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Prachtige cadeaus
speciaal voor Collect-lezers

* U ontvangt, ongeacht wijze van bestelling, maximaal 1 cadeau tot de eerstvolgende Collect verschijnt. U kunt online, telefonisch of schriftelijk bestellen. Bestelt u voor 
€ 60,- of meer dan ontvangt u dus 2 cadeaus. Bestelt u in de looptijdperiode van Collect 63 meer dan 1 keer, dan ontvangt u geen cadeau(s) meer.  

Brievenweger
bij uw bestelling!*

Hoeveel postzegels moeten er op 
uw brief? Met deze kleine en handige 
brievenweger van  TNT Post staat 
u nooit meer voor verrassingen.  

Moodlight klok
bij uw bestelling vanaf € 60,-!

Word vrolijk van deze klok met 
moodlight in zeven wisselende kleuren, 
inclusief alarm en een weerstation met 
kalenderfunctie. Zo brengt u sfeer in huis!  
U ontvangt ’m als extra geschenk 
indien u voor 30 april 2010 voor 
minimaal € 60,- bestelt.
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Wie had dat ooit gedacht? Talloze noviteiten zijn er al 

gerealiseerd en toch hebben we nu een wereldprimeur. 

Ter gelegenheid van de Boekenweek 2010 verschijnt 

namelijk het postzegelvel 75e Boekenweek: een 

postzegel in de vorm van een miniboekje, compleet 

met verhaal, inhoudsopgave en ISBN-nummer. Een 

gouden idee van ontwerper Richard Hutten, dat zowel 

postzegelliefhebbers als fervente lezers zal aanspreken. 

De andere postzegeluitgiften zijn dit kwartaal evenzeer 

de moeite waard. Neem de Persoonlijke Postzegels 

2010 (III): Waddenvereniging en het postzegelvel 

100 jaar Rijksoctrooiwet. Op het kleurrijke vel 

Jubileumpostzegels 2010 besteden we aandacht aan 

vijf bekende organisaties die zich inzetten voor natuur, 

recreatie en toerisme: VVV, Koninklijk Instituut voor de 

Tropen, Duinrell, Euromast, Djoser. Allemaal vieren zij 

dit jaar een jubileum.

In De Stelling stellen we het 

beleggen in postzegels ter 

discussie. Een interessante vraag, 

zeker in tijden van financiële crisis. 

Beide kandidaten hebben 

een duidelijke mening. Toch 

zijn ze het over één ding 

eens: of je nu verzamelt, 

handelt of belegt, van 

postzegels moet je 

vooral genieten. Daar 

sluit ik me graag bij aan. 

15 Varia
 Mooi Nederland in vogelvlucht
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4

Unieke postzegel laat zich 
lezen als addendum bij het 

Boekenweekgeschenk

Nieuwe uitgiften

Wie tijdens de Boekenweek voor ten minste 

€ 12,50 aan boeken koopt, ontvangt het 

Boekenweekgeschenk. Sinds 1984 is dit een 

literaire novelle, die de aandacht wil vestigen op 

de rijkdom van de Nederlandse literatuur. In 2009 

was Een tafel vol vlinders van Tim Krabbé het 

Boekenweekgeschenk. Dit jaar is dat Duel van 

Joost Zwagerman. Hij is tevens de hoofdgast 

tijdens het Boekenbal, waarmee de Boekenweek 

2010 officieel wordt geopend. Nog een interessant 

detail: op vertoon van het Boekenweekgeschenk 

kan op de zondag van de Boekenweek gratis de 

hele dag worden gereisd met de treinen van de NS. 

TITA ANTJ ES

Elke Boekenweek heeft een speciaal thema, 

bedoeld om de aandacht te vestigen op een 

bepaald segment van het boekenaanbod. 

Vorig jaar was dit TJIELP TJIELP – De literaire zoo, 

waarbij het dier in de letteren centraal stond. Nu 

draait het om Jong zijn: het kind, de jeugd, de 

jongere staat. Het motto is Titaantjes – Opgroeien 

in de letteren. Dit is ontleend aan het verhaal 

Titaantjes van Nescio uit 1918, dat begint met een 

van de beroemdste zinnen uit de Nederlandse 

literatuur: ‘Jongens waren we - maar aardige 

jongens’.

3 X 4 CM

TNT Post wilde ter gelegenheid 

van de 75e Boekenweek graag 

een postzegel uitgeven die nog 

nooit eerder in de wereld is 

verschenen. Studio Richard Hutten 

in Rotterdam wist daar wel raad 

mee en ontwierp een postzegel 

van drie bij vier centimeter, dat 

in alle opzichten een echt boekje 

is. Meer informatie hierover leest 

u elders in dit blad. Uiteraard 

kan de postzegel ook gewoon 

op een envelop worden geplakt; 

de ontvanger kan het boekje 

dan losmaken en lezen. Over 

innovatie gesproken!

Lees verder op pag. 9.

Iedereen die van lezen houdt, kent de Boekenweek. Van 10 tot en met 20 maart vindt 

de 75e editie plaats. Voor TNT Post het moment om dit belangrijke evenement luister 

bij te zetten met een wereldprimeur: een postzegel in de vorm van een heus boekje.

4

Boekenweek geëerd met

Collect 63.indd   4Collect 63.indd   4 25-02-10   13:4725-02-10   13:47



5

Nieuwe uitgiften

5

BON USTRACK BIJ  DE BOEKENWEEK

Joost Zwagerman schreef het korte verhaal ‘Wat is erger…’ voor de bijzondere 

postzegeluitgifte 75e Boekenweek. “Ik sta op een postzegel en ben nu in goed 

gezelschap van Hare Majesteit!” 

Het waren twee buitenkansjes voor schrijver Joost Zwagerman. Eerst kreeg hij het verzoek het 

Boekenweekgeschenk te schrijven, dat hij de titel Duel meegaf. Vervolgens mocht hij ook een 

kort verhaal schrijven voor de bijzondere postzegeluitgifte 75e Boekenweek. “Het schrijven van 

het Boekenweekgeschenk is al een eervolle opdracht. Als je dan ook nog een postzegel artistiek 

mag invullen…”, reageert Zwagerman verheugd. Het verhaal Wat is erger… telt 500 woorden 

en is in kleine lettertjes op de postzegel te lezen. Het gaat over een museumdirecteur die een 

scheur maakt in een waardevol schilderij, zichzelf daardoor in zijn ziel kerft en afvraagt hoe 

hij met die verschrikkelijke wetenschap moet omgaan. Heeft het verhaal iets te maken met 

zijn Boekenweekgeschenk? Zwagerman, cryptisch: “Zie de tekst van de postzegel maar als een 

bonustrack bij het Boekenweekgeschenk. Het verraadt wel degelijk iets van dat boek, maar je 

kunt het ook los lezen.” Dat zijn bijdrage deel is van een wereldprimeur, besefte Zwagerman 

aanvankelijk niet eens. “Ik ben niet zo’n filatelist dat ik wist dat het nooit eerder was gedaan, 

zo’n ‘postzegel als boek’. Toen ik in gesprek raakte met Richard Hutten, die de postzegel heeft 

ontworpen, besefte ik steeds sterker dat deze postzegel wel heel bijzonder moest zijn. Dat vind 

ik natuurlijk extra eervol. Als jongen heb ik heel lang postzegels verzameld. Ik kocht ze ook: 

Olympische Spelen, dieren; het mysterieuze Magyar Posta staat nog in mijn geheugen gegrift. 

Ik had een blauw boek voor de Nederlandse uitgiften. En ieder jaar kocht ik de catalogus om de 

waarde in op te zoeken. Hoewel ik niet meer verzamel, heb ik mijn albums altijd bewaard. Ze liggen 

nu bij mijn zoon op de kamer. De vonk van het verzamelen is niet op hem overgeslagen, vrees ik.”  

Joost Zwagerman (Alkmaar, 1963) debuteerde op z’n 22e met De houdgreep en werd daarna 

snel bekend bij het grote publiek met de romans Gimmick!, Vals licht en De buitenvrouw. Hij schrijft 

ook poëzie, essays, polemieken en pamfletten. In 2003 en 2004 presenteerde hij VPRO’s Zomergasten. 

In 2008 kreeg hij de Gouden Ganzeveer voor zijn gehele oeuvre.  

et boekpostzegel 
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Nieuwe uitgiften
Mooi Nederland 2010: Haarlem
12 januari 2010

De geschiedenis van Haarlem omvat 

zeker tien eeuwen. De stad ontstond 

als kleine agrarische nederzetting 

langs de rivier het Spaarne en wordt 

voor het eerst genoemd tussen 900 en 

950. De naam is afgeleid van 

Haarlo-heim: hooggelegen dorp. 

Op het postzegelvel zijn vele hoogte-

punten in silhouet te zien, zoals de 

gevels van het Teylers Museum, de 

Vleeshal en de nieuwe Toneelschuur. 

Verder staan er de toren van het 

stadhuis, het standbeeld van Laurens 

Janszoon Coster (uitvinder boekdruk-

kunst) en de beeltenis van schilder 

Frans Hals.

In tekstballonnen kun je lezen dat de 

Vleeshal, gebouwd door de Vlaamse 

bouwmeester Lieven de Key, een van 

de fraaiste voorbeelden van de 

Hollandse renaissance is. En dat de 

St. Bavokerk een middeleeuwse 

gotische kruiskerk is, waarvan de 

bouw begon in 1370 en eindigde in 

1520. En we leren dat het Frans Hals 

Museum is ondergebracht in het 

voormalige Oudemannenhuis uit 

1611. Elke tekstballon wijst naar 

het punt in de route waar je de 

bezienswaardigheid in werkelijkheid 

kunt vinden. 

Ook op de vijf identieke postzegels 

zijn hoogtepunten uit de geschiedenis 

van Haarlem afgebeeld. Zo is in de 

silhouet van de Vleeshal een 

afbeelding van Frans Hals uitgespaard. 

Beiden vormen weer een achtergrond 

voor de molen de Adriaan, afgebeeld 

in fullcolour. Rechts daarvan zien we 

de St. Bavo en de tegen deze kerk 

aangebouwde huisjes. De moderne 

tijd kijkt om de hoek in de gedaante 

van de Toneelschuur. 

 

TECH N ISCH E GEGEVENS

Zegelformaat : 20,8 x 25,3 mm

Tanding  : 14 ½ : 14 ¼

Papier  : normaal met fosforopdruk

Gomming  : synthetisch

Soort postzegels : velletje met vijf dezelfde postzegels

Drukkleuren postzegel :  geel, magenta, cyaan, zwart

Druktechniek : offset

Oplage  :  95.000 postzegelvelletjes Haarlem,  

90.000 postzegelvelletjes Middelburg

Drukkerij  :  Joh. Enschedé Security Print, Haarlem

Naam:  Bernt Schneiders, 

 burgemeester van Haarlem

Plaats:  Stadhuis van Haarlem

Datum: 12 januari 2010

Ontving:  postzegelvel 

 Mooi Nederland 2010: Haarlem

 (op de eerste dag van uitgifte)

Wat vindt u ervan dat 
Haarlem een eigen 
postzegelvel heeft 
gekregen? 

“Voor Haarlem is het ver-

schijnen van de postzegel 

een bijzonder moment. 

Het is namelijk de eerste 

postzegel die de stad 

Haarlem als onderwerp 

heeft. Bovendien wordt 

de postzegel gedrukt in 

Haarlem door drukkerij Joh. Enschede. 

Haarlem heeft bezoekers veel te 

bieden. Je kunt er goed winkelen. De 

vele terrassen, cafés en restaurantjes 

hebben ons de reputatie ‘meest 

Bourgondische stad van het Noorden’ 

bezorgd. Bezoekers hebben Haarlem 

in 2009 uitgeroepen tot de meest 

Ontvanger van 
het eerste uur

gastvrije stad van Nederland. We 

hopen dat mensen de postzegel als 

een uitnodiging zien voor een bezoek 

aan onze fijne stad.” 

Is Haarlem goed geportretteerd?

“Haarlem is beroemd om zijn goed-

bewaarde historische binnenstad. De 

beste manier om de stad te verkennen, 

is te voet. Het postzegelvel leest als een 

wandelkaart waarop de hoogtepunten 

uit de geschiedenis van Haarlem zijn 

afgebeeld.”

Wat heeft u zelf met postzegels?

“Ik plak ze op brieven en kaarten. 

Maar door deze fraaie nieuwe 

postzegel is mijn belangstelling 

voor fi latelie wel gewekt.”

6
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TECH N ISCH E GEGEVENS

Zegelformaat : 35 x 35 mm

Tanding : zelfklevend

Papier : normaal met fosforopdruk

Gomming : zelfklevend

Soort postzegels : velletje met tien gelijke 

   Persoonlijke Postzegels

Drukkleuren postzegel : magenta, cyaan, zwart, blauw 

   en rood

Druktechniek : offset

Oplage :  240.000 postzegelvelletjes

Drukkerij :  Cartor Security Printing, Frankrijk

Mooi Nederland 2010: Middelburg
12 januari 2010

De serie Mooi Nederland 2010 

portretteert de vijf provincie-

hoofdsteden Haarlem, Middelburg, 

Maastricht (29 maart), Arnhem 

(29 maart) en Leeuwarden (22 juni). 

Ed Annink, art-director bij bureau 

Ontwerpwerk, verzorgde het ontwerp 

samen met grafisch ontwerpers Joris 

Smidt en Sun Jung Hwang. Op de 

velrand is steeds een plattegrond 

van de stad geschetst, met een 

wandelroute langs de belangrijkste 

bezienswaardigheden: “De 

schitterende historische stadscentra 

nodigen gewoon uit om die 

wandelend te verkennen.” 

Middelburg is kort na Karel de Grote 

(742-814) ontstaan, als de ‘Middelste 

burcht’ van Walcheren. In 1217 kreeg 

het stadsrechten van graaf Willem II. 

De hoogtepunten van de stad worden 

op de postzegelrand geaccentueerd 

met silhouetten, zoals die van de 

Kloveniersdoelen. 

De rode cirkelvormen zijn onderdeel 

van de verlichting op de binnen-

plaats van de abdij. Verder staan er 

afbeeldingen op van de Lange Jan 

en de eigentijdse huizen van de 

Veersepoort. De tekstballonnen 

geven veel historische kennis. Zo is 

te lezen dat de stadhuistoren Malle 

Betje wordt genoemd omdat de 

klok ervan achter loopt bij die van 

de Lange Jan. Speciaal is ook de 

bovenzijde van elke tekstballon, 

waaraan een pictogram is 

De Waddenzee, één van de grootste 

wetlands op aarde, is op 26 juni 2009 

bijgeschreven op de UNESCO 

Werelderfgoedlijst. Daarmee krijgt 

dit gebied een status die vergelijk-

baar is met die van andere beroemde 

natuurwonderen, zoals de Grand 

Canyon in de VS en de Great Barrier 

Reef in Australië. De Wadden-

vereniging heeft ter ere hiervan 

een postzegel laten maken. Zij 

viert bovendien in 2010 haar 

45-jarig bestaan. TNT Post draagt 

bij aan de feestvreugde door deze 

postzegel uit te geven als nieuwe 

ingevulde versie van de Persoonlijke 

Postzegel. 

Persoonlijke Postzegels 2010 (III): 
Waddenvereniging
12 januari 2010 NSS

toegevoegd in de vorm van het 

gebouw of de persoon in kwestie.

“Op de postzegels zijn de beroemdste 

monumenten van Middelburg in een 

nieuwe opstelling afgebeeld”, aldus 

Joris Smidt. “Zo ontstaat een 

verrassende nieuwe gevellijn.” Vanuit 

de al lang vervlogen zeventiende 

eeuw beziet uitvinder Hans 

Lipperhey de hele voorstelling.

De postzegel is in opdracht van de 

Waddenvereniging ontworpen door 

bureau BBK/Door Vriendschap 

Sterker. Op de afbeelding zijn de 

silhouetten te zien van vijf Wadden-

zeebewoners: de zeehond, zeebaars, 

strandkrab, mossel en eidereend. Zij 

hebben afwisselend de kleuren 

donkerblauw en rood: de kleuren van 

het logo van de Waddenvereniging, 

dat ook in de afbeelding is opgenomen. 

Vrijwel bovenaan is de tekst 

‘Waddenzee Werelderfgoed’ te zien. 

Bijna onderaan staat ’45 jaar 

Waddenvereniging’. De herhaling van 

de verschillende silhouetten in de 

afbeelding kan worden beschouwd 

als een uitdrukking van de rijkdom 

aan leven in de Waddenzee, die mede 

dankzij 45 jaar beschermend werk 

van de Waddenvereniging nog steeds 

bestaat. Ooit was er namelijk een 

plan voor inpoldering van de 

Waddenzee.

Nieuwe uitgiften

7
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Nieuwe uitgiften

TECH N ISCH E GEGEVENS

Zegelformaat : 36 x 25 mm

Tanding  : 13 : 13 

Papier  : normaal met fosforopdruk

Gomming  : synthetisch

Soort postzegels : velletje met 10 verschillende 

    bijzondere postzegels

Drukkleuren postzegel :  geel, magenta, cyaan en zwart 

Druktechniek : offset

Oplage  :  380.000 postzegelvelletjes

Drukkerij  :  Lowe Martin Group, Canada

8

100 jaar Rijksoctrooiwet
9 februari 2010

van Hans Lipperhey uit Middelburg.”

Verder werden geselecteerd: de 

kunstnier van Willem Kolff (1943); 

de moderne LED-verlichting van 

Philips (2007); de VacuVin (1987) 

ofwel vacuümafsluiter voor 

wijnflessen van Bernd Schneider; 

de melkrobot (1987) van Van der Lely; 

de fietskettingkast (1974) van 

Wilhelmine J. van der Woerd; de 

Zonneauto van het Solar Team 

Twente (TU Twente en Saxion 

Twente), die is voorzien van nieuwe 

uitvindingen (2009); automatische 

handschriftherkenning van TNT Post 

(1980); en tot slot de Dyneema-vezel 

van DSM (1979), ofwel de ‘sterkste 

vezel ter wereld’. 

STRUCTUU R

Om de rust en de eenheid in het 

postzegelvel te bevorderen, koos 

Peters voor één lettertype, de 

schreefloze ‘Interstate’. De door-

lopende onderlijning van de drie 

tekstregels geeft structuur en brengt 

ordening aan. Ook heeft Peters de 

eenheid benadrukt door voor alle 

ontwerptekeningen een zelfde 

lichtgrijze lijnvoering te gebruiken en 

door een detail van de uitvindingen 

telkens in een cirkel-vorm te 

plaatsen. Op de postzegelrand 

zijn verder aanvullende details 

afgebeeld.

EEN H EI D

“Alle postzegels samen vormen dus 

één geheel, maar iedere postzegel 

afzonderlijk moet ook op eigen benen 

kunnen staan”, zegt Peters. “Door 

onder meer kleurgebruik heb ik de 

eenheid bínnen iedere postzegel 

benadrukt. Op elke postzegel is de 

;

In 2010 is het 100 jaar geleden 

dat de Rijksoctrooiwet in werking 

trad. TNT Post geeft daarom dit 

postzegelvel uit met tien unieke 

postzegels. Daarnaast komen een 

Eerstedagenvelop, Postzegelmapje 

en een Prestigeboekje uit.

Honderdduizenden uitvindingen zijn 

er al in ons land gedaan. Niet 

eenvoudig dus om een keuze te 

maken voor het postzegelontwerp, 

ondervond Theo Peters van Comma-S 

ontwerpers. “Het Octrooicentrum 

Nederland en de Orde van 

Octrooigemachtigden maakten een 

voorselectie. Daarna hanteerde ik de 

volgende criteria: een uitvinding 

moest visueel aantrekkelijk zijn en 

tot de verbeelding spreken. En zowel 

vindingen uit het heden als uit het 

verleden moesten een plaats krijgen 

op het postzegelvel. Ook telde het 

belang van het onderwerp mee, en de 

geschiktheid van het beeldmateriaal.”

DREBBELS DU I KBOOT

Wat de laatste voorwaarde betreft, 

heeft Peters bij de oudste 

geselecteerde uitvindingen water bij 

de wijn moeten doen. Zo is van de 

historische duikboot van de 

Nederlander Cornelis Drebbel 

(1572-1633) niets bewaard gebleven, 

waardoor de vinding mogelijk nog 

meer tot de verbeelding spreekt. 

Volgens de overlevering voeren in 

1620 twaalf roeiers enkele uren in de 

duikboot van Drebbel onder het 

wateroppervlak van de Theems in 

Londen. “De voor de postzegel 

gebruikte foto is die van een replica”, 

legt Peters uit. “Ditzelfde geldt voor 

de afgebeelde verrekijker uit 1608 

naam van de uitvinder, de 

frankeerwaarde en een onderdeel 

van de uitvinding in dezelfde kleur 

afgebeeld, zoals: het rood van de 

zonneauto, het groen van de 

kettingkast en TNT Post-oranje op 

de postzegel die is gewijd aan de 

handschriftherkenning.
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TECH N ISCH E GEGEVENS

Zegelformaat : 30 x 40 mm

Tanding  : geen

Papier  :  niet gegomd postzegelpapier

Gomming  : gom partieel opgebracht 

    met zeefdruk

Soort postzegel : Eén bijzondere postzegel in 

    de vorm van een boekje

Drukkleuren postzegel :  geel, magenta, cyaan en zwart 

Druktechniek : offset (en zeefdruk voor 

    de gomlaag)

Oplage  :  250.000 postzegelvelletjes

Drukkerij  :  Joh. Enschedé Security Print, 

    Haarlem

Nieuwe uitgiften

75e Boekenweek
9 maart 2010

“Op de postzegel is de suggestie van 

ruimtelijkheid aanwezig”, legt 

Richard Hutten uit. “Daarop is 

namelijk een foto afgebeeld van 

een driedimensionale opstelling, 

die we in de studio met boeken 

hebben opgebouwd. Om het 

jubileum van de Boekenweek te 

verbeelden hebben we hiervoor 

Boekenweekgeschenken genomen. 

Die schoven we in stapeltjes bij 

elkaar tot stoere letters, die van 

bovenaf gezien samen het woord 

Boekenweek vormen. De tekst 

Nederland hebben we op de vloer 

geschilderd in een stoer font, dat 

goed aansluit op het ruimtelijk 

ontwerp, namelijk de FF Offline, 

ontworpen door Roelof Mulder.” 

RU IMTELIJ KH EI D

Het resultaat is een opstelling van 

drie bij vier meter, precies honderd 

keer zo groot dus als de postzegel zelf. 

De foto is zo genomen dat er een 

perspectivisch beeld ontstaat. Verder 

wordt de ruimtelijkheid benadrukt 

door stapeltjes Boekenweek-

geschenken van verschillende hoogte 

te maken en door de bovenste 

exemplaren te laten variëren. “Met 

die verscheidenheid benadrukken we 

tegelijkertijd de enorme diversiteit 

aan boeken”, zegt Hutten. “De 

Boekenweekgeschenken zullen bij 

een groot publiek bekend zijn, want 

de oplagen zijn gigantisch. Die van 

2009 was maar liefst 968.000 

exemplaren.” 

Aan de vooravond van de 75e 

Boekenweek introduceert TNT Post 

het postzegelvel ‘75e Boekenweek’. 

Het betreft een unieke postzegel-

uitgifte: “Deze postzegel is 

namelijk een boekje en dus een 

driedimensionaal object. Nog 

nergens op de wereld is dit ooit 

gedaan,” aldus Richard Hutten, 

die samen met Damian Tatangelo, 

David Schäublin, Michaela Tomiskova 

en Joep Huisinga het ontwerpteam 

vormde.

De unieke boekpostzegel meet 

drie bij vier centimeter en heeft 

een frankeerwaarde van € 2,20, 

bestemd voor poststukken tot 500 

gram. Daarmee kun je een boek 

versturen, bijvoorbeeld Duel van 

Joost Zwagerman, het Boekenweek-

geschenk van 2010. De ontvanger 

krijgt dan twéé boeken van deze 

auteur, want de tekst in de boek-

postzegel heeft Zwagerman ook 

geschreven. De ontvanger kan 

het boekje losmaken en lezen. 

Over innovatie gesproken!

KLEI NOOD

In het boekje staat het korte verhaal 

met de titel Wat is erger…, dat een 

addendum is bij het Boekenweek-

geschenk. In dit korte verhaal 

beschrijft Zwagerman op spannende 

en humoristische wijze de gedachten 

van hoofdpersoon Jelmer Verhooff, 

een museumdirecteur die net een van 

de kostbaarste schilderijen uit de 

museumcollectie heeft vernield. 

Zwagerman maakt zo van de post- 

zegel letterlijk een literair kleinood.

9
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Nieuwe uitgiften

Vijf organisaties die actief zijn op 

het gebied van natuur, recreatie 

en toerisme, vieren in 2010 hun 

jubileum: VVV, Koninklijk Instituut 

voor de Tropen, Duinrell, Euromast 

en Djoser. Op dit feestelijke en 

kleurrijke postzegelvel brengt 

TNT Post alle vijf samen. Aan elke 

organisatie zijn telkens twee eigen 

postzegels gewijd. 

“Het ontwerpen van een postzegel is 

een hele eer”, aldus Geert de Jong van 

Smidswater. “Daarom is een groot 

aantal van onze medewerkers in de 

conceptfase bij deze opdracht 

betrokken geweest. Uiteindelijk 

kozen we voor een bindend element 

dat op alle postzegels terugkomt: de 

horizon. Immers, natuur, recreatie en 

toerisme veronderstellen vrijwel 

altijd een korte of langere reis, 

waarbij je je horizon verlegt, letterlijk 

en figuurlijk. Een aantrekkelijk 

grafisch element hierbij is de zon, die 

telkens een andere positie heeft.” 

OPKOMEN DE ZON

Op de postzegels van de VVV komt de 

zon net op, vanachter enkele iconen 

van het Nederlandse landschap: een 

molen, een fietser, oude geveltjes, 

een dijk, een koe en een zeilboot.  

Zo worden in een notendop 

verschillende aspecten van toerisme, 

Jubileumpostzegels 2010
23 maart 2010

recreatie en vrijetijds-besteding in 

Nederland uitgebeeld, en dat is 

precies het werkveld van de VVV.

SAVAN N E

“Op elke postzegel laten we beelden 

zien die de betreffende organisatie 

representeren”, zegt Geert de Jong. 

“Dat was bij het Koninklijk Instituut 

voor de Tropen echter niet zo 

eenvoudig. Daarom hebben we 

gekozen voor sfeerbeelden, waarbij 

we de voorstellingen telkens als 

silhouet hebben afgebeeld. Zo zie je 

op de KIT-postzegel een dorp in de 

Afrikaanse savanne, waar twee 

bewoners op traditionele wijze mais 

fijnstampen. Een giraffe kijkt 

nieuwsgierig toe.” 

TI KI BAD

Hoger staat de zon al op de postzegels 

van Duinrell. Hier zijn in de silhouet 

opgenomen: het gekrulde traject van 

de Falcon-achtbaan, de mascotte Rick 

de Kikker en de enorme glijbanen 

van het Tikibad. 

De leeftijd van de 

jubilaris staat met 

grote cijfers op de 

twee postzegels, 

zoals ook op de 

postzegels van de 

andere jubilerende 

organisaties. 

De zon staat precies achter de Euromast, 

die daardoor op zijn postzegels het 

stralende hoogtepunt vormt van de 

skyline van Rotterdam. 

We zien onder meer: het gebouw van 

Nationale Nederlanden, de beroemde 

kubuswoningen, de Millenniumtoren, 

de Willemsbrug en het beeld ‘De 

Verwoeste Stad’ van Zadkine.  

SPI EGEL

Op de postzegels van Djoser worden de 

hoofdrollen gespeeld door de piramiden 

van Gizeh, de grote sfinx en een reiziger 

met twee dromedarissen. Met de 

woestijn is ook de natuur prominent 

aanwezig. “Zoals op alle postzegels is 

op de voorgrond een spiegelend vlak 

afgebeeld”, legt Geert de Jong uit. 

“Ook dit ondersteunt de eenheid van 

het postzegelvel en levert een mooi 

grafisch effect op. Tegelijkertijd 

verbeeldt het de uitwerking die een 

verre reis op je heeft: het houdt je een 

spiegel voor.” 

TECH N ISCH E GEGEVENS

Zegelformaat : 36 x 25 mm

Tanding  : 14 ½ : 14 ½

Papier  : normaal met fosforopdruk

Gomming  : synthetisch 

Soort postzegels :  velletje met tien bijzondere postzegels 

in vijf verschillende ontwerpen

Drukkleuren postzegel :  geel, magenta, cyaan en zwart 

Druktechniek : diepdruk

Oplage  :   410.000 postzegelvelletjes

Drukkerij  :  De La Rue, Engeland 

10
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Postzegeluitgiften eerste helft 2010

Ook voor het eerste halfjaar van 2010 staan weer prachtige postzegeluitgiften 

op het programma. In onderstaand overzicht kunt u zien welke dat zijn.

11

Jaarcollectie  Jaarcollectie Prestige- Postzegel- Eerstedag- Mooi Themaboek

postzegels postzegel- boekjes mapjes enveloppen Nederland

 velletjes

12 januari  • Mooi Nederland 2010: Haarlem  € 2,20      € 2,20    

  • Mooi Nederland 2010: Middelburg  € 2,20      € 2,20  

     

12 januari  • Persoonlijke Postzegels 2010 (III):  € 0,44  € 4,40   € 2,76   € 1,94  

    Waddenvereniging  

       

9 februari  • 100 jaar Rijksoctrooiwet    € 4,40    € 9,95  € 3,64   € 4,93     

          € 2,76   € 3,83  

      

9 maart  • 75e Boekenweek    € 2,20    € 3,20   € 4,38  

23 maart  • Jubileumpostzegels 2010    € 2,20  € 4,40     € 4,38     

   •  VVV 125 jaar      € 2,76      

   •  Kon.Instituut voor de Tropen 

         100 jaar      € 2,76      

   •  Duinrell 75 jaar      € 2,76      

   •  Euromast 50 jaar      € 2,76      

   •  Djoser 25 jaar      € 2,76    

29 maart  • Mooi Nederland 2010: Maastricht  € 2,20      € 2,20    

  • Mooi Nederland 2010: Arnhem  € 2,20      € 2,20  

       

29 maart  • Da’s toch een kaart waard!    € 0,44  € 1,32   € 2,32   € 3,28  

   

27 april   • Zomerpostzegels 2010    € 3,96    € 4,96   € 6,55  

27 april  • Vuurtorens    € 7,00    € 7,00   € 10,38    € 24,95  

22 juni  • Mooi Nederland 2010: Leeuwarden   € 2,20      € 2,20    

  • Mooi Nederland 2010: verzamelvel  € 2,20    € 9,95  € 3,20   € 4,38  

Onder voorbehoud van wijzigingen
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De Stelling

Beleggen in postzegels?
“Als het om filatelie gaat, vind ik de 

term beleggen eigenlijk niet passend. 

De ondertoon daarin is dat je met 

rendement bezig bent. Beter vind ik 

de vraag of je zou moeten investeren 

in postzegels? In dat geval zeg ik ja, 

mits je er plezier in hebt natuurlijk. 

Zie het gerust als een appeltje 

voor de dorst, anders was dat geld 

misschien wel uitgegeven aan iets 

anders.” 

         Aan het woord is 

Mathieu Tierolff, 

directeur-eigenaar 

van de oudste 

postzegelveiling 

van de wereld, 

‘Van Dieten 

Postzegelveilingen’, 

ontstaan in 1886 

in Rotterdam.

Tierolff weet veel, 

zo niet alles van de 

waardeontwikkeling 

van postzegels en is 

zelf ook een enorme 

liefhebber. “Als kind 

al was ik bezeten en 

nadat ik op mijn 15e 

een deel van mijn 

opa’s collectie kreeg 

was ik er dag en 

nacht mee bezig.”

Hij vervolgt: “Investeren is goed als 

je het doet voor je eigen verzameling 

– net zoals je een schilderij koopt 

omdat je het mooi vindt. Ben je 

er financieel toe in staat, doe dan 

gerust forse aankopen. Belangrijk 

is natuurlijk wel te weten wat je 

koopt. Een museum wil een echte 

Rembrandt aan de muur, geen 

reproductie van Corneille. Hoe 

schaarser de stukken en hoe beter 

de kwaliteit, hoe vanzelfsprekender 

het is dat de waarde omhoog zal 

gaan. Een Amerikaanse liefhebber 

presteerde met beleggen in 

postzegels beter dan welke beurs of 

termijngoed dan ook.”

De tijd waarin je koopt, is eveneens 

cruciaal. “Koop in op het juiste 

moment, want alleen dan kan je 

er later een hoger bedrag voor 

terugkrijgen. In de jaren ’70 ontstond 

een steeds grotere run op postzegels. 

De prijzen op de stoep van het 

postkantoor waren hoger dan binnen 

en de vraag bleef maar toenemen. 

De oplage eveneens, waardoor er in 

de jaren ’80 flink de klad in kwam en 

juist deze postzegels nu onder de 

uitgifteprijs te koop zijn.” 

En nu, anno 2010? “Het moment 

bepalen is niet eens zo moeilijk, 

maar doe het doordacht, met durf en 

passie. Mensen weten nu ook 

niet wat hun geld bij de bank 

zal doen en verdelen bezit over 

verschillende banken en goederen. 

Zo spreiden zij de risico’s. Ik los extra 

af op mijn hypotheek, maar je kunt 

ook investeren in roerende zaken 

als postzegels of  munten, antiek en 

schilderijen. Goud is in tijden van 

crisis altijd goed gebleken, maar ook 

postzegels hebben in het verleden 

hun waarde bewezen. In de Tweede 

Wereldoorlog werden postzegels 

geruild voor voedsel. Het is een 

momentopname, maar wel goed om 

van bewust te zijn.” 

Zoals bij een schilderij is het ook 

bij dure postzegels of brieven 

van belang om de authenticiteit 

en echtheid vast te stellen. Een 

certificaat van echtheid is daarom 

vaak geen overbodige luxe. “Kies 

dus altijd voor een betrouwbare 

leverancier of een gerenommeerd 

veilinghuis dat is aangesloten bij 

de Federatie TMV en NVPH. Schakel 

de hulp in van een onafhankelijk 

adviseur als je serieus wilt investeren 

in postzegels. Dit is bijna altijd een 

veilinghouder.”

D. van der Veen uit Vlieland: “Postzegels zijn geen 
gebruiksvoorwerpen, maar kunstvoorwerpen. Wat 
zijn er een prachtige postzegels bij! Haast jammer 
om ze ergens op te plakken.”

M.M. Kleij: “Ik ben het eens met de stelling, maar 
TNT Post zelf kennelijk niet. Ze produceert en 
verkoopt plaatjes. Ook die Prestigeboekjes hebben 
fi latelistisch geen betekenis. Deze postzegels zullen 
nooit en te nimmer als frankeerwaarde dienen, 

 

De vorige keer: Postzegels z

Een greep uit uw reacties:

Wel mee eens
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De Stelling

Niet mee eens

<<<

Esther Wolswinkel heeft vooral een 

emotionele band met postzegels 

en houdt zich absoluut niet bezig 

met de financiële waarde daarvan. 

Esther is redacteur van Vorsten 

Royale en werd in 2008 gekozen tot 

Royaltykenner van het Jaar. Zij is wat 

je noemt een passieve verzamelaar. 

“Ik heb een prachtige collectie, 

maar die heb ik vooral te danken 

aan mijn opa. Hij verzamelde echt 

fanatiek. Zo legde hij voor elk van 

zijn drieëntwintig kleinkinderen 

een postzegelcollectie aan. Toen 

hij overleed,  had ik drie albums: 

eentje met Nederlands oud-

gestempeld, eentje met buitenlandse 

postzegels en eentje met alle 

nieuwe postzegeluitgiften vanaf 

mijn geboortejaar. Zelf heb ik dit 

aangevuld met postzegels die ik 

mooi vind.” 

Het boeiendst vindt Esther de 

postzegels waarop leden van de 

koninklijke familie prijken. “Logisch, 

want als klein kind was ik daar al 

helemaal weg van. Prachtig toch, 

als je de postzegels op een rijtje legt 

met de beeltenis van Wilhelmina, 

Juliana en Beatrix erop? Vooral 

de bijzondere postzegeluitgiftes 

rondom hoogtijdagen hebben mijn 

interesse: het 25-jarig en 50-jarig 

huwelijk van Juliana en Bernhard 

bijvoorbeeld en later het zilveren 

huwelijk van Beatrix en Claus. Maar 

ook speciale postzegeluitgiftes 

rondom koningshuizen in het 

buitenland wilde ik graag hebben. 

Vooral Groot-Brittannië komt vaak 

met schitterende exemplaren.” 

Beleggen in postzegels komt niet 

in haar hoofd op. “Nee, want ik ben 

helemaal geen kenner. Mijn opa gaf 

ons vroeger postzegels in plaats van 

een verjaardagscadeau. Als kind had 

je dat wel graag anders gezien, maar 

nu begrijp ik het wel. De emotionele 

waarde van de verzameling is voor 

mij te groot om er afstand van te 

doen. Natuurlijk hebben we in de 

familie weleens grapjes gemaakt 

over verkopen. Zo van: als we nu ècht 

geen geld meer hebben... Ook heb ik 

weleens in een almanak opgezocht 

wat de waarde van mijn postzegels 

is. Dat viel eigenlijk enorm tegen! Ik 

heb ook een muntenverzameling met 

een gouden Wilhelmina-tientje en 

herdenkingsmunten. 

Ik denk dat die meer 

opbrengen dan 

mijn postzegels.”

Ze ziet postzegels ook niet als een 

investering. “Nee, postzegels zijn 

voor mij prachtige en interessante 

kunstwerkjes. Ze geven een beeld van 

de geschiedenis: door de gebeurtenis 

die wordt afgebeeld, maar ook door 

de grafische vormgeving. Aan de 

gebruikte kleuren en vormen kun je 

een bepaalde stijl herkennen, zoals 

de jaren ’30 of ’60 of eind twintigste 

eeuw. Dat is mooi om te zien. Over 

beleggen of investeren heb ik mijn 

opa ook nooit gehoord. Ik vind 

gewoon dat ik een interessante 

verzameling heb, die de herinnering 

aan mijn grootvader levend houdt. 

Daar ga ik echt geen afstand 

van doen, ook al liggen 

alle albums in een 

doos op zolder.”

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 13.91, 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.

s zijn gebruiksvoorwerpen

omdat men dit eigenlijk zonde vindt. Zie ook de 
opmerking van Gerard Hoving hierover.”

M. van der Molen uit Purmerend: “Als ik 
iemand een kaartje stuur gaat het voor mij om 
de postzegel, omdat daar je oog het eerst op valt. 
Nu zijn er weer postzegels met historische 
vliegtuigen. Schitterend toch? Als je affi niteit 
hebt met de luchtvaart, is er toch niets leukers 
dan een brief te krijgen met zo’n postzegel erop? 

Wij zijn zo gelukkig in dit land dat we over een 
heel creatieve post beschikken. Postzegels zijn er in 
alle soorten en maten en soms vind ik het moeilijk 
om er afstand van te doen.”

Benno Kamphuis uit Losser: “Ik ben het helemaal 
eens met de stelling van Gerard Hoving en die luidt: 
‘Postzegels zijn in eerste instantie bedoeld om te 
gebruiken.’ Een echt gelopen poststuk of postzegel 
heeft een verhaal, soms een zeer mooi verhaal!”
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HHutten is internationaal gezien een 

van Nederlands succesvolste 

ontwerpers. In zijn gelijknamige 

eigen designstudio maakt hij 

meubels, interieurontwerpen en 

objecten. Bij het grote publiek in 

Nederland is hij vooral bekend van de 

‘Domoor’, een kunststof drinkbeker 

met grote oren voor de stevige greep.

“TNT Post was voor de Boekenweek 

op zoek naar een innovatieve 

postzegel, die nog nooit was 

vertoond. Bij ons was men daarvoor 

aan het juiste adres: onconventionele, 

innovatieve ontwerpen zijn namelijk 

onze specialiteit. Hoe ik op het idee 

van zo’n boekpostzegel ben gekomen 

is lastig uit te leggen. Daar kan ik zelf 

de vinger ook niet altijd op leggen. 

Het is een kwestie van nadenken, 

studeren en onderzoeken. Verder 

moet je altijd rekening houden met 

de technische haalbaarheid van een 

idee. Het postzegelboekje mag 

bijvoorbeeld niet blijven 

hangen in de sorteermachine.” 

3D OBJ ECT

Bij Studio Richard Hutten draait het 

om industrieel ontwerp. “Dat houdt 

in dat we ruimtelijk ontwerpen. Voor 

deze postzegel maakten we dan ook 

een ruimtelijke collage. Zo hebben we 

in een schaal van 100 op 1 letters 

gevormd met stapels Boekenweek-

geschenken van verschillende hoogte. 

Van bovenaf vormen zij het woord 

Boekenweek. Dat suggereert 

ruimtelijkheid. En verder is de 

postzegel vanwege de boekvorm al 

een driedimensionaal object.”

I N EEN GROTE POT

Zelf is Hutten geen fervente lezer, ook 

niet van Boekenweekgeschenken. “Ik 

lees vooral mijn kinderen voor”, lacht 

hij. Ook heeft hij geen speciale band 

met postzegels. “Ik heb ooit een 

poging gedaan tot verzamelen. Alles 

zit in een grote pot en die heb ik nog 

steeds. Toch heeft het wel mijn 

interesse: als ik een mooie postzegel 

kan kopen, dan doe ik dat. Dat geldt 

met name voor zakelijke post. Ik plak 

liever een bijzondere postzegel dan 

een gewone.”

SCHA AL

In het verleden heeft de ontwerper 

wel met postzegels als materiaal 

gewerkt. “Ik heb eens een schaal van 

10.000 postzegels gemaakt als 

relatiegeschenk voor TNT Post. We 

hadden hierin bijzondere momenten 

uit de Nederlandse geschiedenis 

verwerkt, echt een uniek stuk. In het 

midden van de schaal zat een 

postzegel die in 1917 was ontworpen 

door architect Karel de Bazel. Hij was 

ook een ruimtelijk ontwerper. Nu, vele 

jaren later, mochten wij in diezelfde 

lijn een ontwerp maken. Ik voel me 

wel vereerd om aan te mogen sluiten 

in deze oude traditie.”

‘Liever een bijzondere 
postzegel dan 
een gewone’ 

14

Mijn postzegel en ik

Richard Hutten is de 

ontwerper van het postzegelvel 

75e Boekenweek. “Het concept 

van een miniboekje als 

postzegel zat al langer in mijn 

hoofd. Dat het nu werkelijkheid is 

geworden, is natuurlijk fantastisch.”

Richard Hutten:

e 
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Varia

De eerste twee uitgiften, in februari 

2005, vormden een ode aan het 

dorpje Nederland in Overijssel en aan 

Nijmegen, de oudste stad in ons 

land. Later dat jaar volgden nog 

postzegelvellen over Rotterdam, 

Weesp, Monnickendam, Goes, 

Amsterdam, Bolsward, Roermond 

en Papendrecht. Esther de Vries 

verzorgde de ontwerpen. Zij creëerde 

met behulp van foto’s een landschap 

vol herinneringen aan de betreffende 

woonplaatsen. 

TROTS

Elke jaargang uit de reeks is op 

unieke wijze vormgegeven. Zo koos 

ontwerpbureau Ping-pong Design 

(2006) voor een collagetechniek, om 

veel beeldelementen van de 

afgebeelde steden in één beeld te 

vangen. Bureau Overburen (2007) 

liet kleur een hoofdrol spelen. Iedere 

plaats kreeg één tint of een 

combinatie van verwante kleuren. 

Bureau 178 aardige ontwerpers 

(2008) stelde ‘trots’ centraal, 

uitgedrukt in een ‘stadswapen’. 

Bureau Silo (2009) tot slot, 

introduceerde een verzameling 

kaartjes met afbeeldingen en 

verhalen, die over het hele 

postzegelvel zijn verspreid. 

5 STEDEN

In 2010 wordt weer een nieuw 

hoofdstuk aan de Mooi Nederland-

Mooi Nederland in vogelvlucht

serie toegevoegd. Ditmaal worden 

vijf provinciehoofdsteden van 

Nederland in het zonnetje gezet, 

te beginnen met Haarlem en 

Middelburg. Bureau Ontwerpwerk 

tekende voor de vormgeving. 

Uitgangspunt is dat de vijf 

historische stadscentra zich 

uitstekend lenen om wandelend te 

verkennen. Op elke velrand is dan 

ook een geschetste plattegrond van 

de stad te zien, met een wandelroute 

langs de mooiste plekjes.

OERHOLL AN DS

Het succes van de serie ligt onder 

meer in het feit dat het onderwerp 

Nederland veel mensen aanspreekt, 

aldus Ard Korporaal, Marktmanager 

Verzamelmarkt bij TNT Post. “Deze 

trend zie je ook op televisie terug, 

waar ‘oerhollandse’ programma’s 

hoge kijkcijfers halen. Verder speelt 

mee dat we elk jaar een andere 

ontwerper inschakelen. Daardoor 

blijven de postzegels interessant, 

verfrissend en afwijkend van de 

voorgaande jaren, zonder dat het 

serieconcept verloren gaat.” Reden 

om te stoppen is er dan ook niet: 

“Op voorwaarde natuurlijk dat er 

voldoende interessante plaatsen zijn 

om te portretteren en we de 

kwaliteit van de ontwerpen kunnen 

garanderen.” 

Nijmegen, Monnickendam, Gouda: al vele dorpen en steden zijn 

geportretteerd in de postzegelserie Mooi Nederland. De serie 

toont ons land in haar volle glorie, met een knipoog naar heden 

en verleden. Elk postzegelvel heeft z’n eigen verhaal, ‘verteld’ 

door belangrijke (historische) gebouwen, personen, voorwerpen 

of activiteiten.

VERWANTE SERI ES 

De postzegelreeks Mooi Nederland is uniek, 

maar heeft raakvlakken met andere postzegel-

uitgiften. Zo verschenen in 2002 de Verrassings-

postzegels: een serie van twaalf, waarin elke 

provincie met een eigen postzegel werd vereerd. 

TNT Post wilde hiermee de aandacht vestigen op 

de regionale diversiteit, cultuur en identiteit in 

Nederland. Daarnaast is er sinds 2008 de serie 

Grenzeloos Nederland. Hierin staan landen 

centraal waarmee Nederland historische banden 

heeft, zoals de Nederlandse Antillen en Aruba 

(2008) en Brazilië (2009).
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2005

Nederland, Nijmegen, Rotterdam, 

Weesp, Monnickendam, 

Goes, Amsterdam, Bolsward, 

Roermond en Papendrecht

2006

Sittard, Leiden, Woudrichem, 

Vlieland, Enkhuizen, Zutphen, 

Schoonhoven, Deventer, 

Zwolle en Kampen

2007

Gouda, Edam, Leerdam, 

Groningen, Utrecht, Den Helder, 

Lelystad, Hoorn, Den Haag, 

Vlissingen

2008

Amersfoort, Coevorden, 

Heusden, Sneek en Zoetermeer

2009

Tilburg, Assen, Roosendaal, 

Oosterhout en Delfzijl  

2010

Haarlem en Middelburg.

Nog verwacht: Maastricht, 

Arnhem en Leeuwarden
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Agenda
 
 30 APRIL EN 10 MEI 20101  Middelburg

Middelburg is een heerlijke historische stad met schilderachtige pleinen, karak-

teristieke achterafstraatjes en monumentale gevels. Een bezoek aan het oude Stadhuis, 

de Lange Jan, de Oostkerk, het Abdij en de Kloveniersdoelen is meer dan de moeite 

waard. Doet u dat op 30 april, dan is er een extra feestelijk tintje: Hare Majesteit de 

Koningin en leden van de koninklijke familie vieren dan namelijk Koninginnedag in 

Middelburg! Bezoekt u de stad op 10 mei, dan kunt u getuige zijn van de finish van de 

derde etappe van de Giro d’Italia 2010, in het historische hart van Middelburg.

 IN DE ZOMERVAKANTIE2  Op de Waddenzee

De Waddenzee staat op de Werelderfgoedlijst. Wilt u weleens met eigen ogen 

zien hoe mooi het daar is? Ga in de zomermaanden mee met een excursie van de 

Waddenvereniging. Staand in het slik ziet u wat er in de bodem leeft en ervaart u de 

stilte van het wad. Een beleving om nooit meer te vergeten! Ga voor meer informatie 

naar www.waddenvereniging.nl.
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Hertogpost

Onder de naam HERTOGPOST 2010 wordt ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan 

van de ‘s-Hertogenbossche Filatelistenvereniging een landelijke postzegelmanifestatie 

gehouden in de Brabanthallen te ‘s-Hertogenbosch, op 28, 29 en 30 mei 2010. Ook 

TNT Post zal hierbij aanwezig zijn. In verband met deze manifestatie verschijnt een 

aantal bijzondere persoonlijke postzegelvelletjes die alleen dan te koop zijn.

Kort
nieuws

16

Postzegelblog vernieuwd

Met een frisse lay-out is Postzegelblog.

nl in een nieuw jasje gestoken. Daarnaast 

is de navigatie verbeterd. Het weblog 

wil een vertrouwd adres zijn voor alle 

postzegelverzamelaars, jong en oud. 

“Postzegelblog.nl is voor iedereen 

makkelijk te vinden”, zegt uitgever/

hoofdredacteur Lia Vieveen. “Dat 

betekent, dat je daar ook alles moet 

kunnen vinden over wat er speelt in 

verzamelaarsland. Voor verenigingen 

biedt het weblog de kans om zichzelf te 

profileren en om nieuws te verspreiden. 

Maar als je gewoon iets kwijt wilt over 

je verzameling of een discussie wilt 

aangaan, kun je ook een artikel insturen. 

En elke ruilbeurs of tentoonstelling, hoe 

klein ook, krijgt een plaats in de agenda.” 

Bezoekers van Postzegelblog kunnen zich 

ook abonneren op een wekelijkse e-mail 

nieuwsbrief. Kijk voor meer informatie op 

www.postzegelblog.nl.

Postzegelmapje in nieuw jasje

Na 27 jaar heeft het postzegelmapje een nieuw uiterlijk gekregen. De vormgeving is 

veranderd en het mapje bevat veel meer achtergrondinformatie over het onderwerp 

en het ontwerp van de postzegel. Het geheel is bovendien milieuvriendelijker, 

omdat er geen plastic hoesje meer wordt gebruikt. Nog een verandering: de 

postzegels zijn niet langer standaard zichtbaar aan de voorzijde. Wie dat toch graag 

wil, kan de voorkant van het mapje omvouwen op de rillijn. Bent u benieuwd hoe 

het postzegelmapje nieuwe stijl eruit ziet? De productfolder die bij deze Collect is 

gevoegd, geeft u een voorproefje.

Bijzondere postzegelproducten 
ook bij Bruna 

Wist u dat u bij Bruna ook terecht kunt voor een 

uitgebreid assortiment postzegelproducten? TNT Post 

heeft de winkelketen namelijk uitverkoren als 

partner voor de verkoop van niet-reguliere 

postzegelproducten. Zo vindt u bij Bruna alle 

postzegeluitgiftes, postzegelmapjes, 

prestigeboekjes, themaboeken, jaarboeken

en jaarcollecties. De artikelen liggen op 

een prominente plaats in de schappen bij de kassa.

Nijntje 55 jaar

Het wereldberoemde konijntje 

van Dick Bruna wordt dit jaar 55 jaar. 

Om dit te vieren geeft TNT Post een speciale 

postbox uit met drie kaarten en drie 

postzegels van Nijntje. De postbox is vanaf 

22 maart verkrijgbaar bij onder meer 

Bruna, maar is ook bij www.tntpost.nl/

collectclub te bestellen onder art. nr. 700056.

ucten

r een

n? TNT Post

als 

le 

e kassa.

Bruna vestigingen

tje
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Gemotoriseerde luchtvaart favoriet 

Het postzegelvel ‘100 jaar gemotoriseerde luchtvaart in Nederland’ is met veruit de 

meeste stemmen als winnaar uit de bus gekomen bij de Postzegelverkiezing 2009. 

Op het winnende postzegelvel zijn vele aspecten van de luchtvaart gecombineerd: 

van de Fokker F-18 ‘Pelikaan’ van de KLM en Anthony Fokker met zijn vermaarde ‘Spin’ 

(1911) tot een Boeing 747 op de Polderbaan, de Lockheed Super Constellation, het 

interieur van de B-pier en twee Apache helikopters.

De winnaars hebben inmiddels het Jaarboek Nederlandse Postzegels 2009 ontvangen.

Uitslag Mooiste postzegel van 2009

1. 100 jaar gemotoriseerde luchtvaart in Nederland

2.  Jubileumpostzegels 2009

3. Sporttop: Aandacht voor Talent

4.  Lees mee 

5. PPZ (III): Dag van de postzegel 2009

6.  Decemberzegels 2009 

7. 3 generaties koninginnen 

8.  Grenzeloos Nederland: Brazilië 

9.  10 voor Nederland

10.  Zomerpostzegels 2009

1

ederland

2

3

Ontdek Duckstad!
Vrolijke postzegels van haar bewoners 

70
00

57

© Disney

3
4

 

 28 T/M 30 MEI 20103  Brabanthallen ’s Hertogenbosch

In een feestelijke, bourgondische sfeer van filatelie 

genieten? Dat kan tijdens Hertogpost 2010: een nationale 

postzegeltentoonstelling in de categorieën I en II. U ziet 

hier dus het werk van de beste finalisten uit binnen- en 

buitenland. Ook wordt de 26e Dag van de Jeugdfilatelie 

gevierd. Voor meer informatie: www.hertogpost-event.nl.

 T/M 21 MAART4  Kunsthal Rotterdam

Nederlanders zijn een inventief volk. De tentoonstelling 

Made in Holland, uitvindingen en innovaties laat daar 

enkele prachtige staaltjes van zien. Sommige zijn 

zelfs terug te vinden op het postzegelvel ‘100 jaar 

Rijksoctrooiwet’. Zie ook www.kunsthal.nl.

17

Antverpia 2010 

Van 9 tot 12 april kunt u in Antwerpen de internationale filateliebeurs 

Antverpia 2010 bezoeken. Het evenement wordt georganiseerd 

vanwege het 120-jarige bestaan van de Koninklijke Landsbond der 

Belgische Postzegelkringen, de oudste in de wereld. Op ruim 17.000 m2 

kunt u genieten van de internationale postzegeltentoonstelling 

‘vogels’ (Birdpex) en vele andere exposities. Er zijn meer dan 50 

posterijen aanwezig en meer dan 100 postzegelhandelaren. 

Beurs- en congrescentrum Antwerp Expo, www.antverpia2010.com

Postzegelvellen met 
nieuw ophangoog

De volgende postzegelvellen met normaal perforaat hebben een 

nieuw ophangoog; 

•  Postzegelvel Beatrix Europa: € 3,70, artikelnummer: 700004, 

•  Postzegelvel Beatrix 20-50 gram: € 4,40, artikelnummer: 700003, 

•  Postzegelvel Vijf voor Europa: € 3,85, artikelnummer 700005.

Verbeterde service Collect Club

Voor alle abonnees van de Collect Club is onze service verder 

verbeterd. Mocht u een abonnement willen beëindigen, dan 

kunt u dat vanaf nu ook telefonisch doen. Het nummer van de 

speciale opzeglijn is: (0900) 222 777 6. Uiteraard hopen wij 

dat u dermate tevreden bent met onze producten, dat u nog 

jaren met veel plezier zult verzamelen!

E-mailing Collect Club

Wilt u geattendeerd worden op bijzondere postzegeluitgiften? 

Meld u dan nu aan voor de e-mailing van de Collect Club 

via www.tntpost.nl/collectclub. 

Postzegels uit Duckstad

In samenwerking met Donald Duck start TNT 

Post een speciale postzegelserie. Lees meer 

hierover in de folder bij deze Collect en maak 

kans op € 3.000,-!
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Bevrijding van Nederland herdacht
Herdenkingsuitgifte

einde van de
Tweede Wereldoorlog

In een internationale reeks post-
zegels over de Tweede Wereld-
oorlog, is ook een postzegelvel
uitgegeven die gewijd is aan
Prins Bernhard.
Postfris met 6 postzegels: o.a.
ontmoeting Montgomery,
Terugkeer in Nederland met
Juliana en de prinsesjes.

Nu € 2,45

Telefonisch bestellen:

033-2982353

VOORDEELBON
Ja, stuur mij per omgaande 14 dagen op zicht thuis (a.u.b. aankruisen):

❏ 2 Euro Finland met album ❏ Opruimingspartij postfris ❏ USA Vogel

Collectie ❏ …… x insteekboeken ❏ Collectie “1000 Postzegels” ❏ Prins

Bernhard postzegelvelletje

Naam: ……………………………………………………………………………………………………………… hr/mw

Adres: ………………………………………………………………………………………………………

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

Telefoonnummer:………………………………………………………………………………………

+ € 3,95 als bijdrage in de porto- en verpakkingskosten

Als ik mijn bestelling behoud, betaal ik:

❏ via éénmalige automatische afschrijving (hieronder a.u.b. uw bank- of giro rekeningnr invullen)

❏ met de bijgesloten acceptgiro-kaart (+ 0,45 euro voor bankkosten)

Bank/Gironummer. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|

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

Edel Collecties, Antwoordnr 1616, 3740 WG Bunschoten
of bel: 033-2982353 • info@edelcollecties.nl

✃
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advertentie

EDEL COLLECTIES
Tel. 033-2982353

webwinkel: www.edelcollecties.nl
info@edelcollecties.nl

2 Euro Finland 2005
nu van € 30,- voor € 14,95

De zeldzame 2 Euro munt van Finland.
Thema “60 Jaar UN”.
In FDC kwaliteit.

+ het “Leuchtturm Euro Extra
Album” voor al uw “2 €
Herdenkingsmunten”.
Normaal € 30,-

Ter kennismaking slechts € 14,95

Opruimingspartij “Postfris”
Nu van € 150,- voor € 77,-

Lekker schatgraven! Een grote partij vol met schitterende postzegelvellen en -
blokken uit West-Europa en Noord-Amerika. Met o.a. blokken en velletjes van
België, USA, Duitsland, Engeland, Canada, Zweden, etc. Goed voor vele dagen
plezier…lekker uitzoeken, sorteren en in uw verzameling opbergen. In deze par-
tij met een zéér hoge cataloguswaarde vindt u gegarandeerd vele dure blokken.
Alles postfris! Met luxe album.
Op = op. Slechts 1 opruimingspartij per adres.

Top kwaliteit insteekboeken!
• ambachtelijk gemaakt

• linnen gebonden
• volledig vlakliggend

• formaat 30 x 23 cm • 16 bladzijden
• dubbel pergamijn tussenblad

• gouddruk

Groot ingekocht:
nu voor
absolute stunt-
prijzen !

Prijzen per stuk. Op = op!

Stunt: Insteekboeken
normaal 8,95 €
nu vanaf 3,70 €

1 insteekboek 5 €
5 insteekboeken 4 €
10 insteekboeken 3,70 €

Postzegel Verzameling
“1000 Postzegels”

Nu van € 40,- voor 9,50 € !
Eénmalig… een grote en vooral
schitterende verzameling van
1000 (!!) verschillende postzegels
uit alle delen van de wereld! Voor
beginnende én gevorderde verza-
melaars. Prachtige motiefzegels,
bijzondere uitgiften, herdenkings-
zegels, oude en klassieke zegels
(soms meer dan 100 jaar oud!)…
etc. etc. Voor vele avonden ple-
zier: uitzoeken, sorteren, bekijken
en genieten…
Nu als kennismaking van € 40,-

voor € 9,50.

Bestel zo snel mogelijk,

want op = op!

Collectie USA “Vogels”
De 50 Vogels van
de 50 Staten van

Amerika.

Nu van
€ 139,-

voor € 99,-
De USA heeft in 1982
de schitterende postze-
gel collectie “American
Birdlife” uitgegeven. De

mooiste vogel van elke Amerikaanse staat is op een postzegel vereeuwigd. De
collectie bestaat dan ook uit 50 postzegels. Voor elke staat één. U kunt nu in
het bezit komen van deze unieke complete collectie. Beperkt verkrijgbaar. Nu
tijdelijk met gratis luxe album. De waarde is € 139,-. Nu voor slechts € 99,-.
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Service

Naam:  Nelleke Bontje

Functie:  Manager

Waar:  bij het TNT Postkantoor 

 in Haarlem

Sinds:  2009

Maak kennis met…
...het TNT Postkantoor Haarlem
TNT Post heeft in Nijmegen, Rotterdam en 

Den Haag al eerder een TNT Postkantoor geopend. 

Onlangs is daar een vierde bij gekomen, aan de 

Grote Houtstraat in Haarlem. Zeven vragen aan 

de manager ter plaatse, Nelleke Bontje. 

Wat is een TNT Postkantoor?

“Klanten kunnen bij ons terecht voor het wereldwijd 

versturen van brieven, pakketten en aangetekende 

post. Maar ook voor openbaar vervoerbewijzen en het 

overschrijven van kentekens. Ons TNT Postkantoor 

heeft ruimere openingstijden: maandag t/m vrijdag 

van 07.30 tot 18.30 uur en op zaterdag van 08.00 tot 

17.00 uur.”

Wat bieden jullie zoal?

“Wij bieden klanten een ruim assortiment 

verpakkingen en de mogelijkheid in de winkel in te 

pakken. Tevens denken wij graag mee met klanten hoe 

zijn/haar pakje het beste kan worden verstuurd. We 

zijn dus echte verpak- en verzendspecialisten.”

En voor postzegelliefhebbers?

“Natuurlijk hebben we altijd alle actuele postzegels, postzegelmapjes en jaarboeken op 

voorraad. Die laten we graag uitgebreid zien als klanten hierom vragen.”

Hoe ziet de winkel eruit?

“Ons TNT Postkantoor is gevestigd in de Grote Houtstraat tegenover de AH. Wij zijn 

goed herkenbaar door de oranje TNT Post uitstraling. Bovendien vind ik de winkel 

modern en smaakvol ingericht.”

Reacties klanten?

“De meeste mensen zijn blij dat we zo dichtbij zitten. Ook vinden ze de winkel erg mooi. 

Natuurlijk is er ook een groep klanten die nog even moet wennen.”

Eigen ervaringen?

“Supergoed! Het is leuk om klanten van dienst te kunnen zijn. Ook is het boeiend om te 

zien hoe alles gaat in een grote onderneming als TNT Post.”

Wat heb je zelf met postzegels?

“Tot twee maanden terug nog weinig. Maar de afgelopen tijd heb ik me verwonderd 

over hoeveel zo’n kleine postzegel eigenlijk teweegbrengt: in het proces voor de 

postzegeluitgifte, maar ook erna met de verkoop en postverwerking. Ook verbaas ik me 

over de enorme variatie in ontwerp en onderwerp. Neem nu het postzegelvel van 

Haarlem uit de Mooi Nederland-serie 2010. Die is toch schitterend?”

Zó bestelt  u!

Er zijn vier manieren om de producten van de 
Collect Club te bestellen:
•  via de online winkel op 
 www.tntpost.nl/collectclub;
• 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.

Bereikbaarheid
Voor adres- of abonnementswijzigingen en 
overige vragen kunt u bellen met onze 
Klantenservice: op werkdagen tussen 8.00 
en 16.30 uur via (050) 586 12 34.  
Voor het opzeggen van uw abonnement 
op postzegelproducten kunt u bellen naar 
(0900) 222 777 6.

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

Mooi Nederland 2010: 

Haarlem 

€ 2,20

bestelnummer 300161 

Mooi Nederland 2010: 
Haarlem

Mooi Nederland 2010: Middelburg

Postzegelvel Mooi Nederland 2010: 

Middelburg

€ 2,20

bestelnummer 300162

Eerstedagenvelop nr. 600 

Persoonlijke Postzegels 

2010 (III): Waddenvereniging

€ 1,94

bestelnummer 300257 

Persoonlijke Postzegels 2010 (III): 
Waddenvereniging

Persoonlijke Postzegels 

2010 (III): 

Waddenvereniging

€ 4,40

bestelnummer 300261 

Postzegelmapje nr. 407 

Persoonlijke Postzegels 2010 (III): Waddenvereniging

vormgeving vernieuwd

€ 2,76

bestelnummer 300281 

elburgrgurggg
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N i e u w e  u i t g i ft e n

100 jaar Rijksoctrooiwet

Postzegelvel 100 jaar Rijksoctrooiwet 

€ 4,40

bestelnummer 300361 

Postzegelmapje nr. 408a 100 jaar Rijksoctrooiwet

€ 3,64

bestelnummer 300380

Postzegelmapje nr. 408b 100 jaar Rijksoctrooiwet

€ 2,76

bestelnummer 300381

Prestigeboekje nr. 28 100 jaar Rijksoctrooiwet

€ 9,95

bestelnummer 300311

 >>>  Alle postzegelvellen zijn gegomd tenzij zelfklevend is vermeld

Eerstedagenvelop nr. 601a 

100 jaar Rijksoctrooiwet

€ 4,93

bestelnummer 300350

Eerstedagenvelop nr. 601b 

100 jaar Rijksoctrooiwet

€ 3,83

bestelnummer 300351 
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Postzegelvel 

Jubileumpostzegels 2010

€ 4,40

bestelnummer 300561 

Eerstedagenvelop nr. 603 

Jubileumpostzegels 2010

€ 4,38 

bestelnummer 300557

22

75e Boekenweek

N i e u w e  u i t g i ft e n

 >>>  Bestel voor 30 april 2010 voor meer dan € 60,- en ontvang een Moodlight klok                     GRATIS! Zie ook p. 2

Postzegel 75e Boekenweek 

€ 2,20

bestelnummer 300461

Postzegelmapje nr. 410a 

Jubileumpostzegels 2010: 

VVV 125 jaar

€ 2,76 

bestelnummer 300581 

 

Postzegelmapje nr. 410b

Jubileumpostzegels 2010: 

Koninklijk Instituut voor 

de Tropen 100 jaar

€ 2,76

bestelnummer 300583

Postzegelmapje nr. 410c

Jubileumpostzegels 2010: 

Duinrell 75 jaar

€ 2,76

bestelnummer 300582 

Postzegelmapje nr. 410d

Jubileumpostzegels 2010: 

Euromast 50 jaar

€ 2,76

bestelnummer 300584 

Postzegelmapje nr. 410e

Jubileumpostzegels 2010: 

Djoser 25 jaar

€ 2,76

bestelnummer 300585

Postzegelmapje nr. 409 

75e Boekenweek

€ 3,20

bestelnummer 300480 

 

Eerstedagenvelop nr. 602 

75e Boekenweek

€ 4,38

bestelnummer 300457 

Jubileumpostzegels 2010

k

Boekenlegger 

75e Boekenweek 

Speciaal voor u:

slechts € 0,75!

bestelnummer 700066

Uniek 
collectors item

Boekenweek 
2010

Tijdens de 75e 
Boekenweek verschijnt 
een unieke postzegel: 

een boekje geschreven 
door Joost Zwagerman.

De uitgifte is een 
samenwerking van

TNT Post en de CPNB, 
naar een idee van 
Richard Hutten.

Op de Persoonlijke 
Postzegel hieronder 

staat de cover van dit 
eerste postzegelboekje 

ter wereld.
Maak op www.tntpost.nl

uw eigen 
Persoonlijke Postzegel.

k             G

b
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Pe r s o o n l i j ke  p ro d u c t e n

Persoonlijke 
Postzegelabonnementen

m
uide

n

In 1609 werd Pieter Cornelisz. Hooft als 28-jarige 

beëdigd als baljuw van Gooiland en drost en slotheer 

van Muiden. Hij was toen al een bekend schrijver. 

Hooft bleef tot aan zijn dood in 1647 in het Muiderslot 

en in die bijna veertig jaar wist hij het slot om te 

vormen van een militaire instelling tot een cultureel 

gebeuren. Hooft was de stichter van de Muiderkring, 

een culturele ontmoetingsplaats van schrijvers, 

kunstenaars en geleerden. In de Franse tijd werd het 

Muiderslot gebruikt als kazerne voor de Franse troepen. Mede hierdoor was het slot zo bouwvallig 

geworden dat het in 1825 voor a raak te koop werd aangeboden. Maar dankzij het ingrijpen van 

koning Willem I ontsnapte het kasteel aan de sloophamer. Tot restauratie kwam het echter nog niet. 

Pas in de jaren 1895 tot 1909 vond er onder leiding van de architecten Berden en Cuypers een grote 

restauratie plaats. In 1958 moest het slot opnieuw gerestaureerd worden. Hierbij werd ook de eretrap 

en de toegang naar de Ridderzaal gebouwd. Mede door inzet van de toenmalige slotvoogd Ton Koot 

werd het kasteel geheel ingericht in de stijl van de periode Hooft.

M
uider

slo
t

Postzegelvel Muiderslot

Met gratis bewaarblad!

€ 4,40

bestelnummer 699153 
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In 1609 werd Pieter Cornelisz. Hooft als 28-jarige

beëdigd als baljuw van Gooiland en drost en slotheer

Postbox 1: 

Dikkie Dik

€ 3,95

bestelnummer 699114 

Postbox 3: 

Van Gogh museum

€ 3,95

bestelnummer 699116

Molens in het
Westzijderveld 
bij Zaandam, 
1871
Claude Monet
(1840-1926)

Olieverf op 
doek, 
47 x 73,5 cm
Van Gogh 
Museum, 
Amsterdam

Route de 
Versailles, 
Rocquencourt, 
1871
Camille Pissarro 
(1830-1903)

Olieverf op 
doek, 
51,5 x 76,2 cm
Van Gogh 
Museum, 
Amsterdam

De pier van 
Boulogne-sur-
Mer, 1868
Edouard Manet
(1832-1883)

Olieverf op 
doek, 
59,5 x 73,3 cm
Van Gogh 
Museum, 
Amsterdam

Museum van de 19de eeuw

Postbox 7: 

Nijntje

€ 3,95

bestelnummer 700056

Postboxen Postzegelvel met 3 bijpassende wenskaarten

Persoonlijke 
Postzegelboekjes

Postbox 8:  

Sprookjesboom AH 

€ 3,95

bestelnummer 700059

Postbox 9:  

Verjaardag 

€ 3,95

bestelnummer 700060

Nieuw Museummapje

Museummapje Maritiem 

Museum Rotterdam Postzegels

€ 5,95

bestelnummer 699246

Neem een abonnement op 

4 jaargetijden in de kunst. Kijk op 

www.tntpost.nl/avercamp.

Neem een abonnement op 

Kastelen in Nederland. Kijk op 

www.tntpost.nl/kastelen.

Postzegelvel Avercamp 

Met gratis bewaarblad!

€ 4,40 

bestelnummer 700001 

itiM j MM

Het is hartje winter, de vaart is dichtgevroren, de bomen
zĳ n kaal, de huizen besneeuwd. Uit een schoorsteen kringelt
rook en mensen hebben zich dik ingepakt. Het moet koud
zĳ n, maar niet koud genoeg om thuis te blĳ ven. Het ĳ s brengt 
de mensen massaal op de been: jong en oud, rĳ k en arm, 
boeren en stedelingen tezamen.

Hendrick Avercamp was een van de eerste specialisten. Hĳ  
werd de meester van het Hollandse wintergezicht met weidse
ĳ svlaktes, sneeuwluchten en vrolĳ k ĳ svermaak. ‘Wintertjes’ 
werden ze in de zeventiende eeuw genoemd.

Avercamp was doofstom, maar ondanks die handicap
ontpopte hĳ  zich tot een geboren verteller. Met veel oog voor 
detail gaf hĳ  de honderden fi guurtjes weer: de schaatsers, een 
enkeling die valt, kinderen die sleetje rĳ den, een arrenslee,
kolfspelers en rĳ ke burgers die een praatje maken. Maar hĳ  
schilderde ook arme sloebers. Voor hen is het een dag als
alle andere. Zĳ  sjouwen riet en vis, hakken een bĳ t in het ĳ s, 
putten water of bedelen.

ontpopte hĳ  zich top p ĳ t een geboren vertelg ler. Met veel oog vog or 
detail gaf hĳ de hodetail gaf hĳ  de honderden figuurtjes wnderden fi guurtjes weer: de schaatserseer: de schaatsers, eeneen 
enkeling die valt, ke e g d e va t, inderen die sleetje de e d e s eetje rĳ den, een arrensleĳde , ee a e s ee, e, 
k lf l ĳkkolfspelers en rĳ ke b di burgers die een pra tj k M hĳatje maken. Maar hĳ  

hild d kschilderde ook arme l b V h isloebers. Voor hen i h t d ls het een dag als 
ll d Zĳ j i t i h kk bĳt i h t ĳ

1608
Hendrick Avercamp (1585 – 1634) specialiseerde

zich als eerste Nederlandse schilder in het af-
beelden van winterlandschappen. Met veel aan-

dacht voor detail bracht hĳ  winters ĳ svermaak 
in beeld. Avercamp, die bekend staat als de

‘Stomme van Kampen’, was vermoedelĳ k doof.
Hĳ  volgde zĳ n opleiding in Amsterdam, maar 
bracht verder zĳ n hele leven door in Kampen.

Winterlandschap
met schaatsers

Avercamp
Hendrick

Eerste uitgifte van reeks 

museummapjes, waarop de 

hoogtepunten van 

het museum te zien zijn.

Persoonlijk Postzegelboekje 

Burki oranje 

€ 3,52

bestelnummer 700063

Persoonlijk Postzegelboekje 

Burki blauw 

€ 3,52

bestelnummer 700064

Persoonlijk Postzegelboekje 

Burki rood 

€ 3,52

bestelnummer 700065

lijk
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Re c e n t  ve r s c h e n e n

Postzegelvel 

Decemberzegels 2009

€ 6,80

bestelnummer 291661 

Het kortingstarief is geldig van 17 november 2009 tot en met 6 januari 2010. 
Na 6 januari kunt u deze postzegels blijven gebruiken. Frankeer dan wel bij tot het standaardtarief.

Postzegelvel 

Dag van de postzegel 2009

€ 4,40

bestelnummer 291361

Themaboek 

Vliegende Hollanders

€ 24,95

bestelnummer 699238 

Postzegelmapje nr. 404  

Dag van de postzegel 2009

€ 2,26

bestelnummer 291380 

Prestigeboekje nr. 27 

Permanente Postzegelseries 1

€ 9,95

bestelnummer 291311 

Postzegelmapje nr. 405 

Kinderpostzegels 2009

€ 4,46

bestelnummer 291580 

Postzegelvel 

Kinderpostzegels 2009

€ 3,96

bestelnummer 291560 

Postzegelvel 

100 jaar gemotoriseerde 

luchtvaart in Nederland 

OP=OP

€ 4,40

bestelnummer 291461

Postzegelmapje nr. 403b 

100 jaar gemotoriseerde 

luchtvaart in Nederland 

OP=OP 

€ 2,26

bestelnummer 291481 

3FM Serious Request set: 

2x10 Persoonlijke 

Decemberzegels 

+ 5 unieke kaarten

€ 8,95

bestelnummer 291668 

Laatste kans

Postzegelvel 

Mooi Nederland 2009: Tilburg

€ 2,20

bestelnummer 290362  

 

Postzegelvel 

Mooi Nederland 2009: Assen 

€ 2,20

bestelnummer 290361

Postzegelvel 

Europapostzegels 2009:

Nederlandse 

Sterrenkunde

€ 7,70 

bestelnummer 290461

Postzegelvel Lees mee  

€ 5,28  

bestelnummer 290161
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B u i t e n l a n d s e  j a a r p r o d u c t e n  2 0 0 9

Jaarcollectie

Nederlandse 

Antillen 2009

€ 97,95

bestelnummer AN2900  

COMMEMORATIVE STAMP COLLECTION 2009
BAILIÚCHÁN STAMPAÍ CUIMHNEACHÁIN 2009

 Prijs  Bestelnr.

Jaarcollectie Denemarken 2009 €  57,25 DK2900

Jaarboek Denemarken 2009 €  68,75 DK2901

Jaarboek Faerøer Eilanden 2009 €  52,75  FO2901

Jaarboek Finland 2009 €  66,65  FI2901 

Jaarcollectie Groenland 2009 €  77,35 GL2900

Jaarboek Ierland 2009 €  71,40 IE2901 

Jaarboek Isle of Man 2009 €  72,22 IO2901

Jaarcollectie Postzegelboekjes 

Noorwegen 2009 €  63,55  NO2902

Jaarboek Noorwegen 2009 €  58,00  NO2901

Jaarboek USA 2009 €  51,75  US2900

Jaarcollectie Zwitserland 2009 €  45,05  CH2900

Jaarcollectie Isle of Man 2009 

€ 69,59

bestelnummer IO2900

Jaarcollectie Noorwegen 2009 

€ 60,50   

bestelnummer NO2900

Jaarcollectie Ierland 2009 

€ 41,65 

bestelnummer IE2900

Jaarcollectie Finland 2009 

€ 56,05 

bestelnummer FI2900

Jaarcollectie Faerøer Eilanden 2009 

€ 46,70

bestelnummer FO2900

Jaarboek Canada 2009  

€ 44,95

bestelnummer CA2900

Jaarcollectie België 2009

€ 102,35

bestelnummer BE2900

Jaarboek België 2009

€ 97,00 

bestelnummer BE2901
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Shop
B e wa a r s y s t e m e n

 >>>  Bestel nu en ontvang een brievenweger                     GRATIS! Kijk voor meer informatie op pagina 2 

Albums Geïllustreerd Verzamelen 
Nederland 2009 DAVO kijk voor het gehele assortiment op pagina 34

Albumbladen 2009

Luxe Banden 
Nederland DAVO

Luxe Albums Nederland
 
1852-2009 DAVO

Album Mooi Nederland 

2005-2009 DAVO

€ 82,00

bestelnummer 642916 

Album Nederland VI  

Luxe 2008-2009 DAVO

€ 57,00

bestelnummer 643102
 

 Prijs  Bestelnr.
Album Nederland I Luxe 1852-1944 DAVO €  80,00  640957
Album Nederland II Luxe 1945-1969 DAVO €  80,00  640958 
Album Nederland III Luxe 1970-1989 DAVO €  80,00  640959 
Album Nederland IV Luxe 1990-1999 DAVO €  80,00  640954 
Album Nederland V Luxe 2000-2007 DAVO €  85,00  642708 
Album Nederland Velletjes I Luxe 1993-2006 DAVO €  85,00 642612 
Album Nederland Velletjes II Luxe 2007-2009 DAVO €  70,00 643103 

 

Album Persoonlijke 

Postzegels Luxe DAVO 

€ 62,00

bestelnummer 642901
 

we GRegerr r r r                             

Album Grenzeloos Nederland 

2008-2009 DAVO

€ 40,00

bestelnummer 699248 

A

P

€

 Prijs  Bestelnr.
Luxe Band Nederland DAVO €  32,00  643104
Luxe Band Nederland I DAVO €  32,00  642902
Luxe Band Nederland II DAVO €  32,00  642903
Luxe Band Nederland III DAVO €  32,00  642904
Luxe Band Nederland IV DAVO €  32,00  642905
Luxe Band Nederland V DAVO €  32,00  642906
Luxe Band Nederland VI DAVO €  32,00  642907
Luxe Band Nederland VII DAVO €  32,00  699247
Luxe Band Nederland Velletjes I DAVO €  32,00  642908
Luxe Band Nederland Velletjes II DAVO €  32,00  642909
Luxe Band Nederland Velletjes III DAVO €  32,00  642910
Luxe Band Persoonlijke Postzegels DAVO €  32,00  642911

m 

20

0

Album

2005-2

€ 82,00 € 40,00

bestelnu

et gehele ass

Gr

0

Album G

2008-200

€ 40,00

 Prijs  Bestelnr.
Geïllustreerd Verzamelen 2009 DAVO € 16,65  642920
Geïllustreerd Verzamelen 2009 TNT Post € 16,65  642921
Geïllustreerd Verzamelen 2009 
velletjes DAVO €  13,00  642922  
Albumbladen Grenzeloos Nederland
- Brazilië 2009 DAVO €  5,80 699249
Zwart-wit albumbladen 2009 DAVO €  23,50 642923
Zwart-wit albumbladen 
Mooi Nederland 2009 DAVO €  7,75 642924
Zwart-wit albumbladen 2009 
velletjes DAVO €  25,75 642925

Albumbladen Nederland 2009 Leuchtturm €  32,90  642926 
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N e d e r l a n d s e  J a a r p ro d u c t e n  2 0 0 9

Opruimingsuitgifte 1920 

(nr. 104-105, gebruikt)

Stuntaanbieding!

van € 185,00 voor €159,00
bestelnummer 697254 

Jaarboek 2009

Jaarboek Nederlandse 

Postzegels 2009 

inclusief postzegels

€ 67,50 

bestelnummer 290020 

NVPH-catalogi 2010
NVPH-catalogus 2010 (paperback )

€ 26,90 

bestelnummer 699225 

NVPH-catalogus 2010 (hardcover)

€ 29,90

bestelnummer 699226 

Jaarcollecties 2009
Jaarcollectie 2009 

Nederlandse Postzegels

€ 55,95

bestelnummer 290000

Jaarcollectie 2009 

Nederlandse Postzegelvelletjes

€ 73,50

bestelnummer 290069
 

Engels Jaarboek Nederlandse 

Postzegels 2009 incl. postzegels

€ 67,50 

bestelnummer 699241 

NVPH-catalogus 2010 op dvd 

€ 26,90 

bestelnummer 699234 

Jaarboek Nederlandse 

Postzegels 2009 excl. postzegels

€ 20,50 

bestelnummer 699242 

Nederland klassiek gebruikt

Topzegels gebruikt

Koning Willem III 1864 

(nr. 6, gebruikt) 

€ 75,00   

bestelnummer 696113 

Koning Willem III 1867-1868 

(nr. 9, gebruikt) 

€ 24,00   

bestelnummer 696437 

Rijkswapen 1869-1871 

(nr.14, gebruikt)  

€ 67,50   

bestelnummer 696116 

Koning Willem III 1872-1888 

(nr. 28, gebruikt)

€ 35,00

bestelnummer 696326

Nederland klassiek gebruikt Prijs  Bestelnr. 
Koning Willem III 1852 (nr. 1, gebruikt)  €  24,50  691074 
Koning Willem III 1852 (nr. 2, gebruikt) €  19,50  691075 
Koning Willem III 1852 (nr. 3, gebruikt) €  87,50  691076 
Koning Willem III 1864 (nr. 4, gebruikt) €  13,50  696466 
Koning Willem III 1864 (nr. 5, gebruikt) €  7,00  696112 
Koning Willem III 1867-1868 (nr. 7-8, gebruikt) €  5,50  698133 
Koning Willem III 1867-1868 (nr. 10, gebruikt) €  19,00  696438 
Koning Willem III 1867-1868 (nr. 11, gebruikt) €  95,00  696439 
Koning Willem III 1867-1868 (nr. 12, gebruikt) €  140,00  696440 
Rijkswapen 1869-1871 (nr. 13-15, gebruikt) €  5,50  698165 
Rijkswapen 1869-1871 (nr.16, gebruikt) €  75,00  696441 
Rijkswapen 1869-1871 (nr.17, gebruikt) €  13,75  696442 
Rijkswapen 1869-1871 (nr.18, gebruikt) €  67,50  696443 
Koning Willem III 1872-1888 (nr. 20, gebruikt) €  15,00  696323 
Koning Willem III 1872-1888 (nr. 21-22, gebruikt) €  3,50  699097 
Koning Willem III 1872-1888 (nr. 23-24, gebruikt) €  10,50  699041 
Koning Willem III 1872-1888 (nr. 25, gebruikt) €  37,50  696324 
Koning Willem III 1872-1888 (nr. 26, gebruikt) €  4,00  699098  
Koning Willem III 1872-1888 (nr. 27, gebruikt) €  9,75  699099 
Koning Willem III 1872-1888 (nr. 29, gebruikt) €  110,00  696327 
Koningin Wilhelmina 1899-1921 
Bontkraag Compleet (nr. 56-76, gebruikt)  €  29,75  700019

Koningin Wilhelmina 

10 gulden 

(nr. 80, gebruikt) 

MET CERTIFICAAT VAN ECHTHEID

€ 675,00

bestelnummer 698145

Prinses Wilhelmina 

hangend haar 1893-1896 

(nr. 48, gebruikt) 

MET CERTIFICAAT VAN ECHTHEID

€ 425,00

bestelnummer 697311 
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K l a s s i e ke  p o s t z e g e l s

Nederland gebruikt

Dienstzegels gebruikt

Port gebruikt

U kunt uw klassieke postzegels 

nu ook online bestellen: www.tntpost.nl/collectclub

 

Postbewijszegels 1884 

(nr. PW1-PW7, gebruikt) 

€ 225,00   

bestelnummer 695163

Speciale aanbieding!

Jubileumzegel 1913 5 gld. 

geel op roomkleur (nr. 100, gebruikt)

€ 21,00

bestelnummer 699187

Dienstzegels gebruikt Prijs  Bestelnr.    
Cour de Justice 1934-1938 (nr. D9-D15, gebruikt) €  31,00  697377 
Cour de Justice 1940 (nr. D16-D19, gebruikt) €  22,50  697378 
Cour de Justice 1947 (nr. D20-D24, gebruikt) €  4,00  697379 
Cour de Justice 1950 (nr. D25-D26, gebruikt) €  11,50  697380 
Cour de Justice 1951-1959 (nr. D27-D40, gebruikt) €  6,00  700053 

Port gebruikt Prijs  Bestelnr.    
Portzegels met overdruk De Ruyter 
(nr. P31-P43, gebruikt) €  115,00  697249

Nederland gebruikt Prijs  Bestelnr.    
Tuberculose-zegels 1906 (nr. 84-86, gebruikt) €  52,50  696204 
De Ruyter-zegels 1907 (nr. 87-89, gebruikt) €  5,50  697250 
Jubileumzegel 1913 2 1/2 gld. donkerviolet 
(nr. 99, gebruikt) €  29,50  696322 
Opruimingsuitgifte 1923 (nr. 132-133, gebruikt) €  12,75  697363 
Tentoonstellingszegels 1924 (nr. 136-138, gebruikt) €  107,50  696209 
Kinderzegels 1927 (nr. 208-211, gebruikt) €  7,00  695144 
Olympiade-zegels 1928 (nr. 212-219, gebruikt) €  30,00  696137 
Kinderzegels 1928 (nr. 220-223, gebruikt) €  7,50  696118 
Kinderzegels 1929 (nr. 225-228, gebruikt) €  10,50  696155 
Kinderzegels 1931 (nr. 240-243, gebruikt) €  22,50  697388 
Kinderzegels 1932 (nr. 248-251, gebruikt) €  14,00  695238 
Zeemanszegels 1933 (nr. 257-260, gebruikt) €  18,50  696213 
Kinderzegels 1937+1938+1939 (gebruikt) €  8,25  700020
Zomerzegels 1938+1939+1940 (gebruikt) €  10,50  700021
Guilloche 1940 (nr. 356-373, gebruikt) €  129,00  696314 
Zomerzegels 1950 (nr. 550-555, gebruikt)  €  22,50  699190 
Kerken in oorlogstijd 1950 (nr. 556-560, gebruikt) €  31,25  699051 
Zomerzegels 1951 (nr. 568-572, gebruikt) €  12,00  700022
Zomerzegels 1953 (nr. 602-606, gebruikt) €  11,50  700023
Zomerzegels 1954 (nr. 641-645, gebruikt) €  12,50  699192 
Zomerzegels 1955 (nr. 655-659, gebruikt) €  9,50  700024
Zomerzegels 1956 (nr. 671-675, gebruikt) €  15,00  700025
Kinderzegels 1957 (nr. 702-706, gebruikt) €  7,50 696291

Portzegels met overdruk 

1906-1910 (nr. P27-P28, gebruikt) 

€ 125,00   

bestelnummer 699194 

Speciale aanbieding!

Opdruk armenwet 1913 (nr. D1-D8, gebruikt)

€ 135,00   

bestelnummer 698138 

Rembrandt-zegels 1930 

(nr. 229-231, gebruikt)

€ 17,50

bestelnummer 697365

Goudse Glazen 1931 

(nr. 238-239, gebruikt)

€ 27,50

bestelnummer 697366

Koninginnen 1934 

(nr. 265-266-269, 

gebruikt)

€ 8,50   

bestelnummer 698135 

Kinderzegels 1935 

(nr. 279-282, gebruikt)

€ 9,00

bestelnummer 697391

Zomerzegels 1952 (nr. 583-587, gebruikt)

Stuntaanbieding!

van € 10,50 voor € 8,50
bestelnummer 699044

Postpakket-verrekenzegels 1924 

(nr. PV1-PV2, gebruikt)  

€ 37,50 

bestelnummer 698139 
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Kinderzegels 1932 

(nr. 248-251, ongebruikt)

€ 29,75

bestelnummer 697262

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

Nederland ongebruikt
Nederland ongebruikt Prijs  Bestelnr.    
Keerdruk paar (nr. 61b, ongebruikt) €  67,50  696309 
Jubileumzegel 1913 50 ct licht geelgroen 
(nr. 97, ongebruikt) €  29,95  696317 
Hulpuitgifte 1919 (nr. 102-103, ongebruikt) €  52,50  698233 
Jubileumzegels 1923 (nr. 121-129, ongebruikt) €  59,50  700026 
Tentoonstellingszegels 1924 (nr. 136-138, ongebruikt) €  97,50  699168 
Vliegende duif 1926-1935 (nr. 169-176, ongebruikt) €  6,00  700027 
Kinderzegels 1928 (nr. 220-223, ongebruikt) €  14,00  697383 
Hulpzegel 1929 (nr. 224, ongebruikt) €  16,50  696312 
Kinderzegels 1929 (nr. 225-228, ongebruikt) €  16,50  697384 
Kinderzegels 1930 (nr. 232-235, ongebruikt) €  19,75 699088 
Koningin Emma-zegel 1934 (nr. 269, ongebruikt) €  12,00  697353 
Luchtvaartfondszegel 1935 (nr. 278, ongebruikt) €  24,00  695035 
Kinderzegels 1937 (nr. 300-304, ongebruikt) €  9,75  697386 
Koningin Wilhelmina (Konijnenburg) 
(nr. 346-349, ongebruikt)  €  195,00  696152 
Koningin Wilhelmina (Hartz) (nr. 474-486, ongebruikt)  €  37,50  700028 
Koningin Wilhelmina (Hartz) (nr. 487-489, ongebruikt)  €  24,50  700029 

Jubileumzegel 1913 2  1/2 gld. 

donkerviolet (nr. 99, ongebruikt)

€ 110,00

bestelnummer 696321 

Kinderzegels 1926 

(nr. 199-202, ongebruikt)

€ 11,75

bestelnummer 699086 

Herdenkingszegels 1933 

(nr. 252-255, ongebruikt)

€ 19,75

bestelnummer 697071

Topzegels ongebruikt

Roltanding ongebruikt

Prinses Wilhelmina hangend haar 

(nr. 47, ongebruikt) 

MET CERTIFICAAT VAN ECHTHEID

€ 420,00

bestelnummer 700030

Jubileumzegel 1923 2  1/2  gld.

(nr. 130, ongebruikt)

€ 226,00

bestelnummer 700032

Brandkastzegels 1921 (nr. BK1-BK7, ongebruikt) 
MET CERTIFICAAT VAN ECHTHEID

€ 640,00

bestelnummer 698132

Topzegels ongebruikt Prijs  Bestelnr.    
Keerdruk Bontkraag 1924 (nr. 61b -61c, ongebruikt) 
MET CERTIFICAAT VAN ECHTHEID  €  435,00  700031 

Koningin Wilhelmina (Bontkraag) (nr. 56-76, ongebruikt) 
MET CERTIFICAAT VAN ECHTHEID  €  585,00  699171 

Jubileumzegel 1923 5 gld. (nr. 131 ongebruikt) €  210,00  699093 
Koningin Wilhelmina 1926-1927 (nr. 163-165, ongebruikt) €  275,00  699095 
Koningin Wilhelmina (Veth) (nr. 177-198, ongebruikt)  €  230,00  699173 
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Tweezijdige roltanding 1925 

(nr. R1-R18, ongebruikt) 
MET CERTIFICAAT VAN ECHTHEID

€ 390,00

bestelnummer 696347 

Speciale aanbieding!

Tweezijdige hoekroltanding Kind 1933 

(nr. R98-R101, ongebruikt)

€ 29,50

bestelnummer 696345 

Luchtpost ongebruikt Prijs  Bestelnr. 
Allegorische Voorstellingen (LP1-LP3, ongebruikt) €  24,50  700033 
Mercurius 1929 (LP6-LP8, ongebruikt) €  31,50 699170 
Luchtpost Koningin Wilhelmina 1931 
(nr. LP 9, ongebruikt) €  12,50  700054 
Zeemeeuw 1951 (LP12-LP13, ongebruikt) €  270,00  700034

b((ldkdd

926l 19926Ki d l 19393Ki dd

Koningin Wilhelmina (fotomontage) 

(nr. 236-237, ongebruikt)  

Stuntaanbieding!

van € 135,00 voor € 105,00
bestelnummer 696449

Luchtpost ongebruikt

Roltanding ongebruikt Prijs  Bestelnr. 
Tweezijdige roltanding 1926-1927 (nr. R19-R31, ongebruikt)  €  125,00  696349 
Vierzijdige roltanding 1928 (nr. R33-R56, ongebruikt)  €  169,50  699054 
Tweezijdige hoekroltanding 1930 (nr. R57-R70, ongebruikt)  €  75,00  699037 
Tweezijdige roltanding Kind 1925 (nr. R71-R73, ongebruikt)  €  112,50  696331 
Tweezijdige roltanding Kind 1926 (nr. R74-R77, ongebruikt)  €  39,50  696333 
Tweezijdige roltanding Kind 1927 (nr. R78-R81, ongebruikt)  €  26,50  696335 
Vierzijdige roltanding Kind 1929 (nr. R82-R85, ongebruikt)  €  24,50  696337 
Tweezijdige hoekroltanding Kind 1930 (nr. R86-R89, ongebruikt)  €  29,75  699038 
Tweezijdige hoekroltanding Kind 1931 (nr. R90-R93, ongebruikt)  €  44,50  699039 
Tweezijdige hoekroltanding Kind 1932 (nr. R94-R97, ongebruikt)  €  44,50  699040
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K l a s s i e ke  p o s t z e g e l s

Nederland postfris

Topzegels postfris

Topzegels postfris Prijs  Bestelnr. 
Koningin Wilhelmina (Veth) 1924-1926 
(nr. 149-162, postfris) MET CERTIFICAAT VAN ECHTHEID  €  1.250,00 700043                       
Koningin Wilhelmina (Veth) 1926-1939 
(nr. 177-198, postfris) MET CERTIFICAAT VAN ECHTHEID  €  675,00 697290 
Koningin Wilhelmina Veth Kamtanding 13 1/2:
12 3/4 1934 (nr. 177B-198B, postfris) 
MET CERTIFICAAT VAN ECHTHEID  €  275,00 699164 

Port Watermerk Verticaal (nr. P80a-P105a, postfris) €  160,00 700044 

Jubileumzegel 1913 

(nr. 95, postfris)

€ 36,00

bestelnummer 700036

Olympiadezegels 1928 

(nr. 212-219, postfris)

€ 177,50

bestelnummer 700040 

Tooropzegels 1923 

(nr. 134-135, postfris)

€ 75,00

bestelnummer 696462 

Zeemanszegels 1933 

(nr. 257-260, postfris)

€ 153,00

bestelnummer 695103

Speciale aanbieding!

Zomerzegels 1936 

(nr. 283-286, postfris)

€ 67,50

bestelnummer 697189

Speciale aanbieding!

Zomerzegels 1938 (nr. 305-309, postfris)

€ 39,00

bestelnummer 697081 

Guilloche 1940 

(nr. 356-373, postfris)  

€ 119,50 

bestelnummer 697300

Zomerzegels 1949 

(nr. 513-517, postfris)

€ 9,75   

bestelnummer 697324 

Rode Kruiszegels 1953 

(nr. 607-611, postfris)

€ 10,50

bestelnummer 697211

Koningin Juliana 1954-1957 

(nr. 637-640, postfris)   

€ 19,50

bestelnummer 695224

Speciale aanbieding!

Amphilexvelletjes 1967 

(nr. V886-V888, postfris)

€ 52,50

bestelnummer 697099

Nederland postfris Prijs  Bestelnr.    
Jubileumzegels 1913 (nr. 90-94, postfris) €  19,50  700035 
Jubileumzegel 1913 (nr. 96, postfris) €  39,50  700037 
Jubileumzegels 1923 (nr. 121-128, postfris) €  87,50  700038 
Vliegende duif 1924-1925 (nr. 144-148, postfris)  €  87,50  700039 
Kinderzegels 1930 (nr. 232-235, postfris) €  65,00  695211 
Goudse Glazen 1931 (nr. 238-239, postfris) €  82,50  697183 
Kinderzegels 1931 (nr. 240-243, postfris) €  125,00  695212 
Kinderzegels 1932 (nr. 248-251, postfris) €  125,00  695213 
Koningin Emma-zegel 1934 (nr. 269, postfris)  €  28,00  697185 
Kinderzegels 1934 (nr. 270-273, postfris) €  98,00  695228 
Universiteit Utrecht 1936 (nr. 287-288, postfris) €  14,50  697190 
Kinderzegels 1936 (nr. 289-292, postfris) €  47,50  697191 
Zomerzegels 1937 (nr. 296-299, postfris) €  39,50  697080 
Kinderzegels 1937 (nr. 300-304, postfris) €  38,50  695217 
Kinderzegels 1938 (nr. 313-317, postfris) €  39,50  699103 
Willibrordus 1939 (nr. 323-324, postfris) €  13,50  699159 
Kinderzegels 1939 (nr. 327-331, postfris) €  39,50  696126 
Guilloche combinaties (nr. 356a-356d, postfris)  €  87,50  695110 
Legioenblokken 1942 (nr. 402B-403B, postfris)  €  145,00  696216 
Cijfer 1946-1957 (nr. 460-468, postfris) €  4,95 700041 
Zomerzegels 1947 (nr. 490-494, postfris) €  5,95 699161 
Zomerzegels 1948 (nr. 500-503, postfris) €  5,95  697207 
Koningin Juliana ‘En Face’ 1949 
( nr. 518-533, postfris)  €  195,00  697293 
Wereldpostvereniging 1949 (nr. 542-543, postfris)  €  7,00  700042 
Leidse Universiteit 1950 (nr. 561-562, postfris)  €  5,90  696182 
Kinderzegels 1951 (nr. 573-577, postfris) €  14,75  695222 
Van Riebeeck-zegels 1952 (nr. 578-581, postfris) €  13,50  697092 
Koningin Juliana 1953-1967 (nr. 617-636, postfris)  €  9,75  695223 
Zomerzegels 1954 (nr. 641-645, postfris) €  19,50  695226 
Kinderzegels 1955 (nr. 666-670, postfris) €  12,50  696286  
Europazegels 1956 (nr. 681-682, postfris) €  29,75  696415 
Kinderzegels 1957 (nr. 702-706, postfris) €  10,50  696290 
Zomerzegels 1959 (nr. 722-726, postfris) €  9,75  695097 
Kinderzegels 1960 (nr. 747-751, postfris) €  10,50  696296 

Koningin Wilhelmina 

(Veth) 1926-1927 (nr. 163-165, postfris)

MET CERTIFICAAT VAN ECHTHEID

€ 545,00

bestelnummer 696448
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K l a s s i e ke  p o s t z e g e l s

Postzegelboekjes

Zomer 1950 (nr. E1a) 
MET CERTIFICAAT VAN ECHTHEID

€ 1.775,00

bestelnummer 699055

Blanco FDC Zomer 1959 (E38)

€ 72,50

bestelnummer 700045 

Blanco FDC Kind 1961 (E49)  

€ 21,00   

bestelnummer 700047 

Eerstedagenveloppen 
met adres

                    

Postzegelboekjes Prijs  Bestelnr.
Postzegelboekje 1  €  7,00  697146
Postzegelboekje 2 €  9,00  697147 
Postzegelboekje 3 €  3,00  697148 
Postzegelboekje 3a €  3,00  697150 
Postzegelboekje 4 €  3,00  697152
Postzegelboekje 5 €  2,50  699110 
Postzegelboekje 6a €  5,00  697156 
Postzegelboekje 6b €  79,00  697158
Postzegelboekje 6c €  29,50 697159
Postzegelboekje 6d €  29,50 697160
Postzegelboekje 6e  €  7,50  697161 
Postzegelboekje 6eF €  3,00  697163
Postzegelboekje 6fFp €  5,00  697165 
Postzegelboekje 7a €  3,50  699111 
Postzegelboekje 7b €  3,50  699112 
Postzegelboekje 7bF €  6,00  697170 
Postzegelboekje 8a €  9,00  697171 
Postzegelboekje 8b €  8,50  697173
Postzegelboekje 8c  €  29,75  697174 
Postzegelboekje 8aF €  9,00  697175 
Postzegelboekje 8bF €  14,50 697177 
Postzegelboekje 8cF  €  43,50  697178 
Postzegelboekje 9a €  8,50  696234 
Postzegelboekje 9d €  72,50 698151 
Postzegelboekje 9e €  54,00  696237
Postzegelboekje 9f €  75,00  698152
Postzegelboekje 9g €  21,00  696238 
Postzegelboekje 9h €  12,50  696239
Postzegelboekje 9aF €  7,00  696240
Postzegelboekje 9cF €  42,50 696241
Postzegelboekje 9dF €  49,50 698154
Postzegelboekje 9eF €  97,50 696242 
Postzegelboekje 9fF  €  75,00 696243
Postzegelboekje 9gF  €  19,50  698158
Postzegelboekje 9hF €  6,00  696244 
Postzegelboekje 10a €  7,00  696245
Postzegelboekje 10aF €  7,00  696246 
Postzegelboekje 10bF €  13,50 696247 
Postzegelboekje 11aF €  8,50  696248 
Postzegelboekje 11bF €  9,75  696250 
Postzegelboekje 12 €  12,50  698160
Postzegelboekje 13 €  12,50  698161
Postzegelboekje 14a €  4,50  698162 
Postzegelboekje 14b  €  4,50  698163 

Eerstedagenveloppen met adres Prijs  Bestelnr.

Zomer 1950 (nr. E1)                       
MET CERTIFICAAT VAN ECHTHEID          € 1.100,00  693049

Kerken 1950 (nr. E2)                       
MET CERTIFICAAT VAN ECHTHEID          €  475,00  694227

Leidse Universiteit 1950 (nr. E3)  €  230,00  694228 
Kind 1950 (nr. E4)  €  270,00  694229 
Zomer 1951 (nr. E5)                         €  240,00  694230
Kind 1951 (nr. E6) €  180,00  694231 
Van Riebeeck 1952 (nr. E7)           €  99,00  694232 
Mijnwerker 1952 (nr. E8)                € 75,00  694233
Zomer 1952 (nr. E9) €  112,50  694234 
100 jaar postzegels 1952 (nr. E10) €  75,00  694235 
Kind 1952 (nr. E11) €  90,00  694236 
Watersnood 1953 (nr. E12) tijdelijk niet leverbaar €  9,75  694237
Zomer 1953 (nr. E13)                        €  96,00  694238 
Rode Kruis 1953 (nr. E14) €  57,50  694239
Kind 1953 (nr. E15)                           €  65,00  694240
Zomer 1954 (nr. E16) €  78,50  695054 
Bonifatius 1954 (nr. E17) €  37,50  695055
Luchtvaart 1954 (nr. E18) €  27,00  695056
Kind 1954 (nr. E19) €  37,50  695057 
Statuut 1954  (nr. E20) €  21,00  695061
Zomer 1955 (nr. E21) €  45,00  695064 
Bevrijding 1955  (nr. E22) €  18,00  695067
Kankerbestrijding 1955 (nr. E23) €  32,50  695068 
Kind 1955 (nr. E24) €  34,50  695069 
Zomer 1956 (nr. E25) €  42,00  697327 
Olympiade 1956 (nr. E26) €  21,00  697328 
Europa 1956 (nr. E27) €  30,00  697329 
Kind 1956 (nr. E28) €  27,50  697330
Jaargang 1957 €  72,00  692232
Jaargang 1958 €  34,50  692233 
Jaargang 1959 €  36,00  692234
Jaargang 1960 €  39,00  692235
Jaargang 1961 €  22,50  692236
Jaargang 1962 €  22,50  692237
Jaargang 1963 €  29,75  692238
Jaargang 1964 €  29,75  692239 
Jaargang 1965 €  12,50  691352

Postzegelboekje 6fFq  

€ 21,00   

bestelnummer 697166 

Blanco FDC Kind 1959 (E41)  

€ 45,00   

bestelnummer 700046 
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Jaargang 1950 (postfris)

Stuntaanbieding!

van € 155,00 voor € 135,00
bestelnummer 692080

Klassieke jaargangen 
postfris en gebruikt

Geef een 
bijzonder jaar 

cadeau!

Een jaargang uit een geboortejaar. 

Leuk voor verjaardag of jubileum! 

Jaargang 1960 (postfris) 

€ 42,50

bestelnummer 692090 

32

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

Klassieke jaargangen gebruikt Prijs  Bestelnr.
Jaargang 1924 (gebruikt) €  16,00  693226 
Jaargang 1925 (gebruikt) €  8,00  693227 
Jaargang 1926 (gebruikt) €  11,00  693228 
Jaargang 1927 (gebruikt)  €  32,50 693229 
Jaargang 1928 (gebruikt)  €  45,00  693230   
Jaargang 1929 (gebruikt)  €  14,50  693231 
Jaargang 1930 (gebruikt)  €  32,50  693232  
Jaargang 1931 (gebruikt) €  59,00  693233  
Jaargang 1932 (gebruikt)  €  63,00  693234  
Jaargang 1933 (gebruikt)  €  52,00  693235   
Jaargang 1934 (gebruikt) €  29,50  693236  
Jaargang 1935 (gebruikt) €  32,50  693237   
Jaargang 1936 (gebruikt) €  19,50  693238   
Jaargang 1937 (gebruikt) €  12,50  693239   
Jaargang 1938 (gebruikt) €  9,50  693240 
Jaargang 1939 (gebruikt)  €  16,75  693241   
Jaargang 1940 (gebruikt) €  8,50  693242 
Jaargang 1942 (gebruikt)  €  7,90  698172 
Jaargang 1946 (gebruikt) €  6,90  694172  
Jaargang 1947 (gebruikt)  €  5,75  694173  
Jaargang 1948 (gebruikt) €  7,50  694174  
Jaargang 1949 (gebruikt)  €  14,50  694175   
Jaargang 1950 (gebruikt) €  62,50  694176   
Jaargang 1951 (gebruikt) €  21,00  694177   
Jaargang 1952 (gebruikt) €  59,50  694178   
Jaargang 1953 (gebruikt) €  27,50  694179   
Jaargang 1954 (gebruikt) €  19,75  694180   
Jaargang 1955 (gebruikt) €  25,50  694181   
Jaargang 1956 (gebruikt) €  31,50  694182   
Jaargang 1957 (gebruikt) €  21,00  694183   
Jaargang 1958 (gebruikt) €  16,50  694184  
Jaargang 1959 (gebruikt) €  15,75  694185 
Jaargang 1960 (gebruikt) €  19,75 694186
Jaargang 1961 (gebruikt) €  10,50 699323
Jaargang 1962 (gebruikt) €  19,95 699324
Jaargang 1963 (gebruikt) €  13,50 699325
Jaargang 1964 (gebruikt) €  6,50 699326
Jaargang 1965 (gebruikt) €  24,95 699327 

Klassieke jaargangen postfris Prijs  Bestelnr.
Jaargang 1924 (postfris) €  53,00  694671  
Jaargang 1925 (postfris) €  20,50  694672   
Jaargang 1926 (postfris) €  38,00  694673   
Jaargang 1927 (postfris) € 99,00  694674   
Jaargang 1928 (postfris) €  215,00  694675   
Jaargang 1929 (postfris) €  125,00  694676 
Jaargang 1930 (postfris) €  127,50  694677   
Jaargang 1931 (postfris) €  199,00  694678   
Jaargang 1932 (postfris) €  335,00  694679   
Jaargang 1933 (postfris) €  320,00  694680   
Jaargang 1934 (postfris) €  265,00  694681   
Jaargang 1935 (postfris) €  295,00  694118   
Jaargang 1936 (postfris) €  135,00  694119   
Jaargang 1937 (postfris) €  94,50  694120   
Jaargang 1938 (postfris) €  93,75  694121   
Jaargang 1939 (postfris) €  110,25  694122   
Jaargang 1940 (postfris) €  52,00  693069   
Jaargang 1941 (postfris) €  20,25  693070
Jaargang 1942 (postfris)  €  9,75 693071   
Jaargang 1943 (postfris) €  3,70  693072   
Jaargang 1944 (postfris) €  15,75  693073   
Jaargang 1945 (postfris) €  1,95  691220   
Jaargang 1946 (postfris) €  12,50  692076   
Jaargang 1947 (postfris) €  16,00  692077   
Jaargang 1948 (postfris) €  24,70  692078   
Jaargang 1949 (postfris) €  73,50  692079   
Jaargang 1951 (postfris) €  52,50  692081   
Jaargang 1952 (postfris) €  142,50  692082   
Jaargang 1953 (postfris) €  54,00  692083   
Jaargang 1954 (postfris) €  52,00  692084   
Jaargang 1955 (postfris) €  52,00  692085
Jaargang 1956 (postfris)  €  115,00 692086   
Jaargang 1957 (postfris) €  54,00  692087   
Jaargang 1958 (postfris) €  35,00  692088   
Jaargang 1959 (postfris) €  36,50  692089   
Jaargang 1961 (postfris)  €  14,50 692091   
Jaargang 1962 (postfris) €  26,75  692092   
Jaargang 1963 (postfris) €  21,25  692093   
Jaargang 1964 (postfris) €  9,00  692094
Jaargang 1965 (postfris)  €  29,50 692095
Jaargang 1966 (postfris)  €  11,50 692096   
Jaargang 1967 (postfris) €  24,50  692097 
Jaargang 1968 (postfris) €  16,75  692098   
Jaargang 1969 (postfris) €  22,50  692099       
Jaargang 1970 (postfris) €  33,50  692100      
Jaargang 1971 (postfris) €  26,25  692101 
Jaargang 1972 (postfris) €  24,50  692102       
Jaargang 1973 (postfris) €  24,50  692103
Jaargang 1974 (postfris) €  24,50  692104       
Jaargang 1975 (postfris) €  14,00  692105       
 

Klassieke jaargangen postfris Prijs  Bestelnr.   
Jaargang 1976 (postfris) €  14,50  692106   
Jaargang 1977 (postfris) €  13,50  692107   
Jaargang 1978 (postfris) €  12,50  692108    
Jaargang 1979 (postfris) €  11,50  692109
Jaargang 1980 (postfris) €  15,00  692110   
Jaargang 1981 (postfris) €  14,50  692111  
Jaargang 1982 (postfris) €  12,50  692112 
Jaargang 1983 (postfris) €  13,50  692113   
Jaargang 1984 (postfris) €  15,00  692114   
Jaargang 1985 (postfris) €  17,50  692115   
Jaargang 1986 (postfris) €  19,00  692116   
Jaargang 1987 (postfris) €  20,50  692117   
Jaargang 1988 (postfris) €  18,50  692118   
Jaargang 1989 (postfris) €  17,50  692119   
Jaargang 1990 (postfris) €  20,00  692120   
Jaargang 1991 (postfris) €  22,50  692121  
Jaargang 1992 (postfris) €  27,50  692122   
Jaargang 1993 (postfris) €  32,50  692123   
Jaargang 1994 (postfris) €  34,00  692124   
Jaargang 1995 (postfris) €  32,50  691246   
Jaargang 1996 (postfris) €  39,00  691247  
Jaargang 1997 (postfris) €  33,00  691248   
Jaargang 1998 (postfris) €  47,50  691249 
Jaargang 1999 (postfris) €  51,00  691250   
Jaargang 2000 (postfris) €  57,50  692266   
Jaargang 2001 (postfris) €  89,50  693006   
Jaargang 2002 (postfris) €  87,50  694114   
Jaargang 2003 (postfris) €  85,00  695015   
Jaargang 2004 (postfris) €  82,50  696262   
Jaargang 2005 (postfris) €  84,00  697323
Jaargang 2006 (postfris) Nieuw €  87,00 700006   
Jaargang 2007 (postfris) Nieuw €  91,00 700050 
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N e d e r l a n d
P o s t z e g e l s   Bestelnr.  Prijs
Jaarcollectie Nederlandse Postzegels 2009 290000 €  55,95
Jaarboek Nederlandse Postzegels 2009 incl. pzs. 290020 €  67,50
Jaarboek Nederlandse Postzegels 2009 excl. pzs. 699242 €  20,50
Engels Jaarboek Nederlandse Postzegels 2009 incl. pzs. 699241 €  67,50
Postzegelvel Grenzeloos Nederland: Brazilië (versie A) 290961.A €  5,70
Postzegelvel Grenzeloos Nederland: Brazilië (versie B) 290961.B €  5,70
Postzegelvel Grenzeloos Nederland: Brazilië (versie C) 290961.C €  5,70
5 Verjaardagspostzegels  291261 €  2,20
5 Verjaardagspostzegels (zelfklevend) 291262 €  2,20
Dag van de postzegel 2009      291361 €  4,40
100 jaar gemotoriseerde luchtvaart in Nederland 291461 €  4,40  
Kinderpostzegels 2009 291560 €  3,96 
Decemberzegels 2009 Kruidvat/Trekpleister uitverkocht 291665 €  6,80 
Decemberzegels 2009                                         291661 €  6,80
Persoonlijke Postzegels 2010 (III): Waddenvereniging 300261 €  4,40 
100 jaar Rijksoctrooiwet 300361 €  4,40 
75e Boekenweek 300461 €  2,20 
Jubileumpostzegels 2010 300561 €  4,40 
Let op: in de Jaarcollectie 2009 zit Postzegelvel 
Grenzeloos Nederland: Brazilië versie A
 

P o s t z e g e l v e l l e t j e s
Jaarcollectie Nederlandse Postzegelvelletjes 2009 290069 €  73,50 
Muziek in Nederland  290861 €  7,70 
Sporttop: Aandacht voor Talent                    uitverkocht 291061 €  4,40
Dag van de postzegel 2009      291361 €  4,40 
Decemberzegels 2009 Kruidvat/Trekpleister uitverkocht 291665 €  6,80 
Decemberzegels 2009  291661 €  6,80 
Jubileumpostzegels 2010 300561 €  4,40 
Persoonlijke Postzegels 2010 (III): Waddenvereniging 300261 €  4,40 
Mooi Nederland 2010: Haarlem 300161 €  2,20 
Mooi Nederland 2010: Middelburg 300162 €  2,20 

P o s t z e g e l m a p j e s
Nr. 397 Muziek in Nederland                         uitverkocht 290880 €  5,12
Nr. 398 Grenzeloos Nederland: Brazilië       uitverkocht 290980 €  6,20
Nr. 399a Sporttop: Aandacht voor Talent            OP=OP 291080 €  3,14
Nr. 399b Sporttop: Aandacht voor Talent    uitverkocht 291081 €  2,26
Nr. 400 Weken van de Kaart 2009                         OP=OP 291180 €  1,82
Nr. 401 Verjaardagspostzegels                      uitverkocht 291280 €  2,70 
Nr. 402 Verjaardagspostzegels (zelfklevend) uitverkocht 291281 €  2,70
Nr. 404 Dag van de postzegel 2009              uitverkocht 291380 €  2,26  
Nr. 403a 100 jaar gemotoriseerde luchtvaart 
in Nederland                                                     uitverkocht 291480 €  3,14 
Nr. 403b 100 jaar gemotoriseerde luchtvaart 
in Nederland                                                            OP=OP 291481 €  2,26 
Nr. 405 Kinderpostzegels 2009                             OP=OP 291580 €  4,46 
Nr. 406 Decemberzegels 2009                       uitverkocht 291680 €  3,90 
Nr. 407 Persoonlijke Postzegels 2010 (III): 
Waddenvereniging 300281 €  2,76 
Nr. 408a 100 jaar Rijksoctrooiwet 300380 €  3,64 
Nr. 408b 100 jaar Rijksoctrooiwet 300381 €  2,76  
Nr. 409 75e Boekenweek 300480 €  3,20 
Nr. 410a Jubileumpostzegels 2010:VVV 125 jaar 300581 €  2,76  
Nr. 410b Jubileumpostzegels 2010: 
Kon.Instituut voor de Tropen 100 jaar 300583 €  2,76 
Nr. 410c Jubileumpostzegels 2010: Duinrell 75 jaar 300582 €  2,76
Nr. 410d Jubileumpostzegels 2010: Euromast 50 jaar 300584 €  2,76  
Nr. 410e Jubileumpostzegels 2010: Djoser 25 jaar  300585 €  2,76  

P r e s t i g e b o e k j e s  Bestelnr.  Prijs
Nr. 23 Lees mee 290111 €  9,95
Nr. 24 3 generaties koninginnen                          OP=OP 290611 €   9,95
Nr. 25 Mooi Nederland 2009                         uitverkocht 290311 €  9,95
Nr. 26 100 jaar gemotoriseerde luchtvaart 
in Nederland                                                    uitverkocht 291411 €  9,95 
Nr. 27 Permanente Postzegelseries 1  291311 €  9,95 
Nr. 28 100 jaar Rijksoctrooiwet 300311 €  9,95 
 

 

E e r s t e d a g e n v e l o p p e n   Bestelnr.  Prijs
Nr. 590 Muziek in Nederland 290857 €  6,02
Nr. 591 Grenzeloos Nederland - Brazilië 290957 €  7,10
Nr. 592 Sporttop: Aandacht voor Talent 291057 €  3,60
Nr. 593 Weken van de Kaart 2009 291157 €  2,72
Nr. 594 Verjaardagspostzegels 291250 €  3,60
Nr. 595 Verjaardagspostzegels (zelfklevend) 291251 €  3,60
Nr. 596 Dag van de Postzegel                         uitverkocht 291357 €  1,84 
Nr. 597a 100 jaar gemotoriseerde luchtvaart 
in Nederland                                                     uitverkocht 291450 €  4,04  
Nr. 597b 100 jaar gemotoriseerde luchtvaart 
in Nederland                                                     uitverkocht 291451 €  3,16  
Nr. 598 Kinderpostzegels 2009  291557 €  5,36 
Nr. 599a Decemberzegels 2009 291650 €  3,44 
Nr. 599b Decemberzegels 2009 291651 €  2,76 
Nr. 600 Persoonlijke Postzegels 2010 (III): 
Waddenvereniging 300257 €  1,94 
Nr. 601a 100 jaar Rijksoctrooiwet 300350 €  4,93 
Nr. 601b 100 jaar Rijksoctrooiwet 300351 €  3,83 
Nr. 602 75e Boekenweek 300457 €  4,38 
Nr. 603 Jubileumpostzegels 2010 300557 €  4,38 

P e r s o o n l i j k e  P o s t z e g e l a b o n n e m e n t e n
Postzegelvel Dagpauwoog + gratis bewaarblad 699032 €     4,40  
Postzegelvel Muiderslot + gratis bewaarblad 699153 €  4,40
Postzegelvel Avercamp + gratis bewaarblad 700001 €  4,40

P e r s o o n l i j k e  P o s t z e g e l b o e k j e s     
Persoonlijk Postzegelboekje Nederland Schaatsland 698238 €  9,95  
Persoonlijk Postzegelboekje ESA (Engelstalig) 699060 €  9,95
Persoonlijk Postzegelboekje André Rieu  699148 €  9,95
Persoonlijk Postzegelboekje André Hazes 699149 €  9,95
Persoonlijk Postzegelboekje Burki oranje 700063 €  3,52
Persoonlijk Postzegelboekje Burki blauw 700064 €  3,52
Persoonlijk Postzegelboekje Burki rood 700065 €  3,52

P o s t b o x e n     
Postbox 1: Dikkie Dik 699114 €   3,95
Postbox 2: Donald Duck 699115 €   3,95   
Postbox 3: Van Gogh museum 699116 €   3,95
Postbox 4: Sprookjesboom 699157 €   3,95
Postbox 5: Porsche                                          uitverkocht 699240 €  3,95 
Postbox 6: Sinterklaas 699243 €  3,95
Postbox 7: Nijntje 700056 €  3,95
Postbox 8: Sprookjesboom AH 700059 €  3,95
Postbox 9: Verjaardag 700060 €  3,95

T h e m a b o e k e n     
Vereniging Rembrandt 692801 €  24,95
Kabouters en paddenstoelen 692802 €  24,95
Nederlandse Sterrenkunde 692901 €  24,95
Vliegende Hollanders 699238 €   24,95  

C a d e a u s e t s
Cadeauset Coevorden 698110 €  9,95      
Cadeauset Heusden 698109 €  9,95      
Cadeauset Zoetermeer 698111 €  9,95

B o e k e n l e g g e r
Boekenlegger 75e Boekenweek 700066 €  0,75

P o s t w a a r d e s t u k k e n
Voorgefrankeerde kaartenset Hanzesteden
(4 kaarten) 696249 €   4,95
Voorgefrankeerde kaartenset Bedreigde Dieren
(12 kaarten) 697001 €   14,95
Voorgefrankeerde kaartenset First 8 (3 kaarten) 697287 €     2,95

N i e u w  M u s e u m m a p j e
Museummapje Maritiem Museum Rotterdam Postzegels 699246 €      5,95 

Assortiment
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Assortiment

 Bestelnr.  Prijs
Albumbladen
Geïllustreerd Verzamelen 2007 TNT Post 642704 €  16,30
Geïllustreerd Verzamelen 2008 TNT Post  642726 €  12,75
Geïllustreerd Verzamelen 2009 TNT Post  642921 €  16,65
Geïllustreerd Verzamelen 2007 DAVO 642703 €  16,30 
Geïllustreerd Verzamelen 2008 DAVO  642725 €  16,30
Geïllustreerd Verzamelen 2009 DAVO  642920 €  16,65
Geïllustreerd Verzamelen 2008 velletjes DAVO  642727 €  13,95
Geïllustreerd Verzamelen 2009 velletjes DAVO  642922 €  13,00
Zwart-wit albumbladen 2007 DAVO 642702 €  18,60
Zwart-wit albumbladen 2008 DAVO  642728 €  18,60 
Zwart-wit albumbladen 2009 DAVO  642923 €   23,50
Zwart-wit albumbladen 2007 velletjes DAVO 642701 €  27,40
Zwart-wit albumbladen 2008 velletjes DAVO  642730 €  23,00
Zwart-wit albumbladen 2009 velletjes DAVO  642925 €  25,75
Albumbladen Mooi Nederland 2007 DAVO  643101 € 20,00
Albumbladen Mooi Nederland 2008 DAVO  642716 €  13,95
Albumbladen Mooi Nederland 2009 DAVO  642918 € 14,25
Albumblad Mooi Nederland 2009 Verzamelvel DAVO  642919 €  3,40
Albumblad Mooi Nederland 2008 Verzamelvel DAVO  642721 €  3,35
Albumblad Mooi Nederland 2007 Verzamelvel DAVO 642724 €  3,35 
Albumblad Mooi Nederland 2006 Verzamelvel DAVO 642723 €  3,35 
Albumblad Mooi Nederland 2005 Verzamelvel DAVO 642722 €  3,35
Zwart-wit albumbladen Mooi Nederland 2007 DAVO 642707 €  12,00
Zwart-wit albumbladen Mooi Nederland 2008 DAVO 642729 €  7,60
Zwart-wit albumbladen Mooi Nederland 2009 DAVO 642924 €  7,75
Albumbladen Grenzeloos Nederland:
Nederlandse Antillen & Aruba 642720 €   5,70
Albumbladen Grenzeloos Nederland - Brazilië DAVO 699249 €   5,80
Album Grenzeloos Nederland Luxe 2008 - 2009 DAVO 699248 € 40,00
Albumbladen EK 2008 (1-4) DAVO  642712 €  10,40
Albumblad EK 2008 5e blad DAVO 642714 €   3,35
Albumbladen Nederland 2009 Leuchtturm 642926 €  32,90

Albums TNT Post
Album Postzegelmapjes 693188 €  12,95  
Album Prestigeboekjes  693189 €  12,95

Insteekkaarten
20 zwarte insteekkaarten 1 x 180mm 694309 €  9,95
20 zwarte insteekkaarten 2 x 95mm 694310 €  9,95

Albums DAVO
Album Nederland I Luxe 1852-1944 DAVO 640957 €  80,00
Album Nederland II Luxe 1945-1969 DAVO 640958 €  80,00
Album Nederland III  Luxe 1970-1989 DAVO 640959 €  80,00
Album Nederland IV Luxe 1990-1999 DAVO 640954 €  80,00
Album Nederland V Luxe 2000-2007 DAVO           642708  €  85,00
Album Nederland VI Luxe 2008-2009 DAVO 643102 €  57,00
Album Geïllustreerd Verzamelen I 2000-2007 DAVO           642709  €  79,00
Album Geïllustreerd Verzamelen II 2008 DAVO    642731  €  60,00  
Album Mooi Nederland Luxe 2005-2008 DAVO 642717 €  82,00 
Album Grenzeloos Nederland Luxe 2008 DAVO 642719 €  40,00  
Album Nederland Velletjes I Luxe 1993-2006 642612 €  85,00  
Album Nederland Velletjes II Luxe 2007-2009 DAVO 643103 €  70,00
Album Persoonlijke Postzegels Luxe DAVO  642901 €  62,00
Album Eerstedagenveloppen DAVO 640962 €  36,00
10 Extra opbergmappen eerstedagenveloppen 640990 €  7,00  
Album Postzegelmapjes 640963 €  29,00 
10 Extra opbergmappen postzegelmapjes 649891 €  8,50

Luxe bladen Nederlandse Persoonlijke Postzegels Nieuw
Luxe bladen Nederlandse Persoonlijke 
Postzegelvelletjes Horizontaal (5 albumbladen) 699250 €  12,00
Luxe bladen Nederlandse Persoonlijke 
Postzegelvelletjes Verticaal (5 albumbladen) 699251 €  12,00
Luxe bladen Nederlandse Persoonlijke 
Postzegels Horizontaal (5 albumbladen) 699253 €  12,00
Luxe bladen Nederlandse Persoonlijke 
Postzegels Verticaal (5 albumbladen) 699252 €  12,00

Banden DAVO
Luxe Band Nederland DAVO 643104 €  32,00 
Luxe Band Nederland I DAVO 642902 €  32,00 
Luxe Band Nederland II DAVO 642903 €  32,00 
Luxe Band Nederland III DAVO 642904 €  32,00 
Luxe Band Nederland IV DAVO 642905 €  32,00 
Luxe Band Nederland V DAVO 642906 €  32,00
Luxe Band Nederland VI DAVO 642907 €  32,00 
Luxe Band Nederland VII DAVO 699247 €  32,00
Luxe Band Nederland Velletjes I DAVO 642908 €  32,00 
Luxe Band Nederland Velletjes II DAVO 642909 €  32,00 
Luxe Band Nederland Velletjes III DAVO 642910 €  32,00 
Luxe Band Persoonlijke Postzegels DAVO 642911 €  32,00 
Band Geïllustreerd Verzamelen I DAVO 642912 €  32,00 
Band Geïllustreerd Verzamelen II DAVO 642913 €  32,00 
Band Mooi Nederland DAVO 642914 €  32,00 
Band Grenzeloos Nederland DAVO 642915 €  32,00 

Buitenland Bewaarsystemen
 Bestelnr.  Prijs

Nederlandse Antillen  
Jaarcollectie 2009 AN2900 €  97,95

België  
Jaarcollectie 2009 BE2900 €  102,35
Jaarboek 2009 BE2901 €  97,00 

Canada  

Jaarboek 2009   CA2900 €  44,95 

Denemarken   
Jaarcollectie 2009  DK2900 €  57,25
Jaarboek 2009  DK2901 €  68,75 

Faerøer Eilanden  
Jaarcollectie 2009  FO2900 €  46,70 
Jaarboek 2009  FO2901 €  52,75 

Finland  
Jaarcollectie 2009  FI2900 €  56,05
Jaarboek 2009  FI2901 €  66,65 

Groenland  
Jaarcollectie 2009  GL2900 €  77,35

Ierland  
Jaarcollectie 2009  IE2900 €  41,65
Jaarboek 2009  IE2901 €  71,40

Isle of Man  
Jaarcollectie 2009  IO2900 €  69,59
Jaarboek 2009  IO2901 €  72,22  

Noorwegen  
Jaarcollectie 2009  NO2900 €  60,50 
Jaarboek 2009  NO2901 €  58,00
Postzegelboekjes 2009  NO2902 €  63,55 

USA  
Jaarboek 2009  US2900 €  51,75

Zwitserland

Jaarcollectie 2009   CH2900     €  45,05 

Diversen
NVPH-catalogus 2009 698180 €  24,90  
NVPH-catalogus 2009 op DVD 698181 €  24,90

NVPH-catalogus 2010 (paperback) 699225 €  26,90  
NVPH-catalogus 2010 (hardcover) 699226 €  29,90  
NVPH-catalogus 2010 op DVD 699234 €  26,90
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