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ontdek de wereld van de postzegel

‘Een mooie vitrinekast’ 
Jeremy Jansen ontwerpt vel Delftse tulpenvazenIn volle bloei

Postzegelvel 
200 jaar Mauritshuis

Schaatsen en hockey 
Typisch Nederlandse sporten

Gratis postset 
Fort 
Ellewoutsdijk   

bij je bestelling
vanaf € 20,-

Gratis zilveren 
postzegel 
Nederlandse 
treinen
bij je bestelling
vanaf € 75,-



Prachtige 
cadeaus
Speciaal voor Collect-lezers

Gratis postset Fort Ellewoutsdijk
bij je bestelling vanaf € 20,-*

Gratis zilveren postzegel Nederlandse 
treinen - No. 3737 Jumbo
bij je bestelling vanaf € 75,-*

Fort Ellewoutsdijk is een oud verdedigingswerk aan de Westerschelde 
in Zeeland. Tegenwoordig waakt Natuurmonumenten over  
de ecologische rijkdom in en rond het oude fort. Illustrator Michelle 
Dujardin legde de flora en fauna aldaar vast in een sfeervolle postset. 
Je ontvangt een ongestempeld postzegelvel en 3 unieke kaarten 
cadeau bij je bestelling vanaf € 20,- uit deze Collect. De set is los 
verkrijgbaar à € 4,95 (bestelnummer: zie pagina 34).

Over het fort verscheen ook een postzegelvel in de serie  
Beleef de natuur (zie pag. 10).

De zilveren postzegels staan dit jaar volledig in het teken van treinen. 
De eerste in de 4-delige serie is een eerbetoon aan de No. 3737 
Jumbo, een van de succesvolste Nederlandse stoomlocomotieven. 
Zijn stoere bijaam dankte hij aan zijn imposante verschijning en 
trekkracht. In 1958 werd hij als laatste stoomtrein buiten dienst 
gesteld. Ontwerper Frank Janse vereeuwigde het gevaarte op een 
prachtige zilveren postzegel, verpakt in een luxe passe-partoutom-
slag. De set is ook los verkrijgbaar à € 25,- (bestelnummer zie pag. 31).
 

op=op

Profiteer nu van deze cadeaus en bestel snel!
*Uit Collect 110 kun je online, telefonisch of schriftelijk bestellen. 
De voorwaarden voor de cadeau-actie zijn aangepast. Je ontvangt 
de postset als gratis premium bij je bestelling vanuit Collect vanaf 
€ 20,- (was € 15,-). Als je uiterlijk 3 mei 2022 voor € 75,- of meer bestelt, 
krijg je ook de zilveren postzegel Nederlandse treinen - No. 3737 
Jumbo geheel gratis thuisgestuurd. Je ontvangt deze cadeaus 
alleen bij je eerste bestelling uit Collect 110. Actievoorwaarden  
op postnl.nl.

Zo bestel je uit Collect:
- via de online winkel op www.postnl.nl/collect
- met de bestelkaart van Collect
- telefonisch, onze klantenservice is bereikbaar op werkdagen 

van 8.00 - 17.00 uur op 088 868 99 00



Volgende keer in Collect* o.a.:
Typisch Nederlands - wielrennen en zeilen, het Vrouwtje  
van Stavoren en Beleef de natuur - Sint-Pietersberg. 
*Collect 111 verschijnt in de week van 13 juni.

Blijf op de hoogte van het laatste postzegel-
nieuws. Meld je aan voor de nieuwsbrief 
via www.postnl.nl/collect-nieuwsbrief.
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Mauritshuis zegt ‘t met bloemen 
Voor het 200-jarig bestaan van het Mauritshuis ontwierp Maud 
van Rossum een postzegelvel met details van bloemstillevens

Nieuwe uitgiften
Typisch Nederlands - schaatsen en hockey 

Profiel 
Ontwerper Jeremy Jansen dook in de geschiedenis van  
de Delftse tulpenvazen; het resultaat: ‘een mooie vitrinekast’

Nieuwe uitgiften
Beleef de natuur - Fort Ellewoutsdijk en Nieuwkoopse Plassen 

Varia
Collect Club Nieuwsbrief

Prikbord
De mooiste postzegels van 2021
Polen wint PostEurop-competitie 
Opbrengst Kinderpostzegelactie
Collect op milieuvriendelijk papier
Nieuwe uitgiften in serie Oersoorten
Nieuwe iconen in Collect

Persoonlijke producten
Bloutrain en Thalys 
Jaar van de Tijger
Kijk op Nederland - Groningen, Friesland, Drenthe

Beurzen

Vraag het de expert 
Gerard van Opzeeland van Koninklijke Joh. Enschede legt uit 
hoe de perforaties rond de postzegels worden aangebracht. 

Mijn postzegel en ik 
Piet van de Voorde uit Oost-Souburg verzamelt postzegels  
met koeien.

Puzzel

Shop

Assortiment

Reis door de tijd
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Vrienden 
onder elkaar
Collect heeft een trouwe schare lezers 
die vooral één ding met elkaar delen: 
hun passie voor postzegels verzamelen. 
Dat schept een band. Een band van 
postzegelvrienden onder elkaar.  
En omdat vrienden elkaar tutoyeren, 
doen we dat voortaan ook in Collect.  
Uit onderzoek onder lezers blijkt dat 
bijna niemand daar bezwaar tegen heeft. 
Dus wat mij betreft: zeg maar Stephan!

Nu we toch ‘onder elkaar’ zijn, maak ik je 
graag attent op een van mijn favoriete 
PostNL-uitgiften in 2022: de serie Typisch 
Nederlands (zie pagina 6-7). In de keuze  
van de 5 sporten op de postzegels heb  
ik zelf een hand gehad. Of beter gezegd: 
mijn dochter. Toen mijn collega Sacha 
van Hoorn vertelde dat ze bezig was met de nieuwe 
reeks, zei ik tegen haar: “Moet daar geen hockey bij?” Hockey  
is hier een populaire sport. We spelen op Olympisch niveau en 
wonnen diverse wereldtitels. Ik toonde haar trots een foto van 
mijn dochter die op het hoogste hockeyniveau speelt. Zij heeft 
dus een beetje model gestaan voor het ‘hockeyvel’.

Speciaal trots ben ik ook op het postzegelvel over het 200-jarig 
bestaan van museum het Mauritshuis. Niet alleen op het fleurige 
ontwerp van Maud van Rossum. Maar ook op de fijne samenwerking 
bij de promotiecampagne. Ik ben ervan overtuigd dat het prachtige 
vel een groot succes wordt. Het verdient het.

Ik wens u, sorry: je veel lees-, kijk- en verzamelplezier toe!

Stephan van den Eijnden
Directeur Commercie Mail Nederland
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Wereldberoemd museum viert 200-jarig bestaan

Mauritshuis zegt ‘t met bloemen
Het Mauritshuis bestaat in 2022 op de kop af 200 jaar. Het vermaarde kunstmuseum bij het Haagse 

Binnenhof viert deze belangrijke mijlpaal met In volle bloei, een spectaculaire expositie van  

17e eeuwse bloemstillevens. Ook verscheen er een uitbundig postzegelvel met postzegels  

van details uit de geëxposeerde schilderijen. 

Meteen enthousiast
Iedereen bij het Mauritshuis die het 
postzegelvel al heeft gezien loopt wég  
met het ontwerp van Maud van Rossum  
uit Amsterdam. “Bij de eerste aanblik van  
de concept- ontwerpen waren we meteen 
zeer enthousiast”, aldus Boris de Munnick 
(1965), coördinator pers & publiciteit.  
En dat zegt veel, want in het museum is  
men dagelijks omringd met topkunst. Ook 
De Munnick is wel wat gewend als het om 
cultuur en historie gaat. Hij werkt(e) voor 
enkele van Nederlands belangrijkste  
musea en kunstveilinghuizen, waaronder 
het Rijksmuseum, Openluchtmuseum, 
Scheepvaartmuseum, Nederlands 
Fotomuseum en veilinghuis Christie’s. 

De Munnick is van huis uit historicus, met een 
grote interesse in kunst. “Maar in dienst bij 
Christie’s vond ik destijds mijn ware roeping: 
vertéllen over geschiedenis en kunst. Voor 
mij niks leukers dan dat. In deze onderwerpen 
verdiep ik me graag en ik deel ze ook graag 
met anderen. Fictieboeken lees ik nooit. 
Non-fictie is minstens zo adembenemend 
en ook nog eens echt gebeurd!” 

Tot de wereldtop
Dat hij dagelijks mag rondlopen in het 
voormalige 17e eeuwse stadspaleis van 
Johan Maurits (1604-1679), gouverneur van 
Nederlands-Brazilië, ervaart De Munnick als 
een voorrecht. “Het Mauritshuis heeft nog 
steeds de intieme sfeer van een woonhuis. 

Het moet 
spetteren, 
kom maar op!”

4 21 februari 2022



Maar in dit relatief kleine gebouw hangt wel 
kunst van internationaal topniveau. Wat 
sfeer, uitstraling en niveau van collectie en 
wetenschappelijk onderzoek betreft behoort 
het Mauritshuis tot de wereldtop. En we 
hebben natuurlijk het Meisje met de parel 
van Vermeer. Het icoon van het museum.” 

Persoonlijk heeft de communicatiespecialist 
iets speciaals met Portret van een oude man 
van Rembrandt uit 1667. “Mijn absolute 
favoriet. Hij is dan op het hoogtepunt van 
zijn kunnen. Ik kan er elke keer weer 
bewonderend naar kijken. Het Mauritshuis 
kocht dit meesterwerk in 1999 voor  
32 miljoen gulden, zo’n 14,5 miljoen euro.  
Een enorm hoog bedrag, vonden velen toen. 
Maar het is nu vele malen meer waard.”

200 jaar bron van inspiratie
Sinds 1822 is het oude stadspaleis in 
gebruik als rijksmuseum. Het toont 
topwerken van meesters als Rembrandt, 
Vermeer, Hals, Van Ruisdael, Rubens en 
Steen. Het 200-jarig bestaan wordt 
uitbundig gevierd met (onder meer) een 
grootscheepse expositie van prachtige  
17e eeuwse bloemstillevens. “Bloemen zijn 
feestelijk en inspirerend. Het bloementhema 
sluit dus ook heel goed aan op onze jubileum-
slogan: Mauritshuis 200 jaar bron van 
inspiratie.”

Opvallend veel vrouwen
In de expositie hangen ook schilderijen van 
vrouwen, zo’n 30 procent van de getoonde 
werken. Rachel Ruysch, Maria van Oosterwijck, 
Judith Leyster, Clara Peeters, Michaelina 
Wautier en Maria Sybilla Merian waren 
beroemde namen in hun tijd. Boris de 
Munnick: “Vooral met bloemstillevens 
waren enkele vrouwelijke schilders heel 
succesvol in de 17e eeuw. Sommigen 
hadden zelfs een eigen atelier. Dat was  
toen uitzonderlijk.” 

‘Ja, dit is ‘t!’
De oude schilderijen inspireren nog steeds, 
vindt De Munnick. “Dat zie je ook aan het 
prachtige postzegelvel van Maud van 
Rossum. Bij het ontwerp had zij volledig  
de vrije hand. Het enige wat we vroegen 
was: laat je inspireren door het thema en  

de collectie en doe er wat feestelijks mee. 
Maak iets spannends, iets nieuws. Het moet 
spetteren, kom maar op! En dat was niet 
tegen dovemansoren gezegd. Toen we  
het resultaat zagen, had iedereen meteen 
zoiets van: Ja, dit is het! We wisten meteen 
dat ze op de goede weg zat.” 

Prijs per postzegelvel (6 verschillende 
postzegels, waarde 1 Nederland): € 5,76.

Kijk voor het bestelnummer op pagina 23.  
Of bestel direct op www.postnl.nl/collect.

Technische gegevens 
36 x 25 mm 
108 x 150 mm
normaal met fosforopdruk
gegomd 
offset
cyaan, magenta, geel en zwart
95.000 vellen
vel van 6 postzegels in 6 verschillende ontwerpen
Maud van Rossum, Amsterdam
Mauritshuis, Den Haag
Marc Gijzen, Voorburg
Koninklijke Joh. Enschedé B.V., Haarlem

Postzegelformaat
Velformaat

Papier
Gomming

Druktechniek
Drukkleuren

Oplage
Verschijningsvorm

Ontwerp 
Fotografie 

Lithografie 
Drukkerij

Uniek overzicht 
Hollandse 
bloemstillevens
De jubileumexpositie In volle bloei  
(10 februari t/m 6 juni) biedt een uniek 
overzicht van Hollandse bloemstillevens 
uit de 17e en 18e eeuw: 30 schilderijen 
en 20 tekeningen. De werken van Jacob 
de Gheyn II, Ambrosius Bosschaert  
de Oude, Jan Brueghel de Oude en 
Balthasar van der Ast zijn ook te zien  
op het postzegelvel. 

‘Fris, eigentijds 
postzegelvel’
Het postzegelvel toont 6 verschillende 
postzegels met details van bloem stil-
levens die ook in de expositie zijn te zien. 
De bloemen staan in een wit decor.  
De zwarte velrand verbindt de afzon- 
 derlijke kunstwerken en biedt een mooi 
contrast met de lichte postzegels. Zelf 
zegt Maud van Rossum daarover: “Zo is 
het een fris, eigentijds postzegelvel 
geworden. Er is iets nieuws ontstaan, 
mede doordat de bloemen de postzegels 
van alle kanten binnenkomen.”

5Nieuwe uitgiften



Meer dan 10 miljoen sporters
Dat Nederlanders dol zijn op sport, blijkt 
alleen al uit het feit dat meer dan 10 miljoen 
landgenoten wekelijks actief zijn op 
bijvoorbeeld het sportveld, de sportfiets, 
het water, het wandelpad en in het 
zwembad of de sporthal. De samenstellers 
van de serie Typisch Nederlands hadden 
dan ook een hele kluif aan de selectie van 
de sporten die onze sportcultuur moesten 
representeren op de 5 postzegelvellen die 
dit jaar uitkomen. 

Kiezen tussen oud-Hollands of populair
Het ontwerpteam van Total Design (Claire 
Bedon en Edwin van Praet) trechterde dat 
selectieproces tot 2 themakeuzes: een parade 
van traditionele oud-Hollandse sporten, 
zoals klootschieten, kaatsen of fierljeppen 

(polsstokverspringen). Of gewoon alom 
geliefde en beoefende sporten, die 
verbonden zijn met onze cultuur en  
het water en waarin we internationaal heel 
succesvol zijn. De keuze viel uiteindelijk op: 
schaatsen, hockey, wielrennen, zeilen en 
– hoe kan het anders – voetbal. Elk vel toont 
6 gelijke postzegels van de betreffende sport.

Illustratieve beeldtaal
Ook het ontwerpproces was een zoektocht. 
Vooral naar de ideale ontwerpstijl: 
fotografisch, grafisch, illustratief en 
combinaties ervan. Uiteindelijk kwamen 
Bedon en Van Praet tot een gestileerde 
illustratieve beeldtaal met een sporter in  
de hoofdrol tegen de achtergrond van  
een lijnenspel dat de betreffende sport 
symboliseert. Bedon: “Tijdens onze 
presentatie reageerde PostNL enthousiast 
op dit herkenbare lijnenspel, in combinatie 
met een illustratieve aanpak van de sporters.” 

Diversiteit ook belangrijk 
Elk vel wordt gedomineerd door een 
overheersende achtergrondkleur waartegen 
de verzadigde contrastkleuren van  
de sporters fel afsteken. Het thema Typisch 
Nederlands zien we terug in de kleurkeuze. 
Edwin van Praet: “De kleuren van de Neder - 
landse vlag keren in alle 5 uitgiften van dit 

jaar terug: eerst rood, dan wit, dan blauw en 
tot slot 2 soorten oranje. Ook diversiteit was 
een belangrijk uitgangspunt. De serie toont 
2 vrouwelijke sporters, 2 mannelijke en  
1 ‘neutrale’ sporter, de schaatser. De kleuren 
zijn ook gebruikt om de sporters neutraal en 
onherkenbaar weer te geven.”

Heen en weer kaatsen
Het eindbeeld is zonder meer strak en 
minimalistisch te noemen. En dat was ook 
precies de bedoeling. “De dynamiek en 
beweging zijn de essentie”, aldus Van Praet. 
“Ogen, neus en mond ontbreken in  
het gezicht, ook om te voorkomen dat  
je een relatie legt met een bepaalde 
kampioen. De houding en detaillering van 
de afgebeelde sporters moeten natuurlijk 
wel goed kloppen met de werkelijkheid. 
Claire en ik hebben de illustraties steeds 
heen en weer gekaatst en elkaar verbeterd 
en aangevuld tot de houding en detaillering 
perfect waren. Tot je blij bent en het gevoel 
hebt: dit is het.”

Prijs per postzegelvel: € 5,76. 
Een jaarabonnement op de 2022-serie kost 
€ 28,80 (5 vellen inclusief bewaarmap).

Kijk voor bestelnummers op pagina 22. 
Of bestel direct op www.postnl.nl/collect.

Typisch Nederlands: 
schaatsen en hockey
Hoe verschillend we ook zijn en denken in Nederland, één ding brengt ons allemaal bij elkaar: 

onze liefde voor de sport, onze favoriete hobby. Vandaar dat de serie Typisch Nederlands dit jaar 

volledig is gewijd aan dit populaire onderwerp, waar bijna iedereen wel wat mee heeft. Schaatsen 

en hockey gaan als eerste uit de startblokken. Andere populaire sporten volgen verderop dit jaar.

De dynamiek 
en beweging zijn 
de essentie.”

6 3 januari en 21 maart 2022



‘Krijgen we een 
Elfstedentocht?’
Als er 1 sport ‘typisch Nederlands’ is, 
dan is het wel schaatsen. De schaats-
bond KNSB telt 35.000 leden, maar  
het werkelijke aantal schaatsers is vele 
malen hoger. Het hoeft hier maar even 
te vriezen, of duizenden Nederlanders 
halen hoopvol de ijzers uit het vet.  
En als de vorst wat langer doorzet,  
klinkt steevast de vraag: krijgen we  
een Elfstedentocht? Schaatsen doen 
we hier al eeuwen. De schaatsgekte 
barstte hier pas écht goed los met  
de successen van Ard Schenk en Kees 
Verkerk in de jaren 60 en 70. Sindsdien 
levert Nederland aan de lopende band 
kampioenen af op de grote schaats-
toernooien. Sven Kramer, Thomas Krol , 
Kjeld Nuis, Ireen Wüst, Irene Schouten, 
Patrick Roest en Suzanne Schulting zijn 
schaatscracks van nu.

Het begon 
hier met kolf
Kolf was eeuwenlang de populairste 
sport van Nederland. Met een stok 
tegen een bal slaan, en wie de meeste 
doelpunten maakte, won. Kolf is nu een 
marginale sport. Het moderne hockey 
hebben we te danken aan sportpionier 
Pim Mulier (1865-1954), die deze sport 
hier eind 19e eeuw ‘importeerde’ vanuit 
Engeland. In 1928 kreeg de sport 
definitief vaste grond toen het 
nationaal herenteam de finale haalde 
van de Olympische Spelen van 1928.  
Na voetbal is hockey onze grootste 
teamsport, met 240.000 beoefenaars. 
Onze topclubs en nationale teams 
behoren sinds jaar en dag tot de 
wereldtop, zowel bij de mannen als  
de vrouwen.

Technische gegevens 
30 x 40 mm 
170 x 122 mm
normaal met fosforopdruk
gegomd 
offset
cyaan, magenta, geel, zwart en oranje
75.000 vellen
vel van 6 postzegels in 6 gelijke ontwerpen
Edwin van Praet en Claire Bedon (Total Design), Amsterdam
Cartor Security Printers, Meaucé-La Loupe, Frankrijk

Postzegelformaat
Velformaat

Papier
Gomming

Druktechniek
Drukkleuren

Oplage
Verschijningsvorm

Ontwerp 
Drukkerij

7Nieuwe uitgiften 



Interessante puzzel
Voor de eer van het ontwerpen van een heus 
postzegelvel zette de Amsterdamse 
grafisch ontwerper zijn aanvankelijke 
scepsis over het onderwerp graag opzij. 
“Want postzegels maken, dat is toch  
de wens van iedere ontwerper. In elk geval 
van mij. Het is eervol en stelt je voor 
bijzondere uitdagingen. Je moet op  
heel klein formaat communiceren, bent 
beperkt door de specifieke eisen aan 
postzegels en hebt niet alle vrijheid.  
Binnen deze interessante puzzel probeer  
ik vervolgens mijn eigen vrijheid te creëren. 
Die opgave vind ik super interessant.”

Een soort gidsje
Jansen windt er geen doekjes om: de 
opzichtige oude vazen zijn zeker zijn smaak 
niet. “Maar door het verhaal en de historie 
kan het thema toch fantastisch zijn. Ik heb 
in de loop der jaren geleerd om op die 
manier naar onderwerpen te kijken en  
van daaruit oplossingen te bedenken. Over 
Delftse tulpenvazen wist ik niets. Ik moest 
echt in de boeken duiken om er meer over 
te weten te komen.” Voor de afbeeldingen 
op de postzegels selecteerde de ontwerper 
uitsluitend tulpenvazen die in Nederlandse 
musea zijn te zien. De namen van de musea 
staan vermeld in de velrand. “Als je wilt kun 

je de afgebeelde vazen dus in het echt 
bekijken. Zo wordt het postzegelvel ook  
een soort gidsje.” 

Geen kunstenaar
De opgave van het postzegelvel paste heel 
goed bij Jeremy Jansens visie op ontwerpen. 
Als kind al maakte hij het liefst ‘praktische’ 
dingen. Geld om winkeltje mee te spelen 
bijvoorbeeld. “Functionele dingen die echt 
worden gebruikt en door handen gaan, 
zoals boeken en postzegels. Ik heb een 
praktische toepassing nodig om tot 
oplossingen te komen. Het doel is leidend. 
Ik ben nuchter en praktisch ingesteld.  
Voel me ook geen kunstenaar.”

Oplossingen. Het woord klinkt vaker uit 
Jeremy’s mond. Het puzzelen naar 
oplossingen voor de specifieke uitdagingen 
en beperkingen van de opdracht is de motor 
van zijn creativiteit. Het budget is vaak zo’n 
beperking. “Vooral bij boekontwerpen is  
het vaak zelfs leidend. Als je veel dingen 
moet weglaten kom je vaak tot inventieve 
oplossingen met een mooie dynamiek.  
Heel divers en afwisselend.”

Balans op alle niveaus
Bij het postzegelvel waren het vooral de kleine 
afmetingen en specifieke eisen die Jeremy’s 

creativiteit in de hoogste versnelling zetten. 
In zijn ontwerp zocht hij gevoelsmatig naar 
balans, rust en spanning op alle niveaus.  
Hij vloog de opgave aan alsof het een puzzel 
was, bestaande uit een groot vlak met 
kleinere vlakjes. Om de lange vormen van  
de hoge tulpenvazen te accentueren, koos hij 
voor een verticaal postzegelvel met staande 
postzegels en (deels) verticale typografie. 

Door een uitgekiende afwisseling van grote 
en kleine afbeeldingen (op sommige 
postzegels staan zelfs 4 vazen) en grote en 
kleine herhalingen van dezelfde afbeeldingen, 
verkreeg Jansen het ritme en de subtiele 
balans van rust en levendigheid waarnaar 
hij op zoek was. “Ik heb dagen zitten schuiven 
voordat ik voor mijn gevoel de juiste 
verhoudingen had.” Het zorgvuldig 
gedoseerde kleurgebruik ontleende hij  
aan de kleuren van de vazen. De vier musea 
waarin de vazen zijn te zien, hebben ook 
hun eigen achtergrondkleur. “Het resultaat 
heeft wel wat weg van een vitrinekast.  
Een mooie vitrinekast.”

Prijs per postzegelvel (6 verschillende 
postzegels): € 5,76.

Kijk voor het bestelnummer op pagina 24. 
Of bestel direct op www.postnl.nl/collect.

Delftse tulpenvazen brengen het beste in Jeremy Jansen boven

‘Een mooie vitrinekast’
Toen Jeremy Jansen werd gevraagd het postzegelvel Delftse tulpenvazen te ontwerpen, ging er 

beslist geen lampje branden. “Ik had er eerlijk gezegd nooit van gehoord”, blikt hij terug op dat 

moment. “Maar dat gebeurt meer. Sommige onderwerpen schrikken eerst zelfs af, omdat je er 

helemaal niks mee hebt. Maar als je je erin gaat verdiepen, komt de interesse vanzelf. Zo ook hier.”

8 21 maart 2022



De rage van 
de Delftse 
tulpenvazen
Aan het einde van de 17e eeuw was 
Delft het centrum van de Europese 
aardewerkindustrie. Aangemoedigd 
door het succes kwamen de Delftse 
plateelbakkers met steeds gedurfdere 
vaasontwerpen. Maria Stuart  
(1662-1695), echtgenote van koning-
stadhouder Willem III (1650-1702),  
was een grote fan van extravagante 
Delfts blauwe bloemenvazen met 
tuiten, waarin tulpen en andere verse 
bloemen werden gestoken. Sommige 
tulpenvazen waren meer dan manshoog. 
Ze werden bloempiramides genoemd. 
Met haar passie voor dit virtuoze 
aardewerk ontketende Maria een rage 
onder de internationale adel, die na 
haar dood ook weer snel overwaaide.

Wie is Jeremy Jansen?
Geboren en getogen in Utrecht werkt Jeremy Jansen (1980) tegenwoordig als 
zelfstandig grafisch ontwerper in Amsterdam. Hij ontwerpt boeken, drukwerk, 
huisstijlen, bewegwijzeringen en tentoonstellingen voor bedrijven, uitgevers en 
culturele instellingen. Het vak leerde hij aan de ArtEZ hogeschool voor de kunsten 
en in de masteropleiding grafisch ontwerpen en typografie aan de Werkplaats 
 Typografie in Arnhem. Naast zijn ontwerpwerk geeft hij ook les aan de ArtEZ 
hogeschool voor de kunsten. Zijn boekontwerpen zijn diverse keren bekroond, 
onder meer als Best Verzorgde Boek en Best Book Design From All Over The World.

Ik heb dagen 
zitten schuiven.” 

Technische gegevens 
25 x 36 mm 
75 x 144 mm
normaal met fosforopdruk
gegomd 
offset, glans vernis
cyaan, magenta, geel, zwart, blauw en oranje
91.000 vellen
vel van 6 postzegels in 6 verschillende ontwerpen
Jeremy Jansen, Amsterdam
Marc Gijzen, Voorburg
Koninklijke Joh. Enschedé B.V., Haarlem

Postzegelformaat
Velformaat

Papier
Gomming

Druktechniek
Drukkleuren

Oplage
Verschijningsvorm

Ontwerp  
Lithografie 

Drukkerij

Foto: Sanne van den Elzen
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Fort Ellewoutsdijk
Wie door de Westerscheldetunnel rijdt, 
komt er vlak langs: Fort Ellewoutsdijk op  
het zuidelijkste punt van Zuid-Beveland.  
Het verdedigingswerk werd in 1839 gebouwd 
om eventueel vijandelijke scheepvaart op 
de Westerschelde in de gaten te houden. 
Rondom wemelt het van de waardevolle 
fauna en flora, waaronder zwartkopmeeu-
wen, bonte strandlopers, rosse grutto’s, 
zilverplevieren, steurgarnalen, zeehonden 
en zeesterren. Om die natuurwaarden  
te bewaken, worden het bouwwerk en 
omliggende gebied beheerd door 
 Natuurmonumenten.

Nieuwkoopse Plassen
Het natuurgebied Nieuwkoopse Plassen  
bij Alphen aan den Rijn meet circa 1.400 
hectaren. Het bestaat uit veenplassen, 
moeras(bos), watergangen, landjes, 
rietvelden en het schilderachtige riviertje 
De Meije. De plassen werden eeuwen 
geleden uitgegraven voor de turfwinning. 
De serene omgeving is vereeuwigd op 
menig schilderij uit de Haagse School.  
En nog steeds is Nieuwkoop een echt 
kunstenaarsdorp. Het natuurgebied wordt 
bevolkt door bijzondere planten en dieren, 
zoals de zwarte stern, echte koekoeksbloem, 
kleine modderkruiper, wateraardbei, 
krabbenscheer en roerdomp.

In hun natuurlijke omgeving
Ontwerper Frank Janse (1967) heeft op  
elk van de 2 postzegelvellen 10 markante 
bewoners van deze gebieden afgebeeld in 
hun natuurlijke omgeving. Daar bovenop 
plaatste hij een extra grafische laag met  
nog meer beelden van dieren en planten  
uit de natuurgebieden, die de postzegels  
met elkaar verbinden. De sfeer van de 
postzegelvellen sluit aan op het jaargetijde 
waarin ze uitkomen. Janse: “Op het vel  
Fort Ellewoutsdijk zie je bijvoorbeeld  
het helle Zeeuwse licht dat de kou extra 
benadrukt. Ik heb niets hoeven aandikken.” 

Prijs per postzegelvel: € 9,60. De volledige 
2022-reeks kost € 38,40 (4 vellen inclusief 
bewaarmap).

Kijk voor bestelnummers op pagina 20-21. 
Of bestel direct op www.postnl.nl/collect.

Beleef de natuur 

Fort Ellewoutsdijk en 
Nieuwkoopse Plassen
De serie Beleef de natuur belicht sinds vorig jaar de mooiste 

natuurgebieden van Nederland. In het eerste kwartaal van 2022 

neemt ontwerper en natuurliefhebber Frank Janse ons met  

2 postzegelvellen mee op ontdekkingstocht op twee bijzondere, 

maar totaal verschillende plekken in Zeeland en Zuid-Holland. 

Technische gegevens 
40 x 30 mm 
122 x 170 mm
normaal met fosforopdruk
zelfklevend 
offset
cyaan, magenta, geel en zwart
285.000 vellen
vel van 10 postzegels in 10 verschillende ontwerpen
Frank Janse, Gouda
Buiten-Beeld
Cartor Security Printers, Meaucé-La Loupe, Frankrijk

Postzegelformaat
Velformaat

Papier
Gomming

Druktechniek
Drukkleuren

Oplage
Verschijningsvorm

Ontwerp  
Fotografie 

Drukkerij

10 3 januari en 21 februari 2022 Nieuwe uitgiften 



Meteen op de hoogte van nieuwe uitgiften
De Collect Club Nieuwsbrief is een welkome 
aanvulling op Collect. In het magazine lees 
je vooral over lopende nieuwe uitgiften en 
interessante verhalen en achtergronden. 
De nieuwsbrief praat je tussentijds bij over 
het allerlaatste postzegelnieuws. Zodra  
een nieuwe uitgifte van een postzegel, 
postzegelserie of ander product op de 
agenda staat, verneem je dat meteen.  
Zo houd je de vinger aan de pols en kun je  
je favoriete producten meteen bestellen 
zodra ze uitkomen.

Tijdig in huis
De nieuwsbrief voorziet in een grote 
behoefte van Collect-lezers aan actueel 
uitgiftenieuws, blijkt uit onderzoek onder 
onze postzegelklanten. Nieuwe uitgiften 
waarover ze lezen in de nieuwsbrief 
bestellen ze vaak direct in de webshop. 
Mede hierdoor zijn sommige populaire 
series in een mum van tijd uitverkocht.  
Maar omdat je als nieuwsbrieflezer als 
eerste op de hoogte bent, heb je je 
bestelling altijd tijdig in huis.

Je zit voortaan bóvenop  
het postzegelnieuws
Meld je aan en je zit voortaan bóvenop  
het postzegelnieuws. Vul je gegevens in op 
postnl.nl/collect-nieuwsbrief. 

De nieuwsbrief ontvang je dan steeds 
automatisch in je mailbox. PostNL gebruikt 
je gegevens alleen voor het versturen van 
de nieuwsbrief. Je privacy is gewaarborgd. 

Blijf op de hoogte met Collect Club Nieuwsbrief

Lees het laatste nieuws als eerste
Wil je geen postzegelnieuwtje meer missen? Meld je dan aan voor de Collect Club Nieuwsbrief.  

Je bent dan steeds als eerste op de hoogte van het laatste postzegelnieuws, nieuwe uitgiften  

en andere actuele ontwikkelingen in postzegelland.

Scan deze QR code om direct 
naar de inschrijfpagina van 
de nieuwsbrief te gaan!
- Open de ingebouwde camera-app op je telefoon of -tablet.
- Richt de camera op de QR-code.
- Tik op de banner die op de telefoon of -tablet wordt weergegeven.
- Volg de instructies op het scherm om het inloggen te voltooien.
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Polen wint opnieuw 
PostEurop-competitie
De internationale postzegelontwerpcompetitie van PostEurop is 
vorig jaar opnieuw gewonnen door Poczta Polska, het Poolse 
staatspostbedrijf. De postzegel met een bedreigde lynx behaalde  
de eerste plaats vóór de inzendingen van Åland en Oekraïne.  
Het thema van de wedstrijd was ‘bedreigde internationale wilde 
diersoorten’. 

Ook in 2020 stuurde Polen de mooiste postzegel in. Maar de jurering 
van de postzegels verliep nu anders dan in voorgaande jaren. Voor 
het eerst mocht ook het publiek online meestemmen over de 
winnaars. De inzending van PostNL (Bedreigde bijen) viel buiten  
de prijzen. Het PostEurop-thema van 2022 is ‘Verhalen & Mythen’. 

Kinderpostzegels brengen 
€ 8,5 miljoen op 
Ondanks de coronabeperkingen bracht de 73ste editie van de Kinderpostzegelactie in 
2021 jaar € 8,5 miljoen op. Dat is € 1 miljoen meer dan in het jaar ervoor. Aan de actieweek 
deden 125.000 basisschoolleerlingen mee. Zij verkochten online en aan de deur 
kinderpostzegels en andere producten. Cabaretier Jochem Myjer plaatste op  
28 september de eerste bestelling. Van de postzegelvellen met de striphelden  
Tom Poes en heer Bommel werden maar liefst 1,1 miljoen exemplaren verkocht.

De mooiste van 2021
Het Kinderpostzegelvel met figuren uit de stripreeks Tom Poes is 
verkozen tot het mooiste postzegelvel van 2021. Het ontwerp van 
Ubald Seveke en de illustraties van Tim Artz vielen vorig jaar het 
meeste in de smaak bij de lezers van Collect. Koningin Máxima 50 jaar 
(ontwerp: Maud van Rossum) eindigde als tweede en Innovatief 
Nederland (CVIII Ontwerpers) als derde. Onder de inzenders zijn  
5 Engelse Jaarboeken Nederlandse postzegels 2021, 5 zilveren 
postzegels Rien Poortvliet, 5 postzegelmapjes Oude postroutes  
en 10 postsets Weidevogels verloot.
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Nieuwe iconen in Collect
In Collect-magazine vind je nieuwe iconen die je de weg wijzen naar de webshop van Collect Club 
en de nieuwsbrief. 

Collect op milieuvriendelijk papier 
Vanaf het komende nummer wordt Collect gedrukt op milieuvriendelijk papier en verpakt in afbreekbare folie.  
Deze duurzame vernieuwing valt samen met de keuze voor een nieuwe drukker: EMP grafimedia. Collect wordt 
voortaan gedrukt op hoogwaardig ArtiPress Silk-papier met het PEFC-keurmerk. Dit internationale keurmerk 
 garandeert dat het papier wordt gemaakt van hout uit duurzaam beheerd bos. De verpakking is van biologisch 
afbreekbare PLA-biofolie.

Nieuwe 
uitgiften 
in serie 
Oersoorten
In juni en september verschijnen 2 nieuwe persoonlijke 
postzegelvellen in de serie Oersoorten. Abonnees van Collect 
Club-producten krijgen de vellen automatisch thuisgestuurd, 
als exclusief abonneegeschenk. De serie loopt van 2021 tot  
en met 2023. Elk jaar komen er 2 nieuwe vellen uit.

De serie Oersoorten toont inheemse planten en dieren die al 
eeuwenlang in ons land voorkomen. Op de postzegels in juni 
zijn dat de wolf, het everzwijn en het edelhert. In september 
staan de waterdieren in de schijnwerpers met de aalscholver, 
snoek en otter.

Heb je een abonnement? Of sluit je dit jaar nog een abonnement 
af? Dan krijg je nog 4 prachtige postzegelvellen uit deze 
unieke serie van ons cadeau. Helemaal gratis, zonder enige 
verplichting. De serie is een exclusief geschenk voor Collect 
Club-abonnees en is dus niet los te koop.

En deze QR-code verwijst naar de nieuwsbrief die je op de hoogte 
houdt van het laatste postzegelnieuws (zie pagina 11). Abonneren  
op de nieuwsbrief doe je via www.postnl.nl/collect-nieuwsbrief. 

Als je dit icoontje ziet, weet je dat er in de 
Collect Club-webshop meer interessante 
info over een uitgifte te vinden is. 
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De Bloutrain (ook bekend als Bloutrein) biedt de reiziger een zeer 
luxe treinreis van Kaapstad naar Pretoria en het Kruger National 
Park. De coupés hebben zelfs een eigen badkamer met ligbad. 
Vandaar de bijnaam ‘vijfsterrenhotel op wielen’. Het traject 
Kaapstad-Pretoria duurt ruim 30 uur. De naam Bloutrain is  
ontleend aan de blauwe kleur van de treinstellen.

Bij de Thalys is het vooral de korte reistijd die telt. De hogesnelheidstrein 
brengt je met een snelheid tot ruim 300 km per uur in nog geen 3,5 uur 
van Amsterdam via Brussel naar Parijs of Disneyland Paris. Er zijn 
ook treindiensten van Dortmund via Keulen en Brussel naar  
de Franse hoofdstad.   

Een postzegelvel met 5 postzegels (waarde 1 internationaal) kost  
€ 7,75. In juni verschijnen de laatste 2 uitgiften in deze serie. In totaal 
zijn er dan 25 uitgiften van verschillende treintrajecten uitgebracht. 
Een abonnement afsluiten is niet meer mogelijk.

Kijk voor bestelnummers op pagina 28. 
Of bestel direct op www.postnl.nl/collect.

Serie postzegelvellen Treinen & Trajecten

Bloutrain en Thalys
De serie Treinen & Trajecten trakteert je dit 

kwartaal op twee zeer uiteenlopende trein-

ervaringen in Zuid-Afrika en Europa. 

Jaar van de Tijger
In China leeft men nu in het jaar van de Tijger. Het nieuwjaarsfeest 
werd op 22 februari gevierd. De jaarwisseling betekende ook  
de afsluiting van het jaar van de Os. Het jaar van de Tijger is het  
derde jaar van de 12-jarige cyclus van de Chinese dierenriem. 

PostNL viert het nieuwe Chinese jaar met het postzegelvel 2022  
Jaar van de Tijger. Op de 2 postzegels (internationale post) staat  
een afbeelding van een gestileerde tijger. Eerder verscheen ook  
Jaar van de Os/Tijger, met afbeeldingen van een os en een tijger. 
Prijs per postzegelvel: € 3,10.

Kijk voor bestelnummers op pagina 29. 
Of bestel direct op www.postnl.nl/collect.
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Typerende verkavelingspatronen
Elke provincie heeft een eigen postzegelvel 
met 5 luchtfoto’s van markante punten op 
basis van de thema’s architectuur, bebouwing, 
infrastructuur, natuur en water. De thema’s 
hebben allemaal een eigen kleur. De velrand 
toont een uitvergrote foto van een van de 
luchtfoto’s en een grafische weergave van 
een typerend verkavelingspatroon in de 
betreffende provincie. Met alle postzegel-
vellen naast elkaar is in de verkavelingsvlak-
ken de serietitel Kijk op Nederland zichtbaar.

Wat zien we op de postzegels?
De 5 postzegels van Groningen tonen het 
piepkleine vestingdorp Bourtange uit de 
16e eeuw, een kwelder in de Waddenzee bij 
Hornhuizen, het Groninger Museum in 

Groningen, het waterkunstwerk Natte Ogen 
bij Winschoten en de verbinding tussen  
het Damsterdiep en het Eemskanaal.  
In Friesland vliegen we boven het Ir. D.F. 
Woudagemaal bij Lemmer, Kornwerderzand 
op de Afsluitdijk, het Rif bij Schiermonnikoog, 
het skûtsjesilen bij De Veenhoop en  
de Achmeatoren, een ‘wolkenkrabber’  
in Leeuwarden. En in Drenthe bekijken we 
de LOFAR-supertelescoop bij Exloo, een 
rotonde bij Coevorden, het brinkdorp 
Noord-Sleen, het natuurgebied Bargerveen 
in Veenland en het Hunebedcentrum in 
Borger.

Ode aan het gemaakte landschap
De serie is ontworpen door Huub de Lang 
en Anne Schaufeli van Studio026 in Velp. 

Luchtfotospecialist Karel Tomeï uit 
Eindhoven maakte de luchtfoto’s. “Bij het 
bekijken van de foto’s viel op dat alles in 
Nederland tot op de vierkante meter 
gecultiveerd is”, vertellen de ontwerpers. 
“Dat zie je terug in de verkavelingspatronen 
die je vaak alleen vanuit de lucht kunt zien. 
Dit is echt typerend voor Nederland.  
Het spanningsveld tussen mens en natuur 
vonden we een mooi gegeven om mee 
verder te gaan. De verkavelingspatronen  
op de postzegelvellen zijn onze ode aan  
het gemaakte landschap. De mens die  
het land naar eigen hand zet. “
Prijs per postzegelvel: € 4,80. 

Kijk voor bestelnummers op pagina 29. 
Of bestel direct op www.postnl.nl/collect.

Onze provincies vanuit de lucht in 60 postzegels

Kijk op Nederland
In 2021 reisden we met de serie Historisch Nederland door  

de 12 provincies in vroeger eeuwen aan de hand van oude 

gravures en tekeningen. Dit jaar pakken we het vliegtuig en 

bekijken we hoe ons land er anno 2022 uitziet vanuit de lucht  

in de nieuwe postzegelserie Kijk op Nederland. Groningen, 

Friesland en Drenthe staan als eerste op het programma.

12 postzegelvellen 
met elk 5 postzegels 
Kijk op Nederland omvat 12 postzegel-
vellen met elk 5 postzegels per 
provincie. De hele serie telt in totaal  
60 verschillende postzegels. De eerste  
3 postzegelvellen kwamen uit op  
22 maart. De volgende verschijnen  
14 juni (Overijssel Flevoland, Gelderland), 
13 september (Utrecht, Noord-Holland 
en Zuid-Holland) en 15 november 
(Zeeland, Noord-Brabant en Limburg). 
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Beurspostzegels Oudjaarsbeurs 2021
Ter gelegenheid van de (afgelaste) Oudjaarsbeurs verscheen op  
28 december een postzegelvel van de Goudse ontwerper Sandra 
Smulders met 3 postzegels met afbeeldingen van kleurige houten 
huizen aan de recreatieplas van Houten. Het postzegelvel draagt 
nog de titel Eindejaarsbeurs 2021. Pas na het drukken werd bekend 
dat de nieuwe beurs in Houten geen Eindejaarsbeurs zou heten, zoals 
aanvankelijk de bedoeling was, maar Oudjaarsbeurs. De oorspronkelijke 
Eindejaarsbeurs in Barneveld werd in 2019 voor het laatst gehouden. 
De Oudjaarsbeurs is dus een nieuwe, alternatieve postzegelbeurs 
voor de gestopte Eindejaarsbeurs. Hij wordt op 28 en 29 december 2022 
gehouden in Expo Houten.

Beursagenda 2022
In 2022 staan de volgende grote postzegelbeurzen op het programma:

POSTEX
Datum: vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober 
Locatie: Veluwehal, Nieuwe Markt 6, 3771 CB Barneveld

Oudjaarsbeurs 
Datum: woensdag 28 en donderdag 29 december 
Locatie: Expo Houten, Meidoornkade 24, 3992 AE Houten

Beurspostzegels Hertogpost 2021
Op 16 december kwam PostNL uit met 3 postzegelvellen voor 
Hertogpost 2021. Op de postzegels staan afbeeldingen van de 
Binnendieze, de verzamelnaam voor de eeuwenoude waterlopen 
door het oude centrum van ‘s-Hertogenbosch. De grachtjes zijn nu 
een belangrijke toeristische attractie. Ook deze vellen zijn ontworpen 
door Sandra Smulders.

Prijs per postzegelvel: € 2,88

Kijk voor bestelnummers op pagina 35. 
Of bestel direct op www.postnl.nl/collect.

Beurzen en beurspostzegels
De grote najaarsbeurzen van 2021 gingen nog duidelijk gebukt onder de coronamaatregelen.  

De Oudjaarsbeurs in Houten ging niet door. En Hertogpost in ‘s-Hertogenbosch trok veel minder 

bezoekers dan gebruikelijk. De wel aanwezige bezoekers genoten van een mooi postzegelevenement 

in een verder mager postzegelbeursjaar. De uitgifte van de beurspostzegels ging wel gewoon door. 
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“In onze drukkerij perforeren we gegomde 
postzegels met de zogenaamde kamtechniek. 
Hierbij plaatsen we een U-vormige perforeer-
kam in de perforeermachine. Deze bestaat 
uit kleine ronde staafjes die heel snel op en 
neer bewegen en zo gaatjes in het vel slaan. 

Vervolgens schuift het papier steeds een 
postzegelhoogte op en volgt de volgende 
stans. Voor grote oplagen gebruiken we ook 
wel de scheerperforatietechniek. Hierbij 
worden kleine putjes in het papier gestanst, 
die vervolgens aan de achterzijde worden 
afgeslepen. De randen van deze gaatjes  
zijn iets rafeliger, maar dat zie je alleen met 
een loep.

Wij hebben zo’n 200 kammen klaarliggen 
voor postzegels met uiteenlopende 
afmetingen. Voor afwijkende wensen laten 
we ze ook speciaal maken in Duitsland.  
Zo lieten we voor de postzegelserie  
Mooi Nederland speciale kammen maken 
waarmee de tekst ‘Mooi Nederland’ kon 
worden geperforeerd. 

De afstand tussen de perforatie staafjes 
luistert heel nauw. Standaard is dat 1,5 
millimeter van hart tot hart. In het verleden 
kon dit bij latere herdrukken nog wel eens 
licht afwijken. Fervente filatelisten letten 
daar heel goed op, want voor hen is het  
dan een heel ander product geworden,  
wat invloed kan hebben op de waarde.  
Met de moderne digitale technieken komen 
afwijkingen nauwelijks meer voor. 

Heb je zelf een postzegelvraag voor een 
expert in een volgende Collect? Bijvoor-
beeld hoe je de waarde van postzegels 
bepaalt. Hoe je postzegels het beste kunt 
bewaren. Of een andere vraag? Stuur  
een e-mail met als onderwerp ‘Vraag het  
de expert’ naar collectclub@postnl.nl. 

‘Hoe worden perforaties gemaakt?’
In deze nieuwe rubriek geeft een expert antwoord op vragen van Collect-lezers. Gerard van Opzeeland 

van Koninklijke Joh. Enschede bijt in dit nummer het spits af. Hij legt uit hoe de perforaties rond 

de postzegels worden aangebracht. En waarom dat zo nauw luistert.

De afstand tussen 
perforaties luistert 
heel nauw.”

Expert: Gerard 
van Opzeeland
Gerard van Opzeeland (1962) werkt 
al 42 jaar bij Koninklijke Joh. Enschede 
in Haarlem. Als ordermanager 
regelt hij de bestellingen van A tot Z 
voor de klanten die onder zijn 
hoede vallen. Hoewel de Haarlem-
mer al sinds de jaren 80 met zijn 
neus bovenop het drukproces  
van postzegels staat, heeft  
de verzamelkoorts hem nooit 
aangestoken. “Dat neemt niet weg 
dat ik enorm trots ben op het 
vakwerk dat we hier leveren.”
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‘Een koe, daar gaat ‘t mij om’
Piet van de Voorde (1951) uit Oost-Souburg is een fervent verzamelaar van postzegels waarop koeien 

staan. Een recente aanwinst van de gepensioneerde landmeter was Greta de Koe uit de postzegel-

serie De Fabeltjeskrant. “Weliswaar een pop als koe. Maar toch: een koe. En daar gaat ‘t mij om.” 

Piets interesse voor postzegels werd zo’n 35 jaar geleden gewekt, 
toen hij een ‘rustige’ hobby zocht naast racefietsen. “Op een 
gegeven moment stuitte ik op een postzegel met een koe erop. 
Waarom, weet ik niet, maar het fascineerde me gewoon. 
Sindsdien verzamel ik koeienpostzegels.” Inmiddels bevat het 
verzamelalbum meer dan 500 verschillende exemplaren.  
“Foto’s, illustraties, afbeeldingen van speelgoed waar koeien op 
staan, kerststalletjes met een ezel en koe. Of een koe heel klein  
op de achtergrond... als er een koe op staat, moet ik ‘m hebben.”

Bladerend door het album wijst de Zeeuw op enkele bijzondere 
exemplaren. “Hier, een postzegel uit 2014 met De stier van Paulus 
Potter. Een exemplaar uit Mongolië met een yak. En deze komt uit 
Borneo, met een afbeelding van een waterbuffel. Ik heb ook 
Spaanse postzegels met stieren en postzegels met bizons erop. 
Dat zijn ook runderen. Het is vooral de veelzijdigheid die  
het thema zo boeiend maakt.”

Imiddels is Piet ook verslingerd aan postzegels rond het thema 
Zeeland. “Zo’n 10 jaar geleden kwam ik een postzegel met Michiel 
de Ruyter tegen. Die kwam uit Vlissingen. Sindsdien verzamel ik 
alles wat mee Zeeland te maken heeft. “Bijvoorbeeld postzegels 
met Annie M.G. Schmidt, een Zeeuwse. Of met Zeeuwse 
klederdrachten, zoals mijn opa en oma die droegen.” 

Nieuwe aanwinsten verkrijgt Piet vooral via filatelistenvereniging 
De Zeeuwse Delta, waarvan hij lid is. “Eén keer in de zoveel weken 
ontvang je dan een zogenoemde rondzending. Een kistje met 
postzegelmapjes die binnen de vereniging circuleren. Deze blader 
ik door op interessante exemplaren. De meeste postzegels heb ik 
zo bemachtigd. En verder spit ik Collect door op nieuwe postzegels 
waarmee ik mijn collectie kan aanvullen. Op internet zoek ik niet.” 
Zijn postzegels bewaart hij in albums, gesorteerd per thema en 
per land.

Mijn tip voor andere verzamelaars? 
“Ik zou zeggen: kijk rustig rond, let goed op en vooral: 
word lid van een vereniging. Zo kom je aan de mooiste 
postzegels die je anders nooit was tegengekomen.”  

Het fascineerde 
me gewoon.”

Wil je ook met je collectie in deze rubriek? En heb je ook nog een 
goede verzameltip? Stuur een e-mail naar collectclub@postnl.nl.

18 Mijn postzegel en ik 



Los de filippine op en maak kans op 

Puzzels en kaarten met prachtige schilderijdetails
Vul de goede antwoorden in. Gelijke cijfers zijn gelijke letters. 
Bij juiste invulling lees je in de balk de oplossing.

1 prijsbepaling  
2 een auto besturen 
3 afmeting
4 verbonden met internet
5 poststuk 
6 bezorger van pakjes 
7 verpakkingsmateriaal  
8 ongefrankeerd
9 verrekenpakket
10 opschrift op een brief
11 week- of maandblad
12 airmail
13 plaatsbepaling
14 vaste lezer van een krant
15 mededeling per post

Winnaars Collect 109
De oplossing van de sudoku in Collect 
109 is: 1591. Uit de goede inzendingen 
zijn de volgende 5 winnaars getrokken:   
L.M.R. Bannink, J. Kruiver, Fam. Dekker, 
A. Hagenaars, M.E.A. Sluis-Hetem.

Puzzelprijs 
Onder 5 goede oplossers verloten we 2 puzzels en 3 kaarten-
mappen met details van het prachtige bloemstilleven Vaas met 
bloemen uit 1670 van Jan Davidsz de Heem. Dit schilderij staat 
ook op het postzegelvel 200 jaar Mauritshuis (pagina 4-5).  
Het echte schilderij is te zien tijdens de grote tentoonstelling  
In volle bloei, met bloemstillevens ter viering van het 200-jarig 
bestaan van het museum. De prijzen zijn beschikbaar gesteld 
door het jarige museum.

Ook kans maken? Stuur je oplossing uiterlijk 6 mei naar: 
PostNL Collect Club, Postbus 99170, 4800 NA Breda.

1 11 9 4 7  

2  6

3 15  9 11

4  7 2 5

5 9  5 11

6 10 13 16  

7 8  4

8 8 13  11 4

9 4 5  10 13 3 4 12

10  16 4 5

11 11 6 16 12  7 15 11

12 1 3 14  11 11

13 1 13 14 9 11  

14 9 10 13 2  5

15 10 4 7  15
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Postzegelvel 
Beleef de natuur - Fort Ellewoutsdijk
Zelfklevend
€ 9,60
Bestelnummer 420162

Beleef de natuur - Fort Ellewoutsdijk
3 januari 2022

Postzegelmapje nr. 644a 
Beleef de natuur - 
Fort Ellewoutsdijk
€ 6,81
Bestelnummer 420180

Postzegelmapje nr. 644b 
Beleef de natuur - 
Fort Ellewoutsdijk
€ 4,89
Bestelnummer 420181

Eerstedagenvelop nr. 836a  
Beleef de natuur - Fort Ellewoutsdijk 
€ 9,03
Bestelnummer 420150

Eerstedagenvelop nr. 836b  
Beleef de natuur - Fort Ellewoutsdijk  
€ 9,03
Bestelnummer 420151
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Postzegelvel 
Beleef de natuur - Nieuwkoopse Plassen
Zelfklevend
€ 9,60
Bestelnummer 420261

Beleef de natuur - Nieuwkoopse Plassen
21 februari 2022

Postzegelmapje nr. 646a 
Beleef de natuur - 
Nieuwkoopse Plassen
€ 6,81
Bestelnummer 420280

Postzegelmapje nr. 646b 
Beleef de natuur - 
Nieuwkoopse Plassen
€ 4,89
Bestelnummer 420281

Eerstedagenvelop nr. 838a  
Beleef de natuur - Nieuwkoopse Plassen 
€ 9,03
Bestelnummer 420250

Eerstedagenvelop nr. 838b  
Beleef de natuur - Nieuwkoopse Plassen  
€ 9,03
Bestelnummer 420251

SHOP 21Nieuwe uitgiften



Typisch Nederlands - 
schaatsen
3 januari 2022

Typisch Nederlands - 
hockey
21 maart 2022

Postzegelvel 
Typisch Nederlands - schaatsen
€ 5,76
Bestelnummer 420163

Postzegelvel 
Typisch Nederlands - hockey
€ 5,76
Bestelnummer 420361

Postzegelmapje nr. 645 
Typisch Nederlands - schaatsen
€ 4,89
Bestelnummer 420182

Postzegelmapje nr. 648 
Typisch Nederlands - hockey
€ 4,89
Bestelnummer 420380

Eerstedagenvelop nr. 837  
Typisch Nederlands - schaatsen 
€ 3,62
Bestelnummer 420152

Eerstedagenvelop nr. 840  
Typisch Nederlands - hockey 
€ 3,62
Bestelnummer 420350
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Postzegelvel 
200 jaar Mauritshuis 
€ 5,76
Bestelnummer 420262

Eerstedagenvelop nr. 839 
200 jaar Mauritshuis 
€ 10,23
Bestelnummer 420252

Postzegelmapje nr. 647 
200 jaar Mauritshuis 
€ 6,81
Bestelnummer 420282

Prestigeboekje nr. 98 
200 jaar Mauritshuis 
€ 12,45
Bestelnummer 420211

200 jaar Mauritshuis
21 februari 2022

SHOP 23Nieuwe uitgiften



Postzegelmapje nr. 649 
Delftse tulpenvazen 
€ 6,81
Bestelnummer 420183

Prestigeboekje nr. 99 
Delftse tulpenvazen 
€ 12,45
Bestelnummer 420111

Delftse tulpenvazen
21 maart 2022

Postzegelvel 
Delftse tulpenvazen 
€ 5,76
Bestelnummer 420161

Eerstedagenvelop nr. 841 
Delftse tulpenvazen 
€ 10,23
Bestelnummer 420153
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Kinderpostzegels 2021
11 oktober 2021

Decemberzegels 2021
15 november 2021

Postzegelvel 
Kinderpostzegels 2021
€ 7,20
Bestelnummer 410960

Postzegelvel 
Decemberzegels 2021
Zelfklevend
€ 18,20
Bestelnummer 411261

Postzegelmapje nr. 641 
Kinderpostzegels 2021 
€ 8,25
Bestelnummer 410980

Postzegelmapje nr. 643 
Decemberzegels 2021 
€ 10,15
Bestelnummer 411081

Dag van de postzegel 2021
15 oktober 2021

Postzegelvel 
Dag van de postzegel 2021 
€ 9,60
Bestelnummer 411061

Postzegelmapje nr. 642 
Dag van de postzegel 2021 
€ 4,89
Bestelnummer 411080

Prestigeboekje nr. 97 
Dag van de postzegel 2021 
€ 12,45
Bestelnummer 411011
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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 set van 
3 gestanste postzegels 
Koning Willem-Alexander 2021 
15 juni 2021
€ 4,43
Bestelnummer 810034

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

Gestempeld Postzegelvel 
Delftse tulpenvazen
21 maart 2022
€ 5,76
Bestelnummer 420161Y

Gestempeld Postzegelvel 
Beleef de natuur - 
Nieuwkoopse Plassen
Zelfklevend
21 februari 2022
€ 9,60
Bestelnummer 420261Y

Gestempeld Postzegelvel 
Typisch Nederlands - hockey
21 maart 2022
€ 5,76
Bestelnummer 420361Y

Gestempeld Postzegelvel 
200 jaar Mauritshuis
21 februari 2022
€ 5,76
Bestelnummer 420262Y

Gestempeld Postzegelvel 
Typisch Nederlands - schaatsen
3 januari 2022
€ 5,76
Bestelnummer 420163Y

Gestempeld Postzegelvel 
Beleef de natuur - 
Fort Ellewoutsdijk
Zelfklevend
3 januari 2022
€ 9,60
Bestelnummer 420162Y
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Jaarboek Nederlandse postzegels 
Nederlands
inclusief postzegels
€ 110,95
Bestelnummer 2100JBPA

exclusief postzegels
€ 26,50
Bestelnummer 2100JBPB

Jaarcollectie 
Nederlandse 
postzegels
€ 99,74
Bestelnummer 2100JCS

Jaarcollectie 
Nederlandse 
postzegelvellen
€ 71,66
Bestelnummer 2100JCV

NVPH Catalogus 2022
€ 36,90
Bestelnummer 810089

Set insteekkaarten 
JC postzegels (9 stuks)
€ 2,95
Bestelnummer 800070

Set insteekkaarten  
JC postzegel vellen (10 stuks)
€ 2,95
Bestelnummer 800071

Jaarboek Nederlandse postzegels 
Engels
inclusief postzegels
€ 110,95
Bestelnummer 2100JBPC

Jaarboek
15 november 2021

Jaarcollectie 
15 november 2021

NVPH Catalogus
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Treinen & Trajecten 
22 maart 2022

Eerder verschenen

Postzegelvel 
Treinen & Trajecten - Thalys
€ 7,75
Bestelnummer 790062

Postzegelvel 
Treinen & Trajecten - Bloutrain
€ 7,75
Bestelnummer 790061

Postzegelvel 
Treinen & Trajecten - Trans-Siberië Express
€ 7,75
Bestelnummer 790060

Postzegelvel 
Treinen & Trajecten - Semmeringbahn
€ 7,75
Bestelnummer 790058

Postzegelvel 
Treinen & Trajecten - Panama Railroad
€ 7,75
Bestelnummer 790059

Postzegelvel 
Treinen & Trajecten - Indian Pacific
€ 7,75
Bestelnummer 790057

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

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

Treinen & Trajecten - Flåmsbana
€ 7,75
Bestelnummer 790054 

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

28 Persoonlijke producten
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Kijk op Nederland 
22 maart 2022

Postzegelvel 
Kijk op Nederland - Drenthe 
€ 4,80
Bestelnummer 820033

Postzegelvel 
Kijk op Nederland - Groningen
€ 4,80
Bestelnummer 820031

Postzegelvel 
Kijk op Nederland - Friesland 
€ 4,80
Bestelnummer 820032

Chinese dierenriem
3 januari 2022

Postzegelvel 
Jaar van de Tijger
€ 3,10
Bestelnummer 780031

Postzegelvel 
Jaar van de Os/Tijger
€ 3,10
Bestelnummer 780038

SHOP 29Persoonlijke producten
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Gouden postzegels 
Eerder verschenen

Gouden postzegel 
Prins Maurits van Oranje
€ 50,00
Bestelnummer 810049

Gouden postzegel 
Slot Loevestein
€ 50,00
Bestelnummer 810047

Gouden postzegel 
Hugo de Groot
€ 50,00
Bestelnummer 810046

Gouden postzegel 
Johan van Oldenbarnevelt
€ 50,00
Bestelnummer 810048

Speciale map 
Hugo de Groot
€ 9,95
Bestelnummer 810042
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Eerder verschenen

Zilveren postzegel 
Nederlandse treinen - 
No. 3737 Jumbo
€ 25,00
Bestelnummer 820023

Zilveren postzegel 
Kasteel de Haar
€ 25,00
Bestelnummer 810061

Zilveren postzegel 
Anton Pieck
€ 25,00
Bestelnummer 810020

Zilveren postzegel 
De honingbij
€ 25,00
Bestelnummer 810044

Zilveren postzegel 
Het Friese paard
€ 25,00
Bestelnummer 810055

Zilveren postzegels 
22 maart 2022
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Postzegelvel 
Anton Pieck - De Fotograaf
€ 3,00
Bestelnummer 800065

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

Postzegelvel 
Anton Pieck - De Bakker
€ 3,00
Bestelnummer 800064 

Postzegelvel 
Anton Pieck - Stoomtram
€ 3,00
Bestelnummer 800068

Postzegelvel 
Anton Pieck - Vélocipède
€ 3,00
Bestelnummer 800067

Postzegelvel 
Anton Pieck - De Apotheker
€ 3,00
Bestelnummer 800066

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

Postzegelvel 
Anton Pieck - Automobiel
€ 3,00
Bestelnummer 800069

Anton Pieck
Eerder verschenen
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Postzegelvel 
Historisch Nederland - Zuid-Holland
€ 3,00
Bestelnummer 810028

Postzegelvel 
Historisch Nederland - Flevoland
€ 3,00
Bestelnummer 810025

Postzegelvel 
Historisch Nederland - Friesland
€ 3,00
Bestelnummer 810022

Postzegelvel 
Historisch Nederland - Overijssel
€ 3,00
Bestelnummer 810024

Postzegelvel 
Historisch Nederland - Groningen
€ 3,00
Bestelnummer 810021

Postzegelvel 
Historisch Nederland - Noord-Holland
€ 3,00
Bestelnummer 810027

Postzegelvel 
Historisch Nederland - Noord-Brabant
€ 3,00
Bestelnummer 810031

Postzegelvel 
Historisch Nederland - Limburg
€ 3,00
Bestelnummer 810032

Postzegelvel 
Historisch Nederland - Utrecht
€ 3,00
Bestelnummer 810029

Postzegelvel 
Historisch Nederland - Gelderland
€ 3,00
Bestelnummer 810026

Postzegelvel 
Historisch Nederland - Drenthe
€ 3,00
Bestelnummer 810023

Postzegelvel 
Historisch Nederland - Zeeland
€ 3,00
Bestelnummer 810030

Historisch Nederland
Eerder verschenen

SHOP 33Persoonlijke producten



Beleef de natuur
22 maart 2022

Beleef de natuur

Postset 
Beleef de natuur - Fort Ellewoutsdijk
€ 4,95
Bestelnummer 820015

Postset 
Beleef de natuur - Landgoed Haarzuilens
€ 4,95
Bestelnummer 810018

Digi Art

Nederlandse onderwaterwereld 

Postzegelvel 
Digi Art
€ 4,80
Bestelnummer 810060

Postzegelvel 
Nederlandse onderwaterwereld -  
ongewervelden in de Noordzee
€ 4,80
Bestelnummer 810066

Postzegelvel 
Nederlandse onderwaterwereld -  
vissen in de Noordzee
€ 4,80
Bestelnummer 810065

Eerder verschenen
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POSTEX 2021
Eerder verschenen

Beurspostzegels nr. 2 
POSTEX 2021
€ 2,88
Bestelnummer 411063

Eindejaarsbeurs 2021
28 december 2021

Hertogpost 2021
16 december 2021

Beurspostzegelvel 
nr. 7 Eindejaarsbeurs 2021
€ 2,88
Bestelnummer 411263

Beurspostzegelvel 
nr. 5 Hertogpost 2021
€ 2,88
Bestelnummer 411262

Beurspostzegelvel 
nr. 6 Eindejaarsbeurs 2021
€ 2,88
Bestelnummer 411264

Beurspostzegelvel 
nr. 3 Hertogpost 2021
€ 2,88
Bestelnummer 411161

Beurspostzegelvel 
nr. 4 Hertogpost 2021
€ 2,88
Bestelnummer 411162

SHOP 35Beurspostzegels
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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 2021 
Internationaal
Zelfklevend
€ 7,75
Bestelnummer 810059

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

Set van 3 gestanste postzegels
koning Willem-Alexander 2021
Nederland 1
Nederland 2
Internationaal
€ 4,43
Bestelnummer 810033
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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

XL-zegel
Zelfklevend
€ 4,50
Bestelnummer 400163

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

Postzegelvel (van 50)
Iconen Internationaal
Zelfklevend
€ 77,50
Bestelnummer 346702
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rechtstreeks van de groothandel  
en daarom veel voordeligeraanbiedingen uit de winkel  | 

1926-1927 koningin Wilhelmina (type Veth) de hoge waardes

nr. 163/165 postfris, cat. € 650,00 voor € 295,00

nr. 163/165 ongebruikt, cat. € 360,00 voor € 115,00

nr. 163/165 gestempeld, cat. € 10,00 voor € 3,50

Bestelinformatie 
Collect Club-Winkel
U kunt deze aanbiedingen (en trouwens 
álle postzegels van Nederland en OG) 
bestellen bij de Collect Club-Winkel.

1905 en 1913, de 10 guldens oranje 
 postfris ongebruikt gestempeld

nr. 80  op aanvraag € 395,00  € 325,00

nr. 101 op aanvraag € 450,00 € 375,00

1907 Michiel de Ruyter

nr. 87/89 postfris, cat. € 50,00 voor € 19,50

nr. 87/89 ongebruikt, cat. € 16,00 voor € 6,25

nr. 87/89 gestempeld, cat. € 8,00 voor € 3,00

1864 de tweede emissie.  

koning Willem III gestempeld

nr. 4  € 6,50 nr. 5  € 4,50 nr. 6   € 37,50

1870 wapenzegel, 

de 2 ct bruingeel 
nr. 17 ongebruikt,  

cat. € 88,00 voor € 69,50 

nr. 17 gestempeld,  

cat. € 25,00 voor € 16,50

1888 koning Willem III, 

de 22½ blauwgroen

nr. 25 ongebruikt, 

cat. € 200,00 voor € 120,00

nr. 25 gestempeld, 

cat. € 55,00 voor € 22,50

 

1893 prinses Wilhelmina 

‘hangend haar’ 
nr. 47 postfris, € 3.250,00 

nr. 47 ongebruikt, € 375,00

nr. 47 gestempeld, 

cat. € 175,00 voor € 55,00

1913 regeringsjubileum, 

de 20ct bruin
nr. 95 postfris, 

cat. € 48,00  voor € 29,95

nr. 95 ongebruikt, 

cat. € 15,00 voor € 7,00

nr. 95 gestempeld, 

cat. € 15,00 voor € 6,50

1899-1913 cijfer-serie

nr. 50/55 postfris, cat. € 75,00 voor € 37,50

nr. 50/55 ongebruikt, cat. € 22,50 voor € 8,75

1928 olympiade in Amsterdam

nr. 212/219 postfris, cat. € 200,00 voor € 84,00

nr. 212/219 ongebruikt, cat. € 70,00 voor € 22,50

nr. 212/219 gestempeld, cat. € 60,00 voor € 17,95

1924-1926 koningin Wilhelmina (type Veth)

nr. 149/162 postfris, cat. € 1.300,00 voor € 780,00

nr. 149/162 ongebruikt, cat. € 300,00 voor € 120,00

nr. 149/162 gestempeld, cat. € 25,00 voor € 9,50

1934 kinderserie ‘kind met pop’ 

nr. 270/273 postfris, cat. € 105,00 voor € 62,50

nr. 270/273 ongebruikt, cat. € 40,00 voor € 15,50

nr. 270/273 gestempeld, cat. € 23,00 voor € 7,50

1936 300 jaar universiteit van Utrecht

nr. 287/288 postfris, cat. € 18,00 voor € 7,50

nr. 287/288 ongebruikt, cat. € 9,00 voor € 3,75

nr. 287/288 gestempeld, cat. € 6,00 voor € 2,50

telegramzegels

de 1 cent lila en zwart

nr. TG1 gebruikt, nu voor € 24,75

de 30 cent lila en zwart

nr. TG8 gebruikt, nu voor € 14,75

1921-1938 (straf)portzegels 

 nr. P69/P79 postfris, cat. € 65,00 voor € 32,00

nr. P69/P79 ongebruikt, cat. € 20,00 voor € 7,50

nr. P69/P79 gestempeld, cat. € 10,00 voor € 3,95

1937 de derde zomerserie

nr. 296/299 postfris, cat. € 46,00 voor € 21,00

nr. 296/299 ongebruikt, cat. € 18,00 voor € 6,50

nr. 296/299 gestempeld, cat. € 8,00 voor € 3,00

1921 brandkast-zegels 

nr. BK1/BK7 postfris, cat. € 1.500,00 voor € 975,00

nr. BK1/BK7 ongebruikt, cat. € 845,00 voor € 475,00

1923 (straf)portzegels met overdruk 

nr. P61/P64 postfris, cat. € 60,00 voor € 27,50

nr. P61/P64 ongebruikt, cat. € 25,00 voor € 9,00

Nederlands Indië, 1902 cijferserie

nr. 40/47 postfris, cat. € 200,00 voor € 79,50

nr. 40/47 ongebruikt, cat. € 45,00 voor € 22,50

nr. 40/47 gestempeld, cat. € 15,00 voor € 6,00

1927 ROLTANDING 

nr. R78/R81 postfris, cat. € 90,00 voor € 44,00

nr. R78/R81 ongebruikt, cat. € 35,00 voor € 14,50

nr. R78/R81 gestempeld, cat. € 30,00 voor € 12,00

1939 kinderserie ‘hoorn des overvloeds’

nr. 327/331 postfris, cat. € 38,00 voor € 17,50

nr. 327/331 ongebruikt, cat. € 14,00 voor € 6,50

nr. 327/331 gestempeld, cat. € 6,00 voor € 2,50

1898 inhuldiging Koningin Wilhemina 

(kroningsgulden)

nr. 49 postfris, cat. € 1.500,00 voor € 975,00

nr. 49 gestempeld, cat. € 150,00 voor € 49,50

1940 Cour de Justice, met gouden horizontale opdruk 

nr. D16/D19 postfris, cat. € 120,00 voor € 48,00

nr. D16/D19 ongebruikt, cat. € 120,00 voor € 30,00

nr. D16/D19 gestempeld, cat. € 40,00 voor € 12,50

1924 keerdruk (tête bêche) met tussenstrook
nr. 61C postfris, cat. € 850,00 voor € 495,00

1937 kinderserie ‘Frans Hals’
nr. 300/304 postfris, 

cat. € 44,00 voor € 19,50

nr. 300/304 ongebruikt, 

cat. € 13,00 voor € 5,50

nr. 300/304 gestempeld, 

cat. € 5,00 voor € 2,50

1954 zomerserie ‘Van Gogh’

nr. 641/645 postfris, cat. € 22,50 voor € 6,95

nr. 641/645 gestempeld, cat. € 16,70 voor € 5,50

op eerstedagenvelop (E16) met adres cat. € 130,00 voor € 39,50

Curaçao, 1889-1891 cijferserie

nr. 13/17 postfris, cat. € 225,00 voor € 95,00

nr. 13/17 ongebruikt, cat. € 50,00 voor € 17,50

1884 postbewijs-zegels
Nr. PW1/PW7 gestempeld, 

cat. € 470,00 voor € 179,50

1923 koningin Wilhelmina
door een werkstaking in de drukkerij tijdelijk ongetand uitgegeven

nr. 82/83 postfris, cat. € 32,00 voor € 12,50

nr. 82/83 ongebruikt, cat. € 20,00 voor € 7,00

nr. 82/83 gestempeld, cat. € 20,00 voor € 6,50

1892 prinses Wilhelmina 
‘hangend haar’ de 3 cent oranje 

nr. 34 postfris, cat. € 45,00 voor € 27,50

nr. 34 ongebruikt, cat. € 15,00 voor € 7,00

1935 kinderserie ‘appelplukkend meisje’
nr. 279/282 postfris, cat. € 135,00 voor € 52,50

nr. 279/282 ongebruikt, cat. € 33,00 voor € 12,50

nr. 279/282 gestempeld, cat. € 14,00 voor € 4,95

1921 LUCHTPOST allegorische voorstellingen

nr. L1/L3 postfris, cat. € 250,00 voor € 147,50

nr. L1/L3 ongebruikt, cat. € 45,00 voor € 18,50

www.collectclubwinkel.nl 
035 631 5248
elslipsius@gmail.com
postadres en bezoekadres
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rechtstreeks van de groothandel  
en daarom veel voordeligeraanbiedingen uit de winkel  | 

1926-1927 koningin Wilhelmina (type Veth) de hoge waardes

nr. 163/165 postfris, cat. € 650,00 voor € 295,00

nr. 163/165 ongebruikt, cat. € 360,00 voor € 115,00

nr. 163/165 gestempeld, cat. € 10,00 voor € 3,50

Bestelinformatie 
Collect Club-Winkel
U kunt deze aanbiedingen (en trouwens 
álle postzegels van Nederland en OG) 
bestellen bij de Collect Club-Winkel.

1905 en 1913, de 10 guldens oranje 
 postfris ongebruikt gestempeld

nr. 80  op aanvraag € 395,00  € 325,00

nr. 101 op aanvraag € 450,00 € 375,00

1907 Michiel de Ruyter

nr. 87/89 postfris, cat. € 50,00 voor € 19,50

nr. 87/89 ongebruikt, cat. € 16,00 voor € 6,25

nr. 87/89 gestempeld, cat. € 8,00 voor € 3,00

1864 de tweede emissie.  

koning Willem III gestempeld

nr. 4  € 6,50 nr. 5  € 4,50 nr. 6   € 37,50

1870 wapenzegel, 

de 2 ct bruingeel 
nr. 17 ongebruikt,  

cat. € 88,00 voor € 69,50 

nr. 17 gestempeld,  

cat. € 25,00 voor € 16,50

1888 koning Willem III, 

de 22½ blauwgroen

nr. 25 ongebruikt, 

cat. € 200,00 voor € 120,00

nr. 25 gestempeld, 

cat. € 55,00 voor € 22,50

 

1893 prinses Wilhelmina 

‘hangend haar’ 
nr. 47 postfris, € 3.250,00 

nr. 47 ongebruikt, € 375,00

nr. 47 gestempeld, 

cat. € 175,00 voor € 55,00

1913 regeringsjubileum, 

de 20ct bruin
nr. 95 postfris, 

cat. € 48,00  voor € 29,95

nr. 95 ongebruikt, 

cat. € 15,00 voor € 7,00

nr. 95 gestempeld, 

cat. € 15,00 voor € 6,50

1899-1913 cijfer-serie

nr. 50/55 postfris, cat. € 75,00 voor € 37,50

nr. 50/55 ongebruikt, cat. € 22,50 voor € 8,75

1928 olympiade in Amsterdam

nr. 212/219 postfris, cat. € 200,00 voor € 84,00

nr. 212/219 ongebruikt, cat. € 70,00 voor € 22,50

nr. 212/219 gestempeld, cat. € 60,00 voor € 17,95

1924-1926 koningin Wilhelmina (type Veth)

nr. 149/162 postfris, cat. € 1.300,00 voor € 780,00

nr. 149/162 ongebruikt, cat. € 300,00 voor € 120,00

nr. 149/162 gestempeld, cat. € 25,00 voor € 9,50

1934 kinderserie ‘kind met pop’ 

nr. 270/273 postfris, cat. € 105,00 voor € 62,50

nr. 270/273 ongebruikt, cat. € 40,00 voor € 15,50

nr. 270/273 gestempeld, cat. € 23,00 voor € 7,50

1936 300 jaar universiteit van Utrecht

nr. 287/288 postfris, cat. € 18,00 voor € 7,50

nr. 287/288 ongebruikt, cat. € 9,00 voor € 3,75

nr. 287/288 gestempeld, cat. € 6,00 voor € 2,50

telegramzegels

de 1 cent lila en zwart

nr. TG1 gebruikt, nu voor € 24,75

de 30 cent lila en zwart

nr. TG8 gebruikt, nu voor € 14,75

1921-1938 (straf)portzegels 

 nr. P69/P79 postfris, cat. € 65,00 voor € 32,00

nr. P69/P79 ongebruikt, cat. € 20,00 voor € 7,50

nr. P69/P79 gestempeld, cat. € 10,00 voor € 3,95

1937 de derde zomerserie

nr. 296/299 postfris, cat. € 46,00 voor € 21,00

nr. 296/299 ongebruikt, cat. € 18,00 voor € 6,50

nr. 296/299 gestempeld, cat. € 8,00 voor € 3,00

1921 brandkast-zegels 

nr. BK1/BK7 postfris, cat. € 1.500,00 voor € 975,00

nr. BK1/BK7 ongebruikt, cat. € 845,00 voor € 475,00

1923 (straf)portzegels met overdruk 

nr. P61/P64 postfris, cat. € 60,00 voor € 27,50

nr. P61/P64 ongebruikt, cat. € 25,00 voor € 9,00

Nederlands Indië, 1902 cijferserie

nr. 40/47 postfris, cat. € 200,00 voor € 79,50

nr. 40/47 ongebruikt, cat. € 45,00 voor € 22,50

nr. 40/47 gestempeld, cat. € 15,00 voor € 6,00

1927 ROLTANDING 

nr. R78/R81 postfris, cat. € 90,00 voor € 44,00

nr. R78/R81 ongebruikt, cat. € 35,00 voor € 14,50

nr. R78/R81 gestempeld, cat. € 30,00 voor € 12,00

1939 kinderserie ‘hoorn des overvloeds’

nr. 327/331 postfris, cat. € 38,00 voor € 17,50

nr. 327/331 ongebruikt, cat. € 14,00 voor € 6,50

nr. 327/331 gestempeld, cat. € 6,00 voor € 2,50

1898 inhuldiging Koningin Wilhemina 

(kroningsgulden)

nr. 49 postfris, cat. € 1.500,00 voor € 975,00

nr. 49 gestempeld, cat. € 150,00 voor € 49,50

1940 Cour de Justice, met gouden horizontale opdruk 

nr. D16/D19 postfris, cat. € 120,00 voor € 48,00

nr. D16/D19 ongebruikt, cat. € 120,00 voor € 30,00

nr. D16/D19 gestempeld, cat. € 40,00 voor € 12,50

1924 keerdruk (tête bêche) met tussenstrook
nr. 61C postfris, cat. € 850,00 voor € 495,00

1937 kinderserie ‘Frans Hals’
nr. 300/304 postfris, 

cat. € 44,00 voor € 19,50

nr. 300/304 ongebruikt, 

cat. € 13,00 voor € 5,50

nr. 300/304 gestempeld, 

cat. € 5,00 voor € 2,50

1954 zomerserie ‘Van Gogh’

nr. 641/645 postfris, cat. € 22,50 voor € 6,95

nr. 641/645 gestempeld, cat. € 16,70 voor € 5,50

op eerstedagenvelop (E16) met adres cat. € 130,00 voor € 39,50

Curaçao, 1889-1891 cijferserie

nr. 13/17 postfris, cat. € 225,00 voor € 95,00

nr. 13/17 ongebruikt, cat. € 50,00 voor € 17,50

1884 postbewijs-zegels
Nr. PW1/PW7 gestempeld, 

cat. € 470,00 voor € 179,50

1923 koningin Wilhelmina
door een werkstaking in de drukkerij tijdelijk ongetand uitgegeven

nr. 82/83 postfris, cat. € 32,00 voor € 12,50

nr. 82/83 ongebruikt, cat. € 20,00 voor € 7,00

nr. 82/83 gestempeld, cat. € 20,00 voor € 6,50

1892 prinses Wilhelmina 
‘hangend haar’ de 3 cent oranje 

nr. 34 postfris, cat. € 45,00 voor € 27,50

nr. 34 ongebruikt, cat. € 15,00 voor € 7,00

1935 kinderserie ‘appelplukkend meisje’
nr. 279/282 postfris, cat. € 135,00 voor € 52,50

nr. 279/282 ongebruikt, cat. € 33,00 voor € 12,50

nr. 279/282 gestempeld, cat. € 14,00 voor € 4,95

1921 LUCHTPOST allegorische voorstellingen

nr. L1/L3 postfris, cat. € 250,00 voor € 147,50

nr. L1/L3 ongebruikt, cat. € 45,00 voor € 18,50

www.collectclubwinkel.nl 
035 631 5248
elslipsius@gmail.com
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40 Assortiment

JAARPRODUCTEN 2021 BESTELNR PRIJS
Jaarboek Nederlandse postzegels 2100JBPA € 110,95
Jaarboek Nederlandse postzegels Engels 2100JBPC € 110,95
Jaarboek Nederlandse postzegels exclusief postzegels 2100JBPB € 26,50
Jaarcollectie Nederlandse postzegels 2100JCS € 99,74
Jaarcollectie Nederlandse postzegelvellen 2100JCV € 71,66
NVPH catalogus 2022 810089 € 36,90

POSTZEGELS 2022 BESTELNR PRIJS
Delftse tulpenvazen 420161 € 5,76
Typisch Nederlands - hockey 420361 € 5,76
200 jaar Mauritshuis 420262 € 5,76
Beleef de natuur - Nieuwkoopse Plassen Z 420261 € 9,60
Typisch Nederlands - schaatsen 420163 € 5,76
Beleef de natuur - Fort Ellewoutsdijk Z 420162 € 9,60

POSTZEGELS 2021 BESTELNR PRIJS
Decemberzegels 2021 Z 411261 € 18,20
Dag van de postzegel 2021 411061 € 9,60
Kinderpostzegels 2021 410960 € 4,80
Beleef de natuur - Landgoed Haarzuilen Z 410761 € 9,60
Innovatief Nederland 410762 € 9,60
Praat met de hand - Internationaal 410861 € 9,30
Nederlandse paardenrassen 410862 € 9,60
Beleef de natuur - Duin en Kruidberg Z 410662 € 9,60
Typisch Nederlands - rijtjeshuizen 410661 € 5,76
Koningin Máxima 50 jaar 410462 € 4,80
Bedreigde bijen - Internationaal 410561 € 9,30
Typisch Nederlands - woonboten 410461 € 5,76
Beleef de natuur - Dwingelderveld Z 410161 € 9,60
Beleef de natuur - De Onlanden Z 410261 € 9,60
Typisch Nederlands - stolpboerderijen 410162 € 5,76
Typisch Nederlands - houten huizen 410262 € 5,76
Typisch Nederlands - grachtenpanden 410362 € 5,76
Duurzaamheid: doorgeven en ontvangen 410361 € 5,76

GESTEMPELDE POSTZEGELVELLEN 2022 BESTELNR PRIJS
Delftse tulpenvazen 420161Y € 5,76
Typisch Nederlands - hockey 420361Y € 5,76
200 jaar Mauritshuis 420262Y € 5,76
Beleef de natuur - Nieuwkoopse Plassen Z 420261Y € 9,60
Typisch Nederlands - schaatsen 420163Y € 5,76
Beleef de natuur - Fort Ellewoutsdijk Z 420162Y € 9,60

GESTEMPELDE POSTZEGELVELLEN 2021 BESTELNR PRIJS
Koning Willem-Alexander 2021 Nederland 1 Z 810057Y € 9,60
Koning Willem- Alexander 2021 Nederland 2 Z 810058Y € 9,60
Koning Willem-Alexander 2021 Internationaal Z 810059Y € 7,75
Decemberzegels 2021 Z 411261Y € 18,20
Dag van de postzegel 2021 411061Y € 9,60
Kinderpostzegels 2021 410960Y € 7,20
Beleef de natuur - Landgoed Haarzuilen Z 410761Y € 9,60
Innovatief Nederland 410762Y € 9,60
Praat met de hand - Internationaal 410861Y € 9,30
Nederlandse paardenrassen 410862Y € 9,60
Beleef de natuur - Duin en Kruidberg Z 410662Y € 9,60
Typisch Nederlands - rijtjeshuizen 410661Y € 5,76
Bedreigde bijen - Internationaal 410561Y € 9,30
Typisch Nederlands - woonboten 410461Y € 5,76
Beleef de natuur - Dwingelderveld Z 410161Y € 9,60
Typisch Nederlands - stolpboerderijen 410162Y € 5,76
Typisch Nederlands - houten huizen 410262Y € 5,76
Typisch Nederlands - grachtenpanden 410362Y € 5,76
Duurzaamheid: doorgeven en ontvangen 410361Y € 5,76
Set van 3 gestanste postzegels 
koning Willem Alexander 2021 810034 € 4,43

POSTZEGELMAPJES 2022 BESTELNR PRIJS
nr. 649 Delftse tulpenvazen 420183 € 6,81
nr. 648 Typisch Nederlands - hockey 420380 € 4,89

nr. 647 200 jaar Mauritshuis 420282 € 6,81
nr. 646a Beleef de natuur - Nieuwkoopse Plassen 420280 € 6,81
nr. 646b Beleef de natuur - Nieuwkoopse Plassen 420281 € 4,89
nr. 645 Typisch Nederlands - schaatsen 420182 € 4,89
nr. 644a Beleef de natuur - Fort Ellewoutsdijk 420180 € 6,81
nr. 644b Beleef de natuur - Fort Ellewoutsdijk 420181 € 4,89

POSTZEGELMAPJES 2021 BESTELNR PRIJS
nr. 643 Decemberzegels 411081 € 10,15
nr. 642 Dag van de postzegel 411080 € 4,89
nr. 641 Kinderpostzegels 410980 € 8,25
nr. 640a Nederlandse paardenrassen 410881 € 6,81
nr. 640b Nederlandse paardenrassen 410882 € 4,89
nr. 639 Praat met de hand 410880 € 10,35
nr 638a Innovatief Nederland 410782 € 6,81
nr 638b Innovatief Nederland 410783 € 4,89
nr. 637a Beleef de natuur - Landgoed Haarzuilen 410780 € 6,81
nr. 637b Beleef de natuur - Landgoed Haarzuilen 410781 € 4,89
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 - Internationaal 410580 € 7,25
nr. 632 Typisch Nederlands - woonboten 410480 € 4,89
nr. 631 Typisch Nederlands - grachtenpanden 410380 € 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

PRESTIGEBOEKJES 2022 BESTELNR PRIJS
nr. 99 Delftse tulpenvazen 420111 € 12,45
nr. 98 200 jaar Mauritshuis 420211 € 12,45

PRESTIGEBOEKJES 2021 BESTELNR PRIJS
nr. 97 Dag van de postzegel 2021 411011 € 12,45
nr. 96 Nederlandse paardenrassen 410811 € 12,45
nr. 95 Innovatief Nederland 410711 € 12,45
nr. 94 Typisch Nederlands - Wonngtypen en gevels 410611 € 12,45
nr. 92 Duurzaamheid 410311 € 12,45

EERSTEDAGENVELOPPEN 2022 BESTELNR PRIJS
nr. 841 Delftse tulpenvazen 420153 € 10,25
nr. 840 Typisch Nederlands - hockey 420350 € 3,62
nr. 839 200 jaar Mauritshuis 420252 € 10,23
nr. 838a Beleef de natuur - Nieuwkoopse Plassen 420250 € 9,03
nr. 838b Beleef de natuur - Nieuwkoopse Plassen 420251 € 9,03
nr. 837 Typisch Nederlands - schaatsen 420152 € 3,62
nr. 836a Beleef de natuur - Fort Ellewoutsdijk 420150 € 9,03
nr. 836b Beleef de natuur - Fort Ellewoutsdijk 420151 € 9,03

EERSTEDAGENVELOPPEN 2021 BESTELNR PRIJS
nr. 835a Decemberzegels 2021 411051 € 9,79
nr. 835b Decemberzegels 2021 411052 € 7,58
nr. 834 Dag van de postzegel 2021 411050 € 5,43
nr. 833 Kinderpostzegels 2021 410950 € 12,03
nr. 832a Nederlandse paardenrassen 410851 € 10,23
nr. 832b Nederlandse paardenrassen 410852 € 7,83
nr. 831 Praat met de hand 410850 € 14,15
nr 830a Innovatief Nederland 410752 € 9,03
nr 830b Innovatief Nederland 410753 € 9,03
nr. 829a Beleef de natuur - Landgoed Haarzuilen 410750 € 9,03
nr. 829b Beleef de natuur - Landgoed Haarzuilen 410751 € 9,03
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 (tot 18 mei) 410451 € 9,03
nr. 825 Bedreigde bijen (tot 11 mei) 410550 € 6,90

Z = Zelfklevend
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BEURSPOSTZEGEL 2021 BESTELNR PRIJS
nr. 7 Eindejaarsbeurs 2021 411263 € 2,88
nr. 6 Eindejaarsbeurs 2021 411264 € 2,88
nr. 5 Hertogpost 2021 411262 € 2,88
nr. 4 Hertogpost 2021 411162 € 2,88
nr. 3 Hertogpost 2021 411161 € 2,88
nr. 2 POSTEX 2021 411063 € 2,88

BASISASSORTIMENT Z BESTELNR PRIJS
Koning Willem-Alexander 2021 Nederland 1 810057 € 9,60
Koning Willem- Alexander 2021 Nederland 2 810058 € 9,60
Koning Willem-Alexander 2021 Internationaal 810059 € 7,75
Set van 3 gestanste postzegels 
koning Willem-Alexander 2021 810033 € 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
XL-zegel 400163 € 4,50

BIJPLAKZEGELS BESTELNR PRIJS
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 BESTELNR PRIJS
Kijk op Nederland Drenthe 820033 € 4,80
Kijk op Nederland Friesland 820032 € 4,80
Kijk op Nederland Groningen 820031 € 4,80
Jaar van de Tijger 780031 € 3,10
Jaar van de Os/Tijger 780038 € 3,10
Nederlandse onderwaterwereld - 
ongewervelden in de Noordzee 810066 € 4,80
Nederlandse onderwaterwereld - vissen in de Noordzee 810065 € 4,80
Digi Art 810060 € 4,80
Historisch Nederland Limburg 810032 € 3,00
Historisch Nederland Noord-Brabant 810031 € 3,00
Historisch Nederland Zeeland 810030 € 3,00
Historisch Nederland Utrecht 810029 € 3,00
Historisch Nederland Zuid-Holland 810028 € 3,00
Historisch Nederland Noord-Holland 810027 € 3,00
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: Automobiel 800069 € 3,00
Anton Pieck: Stoomtram 800068 € 3,00
Anton Pieck: Verlocipede 800067 € 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
Treinen & Trajecten: Thalys 790062 € 7,75
Treinen & Trajecten: Bloutrain 790061 € 7,75
Treinen & Trajecten: Trans-Siberië Express 790060 € 7,75
Treinen & Trajecten: Panama Railroad 790059 € 7,75
Treinen & Trajecten: Semmeringbahn 790058 € 7,75
Treinen & Trajecten: Indian Pacific 790057 € 7,75
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
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

GOUDEN POSTZEGELS BESTELNR PRIJS
Prins Maurits van Oranje 810049 € 50,00
Johan van Oldenbarnevelt 810048 € 50,00
Slot Loevestein 810047 € 50,00
Hugo de Groot 810046 € 50,00

ZILVEREN POSTZEGELS BESTELNR PRIJS
Nederlandse treinen - No. 3737 Jumbo 820023 € 25,00
Kasteel de Haar 810061 € 25,00
Het Friese paard 810055 € 25,00
De honingbij 810044 € 25,00
Anton Pieck 810020 € 25,00

POSTSETS BESTELNR PRIJS
Beleef de natuur - Fort Ellewoutsdijk 820015 € 4,95
Beleef de natuur - Landgoed Haarzuilens 810018 € 4,95

OVERIG BESTELNR PRIJS
Speciale map Hugo de Groot 810042 € 9,95
Bewaarmap Multilaterale Bedreigde dieren 810051 € 22,95
9 zwarte insteekkaarten Jaarcollectie Ned. Postzegels 800070 € 2,95
10 zwarte insteekkaarten Jaarcollectie Ned. Postzegelvellen 800071 € 2,95
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20212021
Een perfecte manier om uw verzamelingen 
gegarandeerd compleet te houden!

INTERNATIONALE JAARSETS
Had u vorig jaar een abonnement op buitenlandse jaarsets?  
Dan hoeft u niet te bestellen, u krijgt ze automatisch toegezon-
den!

Veel landen stellen aan het eind van het jaar een Jaarset samen, waarmee u in één keer 
alle uitgiften compleet hebt, vaak nog met een mooi vormgegeven beschrijving erbij - op 
zichzelf al een mooie toevoeging voor uw verzameling!  Voor veel verzamelaars is dit een 
mooie en prettige manier van het bijhouden van de collectie. Wij kunnen u daarbij helpen. 
Op deze pagina ziet u de landen die hun jaarset 2021 al hebben afgerond, en die wij u 
uit voorraad direct kunnen leveren.  Bestel nu meteen! En vraag meteen om een abonne-
ment op de jaarsets, zodat u hem volgend jaar automatisch toegestuurd krijgt!

Nr. AU6777 Australië - Jaarboek 2021 € 103,00
Nr. AU6736 Australië Territories - Jaarset 2021 € 45,00
Nr. AX1296 Aland - Jaarset 2021 € 75,00
Nr. AZR275 Azoren - Jaarset 2021 € 12,00
Nr. BM0102 België - Jaarset 2021 € 193,00
Nr. CA1684 Canada - Jaarboek 2021 € 66,00
Nr. DNM355 Denemarken - Jaarboek 2021 € 84,00
Nr. DNM356 Denemarken - Jaarset 2021 € 75,00
Nr. ED1074 Estland - Jaarset 2021 € 92,00
Nr. EN0340 Engeland - Jaarboek 2021 € 274,00
Nr. EN0341 Engeland - Jaarset 2021 € 283,00
Nr. EN0353 Engeland - Jaarset 2021 - Souvenirvelletjes € 82,00
Nr. FE1544 Frankrijk - Jaarboek 2021 € 138,00
Nr. FI0604 Finland - Jaarset 2021 € 140,00
Nr. FO1320 Faroe Islands - Jaarboek 2021 € 95,00
Nr. FO1321 Faroe Islands - Jaarset 2021 € 101,00
Nr. DG1223 Groenland - Jaarset 2021 € 91,00
Nr. HU1507 Hongarije - Jaarset 2021 € 108,00
Nr. IE1405 Ierland - Jaarset 2021 € 62,00
Nr. IE1406 Ierland - Jaarboek 2021 € 111,00
Nr. LH0079 Liechtenstein - Jaarboek 2021 € 97,00
Nr. LH0080 Liechtenstein - Jaarset 2021 € 92,00
Nr. LTH959 Litouwen - Jaarset 2021 € 30,00

Nr. LV1383 Letland - Jaarset 2021 € 59,00
Nr. MDR282 Madeira - Jaarset 2021 € 12,00
Nr. NAI284 Namibia - Jaarset 2021 € 30,50
Nr. NL1702 Nederland - Jaarset postzegels 2021 € 99,74
Nr. NL1703 Nederland - Jaarboek 2021 - Engels € 110,95
Nr. NL1704 Nederland - Jaarboek 2021 - Nederlands € 110,95
Nr. 52700 Noorwegen - Jaarset 2021 € 71,00
Nr. 52701 Noorwegen - Jaarboek 2021 € 74,00
Nr. AS1940 Oostenrijk - Jaarset 2021 € 140,00
Nr. PT2309 Portugal - Jaarset 2021 € 125,00
Nr. 52715 Rusland - 2021 Eerste halfjaar € 185,00
Nr. SM0986 San Marino - Jaarset 2021 € 79,00
Nr. STM150 St. Martin - Jaarset 2021 € 78,00
Nr. CNE143 Bonaire - Jaarset 2021 € 83,00
Nr. CNE144 Saba - Jaarset 2021 € 83,00
Nr. CNE145 St. Eustatius Jaarset 2021 incl. pers. zegel € 39,00
Nr. UU0426 VN New York - Jaarset 2021 € 27,00
Nr. UU0427 VN Geneve - Jaarset 2021 € 34,00
Nr. UU0428 VN Wenen - Jaarset 2021 € 33,00
Nr. SU2952 Zweden - Jaarset 2021 € 84,00
Nr. SU2953 Zweden - Jaarset 2021 - Boekjes € 101,00
Nr. SU2954 Zweden - Jaarboek 2021 € 85,50

INTERNATIONALE
JAARSETS

Nr. Prijs per stuk 1 stuk 5 stuks

Nr. 29036 64 bladzijden € 3400 € 3200

Insteekboek A4 32/64 zwarte  
bladzijden, rode lederen kaft
Een kwaliteitsproduct van Leuchtturm. Een luxe insteekboek 
voor een bodemprijs. Echt leer. Ruik het en u weet het! Afme-
ting A4. Kleur rood. Aantal zwarte bladzijden 64. Glasheldere 
stroken en tussenbladen.

Nr. 29036

Vanaf 5
prijs per stuk

€ 3200
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2022 PostNL Collect Lezersvoordeel!

Voordeelbon

Naam:

Ja, stuur mij per omgaande 14 dagen op zicht thuis:

Voordeelbon a.u.b. uitknippen en in een envelop versturen aan:
Edel Collecties, Antwoordnr. 1616, 3740 WG Bunschoten
Een postzegel is niet nodig

Adres:

Postcode en plaats:

Telefoonnummer:

Bank/Gironummer:

+ € 2,95 als bijdrage in de porto- en verpakkingskosten

Als ik mijn bestelling behoud, betaal ik:

via eenmalige automatische afschrijving (hieronder a.u.b. uw bank- of 
giro rekeningnummer invullen)
met de bijgesloten acceptgiro-kaart (+ € 0,45 voor bankkosten)

Tijdelijk van € 19,95  voor slechts € 14,95 !

Het officiële Jubileumpostzegelvel
“Harry Potter and the Sorcerer’s Stone”

20 Jaar na de eerste film “Harry Potter 
and the Sorcerer’s Stone” is Harry Potter 
populairder dan ooit. Over de hele 
wereld verzamelen miljoenen mensen 
de topstukken uit de officiële Harry 
Potter collectie.

WERELDPRIMEUR:
Het officiële Jubileumpostzegelvel 
“Harry Potter and the Sorcerer’s Stone” is 
daar het perfecte voorbeeld van en nu 
met een zéér interessante korting voor u 
binnen handbereik. 

Nationale Herdenking 80 Jaar Slag in de Javazee 1942 – 2022
De Officiële en Exclusief Verzilverde Herdenkingsuitgifte

Tijdelijk 500x 80 Jaar Slag in de Javazee Herdenkings- 
uitgiften hier verkrijgbaar + GRATIS Munt-Accessoires

Oplage: 10.000 
Metaal: Exclusief 
Verzilverd
Verrijking: met Hoog-
waardige Kleuraccenten 
en speciaal Goud effect

Exclusief voor de lezers 
van PostNL Collect met 
€ 20,- korting van € 39,95 
voor slechts € 19,95 !

hr / mw

Het Officiële “De Koning met baard” Postzegelvel

Destijds snel uitverkocht. Goed nieuws! 
Speciaal voor de lezers van Collect hebben wij 
opnieuw 117 postzegelvellen met korting beschikbaar.

Beroemd omdat het hier gaat om de allereerste postzegels ooit van de koning met 
baard. Veelvuldig uitgezonden op televisie en internet.

Tijdelijk van € 12,50 
voor slechts € 8,50 !

Alle uitgiften zijn inclusief luxe albumbladen

2022 PostNL Collect Lezersvoordeel
Snel online reserveren via: info@edelcollecties.com en www.edelcollecties.nl

Of stuur de bestelbon vandaag nog in!

Bestel hier het Officiële 
Postzegelvel “De IJsvogel 
van Nederland” + gratis 
cadeau voor de snelle 
besteller!
1000 Officiële Postzegelvel-
len zijn alleen hier met 
korting te verkrijgen.

Tijdelijk van € 6,95 
voor slechts € 3,95 !

Het Officiële Postzegelvel “De IJsvogel van Nederland”

WIZARDING WORLD characters, names and related
indicia are © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc.
WB SHIELD: © & ™ WBEI. Publishing Rights © JKR. (s21)

Snel online reserveren via: 
  info@edelcollecties.com
  www.edelcollecties.nl
  Of stuur de bestelbon vandaag nog in!

Het Officiële Postzegelvel
‘Keizerin Sissi, 185 jaar in 
Liefdevolle Herinnering 2022’
Het Internationale Postzegelvel ‘Keizerin 
Sissi, 185 jaar in Liefdevolle Herinnering 
2022’ kunt u vanaf nu reserveren en alleen 
hier met korting!

Tijdelijk van € 9,50 
voor slechts € 4,50 !12 Postzegels

8 Postzegels

Het Officiële Postzegelvel 
“F-16 Fighting Falcon MLU”

Vanwege het Nationale Afscheid van het 
Luchtvaart Icoon uitgegeven:

Nu 400x één Officieel F-16 Postzegelvel 
+ GRATIS Postzegel-Accessoire

Alléén tijdelijk met € 5,- korting 
van € 10,50 voor slechts € 5,50 ! 8 Postzegels



Collect is een uitgave van Koninklijke Post NL BV

Redactie Collect
Postbus 30250, 2500 GG Den Haag

Adreswijzigingen en correspondentie
PostNL Collect Club, Postbus 99170, 4800 NA Breda
Telefoon: 088 868 99 00, collectclub@postnl.nl

Uitgever
Koninklijke PostNL BV

Aan dit nummer werkten mee
Tekst: Overeijnder Van den Dool communicatie, Rotterdam
Vormgeving: Vormgoed, Gouda
Druk: EMP grafimedia, Vught

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

Geldigheid
Aanbiedingen in Collect 110 blijven geldig tot de volgende Collect 
verschijnt, tenzij anders vermeld. Echter: op=op. Reageer dus snel 
op onze aanbiedingen. Alle genoemde prijzen en gegevens zijn 
onder voorbehoud van zet- en drukfouten en tariefswijzigingen.

Colofon

Reis door de tijd
Nederlandse musea op postzegels 

Het postzegelvel over het 200-jarig bestaan van het Mauritshuis (zie pag. 4-5) was voor Collect 

aanleiding om de archieven in te duiken op zoek naar eerdere postzegels over Nederlandse musea. 

Hieronder een greep uit de vele uitgiften.

In 1962 verscheen een serie zomerzegels met kunstvoorwerpen in Nederlandse musea 
wegens het Internationale Congres van Museumdeskundigen dat jaar. Op de 5 postzegels 
van ontwerper Cor van Weele staan onder meer een schuttersstuk van Frans Hals en een 
slingerklok.

Het 100-jarig bestaan van het Rijksmuseum in Amsterdam inspireerde ontwerper Michel de 
Boer (Studio Dumbar) in 1985 tot een ‘oud-nieuw’-postzegel met links het museum in 1885 
en rechts hetzelfde gebouw in 1985. Maar voordat het museum naar het iconische gebouw 
van architect Pierre Cuypers verhuisde, zetelde het eerst in Huis ten Bosch in Den Haag en 
later het Paleis op de Dam. In 2000 bestond het Rijksmuseum in totaal 200 jaar. Deze mijlpaal 
werd gevierd met een postzegelvel van Joseph Plateau grafisch ontwerpers met details van 
kunstvoorwerpen, waaronder de Nachtwacht.

De heropening van het Stedelijk Museum Amsterdam na de verbouwing in 2012 was 
aanleiding voor een postzegelvel met iconische beelden van kunstobjecten en details van 
architectentekeningen van het gerenoveerde gebouw. Experimental JetSet tekende voor 
het ontwerp. Opvallend detail: de perforaties lopen dwars door de postzegels.

Ook in 2012 verscheen het postzegelvel 100 jaar Nederlands Openluchtmuseum. Op de 10 
postzegels van ontwerpbureau Coppens Alberts staan foto’s van typisch Nederlandse 
taferelen door de jaren heen.


