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125 jaar
toptheater
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125 jaar Carré
• Stedelijk Museum
Open • Kinderpostzegels
2012 • Dag van de
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GRATIS BIJ UW
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• Postset
Seasons 3

• Collect verzamelmap (bij bestellingen
vanaf € 60,-)

Prachtige cadeaus
Speciaal voor Collect-lezers
Gratis
Postset
Seasons
Herfst

Bij uw bestelling*
In de herfst vallen de eikeltjes weer van de bomen. De katjes van de
plataan zijn stekelige, bolvormige vruchten geworden. De bladen van de
populier kleuren goudgeel. De herfstkaarten van Seasons laten zien
hoe mooi dit jaargetijde is. Kijk om u heen en geniet!

Gratis
Collect Verzamelmap
Bij uw bestelling vanaf € 60,-*

Hoe zat het ook alweer met die postzegels over de
buitenplaatsen? Wilt u dat verhaal over die bijzondere
verzamelaar nog eens lezen? Met de Collect Verzamelmap
vind u gemakkelijk alles terug. Ook leuk om alle Collects

Op = op

van de afgelopen jaren nog eens door te bladeren en
inspiratie op te doen!

Profiteer nu van deze cadeaus en bestel snel!
*Uit Collect 73 kunt u online, telefonisch of schriftelijk bestellen. Bij uw bestelling ontvangt u gratis de Postset
Seasons Herfst. Bestelt u voor € 60,- of meer en voor 27 oktober 2012, dan krijgt u ook de Collect Verzamelmap.
Bestelt u in de looptijd van Collect 73 meer dan één keer, dan ontvangt u geen cadeau(s) meer.
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Majestueus
Al 125 jaar staat Koninklijk Theater Carré garant
voor topamusement. Carré is onbetwist hét theater
in Nederland voor grootschalige voorstellingen.
Die voorstellingen variëren van circus en revues
tot musicals en cabaret. Op het postzegelvel
125 jaar Carré staat het brede palet aan amusement
centraal, uitgebeeld met illustraties in silhouet.
Een schouwspel op zich!
Een prachtig tafereel vormen ook de Kinderpostzegels 2012. De afgebeelde foto’s zijn in twee
opzichten majestueus: de portretten zijn van prinses
Catharina-Amalia, prinses Alexia en prinses Ariane,
en ze zijn gemaakt door hun vader, kroonprins
Willem-Alexander. Leuk detail: veertig jaar geleden
maakte prins Claus voor de Kinderpostzegels van
1972 foto’s van zijn drie zoons.
Net als Carré houdt ook PostNL van diversiteit.
Zo lopen de gekozen postzegelonderwerpen zeer
uiteen. Ook de nieuwste postzegeluitgiften demonstreren dit weer. Vol trots presenteren wij: Stedelijk
Museum Open, Dag van de Postzegel 2012 en diverse
Persoonlijke Postzegels (waaronder Buitenplaats
Huis Verwolde en Anton Pieck: Met de muziek mee).
En dat alles uiteraard voor u, als hooggeëerd publiek.
Wij wensen u veel kijkplezier.

Arno van Bijnen
DIRECTEUR RETAIL & CONSUMENTENMARKT
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Carré 125 jaar voor een
hooggeëerd publiek
10 SEPTEMBER 2012

Elke artiest droomt ervan te mogen optreden
in Koninklijk Theater Carré. Maar alleen de
allergrootsten is deze eer gegund. Het postzegelvel 125 jaar Carré bewijst eer aan het
theater, dat ook zelf een icoon is geworden.

A

lles is er te zien geweest:

vel 125 jaar Carré. “Eerst zijn we

grootschalige revues,

het onderwerp gaan uitdiepen”,

variétés, concerten,

aldus Edgar Smaling. “Wie was

musicals, cabaret- en toneelvoor-

de oprichter, Oscar Carré? Wat is

stellingen. Grootheden als Louis

de geschiedenis en welke hoog-

Davids, Lou Bandy en Josephine

te- en dieptepunten zijn er

Baker maakten er furore, Toon

geweest?”

Hermans introduceerde er zijn
onemanshow en tegenwoordig
zorgen André van Duin en Youp

Toon als uitgangspunt
“Uiteraard hebben we goed

van ‘t Hek voor uitverkochte

geluisterd naar wat Carré wilde”,

zalen. Aan Edgar Smaling en

vult Carlo Elias aan. “We hebben

Carlo Elias van bureau Smel de

fotoboeken doorgebladerd,

uitdaging om die veelzijdigheid

opnames bekeken en analyses

te verbeelden op het postzegel-

gemaakt van wat Carré nu Carré

nieuWe uiTgifTen 5

Carré heeft z’n grandeur behouden. Het publiek treedt in de voetsporen van groot-

heden als Toon Hermans (afgebeeld op de tweede postzegel in het vel, zie links). Zodra
het doek opgaat, openbaart zich een wereld van spanning, vermaak en ontroering.

maakt.” Edgar: “Onze conclusie

laten? Wat heb je nodig zonder

met weinig elementen een com-

De lastigste postzegel was die

was dat als er één artiest symbool

dat je een echt persoon afbeeldt?

pleet verhaal te vertellen. Edgar:

van de musical Cats. Carlo: “Het

staat voor Carré, dat wel Toon

We vonden toen een foto van

“Het was dus vooral de kunst van

bleek niet eenvoudig te zijn om

Hermans is met zijn oneman-

Toon Hermans in silhouetvorm.

het weglaten. Toen we eenmaal

een sterk silhouet te maken van

show. Hij was tevens een belang-

Toen wisten we: dát wordt het.”

de basisvorm te pakken hadden,

acteurs in een kattenkostuum.

gingen we naar mogelijke toe-

Maar dat is uiteindelijk gelukt.

voegingen om het spannend te

In de kleuren, die aan de art

Er zijn kenmerkende zijaanzich-

maken. De ballonnetjes van Toon

nouveau zijn ontleend, hebben

als vertrekpunt genomen. Hij is

ten ontstaan, zoals die ook op

bijvoorbeeld, de lichtbolletjes bij

we waar mogelijk een relatie

ook de enige die herkenbaar op

theateraffiches uit de jaren dertig

de koorddanser, de sterretjes bo-

met het onderwerp gezocht.

het postzegelvel staat.”

werden gebruikt. Het kleurge-

ven Carré en het kroontje uit het

Het geel van het kattenoog

bruik is daarop aangepast. “Carré

logo van Carré. En natuurlijk zijn

bij Cats, de zandkleur bij de

is door de karakteristieke buiten-

er meer verbindende elementen:

dressuurpaarden, het blauwe

De ontwerpers ontwikkelden een

kant zelf ook een icoon gewor-

bijvoorbeeld het markante rood

grachtenwater en het rood van

eigen illustratiestijl die hen alle

den”, vindt Carlo. “Daarmee had-

van Carré en de dunne lijntjes die

de pluche stoelen.” Edgar: “Zo is

vrijheid bood in kleur, beeld en de-

den we het onderwerp voor onze

we toepasten, zoals het koord

een postzegelvel ontstaan dat

tail. “Het mooie van illustraties is

tweede postzegel: de kenmer-

van de koorddanser of de teugels

ook aansluit op het gevoel dat

natuurlijk dat je al die verschillen-

kende gevel van het gebouw.

van de circuspaarden.”

Carré bij mensen oproept.”

de amusementsvormen naar

Het volgende lag voor de hand:

elkaar toe kunt trekken”, aldus

de circuspaarden van Oscar

Carlo. “Wel namen we voor iedere

Carré. In die drie postzegels is de

postzegel bestaand fotomateriaal

uiteindelijke stijl ontstaan.” De

als basis. Vervolgens zijn we gaan

belangrijkste opgave was toen

experimenteren. Wat kun je weg-

om die stijl vast te houden en

rijke inspiratiebron voor degenen
na hem, zoals André, Freek en
Youp. Daarom hebben we Toon

Wat kun je weglaten

Carré als icoon

De geest van Toon Hermans
waart rond in het theater

6
Het kroontje uit het logo van Carré
keert op veel postzegels terug.
Je ziet het nauwelijks, maar het is er wel

POSTZEGELFORMAAT
TANDING
PAPIER
GOMMING
SOORT POSTZEGELS
DRUKKLEUREN
DRUKTECHNIEK
OPLAGE
DRUKKERIJ

TECHNISCHE GEGEVENS
25 x 36 mm
14 ½ : 14 ½
normaal met fosforopdruk
synthetisch
velletje met tien
verschillende postzegels
geel, magenta, cyaan en zwart
offset
250.000 velletjes
Joh. Enschedé Security Print,
Haarlem

10 SEPTEMBER 2012

H

125 jaar Carré

Van ballet tot concert, van circus tot cabaret: Koninklijk Theater
Carré aan de Amstel is al 125 jaar hét podium voor alle
vormen van entertainment. Het postzegelvel 125 jaar Carré
illustreert die verscheidenheid.

et Koninklijk Theater Carré werd op 3 december

twee kroonluchters. De silhouetten worden ondersteund door

1887 geopend door circusdirecteur Oscar Carré.

ronde vormen die per postzegel een wisselende functie hebben.

Dat gebeurde met de Groote Parade Gala Openings-

Op de een is er een balustrade in te herkennen, op de ander een

voorstelling in de Hoogere Rijkunst, Paardendressuur en
Gymnastiek. Op de eerste postzegel is de façade van het gebouw
afgebeeld. Daarnaast zijn illustraties te zien van Toon Hermans als
confe-rencier in zijn onemanshow (cabaret), de circuspaarden van
Oscar Carré (hogeschooldressuur), twee dansers (modern ballet)
en een zanger met gitaar (populaire muziek). De onderste rij toont
twee dansende katten uit Cats (musical), een koorddanser op een
fietswiel (variété), een ballerina op spitzen (klassiek ballet), twee
olifanten (circus) en, als symbool van het markante interieur,

decorstuk of de hoefijzervorm van de piste.

Subtiel detail

In veel postzegels is het logo van Carré als subtiel detail verwerkt,
onder meer als pochet in het borstzakje van Toon Hermans en
als schittering op de spaken in het fietswiel van de koorddanser.
Voor de tekstjes op de velrand is het Oscar Carré Font van
Paul van der Laan gebruikt. Voor het cijfer 1 en de bestemming
NEDERLAND 2012 is dat de Univers.
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Opening gevierd met ‘iconische’ postzegels

Stedelijk Museum Open

24 SEPTEMBER 2012 Liefhebbers van kunst en design kunnen hun hart ophalen:

E

na acht jaar verbouwen heropent het Stedelijk Museum in september zijn deuren. Er zijn 90.000 voorwerpen te bezichtigen,
variërend van beeldhouwwerken tot industriële vormgeving.

en voorproefje is te zien op het postzegelvel Stedelijk

“Enerzijds horen deze beelden bij het Stedelijk, anderzijds selec-

Museum Open. De ontwerpers van bureau Experimental

teerden we beelden die te gebruiken waren als grafische, of bijna

Jetset combineerden een architectuurtekening van de

typografische tekens”, zo leggen de ontwerpers uit. “We wilden de

renovatie met details van tien iconische beelden. Die zijn onlosma-

beelden volledig laten opgaan in de collage, als grafische tekens

kelijk met het Stedelijk verbonden. Met de klok mee zijn dit: affiche
Blues before Sunrise van Steve McQueen (Mevis & Van Deursen),

die samen een soort alfabet vormen.”

As I Opened Fire (Roy Lichtenstein, 1964), Prototype Zigzagstoel
Versie 1 (Gerrit Rietveld, 1932), logo Stedelijk Museum (Wim
Crouwel, 1964), wandschildering (Karel Appel, 1956), Barbie met
parelketting (Marlene Dumas, 1997), Empathy Displacement 7
(Mike Kelley, 1997), Suprematistische compositie (Kazimir
Malevich, 1915), Een voorwerp gemaakt… (Lawrence Weiner,
1988) en Nu 2 (Willem Sandberg, 1967).

POSTZEGELFORMAAT
TANDING
PAPIER
GOMMING
SOORT POSTZEGELS
DRUKKLEUREN
DRUKTECHNIEK
OPLAGE
DRUKKERIJ

TECHNISCHE GEGEVENS
25 x 36 mm
14 ½ : 14 ½
normaal met fosforopdruk
synthetisch
velletje met tien verschillende
postzegels
geel, magenta, cyaan en zwart
offset
225.000 velletjes
Cartor Security Print, Frankrijk

Vogel van Appel

“Verder hebben we gezocht naar een inhoudelijke spreiding, met bijvoorbeeld beelden over de grafische traditie, en verwijzingen naar de
toekomst. Waar de beelden zich op het postzegelvelletje bevinden,
is niet altijd toeval. Zo hebben we het Stedelijk Museum-logo van
Crouwel bewust op de pui geplaatst. En de vogel van Appel breekt
letterlijk naar buiten.” Lees meer over de ontwerpers op pagina 16.

Beelden van beroemde kunstwerken
vormen samen een ‘alfabet’

8

Dag van de Postzegel krijgt
Koninklijke allure
19 OKTOBER 2012 De Dag van de Postzegel is een jaarlijks terugkerend, internationaal

evenement. In Nederland vieren filatelisten het met ruilbeurzen en
tentoonstellingen. Dit jaar valt de Dag van de Postzegel op 19 oktober,
als onderdeel van de Postzegelshow POSTEX 2012 in Apeldoorn.

H

et postzegelvel Dag van de Postzegel 2012 bevat tien

Uit eerbetoon aan Sem Hartz heeft Ingmar Birza de verschillen

identieke postzegels met de beeltenis van koningin

uit het origineel gehandhaafd. Ook heeft hij de proefdruk van

Juliana. Ontwerper Ingmar Birza baseerde zich op een

het postzegelontwerp uit 1949 als doorloper op het nieuwe post-

proefdruk uit 1949 van een blok van vier Julianapostzegels met

zegelvelletje opgenomen, met de rechterkant van het kapsel van

een frankeerwaarde van 1 gulden. Deze werd gemaakt door

koningin Juliana op de naastgelegen postzegel.

graficus en ontwerper Sem Hartz (1912-1995). Hij koos zowel
open als gevulde letters voor de aanduiding Nederland, schreef
de frankeerwaarde in letters uit en kroonde koningin Juliana met

Vergeeld papier

De oude proefdruk keert ook letterlijk terug, namelijk door het

een diadeem. Op de postzegel zijn echter alleen gevulde letters

vergeelde papier als achtergrond voor vier van de tien nieuwe

toegepast, is 1 gulden als cijfer weergegeven en ontbreekt, op

postzegels. Inclusief de opmerking ‘2.0’ met een ponsgat – twee

nadrukkelijk verzoek van de koningin, de diadeem.

elementen die ooit op de proefdruk stonden.

POSTZEGELFORMAAT
TANDING
PAPIER
GOMMING
SOORT POSTZEGELS
DRUKKLEUREN
DRUKTECHNIEK
OPLAGE
DRUKKERIJ

TECHNISCHE GEGEVENS
30 x 40 mm
13 : 13 ¼
normaal met fosforopdruk
synthetisch
velletje met tien gelijke
postzegels
geel, magenta, cyaan en zwart
offset
120.000 velletjes
Joh. Enschedé Security Print,
Haarlem

Tien keer Juliana’s portret,
naar een proefdruk uit 1949
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Drie spontane jonge meisjes op
een vrolijk postzegelvel

POSTZEGELFORMAAT
TANDING
PAPIER
GOMMING
SOORT POSTZEGELS
DRUKKLEUREN
DRUKTECHNIEK
OPLAGE
DRUKKERIJ

TECHNISCHE GEGEVENS
36 x 25 mm
14 ½ : 14 ½
normaal met fosfor opdruk
synthetisch
velletje met zes postzegels
met bijslag
geel, magenta, cyaan, zwart
en goud
diepdruk
4.750.000 velletjes
De la Rue, Engeland

Kinderpostzegels 2012:
echte prinsessenzegels
6 NOVEMBER 2012

E

Niemand minder dan kroonprins Willem-Alexander maakte de foto’s
op het postzegelvel Kinderpostzegels 2012. De Prins van Oranje
treedt in de voetsporen van zijn vader. Veertig jaar geleden maakte prins
Claus voor de Kinderpostzegels van 1972 foto’s van zijn drie zoons.

Elk jaar brengt PostNL in de herfst een nieuwe serie

was verantwoordelijk voor de vormgeving. “Het materiaal

Kinderpostzegels uit, met een bijslag die dit jaar 0,25

dat ik kreeg was fantastisch, dat kun je wel zien aan het

eurocent per postzegel bedraagt. De opbrengst gaat

resultaat. Ik was vooral verrast door de expressie van de

naar de projecten van Stichting Kinderpostzegels Nederland.

foto’s. Het zijn personages met een sterk karakter.

Het postzegelvel Kinderpostzegels 2012 bestaat uit portretten

Ook zie je duidelijk hoe intensief de band is met de fotograaf.

van prinses Catharina-Amalia, prinses Alexia en prinses Ariane.

Er is ontspanning. Het zijn weliswaar poses, maar er wordt

Drie van de postzegels zijn soloportretten, de andere drie zijn

niet geposeerd.”

groepsportretten van de drie Oranjeprinsesjes.

Sterk karakter

Lilian Visscher van de Stichting Kinderpostzegels is trots op
het resultaat. “Het mooie vind ik dat de prinsesjes alleen al

Bij elk soloportret staat de naam vermeld van het betreffende

door hun aanwezigheid op dit postzegelvelletje bijdragen aan

prinsesje. Het gebruikte lettertype is de Neuzeit S, een zakelijke

het verwezenlijken van ons motto: voor kinderen door kinde-

letter uit 1928. De kleur voor alle teksten op het postzegelvel is

ren. Ik vind het een heel mooi geheel geworden, met persoon-

goud. Julius Vermeulen, adviseur visuele communicatie bij PostNL,

lijke foto’s waardoor de prinsesjes echt dichtbij komen.”
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Met de groeten
van POSTEX
POSTEX 2012 staat voor de deur:
een grootse postzegelshow voor de
verzamelaar en het hele gezin. Op
19, 20 en 21 oktober bent u welkom in de Americahal in Apeldoorn.

P

OSTEX staat bekend om zijn actieve kijken-doe-programma voor jong en oud. Dat
betekent onder meer jeugdfilatelie, hande-

larenstands, promotiestands van gespecialiseerde
filatelistenverenigingen, bijzondere wedstrijd- en
promotietentoonstellingen en gratis taxaties van
verzamelingen en losse postzegels. Bovendien
mogen alle betalende bezoekers weer gratis postzegels zoeken uit de befaamde postzegelberg.

PostNL-acties

Natuurlijk is PostNL met een grote stand aanwezig.
Daar vindt u aantrekkelijke producten en aanbiedingen:

VERZAMELAARS ONTMOETEN
VERZAMELAARS

Op POSTEX maakt u ook kennis met de volgende
gespecialiseerde verenigingen:
Landelijke Vereniging van Aantekenstrookjes
Studiegroep Zuid-West Pacific (ZWP)
Dai Nippon
Filatelisten Vereniging Gabriël
Studiegroep Frankrijk
Nederlandse Academie voor de Filatelie
Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelie
Filatelistische Vereniging Duitsland
Nederlandse Filatelisten Vereniging ‘Skandinavië’
Vereniging voor USA & Canada Filatelie (USCA)
Nederlandse Vereniging Fiscale Filatelie
Postzegelvereniging Griekenland
Filatelistische Motiefgroep ‘Papier & Druk’-Nederland

• Postzegels Dag van de Postzegel 2012.
• Beurspostzegels: twee setjes van drie beurspostzegels, van € 11,70 voor maar € 9,95!
• Maak uw eigen Persoonlijke Postzegel voor slechts
€ 7,50 per vel.
• Speciaal voor de kinderen: tekening kleuren en
kans maken op twee velletjes Persoonlijke
Postzegels. De vijf mooiste tekeningen winnen.

Persoonlijke
Postzegel
Paleis het Loo
19 OKTOBER 2012

• Bij elke aankoop een gratis kaart met Groeten van
POSTEX. Gratis te versturen via de stand van PostNL.

Paleis het Loo is een van de bekendste

• Gratis en alleen tijdens POSTEX 2012:

driehonderd jaar oude voormalige

buitenplaatsen van Nederland. Het ruim

exclusieve postset bij aankoop van

Koninklijk Paleis heeft bezoekers zowel

€ 60,- aan producten (max. 1 per klant)

binnen als buiten veel te bieden. Op de

Waar moet u zijn?

POSTEX 2012, 19 t/m 21 oktober 2012.

postzegels staan de gereconstrueerde
tuinen met hun waterwerken en sierlijk
belijnde bloemperken, die de sfeer van

Openingstijden: 10.00 tot 17.00 uur/16.00 uur

de 17e eeuw ademen. De postset is
een exclusief geschenk bij POSTEX

(zondag).

2012 (en is dus niet te koop!) als u

Toegang: € 5,- p.p. (jeugd t/m 17 jaar: gratis).

€ 60,- of meer besteedt bij de stand

Parkeren is gratis. Zie ook www.postex.nl

van PostNL.

Americahal, Laan van Erica 50, Apeldoorn.

KortinGsBon

PosteX 2012

nieuws 11

✂

2e persoon gratis toegang!

Wilt u voordelig een bezoekje brengen aan POSTEX 2012? Met deze bon krijgt de tweede persoon één dag gratis
entree. Zo wordt een dagje POSTEX 2012 wel heel aantrekkelijk!
Naam:
Adres:
Woonplaats:
E-mailadres:
Ik wil in het vervolg wel/niet de Collect e-mailnieuwsbrief ontvangen.

Deze bon volledig ingevuld inleveren bij de kassa van POSTEX 2012, Americahal, Laan van Erica 50 in Apeldoorn,
van 19 tot en met 21 oktober. Openingstijden: 10.00 tot 17.00 uur/16.00 uur (zondag).

Postzegelvereniging Iberia

Bijzondere collecties

Filatelistische Contactgroep Oost-Europa

In het rijtje hiernaast staan de postzegelverenigingen
met een eigen tentoonstelling op POSTEX. Daar zijn
bijzondere, vaak nog niet eerder vertoonde collecties
te zien, -waaronder
die van
buitenlandse
Anzeige - 180x125
HOL - jqv-94g
15.08.12
13:48 inzenders.
Seite 1

Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelie
Vereniging voor Tsjechoslowakije-Filatelie
Filatelistenvereniging Duitsland
Nederlandse Vereniging van Aero-Philatelisten ‘De Vliegende Hollander’

1000 verschillende postzegels
uit de hele wereld! U betaalt nog
niet eens 1 cent voor een zegel!

Vaticaan sensatie:
10 Jaar €uro-contant
geld invoering!
 Motief-sensatie t.g.v. het grote
jubileum „Vaticaan - 10 Jaar
€uro-contant geld invoering“!
 Hoogwaardige gekleurde
email techniek op een
speciale 2 €uromunt!
 Gelimiteerde oplage:
slechts nog 5.000 stuks!

Voordeelcoupon:

Ja,

menstelling
k Prachtige saen: dieren,
or
ct
uit de se
techniek, enz.!
planten, sport,
en
k In postfrisse
aliteit!
gestempelde kw

rbij:
+ GRAgeTldIocSumeen
ten!
5 postze

slechts

€ 5,-

Ø 25,75 mm

slechts



€ 4,95

levert u mij a.u.b. volgende startuitgiften en maandelijks een verdere uitgifte uit de desbetreffende
collectie vrijblijvend op zicht. Ik heb bij iedere levering een 14-daags teruggave recht!
(Alle artikelen max. 3x bestelbaar, excl. € 3,95 verzendkostenaandeel - porto, verpakking, verzekering)

1.+2. __ x de 1000 verschillende motief postzegels uit de hele wereld (postfris/gestempeld)
en 5 postzegeldocumenten GRATIS compleet voor slechts € 5,-!
3. __ x de speciale 2 €uromunt met gekleurde email techniek t.g.v. het jubileum „Vaticaan - 10 Jaar
€uro-contant geld invoering“ inclusief echtheidscertificaat en muntcapsule voor slechts € 4,95!
4. __ x de verzilverde gedenkpenning „Vaticaan - St. Pieterskerk“ voor slechts € 7,95!
(Aanbieding zonder afbeelding!)

Naam

Voornaam

πM πV

Adres/Nr.
Postcode/Plaats
Telefoon

Geboortedatum

Vertrouwensgarantie:
Natuurlijk kunt u uw opdracht op ieder moment zonder
problemen opzeggen. Brief, mail, fax of telefoontje is voldoende.

Handtekening

jqv/94g

A.u.b. invullen en opsturen aan: SRH B.V. · Postbus 500 ·
1380 AL WEESP · Fax: 0294 - 41 42 96 · E-Mail: service@srh-ltd.nl

Zweedse puzzel
Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk.
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Onder de goede inzendingen van
de puzzel verloten we twee Emporia LR2 mobiele telefoons, die zijn
uitgerust met een geïntegreerde
noodoproep-knop. Eén druk op
de knop volstaat om een uniek
7 gang te brengen.
systeem op
Er klinkt een luid alarmsignaal en
de telefoon belt automatisch en
achtereenvolgens vijf vooraf ingestelde nummers, zoals familie en
112. Met de mobiele
telefoons van Emporia
voelt u zich onafhankelijk, zeker en veilig.
Voor meer informatie:
KRACHTIG
www.emporia.eu
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VAN NEDERLAND’
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MIJN POSTZEGEL & IK 13

Ben Mol uit Leerdam is een
enthousiast verzamelaar van
postzegels uit Japan. “Ik lees geen
Japans, maar mijn tipgeefster
stuurt me vertalingen op een
rijstpapiertje.”
Waarom een themaverzameling Japan?
“Jaren geleden raakte onze dochter op een

highschool in de VS bevriend met de Japanse
studente Asako Harada. Terug in hun moederland werden zij penvriendinnen. De eerste
envelop op onze deurmat droeg een Japanse
postzegel. Die legde de kiem voor mijn Japanpassie. Een fiks deel uit de Japanse catalogus
komt nu jaarlijks via Asako naar ons. Inmiddels
heb ik zeven postzegelalbums vol. Het enige
nadeel is de taal. Zo kan ik de beschrijvingen in
de Japanse catalogus niet lezen. Gelukkig stuurt
Asako me soms in het Engels uitleg op een
rijstpapiertje.”

Wat maakt Japanse postzegels zo
boeiend?

In de ban
van Japan
Ben Mol

“Japan geeft enorm veel postzegels uit, en
over fascinerende onderwerpen. Bijzonder
zijn de commemoratives, dat zijn prachtige
herdenkingszegels. Of de nieuwjaarspostzegels,
die sinds 1935 verschijnen. Die heb ik allemaal.
Nog interessanter zijn de vele regionale postzegels. Er zijn er al 141 uitgegeven over nationale
parken, en 59 over quasi-nationale parken.
Dat kennen we in Nederland niet. Wat me vooral
zo inspireert, is dat ik veel van mijn verzameling
leer. Zo weet ik dat elk keizerlijk geslacht in Japan
een eigen hoofdstad heeft. Nu is dat Tokio.”

Wat is uw mooiste Japan-postzegel?

“Onlangs ontving ik een blok van tien postzegels
met bruggen uit Japan, van eeuwenoude
bamboe-exemplaren tot hypermoderne overspanningen. Dat is voor mij het summum,
gezien mijn fascinatie voor Japan én bruggen.”
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Persoonlijke Postzegel
Buitenplaats Huis Verwolde
13 AUGUSTUS 2012

De postzegelserie Buitenplaatsen in Nederland krijgt een
vervolg met Huis Verwolde in Laren. Blikvanger is de Chinese
kamer, met op doek geschilderde behangsels uit 1778. Bij een
abonnement op deze uit 50 delen bestaande serie, ontvangt
u voor € 15,- elke maand twee postzegelvellen en een bewaarblad. Ook krijgt u het eerste deel (Kasteel Keukenhof) gratis,
en na drie leveringen een album. Bovendien kunt u eind 2012
het ruim 300 pagina’s tellende boek over alle buitenplaatsen in
Nederland tegemoet zien. Het postzegelvel Buitenplaats Huis
Verwolde (met gratis bewaarblad) kost € 5,-.

Persoonlijke Postzegel
70 jaar NPV
1 NOVEMBER 2012

Eenmaal, andermaal, verkocht! De Nederlandsche Postzegel- en
Muntenveiling B.V. is al 70 jaar een internationaal begrip.
Jarenlang werd het bedrijf gerund door Paul Bulterman en Cees
Muis, beiden zeer bekend in de postzegelwereld. Twee keer per
jaar organiseert de NPV een grote internationale veiling op het
gebied van postzegels en posthistorie. De eerstvolgende is
van 1 t/m 3 november 2012 (zie ook: www.npv.nl), met op
1 november een speciale jubileumveiling. Het postzegelvel dat

BEPERKTE OPLAGE!

verschijnt vanwege het 70-jarig jubileum van de NPV bevat drie
verschillende postzegels en kost € 1,95.

Persoonlijke Postzegel
Anton Pieck:
Met de muziek mee
8 OKTOBER 2012

Op het postzegelvel Met de muziek mee maakt u kennis met
het eenmanshoempapa-orkest Koperen Ko. Het postzegelvel is
het tweede uit de serie Persoonlijke Postzegels Anton Pieck.
De complete serie telt 25 delen en is alleen verkrijgbaar met
een abonnement. Hierbij ontvangt u voor € 15,- elke maand twee
postzegelvellen en een bewaarblad. U krijgt bovendien het
eerste deel (Ambachtsman & Kunstenaar) gratis, en na drie
leveringen ook een album. Cadeau: een verjaardagskalender met
tekeningen van Anton Pieck. Het postzegelvel Met de muziek
mee (inclusief gratis bewaarblad) kost € 5,- .

PERSOONLIJKE PRODUCTEN 15

Postset
WK Wielrennen Limburg
6 AUGUSTUS 2012

Het prachtige heuvellandschap van Limburg is in september
het decor van het WK Wielrennen 2012. Alle wedstrijden
hebben Valkenburg als finishplaats. Op de drie kaarten en
postzegels staan twee wielrenners afgebeeld die eerder in
Limburg wereldkampioen werden: Marcel Kint (1938) en
Jan Raas (1979). De postset kost € 5,95.

Vier nieuwe postsets
Donald Duck
Omdat het weekblad Donald Duck 60 jaar bestaat,
verschijnt er elke maand een postset van Donald in
een van de 12 provincies. De serie is nu uitgebreid
met Utrecht, Gelderland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Drenthe. Elke postset bevat drie postzegels
met frankeeraanduiding Nederland 1 en kost € 4,95.

Postzegelboekje
Greenpeace
9 JULI 2012

Greenpeace zet zich in voor een gezonde aarde: van de gletsjers
in de Himalaya tot de kwetsbare oceanen en de bossen van
Indonesië. Met dit postzegelboekje kunt u ook uw steentje
bijdragen. Een deel van de opbrengst gaat namelijk rechtstreeks
naar Greenpeace. Het boekje, met negen postzegels, kost € 9,95.
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Experimental Jetset eert de iconen van de kunst

De spanning van het ‘Stedelijk’
Een nieuw postzegelvel viert de heropening van het Stedelijk Museum
Amsterdam. De ontwerpers wisten
de identiteit van het beroemde
museum te vangen in drie lagen:
het gebouw, het publiek
en bepalende kunstwerken.

OP ONTDEKKINGSREIS MET OUDE CATALOGI

Vorm en typografie van

gedoken. Dat was vrij eenvoudig, omdat wij in onze

belangrijke inspiratiebron.

“We zijn eerst in de geschiedenis van het Stedelijk

museumcatalogi vormen een

bibliotheek een flinke verzameling catalogi van het Stedelijk Museum hebben, voornamelijk uit de jaren vijftig,
Schetsen en

zestig en zeventig. Het is een soort hobby van ons:

proefdrukken.

iedere keer als we over de tweedehands boekenmarkt
op het Spui lopen, tikken we wel een paar exemplaren
op de kop. Verder hebben we uitvoerig met de architecten van het nieuwe gebouw gesproken. De opdracht
sloot goed aan bij onze persoonlijke interesses en al
ons voorgaande werk. Modernistische stromingen en
avant-gardebewegingen zijn onderwerpen die ons erg
bezighouden, en die altijd wel hun weg vinden in de
manier waarop we onze projecten benaderen.”

TWEE WENSEN VANGEN
“De wensen van PostNL en het Stedelijk Museum voor het postzegelontwerp
vulden elkaar aan. PostNL was vooral geïnteresseerd in onze visie op het nieuwe gebouw, dat nu uit twee delen bestaat: het historische gedeelte met daarin

Het bureau van

Experimental
Jetset in

Amsterdam.

de permanente collectie, en de nieuwbouw van Benthem Crouwel Architecten,
bestemd voor tijdelijke tentoonstellingen en evenementen. Het Stedelijk
daarentegen wilde juist zijn rijke grafische traditie naar voren laten komen.
We hebben daarom beide aspecten in het postzegelvel terug laten keren.”

PROFIEL 17

DE AANPAK: GEBRUIK VAN UTOPISCHE BOUWTEKENINGEN
“We lieten ons vooral inspireren door architecten en collectieven uit de jaren
zestig, zoals Archigram, Antfarm en The Independent Group. Zij gaven in utopische bouwtekeningen toekomstige gebouwen weer als collages van popart.
Er zit een interessante spanning in die collages. Dat zit hem in de manier waarop de objectieve informatie, de bouwtekening dus, contrasteert met meer
subjectieve, associatieve beelden. In ons ontwerp hebben we geprobeerd
deze spanning te vangen. In onze optiek is dit krachtenveld, tussen utopisch
verlangen en pragmatische werkelijkheid, typerend voor het Stedelijk.”

WAS GETEKEND:
EXPERIMENTAL JETSET
Marieke Stolk, Danny van den
Dungen en Erwin Brinkers vormen Experimental Jetset, een
De uitvinders:

Erwin Brinkers,

Danny van den Dungen

en Marieke Stolk.

gerenommeerd grafisch ontwerpbureau uit Amsterdam. Op
hun naam staan projecten uit
binnen- en buitenland; diverse
werken hangen in het Museum

De ontwerpers hebben een

speciale band met het Stedelijk -

ook door persoonlijke interesses
in (grafische) kunst.

HET ONTWERP: DRIE LAGEN

of Modern Art in New York.
De drie waren ook docent aan

“Op het ontwerp lopen verschillende niveaus

de Gerrit Rietveld Academie

in elkaar over, drie om precies te zijn. De basis

(2000-2009). Met het Stedelijk

is een lijntekening van het zijaanzicht van het

Museum bestaat een speciale

museum na de verbouwing. Zowel het histori-

band: “Net na ons afstuderen

sche pand als de nieuwbouw (in de volksmond

vroeg het Stedelijk ons om deel

de badkuip genoemd) en de grote kelderver-

te nemen aan de groepsten-

dieping daaronder zijn duidelijk te zien. Op een

toonstelling SuperNova (1998).

volgend niveau zijn pijlen weergegeven die een

Dat betekende toentertijd heel

beweging van de ene naar de andere postzegel

veel voor ons. In 1999 volgde

suggereren. Deze pijlen duiden op de circulatie

deelname aan de tentoonstel-

van bezoekers in het museum. Ook symbolise-

ling Amsterdam Exposé, en

ren ze de manier waarop verleden, heden en

in 2002 het verzoek om de

toekomst elkaar beïnvloeden. Verder zijn details

groepstentoonstelling Display

van tien relevante iconische beelden uit het

te ontwerpen. Verder hebben

Stedelijk Museum afgebeeld. Voor de typografie

we in 2004 de huisstijl gemaakt

is gebruikgemaakt van de Helvetica. Deze letter

voor de tijdelijke vestiging van

verwijst naar modernistische tradities en dus

het Stedelijk in het Post CS-

naar het Stedelijk Museum.”

gebouw.”

EXCLUSIEF VOOR U ALS LID VAN POSTNL COLLECT CLUB!

Wegens groot succes op herhaling:
voordelig naar de Turkse Rivièra!
Natuurliefhebbers worden aan
de Turk se Rivièra flink verwend.
Vergeet niet om uw fototoestel
mee te nemen!

Vorig jaar kon u als lid van Collect Club meegaan op een prachtige reis naar de Turkse Rivièra. Het animo voor
deze exclusieve aanbieding overtrof al onze verwachtingen. Binnen de kortste keren was de reis volgeboekt
waardoor we helaas heel wat leden moesten teleurstellen. Om die reden hebben we reisspecialist WTL
Reizen opnieuw een fantastische aanbieding voor u laten samenstellen. Een 8-daagse reis voor een
bijzonder aantrekkelijke prijs waarbij u de mooiste plekjes van de Turkse Rivièra bezoekt. Onze tip: boek zo
snel mogelijk want vol is ook deze keer echt vol!
De Turkse Rivìera is één van de mooiste plekjes van Turkije.
Deze streek biedt een grote variatie aan natuur, cultuur en
ontspanning en staat bekend als een vakantiebestemming
waar iedereen zich vermaakt!

Een rijke historie
Houdt u van cultuur en historie? Dan zit u in Turkije goed.
Dit fascinerende land kent een rijke geschiedenis die
duizenden jaren teruggaat. Hiervan zijn vandaag de dag
nog vele overblijfselen te bezichtigen. Tijdens de reis krijgt

u de kans om één van de hoogtepunten met eigen ogen
te aanschouwen. U bezoekt de ruïnes van de Romeinse
stad Laodicea die het landschap op een opvallende wijze
markeren. De ruïnes liggen in het Menderes dal. Een vallei
die een belangrijke handelsroute vormde tussen de culturen
van het Westen en Oosten.

Adembenemend mooie natuur
De natuur van Turkije is buitengewoon veelzijdig en
verrassend. Dat zult u zelf kunnen ontdekken, want u komt

. De
Turkije kent een rijke historie
de antieke stad
indrukw ekkend ruïnes van
in de tijd!
Laodicea nemen u mee terug

tijdens de reis langs diverse adembenemende landschappen.
Van weelderig groene gebieden en de schitterende kustlijn
tot de indrukwekkende watervallen van Karpuzkaldiran en de
besneeuwde bergtoppen van het Taurusgebergte. Daarnaast
zult u het aanzicht van de beroemde kalkterrassen van
Pamukkale vast nooit meer vergeten.

u een Nederlands sprekende reisleiding en zal een spreker
van PostNL Collect Club een interessante lezing geven!
Als speciale verrassing krijgt u in Turkije (per boeking) een
uniek mapje met 6 vellen postzegels over de reis die u heeft
gemaakt. Een bijzonder cadeau dat exclusief aan u als lid van
PostNL Collect Club wordt aangeboden!

Zon, zee en strand

Boek nú vanaf € 209.- p.p.!

Natuurlijk staat Turkije ook bekend om haar zon, zee en
strand. U krijgt alle kans om ook hier van te genieten, want
tijdens uw reis heeft u 3 vrije dagen die u zelf kunt indelen.
Een bezoek aan het strand, lekker winkelen of optionele
excursies, de keuze is aan u!

Als lid van PostNL Collect Club kunt u deze fantastische
reisaanbieding nu voor een speciale actieprijs boeken. Al
vanaf € 209.- per persoon! Voor dit aanbod geldt dus wel
een beperkt aantal plaatsen en vol is écht vol. Wilt u zeker
zijn van een plaats? Leg uw favoriete vertrekdatum dan
vandaag nog vast! Ga voor boeken of meer informatie naar
www.wtlreizen.nl/collectclub of bel 088 - 11 63 502.

Tot in de puntjes verzorgd
Net als vorig jaar heeft WTL Reizen deze reis tot in de puntjes
verzorgd. Zo verblijft u in uitstekende 4- en 5-sterrenhotels
zoals het mooie Hotel Side Star Resort of gelijkwaardig.
Een ruim opgezet complex dat direct aan het strand ligt en
over modern ingerichte kamers en vele faciliteiten beschikt
zoals diverse zwembaden, bars en een Wellness Center.
Ook reist u per comfortabele touringcar met airco, heeft

ui tstekende
U verblijft tijdens uw reis in
Star Resort
hotels, zoals het Hotel Side
t!
dat direc t aan het strand lig
VO
O

RB

Vertrekdata en prijzen november 2012 t/m april 2013
Vertrek op
zaterdag

Speciale prijs
Collect Club

Toeslag 1-Pk

Vertrek op
zaterdag

Speciale prijs
Collect Club

Toeslag 1-Pk

10.11.12

€ 259.- p.p.

€ 99.-

09.03.13

€ 269.- p.p.

€ 109.-

19.01.13

€ 209.- p.p.

€ 89.-

.

23.03.13

€ 269.- p.p.

€ 109.-

02.02.13

€ 209.- p.p.

€ 89.-

.

13.04.13

€ 299.- p.p.

€ 109.-

23.02.13

€ 239.- p.p.

€ 99.-

20.04.13

€ 299.- p.p.

€ 109.-

EEL

DH

OT
EL

.

.

Ga voor meer informatie en voorwaarden
naar www.wtlreizen.nl/collectclub. Deze
aanbieding is geldig tot 15 oktober 2012.

Boek vandaag nog via www.wtlreizen.nl/collectclub of bel 088 - 11 63 502
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Wijziging Rundveerassen
Het postzegelvel Rundveerassen dat in Collect 72 stond, is gewij-
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verzamelaars en filatelisten, met voor elk wat wils.
Voor meer informatie: www.filafair.nl
Vanaf 23 september
STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM
Het Stedelijk Museum heeft een metamorfose
ondergaan. Met twee keer zoveel expositieruimte
als vroeger is er volop plaats voor publiekslievelingen
zoals The Beanery van Edward Kienholz (1965).
Zie ook www.stedelijk.nl
19 t/m 21 oktober
POSTEX 2012
De nationale postzegelshow POSTEX biedt
activiteiten voor jong en oud. De eerste dag
(19 oktober) staat in het teken van de Dag van
de postzegel. PostNL is ook vertegenwoordigd,

WILT U COLLECT BLIJVEN ONTVANGEN?
LAAT HET ONS WETEN!

Als trouwe klant ontvangt u van ons gratis het postzegelmagazine Collect. Op dit moment ontvangt u het blad
nog in een papieren versie. Het blad is echter ook digitaal
verkrijgbaar. Graag willen wij van u weten of u Collect wilt
blijven ontvangen en of uw voorkeur uitgaat naar papier of
digitaal. Laat het ons weten via www.postnl/gratiscollect
of met de antwoordstrook bij dit blad. Onder alle inzenders
worden 100 Jaarboeken 2012 (zonder postzegels) verloot!

met een stand vol aantrekkelijke producten en
aanbiedingen. Zie ook www.postex.nl
September t/m februari 2013
JUBILEUMSHOWS CARRÉ
Koninklijk Theater Carré viert dit jaar zijn 125-jarig
bestaan. Ter gelegenheid daarvan zijn er speciale
jubileumvoorstellingen. Van ballet tot circus,
van musical tot cabaret, van muziek tot opera.
De programmering vindt u op www.carre.nl

Foto’s: Theo Sprenkels

Puzzelwinnaars Collect 72
Ga mee naar
Turkije

De oplossing van de puzzel uit de vorige Collect was:

Na het grote succes van de vorige keer

Dhr. F. de Jong, Den Haag

wordt de Turkije-reis herhaald. Als lid

Dhr. H. van Beusekom, Langenboom

van de Collect Club ziet u tijdens deze

Mw. A. van ‘t Veer, Driebruggen

8-daagse reis de hoogtepunten van
de Turkse rivièra en bent

Dhr. R. Tap, Amsterdam

MEEDOEN IS BELANGRIJKER DAN WINNEN.

De volgende 10 lezers wonnen een hoorspelcollege
over de Olympische Spelen op cd:

Dhr. F. de Graaf, Den Haag

u in het gezelschap
van andere postzegel-

Mw. G. Reidinga, Hasselt

ver-zamelaars. Snel

Dhr. J. Lauret, Nijmegen

boeken is raadzaam,

Mw. A. Stolk- de Jong, H.I. Ambacht

kijk op pagina 18.

Mw. H. van Schie-Rietmeijer, Noordwijk ZH

Mw. J. Woonink, Zutphen
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Eerstedagenvelop
Port Betaald
Attentiepostzegels
Nieuw! Naast de Port Betaald Attentiepostzegels
is er nu ook een Eerstedagenvelop. De kleurrijke
envelop vormt een prachtige aanvulling op uw
collectie. Voor bestellingen: zie pagina 33.

De Kinderpostzegelactie heeft als thema ‘Geef kinderen een veilig thuis’.

Wereldprimeur voor
Kinderboekenweekpostzegels

De opbrengst gaat naar projecten die een veilige haven bieden aan kinde-

Graag hadden we nu al meer van de Kinder-

ren van wie de ouders niet goed voor ze kunnen zorgen. Kinderen zoals

boekenpostzegels laten zien. Maar dat kan pas

de 11-jarige Daimy. Zij woont sinds twee jaar met haar broertje Bennito

na de wereldprimeur op 8 oktober. Het blijft

(9 jaar) bij haar pleegouders Klaas en Martha Groot op pleegzorgboerderij

dus nog even spannend! De postzegels zijn al

Berakha. Onlangs is broertje Lorenzo (5 jaar) er ook komen wonen. Daimy

wel via deze Collect te bestellen (zie pag. 27).

Help kinderen,
koop kinderpostzegels

heeft het nu goed naar haar zin: “Op de pleegzorgboerderij zorgen ze
goed voor mij. En ik vind het er heel fijn, gezellig met de dieren.” Door de
aankoop van de koninklijke kinderpostzegels en fleurige kaarten geeft u
kinderen als Daimy een steuntje in de rug. Alvast heel hartelijk dank!

Ontwerpwedstrijd Donald Duck

BTW-VERHOGING

Per 1 oktober wordt de btw verhoogd van
19% naar 21%. Wat betekent dit voor u?
PostNL zal de verkoopprijzen van de in deze
Collect genoemde producten niet verhogen.

Lezers van Weekblad Donald
Duck konden meedoen aan

plakken en knutselen: alles

DAVO- en
Leuchtturm abonnees

was toegestaan. Van de drie

In Collect 72 kon u lezen dat PostNL niet

beste postzegelontwerpen

langer DAVO- en Leuchtturmproducten levert.

verschijnen binnenkort

Dit is echter niet van toepassing voor de klanten

echte postzegels. De jeugd

die een abonnement hebben op de bewaar-

reageerde enthousiast op de

systemen van DAVO en Leuchtturm.
Deze worden nog wel door PostNL geleverd.

een postzegelontwerpwedstrijd. Tekenen, schrijven,

oproep: er waren maar liefst
ruim 1.600 inzendingen.
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De verzameling van Herbert van den Bos

‘Plaatfouten zijn prachtig!’
Perfecte postzegels doen Herbert van
den Bos niet zoveel. Hij zoekt juist naar
misdrukken en plaatfouten. En kan er
honderduit over vertellen.

P

“

laatfouten verzamelen is een boeiende, aparte tak in de
filatelie. Ik vind het leuk om te zoeken naar fouten, vooral
in nieuwe postzegeluitgiften. Die zijn echter wel schaars

en daardoor ook duur. Vroeger waren plaatfouten altijd op een
vaste plek in een vel van 100 te vinden, zowel rechts als links.
Rechtervellen trof je aan in de provincie Utrecht en linkervellen bijvoorbeeld in de provincie Limburg. Nieuwe plaatfouten vinden is een stuk
moeilijker. Er is geen rechter- of linkervel meer. Bovendien verloopt de
verspreiding van de postzegelvelletjes heel anders dan vroeger.”

Catalogus als wegwijzer

Tijdens vakantie in

Washington liep onze post-

zegelverzamelaar Barack en

Michelle Obama tegen het lijf!

“Er zijn twee soorten plaatfouten: de M-fouten uit de
speciaalcatalogus van Wim Mast en de P-fouten van
Wilgenburg. Die P-fouten zijn opgenomen in de
NVPH-catalogus. Het verschil met M-fouten is het
criterium dat P-fouten dienen voor te komen op het
postzegeldrukvel in het Museum voor Communicatie.
Ik ben een liefhebber van de speciaalcatalogus van
Mast. Dat is een prachtig boekwerk waarin plaatfouten
perfect zijn weergegeven. Het is een soort wegwijzer.
Het hoofdstuk

Van Mast wordt wel gezegd dat hij te veel fouten

Plaatfouten

opneemt en het dus ondoenlijk is de fouten te com-

Nederland in de

pleteren. Ik vind van niet: er is toch ook geen kritiek op

NVPH-catalogus

de NVPH-catalogus dat daarin ook de nummers 1-2-3
postfris staan vermeld? Je hoeft toch niet alle plaatfouten te hebben? Ik pleit voor volledigheid, zodat wij verzamelaars

worden deeldrukken gemaakt. Zo kan het gebeuren dat er in een

zélf kunnen bepalen welke postzegels we nog willen hebben om

vervolgdruk van bijvoorbeeld de postzegeluitgifte Doe Groen,

onze verzameling te completeren en waar we nog naar moeten

Denk Groen een prachtige fout zit, die dan niet op het eerste druk-

zoeken.”

vel heeft gestaan. Ik ben lid van drie verenigingen: Postaumaat,

Deeldrukken maken

Plaatfout en Statuut 80. De Postaumaat is een specialistische
vereniging op het gebied van rolzegels en hangboekjes postzegel-

“Dat P-fouten moeten voorkomen op het postzegeldrukvel in het

boekjes – mijn grootste verzamelgebied. Daar was een aparte

Museum voor Communicatie, is voor nieuwe postzegeluitgiften

catalogus voor (De Rooy/Hali) maar die bestaat niet meer.

steeds moeilijker vol te houden. Van de postzegels die in

Een nieuwe, aparte catalogus met alle afwijkingen erin zal de inte-

Engeland worden gedrukt – ook wel ‘plakstickers’ genoemd –

resse in dit gebied doen terugkeren.”
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De bruggen over de rivier Tyne
maken het oude centrum van
Newcastle goed bereikbaar.

Maurits naast zijn

evenbeeld, links zijn
vrouw Annette.

Met de club naar Newcastle

Een stad vol verrassingen
Leden van de PostNL CollectClub konden dit voorjaar voordelig genieten van een
minicruise naar Newcastle. Bij Maurits en Annette van der Heyde viel de reis goed
in de smaak: “We waren er even helemaal uit.”

M

aurits van der Heyde is al filatelist

en moderne voorzieningen. “Wij hebben een

vanaf zijn jeugd. Eerst verzamelde hij

rondrit gemaakt met een Sightseeing-bus en zijn

de hele wereld, nu alleen Nederland,

daarna uitgebreid gaan winkelen. Keuze genoeg,

maar wel compleet. “Daarnaast heb ik deelver-

je vindt hier zelfs het Oxford Street van Noord-

zamelingen, zoals Mooi Nederland en Donald

Engeland. Wat ons verder opviel waren de vele

Duck.” Samen met zijn vrouw runt hij camping

musea, zoals het Discovery Museum in een

De Beukenhof in Westerwolde. Beiden hebben

prachtig historisch gebouw vlakbij het station.

bovendien een parttime baan. “De aanbieding

Een volgende keer willen we daar zeker heen.”

om naar Newcastle te gaan was erg aanlokkelijk, dus ik besloot meteen te boeken.
Voor Annette was het een verrassing!”

Keuze genoeg

Impressie

Ook de terugreis verliep naar wens. “We hadden
van begin tot eind echt zo’n vakantiegevoel!
Eenmaal thuis heb ik de luxe postset IJmuiden-

Wilt u de postset

De oversteek van IJmuiden naar Newcastle

Newcastle gekocht. De drie verschillende

IJmuiden-Newcastle

duurde 15 uur. “Maar we hebben ons uit-

kaarten en postzegels geven een goede

bemachtigen, kijk dan

stekend vermaakt. Je kon film kijken, er was

impressie van Newcastle, met onder meer

op pagina 29.

live muziek en we hebben heerlijk gedineerd.

afbeeldingen van de vuurtoren bij Newcastle,

In onze hut hebben we prima geslapen, en na

het oude kasteel en de Olympische voet-

een uitgebreid ontbijt konden we aan wal.”

gangersbrug. Een prachtige herinnering aan

Newcastle staat bekend om z’n mix van historie

een heerlijke reis.”

www.wonderdoos.nl
. . . en start het
ﬁlmpje op

...

Een initiatief van www.postzegeldoos.nl
Wonderdoos en Postzegeldoos zijn geregistreerde handelsmerken

www.importa.nl

VOORSCHOTENSE

POSTZEGELHANDEL
Gespecialiseerd in Nederland en Overzee, Port, Roltanding etc.
alles in typen en tanding.Wereldnieuwtjesdienst, grotendeels
eigen import.Veel thematisch materiaal.
Meer informatie:
Website: www.vph-wph.nl
Telefoon: 071-5619264 of 06-14477647
Adres: J.W. Frisolaan 15 , 2252 HC Voorschoten

ADVERTEREN
IN COLLECT?
Bel: 0229-295819 of
Mail: info@peperzout.nl

SHOP

NIEUWE UITGIFTEN

125 JAAR CARRÉ

POSTZEGELMAPJE
NR. 465A 125 JAAR CARRÉ
€ 4,00

UITGIFTEDATUM 10 SEPTEMBER 2012

BESTELNUMMER 321182

POSTZEGELVEL
125 JAAR CARRÉ
€ 5,00

BESTELNUMMER 321162

PRESTIGEBOEKJE
NR. 42
125 JAAR CARRÉ
€ 9,95

BESTELNUMMER 321111

POSTZEGELMAPJE
NR. 465B
125 JAAR CARRÉ
€ 3,00

BESTELNUMMER 321183

DAG VAN DE POSTZEGEL 2012

EERSTEDAGENVELOP
NR. 658A 125 JAAR CARRÉ
€ 5,38

UITGIFTEDATUM 19 OKTOBER 2012

BESTELNUMMER 321152

POSTZEGELVEL
DAG VAN DE
POSTZEGEL 2012
€ 5,00

EERSTEDAGENVELOP
NR. 658B 125 JAAR CARRÉ
€ 4,13
BESTELNUMMER 321153

EERSTEDAGENVELOP NR. 661
DAG VAN DE POSTZEGEL 2012
€ 2,00
BESTELNUMMER 321357

BESTELNUMMER 321361

POSTZEGELMAPJE NR. 468
DAG VAN DE POSTZEGEL 2012
€ 3,00
BESTELNUMMER 321380

PRESTIGEBOEKJE NR. 43
DAG VAN DE POSTZEGEL 2012
€ 9,95
BESTELNUMMER 321211
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26 NIEUWE UITGIFTEN

STEDELIJK MUSEUM OPEN
UITGIFTEDATUM 24 SEPTEMBER

POSTZEGELVEL
STEDELIJK MUSEUM OPEN
€ 5,00

BESTELNUMMER 321161

POSTZEGELMAPJE NR. 466A
STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM
€ 4,00

BESTELNUMMER 321180

POSTZEGELMAPJE NR. 466B
STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM
€ 3,00
BESTELNUMMER 321181

EERSTEDAGENVELOP NR. 659A
STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM
€ 5,38
BESTELNUMMER 321150

EERSTEDAGENVELOP NR. 659B
STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM
€ 4,13
BESTELNUMMER 321151

SHOP

KINDERBOEKENWEEK
UITGIFTEDATUM 8 OKTOBER

WEGENS EEN EMBARGO OP DE POSTZEGELS
KUNNEN WIJ NOG GEEN BEELDEN LATEN ZIEN.
POSTZEGELVEL
KINDERBOEKENWEEK
€ 5,00
POSTZEGELVEL MET TWEE VERSCHILLENDE POSTZEGELS.
FRANKEERWAARDE POSTZEGEL 2,50
BESTELNUMMER 321261

POSTZEGELMAPJE NR. 467
KINDERBOEKENWEEK
€ 6,00
BESTELNUMMER 321280

EERSTEDAGENVELOP NR. 660
KINDERBOEKENWEEK
€ 7,88
BESTELNUMMER 321257

KINDERPOSTZEGELS 2012
UITGIFTEDATUM 6 NOVEMBER

POSTZEGELVEL
KINDERPOSTZEGELS 2012
€ 4,50

BESTELNUMMER 321460

POSTZEGELMAPJE NR. 469
KINDERPOSTZEGELS 2012
€ 5,50

BESTELNUMMER 321480

EERSTEDAGENVELOP NR. 662
KINDERPOSTZEGELS 2012
€ 7,25
BESTELNUMMER 321457
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28 PERSOONLIJKE PRODUCTEN

PERSOONLIJKE POSTZEGELABONNEMENTEN
NEEM NU EEN ABONNEMENT. KIJK OP WWW.COLLECTCLUB.NL

POSTZEGELVEL PERSOONLIJKE
POSTZEGELS 2012:
BUITENPLAATS HUIS VERWOLDE
MET GRATIS BEWAARBLAD
€ 5,00

BESTELNUMMER 720109

UITGIFTEDATUM 8 OKTOBER
POSTZEGELVEL PERSOONLIJKE
POSTZEGELS 2012:
ANTON PIECK MET DE MUZIEK MEE
MET GRATIS BEWAARBLAD
€ 5,00

BESTELNUMMER 720110

NIEUW

POSTZEGELVEL 70 JAAR NPV
(DE NEDERLANDSCHE POSTZEGEL- EN MUNTENVEILING)
BEPERKTE OPLAGE
€ 1,95

BESTELNUMMER 720143

NIEUW

PERSOONLIJK
POSTZEGELBOEKJE
GREENPEACE
€ 9,95

BESTELNUMMER 720114

EEN DEEL VAN DE OPBRENGST
GAAT NAAR GREENPEACE.

POSTSET

POSTZEGELVEL MET DRIE BIJPASSENDE ANSICHTKAARTEN IN EEN LUXE ENVELOP

SHOP

HET WEEKBLAD DONALD DUCK BESTAAT 60 JAAR. DAT WORDT GEVIERD MET EEN MAANDELIJKSE POSTSET
OVER ÉÉN VAN DE TWAALF PROVINCIËN.
NEEM NU EEN ABONNEMENT OP DE POSTSETS VAN DONALD DUCK. KIJK OP COLLECTCLUB.NL

LUXE POSTSET
DONALD DUCK
GELDERLAND
€ 4,95

BESTELNUMMER 720037

NIEUW

LUXE POSTSET DONALD DUCK
NOORD-HOLLAND
€ 4,95

LUXE POSTSET DONALD DUCK
ZUID-HOLLAND
€ 4,95

BESTELNUMMER 720035

BESTELNUMMER 720034

LUXE POSTSET
DONALD DUCK
DRENTHE
€ 4,95

BESTELNUMMER 720030

LUXE POSTSET DONALD
DUCK UTRECHT
€ 4,95

BESTELNUMMER 720036

LUXE POSTSET
DONALD DUCK
ZEELAND
€ 4,95

BESTELNUMMER 720033

ZIE VOOR HET TOTAALASSORTIMENT VAN POSTSETS PAGINA 33
LUXE POSTSET
IJMUIDEN-NEWCASTLE
€ 4,95

BESTELNUMMER 720052

LUXE POSTSET
WK WIELRENNEN
€ 5,95

BESTELNUMMER 720118
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30 RECENT VERSCHENEN
POSTZEGELVEL
MOOI NEDERLAND 2012: MIDDACHTEN
€ 2,50
BESTELNUMMER 320761

POSTZEGELVEL
MOOI NEDERLAND 2012:
VERZAMELVEL
€ 2,50

BESTELNUMMER 320762

POSTZEGELMAPJE NR. 459
MOOI NEDERLAND 2012:
VERZAMELVEL
€ 3,50
PRESTIGEBOEKJE NR. 39
DE TUINEN VAN HISTORISCHE
BUITENPLAATSEN - MOOI NEDERLAND 2012
€ 9,95

BESTELNUMMER 320782

BESTELNUMMER 320711

POSTZEGELVEL
MADURODAM 60 JAAR

€ 5,00
BESTELNUMMER 320764

POSTZEGELMAPJE
NR. 458B
MADURODAM
60 JAAR

POSTZEGELMAPJE NR. 458A
MADURODAM 60 JAAR

€ 3,00
BESTELNUMMER 320781

€ 4,00
BESTELNUMMER 320780

POSTZEGELVEL
NOC*NSF 100 JAAR

€ 5,00
BESTELNUMMER 320961

POSTZEGELMAPJE NR. 461B
NOC*NSF 100 JAAR
€ 3,00
BESTELNUMMER 320981

POSTZEGELMAPJE NR. 461A
NOC*NSF 100 JAAR

€ 4,00
BESTELNUMMER 320980

SHOP

POSTZEGELVEL
NEDERLAND IN DE BOSATLAS
€ 5,00
BESTELNUMMER 320861

POSTZEGELMAPJE NR. 460A
NEDERLAND IN DE BOSATLAS
€ 4,00

BESTELNUMMER 320880

POSTZEGELMAPJE NR. 460B
NEDERLAND IN DE BOSATLAS
€ 3,00
BESTELNUMMER 320881

PRESTIGEBOEKJE NR. 40
NEDERLAND IN DE BOSATLAS
€ 9,95
BESTELNUMMER 320811

POSTZEGELVEL
BELEEF DE SEIZOENEN
€ 5,00
BESTELNUMMER 320962

POSTZEGELMAPJE NR. 462A
BELEEF DE SEIZOENEN
€ 4,00

POSTZEGELMAPJE NR. 462B
BELEEF DE SEIZOENEN
€ 3,00

BESTELNUMMER 320982

BESTELNUMMER 320983

POSTZEGELVEL
NEDERLANDSE RUNDVEERASSEN
€ 5,00
BESTELNUMMER 321062

POSTZEGELMAPJE NR. 464
NEDERLANDSE RUNDVEERASSEN
€ 4,00

BESTELNUMMER 321081

PRESTIGEBOEKJE NR. 41
NEDERLANDSE
RUNDVEERASSEN
€ 9,95
BESTELNUMMER 321011
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Buitenkans!
Voor een bodemprijs in één keer heel Europa in kaart, meer dan 4.400 pagina’s waarop
ALLE postzegels van Europa worden weergegeven (en niet alleen de hoge waarden!).

De catalogi van AFA zijn prachtig uitgevoerde
boekwerken in een duurzame binding. Een
schat van informatie: weliswaar is het een
Deense catalogus en met prijzen in Kronen,
maar omdat het over postzegels gaat gemakkelijk te interpreteren. Bovendien, een beeld
zegt meer dan 1000 woorden, en beelden zijn
er te over: alle postzegels die tot en met 2008
in heel Europa zijn uitgegeven. Heeft u ook
wel eens uren gezocht om een postzegel uit
uw collectie te identificeren, om er vervolgens
achter te komen dat hij gewoon niet is afgebeeld?! Dat hoeft niet meer.

Uitgevoerd in 5 delen, waarbij het deel Denemarken van meer dan 500 pagina’s zelfs geheel in kleur is gedrukt. De boeken hebben een
handige indeling met duidelijke aanwijzingen
aan de bovenzijde van de pagina en aan de
zijkanten, waardoor het een erg toegankelijke
informatiebron wordt. Uitgegeven in 2008.

Slechts €

Nr. 39778:
• AFA Denemarken 2009 - in kleur, 528 pagina’s
• AFA West-Europa 2009, deel 1, 1152 pagina’s
• AFA West-Europa 2009, deel 2, 1120 pagina’s
• AFA Oost Europa 2009, deel 1, 688 pagina’s
• AFA Oost Europa 2009, deel 2, 928 pagina’s

15,00

voor alle 5 delen van de
AFA 2009 catalogus!
Bekijk ook onze andere goede aanbiedingen in Collectwereld!

Maximale Kwantumkorting – meteen al bij aankoop van één boek!
Twee insteekboeken, zoals ze het meest
gebruikt worden door postzegelverzamelaars:
rechttoe-rechtaan, mooie degelijke witbladige
boeken voor een bodemprijs!
Wij kochten 20.000 boeken op 32 pallets, en berekenen
het prijsvoordeel geheel aan u door: u hoeft er niet 10 stuks
van te nemen, 5 of zelfs maar 3: meteen het eerste boek
krijgt u al voor de laagst mogelijke prijs! (maar het zou wel
verstandig zijn, er meteen 10 te bestellen)
Maak uw keuze tussen boeken van 16 bladzijden
en boeken van 32 bladzijden - of van beiden een
aantal - en bestel direct! Twintigduizend boeken lijkt veel, maar verdeeld over de 10 landen waar we verkopen, en bij een gemiddeld
orderaantal van 6 boeken per bestelling, is
dat niet genoeg voor 335 klanten….bent
u een van die 335 gelukkigen?

Nr. K4-16
Insteekboek witbladig 16/32
Witbladig insteekalbum met 32 witte
bladzijden en enkel pergamijnen
schutbladen. Pergamijnen stroken.

Prijs per stuk

€ 4,90

Nr. 338323
Insteekboek witbladig 8/16
A4-formaat insteekboek met 16 witte
bladzijden en enkel pergamijn
schutbladen. Pergamijnen stroken.

Prijs per stuk

€ 3,20

Verzendingen binnen Nederland:
• Voor orders tot € 50,= wordt een bedrag van • Orders vanaf € 50 worden zonder
€ 2,50 voor porto en verpakking berekend.
bijkomende kosten geleverd.
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assortiment 33

nederland
Jaarproducten 2011
Jaarcollectie 2011 Nederlandse Postzegels
Jaarcollectie 2011 Nederlandse Postzegelvelletjes
Jaarboek Nederlandse Postzegels 2011 inclusief postzegels
Jaarboek Nederlandse Postzegels 2011
exclusief postzegels UITVERKOCHT
Engels Jaarboek Nederlandse Postzegels 2011
inclusief postzegels OP=OP

Bestelnr priJs
310000 € 68,95
310069 € 70,95
310021
€ 82,50

710462

€ 24,95

710461

€ 82,50

postzegels 2011
100 jaar Circus Herman Renz OP=OP
Zilveren Persoonlijke Postzegel 2011: Piet Hein
Postcrossing.com
Beursnotering Koninklijke PostNL
Persoonlijke Postzegels 2011: Dag van de Postzegel OP=OP
Kinderpostzegels 2011

311261
710440
311361
310761
311461
311560

€
€
€
€
€
€

5,00
7,50
9,00
5,00
5,00
4,38

postzegels 2012
Persoonlijke Postzegels 2012:
Delfts blauwe KLM-huisjes Europa
Persoonlijke Postzegels 2012:
Delfts blauwe KLM-huisjes Wereld
Het Nederlandse Rode Kruis
Mooi Nederland 2012: Mattemburgh
Mooi Nederland 2012: Amstenrade
Mooi Nederland 2012: Trompenburg
Mooi Nederland 2012: Vollenhoven
Da’s toch een kaart waard!
125 jaar Albert Heijn Zelfklevend
125 jaar Leger des Heils
Visit Amsterdam
Bezoek Amsterdam
Nederlands Openluchtmuseum
Madurodam 60 jaar
Mooi Nederland 2012: Middachten
Mooi Nederland 2012: Verzamelvel
Nederland in de Bosatlas
NOC*NSF 100 jaar
Beleef de seizoenen
Grenzeloos Nederland 2012 - Indonesië Vel A: Literatuur
Grenzeloos Nederland 2012 – Indonesië Vel B: Architectuur
Grenzeloos Nederland 2012 - Indonesië Vel C: Podiumkunsten
Nederlandse Rundveerassen
125 jaar Carré
Dag van de Postzegel 2012
Stedelijk Museum Amsterdam
Kinderboekenweek 2012
Kinderpostzegels 2012

320162

€ 8,50

320163
320260
320261
320262
320361
320362
320463
320264
320263
320462
320461
320561
320764
320761
320762
320861
320961
320962
321061.a
321061.b
321061.c
321062
321162
321361
321161
321261
321460

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

Basisassortiment
Beatrix 1 (1 postzegelvel van 10)
Beatrix 2 (1 postzegelvel van 5)
Liefde (1 postzegelvelletje van 10)
Liefde (1 postzegelvel van 50)
Geboorte (1 postzegelvel van 50)
Nederland 1 (1 postzegelvel van 50)
Zakelijk 1 (200x op rol)
Zakelijk 2 (100x op rol)
Nederland 1 Groen Zelfklevend
Europa 1 Zelfklevend
Europa 1 Vel met 50 gelijke postzegels Zelfklevend OP=OP
Wereld 1 Zelfklevend

303101
303102
301162
306662
306661
304302
324301
304303
310961
310963
310964
310965

€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00
€100,00
€100,00
€ 5,00
€ 4,25
€ 42,50
€ 4,75

BiJplakzegels
Bijplakzegel 10 x 0,02 Logo TNT Post
Bijplakzegel 10 x 0,05 Logo PostNL
Bijplakzegel 10 x 0,03 Logo TNT Post
Bijplakzegel 10 x 0,02 Logo PostNL
Bijplakzegel 10 x 0,10 Logo PostNL

234002
254001
274001
720042
720043

€
€
€
€
€

0,20
0,50
0,30
0,20
1,00

postzegelmapJes 2012
Nr. 450 Persoonlijke Postzegels 2012:
Delfts blauwe KLM-huisjes
Nr. 451 Het Nederlandse Rode Kruis
Nr. 452 125 jaar Albert Heijn UITVERKOCHT
Nr. 453 125 jaar Leger des Heils
Nr. 454 Visit Amsterdam

320180
320281
320282
320182
320481

€
€
€
€
€

4,60
3,25
3,00
3,00
4,40

9,50
4,50
2,50
2,50
2,50
2,50
1,50
5,00
5,00
5,10
3,00
5,00
5,00
2,50
2,50
5,00
5,00
5,00
5,70
5,70
5,70
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,50

Nr. 455 Bezoek Amsterdam
Nr. 456 Da’s toch een kaart waard!
Nr. 457a Nederlands Openluchtmuseum OP=OP
Nr. 457b Nederlands Openluchtmuseum OP=OP
Nr. 458A Madurodam 60 jaar OP=OP
Nr. 458B Madurodam 60 jaar OP=OP
Nr. 459 Mooi Nederland 2012: Verzamelvel OP=OP
Nr. 460A Nederland in de Bosatlas OP=OP
Nr. 460B Nederland in de Bosatlas OP=OP
Nr. 461A NOC*NSF 100 jaar OP=OP
Nr. 461B NOC*NSF 100 jaar OP=OP
Nr. 462A Beleef de seizoenen
Nr. 462B Beleef de seizoenen
Nr. 463 Grenzeloos Nederland 2012 - Indonesië
Nr. 464 Nederlandse Rundveerassen
Nr. 465a 125 jaar Carré
Nr. 465b 125 jaar Carré
Nr. 466a Stedelijk Museum Amsterdam
Nr. 466b Stedelijk Museum Amsterdam
Nr. 467 Kinderboekenweek 2012
Nr. 468 Dag van de Postzegel 2012
Nr. 469 Kinderpostzegels 2012

Bestelnr priJs
320482 € 3,00
320483 € 2,50
320580 € 4,00
320581
€ 3,00
320780
€ 4,00
320781
€ 3,00
320782
€ 3,50
320880 € 4,00
320881 € 3,00
320980
€ 4,00
320981 € 3,00
320982 € 4,00
320983 € 3,00
321080 € 6,70
321081
€ 4,00
321182
€ 4,00
321183
€ 3,00
321180
€ 4,00
321181
€ 3,00
321280 € 6,00
321380 € 3,00
321480 € 5,50

prestigeBoekJes 2011
Nr. 36 100 jaar Nederlandse Vereniging Microbiologie
Nr. 37 Dag van de Postzegel

310811
311411

€ 9,95
€ 9,95

prestigeBoekJes 2012
Nr. 38 Nederlands Openluchtmuseum
Nr. 39 De tuinen van Historische buitenplaatsen Mooi Nederland 2012
Nr. 40 Nederland in de Bosatlas
Nr. 41 125 jaar Carré
Nr. 42 Rundveerassen
Nr. 43 Dag van de Postzegel 2012

320511

€ 9,95

320711
320811
321111
321011
321211

€
€
€
€
€

9,95
9,95
9,95
9,95
9,95

eerstedagenveloppen 2011
Nr. 631 Beursnotering Koninklijke PostNL
Nr. 634a Nederland 1 Groen
Nr. 634b Nederland 1 Groen
Nr. 635 Europa 1 Groen Wereld 1 Groen
Nr. 636a 100 jaar Circus Herman Renz
Nr. 636b 100 jaar Circus Herman Renz
Nr. 637 Persoonlijke Postzegel 2011: Piet Hein
Nr. 638 Postcrossing.com
Nr. 639 Persoonlijke Postzegels 2011: Dag van de Postzegel
Nr. 640 Kinderpostzegels 2011

310757
310950
310951
310952
311250
311251
311350
311351
311457
311557

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1,96
5,08
3,93
3,78
5,08
3,93
10,38
8,15
1,96
6,58

eerstedagenveloppen 2012
Nr. 643 Persoonlijke Postzegels 2012:
Delfts blauwe KLM-huisjes UITVERKOCHT
Nr. 644 Het Nederlandse Rode Kruis UITVERKOCHT
Nr. 645 125 jaar Albert Heijn
Nr. 646 125 jaar Leger des Heils UITVERKOCHT
Nr. 647 Europapostzegels: Visit Amsterdam OP=OP
Nr. 648 Europapostzegels: Bezoek Amsterdam OP=OP
Nr. 649 Da’s toch een kaart waard!
Nr. 650a Nederlands Openluchtmuseum
Nr. 650b Nederlands Openluchtmuseum
Nr. 651A Madurodam 60 jaar
Nr. 651B Madurodam 60 jaar
Nr. 652Mooi Nederland 2012: Verzamelvel
Nr. 653A Nederland in de Bosatlas
Nr. 653B Nederland in de Bosatlas
Nr. 654A NOC*NSF 100 jaar OP=OP
Nr. 654B NOC*NSF 100 jaar OP=OP
Nr. 655A Beleef de seizoenen
Nr. 655B Beleef de seizoenen
Nr. 656A Grenzeloos Nederland 2012 - Indonesië
Nr. 656B Grenzeloos Nederland 2012 - Indonesië
Nr. 657 Nederlandse Rundveerassen
Nr. 658 125 jaar Carré
Nr. 658 125 jaar Carré
Nr. 659a Stedelijk Museum Amsterdam
Nr. 659b Stedelijk Museum Amsterdam
Nr. 660 Kinderboekenweek 2012

320150
320151
320252
320251
320450
320451
320452
320550
320551
320750
320751
320752
320850
320851
320950
320951
320952
320953
321052
321053
321051
321152
321153
321150
321151
321257

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

3,88
4,44
4,13
2,00
3,75
2,88
3,50
5,38
4,13
5,38
4,13
4,75
5,38
4,13
5,38
4,13
5,38
4,13
5,19
5,19
5,38
5,38
4,13
5,38
4,13
7,88

34 assoRtiment

Nr. 661 Dag van de Postzegel 2012
Nr. 662 Kinderpostzegels 2012
Port Betaald Attentiezegels 2012

bestelnR pRijs
321357
€ 2,00
321457
€ 7,25
720111
€ 4,25

Colofon

peRsoonlijke postzegelboekjes
Persoonlijk Postzegelboekje Amstel Gold Race
Persoonlijk Postzegelboekje Vrouwenwielrennen
Persoonlijk Postzegelboekje Leger des Heils 1887 - 2012
Persoonlijk Postzegelboekje Greenpeace

310438
710418
720069
720114

€
€
€
€

9,95
9,95
9,95
9,95

RedaCtie ColleCt
16e verdieping
Postbus 30250, 2500 GG Den Haag

postset
Luxe Postset Delfts blauwe KLM-huisjes
Luxe Postset Donald Duck Friesland OP=OP
Luxe Postset Donald Duck Limburg
Luxe Postset Donald Duck Noord-Brabant
Luxe Postset Winterlandschappen
Luxe Postset Efteling
Luxe Postset Weide-Does-Hok-Leesplank
Luxe Postset Duif-Schapen-Leesplank
Luxe Postset IJmuiden-Newcastle
Luxe Postset Donald Duck Noord-Holland
Luxe Postset Donald Duck Zuid-Holland
Luxe Postset Donald Duck Drenthe
Luxe Postset Donald Duck Gelderland
Luxe Postset Donald Duck Utrecht
Luxe Postset Donald Duck Zeeland
Luxe Postset WK Wielrennen

710480
720028
720031
720032
710485
720077
720075
720076
720052
720035
720034
720030
720037
720036
720033
720118

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
5,95

710329

€ 39,95

710440

€

311162

€ 5,00

720001

€ 5,00

320464

€ 5,00

320765

€ 5,00

peRsoonlijke thema postzegels
Audiopen
Postzegelvel Persoonlijke Postzegel 2011:
Piet Hein met gratis bewaarblad
Postzegelvel Persoonlijke Postzegels 2011:
Nederpop Moontan met gratis bewaarblad OP=OP
Postzegelvel Persoonlijke Postzegels 2011:
Nederpop Voor de Overlevenden met gratis bewaarblad
Postzegelvel Persoonlijke Postzegels 2012:
Buitenplaatsen Keukenhof met gratis bewaarblad
Postzegelvel Persoonlijke Postzegels 2012:
Anton Pieck Ambachtsman met gratis bewaarblad
Postzegelvel Persoonlijke Postzegels 2012:
Buitenplaats Huis Verwolde met gratis bewaarblad
Postzegelvel Persoonlijke Postzegels 2012:
Anton Pieck met de muziek mee met gratis bewaarblad

720109

€ 5,00

720110

€ 5,00

themaboeken 2011
Themaboek Unicef 65 jaar
Themaboek 100 jaar Circus Herman Renz

710374
710375

€ 24,95
€ 24,95

710441

€ 0,56

vooRgefRankeeRde enveloppen
Voorgefrankeerde envelop met venster
Voorgefrankeerde envelop met venster
gestempeld UITVERKOCHT
Voorgefrankeerde envelop zonder venster
Voorgefrankeerde envelop zonder venster
gestempeld OP=OP
Briefkaart jubileum van vereniging verzamelaars van
Poststukken & Poststempels
diveRsen
4 Dubbele kaarten met envelop: Vogels
8 postzegelmokken met postzegels uit de serie
Olympiade Amsterdam 1928
Nederpop CD + postzegelvelletje UITVERKOCHT
Speciale set 10 jaar Euro
Postzegelmap Turkije
Postzegelvel NVTF 60 jaar UITVERKOCHT
Port Betaal Attentiezegels Bloemen
Postzegelvel 70 jaar NPV Beperkte oplage
nvph - CatalogUs 2012
NVPH-catalogus 2012 (paperback)
NVPH-catalogus 2012 (hardcover) UITVERKOCHT
NVPH-catalogus 2012 op DVD UITVERKOCHT
Catalogus Nederlandse Persoonlijke
Postzegels UITVERKOCHT

7,50

710441.Y € 0,56
710442 € 0,56
710442.Y € 0,56
710399

€ 0,50

710434

€ 4,95

710479
710482
720050
720048
720074
720070
720143

€
€
€
€
€
€
€

710452
710453
710454

€ 27,90
€ 29,90
€ 27,90

720071

€ 12,90

24,95
12,50
10,00
30,00
1,95
2,30
1,95

Collect 73 (herfst 2012)
is een uitgave van Koninklijke PostNL BV

adReswijzigingen en bestellingen
PostNL Collect Club
Postbus 30051, 9700 RN Groningen
Telefoon: 088 86 89 900
Fax: 088 86 89 949
Internet: www.collectclub.nl
UitgeveR
Koninklijke PostNL BV
RedaCtie, voRmgeving en pRodUCtie
Hemels Customer Media,
onderdeel Sanoma Media
fotogRafie
De Beeldredaktie, Mariel Kolmschot,
Koninklijk Theater Carré
De producent heeft ernaar gestreefd de
auteursrechten van de illustraties volgens de
wettelijke bepalingen te regelen. Wie meent
nog zekere rechten te doen gelden, wordt
verzocht zich tot de producent te wenden.
Nieuwe leden van de Collect Club krijgen de
eerste vier nummers van Collect kosteloos
toegezonden. Hierna krijgt u de magazines
gratis toegestuurd bij bestellingen boven de
€ 25,00 per jaar.
ISSN 1381-0561

zo bestelt U!

• via de online winkel op www.collectclub.nl;
• met de bestelkaart;
• telefonisch, onze Klantenservice is
bereikbaar op werkdagen van 8.00 - 17.00 uur
op (088) 86 89 900;
• fax uw bestelling naar (088) 86 89 949
beReikbaaRheid
Voor adreswijzigingen en overige vragen belt
u onze Klantenservice, tel. (088) 86 89 900.
Voor het opzeggen van uw abonnement op
postzegelproducten belt u (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.
adveRteRen in ColleCt?
Neem contact op met Peper & Zout
Mediaexploitatie
Tel: 0229 - 29 59 19
E-mail: info@peperzout.nl

PostNL - Collect Club
Antwoordnummer 216
9700 VB Groningen
Nederland
9700VB216

PostNL - Collect Club
Antwoordnummer 216
9700 VB Groningen
Nederland
9700VB216

BeWAreN LeUchttUrm
___ alBuMBladeN NederlaNdse postzegels
leucHtturM

BeWAreN dAVo
___ alBuMBladeN geillustreerd verzaMeleN postNl
___ alBuMBladeN geillustreerd verzaMeleN davo
___ zwart-wit alBuMBladeN postzegels davo
___ zwart-wit alBuMBladeN postzegelvelletJes davo
___ alBuMBladeN Mooi NederlaNd

PostzegeLProdUcteN
___ postsets doNald duck
___ prestigeBoekJes
___ postzegelMapJes
___ eerstedageNveloppeN
___ Beurspostzegels
___ postwaardestukkeN

PostNL - ColleCt Club, Postbus 30051, 9700 RN GRoNiNGeN, the NetheRlaNds

datum:....................... Handtekening: ......................................................................

Banknummer:

geb. datum: ......../......../........... e-mailadres: ..........................................................

Naam: ..........................................................................................................m/v

C73

PostNl
Port betaald
Port payé
Pays-bas

u ontvangt de Jaarcollecties en
Jaarboeken aan het einde van
het jaar. de Persoonlijke Postzegelabonnementen ontvangt
u maandelijks en alle andere
producten eens per halfjaar.
Zie www.collectclub.nl voor de
algemene voorwaarden.

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

BoekeN
___ JaarBoek NederlaNdse postzegels iNclusieF
postzegels
___ JaarBoek NederlaNdse postzegels exclusieF
postzegels

PostzegeLs
___ Jaarcollectie NederlaNdse postzegels
___ Jaarcollectie NederlaNdse postzegelvelletJes
___ Mooi NederlaNd
___ greNzeloos NederlaNd
___ postzegelserie Nederpop
___ postzegelserie BuiteNplaatseN
___ postzegelserie aNtoN pieck

ik neem met ingang van 1 januari 2012 een abonnement op:

Wilt u uw verzameling compleet houden? Maar wel op uw gemak? Zonder kans
een uitgave mis te lopen? Word dan abonnee en vul deze kaart eenmalig in.
Uw abonnement wordt automatisch verlengd.

Abonnement

(ik Bestel voor € 60,- oF Meer eN vóór
27 oktoBer 2012)

ProdUct
………...................................................................
………...................................................................
………...................................................................
………...................................................................
………...................................................................
………...................................................................
………...................................................................
………...................................................................
………...................................................................
………...................................................................
………...................................................................

gratis

AANtAL
……...........
……...........
……...........
……...........
……...........
……...........
……...........
……...........
……...........
……...........
……...........

totaal:

(suB)totaal:

Prijs
€……...........
€……...........
€……...........
€……...........
€……...........
€……...........
€……...........
€……...........
€……...........
€……...........
€……...........

€……...............

BedrAg
€……............…
€……...............
€……............…
€……............…
€……............…
€……............…
€……............…
€……............…
€……............…
€……............…
€……............…
€……...............

PostNL - ColleCt Club, Postbus 30051, 9700 RN GRoNiNGeN, the NetheRlaNds

datum:....................... Handtekening: ......................................................................

Banknummer:

geb. datum: ......../......../........... e-mailadres: ..........................................................

Naam: ..........................................................................................................m/v

C73

PostNl
Port betaald
Port payé
Pays-bas

u ontvangt uw bestelling binnen
twee weken thuis. u betaalt na
ontvangst. bij bestellingen van
minder dan € 15,00 worden
€ 2,50 verwerkingskosten in
rekening gebracht. Voor zendingen naar het buitenland gelden
andere levertijden en tarieven.

Voor de betaling van al mijn bestellingen via Collect Club ga ik akkoord met een doorlopende machtiging.

collect
verzaMelMap

BesteLNUmmer
……………...................
……………...................
……………...................
……………...................
……………...................
……………...................
……………...................
……………...................
……………...................
……………...................
……………...................

ik wil graag de volgende producten bestellen (vul altijd een bestelnummer in). deze bestelkaart kunt u alleen gebruiken voor bestellingen uit Collect. Voor bestellingen uit Collect Wereld gebruikt u de bestelkaart achterop Collect
Wereld. Voor uw daVo-producten gebruikt u de bestelbon op de achterzijde van het voorlegvel bij deze Collect.

Bestellen

