1963 €	5,95 o 1993 €	32,90 o 1988 €	31,95 o 2008 €	72,95 o 1972 €	13,95 o 2001 €	49,95 o
1999 €	13,95 o 1964 €	3,95 o 1994 €	26,95 o 1989 €	27,95 o 2009 €	83,95 o 1973 €	9,95 o 2002 €	46,95 o
2000 €	14,95 o 1965 €	5,50 o 1995 €	33,90 o 1990 €	25,95 o 2010 €	79,95 o 1974 €	11,75 o 2003 €	45,95 o
2001 €	12,95 o 1966 €	12,90 o 1996 €	59,50 o 1991 €	29,95 o 2011 €	176,50 o 1975 €	14,95 o 2004 €	38,95 o
2002 €	13,50 o 1967 €	19,95 o 1997 €	24,95 o 1992 €	28,95 o 2012 €	164,95 o 1976 €	19,95 o 2005 €	49,95 o
2003 €	12,75 o 1968 €	26,95 o 1998 €	48,25 o 1993 €	39,95 o 2013 €	158,95 o 1977 €	5,95 o 2006 €	69,95 o
2004 €	10,95 o 1969 €	9,95 o 1999 €	38,50 o 1994 €	55,95 o 2014 €	159,95 o 1978 €	4,95 o 2007 €	52,75 o
2005 €	18,95 o 1970 €	39,90 o 2000 €	39,50 o 1995 €	46,95 o 2015 €	159,50 o 1979 €	4,95 o 2008 €	66,95 o

2006 €	15,95 o 1971 €	59,50 o 2001 €	31,50 o 1980 €	5,95 o 2009 €	79,95 o
2007 €	13,95 o 1972 €	32,50 o 2002 €	29,75 o 1981 €	4,95 o 2010 €	89,95 o
2008 €	31,50 o 1973 €	28,95 o 2003 €	31,90 o 1982 €	5,95 o 2011 €	99,95 o
2009 €	24,95 o 1974 €	59,90 o 2004 €	38,50 o 1983 €	6,95 o 2012 €	99,95 o
2010 €	59,95 o 1975 €	25,90 o 2005 €	24,95 o 1984 €	8,95 o 2013 €	109,95 o
2011 €	113,95 o 1976 €	45,90 o 2006 €	36,50 o 1985 €	8,95 o 2014 €	119,95 o
2012 €	99,95 o 1977 €	66,90 o 2007 €	37,50 o 1986 €	7,75 o 2015 €	149,95 o
2013 €	108,95 o 1978 €	26,50 o 2008 €	59,50 o 1987 €	9,95 o 2016 €	169,95 o
2014 €	116,90 o 1979 €	23,50 o 2009 €	54,90 o 1988 €	9,95 o 2017 €	179,95 o

2015 €	138,95 o 1980 €	65,00 o 2010 €	39,95 o
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Aruba Indonesië Suriname Eerste	Dag	
EnveloppeJaar Prijs Jaar Prijs Jaar Prijs Jaar	 Prijs Jaar Prijs Jaar Prijs Jaar Prijs

1986 €	9,95 o 1951 €	13,50 o 1981 €	53,90 o 1975/76 €	39,95 o 1996 €	47,75 o 1960 €	76,50 o 1989 €	6,95 o

1987 €	6,95 o 1952 €	0,00 n 1982 €	195,00 o 1977 €	17,95 o 1997 €	41,95 o 1961 €	38,50 o 1990 €	8,95 o
1988 €	8,25 o 1953 €	3,75 o 1983 €	69,00 o 1978 €	9,95 o 1998 €	49,95 o 1962 €	41,50 o 1991 €	10,95 o
1989 €	8,95 o 1954 €	11,25 o 1984 €	72,50 o 1979 €	9,25 o 1999 €	29,95 o 1963 €	19,50 o 1992 €	15,95 o
1990 €	8,50 o 1955 €	14,95 o 1985 €	14,95 o 1980 €	23,95 o 2000 €	49,95 o 1964 €	20,95 o 1993 €	16,95 o
1991 €	7,75 o 1956 €	9,95 o 1986 €	12,50 o 1981 €	17,95 o 2001 €	47,95 o 1965 €	9,50 o 1994 €	18,95 o
1992 €	6,95 o 1957 €	6,50 o 1987 €	19,90 o 1982 €	13,95 o 2002 €	49,95 o 1966 €	5,50 o 1995 €	15,95 o
1993 €	6,75 o 1958 €	3,95 o 1988 €	119,00 o 1983 €	18,95 o 2003 €	48,75 o 1967 €	14,95 o 1996 €	22,75 o
1994 €	8,25 o 1959 €	2,95 o 1989 €	99,00 o 1984 €	18,95 o 2004 €	59,95 o 1968 €	9,50 o 1997 €	23,25 o
1995 €	8,50 o 1960 €	2,95 o 1990 €	39,00 o 1985 €	31,95 o 2005 €	57,75 o 1969 €	14,95 o 1998 €	37,95 o
1996 €	8,50 o 1961 €	24,95 o 1991 €	27,95 o 1986 €	38,95 o 2006 €	58,95 o 1970 €	13,95 o 1999 €	35,95 o
1997 €	17,50 o 1962 €	13,50 o 1992 €	29,50 o 1987 €	28,95 o 2007 €	59,95 o 1971 €	8,95 o 2000 €	39,95 o
1998 €	9,95 o 1963 €	5,95 o 1993 €	32,90 o 1988 €	31,95 o 2008 €	72,95 o 1972 €	13,95 o 2001 €	49,95 o
1999 €	13,95 o 1964 €	3,95 o 1994 €	26,95 o 1989 €	27,95 o 2009 €	83,95 o 1973 €	9,95 o 2002 €	46,95 o
2000 €	14,95 o 1965 €	5,50 o 1995 €	33,90 o 1990 €	25,95 o 2010 €	79,95 o 1974 €	11,75 o 2003 €	45,95 o
2001 €	12,95 o 1966 €	12,90 o 1996 €	59,50 o 1991 €	29,95 o 2011 €	176,50 o 1975 €	14,95 o 2004 €	38,95 o
2002 €	13,50 o 1967 €	19,95 o 1997 €	24,95 o 1992 €	28,95 o 2012 €	164,95 o 1976 €	19,95 o 2005 €	49,95 o
2003 €	12,75 o 1968 €	26,95 o 1998 €	48,25 o 1993 €	39,95 o 2013 €	158,95 o 1977 €	5,95 o 2006 €	69,95 o
2004 €	10,95 o 1969 €	9,95 o 1999 €	38,50 o 1994 €	55,95 o 2014 €	159,95 o 1978 €	4,95 o 2007 €	52,75 o
2005 €	18,95 o 1970 €	39,90 o 2000 €	39,50 o 1995 €	46,95 o 2015 €	159,50 o 1979 €	4,95 o 2008 €	66,95 o

2006 €	15,95 o 1971 €	59,50 o 2001 €	31,50 o 1980 €	5,95 o 2009 €	79,95 o
2007 €	13,95 o 1972 €	32,50 o 2002 €	29,75 o 1981 €	4,95 o 2010 €	89,95 o
2008 €	31,50 o 1973 €	28,95 o 2003 €	31,90 o 1982 €	5,95 o 2011 €	99,95 o
2009 €	24,95 o 1974 €	59,90 o 2004 €	38,50 o 1983 €	6,95 o 2012 €	99,95 o
2010 €	59,95 o 1975 €	25,90 o 2005 €	24,95 o 1984 €	8,95 o 2013 €	109,95 o
2011 €	113,95 o 1976 €	45,90 o 2006 €	36,50 o 1985 €	8,95 o 2014 €	119,95 o
2012 €	99,95 o 1977 €	66,90 o 2007 €	37,50 o 1986 €	7,75 o 2015 €	149,95 o
2013 €	108,95 o 1978 €	26,50 o 2008 €	59,50 o 1987 €	9,95 o 2016 €	169,95 o
2014 €	116,90 o 1979 €	23,50 o 2009 €	54,90 o 1988 €	9,95 o 2017 €	179,95 o

2015 €	138,95 o 1980 €	65,00 o 2010 €	39,95 o
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Aruba Indonesië Suriname Eerste	Dag	
EnveloppeJaar Prijs Jaar Prijs Jaar Prijs Jaar	 Prijs Jaar Prijs Jaar Prijs Jaar Prijs

1986 €	9,95 o 1951 €	13,50 o 1981 €	53,90 o 1975/76 €	39,95 o 1996 €	47,75 o 1960 €	76,50 o 1989 €	6,95 o

1987 €	6,95 o 1952 €	0,00 n 1982 €	195,00 o 1977 €	17,95 o 1997 €	41,95 o 1961 €	38,50 o 1990 €	8,95 o
1988 €	8,25 o 1953 €	3,75 o 1983 €	69,00 o 1978 €	9,95 o 1998 €	49,95 o 1962 €	41,50 o 1991 €	10,95 o
1989 €	8,95 o 1954 €	11,25 o 1984 €	72,50 o 1979 €	9,25 o 1999 €	29,95 o 1963 €	19,50 o 1992 €	15,95 o
1990 €	8,50 o 1955 €	14,95 o 1985 €	14,95 o 1980 €	23,95 o 2000 €	49,95 o 1964 €	20,95 o 1993 €	16,95 o
1991 €	7,75 o 1956 €	9,95 o 1986 €	12,50 o 1981 €	17,95 o 2001 €	47,95 o 1965 €	9,50 o 1994 €	18,95 o
1992 €	6,95 o 1957 €	6,50 o 1987 €	19,90 o 1982 €	13,95 o 2002 €	49,95 o 1966 €	5,50 o 1995 €	15,95 o
1993 €	6,75 o 1958 €	3,95 o 1988 €	119,00 o 1983 €	18,95 o 2003 €	48,75 o 1967 €	14,95 o 1996 €	22,75 o
1994 €	8,25 o 1959 €	2,95 o 1989 €	99,00 o 1984 €	18,95 o 2004 €	59,95 o 1968 €	9,50 o 1997 €	23,25 o
1995 €	8,50 o 1960 €	2,95 o 1990 €	39,00 o 1985 €	31,95 o 2005 €	57,75 o 1969 €	14,95 o 1998 €	37,95 o
1996 €	8,50 o 1961 €	24,95 o 1991 €	27,95 o 1986 €	38,95 o 2006 €	58,95 o 1970 €	13,95 o 1999 €	35,95 o
1997 €	17,50 o 1962 €	13,50 o 1992 €	29,50 o 1987 €	28,95 o 2007 €	59,95 o 1971 €	8,95 o 2000 €	39,95 o
1998 €	9,95 o 1963 €	5,95 o 1993 €	32,90 o 1988 €	31,95 o 2008 €	72,95 o 1972 €	13,95 o 2001 €	49,95 o
1999 €	13,95 o 1964 €	3,95 o 1994 €	26,95 o 1989 €	27,95 o 2009 €	83,95 o 1973 €	9,95 o 2002 €	46,95 o
2000 €	14,95 o 1965 €	5,50 o 1995 €	33,90 o 1990 €	25,95 o 2010 €	79,95 o 1974 €	11,75 o 2003 €	45,95 o
2001 €	12,95 o 1966 €	12,90 o 1996 €	59,50 o 1991 €	29,95 o 2011 €	176,50 o 1975 €	14,95 o 2004 €	38,95 o
2002 €	13,50 o 1967 €	19,95 o 1997 €	24,95 o 1992 €	28,95 o 2012 €	164,95 o 1976 €	19,95 o 2005 €	49,95 o
2003 €	12,75 o 1968 €	26,95 o 1998 €	48,25 o 1993 €	39,95 o 2013 €	158,95 o 1977 €	5,95 o 2006 €	69,95 o
2004 €	10,95 o 1969 €	9,95 o 1999 €	38,50 o 1994 €	55,95 o 2014 €	159,95 o 1978 €	4,95 o 2007 €	52,75 o
2005 €	18,95 o 1970 €	39,90 o 2000 €	39,50 o 1995 €	46,95 o 2015 €	159,50 o 1979 €	4,95 o 2008 €	66,95 o

2006 €	15,95 o 1971 €	59,50 o 2001 €	31,50 o 1980 €	5,95 o 2009 €	79,95 o
2007 €	13,95 o 1972 €	32,50 o 2002 €	29,75 o 1981 €	4,95 o 2010 €	89,95 o
2008 €	31,50 o 1973 €	28,95 o 2003 €	31,90 o 1982 €	5,95 o 2011 €	99,95 o
2009 €	24,95 o 1974 €	59,90 o 2004 €	38,50 o 1983 €	6,95 o 2012 €	99,95 o
2010 €	59,95 o 1975 €	25,90 o 2005 €	24,95 o 1984 €	8,95 o 2013 €	109,95 o
2011 €	113,95 o 1976 €	45,90 o 2006 €	36,50 o 1985 €	8,95 o 2014 €	119,95 o
2012 €	99,95 o 1977 €	66,90 o 2007 €	37,50 o 1986 €	7,75 o 2015 €	149,95 o
2013 €	108,95 o 1978 €	26,50 o 2008 €	59,50 o 1987 €	9,95 o 2016 €	169,95 o
2014 €	116,90 o 1979 €	23,50 o 2009 €	54,90 o 1988 €	9,95 o 2017 €	179,95 o

2015 €	138,95 o 1980 €	65,00 o 2010 €	39,95 o
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Aruba Indonesië Suriname Eerste	Dag	
EnveloppeJaar Prijs Jaar Prijs Jaar Prijs Jaar	 Prijs Jaar Prijs Jaar Prijs Jaar Prijs

1986 €	9,95 o 1951 €	13,50 o 1981 €	53,90 o 1975/76 €	39,95 o 1996 €	47,75 o 1960 €	76,50 o 1989 €	6,95 o

1987 €	6,95 o 1952 €	0,00 n 1982 €	195,00 o 1977 €	17,95 o 1997 €	41,95 o 1961 €	38,50 o 1990 €	8,95 o
1988 €	8,25 o 1953 €	3,75 o 1983 €	69,00 o 1978 €	9,95 o 1998 €	49,95 o 1962 €	41,50 o 1991 €	10,95 o
1989 €	8,95 o 1954 €	11,25 o 1984 €	72,50 o 1979 €	9,25 o 1999 €	29,95 o 1963 €	19,50 o 1992 €	15,95 o
1990 €	8,50 o 1955 €	14,95 o 1985 €	14,95 o 1980 €	23,95 o 2000 €	49,95 o 1964 €	20,95 o 1993 €	16,95 o
1991 €	7,75 o 1956 €	9,95 o 1986 €	12,50 o 1981 €	17,95 o 2001 €	47,95 o 1965 €	9,50 o 1994 €	18,95 o
1992 €	6,95 o 1957 €	6,50 o 1987 €	19,90 o 1982 €	13,95 o 2002 €	49,95 o 1966 €	5,50 o 1995 €	15,95 o
1993 €	6,75 o 1958 €	3,95 o 1988 €	119,00 o 1983 €	18,95 o 2003 €	48,75 o 1967 €	14,95 o 1996 €	22,75 o
1994 €	8,25 o 1959 €	2,95 o 1989 €	99,00 o 1984 €	18,95 o 2004 €	59,95 o 1968 €	9,50 o 1997 €	23,25 o
1995 €	8,50 o 1960 €	2,95 o 1990 €	39,00 o 1985 €	31,95 o 2005 €	57,75 o 1969 €	14,95 o 1998 €	37,95 o
1996 €	8,50 o 1961 €	24,95 o 1991 €	27,95 o 1986 €	38,95 o 2006 €	58,95 o 1970 €	13,95 o 1999 €	35,95 o
1997 €	17,50 o 1962 €	13,50 o 1992 €	29,50 o 1987 €	28,95 o 2007 €	59,95 o 1971 €	8,95 o 2000 €	39,95 o
1998 €	9,95 o 1963 €	5,95 o 1993 €	32,90 o 1988 €	31,95 o 2008 €	72,95 o 1972 €	13,95 o 2001 €	49,95 o
1999 €	13,95 o 1964 €	3,95 o 1994 €	26,95 o 1989 €	27,95 o 2009 €	83,95 o 1973 €	9,95 o 2002 €	46,95 o
2000 €	14,95 o 1965 €	5,50 o 1995 €	33,90 o 1990 €	25,95 o 2010 €	79,95 o 1974 €	11,75 o 2003 €	45,95 o
2001 €	12,95 o 1966 €	12,90 o 1996 €	59,50 o 1991 €	29,95 o 2011 €	176,50 o 1975 €	14,95 o 2004 €	38,95 o
2002 €	13,50 o 1967 €	19,95 o 1997 €	24,95 o 1992 €	28,95 o 2012 €	164,95 o 1976 €	19,95 o 2005 €	49,95 o
2003 €	12,75 o 1968 €	26,95 o 1998 €	48,25 o 1993 €	39,95 o 2013 €	158,95 o 1977 €	5,95 o 2006 €	69,95 o
2004 €	10,95 o 1969 €	9,95 o 1999 €	38,50 o 1994 €	55,95 o 2014 €	159,95 o 1978 €	4,95 o 2007 €	52,75 o
2005 €	18,95 o 1970 €	39,90 o 2000 €	39,50 o 1995 €	46,95 o 2015 €	159,50 o 1979 €	4,95 o 2008 €	66,95 o

2006 €	15,95 o 1971 €	59,50 o 2001 €	31,50 o 1980 €	5,95 o 2009 €	79,95 o
2007 €	13,95 o 1972 €	32,50 o 2002 €	29,75 o 1981 €	4,95 o 2010 €	89,95 o
2008 €	31,50 o 1973 €	28,95 o 2003 €	31,90 o 1982 €	5,95 o 2011 €	99,95 o
2009 €	24,95 o 1974 €	59,90 o 2004 €	38,50 o 1983 €	6,95 o 2012 €	99,95 o
2010 €	59,95 o 1975 €	25,90 o 2005 €	24,95 o 1984 €	8,95 o 2013 €	109,95 o
2011 €	113,95 o 1976 €	45,90 o 2006 €	36,50 o 1985 €	8,95 o 2014 €	119,95 o
2012 €	99,95 o 1977 €	66,90 o 2007 €	37,50 o 1986 €	7,75 o 2015 €	149,95 o
2013 €	108,95 o 1978 €	26,50 o 2008 €	59,50 o 1987 €	9,95 o 2016 €	169,95 o
2014 €	116,90 o 1979 €	23,50 o 2009 €	54,90 o 1988 €	9,95 o 2017 €	179,95 o

2015 €	138,95 o 1980 €	65,00 o 2010 €	39,95 o
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NU € 149,-

Complete verzameling 
Aruba 1986 t/m 2000
Zegels & blokken
Cataloguswaarde € 555,-

Aruba Indonesië Suriname Eerste	Dag	
EnveloppeJaar Prijs Jaar Prijs Jaar Prijs Jaar	 Prijs Jaar Prijs Jaar Prijs Jaar Prijs

1986 €	9,95 o 1951 €	13,50 o 1981 €	53,90 o 1975/76 €	39,95 o 1996 €	47,75 o 1960 €	76,50 o 1989 €	6,95 o

1987 €	6,95 o 1952 €	0,00 n 1982 €	195,00 o 1977 €	17,95 o 1997 €	41,95 o 1961 €	38,50 o 1990 €	8,95 o
1988 €	8,25 o 1953 €	3,75 o 1983 €	69,00 o 1978 €	9,95 o 1998 €	49,95 o 1962 €	41,50 o 1991 €	10,95 o
1989 €	8,95 o 1954 €	11,25 o 1984 €	72,50 o 1979 €	9,25 o 1999 €	29,95 o 1963 €	19,50 o 1992 €	15,95 o
1990 €	8,50 o 1955 €	14,95 o 1985 €	14,95 o 1980 €	23,95 o 2000 €	49,95 o 1964 €	20,95 o 1993 €	16,95 o
1991 €	7,75 o 1956 €	9,95 o 1986 €	12,50 o 1981 €	17,95 o 2001 €	47,95 o 1965 €	9,50 o 1994 €	18,95 o
1992 €	6,95 o 1957 €	6,50 o 1987 €	19,90 o 1982 €	13,95 o 2002 €	49,95 o 1966 €	5,50 o 1995 €	15,95 o
1993 €	6,75 o 1958 €	3,95 o 1988 €	119,00 o 1983 €	18,95 o 2003 €	48,75 o 1967 €	14,95 o 1996 €	22,75 o
1994 €	8,25 o 1959 €	2,95 o 1989 €	99,00 o 1984 €	18,95 o 2004 €	59,95 o 1968 €	9,50 o 1997 €	23,25 o
1995 €	8,50 o 1960 €	2,95 o 1990 €	39,00 o 1985 €	31,95 o 2005 €	57,75 o 1969 €	14,95 o 1998 €	37,95 o
1996 €	8,50 o 1961 €	24,95 o 1991 €	27,95 o 1986 €	38,95 o 2006 €	58,95 o 1970 €	13,95 o 1999 €	35,95 o
1997 €	17,50 o 1962 €	13,50 o 1992 €	29,50 o 1987 €	28,95 o 2007 €	59,95 o 1971 €	8,95 o 2000 €	39,95 o
1998 €	9,95 o 1963 €	5,95 o 1993 €	32,90 o 1988 €	31,95 o 2008 €	72,95 o 1972 €	13,95 o 2001 €	49,95 o
1999 €	13,95 o 1964 €	3,95 o 1994 €	26,95 o 1989 €	27,95 o 2009 €	83,95 o 1973 €	9,95 o 2002 €	46,95 o
2000 €	14,95 o 1965 €	5,50 o 1995 €	33,90 o 1990 €	25,95 o 2010 €	79,95 o 1974 €	11,75 o 2003 €	45,95 o
2001 €	12,95 o 1966 €	12,90 o 1996 €	59,50 o 1991 €	29,95 o 2011 €	176,50 o 1975 €	14,95 o 2004 €	38,95 o
2002 €	13,50 o 1967 €	19,95 o 1997 €	24,95 o 1992 €	28,95 o 2012 €	164,95 o 1976 €	19,95 o 2005 €	49,95 o
2003 €	12,75 o 1968 €	26,95 o 1998 €	48,25 o 1993 €	39,95 o 2013 €	158,95 o 1977 €	5,95 o 2006 €	69,95 o
2004 €	10,95 o 1969 €	9,95 o 1999 €	38,50 o 1994 €	55,95 o 2014 €	159,95 o 1978 €	4,95 o 2007 €	52,75 o
2005 €	18,95 o 1970 €	39,90 o 2000 €	39,50 o 1995 €	46,95 o 2015 €	159,50 o 1979 €	4,95 o 2008 €	66,95 o

2006 €	15,95 o 1971 €	59,50 o 2001 €	31,50 o 1980 €	5,95 o 2009 €	79,95 o
2007 €	13,95 o 1972 €	32,50 o 2002 €	29,75 o 1981 €	4,95 o 2010 €	89,95 o
2008 €	31,50 o 1973 €	28,95 o 2003 €	31,90 o 1982 €	5,95 o 2011 €	99,95 o
2009 €	24,95 o 1974 €	59,90 o 2004 €	38,50 o 1983 €	6,95 o 2012 €	99,95 o
2010 €	59,95 o 1975 €	25,90 o 2005 €	24,95 o 1984 €	8,95 o 2013 €	109,95 o
2011 €	113,95 o 1976 €	45,90 o 2006 €	36,50 o 1985 €	8,95 o 2014 €	119,95 o
2012 €	99,95 o 1977 €	66,90 o 2007 €	37,50 o 1986 €	7,75 o 2015 €	149,95 o
2013 €	108,95 o 1978 €	26,50 o 2008 €	59,50 o 1987 €	9,95 o 2016 €	169,95 o
2014 €	116,90 o 1979 €	23,50 o 2009 €	54,90 o 1988 €	9,95 o 2017 €	179,95 o

2015 €	138,95 o 1980 €	65,00 o 2010 €	39,95 o
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Aruba Indonesië Suriname Eerste	Dag	
EnveloppeJaar Prijs Jaar Prijs Jaar Prijs Jaar	 Prijs Jaar Prijs Jaar Prijs Jaar Prijs

1986 €	9,95 o 1951 €	13,50 o 1981 €	53,90 o 1975/76 €	39,95 o 1996 €	47,75 o 1960 €	76,50 o 1989 €	6,95 o

1987 €	6,95 o 1952 €	0,00 n 1982 €	195,00 o 1977 €	17,95 o 1997 €	41,95 o 1961 €	38,50 o 1990 €	8,95 o
1988 €	8,25 o 1953 €	3,75 o 1983 €	69,00 o 1978 €	9,95 o 1998 €	49,95 o 1962 €	41,50 o 1991 €	10,95 o
1989 €	8,95 o 1954 €	11,25 o 1984 €	72,50 o 1979 €	9,25 o 1999 €	29,95 o 1963 €	19,50 o 1992 €	15,95 o
1990 €	8,50 o 1955 €	14,95 o 1985 €	14,95 o 1980 €	23,95 o 2000 €	49,95 o 1964 €	20,95 o 1993 €	16,95 o
1991 €	7,75 o 1956 €	9,95 o 1986 €	12,50 o 1981 €	17,95 o 2001 €	47,95 o 1965 €	9,50 o 1994 €	18,95 o
1992 €	6,95 o 1957 €	6,50 o 1987 €	19,90 o 1982 €	13,95 o 2002 €	49,95 o 1966 €	5,50 o 1995 €	15,95 o
1993 €	6,75 o 1958 €	3,95 o 1988 €	119,00 o 1983 €	18,95 o 2003 €	48,75 o 1967 €	14,95 o 1996 €	22,75 o
1994 €	8,25 o 1959 €	2,95 o 1989 €	99,00 o 1984 €	18,95 o 2004 €	59,95 o 1968 €	9,50 o 1997 €	23,25 o
1995 €	8,50 o 1960 €	2,95 o 1990 €	39,00 o 1985 €	31,95 o 2005 €	57,75 o 1969 €	14,95 o 1998 €	37,95 o
1996 €	8,50 o 1961 €	24,95 o 1991 €	27,95 o 1986 €	38,95 o 2006 €	58,95 o 1970 €	13,95 o 1999 €	35,95 o
1997 €	17,50 o 1962 €	13,50 o 1992 €	29,50 o 1987 €	28,95 o 2007 €	59,95 o 1971 €	8,95 o 2000 €	39,95 o
1998 €	9,95 o 1963 €	5,95 o 1993 €	32,90 o 1988 €	31,95 o 2008 €	72,95 o 1972 €	13,95 o 2001 €	49,95 o
1999 €	13,95 o 1964 €	3,95 o 1994 €	26,95 o 1989 €	27,95 o 2009 €	83,95 o 1973 €	9,95 o 2002 €	46,95 o
2000 €	14,95 o 1965 €	5,50 o 1995 €	33,90 o 1990 €	25,95 o 2010 €	79,95 o 1974 €	11,75 o 2003 €	45,95 o
2001 €	12,95 o 1966 €	12,90 o 1996 €	59,50 o 1991 €	29,95 o 2011 €	176,50 o 1975 €	14,95 o 2004 €	38,95 o
2002 €	13,50 o 1967 €	19,95 o 1997 €	24,95 o 1992 €	28,95 o 2012 €	164,95 o 1976 €	19,95 o 2005 €	49,95 o
2003 €	12,75 o 1968 €	26,95 o 1998 €	48,25 o 1993 €	39,95 o 2013 €	158,95 o 1977 €	5,95 o 2006 €	69,95 o
2004 €	10,95 o 1969 €	9,95 o 1999 €	38,50 o 1994 €	55,95 o 2014 €	159,95 o 1978 €	4,95 o 2007 €	52,75 o
2005 €	18,95 o 1970 €	39,90 o 2000 €	39,50 o 1995 €	46,95 o 2015 €	159,50 o 1979 €	4,95 o 2008 €	66,95 o

2006 €	15,95 o 1971 €	59,50 o 2001 €	31,50 o 1980 €	5,95 o 2009 €	79,95 o
2007 €	13,95 o 1972 €	32,50 o 2002 €	29,75 o 1981 €	4,95 o 2010 €	89,95 o
2008 €	31,50 o 1973 €	28,95 o 2003 €	31,90 o 1982 €	5,95 o 2011 €	99,95 o
2009 €	24,95 o 1974 €	59,90 o 2004 €	38,50 o 1983 €	6,95 o 2012 €	99,95 o
2010 €	59,95 o 1975 €	25,90 o 2005 €	24,95 o 1984 €	8,95 o 2013 €	109,95 o
2011 €	113,95 o 1976 €	45,90 o 2006 €	36,50 o 1985 €	8,95 o 2014 €	119,95 o
2012 €	99,95 o 1977 €	66,90 o 2007 €	37,50 o 1986 €	7,75 o 2015 €	149,95 o
2013 €	108,95 o 1978 €	26,50 o 2008 €	59,50 o 1987 €	9,95 o 2016 €	169,95 o
2014 €	116,90 o 1979 €	23,50 o 2009 €	54,90 o 1988 €	9,95 o 2017 €	179,95 o

2015 €	138,95 o 1980 €	65,00 o 2010 €	39,95 o
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Reis door de tijd
Bedreigde natuur en dieren

Het kleurige postzegelvel Bedreigde bijen (pagina 6-7) vraagt aandacht voor de teloorgang van 

de wilde bij in Nederland. Het is niet de eerste keer dat milieu en bedreigde natuur een hoofdrol 

spelen op een postzegel...

De eerste postzegels met bedreigde natuur verschenen in 1974. Otto 
Heinrich Treumann ontwierp 3 postzegels met gestyleerde afbeeldingen 
van een vogel, boom en visser in een bootje. De uitgifte speelde in op 
het toen snel opkomende besef van milieuvervuiling. 

De serie Bedreigde dieren van Anthon Beeke nam het stokje in 1985 
over met 2 postzegels. Op de eerste springt een bruinvis weg uit een 
grafiek met bruinvissen die destijds op de Nederlandse stranden 
aanspoelden. De tweede toont een zwarte zeehond met drie 
rouwranden, als symbool van de zeehondensterfte. De open 
rechterkant wijst de uitweg naar een beter lot.

8 jaar later verscheen Bedreigde vlinders van Irma Boom. De 4 postzegels 
tonen vlindersoorten die bedreigd, uitgestorven dan wel waarneembaar 
waren. Samen stonden ze model voor 75 dagvlindersoorten die in 
Nederland voorkwamen. 

Bedreigde bijen sluit een lange rij postzegeluitgiften die aandacht 
vragen voor de bescherming van milieu en natuur. Dat het thema  
bijna 50 jaar na de eerste serie nog steeds hoog op de agenda staat,  
is veelzeggend.


