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Postzegels
___ Jaarcollectie Nederlandse Postzegels
___ Jaarcollectie Nederlandse Postzegelvelletjes
Postzegelproducten
___ Prestigeboekjes
___ Postzegelmapjes
___ Eerstedagenveloppen
Boeken
___ Jaarboek Nederlandse Postzegels, met postzegels
___ Jaarboek Nederlandse Postzegels, zonder postzegels
___ Themaboeken

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

De eerste vijfhonderd nieuwe leden krijgen als welkomstgeschenk het vel
Persoonlijke Postzegels: 100 jaar NBFV

Deze bon kan zonder postzegel verstuurd worden. De KNBF geeft de informatie door aan
een aangesloten vereniging.

wil lid worden van een filatelistische vereniging
wil lid worden van een filatelistische vereniging in de buurt
wil meer weten over een filatelistische vereniging op het gebied van……………....................................…..............

Geboortedatum:……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………….................

Postcode/plaats:……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………….................

Adres:……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………........................................………………..

Naam:………………………………………………………………………………………..............................……………………………………….…………...........……………….………….....

Informatiebon

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

Bank- of gironummer:

U ontvangt eerst de uitgifte(n) van 2009.
Jaarcollecties, jaarboeken en albumbladen ontvangt u rond de jaarwisseling.
Alle andere producten ontvangt u eens
per halfjaar. Kijk op tntpost.nl voor de
algemene voorwaarden.

Voor de betaling van mijn abonnement ga ik akkoord met een doorlopende machtiging.

………...................................................................
………...................................................................
………...................................................................
………...................................................................
………...................................................................

……………...................
……………...................
……………...................
……………...................
……………...................

2 jaar garantie personenweegschaal
………...................................................................

698280
……………...................

9,95
€……...........

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

Bankof gironummer:

€……...............

€……............…

levertijden en tarieven.

581

buitenland gelden andere

gebracht. Voor zendingen naar het

verwerkingskosten in rekening

minder dan € 15,00 worden € 2,50

ontvangst. Bij bestellingen van

twee weken thuis. U betaalt na

U ontvangt uw bestelling binnen

Totaal:

1
……….............

2,95
€……...........

GRATIS
€……............…

1
……….............
39,95
€……...........

€……............…

(Sub)totaal: €……...............
€……...........

€……............…

€……............…

€……............…

€……............…

€……............…

€……............…

€……............…

€……............…

€……...............

……….............

……….............

……….............

……….............

……….............

……….............

……….............

……….............

Bedrag

GRATIS
€……............…

€……...........

€……...........

€……...........

€……...........

€……...........

€……...........

€……...........

€……...........

……….............

……….............

19,95
€……...........
€……...........

Aantal

1
……….............

Prijs

Voor betaling van mijn bestelling(en) ontvang ik een acceptgiro.
Ik ga akkoord met een doorlopende machtiging.

(ik bestel voor € 60 of meer en voor 25 december 2008)
………...................................................................

698281
……………...................

Elektronische personenweegschaal

………...................................................................

………...................................................................

……………...................
……………...................

………...................................................................

……………...................

………...................................................................

Luxe pennenset
………...................................................................

698282
……………...................

……………...................

Product

Handige A4-agenda 2009
………...................................................................

bestelnummer

Postcode/plaats:……………………………………………………………………………………..………………………………Geboortedatum:…………….………………

698279
……………...................

Ik wil graag de volgende producten bestellen (om ervoor te zorgen dat u de bestelling ontvangt die u
wenst, dient u altijd een bestelnummer in te vullen):

Klantnummer (zie omslagfolie):……………………………………………………………………………………..………………………………………………..………………….

Postcode/plaats:……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………......................

Adres:……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………...............................................………………..

Naam:………………………………………………………………………………………..............................……………………………………….…………...........……………….…........……….....

Let op! Vul uw gegevens in. Zonder uw gegevens kunnen wij uw bestelling niet verwerken.

Bestellen

Adres:……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………........................................………………..

Naam:………………………………………………………………………………………..............................…………………………Klantnummer:..……………….………….....

Bewaren
___ Albumbladen Geïllustreerd Verzamelen (TNT Post)
___ Albumbladen Geïllustreerd Verzamelen (DAVO)
___ Zwart-witalbumbladen postzegels (DAVO)
___ Zwart-witalbumbladen postzegelvelletjes (DAVO)
___ Zwart-wit albumbladen postzegelboekjes (DAVO
___ Supplement Leuchtturm-postzegels Nederland
___ Albumbladen Mooi Nederland

Ik neem met ingang van 1 januari 2009 een abonnement op:

Wilt u uw verzameling compleet houden? Maar wel op uw gemak? Zonder kans
een uitgifte mis te lopen? Word dan abonnee en vul deze kaart in.

Abonnement

Lees mee
200 jaar Louis Braille
Nieuwe uitgiften:
Kinderpostzegels 2008
Persoonlijke Decemberzegels 2008:
100 jaar KNBLO–NL
Decemberzegels 2008

A4-agenda 2009
bij uw bestelling

NR.
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Elektronische
weegschaal
bij uw bestelling
vanaf € 60

WINTER 2008 € 2,50

03-11-2008 09:20:09

Speciale aanbieding

voor u als Collect-lezer

Laat uw goede voornemens voor 2009 uitkomen!
GRATIS A4-agenda 2009 bij uw bestelling!*
Als trouwe klant bent u voor ons goud waard.
Daarom bieden we u opnieuw een prachtig cadeau
aan. Bij uw bestelling uit deze Collect ontvangt u
een handige, kunstlederen A4-agenda voor 2009.
Zo begint u het nieuwe jaar goed en heeft
t.w.v.
u al uw afspraken overzichtelijk bij elkaar.

€ 19,95
Luxe pennenset
Wilt u het nieuwe jaar helemaal goed beginnen? Bestel dan de
luxe zilverkleurige pennenset t.w.v. € 19,95 voor slechts € 9,95
bij uw agenda. De set bestaat uit een vulpen en balpen.

GRATIS Elektronische personenweegschaal
bij uw bestelling vanaf € 60!*
t.w.v.
Moeite om tijdens de feestdagen alle lekkere
€ 39,95
hapjes te laten staan? Met een elektronische
personenweegschaal houdt u uw gewicht
onder controle. Bestelt u voor 25 december 2008
voor € 60 of meer uit deze Collect, dan ontvangt
u deze weegschaal** als extra geschenk.

2 jaar garantie
Voor nog geen € 3,00 is uw personenweegschaal 2 jaar lang verzekerd tegen diefstal
en technische mankementen. Is uw weegschaal niet 100% in orde en heeft u de garantie afgesloten,
dan ontvangt u op onze kosten een nieuwe weegschaal.

Profiteer nu en vul snel de bestelkaart in!

* Deze actie geldt alleen voor bestellingen via bestelkaart of telefoon. Bestellingen in de online Shop zijn uitgesloten van de actie. Maximaal 1 A4-agenda en 1 weegschaal per klantnummer.
** De elektronische personenweegschaal heeft een LCD-aanduiding, automatische 0-aanduiding, automatische uitschakeling, gewicht tot max. 150 kg., overbelastingswaarschuwing en een
batterijenwaarschuwingslicht en wordt incl. twee 3V-batterijen geleverd.
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Inhoud

4

Braille anders bekeken

6

Nieuwe uitgiften
Kinderpostzegels 2008,
Persoonlijke Decemberzegels 2008:

Meevoelen

100 jaar KNBLO–NL, Decemberzegels 2008,
10 voor Nederland 2008, 5 voor Europa 2009,
5 voor buiten Europa 2009,

Kunnen lezen is zo gewoon, dat je er nooit bij
stilstaat dat het ook anders kan. Zo zijn blinden en
slechtzienden aangewezen op braille. Om hiervoor
aandacht te vragen, verschijnt op 10 januari het
bijzondere postzegelvel ‘Lees mee’. Letterschrift
en brailleschrift zijn hierop gecombineerd, zodat het
leesbaar is voor ziende én blinde mensen.
Speciale gast in dit nummer is oud-minister van
Financiën Gerrit Zalm. Onlangs opende hij de
tentoonstelling ‘Ding Dong: 60 jaar langs de deur met
Kinderpostzegels’ in het Museum voor Communicatie.
Zelf is hij een enthousiast filatelist. Hij vertelt over
zijn uitgebreide collectie èn zijn favoriete postzegel.
December staat voor de deur, met
opnieuw zeer feestelijke (Persoonlijke)
Decemberzegels. Zo aan het eind
van het jaar is het natuurlijk ook tijd
om even terug te blikken op het
afgelopen postzegeljaar. Welke
uitgifte is uw favoriet? We nodigen
u van harte uit mee te doen aan
de verkiezing Mooiste Postzegel
van 2008.
Rest mij u een gezond 2009 te
wensen en opnieuw een
bijzonder postzegeljaar!

Theo van Aalst
Directeur Marketing

Beatrix standard Europe 2009, Lees mee 2009

10

De Stelling
Gestempelde postzegels hebben
meerwaarde in mijn verzameling

12

Mijn postzegel en ik
Gerrit Zalm

13

Uitgifteprogramma
1e helft 2009

14

Verkiezing mooiste
postzegel van 2008

16

Kort nieuws

18

KNBF

19

Puzzel

21

Servicepagina

22

Shoppagina’s

36

Assortimentsoverzicht

>>

Volgende keer in Collect:
Persoonlijke Postzegels 2009 (I): Golf,
Persoonlijke Postzegels 2009 (II): 125 jaar NVPV,
Mooi Nederland 2009: Tilburg,
Mooi Nederland 2009: Assen
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Nieuwe uitgiften

Braille
anders bekeken
Een wereld zonder schrift? Voor de meeste mensen is dat onvoorstelbaar. Voor blinden en
slechtzienden was dit tot ver in de negentiende eeuw echter realiteit. Gelukkig bracht het
brailleschrift hier 180 jaar geleden verandering in. Het postzegelvel ‘Lees mee’ haakt
op dit heuglijke feit in. Ook is het een ode aan het 200e geboortejaar van Louis Braille,
de naamgever en uitvinder van het brailleschrift.

Braille is een reliëfalfabet: letters, cijfers en andere tekens
worden uitgebeeld door een raster van puntjes die in het
papier zijn gedrukt. Daardoor ontstaan er patronen van kleine
verhogingen in het papier, die met de vingertoppen kunnen
worden herkend als letters. De indrukken van de puntjes
worden machinaal, met een brailleschrijfmachine of een
brailleprinter aangebracht. Handmatig kan ook, met behulp
van een reglette. Dit vereist echter veel oefening: de puntjes
worden namelijk van onderaf in het papier gedrukt. Letters
en cijfers moeten dus in spiegelbeeld worden geschreven!

N AC HTS C H R I F T
Louis Braille (1809-1852) is de geestesvader van het
brailleschrift. Op driejarige leeftijd verloor hij zijn
zicht: tijdens het spelen in de zadelmakerij van zijn

Het belang van braille is groot, vertelt Bas Barendregt (58),
penningmeester van de Nederlandse Vereniging van Blinden
& Slechtzienden (NVBS). Hij is tevens actief lid van de contactgroep albinisme. “Lezen is onmisbaar voor je persoonlijke
ontwikkeling. Het geeft toegang tot kennis op allerlei gebied
en opent als het ware een breed venster op de wereld. Wie
in de huidige maatschappij wil functioneren, kan niet zonder.
Braille stelt ons in staat te kunnen lezen zonder de hulp van
anderen.”
Wie braille onder de knie wil krijgen, moet veel geduld oefenen.
“Je doet er jaren over om je tastzin te ontwikkelen. Vergelijk het
maar met leren lezen met je neus. Voor sommige mensen is het
nog eens extra lastig. Een metselaar die veel met cement heeft
gewerkt, is waarschijnlijk de gevoeligheid van de vingertoppen
kwijtgeraakt. Ook diabetespatiënten kampen met dit probleem.
Maar eigenlijk geldt voor iedereen die ouder is dan veertig dat
vlot braille lezen er waarschijnlijk niet meer in zit.”

vader verwondde hij per ongeluk een van zijn ogen
met een mes. Door ontstekingen werd hij uiteindelijk
helemaal blind. Al van jongsaf aan probeerde hij een
voelbaar leessysteem te ontwikkelen, gebruikmakend van kleine stukjes leer. Waarschijnlijk vormde
het ‘nachtschrift’ van legerkapitein Charles Barbier
de la Serre zijn inspiratiebron. Deze militair had een
puntschrift ontwikkeld waarmee soldaten in het
duister geheime boodschappen konden doorgeven.
De tekens van dit schrift werden weergegeven door
een raster van twaalf puntjes. Louis vereenvoudigde

Gelukkig staat de techniek niet stil.
In toenemende mate zijn er gesproken
boeken, tijdschriften en kranten.
Dankzij de brailleleesregel is er zelfs
toegang tot internet: de tekst
op het computerscherm kan
daarmee regel voor
regel worden
uitgelezen. Ook is er
een apparaat op de

dit naar een 6-puntensysteem, waardoor het beter
geschikt werd voor blinden. Dankzij Braille kunnen
blinden en slechtzienden nu net zo makkelijk en snel
lezen als zienden. Meer weten? Kijk op www.nvbs.nl

4
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Nieuwe uitgiften

markt waarmee alle ondertiteling bij Nederlandse tv-stations
kan worden voor-gelezen. Zo kunnen slechtzienden zich
helemaal concentreren op de beelden. “Hulpmiddelen om te
functioneren in de maatschappij zijn nog nooit zo talrijk
geweest als nu.”
G RO E I M A R K T

De uitgifte van het braille-postzegelvel vindt Barendregt een
uitstekend initiatief. “De aandacht voor blindenschrift in
Nederland verslapt door de komst van nieuwe technieken, die
het verleidelijk maken om gemakshalve voor spraak te kiezen.
De dwingende reden om braille te leren valt daardoor weg.
Toch blijft braille heel belangrijk, omdat duizenden mensen er
in grote mate van afhankelijk zijn. Bovendien zitten we in een
groeimarkt: door de vergrijzing en het toenemende aantal
diabetici zitten er 600.000 blinden en slechtzienden aan te
komen… De NVBS springt dan ook graag op de bres voor
braille!”
Ook de educatieve waarde van de uitgifte spreekt Barendregt
aan. “Je kunt mensen zo laten ervaren hoe het is om braille te
lezen. Het is bovendien aantrekkelijk gemaakt doordat er een
spelletje in zit: het letterschrift en het brailleschrift op de
postzegels zijn gecombineerd in een soort puzzel. Zo kun je
spelenderwijs wat over braille leren. Ik ben er zeer mee
verguld!”

Achterzijde

“Braille op papier vergt een groot volume door de puntjes
erop. Een gewoon briefje op A4-formaat beslaat al gauw drie
tot vier kantjes. Een beetje liefdesbrief telt in braille zo maar
tien velletjes! De brief moet voor verzending bovendien extra
beschermd worden, omdat de puntjes onderweg anders glad
gestreken kunnen worden. Voor de verzending heb je dus
zomaar twee of drie postzegels nodig. Maar gelukkig bevinden
we ons in de luxe positie dat we braillepost wereldwijd zonder
port mogen verzenden. Het postzegelvel is dus vooral bijzonder
om te bezitten. Misschien als basis voor een verzameling?”

M IX VAN TEC H N I EKEN
Bijzonder aan braillepostzegelvel is dat er vele verschillende druktechnieken in zijn verwerkt. Zoals het ‘prikken’ van het reliëf voor het
brailleschrift en het bedrukken (in diepdruk) van de achterzijde van
de postzegels, waarvoor non-toxische inkt is gebruikt. Aan de achterzijde staan namelijk de letters die aan de voorkant van de postzegels
ontbreken, voor het geval de ziende mensen er niet uitkomen. En

Voorzijde

dan is er nog de perforatie voor de postzegels en de offsetdruk aan de
voorzijde van het vel. Kortom, een boeiende combinatie van allerlei
technieken, die zijn ingezet voor een uniek postzegelvel.

5
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Nieuwe uitgiften
Kinderpostzegels 2008
4 november 2008
In 2008 wordt het 60-jarig jubileum
gevierd van de Kinderpostzegelactie.
Het thema is dit jaar: ‘Laat kinderen
leren’. Stichting Kinderpostzegels
Nederland vindt dat alle kinderen
recht hebben op persoonlijke
ontwikkeling. Onderwijs is daarvoor
de belangrijkste voorwaarde.
De letters van het woord onderwijs
zijn over de zes verschillende postzegels verdeeld. Het zijn getekende
personages; individuen met een
eigen voorkomen en karakter.

“De letters spelen
samen met een
kind steeds een
klein toneelstukje”, aldus illustratrice en kinderboekenschrijfster
Harriët van Reek.
“Op elke postzegel
is een hoofdletterpersonage bezig de
betreffende letter – dus zichzelf – te
leren aan het kind, dat dan spelenderwijs komt aanzetten met een
‘kleine’ versie van de letter. Zo laat

Koper van het eerste uur

Naam: Wilma Verbeek
Plaats: Den Haag

Datum: 4 november 2008
Kocht: 1 postzegelvel
Kinderpostzegels 2008
(op de eerste dag van uitgifte)

Wat zeggen deze postzegels over u?
“Ik ging zelf vroeger ook langs de deuren
met Kinderpostzegels. Reuze spannend
vond ik dat. Het was echt een wedstrijdje
wie er het meest zou verkopen en zoveel
mogelijk geld zou ophalen.”

Verzamelt u postzegels?
Waarom deze postzegels?
“Kinderpostzegels horen er gewoon bij.
De opbrengst is voor een goed doel en ik
vind het mooi dat de schooljeugd zich zo
inzet voor een ander. Bovendien is het
voor de kinderen die aanbellen ook leuk
als ze wat verkopen!”

“Nee, en het zit ook niet in de familie.
Sommige postzegels vind ik mooi, maar
ik vind ze vooral handig om post te
versturen!”

het kind op de eerste postzegel twee
hoepels – versies van de kleine ‘o’ –
zien aan de grote ‘O’.”
Het werk van Harriët van Reek
wordt onder meer gekenmerkt door
vrije, associatieve oplossingen. Dat is
ook het geval bij haar ontwerp van de
kinderpostzegels 2008. Op de tweede
postzegel houdt het kind het bolle
deel van de kleine letter ‘d’ tegen het
hoofd van grote ‘D’ aan, die daardoor
een grote neus lijkt te krijgen. En op
de vierde postzegel laat het kind zien
hoe het met een springtouw de kleine
letter ‘w’ vormt.
Ook voor de aanduiding ‘Nederland’
op de postzegels heeft Harriët van
Reek letters getekend, dit keer in
reliëf. Door deze letters ook op de
velrand te laten opdraven, wordt de
eenheid van het vel en de postzegels
benadrukt. Op de velrand vormen de
letterpersonages de woorden van het
thema ‘laat kinderen leren’ en staan
zij in een U-vorm rond de postzegels.
Zo komt in het ontwerp alles samen:
het kind dat wil leren, het gebruik
daarbij van het woord ‘onderwijs’,
het leren zelf en het thema van de
Kinderpostzegelactie 2008. De
getekende letters – voorzien van
kapsel, muts, jasknopen en schoenen
– zijn echte personen. Sommige zijn
lenig, zoals de S; andere beweeglijk,
zoals de R. Het geheel is zowel speels
als welsprekend en rijk aan vormen.

6
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Nieuwe uitgiften

Persoonlijke Decemberzegels 2008:
100 jaar KNBLO–NL
18 november 2008
Met de Persoonlijke Decemberzegel
kan iedereen zijn eigen kerst- of
nieuwjaarspostzegels laten maken
door hierop een eigen digitale foto te
laten afbeelden. Er is echter ook een
speciale verzamelaarsversie: het
postzegelvelletje ‘100 jaar KNBLO
Wandelsportorganisatie Nederland’.
De jubilerende organisatie hoopt zo
het wandelen en de wandelsport te
stimuleren, te ondersteunen en het
nog beter op de kaart te zetten als
aantrekkelijke buitenactiviteit.
Op de Persoonlijke Postzegel, voor

het eerst zelfklevend, is een bosgezicht
in de sneeuw te zien. Tegelijkertijd
past de afbeelding goed bij de
decembermaand. De smetteloos witte
sneeuw, die alles bedekt, kan worden
gezien als een symbolische uitbeelding van een nieuw begin.
De Persoonlijke Decemberzegel is dit
jaar extra aantrekkelijk door het
nieuwe kader, dat is ontworpen door
Max Kisman. In plaats van een kader
dat de afbeelding aan alle zijden
omgeeft, heeft Kisman gekozen voor
een L-vorm. Hierin is links verticaal

‘Nederland’ afgebeeld en onderin de
frankeerwaarde.
Max Kisman over het ontwerp: “De
Bfrika is een duidelijke, sobere en
tegelijk stijlvolle letter. Om die
eenvoud te bewaren heb ik geen extra
versieringen aangebracht, zodat het
kader de persoonlijke afbeelding
ondersteunt zonder het te overheersen.
Bovendien beschikt de afzender zo
over de maximale ruimte om zijn
persoonlijke afbeelding te plaatsen.”

Decemberzegels 2008
18 november 2008
Kerst en nieuwjaar draaien voor Jet
van der Horst, ontwerper van de
Decemberzegels 2008, om ‘samenzijn’. Dit thema staat dan ook centraal
in haar ontwerp. De illustratie op de
postzegels toont een stadsaanzicht
van bovenaf gezien. Overal in de stad
zijn kleine groepjes mensen te zien.
In de stad staan bijzondere gebouwen, die vaak nog een andere functie
hebben. Zo is een gebouw op de
voorgrond tegelijk een moderne,
rechthoekige haard met daarop
verschillende schoorstenen. “De
gebouwen zijn een weergave van
vertrouwde eindejaarsiconen”, zegt

3FM S ER IOUS R EQU E ST
Van der Horst. “Denk aan de pakjes,
de kaars, de haard en niet te vergeten
de klok.”
De frankeerwaarde en overige
belettering van de postzegels zijn
afgebeeld op het wegdek van de
straten. Zij maken zo deel uit van de
illustratie, die is opgedeeld in tien
unieke postzegels en een smalle
velrand. “De postzegels zijn op
zichzelf interessant én maken deel
uit van het geheel. De eenheid wordt
versterkt en krijgt ritme door de vele
rode kerstbomen, die tegelijk een
stratenpatroon suggereren.” De
groepjes mensen vieren op hun eigen
manier feest en laten de eenheid
uitgroeien tot een
werkelijk samenzijn. “Ook
kun je de hele illustratie
aan elkaar leggen en zo
een oneindig grote stad
vormen.”

3FM Serious Request brengt een
setje van 20 Persoonlijke Decemberzegels en 5 kaarten op de markt.
Serious Request is de jaarlijkse
actie van 3FM en het Rode Kruis,
waarbij drie dj’s vanuit het Glazen
Huis geld inzamelen voor een
betere en effectieve vluchtelingenhulp in de wereld. De kaarten zijn
gemaakt door Joep van Deudekom,
Giel Beelen, Pierre Wind en Kluun.
Ook is er een kaart met een Serious
Request kruiswoordpuzzel. Van
ieder setje gaat de opbrengst van de
kaarten naar Serious Request. Dit
jaar staat het Glazen Huis op
de Grote Markt in Breda.

7
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Nieuwe uitgiften
10 voor Nederland 2008,
5 voor binnen en buiten Europa 2009
en Beatrix standard Europe 2009
2 januari 2009
De uitgifte 10 voor Nederland 2008
en 5 voor binnen en buiten Europa
2009 staan in het teken van ‘groene’
initiatieven. Het postzegelvel 10
voor Nederland, een uitgifte van
2 januari 2008, heeft als motto
‘Denk groen, doe groen’. De tien
postzegels besteden aandacht aan
CO2-maatregelen zoals zonne- en
windenergie, biobrandstof, CO2compensatie en roetfilters. Daarnaast
komen groene mogelijkheden voor
de consument aan bod, zoals
woning-isolatie, groene stroom,
de hybride auto en de auto delen.
Ook wordt het streven van TNT Post
naar een groener postproces
uitgebeeld.
Het postzegelvel 10 voor Nederland
is geen nieuw ontwerp; de frankeerwaarde is evenmin gewijzigd.

10 voor Nederland 2008

5 VO OR B I N N E N
E N B U ITE N EU RO PA
De vijf nieuwe Prioritypostzegels
voor bestemmingen binnen en
buiten Europa 2009 stellen de
wereld centraal. Op de vijf postzegels
voor bestemmingen binnen Europa
is een fiets te zien met twee wereldbollen als wielen. En op de postzegels
voor buiten Europa staat een
wereldbol in de vorm van een
hart afgebeeld. De boodschap is
duidelijk: hart hebben voor de
wereld, bijvoorbeeld door de fiets
te nemen. Beide ontwerpen zijn
niet nieuw. Wel veranderd is de
frankeerwaarde van ‘5 voor Europa’
die is nu € 0,77 en die van ‘5 voor
buiten Europa’ is nu € 0,95.

5 voor binnen Europa 2009

5 voor buiten Europa 2009

Beatrix standard Europe 2009

B EATR I X
Ook op de Beatrix standard Europe is
een tariefswijziging doorgevoerd.
De frankeerwaarde is nu € 0,74.
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Nieuwe uitgiften

Lees mee
10 januari 2009
In 2009 is het 200 jaar geleden dat
Louis Braille, de uitvinder van het
brailleschrift, werd geboren. Ook is
het 180 jaar geleden dat het brailleschrift zijn intrede deed. Kortom: een
prachtige gelegenheid om ziende
mensen kennis te laten maken met de
wereld van blinden en slechtzienden
en het brailleschrift. TNT Post brengt
daarom dit unieke postzegelvel ‘Lees
mee’ uit, dat is gewijd aan het
brailleschrift. Uniek aan het vel is
onder meer dat het leesbaar is voor
ziende én blinde mensen. De naam
‘Lees mee’ is een verwijzing naar het
lezen van ‘braille’, door middel van
het aftasten van de puntreliëfs.
Behalve een postzegelvel geeft TNT
Post ook een postzegelmapje en een
eerstedagenvelop over het brailleschrift uit.
Ontwerper René Put sprak met blinde
mensen over de plaats die het
brailleschrift inneemt in hun leven.

Voorzijde

Ook verkende hij de mogelijkheden
van braille door te werken met een
zogenoemde reglette. Dit zijn twee
aan elkaar verbonden stroken metaal
of kunststof met perforaties waarmee
brailleletters geprikt kunnen worden.
“Die verkenning was heel boeiend en
het was een goede voorbereiding op
de uitdaging die voor me lag”, aldus
René Put. “Ik wilde met het ontwerp
ziende en blinde mensen nader tot
elkaar brengen. Door middel van de
twaalf postzegels wilde ik de wereld
van de zienden verbinden met die van
de blinden en slechtzienden. Dat heb
ik gedaan door het letterschrift en het
brailleschrift te combineren in een
soort puzzel.” Op iedere postzegel
beeldde René Put drie woorden af
van vijf letters, een vast stramien dat
verwijst naar het stramien van het
braille. Van ieder puzzelwoord
ontbreken er letters, die wel zijn
weergegeven in braille. Door het

oplossen van de puzzels krijgt de
ziende letterlijk voeling met het
brailleschrift en leert hij het lezen.
De puzzelwoorden zijn zowel voor
blinden als zienden relevant. Het zijn
woorden waarbij het zien geen rol
hoeft te spelen, zoals: hulde, vurig,
roem en adres.

SP EL TUSSEN SC H R I FTEN
Door te spelen met de zichtbaarheid
van de letters, ontstaat er een
spannend spel tussen de twee
schriften. Dat spel wordt voortgezet
in het – minieme – gebruik van kleur.
Achter iedere letter staat met een
verspringing dezelfde letter in een
kleur. De kleur wordt dus als het
ware weggedrukt, een symbolische
uitbeelding van het feit dat
blinden geen kleuren zien. Door de
verspringing ontstaat er een ietwat
wazig beeld, een optisch verschijnsel
dat refereert aan slecht zien. De
gebruikte kleuren zijn ontleend aan
die van de prisma – een ander optisch
fenomeen. René Put: “Omdat het hier
gaat om taal heb ik het ontwerp niet
aangevuld met beelden. Het gebruikte
font Nobel past bijzonder goed bij
het onderwerp. Het is een pure en
beeldsterke letter, zeg maar een
archetype, een oervorm van het
schrift, wat verwijst naar het belang
van braille. De kloeke vorm levert
voor iedere postzegel weer een ander
mooi woordbeeld op. Voor de overige
belettering heb ik de Perpetua
toegepast, een klassieke handschriftachtige letter, die het geheel een lichte
toets geeft.”

Achterzijde

9
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De Stelling

Gestempelde postzege
meerwaarde
“Voor mij moet een postzegel echt
‘gelopen’ zijn: iemand moet ’m
hebben gebruikt om te frankeren
en een postbode moet ‘m hebben
besteld”, vindt Dirk Sluis, postzegelhandelaar in Hoorn. “Wèl moet het
stempel goed leesbaar zijn. Dat is
pas ècht verzamelen.”
Postzegels zijn z’n lust en z’n leven.
“Het zit bij ons in de familie. Mijn
overgrootvader begon ermee. Hij
had een zaadverwerkingsbedrijf in
Enkhuizen en kreeg veel post vanuit
de hele wereld. Op een gegeven
moment ging hij de postzegels
daarvan verzamelen. Mijn opa en
vader zijn er later ook mee aan de
slag gegaan en zo’n 40 jaar geleden
werd het ook mijn hobby. En nu is
mijn hobby mijn werk.”

Wel mee eens

<<<

Hij vervolgt: “Het mooiste aan
gelopen postzegels vind ik dat er een
verhaal aan vastzit. Iemand heeft ze
echt gebruikt en ze zijn de wereld
overgegaan. Ik vind het boeiend om
daarover te fantaseren: ik zie de
plaatsnaam en de datum op de
stempel en vraag me af wie het
poststuk heeft verstuurd, wie dat
stempel heeft gezet en wie de
ontvanger was. Vooral als het
postzegels zijn die in oorlogstijd

10
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zijn gebruikt, vind ik het mooi om
daarover na te denken. En het is nog
leerzaam ook.”
Een voorbeeld van wat ik heel mooi
vind is een postzegel die gestempeld
is in Kiautschou. Deze Chinese
havenstad in de provincie Schantung
(nu Shandong) werd van 1898 tot
1919 gepacht door Duitsland. Een
Duits postkantoor heeft ‘m dus
gestempeld, een zegel van het
voormalige Deutsches Reich
met stempel Tsingtau- China Kiautschou. Ik vind dat soort
historische verhalen reuze
interessant.”
“Wat voor mij een belangrijke
voorwaarde is aan een gelopen
postzegel, is dat het stempel
duidelijk leesbaar is. Je moet de
datum en plaatsnaam goed kunnen
onderscheiden. Dat is niet alleen veel
mooier, het heeft ook als pluspunt
dat de handelswaarde erdoor wordt
verhoogd. Soms wordt de postzegel
zo wel 100 keer zoveel waard!
Dat is toch mooi meegenomen? In
mijn ogen is gebruikte postzegels
verzamelen pas ècht verzamelen.
Postfrisse postzegels aanschaffen is
niet meer dan investeren in de hoop
dat ze meer waard worden.”

EENS OF ON EENS?
Wat is uw mening? Laat het ons weten!
Reacties op de stelling kunnen worden
gestuurd naar: TNT Post, Stelling Collect,
AA 1378, Postbus 30250, 2500 GG Den Haag,
of naar stellingcollect@tntpost.nl
Alle reacties worden verzameld en een
selectie daaruit wordt in de volgende Collect
gepubliceerd.
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De Stelling

gels hebben
e in mijn verzameling
“Postzegels moeten met mijn
woonplaats te maken hebben, of
mijn interesse hebben”, stelt ITconsultant Arthur Philipsen uit
Weesp. “Het liefst gaan ze over
wetenschappelijke zaken, over
historische feiten of over het
vierlandenpunt Moresnet. Maar
bovenal mag er absoluut geen
stempel op zitten.”
Al zolang hij zich kan herinneren,
verzamelt Arthur postzegels.
“Toen ik leerde lezen, ging ik me
ervoor interesseren. Ik vond het
fascinerend: van die rare stukjes
papier met vreemde plaatjes en
letters; met gekke portretten en
exotische landschappen uit alle
hoeken van de wereld. Prachtig
vond ik dat! Eerst verzamelde ik
ook gestempelde exemplaren,
maar nu alleen nog postfris.”
Arthur heeft nu een abonnement op
de jaarcollectie van TNT Post en op de
themaboeken van DAVO. Daarnaast
leest hij twee filatelietijdschriften.
“Verder hebben we hier een filatelievereniging, een postzegelwinkeltje,
een grote postzegelveiling en een
postkantoor – al gaat die binnenkort
verdwijnen.” Als hij weet dat er een
interessante postzegel uitkomt, is
hij er als de kippen bij. “Dan ga ik als

De vorige keer:
Abonnementsparen
is geen sparen
Een greep uit uw reacties:

Collect58_11 11

een speer naar het postkantoor. Ik
wil ‘m dan natuurlijk wel hebben op
de dag van uitgifte.”
‘Gelopen’ postzegels spreken hem
niet aan. “Het stempel maakt de
postzegel smoezelig en vies, vooral
als het onleesbaar is. De tanding is
vaak ook niet meer mooi, doordat de
postzegel van het vel is gescheurd.

Niet mee eens

Bovendien zijn gebruikte postzegels
vaak gekreukeld, en dat vind ik er
niet uit zien. Ook passen ze niet mooi
in een album. Als je ze naast elkaar
legt, zitten de stempels nooit op
dezelfde plek. Dan weer zit het
stempel hoog, dan weer laag.
Dat leidt alleen maar af.”
Hij vervolgt: “Ik wil dus uitsluitend
nog postfrisse stempels. Je ziet ze
dan tenminste zoals de ontwerper
dat bedoeld heeft. Ook zijn ze
letterlijk veel waardevoller. Zodra
een postzegel gebruikt is als
frankering, is de waarde weg.”

De heer Th. van Zadel: ”Abonnementsparen is niet echt sparen; sparen is een
activiteit en een abonnement is dat niet. Abonnementsparen gaat met postfris
zegels; in mijn jonge jaren werd dat niet gedaan, want een postzegel is pas een
postzegel - zei men - als hij is gestempeld! Ik ben het dus eens met de stelling!”
Koos Sluis: “Dat het saaier is geworden ben ik volkomen met Bate Hylkema
eens. Het heeft wat om op de dag van uitgifte naar het postkantoor te gaan
en de postzegel te kopen. Die manier van verzamelen is verleden tijd. Dus
toch maar een abonnement, tegen wil en dank.”
TNT Post: Ruim 60% van alle postzegelvellen die in het eerste halfjaar van 2009
uitkomen, bestaat geheel uit verschillende postzegels. Het aantal postzegelvellen met uitsluitend gelijke postzegels op het vel blijft in het eerste halfjaar van
2009 beperkt tot ongeveer 10%. Dit is 1 postzegelvel en is zelfklevend, en dus
niet makkelijk scheurbaar tot losse postzegels.
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Mijn postzegel & ik

Het liefst verzamelt Gerrit Zalm
Europapostzegels van vóór de Eerste
Wereldoorlog. Echte ‘gouwe ouwe’
dus. Toch kiest de oud-minister
van Financiën, tegenwoordig
ﬁnancieel directeur bij de DSB
Bank, voor een andere favoriet:
een postzegelvel met zijn eigen
beeltenis. Gekregen toen hij de
tentoonstelling ‘Ding Dong:
60 jaar langs de deur met
Kinderpostzegels’ opende.
“Een mooie herinnering aan
een prachtige tentoonstelling!”

Postzegels zijn als een geschiedenisboek

I

In zijn lagereschooltijd was
verzamelen een populaire bezigheid.
“Net als veel jongens begon ik met
suikerzakjes. Later ben ik overgestapt
op postzegels. En nog steeds kan ik
me daar prima mee vermaken. Ik heb
intussen een grote verzameling
opgebouwd, vooral van oud-Europa.
Eén van mijn mooiste collecties is die
van Duitsland met de deelstaten.”
Postzegels zijn leerzaam, vindt hij.
“Je kunt er op verschillende manieren
naar kijken. Je kunt de geschiedenis
eraan aﬂezen, en je kunt de staatkundige ontwikkelingen volgen. Maar
ook de economische: de hyperinﬂatie
van Duitsland is bijvoorbeeld
beroemd, net als die in Hongarije, na
de Tweede Wereldoorlog. Soms kun je
zelfs voorspellen welke landen uiteen
zullen vallen; vaak zijn samengestelde
landen eerder apart op postzegels
verschenen. Je kunt er bijna minister
van Buitenlandse Zaken mee worden!
Nee, zonder gekheid: een goede
postzegelverzameling is als een
geschiedenisboek!”

FRANZ JOSEF I
Zijn allermooiste exemplaar is
de eerste postzegeluitgifte van
Oostenrijk (1851). Daarop prijkt het
portret van keizer Franz Josef I in
reliëfvorm. “Dat zie je niet meer. De
postzegel is bovendien oud, mooi om
te zien en veel waard. Ik ben er heel
blij mee.” Ook zijn collectie Bergedorf,
bestaande uit acht postzegels, mag
er zijn. “Het liefst zou ik natuurlijk al
mijn collecties van voor de Eerste
Wereldoorlog compleet hebben.
Tegenwoordig bied ik daarom nog
weleens op veilingen. Niet op de
topstukken, want ik koop liever méér
exemplaren dan één hele dure.”
Zalm heeft een abonnement op de
jaarcollectie van TNT Post en koopt af
en toe bij de groothandel. “Ook krijg
ik nog weleens wat cadeau. Zeker in
mijn ministerstijd. Zo was ik voor het
Internationaal Monetair Fonds (IMF)
pleitbezorger voor Macedonië en
Bosnië-Herzegovina en kreeg ik daar
eens een jaarcollectie van. Prachtig
vind ik dat, want met dat soort
landen voel ik een band.”

Graag zou hij Victory Boogie Woogie,
het onvoltooide schilderij van
Mondriaan als postzegel gedrukt zien.
“De Nederlandse Stichting Nationaal
Fonds Kunstbezit heeft dit, door mijn
toedoen, kunnen aankopen met een
schenking van De Nederlandsche
Bank, als afscheid van de gulden. Dat
leverde een aanvaring op met de
Tweede Kamer. Ik had toestemming
moeten vragen èn 80 miljoen gulden
was te veel, vond men, voor een
‘aantal kleurenvakjes’ met daarop nog
de papieren plakstroken! Het hangt
nu tien jaar in het Gemeentemuseum
in Den Haag en is een absoluut
topstuk: een van de hoogtepunten
van de twintigste eeuwse kunst.”
De postzegels met zijn eigen beeltenis
vindt Zalm ook erg mooi. “Ik was
compleet verrast toen ik ze kreeg. Het
is ook wel even wennen,
moet ik zeggen. Zo te
zien is de foto nog op
het Binnenhof gemaakt.
Ik ga deze postzegelvelletjes in elk geval heel
goed bewaren!”
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Postzegeluitgiften eerste helft 2009
Ook 2009 wordt weer een verzameljaar om u op te verheugen. Op deze pagina
kunt u zien welke uitgiften u in het eerste halfjaar van 2009 kunt verwachten.

Jaarcollectie

Jaarcollectie Prestige-

Postzegel-

Eerstedag-

Mooi

postzegels

postzegel-

mapjes

enveloppen

Nederland

boekjes

Themaboek

velletjes

2 januari

• 10 voor Nederland 2008
• 5 voor Europa

€ 0,77

€ 3,85

€ 3,94
(Internationaal)

10 januari

• 5 voor buiten Europa

€ 0,95

€ 4,75

• Beatrix standard Europe

€ 0,74

€ 3,70

• Lees mee

€ 5,28

€ 9,95

€ 3,12
(Internationaal)

€ 3,14

€ 4,04

€ 3,14

€ 4,04

24 februari • Persoonlijke
Postzegels 2009 (I): Golf

€ 0,44

€ 4,40

€ 2,26

€ 1,84

€ 0,44

€ 4,40

€ 2,26

€ 1,84

• Persoonlijke Postzegels
2009 (II): 125 jaar NVPV

10 maart

7 april

28 april

• Mooi Nederland 2009 - Tilburg

€ 2,20

€ 2,20

• Mooi Nederland 2009 - Assen

€ 2,20

€ 2,20

• Europapostzegels 2009:
400 jaar Sterrenkunde

€ 1,54

• Zomerpostzegels 2009

€ 3,96

€ 7,70

€ 3,58

€ 2,94

€ 4,46

€ 5,36

€ 24,95

• Mooi Nederland 2009 Roosendaal

€ 2,20

€ 2,20

€ 2,20

€ 2,20

• Mooi Nederland 2009 Oosterhout
• Drie generaties koninginnen

12 mei

• Jubileumpostzegels 2009

16 juni

• Mooi Nederland 2009 - Delfzijl

€ 7,00

€ 2,20

€ 9,95

€ 4,40

€ 7,50

€ 8,40

5x
€ 2,26

€ 3,60

€ 2,20

€ 2,20

• Mooi Nederland 2009 verzamelvel

€ 2,20

€ 9,95

€ 2,70

€ 3,60

Onder voorbehoud van wijzigingen

13 13
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Wint u een
Jaarboek
Nederlandse
Postzegels 2008?

Kies de mooiste

Stem via www.tntpost.nl/
postzegelverkiezing
of stuur uw kaartje
vóór 5 januari 2009 naar:

De postzegels van 2008 blinken uit in variatie. Het zijn kunststukjes op zich
en er is voor elk wat wils. Maar welke van deze postzegels vindt u als
ﬁlatelist nou het mooist? De Zomerpostzegels 2008? De Mooi Nederland-

TNT Post
Verkiezing 2008
kamer AA 1378
Postbus 30250
2500 GG Den Haag

verzamelvellen? Het postzegelvel Nederlandse Kabouters? Of juist één
van de vele andere? Laat het ons weten en u maakt kans op een Jaarboek
Nederlandse Postzegels 2008!

2 5 voor
Europa

3 5 voor
buiten Europa

4 Persoonlijke
Postzegels 2008:
80 jaar NVPH

5 Persoonlijke
Postzegels 2008:
100 jaar NBFV

1 10 voor
Nederland

7 Zomerpostzegels 2008

6 Keuze van Nederland
8 Europapostzegels 2008

9 Jubileumpostzegels 2008

14
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Verkiezing

e postzegel van 2008!
10 Mooi Nederland:
verzamelvel 2008

11 125 jaar
Vereniging Rembrandt

14 Weken van de Kaart

12 Grenzeloos Nederland:
Nederlandse Antillen & Aruba

15 100 jaar Nederlandse
Mycologische Vereniging

13 Twaalf
maanden jarig!

17 Kinderpostzegels 2008

18 Decemberzegels 2008
16 Nederlandse
Kabouters

19 Persoonlijke Decemberzegels 2008:
100 jaar KNBLO–NL

15
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Brieven aan de Sint

Kort

Als Sinterklaas weer in Nederland is, logeert hij in het
Sinterklaashof in Nuenen. Vanaf 15 november ontvangen
Sint en zijn Pieten daar al hun post. Uw kinderen of
kleinkinderen kunnen al hun brieven, tekeningen en
verlanglijstjes sturen naar Sinterklaas en Piet,
Sinterklaashof 1, 5670 NA Nuenen. En iedereen die iets
stuurt, krijgt persoonlijk antwoord van één van de vele
Schrijf-Pieten of van de Sint zelf!

nieuws
Nederland Schaatsland
Europese kampioenen in Thialf op postzegels

Als uw kroost een brief aan Sint & Piet schrijft, plak dan
een postzegel op de envelop en doe er een extra postzegel
van € 0,44 in. Sinterklaas gebruikt deze postzegel weer
voor zijn brief. Zo kan hij al zijn geld besteden aan
cadeautjes in plaats van aan postzegels.
Zorg er ook voor dat uw kinderen of
klein-kinderen hun naam en adres
duidelijk op de tekening, brief of
verlanglijstje schrijven.
Post versturen vóór 29 november
betekent een antwoord
vóór 5 december.

Periode 2003 / 2005
Gianni Romme
(2003)
Gianni Romme was
vooral een stayer, die
uitblonk op de 5 en 10
kilometer. Wie herinnert
zich niet de fantastische
dubbelklapper op de
Winterspelen in Nagano
in 1998. Vanaf 2000
lukte het hem ook om te
excelleren op de allroundkampioenschappen.

Mark Tuitert
(2004)
In 2001 leek Mark
Tuitert in Baselga als
debutant rechtstreeks
op de Europese titel af
te stevenen. In leidende
positie na 2 afstanden
ging hij echter op de 1500
meter onderuit. Weg
kampioenschap. In 2004
was het in Thialf wel raak.

Jochem Uytdehaage
(2005)
Met twee gouden
(5000/10000 meter) en
één zilveren plak (1500
meter) werd Jochem
Uytdehaage
’schaatskoning’ van de
Winterspelen in 2002. Hij
pakte in datzelfde jaar
ook nog de Europese en
wereldtitel en voegde
daar in 2005 nog een
EK-titel aan toe.

Persoonlijk Postzegelboekje
Nederland Schaatsland
Het schaatsseizoen staat weer voor de deur.
Eén van de hoogtepunten is het Europees
Kampioenschap, van 9 t/m 11 januari 2009.
Heel schaatsminnend Nederland zit dan
weer gespannen voor de TV, of nog beter:
in ijsstadion Thialf! Gaat het Sven Kramer
lukken om Europees Kampioen te worden?
Meerdere schaatsers gingen hem al voor in
Thialf , zoals Rintje Ritsma, Gianni Romme
en Jochem Uytdehaage. Al deze schaatshelden hebben nu hun eigen postzegel.
Ze zijn samengevoegd in een bijzonder
postzegelboekje dat in samenwerking met
de KNSB tot stand kwam.
Het boekje is verkrijgbaar vanaf 7 januari
2009. Bestellen? Kijk snel op bladzijde 24.

Filateliebeurs Loosdrecht
Op 23, 24 en 25 januari 2009 wordt de
Filateliebeurs 2009 gehouden in de
Pandahallen in Loosdrecht: met 3.000 m2 de
grootste jaarlijkse manifestatie in ons land
voor jong en oud. Verzamelt u postzegels,
poststukken, postwaardestukken, automaatstroken of afstempelingen? U vindt het hier
allemaal, en nog veel meer! U bent van harte
welkom: vrijdag van 13.00 tot 18.00 uur,
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en zondag
van 10.00 tot 16.30 uur.
Het adres is: Industrieweg 10, Loosdrecht.

Agenda

1 2
1

HET HELE JAAR DOOR
muZIEum,
Nijmegen

In het muZIEum gaat er een nieuwe
wereld voor u open. In dit ervaringmuseum over zien en niet-zien kunt
u op bijzondere wijze kennismaken
met het wonder van zien en de
onbekende wereld van het niet-zien.
Een veelbesproken onderdeel is de
‘Ontdekkingstocht door het donker’,
waarin bezoekers op pad gaan door
het absolute donker en daar ervaren
hoe het is om voor even blind te zijn.
Voelt u mee?
muZIEum, Nieuwe Marktstraat 54a
in Nijmegen. Voor openingstijden en
meer informatie: www.muzieum.nl
of 024-3828181.

2

T/M 6 JANUARI 2009
Expo Koningszegels,
Breda

De expositie Nederlandse koningsen koninginnenzegels brengt de ruim
350 koninklijke zegels bijeen die in de
loop van meer dan anderhalve eeuw
werden uitgegeven. Op één wand
worden de originele zegels in volgorde
van emissie tentoongesteld. Op een
andere wand zijn originele schetsen
te zien met uitleg over de manier
waarop ontwerpen van de koningszegels tot stand zijn gekomen.
Tezamen verschaffen ze een
overzicht van zowel de veranderende
rol van het koningshuis als van de
ontwikkelingen in het grafisch
ontwerpen.
Graphic Design Museum, Boschstraat
22 in Breda. Geopend: dinsdag t/m
vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en
zaterdag en zondag van 11.00 tot
18.00 uur. Meer informatie?
www.graphicdesignmuseum.nl
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Uit eten in het postkantoor
Het oude postkantoor van Alkmaar is nieuw leven
ingeblazen. Sinds half november kunt u er terecht
voor Restaurant Zegels, Brasserie Bar Xpress en Grand
Hotel Alkmaar (****). De sfeer van het postkantoor is
gebleven: de monumentale kenmerken zijn namelijk
behouden, waaronder een oude kluisdeur.
De postzegels komen bovendien terug in het logo en
het interieur van Restaurant Zegels! Wilt u het
etablissement met eigen ogen bekijken?
Maak dan gebruik van de unieke lezersaanbieding!

Twee Postzegelboekjes
35 jaar Postaumaat
De leden van Postaumaat vieren dit
jaar het 35-jarig bestaan. Elke
verzamelaar kan een beetje meefeesten,
want vanaf 1 december zijn er twee
speciale postzegelboekjes ‘8 voor
Postaumaat’ verkrijgbaar. Ze bevatten
acht fraai vormgegeven postzegels
van € 0,44 en elk boekje is per stuk te
koop voor de meer dan sympathieke
prijs van € 3,52.
De automaatboekjes van 1964
vormden de aanzet tot een nieuw
verzamelgebied: de kaft van boekje 1
was blauw bedrukt en die van 2 rood.
Postaumaat volgt dat voorbeeld
(al is de inhoud van beide boekjes
nu gelijk). De boekjes hebben een
beperkte oplage.
Bestellen? Kijk snel op bladzijde 24.

Lezersaanbieding

****

GRAND HOTEL ALKMAAR

restaurant

ZEGELS

Overnachten in Grand Hotel Alkmaar en dineren in
Restaurant Zegels? Dat kan! Lezers van Collect betalen
€ 89,50 p.p. (normaal € 115,- p.p.) U slaapt in een
Deluxe kamer en geniet van een 3-gangendiner van
de chef. Maak gebruik van deze unieke aanbieding
en reserveer tot en met februari 2009, op basis van
beschikbaarheid.
Reserveren kan direct bij Grand Hotel Alkmaar. Vermeld
bij uw reservering de actiecode CCfeb09.
Telefoon: 072 562 45 57 of www.grandhotelalkmaar.nl

Maaltijd voor Malawi
Het World Food Programme (WFP) van de Verenigde Naties
brengt het tweede deel uit van Topkoks voor Thuiskoks. Dit
fantastische kookboek bevat 52 recepten van topkoks zoals
Jamie Oliver, Herman den Blijker, Jonnie Boer en Gordon
Ramsay. De opbrengsten gaan naar het Schoolvoedselprogramma in Malawi: voor elk verkocht boek krijgen veertig
kinderen in Malawi een maaltijd voorgeschoteld.
Het boek kost slechts € 9,95 en is onder meer te verkrijgen
via www.bol.com. Meer informatie kunt u vinden op
www.allemaaleenwereldmaal.nl.

Lezersaanbieding
Druk uw mooiste foto óf postzegel af op canvas, nu met
25% korting. U heeft dan al een canvasdoek vanaf € 11,25.
Ga naar TNT Post Fotoservice: www.tntpost.nl/foto. Op
alle formaten geldt 25% korting. Geldig van 18 november
t/m 20 december 2008.

Persoonlijk Postzegelboekje
Joseph
Ook zo genoten van het tv-programma
‘Op zoek naar Joseph’? Op 12 december
gaat in Nederland de musical ‘Joseph and
the amazing technicolor dreamcoat’ van
Andrew Lloyd Webber in première. Van
deze spetterende musical verschijnt nu
ook een Persoonlijk Postzegelboekje
met interessante achtergrondinformatie
en prachtige beelden en postzegels.
Het boekje is verkrijgbaar vanaf
9 december 2008.
Bestellen? Kijk snel op bladzijde 24.
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KNBF
Lid van een postzegelvereniging?
Dat loont!
Voor dertig euro kun je lid worden van
een vereniging. Je ontmoet daar andere
verzamelaars, die jouw enthousiasme voor
postzegels delen.
Niets leuker dan een postzegelvereniging, vindt
Johan Fidder. Hij is secretaris van de Kamper
Philatelisten Club die in mei zijn honderdjarig
bestaan vierde. “De bijeenkomsten van onze
club, één keer per maand, zijn gezellig. Je
ontmoet er andere verzamelaars, die je tips
geven. Je kunt er postzegels ruilen. Soms is
er een lezing. En je kunt via de vereniging
op tentoonstellingen laten zien hoe mooi je
verzameling is. Ook kun je meedoen aan het
rondzendverkeer, waarbij je enkele dagen
een collectie van te verkopen postzegels in huis
krijgt. Verder is het natuurlijk gezellig op de
verenigingsavonden.”
‘Er zijn legio mythes over filatelie’. Deze zin
stond onlangs in een maandblad van een
postzegelvereniging. De bewering is meer dan
waar! Maar beter had de schrijver kunnen
zeggen: “Veel verhalen over het verzamelen van
postzegels zijn onzin”. En dat is heel helder en
net zo waar. Een kleine opsomming: Filatelie is

alleen voor oudere mannen. Verzamelen
van postzegels is een dure hobby. Jongeren
verzamelen geen postzegels meer. Postzegelcollecties zijn tegenwoordig geen cent meer
waard. Lid worden van een postzegelclub is
weggegooid geld.
Het zijn spookverhalen die niet kloppen, maar
ze gaan rond in Nederland. Ze bestaan ook bij
vele duizenden mensen die een postzegelverzameling hebben, maar er niet veel aan
doen. Volgens onderzoeken zijn er in Nederland
ongeveer een miljoen mensen die iets met
postzegels hebben. Dat varieert van een oud
album in de kast tot actief bezig zijn met een
verzameling. Maar van die miljoen zijn er maar
heel weinig lid van een postzegelvereniging:
tussen de drie en vier procent.
Komt dat door de bedrieglijke verhalen die
rondgaan? Of is het gewoon de Hollandse
zuinigheid? Voor dertig euro kun je lid
worden van een vereniging. Dat is geen
weggegooid geld. Günther Wissenburg van
de NBPV Lochem/Borculo: “Wij hebben een
vereniging in een groot gebied. Elke keer
wisselt de locatie van de bijeenkomsten
(Lochem, Ruurlo, Borculo), maar ook elke keer
zit het vol met verzamelaars. We hebben een
nieuwtjesdienst, waardoor mensen altijd de
laatste postzegels kunnen kopen. En er is een
veiling tijdens elke bijeenkomst. Leden krijgen
het blad Filatelie, met alle laatste nieuwtjes
op postzegelgebied. Bovendien organiseren
we elk jaar een grote beurs.”
Lid worden van een club loont dus wel degelijk.
Wie wil weten of er een vereniging bij hem/
haar in de buurt is kan contact opnemen met de
Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen (KNBF) via de informatiebon
achterop dit magazine of via www.nbfv.nl.
Iedereen die aangesloten is bij een vereniging
van de Bond krijgt bovendien een ledenkaart,
waar veel voordeeltjes aan verbonden zijn.
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Puzzel

Doe mee en win een luxe set
kristallen wijnglazen!
Bij deze getallenpuzzel moet u het diagram van 9 x 9
vakjes zodanig invullen dat op elke rij, in elke kolom
én in elk deelblokje van 3 x 3 de cijfers 1 tot en met 9
slechts één keer voorkomen. De puzzel heeft slechts
één unieke oplossing. Om mee te dingen naar de prijs
moet u de cijfers uit de gekleurde vakjes overbrengen
naar de gelijkgekleurde vakjes van de oplossingsbalk.
De cijfercombinatie die hier ontstaat, is de oplossing.

tekst en beeld

Schrijf de oplossing van deze Sudoku op
een briefkaart en stuur deze vóór
15 januari 2009 naar:
Puzzel Collect
Postbus 776
9700 AT Groningen

Oplossing Collect 57: 7 - 4 - 3 - 2 - 2 -1
Dit zijn de winnaars van het boekje
‘Paddestoelen in beeld’:

Puzzelprijs
TNT Post verloot 10 luxe sets met zes kristallen wijnglazen onder de juiste
inzendingen van de puzzel. Elk glas is gedecoreerd met een kunstwerk van

F. Wolters, Leek
O. Bos, Aerdenhout
I. Man, Amstelveen
J. van Baak, Haarlem
W. Renner, Bochum, Duitsland

verstandelijk beperkte kunstenaars van Beautiful People (www.beautifulpeople.nl).
Dit is een organisatie die kunstenaars met een verstandelijke beperking ondersteunt. Als bonus krijgen de winnaars ook de verzamel-cd ‘Luister naar je ogen’.
U steunt Beautiful People als u in de periode van 29 september tot en met 29
november 2008 bij de vakopticien een bril met Varilux-glazen van producent Essilor

Onderstaande lezers hebben tevens
de Veldagenda 2009 gewonnen:
R. van Ringelesteijn, Hoofddorp
P. v.d. Berg, Goirle
W. Th. M Hallewas, Wieringen
R. de Lange, Rosmalen
J. Kruijver, Haarlem

koopt. Voor elke set glazen gaat er namelijk een geldbedrag naar Beautiful People.
Kijk voor een overzicht van deelnemende opticiens op: www.varilux.nl
Het kopen van een bril is dit jaar voor veel mensen extra aantrekkelijk vanwege een
belastingvoordeel. 2008 is namelijk het laatste jaar waarin de kosten voor de
aanschaf van optische hulpmiddelen, zoals een bril, onder de
aftrekpost voor buitengewone lasten valt. Die aftrekpost kan
onder bepaalde omstandig-

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
De prijzen worden niet in geld uitgekeerd.
De prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht.

heden flink oplopen. De
vakopticien kan u meer over
dit belastingvoordeel
vertellen.
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De bezem door
de voorraad!

Opruiming!

Grote verzameling Dieren van
€ 175,- voor slechts € 67,50

Telefonisch bestellen:

033-2982353

Verzameling “1000 postzegels” van € 40,- voor € 18,50

Een zeer grote verzameling van meer
dan 1000 verschillende postzegels met
het thema “Dieren”. De verzameling
bevat zeer interessante postzegels, met
betere exemplaren en velletjes. Hierbij
oude én moderne postzegels. Zowel
postfris als gestempeld, alles door elkaar
heen. Prachtige aankoop voor elke filatelist en dieren-liefhebber.
Bestelnr. 7437

Eénmalig… een grote en vooral schitterende verzameling van meer dan
1000 (!!) verschillende postzegels uit
100 verschillende landen. Voor beginnende én gevorderde verzamelaars.
Prachtige motiefzegels, bijzondere uitgiften, herdenkingszegels, oude en
klassieke zegels (soms meer dan 100
jaar oud!)… etc. etc. Voor vele avonden plezier: uitzoeken, sorteren,
bekijken en genieten…
Nu als kennismaking met de verzameling “Postzegels van de Wereld” van
€ 40,- voor € 18,50. Bestel zo snel mogelijk, want op = op!

Mooie verzameling oude
Belgische Koloniën van
€ 189,- voor slechts € 99,-

Uitzonderlijk mooie verzameling
België. Nu van € 525,- voor
€ 240,-

Voortreffelijke collectie van de
oude koloniën van België. Veel
oud materiaal van vóór de onafhankelijkheid. Met onder andere
veel interessante uitgiften van
het oude Belgisch Congo.
Collectie met hoge cataloguswaarde! Nu voor slechts € 99,-

Een héél erg mooie, uitgebreide verzameling van België. Deze oude verzameling bevat meer dan 1600 verschillende
postzegels. In deze prachtige verzameling vindt u een keur aan betere gestempelde zegels. Oud, klassiek, modern
materiaal. Deze grote verzameling nu
extra voordelig, maar op = op.

Collectie Oud & Klassiek
Rusland van € 99,- voor € 59,-

Gigantische postzegelpartijen in Documententassen
nu van € 400,- voor slechts € 99,-

Oude collectie Rusland. Materiaal uit
de tsarentijd, de periode van de
revolutie, de oorlogsperiode, etc.
Alles van voor 1945. In totaal bijna
150 verschillende postzegels, in verbluffend mooie kwaliteit.
Voornamelijk ongestempeld.
Beperkt voorradig.
Prijs nu slechts € 59,-

Een documententas boordevol met interessante zegels en complete
series uit de populaire landen waaronder Nederland en
Duitsland en de betere Franse, Engelse
Koloniën etc. voor slechts een kwart
van de winkelprijs.
Normale winkelverkoopprijs € 400,Nu is de prijs slechts € 99,-

Knaller!

99,
-

Voordeelbon a.u.b. uitknippen en in envelop versturen
(postzegel niet nodig!) aan:

edel Collecties, Antwoordnr 1616, 3740 WG Bunschoten
Collect 58

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Naam:

………………………………………………………………………………………………………………

hr/mw

Adres: ………………………………………………………………………………………………………
Postcode/plaats:…………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer:………………………………………………………………………………………

Deze Super Documenten-tas is een éénmalige kans voor elke postzegelverzamelaar. Ga lekker op avontuur! Avonden lang deze documententas
doorpluizen en uit zoeken. Welke zegels vindt u in de tas…
Edel Collecties heeft beslag gelegd op uitstekende groothandels-voorraden. Elke partij is weer verschillend maar bevat een schitterende sortering complete sets en betere losse waarden, blokken, velletjes.
Een super grote verzameling uitpuilend van de insteekkaarten met series,
postzegelvelletjes, blokjes, partijtjes, etc. etc. De verzameling heeft een
winkelverkoopprijs van minimaal € 400,=. Deze verzameling bieden wij
u nu aan voor de absolute bodemprijs van € 99.=.
Dat betekent een korting van 75% op de normale winkelverkoopprijs!
Bestel meteen: op = op!

+ € 3,95 als bijdrage in de porto- en verpakkingskosten
Betaling via éénmalige automatische afschrijving (hieronder a.u.b. uw bankof giro rekeningnummer invullen)
Bank/Gironummer.

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

EDEL COLLECTIES
Tel. 033-2982353
webwinkel: www.edelcollecties.nl
info@edelcollecties.nl
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Een kijkje achter
de schermen…

Postbus 30250

Leukste aan je werk?

2500 GG Den Haag

“Dat klanten zo dankbaar kunnen reageren als
je een goede tip geeft. Zo zijn er mensen die hun

Adreswijzigingen, bestellingen

abonnement willen stopzetten omdat het te

en abonnementen

duur wordt. Ik wijs hen dan op een voordeliger

TNT Post Collect Club

alternatief, zodat ze de hobby toch kunnen

Postbus 30051
9700 RN Groningen
Telefoon: (050) 586 12 34

voort-zetten. Dat geeft veel voldoening.”

Gekste vraag?

Fax: (050) 586 31 11

“Een klant zei pas geleden tegen me: ‘Meneer

Internet: www.tntpost.nl

Scholten, ik heb mijn zending geroutineerd. Heeft
u die inmiddels ontvangen?’ Gelukkig is het

Uitgever

pakket goed bij ons aangekomen…”

Koninklijke TNT Post BV

Waaruit bestaat de uitgifte
Grenzeloos Nederland?

Redactie en productie
Sanoma Uitgevers
Custom Publishing

Naam: Bart Scholten
Functie: medewerker Customer Care
Sinds: 1998
Behandelt onder meer brieven,
e-mails en telefonische vragen over
de abonnementen op postzegels.

“Grenzeloos Nederland beeldt de historische en
culturele banden uit tussen Nederland en andere landen.
De uitgifte omvat drie velletjes, waarop telkens een van de landen centraal staat. In

Vormgeving

Nederland is alleen het Nederlandse postzegelvel verkrijgbaar. Klanten die een

IM VormCommunicatie, Den Haag

abonnement hebben genomen op Mooi Nederland en de Albumbladen op Mooi
Nederland vanaf 2008, hebben de gratis set van drie postzegelvellen ontvangen.”

Fotograﬁe

Kun je een abonnement nemen op Grenzeloos Nederland?

Hollandse Hoogte/Imagestore: cover

“Nee, voorlopig niet. Het zijn steeds losse uitgaven, die apart besteld moeten worden.”

De Beeldredaktie: pag. 3, 6, 10, 11,
12, 18 en 21

Zijn er albumbladen voor Grenzeloos Nederland?
“Ja, die zijn er. Er is een albumblad voor het Nederlandse vel en er is er een voor
de Antilliaanse en Arubaanse versie. In het setje DAVO-albumbladen waarop je

Alle aanbiedingen gelden tot het

een abonnement kunt nemen, zit sowieso een albumblad voor het Nederlandse

verschijnen van de volgende Collect.

postzegelvel, zowel geïllustreerd als zwart-wit.”

Hierbij geldt wel: op = op.
Alle genoemde prijzen en gegevens
zijn onder voorbehoud van zet- en
drukfouten.
De producent heeft ernaar gestreefd de
auteursrechten van de illustraties volgens

SFEERVOLLE KERSTDRU KTE
De periode rond de kerst en jaarwisseling is zeer hectisch voor TNT Post. Hoe gaat Customer Care
daarmee om? “Het hele bedrijf staat op scherp, dus wij ook. We maken lange dagen, maar de sfeer
is geweldig. Samen zetten we de schouders eronder en klaren we de klus!”

de wettelijke bepalingen te regelen.
Wie meent nog zekere rechten te kunnen
doen gelden, wordt verzocht zich tot de
producent te wenden.

Zó bestelt u!

gratis abonnement verlengd bij

Er zijn vier manieren om de producten van de Collect Club te bestellen:
via de online winkel op www.tntpost.nl;
met de bestelkaart;
telefonisch, onze Klantenservice is bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 16.30 uur via (050) 586 12 34;
u kunt uw bestelling faxen naar (050) 586 31 11.

bestellingen boven de € 25,00 per jaar.

Bereikbaarheid

Nieuwe leden van de Collect Club krijgen
de eerste vier nummers van Collect
kosteloos toegezonden. Hierna wordt het

Bij een lagere besteding kunt u het

•
•
•
•

per jaar.

Voor adres- of abonnementswijzigingen kunt u zich wenden tot TNT Post Collect Club, Postbus 30051,
9700 RN Groningen. Voor overige vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met onze
Klantenservice: op werkdagen tussen 8.00 en 16.30 uur via (050) 586 12 34.

Losse verkoopprijs: € 2,50.

Geldigheid

ISSN 1381-0561.

Aanbiedingen in Collect blijven geldig tot de volgende Collect verschijnt.
Echter: op = op. Reageer dus snel op onze aanbiedingen.

abonnement verlengen voor € 10,00
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Shop

Shop

Kinderpostzegels 2008

Postzegelmapje nr. 385
Kinderpostzegels 2008
€ 4,46
bestelnummer 281480

Postzegelvel Kinderpostzegels 2008

Eerstedagenvelop nr. 578
Kinderpostzegels 2008

€ 3,96
bestelnummer 281460

€ 5,36
bestelnummer 281457

Decemberzegels 2008

Drie velletjes
Decemberzegels 2008
Thuisagenda
+
€ 20,40
bestelnummer 281562

Postzegelvel
Decemberzegels 2008
€ 6,80
bestelnummer 281561

Eerstedagenvelop nr. 579a
Decemberzegels 2008
€ 3,44
bestelnummer 281550

Postzegelvel Decemberzegels 2008 Kruidvat
€ 6,80
bestelnummer 281567

Postzegelvel Decemberzegels 2008 Albert Heijn
Eerstedagenvelop nr. 579b
Decemberzegels 2008
Postzegelmapje nr. 386
Decemberzegels 2008
€ 3,90
bestelnummer 281580

22
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€ 2,76
bestelnummer 281551

€ 6,80
bestelnummer 281565

Bovenstaande postzegelvellen zijn qua
ontwerp gelijk aan de Decemberzegels 2008
maar hebben het logo resp. Kruidvat/
Albert Heijn op de velrand afgebeeld.

29-10-2008 09:31:54

Shop

N i e u w e u i t g i ft e n
Persoonlijke Decemberzegels 2008
Postzegelvel Persoonlijke
Decemberzegels 2008:
100 jaar KNBLO–NL
€ 3,40
bestelnummer 281563

Postzegelmapje nr. 387
Persoonlijke Decemberzegels 2008:
100 jaar KNBLO–NL
Set 3FM Serious Request
Twee Persoonlijke Decemberzegelvellen 3FM Serious Request
+ 5 bijzondere kaarten
€ 8,95
bestelnummer 281566

€ 1,86
bestelnummer 281581

Eerstedagenvelop nr. 580
Persoonlijke Decemberzegels 2008:
100 jaar KNBLO–NL
€ 1,74
bestelnummer 281552

10 voor Nederland 2008
Postzegelvel
10 voor Nederland 2008

5 voor Europa en
buiten Europa 2009
Deze producten verschijnen op 2 januari 2009

€ 4,40
bestelnummer 286701

Mailer
50 voor Nederland 2008

Eerstedagenvelop
nr. 581
Internationaal

€ 22,00
bestelnummer 286601

€ 3,12
bestelnr. 296757

Beatrix standard
Europe 2009

Mailer 50
voor Europa
€ 38,50
bestelnr. 296602

Dit product verschijnt op 2 januari 2009
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Postzegelvel
5 voor Europa

Postzegelvel
5 voor buiten Europa

€ 3,85
bestelnr. 296702

€ 4,75
bestelnr. 296703

Postzegelvel Beatrix
standard Europe

Postzegelmapje nr. 388
Prioritypostzegels voor
Europa en buiten Europa

€ 3,70
bestelnr. 293101

€ 3,94
bestelnr. 296780
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N i e u w e u i t g i ft e n
Lees mee
Deze producten verschijnen
op 10 januari 2009

Voorzijde

Postzegelmapje nr. 389a
Lees mee

Achterzijde

Postzegelvel Lees mee

€ 3,14
bestelnummer 290180

€ 5,28
bestelnummer 290161

N

180 jaar brailleschrift

lees mee

Eerstedagenvelop nr. 582a
Lees mee
€ 4,04
bestelnummer 290150

Postzegelmapje nr. 389b
Lees mee

Eerstedagenvelop nr. 582b
Lees mee

€ 3,14
bestelnummer 290181

€ 4,04
bestelnummer 290151

Prestigeboekje nr. 23 Lees mee
€ 9,95
bestelnummer 290111

Persoonlijke producten

Postzegelboekje
35 jaar Postaumaat (blauw)
€ 3,52
bestelnummer 698284

Postzegelvel
Janneke BrinkmanSalentijn: Tulpen
Abonnement op de
complete serie:
www.tntpost.nl/janneke
€ 4,40
bestelnummer 698171

Postzegelboekje
35 jaar Postaumaat (rood)
€ 3,52
bestelnummer 698285

nd
aatspola
stzegels
nd Sinch
Thialf op
Nedeseerkala
mpioenen
Europ

Periode 2003 / 2005
Gianni Romme
(2003)
Gianni Romme was
vooral een stayer, die
uitblonk op de 5 en 10
kilometer. Wie herinnert
zich niet de fantastische
dubbelklapper op de
Winterspelen in Nagano
in 1998. Vanaf 2000
lukte het hem ook om te
excelleren op de allroundkampioenschappen.

07-10-2008
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Mark Tuitert
(2004)
In 2001 leek Mark
Tuitert in Baselga als
debutant rechtstreeks
op de Europese titel af
te stevenen. In leidende
positie na 2 afstanden
ging hij echter op de 1500
meter onderuit. Weg
kampioenschap. In 2004
was het in Thialf wel raak.

Jochem Uytdehaage
(2005)
Met twee gouden
(5000/10000 meter) en
één zilveren plak (1500
meter) werd Jochem
Uytdehaage
’schaatskoning’ van de
Winterspelen in 2002. Hij
pakte in datzelfde jaar
ook nog de Europese en
wereldtitel en voegde
daar in 2005 nog een
EK-titel aan toe.

13:50:2

Persoonlijk
Postzegelboekje
Joseph, de Musical
verschijnt 9 december 2008

Persoonlijk Postzegelboekje
Nederland Schaatsland
verschijnt 7 januari 2009

€ 9,95
bestelnummer 698283

€ 9,95
bestelnummer 698238

1

De producten van 2008 worden geleverd in 2008. En de producten van 2009 ontvangt u in 2009.
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Shop

Nederlandse jaarproducten
Jaarcollecties 2008
Jaarcollectie
Nederlandse
Postzegels 2008

Jaarboek 2008
Jaarboek Nederlandse
Postzegels 2008
met postzegels
€ 62,50
bestelnummer 280020

€ 50,95
bestelnr. 280000

Yearbook Dutch Stamps
2008 with stamps
€ 62,50
bestelnummer 698173

NVPH-catalogi 2009
Jaarcollectie
Nederlandse
Postzegelvelletjes 2008
€ 64,95
bestelnummer 280069

Postzegelvellen
2006/2007
Jaarcollectie 2006
Nederlandse
Postzegels

Year pack 2006
Dutch stamps
Jahreszusammenstellung 2006
Niederländische
Briefmarken
Collection
annuelle 2006
timbres-poste
Pays-Bas

Jaarcollectie
Nederlandse
Postzegels 2006
€ 47,75
bestelnr. 260000

Postzegelvel
Decemberzegels 2006
€ 5,80
bestelnr. 261361

Postzegelvel
Lentebomen

Postzegelvel
Bloemetjes cadeau

€ 4,40
bestelnummer 270361

€ 5,28
bestelnummer 270661
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NVPH-catalogus 2009

NVPH-catalogus
2009 op DVD

€ 24,90
bestelnummer 698180

€ 24,90
bestelnr. 698181
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Jaarcollectie Nederlandse
Postzegelvelletjes 2006
Tien voor Nederland 2007
Vijf voor Europa 2007
Vijf voor buiten Europa 2007
Beatrix standard Europe
Tien voor de Liefde 2007
Mailer 50 voor de Baby 2007
Mailer 50 Rouwzegels 2007
Zakenzegels 2007 (200 op rol € 0,44)
Zakenzegels 2007 (100 op rol € 0,88)
Zakenzegels 2007 (100 op vel € 0,44)
Zakenzegels 2007 (100 op vel € 0,88)
Bijplakker 10 x € 0,03
Bijplakker 10 x € 0,05
Bijplakker 10 x € 0,10
Persoonlijke Postzegels 2007
Mailer 50 Bedrijfspostzegels 2007
Zomerzegels 2007: Strandpret van toen (1)
Zomerzegels 2007: Strandpret van toen (2)
Zomerbomen
140 jaar Nederlandse Rode Kruis
Mooi Nederland: Gouda
Mooi Nederland: Groningen
Mooi Nederland: Vlissingen
Mooi Nederland: Hoorn
Mooi Nederland: Leerdam

Prijs

Bestelnr.

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

260069
276701
276703
276704
273103
276702
276603
276604
274302
274303
274301
274304
274001
254001
234003
270161
274305
270460
270466
270362
270860
270261
270262
270263
270264
270265

62,50
4,40
3,60
4,45
3,35
4,40
22,00
22,00
88,00
88,00
44,00
88,00
0,30
0,50
1,00
4,40
22,00
1,98
1,98
4,40
1,98
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
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Shop

Recent verschenen

Postzegelvel
Twaalf maanden jarig!
€ 5,28
bestelnummer 280961

Postzegelvel
Nederlandse Kabouters

Postzegelmapje nr. 384
Nederlandse Kabouters

€ 7,50
bestelnummer 281361

€ 4,25
bestelnummer 281380

Postzegelvel 100 jaar
Nederlandse
Mycologische Vereniging
€ 4,40
bestelnummer 281261

Postzegelmapje nr. 383a
100 jaar Nederlandse
Mycologische Vereniging
€ 3,14
bestelnummer 281280

Postzegelmapje nr. 382a
Twaalf maanden jarig!

Postzegelmapje nr. 382b
Twaalf maanden jarig!

€ 3,14
bestelnummer 280980

€ 3,14
bestelnummer 280981

Postzegelmapje nr. 381
Weken van de Kaart
€ 1,82
bestelnummer 281180

Postzegelmapje nr. 383b
100 jaar Nederlandse
Mycologische Vereniging
€ 2,26
bestelnummer 281281

Postzegelvel
Weken van de Kaart
€ 1,32
bestelnr. 281161

Themaboek nr. 22 Kabouters en paddenstoelen
€ 24,95
bestelnummer 692802

N
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Prestigeboekje nr. 22
100 jaar Nederlandse
Mycologische Vereniging

Set Grenzeloos
Nederland

€ 9,95
bestelnummer 281211

€ 9,95
bestelnummer 698112
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Shop

Bewaarsystemen
De nieuwste albumbladen!
Alle

albumbladen zijn leverbaar vanaf 12 december 2008.

Geïllustreerd Verzamelen 2008
TNT Post
€ 16,30
bestelnummer 642726

Geïllustreerd Verzamelen 2008
velletjes DAVO
€ 12,75
bestelnummer 642727

Geïllustreerd Verzamelen 2008 DAVO

Albumbladen
Mooi Nederland 2008 DAVO

€ 16,30
bestelnummer 642725

€ 13,95
bestelnummer 642716

Zwart-wit albumbladen 2008
DAVO
€ 18,60
bestelnummer 642728

Zwart-wit albumbladen
Mooi Nederland 2008 DAVO
€ 7,60
bestelnummer 642729

Albumblad Mooi Nederland
verzamelvel 2008 DAVO

Albumbladen Grenzeloos
Nederland 2008 DAVO

Zwart-wit albumbladen 2008
velletjes DAVO

€ 3,35
bestelnummer 642721

€ 5,70
bestelnummer 642720

€ 23,00
bestelnummer 642730

Nieuwe albums
Alle
albums zijn leverbaar
vanaf 8 december 2008.

Album Nederland
VI Luxe 2008 DAVO
€ 45,00
bestelnummer 642732

Geïllustreerd Verzamelen II 2008 DAVO
€ 45,00
bestelnummer 642731

Verzamelalbum Mooi Nederland 2005-2008 DAVO
€ 75,00
bestelnummer 642717

Album Nederland
Velletjes II 2007-2008 DAVO
nu inclusief 2008

Verzamelalbum Grenzeloos Nederland DAVO

€ 60,00
bestelnummer 642733

€ 36,00
bestelnummer 642719
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Shop

K l a s s i e ke p o s t z e g e l s
Roltanding
Kinderzegels 1926 tweezijdige
roltanding (nr. 74-77, postfris)
€ 119,50
bestelnummer 693123

1928 Vierzijdige roltanding (nr. 33-56, gebruikt)
€ 135,00
bestelnummer 696352

1925 Tweezijdige roltanding (nr. 1-18, postfris)
1930 Tweezijdige hoekroltanding
(nr. 57-70, postfris)
€ 210,00
bestelnummer 696353

MET CERTIFICAAT VAN ECHTHEID

€ 1.200,00
bestelnummer 698190

Prijs

Bestelnr.

€ 69,50
€ 98,00
€ 68,50
€ 115,00
€ 103,00
€ 99,00
€ 37,50
€ 22,50
€ 18,00
€ 22,50
€ 32,50
€ 27,50
€ 26,00

693124
698182
693125
693126
693127
693128
698183
698184
698185
698186
698187
698188
698189

€ 245,00
€ 69,50
€ 48,00
€ 360,00
€ 425,00

696348
696350
696354
698191
698192

Kinderzegels
1927 tweezijdige roltanding (nr. 78-81, postfris)
1929 vierzijdige roltanding (nr. 82-85, postfris)
1930 tweezijdige hoekroltanding (nr. 86-89, postfris)
1931 tweezijdige hoekroltanding (nr. 90-93, postfris)
1932 tweezijdige hoekroltanding (nr. 94-97, postfris)
1933 tweezijdige hoekroltanding (nr. 98-101, postfris)
1926 tweezijdige roltanding (nr. 74-77, gebruikt)
1927 tweezijdige roltanding (nr. 78-81, gebruikt)
1929 vierzijdige roltanding (nr. 82-85, gebruikt)
1930 tweezijdige hoekroltanding (nr. 86-89, gebruikt)
1931 tweezijdige hoekroltanding (nr. 90-93, gebruikt)
1932 tweezijdige hoekroltanding (nr. 94-97, gebruikt)
1933 tweezijdige hoekroltanding (nr. 98-101, gebruikt)

Roltanding
1925 Tweezijdige roltanding (nr. 1-18, gebruikt)
1926-1927 Tweezijdige roltanding (nr. 19-31, gebruikt)
1930 Tweezijdige hoekroltanding (nr. 57-70, gebruikt)
1926-1927 Tweezijdige roltanding (nr. 19-31, postfris)
1928 Vierzijdige roltanding (nr. 33-56, postfris)
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Bestel nu en ontvang een handige A4-agenda GRATIS! Kijk voor meer informatie op bladzijde 2.
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Shop

K l a s s i e ke p o s t z e g e l s
Nederland ongebruikt voor 1940

A.N.V.V.-zegels 1932 (nr. 244-247, ongebruikt)
€ 75,00
bestelnummer 696165

Koningin Wilhelmina 1922
(nr. 81, ongebruikt)

Jubileumzegels 1913 (nr. 90-97, ongebruikt)

€ 26,50
bestelnummer 698193

€ 67,50
bestelnummer 698196

Hulpuitgifte 1919
(nr. 102-103, ongebruikt)
€ 57,50
bestelnummer 698233

Rode Kruiszegels 1927
(nr. 203-207, ongebruikt)
€ 19,75
bestelnummer 696139

Zomerzegels 1940
(nr. 350-355, ongebruikt)
€ 21,00
bestelnummer 697271

Toorop 1923
(nr. 134-135, ongebruikt)

Kinderzegels 1929
(nr. 225-228, ongebruikt)

Kinderzegels 1931
(nr. 240-243, ongebruikt)

€ 27,50
bestelnummer 697064

€ 16,50
bestelnummer 697384

€ 33,00
bestelnummer 697260

Koningin Wilhelmina 1923 (nr. 82-83, ongebruikt)
Opruimingsuitgifte 1921 (nr. 106, ongebruikt)
Diverse voorstellingen 1923 (nr. 110-113, ongebruikt)
Tentoonstellingszegels 1924 (nr. 136-138, ongebruikt)
Koningin Wilhelmina 1924-1926 (nr. 149-162, ongebruikt)
Kinderzegels 1926 (nr. 199-202, ongebruikt)
Kinderzegels 1927 (nr. 208-211, ongebruikt)
Kinderzegels 1928 (nr. 220-223, ongebruikt)
Hulpzegel 1929 (nr. 224, ongebruikt)
Kinderzegels 1930 (nr. 232-235, ongebruikt)
Koningin Wilhelmina 1931-1933 (nr. 236-237, ongebruikt)
Goudse Glazen 1931 (nr. 238-239, ongebruikt)
Herdenkingszegels 1933 (nr. 252-255, ongebruikt)
Zeemanszegels 1933 (nr. 257-260, ongebruikt)
Zomerzegels 1935 (nr. 274-277, ongebruikt)
Luchtvaartfonds 1935 (nr. 278, ongebruikt)
Kinderzegels 1935 (nr. 279-282, ongebruikt)
Zomerzegels 1936 (nr. 283-286, ongebruikt)
Zomerzegels 1938 (nr. 305-309, ongebruikt)
Kinderzegels 1938 (nr. 313-317, ongebruikt)

Prijs

Bestelnr.

€ 12,00
€
4,00
€
8,50
€ 97,50
€ 225,00
€ 12,50
€ 11,50
€ 14,00
€ 15,00
€ 19,50
€ 129,50
€ 29,50
€ 14,75
€ 45,00
€ 29,75
€ 24,00
€ 22,50
€ 18,00
€ 12,00
€
9,75

697350
698130
698194
698195
696147
696154
696458
697383
696312
697068
696449
697347
697071
696212
696159
695035
697265
696160
695230
697268
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Shop

K l a s s i e ke p o s t z e g e l s
Nederland gebruikt
Opruimingsuitgifte 1923
(nr. 132-133, gebruikt)

Koningin Wilhelmina 1946 (nr. 346-349, gebruikt)

€ 12,75
bestelnummer 696206

€ 48,50
bestelnummer 696452

A.N.V.V.-zegels 1932 (nr. 244-247, gebruikt)
Olympiadezegels 1928 (nr. 212-219, gebruikt)
€ 30,00
bestelnummer 696137

STUNTAANBIEDING
van € 45,00 voor € 29,50
bestelnummer 698198

Goudse Glazen 1931
(nr. 238-239, gebruikt)
€ 27,50
bestelnummer 697366

Kinderzegels 1931 (nr. 240-243, gebruikt)

Cour de Justice
1934-1938
(nr. 9-15, gebruikt)

€ 22,50
bestelnummer 697388

€ 31,00
bestelnummer 697377

Koningin Wilhelmina 1899-1905 (nr. 77-79, gebruikt)
Koningin Wilhelmina 1923 (nr. 82-83, gebruikt)
Koningin Wilhelmina 1926-1927 (nr. 163-165, gebruikt)
Rode Kruiszegels 1927 (nr. 203-207, gebruikt)
Kinderzegels 1927 (nr. 208-211, gebruikt)
Kinderzegels 1928 (nr. 220-223, gebruikt)
Kinderzegels 1929 (nr. 225-228, gebruikt)
Rembrandt 1930 (nr. 229-231, gebruikt)
Zeemanszegels 1933 (nr. 257-260, gebruikt)
Zomerzegels 1935 (nr. 274-277, gebruikt)
Zomerzegels 1937 (nr. 296-299, gebruikt)
Zomerzegels 1938 (nr. 305-309, gebruikt)
Cour de Justice 1947 (nr. 20-24, gebruikt)
Cour de Justice 1951-1958 (nr. 27-40, gebruikt)

Prijs

Bestelnr.

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

698201
694193
698197
696138
695144
696118
696155
696184
696213
697369
697371
695231
697379
698199

6,25
11,50
6,00
18,50
7,50
7,50
10,50
17,50
22,50
10,50
5,75
4,25
4,00
6,00

Cour de Justice 1940
(nr. 16-19, gebruikt)
€ 22,50
bestelnummer 697378

Cour de Justice 1950
(nr. 25-26, gebruikt)
€ 11,50
bestelnummer 697380

30
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Shop

K l a s s i e ke p o s t z e g e l s
Losse waarden gebruikt

Guilloche-zegel 1940
(nr. 371, gebruikt)

Jubileumzegel 1913
(nr. 100, gebruikt)
Let op: afgebeeld
als ongebruikt

Jubileumzegel 1913
(nr. 97, gebruikt)

€ 27,00
bestelnummer 697315

€ 24,50
bestelnummer 697275

€ 26,50
bestelnummer 696318

Guilloche-zegel 1940
(nr. 372, gebruikt)
Koningin Wilhelmina
1899-1921
(nr. 66, gebruikt)

Koningin Wilhelmina
1926-1939
(nr. 191, gebruikt)

Koningin Wilhelmina
1926-1939
(nr. 195, gebruikt)

€ 8,50
bestelnummer 697272

€ 15,00
bestelnummer 696149

€ 12,50
bestelnummer 696220

€ 29,50
bestelnummer 698206

Guilloche-zegel 1940
(nr. 373, gebruikt)
Kinderzegel 1932
(nr. 251, gebruikt)

Kinderzegel 1933
(nr. 264, gebruikt)

Kinderzegel 1934
(nr. 273, gebruikt)

€ 16,25
bestelnummer 697389

€ 15,00
bestelnummer 697390

€ 12,50
bestelnummer 697314

Jubileumzegel 1913 (nr. 95, gebruikt)
Jubileumzegel 1913 (nr. 96, gebruikt)
Jubileumzegel 1913 (nr. 98, gebruikt)
Jubileumzegel 1923 (nr. 129, gebruikt)
Opruimingsuitgifte 1923 (nr. 133, gebruikt)
Koningin Wilhelmina 1924-1926 (nr. 159, gebruikt)
Koningin Wilhelmina 1926-1939 (nr. 181, gebruikt)
Luchtvaartfonds 1935 (nr. 278, gebruikt)
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Prijs

Bestelnr.

€
9,50
€
6,75
€ 14,75
€
6,75
€ 12,00
€
7,50
€
9,50
€
9,75

697274
698202
696320
695236
698203
698204
698205
697370

€ 29,50
bestelnummer 698207

Luchtpostzegel 1929
(nr. 8, gebruikt)
€ 4,50
bestelnummer 698208

U ontvangt uw producten binnen twee weken na ontvangst van uw bestelling.
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Shop

K l a s s i e ke p o s t z e g e l s
Nederland postfris
Kerken in oorlogstijd 1950
(nr. 556-560, postfris)
€ 67,50
bestelnummer 695151

Tentoonstellingszegels
I.T.E.P. 1952
(nr. 592-595, postfris)
€ 75,00
bestelnummer 695101

Kinderzegels 1955
(nr. 666-670, postfris)
€ 12,75
bestelnummer 696286

Zomerzegels Rembrandt 1956
(nr. 671-675, postfris)
€ 24,50
bestelnummer 698234

Zomerzegels 1957 (nr. 688-692, postfris)
€ 10,50
bestelnummer 695096

Koningin Wilhelmina 1940-1947 (nr. 332-345, postfris)
Leidse Universiteit 1950 (nr. 561-562, postfris)
Kinderzegels 1950 (nr. 563-567, postfris)
Zomerzegels 1952 (nr. 583-587, postfris)
Zomerzegels 1953 (nr. 602-606, postfris)
Kinderzegels 1956 (nr. 683-687, postfris)
Europazegels 1957 (nr. 700-701, postfris)
Zomerzegels 1958 (nr. 707-711, postfris)
Europazegels 1959 (nr. 727-728, postfris)
Portzegels ‘Cijfer en waarde in rechthoek’
1947-1958 (nr. 80-106, postfris)
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Prijs

Bestelnr.

€
€
€
€
€
€
€
€
€

19,50
6,75
19,50
13,50
19,50
8,50
9,50
13,50
9,00

697291
696182
696276
697218
697219
696288
696416
697298
696418

Tentoonstellingsvellen
Amphilex 1967
(nr. 886-888, postfris)

€ 39,00

697299

€ 59,50
bestelnummer 697099

Bestel voor 25 december 2008 voor meer dan € 60 en ontvang een elektronische
personenweegschaal GRATIS! Kijk voor meer informatie op bladzijde 2.
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Shop

K l a s s i e ke o v e r z e e s e p o s t z e g e l s
Curaçao postfris

Nederlandse Antillen postfris

Frankeerzegel van Nederland der
uitgifte 1899 1901-1902 (nr. 28, postfris)
€ 52,50
bestelnummer 698209

Kinderzegels 1951 (nr. 234-238, postfris)
€ 37,50
bestelnummer 698235

Luchtpostzegels Vliegtuig 1947 (nr. 82-88, postfris)
MET CERTIFICAAT VAN ECHTHEID

€ 395,00
bestelnummer 695099

Zeemanswelvaren 1952
(nr. 239-243, postfris)
€ 37,50
bestelnummer 696175

Suriname postfris

Suriname Brandkastzegels
1927 (nr. 130-136, postfris)

Kinderzegels 1936
(nr. 179-182, postfris)

€ 45,00
bestelnummer 698212

€ 22,50
bestelnummer 698239

Koningin Wilhelmina
1941 (nr. 194, postfris)

Koninklijke familie 1943
(nr. 206-209, postfris)

€ 19,50
bestelnummer 698216

€ 6,00
bestelnummer 698217

Stadionzegels 1953
(nr. 309-311, postfris)
€ 21,00
bestelnummer 698225

Koningin Wilhelmina 1936 (nr. 167-178, postfris)
€ 210,00
bestelnummer 698213

Curie 1950
(nr. 280-283, postfris)

Zanderij 1960 (nr. 340-344, postfris)

€ 45,00
bestelnummer 698221

€ 7,00
bestelnummer 698228

Prijs

Bestelnr.

€ 24,00
€ 14,75

698210
696142

€

6,50

698211

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

12,75
9,75
19,75
19,50
7,50
27,50
6,75
14,00
6,75
4,50

698214
698215
698218
698219
698220
698222
698223
698226
698227
698240

Curaçao
Cijfer, Indische druk 1942 (nr. 153-157, postfris)
Kinderzegels 1948 (nr. 200-205, postfris)

Nederlandse Antillen
Voetbalkampioenschappen 1957 (nr. 265-268, postfris)

Suriname
Emancipatiezegels 1938 (nr. 183-186, postfris)
Weldadigheidszegels 1940 (nr. 190-193, postfris)
Scheepje Indische druk 1941 (nr. 195-196, postfris)
Steunfonds 1945 (nr. 214-219, postfris)
Leprazegels 1947 (nr. 247-248, postfris) / Luchtpzs (nr. 29-30)
Koningin Juliana 1951 (nr. 285-294, postfris)
Inheemse voorstellingen 1953-1954 (nr. 297-307, postfris)
Jeugdwerk 1954 (nr. 312-315, postfris)
Gelegenheidszegels 1955 (nr. 317-320, postfris)
Rode Kruis luchtpostzegels 1946 (nr. 27-28, postfris)
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Luchtpostzegels Mercuriuskop
1930 (nr. 1-7, postfris)
€ 22,50
bestelnummer 698229

Blok met zegels inheemse voorstellingen 1955 (nr. 308, postfris)
€ 33,50
bestelnummer 698224
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Shop

K l a s s i e ke p o s t z e g e l s
Topzegels Nederland postfris
Koningin Wilhelmina 1899-1905
(nr. 78, postfris) MET CERTIFICAAT VAN ECHTHEID
€ 345,00
bestelnummer 698230

Topzegels Nederland
diversen
Koningin Wilhelmina 1899-1905
(nr. 80, ongebruikt)
MET CERTIFICAAT VAN ECHTHEID

€ 825,00
bestelnummer 696328

Tuberculosezegels 1906 (nr. 84-86, postfris)
MET CERTIFICAAT VAN ECHTHEID

€ 690,00
bestelnummer 698080

Koningin Wilhelmina 1899-1905
(nr. 80, gebruikt)
MET CERTIFICAAT VAN ECHTHEID

€ 675,00
bestelnummer 696329

Luchtpostzegels Zeemeeuw
(nr. 12-13, postfris)
MET CERTIFICAAT VAN ECHTHEID

€ 495,00
bestelnummer 694190

Jubileumzegels 1923 (nr. 121-131, postfris)
MET CERTIFICAAT VAN ECHTHEID

€ 1.175,00
bestelnummer 697289

Interneringszegel 1916 (nr. 1, postfris)
MET CERTIFICAAT VAN ECHTHEID

€ 365,00
bestelnummer 697079

Cour de Justice 1950
(nr. 25-26, postfris)
MET CERTIFICAAT VAN ECHTHEID

€ 670,00
bestelnummer 698237

Koningin Wilhelmina 1926-1927 (nr. 163-165, postfris)
MET CERTIFICAAT VAN ECHTHEID

€ 585,00
bestelnummer 696448

Koningin Wilhelmina 1946 (nr. 346-349, postfris)
MET CERTIFICAAT VAN ECHTHEID

€ 475,00
bestelnummer 695147

Koningin Wilhelmina 1949 (nr. 534-537, postfris)
MET CERTIFICAAT VAN ECHTHEID

€ 805,00
bestelnummer 698231

Blokken Legioenzegels 1942
(nr. 402B-403B, postfris)

34

Cour de Justice 1951-1953 (nr. 27-40, postfris)
MET CERTIFICAAT VAN ECHTHEID

€ 1.675,00
bestelnummer 698232

Koningin Wilhelmina
1899-1921
(nr. 56-76, ongebruikt)
MET CERTIFICAAT VAN ECHTHEID

€ 595,00
bestelnummer 698081

€ 145,00
bestelnummer 696216
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Shop

K l a s s i e ke p o s t z e g e l s
Eerstedagenveloppen

Zomer 1950 (nr. E1)

Van Riebeeck 1952 (nr. E7)

MET CERTIFICAAT VAN ECHTHEID

€ 1.100,00
bestelnummer 693049

€ 112,50
bestelnummer 694232

Prijs

Bestelnr.

€ 1.525,00
€ 525,00
€ 285,00
€ 290,00
€ 257,50
€
80,00
€ 117,50
€
69,00
€
90,00
€ 112,50
€
57,50
€
70,00
€
80,00
€
30,00
€
42,50
€
22,50
€
57,50
€
19,50
€
39,50
€
39,50
€
45,00
€
21,00
€
27,00
€
27,50
€
95,00
€
43,00
€
47,50
€
52,50
€
31,00
€
36,50
€
39,50
€
41,50
€
15,00

695070
694227
694228
694229
694230
694233
694234
694235
694236
694238
694239
694240
695054
695056
695057
695061
695064
695067
695068
695069
697327
697328
697329
697330
692232
692233
692234
692235
692236
692237
692238
692239
691352

Zomer 1950 (nr. E1a)
MET CERTIFICAAT VAN ECHTHEID

Kerken 1950 (nr. E2)
Leidse Universiteit 1950 (nr. E3)
Kind 1950 (nr. E4)
Zomer 1951 (nr. E5)
Mijnwerker 1952 (nr. E8)
Zomer 1952 (nr. E9)
100 Jaar postzegels 1952 (nr. E10)
Kind 1952 (nr. E11)
Zomer 1953 (nr. E13)
Rode Kruis 1953 (nr. E14)
Kind 1953 (nr. E15)
Zomer 1954 (nr. E16)
Luchtvaart 1954 (nr. E18)
Kind 1954 (nr. E19)
Statuut 1954 (nr. E20)
Zomer 1955 (nr. E21)
Bevrijding 1955 (nr. E22)
Kankerbestrijding 1955 (nr. E23)
Kind 1955 (nr. E24)
Zomer 1956 (nr. E25)
Olympiade 1956 (nr. E26)
Europa 1956 (nr. E27)
Kind 1956 (nr. E28)
Jaargang 1957
Jaargang 1958
Jaargang 1959
Jaargang 1960
Jaargang 1961
Jaargang 1962
Jaargang 1963
Jaargang 1964
Jaargang 1965

Kind 1951 (nr. E6)
€ 180,00
bestelnr. 694231

Watersnood 1953
(nr. E12)
€ 9,75
bestelnr. 694237

Bonifatius 1954
(nr. E17)
€ 40,00
bestelnr. 695055

Bijzonder in uw collectie

I.T.E.P.-zegels op tentoonstellingsbrief 1952
(enveloppen nr. 592-595)
STUNTAANBIEDING
van € 45,00 voor € 29,75
bestelnummer 698200
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Assortiment
Nederland
Postzegels
Jaarcollectie Nederlandse Postzegels 2008
Jaarboek Nederlandse Postzegels 2008
Jaarboek Nederlandse Postzegels 2008 excl. pzs
10 voor Nederland 2008
Zomerpostzegels 2008 I
Zomerpostzegels 2008 II
Mooi Nederland 2008: verzamelvel
125 jaar Vereniging Rembrandt
Grenzeloos Nederland:
Nederlandse Antillen & Aruba
Twaalf maanden jarig!
100 jaar Nederlandse Mycologische Vereniging
Kinderpostzegels 2008
Decemberzegels 2008
Lees mee 2009

Bestelnr. Prijs

Bestelnr. Prijs
280000
280020
698174
286701
280460
280466
280366
280761

€ 50,95
€ 62,50
€ 20,50
€ 4,40
€ 1,98
€ 1,98
€ 2,20
€ 6,65

280861
280961
281261
281460
281561
290161

€
€
€
€
€
€

2,76
5,28
4,40
3,96
6,80
5,28

Jaarcollectie Nederlandse Postzegelvelletjes 2008 280069
5 voor Europa 2008
286702
5 voor buiten Europa 2008
286703
Beatrix standard Europe 2008
293101
Persoonlijke Postzegels: 80 jaar NVPH
280161
Persoonlijke Postzegels: 100 jaar NBFV
280162
Keuze van Nederland 2008
280261
Europapostzegels 2008
280561
Jubileumpostzegels 2008
280661
Weken van de Kaart
281161
Nederlandse Kabouters
281361
Persoonlijke Decemberzegels 2008:
100 jaar KNBLO-NL
281563
5 voor Europa 2009
296702
5 voor buiten Europa 2009
296703
Beatrix standard Europe 2009
293101
Mooi Nederland:
Coevorden
280361
Sneek
280362
Heusden
280363
Amersfoort
280364
Zoetermeer OP=OP
280365

€ 64,95
€ 3,75
€ 4,60
€ 3,50
€ 4,40
€ 4,40
€ 4,40
€ 7,50
€ 4,40
€ 1,32
€ 7,50
€
€
€
€

3,40
3,85
4,75
3,70

€
€
€
€
€

2,20
2,20
2,20
2,20
2,20

286780

€

4,90

286781
280180
280181

€
€
€

3,84
2,26
2,26

280280
280480
280481
280580
280680
280681
280682
280683
280684
280380
280780

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2,70
2,48
2,48
3,50
2,26
2,26
2,26
2,26
2,26
2,70
7,15

280880
281180
280980
280981

€
€
€
€

3,26
1,82
3,14
3,14

281280

€

3,14

Postzegelmapjes
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281281
281380
281480
281580

€
€
€
€

2,26
4,25
4,46
3,90

281581

€

1,86

296780

€

3,94

280211
280311

€
€

9,95
9,95

280811

€

9,95

281211
290111

€
€

9,95
9,95

286752
286750
286751
280150
280151
280257
280450
280451
280557
280657
280357
280757

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3,07
4,04
3,16
1,84
1,84
3,60
3,38
3,38
2,15
3,60
3,60
8,05

280857
281150
280950
280951

€
€
€
€

4,16
2,72
4,04
4,04

281250

€ 4,04

281251
281357
281457
281550
281551

€
€
€
€
€

281552
296757

€ 1,74
€ 3,12

692801
692802

€ 24,95
€ 24,95

Prestigeboekjes
Nr. 19: Passie voor postzegels
Nr. 20: Mooi Nederland 2008
Nr. 21: Grenzeloos Nederland:
Nederlandse Antillen & Aruba
Nr. 22: 100 jaar Nederlandse
Mycologische Vereniging
Nr. 23: Lees mee 2009

Eerstedagenveloppen

Postzegelvelletjes

Nr. 369: 10 voor Nederland 2008
Nr. 370: Priorityzegels voor Europa
en buiten Europa 2008
Nr. 371 Persoonlijke Postzegels: NVPH
Nr. 372 Persoonlijke Postzegels: NBFV
Nr. 373 Persoonlijke Postzegels:
Keuze van Nederland
Nr. 374 Zomerpostzegels: Vergeet-ze-niet (1)
Nr. 375 Zomerpostzegels: Vergeet-ze-niet (2)
Nr. 376 Europapostzegels 2008
Nr. 377a Jubileumpostzegels 2008: 25 jaar AEX
Nr. 377b Jubileumpostzegels 2008: 140 jaar Bruna
Nr. 377c Jubileumpostzegels 2008: 125 jaar ANWB
Nr. 377d Jubileumpostzegels 2008: 200 jaar KNAW
Nr. 377e Jubileumpostzegels 2008: 10 jaar ECB
Nr. 378 Mooi Nederland 2008 - verzamelvel 1
Nr. 379 125 jaar Vereniging Rembrandt
Nr. 380 Grenzeloos Nederland:
Nederlandse Antillen & Aruba
Nr. 381 Weken van de Kaart
Nr. 382a Twaalf maanden jarig!
Nr. 382b Twaalf maanden jarig!
Nr. 383a 100 jaar Nederlandse
Mycologische Vereniging

Nr. 383b 100 jaar Nederlandse
Mycologische Vereniging
Nr. 384 Nederlandse Kabouters
Nr. 385 Kinderpostzegels 2008
Nr. 386 Decemberzegels 2008
Nr. 387 Persoonlijke Decemberzegels 2008:
100 jaar KNBLO-NL
Nr. 388 Prioritypostzegels
voor Europa en buiten Europa 2009

Nr. 563 Priorityzegels voor Europa
en buiten Europa 2008
Nr. 564 10 voor Nederland 2008 I
Nr. 564 10 voor Nederland 2008 II
Nr. 565 Persoonlijke postzegels: 80 jaar NVPH
Nr. 566 Persoonlijke postzegels: 100 jaar NBFV
Nr. 567 Keuze van Nederland 2008
Nr. 568a Zomerpostzegels 2008: Vergeet-ze-niet (1)
Nr. 568b Zomerpostzegels 2008: Vergeet-ze-niet (2)
Nr. 569 Europapostzegels 2008
Nr. 570 Jubileumpostzegels 2008
Nr. 571 Mooi Nederland 2008 - verzamelvel
Nr. 572 125 jaar Vereniging Rembrandt
Nr. 573 Grenzeloos Nederland:
Nederlandse Antillen & Aruba
Nr. 574 Weken van de Kaart
Nr. 575a Twaalf maanden jarig!
Nr. 575b Twaalf maanden jarig!
Nr. 576a 100 jaar Nederlandse
Mycologische Vereniging
Nr. 576b 100 jaar Nederlandse
Mycologische Vereniging
Nr. 577 Nederlandse Kabouters
Nr. 578 Kinderpostzegels 2008
Nr. 579a Decemberzegels 2008
Nr. 579b Decemberzegels 2008
Nr. 580 Persoonlijke Decemberzegels 2008:
100 jaar KNBLO-NL
Nr. 581 Internationaal 2009

3,16
5,15
5,36
3,44
2,76

Themaboeken
Vereniging Rembrandt
Kabouters en paddenstoelen

Cadeausets Mooi Nederland
Cadeauset Coevorden
Cadeauset Heusden
Cadeauset Zoetermeer

698110
698109
698111

€ 9,95
€ 9,95
€ 9,95

696249
697001
697287
275101
275201
275501

€
€
€
€
€
€

Postwaardestukken
Voorgefrankeerde kaartenset Hanzesteden
Voorgefrankeerde kaartenset Bedreigde Dieren
Voorgefrankeerde kaartenset First 8
Voorgefrankeerde briefkaarten 2007
Voorgefrankeerde verhuiskaarten 2007*
Prioritybladen 2007

4,95
14,95
2,95
4,40
4,40
6,70

* uitverkocht
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Assortiment
Voor meer producten zie www.tntpost.nl

Jaargangen
postzegels postfris

Bestelnr.

Prijs

Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang

694671
694672
694673
694674
694675
694676
694677
694678
694679
694680
694681
694118
694119
694120
694121
694122
693069
693070
693071
693072
693073
691220
692076
692077
692078
692079
692080
692081
692082
692083
692084
692085
692086
692087
692088
692089
692090
692091
692092
692093
692094
692095
692096
692097
692098
692099
692100
692101
692102
692103
692104
692105
692106
692107
692108
692109

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

Tijdelijk in prijs verlaagd!

Tijdelijk in prijs verlaagd!

Tijdelijk in prijs verlaagd!

Tijdelijk in prijs verlaagd!
Tijdelijk in prijs verlaagd!

53,00
20,50
38,00
99,00
215,00
125,00
127,50
199,00
335,00
320,00
265,00
295,00
135,00
94,50
93,75
110,25
52,00
20,25
9,75
3,70
15,75
1,95
12,50
16,00
24,70
73,50
155,00
52,50
142,50
54,00
52,00
52,00
115,00
54,00
35,00
36,50
42,50
14,50
26,75
21,25
9,00
29,50
11,50
24,50
16,75
22,50
33,50
26,25
24,50
24,50
24,50
14,00
14,50
13,50
12,50
11,50

Bestelnr.
Al deze jaargangen zijn tijdelijk in prijs verlaagd!
Jaargang 1980
692110
Jaargang 1981
692111
Jaargang 1982
692112
Jaargang 1983
692113
Jaargang 1984
692114
Jaargang 1985
692115
Jaargang 1986
692116
Jaargang 1987
692117
Jaargang 1988
692118
Jaargang 1989
692119
Jaargang 1990
692120
Jaargang 1991
692121
Jaargang 1992
692122
Jaargang 1993
692123
Jaargang 1994
692124
Jaargang 1995
691246
Jaargang 1996
691247
Jaargang 1997
691248
Jaargang 1998
691249
Jaargang 1999
691250
Jaargang 2000
692266
Jaargang 2001
693006
Jaargang 2002
694114
Jaargang 2003
695015
Jaargang 2004
696262
Jaargang 2005
697323

Prijs

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

16,00
14,50
12,50
12,50
12,50
17,50
19,00
19,50
18,50
19,75
22,50
22,50
27,50
32,50
34,00
37,50
40,00
27,50
49,00
49,50
59,50
80,00
68,00
69,50
68,00
57,50

postzegels gebruikt
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang

1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1942
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

693226
693227
693228
693229
693230
693231
693232
693233
693234
693235
693236
693237
693238
693239
693240
693241
693242
698172
694172
694173
694174
694175
694176
694177
694178
694179
694180
694181
694182
694183
694184
694185
694186

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

16,00
8,00
11,00
32,50
45,00
14,50
32,50
59,00
63,00
52,00
29,50
32,50
19,50
12,50
9,50
16,75
8,50
7,90
6,90
5,75
7,50
14,50
62,50
21,00
59,50
27,50
19,75
25,50
31,50
21,00
16,50
15,75
19,75
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Assortiment

Buitenland

Bewaarsystemen
Bestelnr.

Prijs

Nederlandse Antillen
Jaarcollectie 2007

AN2700

€ 81,75

België
Jaarcollectie 2007*
Jaarboek 2007

BE2700
BE2701

€ 104,75
€ 71,25

Canada
Jaarboek 2007*

CA2700

€ 49,50

Denemarken
Jaarcollectie 2007*
Jaarboek 2007

DK2700
DK2701

€ 47,75
€ 60,75

Faerøer
Jaarcollectie 2007
Jaarboek 2007

FO2700
FO2701

€ 46,00
€ 51,25

Finland
Jaarcollectie 2007
Jaarboek 2007

FI2700
FI2701

€ 45,00
€ 58,50

Groenland
Jaarcollectie 2007

GL2700

€ 63,75

Ierland
Jaarcollectie 2007*
Jaarboek 2007

IE2700
IE2701

€ 41,75
€ 71,50

Isle of Man
Jaarcollectie 2007*
Jaarboek 2007

IO2700
IO2701

€ 68,50
€ 68,50

Noorwegen
Jaarcollectie 2007
Jaarboek 2007
Postzegelboekjes 2007

NO2700
NO2701
NO2702

€ 66,75
€ 68,00
€ 74,00

USA
Jaarboek 2007*

US2700

€ 62,50

Zwitserland
Jaarcollectie 2007*

CH2700

€ 50,00

*uitverkocht

Bestelnr. Prijs
Albumbladen
Geïllustreerd Verzamelen 2007 TNT Post
Geïllustreerd Verzamelen 2008 TNT Post Nieuw!
Geïllustreerd Verzamelen 2007 DAVO
Geïllustreerd Verzamelen 2008 DAVO Nieuw!
Geïllustreerd Verzamelen 2008 Nieuw!
velletjes DAVO
Zwart-wit albumbladen 2007 DAVO
Zwart-wit albumbladen 2008 DAVO Nieuw!
Zwart-wit albumbladen 2007 velletjes DAVO
Zwart-wit albumbladen 2008
velletjes DAVO Nieuw!
Albumbladen Mooi Nederland 2008 Nieuw!
DAVO
Albumblad Mooi Nederland 2008
Verzamelvel DAVO
Albumblad Mooi Nederland 2007
Verzamelvel DAVO
Albumblad Mooi Nederland 2006
Verzamelvel DAVO
Albumblad Mooi Nederland 2005
Verzamelvel DAVO
Zwart-wit albumbladen
Mooi Nederland 2007 DAVO
Zwart-wit albumbladen
Mooi Nederland 2008 DAVO
Albumbladen Grenzeloos Nederland:
Nederlandse Antillen & Aruba
Albumbladen EK 2008 (1-4) DAVO
Albumblad EK 2008 5e blad DAVO
Albums TNT Post
Album Postzegelmapjes
Album Prestigeboekjes
20 zwarte insteekkaarten 1 x 180mm
20 zwarte insteekkaarten 2 x 95mm
20 zwarte insteekkaarten 4 x 50mm
Albums DAVO
Album Nederland I Luxe 1852-1944
Album Nederland II Luxe 1945-1969
Album Nederland III Luxe 1970-1989
Album Nederland IV Luxe 1990-1999
Album Nederland V Luxe 2000-2007
2000-2007 Tijdelijk in prijs verlaagd!
Nieuw! Album Nederland VI Luxe 2008
Geïllustreerd Verzamelen 2000-2007
2000-2007 Tijdelijk in prijs verlaagd!
Geïllustreerd Verzamelen II 2008 Nieuw!
Verzamelalbum Mooi Nederland 2005-2008
Verzamelalbum Grenzeloos Nederland
Album Nederland Velletjes I 1993-2006
Album Nederland Velletjes II 2007- 2008
Album Eerstedagenveloppen
10 Extra opbergmappen
eerstedagenveloppen
Album Postzegelmapjes
10 Extra opbergmappen postzegelmapjes
Diversen
NVPH-catalogus 2009
NVPH-catalogus 2009 op DVD

642704
642726
642703
642725

€
€
€
€

16,30
16,30
16,30
16,30

642727
642702
642728
642701

€
€
€
€

12,75
18,60
18,60
27,40

642730

€ 23,00

642716

€ 13,95

642721

€

3,35

642724

€

3,35

642723

€

3,35

642722

€

3,35

642707

€ 12,00

642729

€

642720
642712
642714

€ 5,70
€ 10,40
€ 3,35

693188
693189
694309
694310
694311

€ 12,95
€ 12,95
€ 9,95
€ 9,95
€ 9,95

640957
640958
640959
640954

€
€
€
€

642708
642732

€ 75,00
€ 45,00

642709
642731
642717
642719
642612
642733
640962

€
€
€
€
€
€
€

640990
640963
649891

€ 7,00
€ 29,00
€ 8,50

698180
698181

€ 24,90
€ 24,90

7,60

77,00
77,00
77,00
77,00

69,00
45,00
75,00
36,00
85,00
60,00
34,00
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TNT Post
Collect Club
Antwoordnummer 216
9700 VB Groningen
Nederland
9700VB216

TNT Post - Collect Club
Antwoordnummer 216
9700 VB Groningen
Nederland
9700VB216

Koninklijke Nederlandse
Bond van Filatelistenverenigingen
Antwoordnummer 2761
3500 VK Utrecht
3500VK2761
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