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Prachtige cadeaus
Speciaal voor Collect-lezers

Gratis
postset wapenuitrusting
bij uw bestelling vanaf € 15,-*

Gratis boek
Beleef de natuur
– paddenstoelen
bij uw bestelling vanaf € 75,-*

De vierde postset met prachtige afbeeldingen van voorwerpen 
uit het Rijksmuseum van Oudheden is verschenen. PostNL ont-
wikkelde een serie postsets rondom vier thema’s. Deze postsets 
bestaan uit een – ongestempeld – postzegelvel en drie unieke 
kaarten. De eerste postset had als thema glaswerk, de tweede 
liet mooie oude sieraden zien en de derde postset had als thema 
speelgoed.
Op de vierde en afsluitende postset draait het alemaal om 
wapenuitrustingen: een verguld zilveren Romeinse ruiterhelm, 
een Grieks kuras met helm en het bronzen zwaard van 
Ommerschans. U krijgt de postset wapenuitrusting cadeau bij 
uw bestelling vanaf € 15,- uit deze Collect. 

Begin 2018 introduceerde  PostNL 
de driejarige postzegelserie  Beleef 
de natuur. De serie bestaat  elk jaar 
uit vier postzegelvellen,  ingedeeld 
per seizoen. Voor elk  postzegelvel is 
een prachtig boek samengesteld met 
bijbehorende postzegels die apart te 
bestellen  zijn voor € 14,95
(zie pagina 23). 

op=op

op=op

PROFITEER NU VAN
DEZE CADEAUS EN
BESTEL SNEL! 
* Uit Collect 98 kunt u online,
telefonisch of schriftelijk bestellen.
Bij uw bestelling vanaf € 15,- ontvangt 
u de postset Rijksmuseum van 
Oudheden - wapenuitrusting cadeau.
Bestelt u voor € 75,- of meer aan
postzegelproducten en vóór
20 december 2018, dan krijgt u het 
boek Beleef de natuur - padden-
stoelen gratis. U ontvangt deze 
cadeaus alleen bij uw eerste bestelling 
uit Collect 98.

Let op: actie loopt
tot 20 december 2018
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MOOI NEDERLAND 2019: TEXEL 
Glooiende weggetjes, een vuurtoren, schapen en prachtige 
vergezichten. Het postzegelvel Mooi Nederland 2019: Texel laat 
alle markante plekken zien van dit geliefde Waddeneiland

NIEUWE UITGIFTEN
Beleef de natuur – zoogdieren
 
MIJN POSTZEGEL EN IK
Aardbeien, oranje paprika’s en chrysanten: 
Klaas Keijzer vertelt over Westlands Mooiste

PROFIEL
Voor het ontwerp van de decemberzegels en de uitgifte 
‘De sfeer van december’ steekt de jonge Amsterdamse illustrator 
Sanny van Loon bekende kerstsymbolen in een eigentijds jasje.

PERSOONLIJKE PRODUCTEN
Postset Rijksmuseum van Oudheden - wapenuitrusting, 
Beurspostzegels Eindejaarsbeurs 2018, Postzegelvellen 
De Fabeltjeskrant

KORT NIEUWS
Nieuws, agenda en service

POSTZEGELVERKIEZING
Stem op uw favorite postzegelontwerp 
en maak kans op een van de mooie prijzen. 

UITGIFTEPROGRAMMA
De postzegeluitgiften in de eerste helft van 2019 

PUZZEL
Los het kruiswoordraadsel op en maak 
kans op prachtige DAVO-albums

VARIA
De rol van de eigenzinnige figuur van de postbode
in de strip Suske en Wiske

SHOP

ASSORTIMENT

VOLGENDE KEER IN COLLECT* O.A: 
220 jaar postbedrijf, Rembrandt in het Rijksmuseum, 

Beleef de natuur – stinsenplanten 
*COLLECT VERSCHIJNT IN DE WEEK VAN 12 FEBRUARI

nr. 98
winter 2018

Afsluitend vuurwerk
Het eind van het jaar komt in zicht en daarmee ook de 
decemberzegels, met als thema De magie van december. 
De jonge Amsterdamse illustrator Sanny van Loon is er 
in haar ontwerp in geslaagd de warmte en gezelligheid 
van de feestmaand te combineren met de winterse sfeer. 
Vrolijke illustraties in groen, rood, goud en ijsblauw met 
voor jong en oud herkenbare elementen. Ook ontwierp zij 
de uitgifte De sfeer van december, een vel met ingevulde 
persoonlijke decemberzegels dat PostNL uitbrengt ter 
gelegenheid van het nieuwe kader. Voor deze uitgifte 
geldt tevens het speciale decembertarief.

Verder nadert het einde van de Mooi Nederland-serie 
die sinds 2005 loopt. Hierin heeft u kennis kunnen maken 
met allerlei steden, rivierdalen, buitenhuizen, kleder-
drachten en stadspoorten. PostNL heeft een van de 
meest aansprekende gebieden voor het laatst bewaard: 
de Waddeneilanden, te beginnen met Texel. 

Kortom, 2018 sluit in stijl af met een aantal prachtige 
postzegelontwerpen. Ik herinner u er graag aan dat de 
postzegels van 2017 voor half december besteld moeten 
worden, zodat u ze voor 31 december in huis heeft. En als 
u al weet wat uw favoriete postzegel van dit jaar is, vergeet 
dan niet uw stem uit te brengen!

Stephan van den Eijnden
DIRECTEUR COMMERCIE MAIL NEDERLAND
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De serie Mooi Nederland 2019 staat in het teken van de 
(bewoonde) Nederlandse Waddeneilanden, voor velen 
een geliefde bestemming. Dat geldt zeker ook voor het 

grootste eiland Texel, dat in 1170 tijdens de Allerheiligenvloed van 
het vasteland werd gescheiden. Het Texelse landschap is gevarieer-
der dan dat van de andere Waddeneilanden, die voornamelijk uit 
zand- en duingebied bestaan. Waar voorheen visserij en landbouw 
de boventoon voerden, drijft de eilandeconomie tegenwoordig 
op de kurk van het toerisme. Om de sfeer te proeven en inspiratie 
op te doen voor de serie Mooi Nederland 2019, zwierven Carla en 
Ingmar Birza van Birza Design in Deventer in de meer dan zomerse 
zomer van 2018 rond op de vijf Waddeneilanden. “We hebben met 
twee verschillende camera’s gewerkt en ruim 100 gigabyte aan 
beeldmateriaal verzameld. Het postzegelvel is een impressie van 
ons bezoek aan Texel.”

Sfeerbeeld
De lichtoranje achtergrond van de postzegel doet gelijk denken aan 
een mooie zonsondergang. Dit sfeerbeeld wordt versterkt door een 
aantal typisch Texelse hoogtepunten rond een blanco eilandkaart: 
de vuurtoren van Eierland, de ijzeren zeekaap bij het dorp 
Oosterend, een Texelse schapenboet en 
een Texels lam. “Een heel bijzonder 
eiland waar Texelaars terecht trots 
op zijn”, aldus Carla Birza. “Neem de 

Glooiende weggetjes, een vuurtoren, schapen
en prachtige vergezichten. Het postzegelvel 
Mooi Nederland 2019: Texel laat alle 
markante plekken zien van dit geliefde 
Waddeneiland. Een bijzonder eiland waar 
de Texelaars met recht trots op zijn – en de 
rest van Nederland graag op vakantie gaat.

2 JANUARI 2019

TECHNISCHE GEGEVENS 
20,8 x 25,3 mm
144 x 75 mm
normaal met fosforopdruk
gegomd
offset
cyaan, magenta, geel en zwart 
36.000 vellen
vel van 5 postzegels in
5 gelijke ontwerpen
Birza Design, Deventer
Joh. Enschedé Security Print, Haarlem

Postzegelformaat
Velformaat
Papier
Gomming
Druktechniek
Drukkleuren
Oplage
Verschijningsvorm

Ontwerp
Drukkerij

Zwerven 
over Texel

4

Oudeschild
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glooiende weggetjes op de Hoge Berg tussen de tuinwallen door, de 
prachtige vergezichten, de bijzondere vegetatie van het kwelderland-
schap de Slufter waar de zee zo naar binnenloopt en de kleiputten 
met water waar de schapen kunnen drinken.”

Feest der herkenning
Op de velrand loopt een grote eilandkaart van Texel onder de 
postzegels door. De geselecteerde foto’s vormen een feest der 
herkenning voor degenen die het eiland al eens bezochten. De 
Slufter in panorama-view, aangevuld met acht andere markante 
Texelse plekken en objecten, waaronder de Hervormde Kerk in Den 
Hoorn, De Hoge Berg (met 15 meter het hoogste punt van Texel) en 
de Zeemanskerk in Oudeschild. Trots wappert de Texelse vlag, met 
als bijschrift Groen-zwart, Texels in het hart – dat voelden ze in 1705 
al. Drie kleine iconen (windsurfer, parachutespringer en fietser) 
symboliseren de toeristische activiteiten op het eiland en vervolma-
ken het geheel. “Bij onze selectie van foto’s hebben we associatief 
gezocht naar afbeeldingen met een verhaal. In het concept dat we 
hebben gekozen, stond de vorm van het eiland centraal. Vandaar 
dat de kaart van Texel zowel op de postzegels als op de velrand 
staat”, aldus Ingmar Birza.

Opvallend detail
Linksonder op de velrand is nog een opvallend detail te zien: een 
windroos die het noorden aanwijst. Carla Birza: “Om de eilandkaart 
op het postzegelvel te laten passen, moesten we deze kantelen. De 
windroos geeft aan hoe Texel eigenlijk op de kaart staat. Bovendien 
is het een aanwijzing voor het bijzondere karakter van Mooi Neder-
land dit jaar, waarbij het noorden centraal staat. Daarom vormt het 
uitgiftejaar 2019 samen met de sorteerhaak een pijl die naar boven 
wijst.”

Kijk voor het bestelnummer van het postzegelvel 
Mooi Nederland 2019: Texel op pagina 20.

Nieuwe uitgiften 5

De Slufter

De noordpunt van Texel met de vuurtoren

Vijf postzegelvellen, vijf uitgiftedata

De serie Mooi Nederland verschijnt al sinds 2005 en zet de culturele rijkdom van steden en dorpen in de schijnwerper. 
Zo verschenen in de afgelopen jaren postzegels over streekdrachten, historische buitenplaatsen, vissersdorpen, 
beek- en rivierdalen en steden met stadspoorten. In 2019 verschijnen na Mooi Nederland 2019: Texel nog vier 
postzegelvellen over de Nederlandse Waddeneilanden: Vlieland (25 februari), Terschelling (25 maart), Ameland 
(23 april) en Schiermonnikoog (20 mei). Op laatstgenoemde datum verschijnt tevens een verzamelvel met postzegels 
van alle vijf de eilanden, als klinkend slot van de serie Mooi Nederland. Achter de schermen werkt PostNL druk aan 
een opvolger, onder de werktitel: Typisch Nederland.
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Het nieuwe postzegelvel toont de wilde kat, de ingekorven 
vleermuis, de wolf, de grijze zeehond, de hermelijn, de 
bunzing, de Europese otter, de vos, de das en het konijn. 

“De wolf, de wilde kat, de das en de otter zijn de hoofdrolspelers. 
Voor deze dieren heb ik close-ups gekozen, terwijl op de andere 
postzegels foto’s van dieren op grotere afstand staan”, verklaart 
ontwerper Frank Janse uit Gouda. In een aparte grafische laag op 
het postzegelvel heeft hij in transparante, monochrome tinten nog 
zeven zoogdiersoorten afgebeeld: de haas, het ree, het everzwijn, 
de egel, de rode eekhoorn, de bosmuis en de wezel. 

Zintuiglijk 
Net als bij de eerste serie Beleef de natuur uit 2018, ook van de hand 
van Janse, laat hij zich leiden door het zintuiglijke van natuurbe-
leving. “De stinkende geur van de bunzing, het gladde gevoel van 
de zeehond, het fenomenale gezichtsvermogen van de wilde kat. 
Vervolgens heb ik uit duizenden beelden de meest intense gekozen. 
Altijd in winterse omstandigheden, want de postzegels komen op 
2 januari uit.” De wolf was zijn eerste keuze. “Natuurlijk vanwege de 
discussies erover. Maar ook omdat de wolf het wildste zoogdier is in 
Nederland, al wandelt hij maar sporadisch ons land in. Ik was met-
een verkocht toen ik de foto zag met de indringende wolfsogen.” 

Oneindig schuiven
De foto’s zijn door verschillende fotografen gemaakt, maar op 
het postzegelvel is dat niet merkbaar. Janse: “Door oneindig veel 
schuiven, vergroten, verkleinen en uitsneden maken heb ik de 
dieren naar elkaar toegetrokken. Ik wilde dat je niet direct ziet waar 
de een begint en de ander eindigt. Zo veranderen de snorharen 
van de otter in de sprietjes in de omgeving van de vos. Imiteert het 
bevroren gras onder de hermelijn de stekels van de egel. En gaat de 
besneeuwde grond onder het konijn langzaam over in de kop van 
de wezel.”

Onderlinge relatie 
Met uitzondering van de grijze zeehond kunnen de afgebeelde 
zoogdieren elkaar volgens Janse allemaal in het echt tegenkomen. 
“Bij de plaatsing van de foto’s op het vel speelt de onderlinge relatie 
een belangrijke rol. Kijk maar naar hoe het linkeroog van de ree over 
het rechteroog van de wolf valt: de een houdt de ander goed in de 
gaten. Het konijn heeft zich van de das afgekeerd, maar je voelt dat 
zij zich van elkaars aanwezigheid bewust zijn. De haas loopt over het 
oor van de wilde kat heen, want hij weet dat hij gehoord wordt. En 
veel dieren kijken gebiologeerd naar de springende muis.”

Kijk voor het bestelnummer van het postzegelvel 
Beleef de natuur – zoogdieren op pagina 21.

Warmbloedig
en herkenbaar
Zoogdieren zijn er in alle soorten en maten, in vrijwel elk deel van de wereld. Het postzegelvel 
Beleef de natuur – zoogdieren laat een miniselectie zien van de ruim 5.000 die er op deze 
aardbol en specifiek in Nederland rondlopen. Zeventien wonderen der natuur.

TECHNISCHE GEGEVENS 
30 x 40 mm
170 x 122 mm
normaal met fosforopdruk
zelfklevend
offset
cyaan, magenta, geel en zwart
315.000 vellen
vel van 10 postzegels in
10 verschillende ontwerpen
Frank Janse, Gouda
Joh. Enschedé Security Print, Haarlem

Postzegelformaat
Velformaat
Papier
Gomming 
Druktechniek 
Drukkleuren
Oplage
Verschijningsvorm

Ontwerp 
Drukkerij 

2 JANUARI 2019
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Westlands
Mooiste
Klaas Keijzer

Wat hebben aardbeien, oranje 
paprika’s en chrysanten met elkaar 
gemeen? “Ze behoren tot de 
mooiste producten die het West-
land voortbrengt”, vertelt Klaas 
Keijzer (72), voorzitter van Post-
zegelvereniging Monster. Hun serie 
persoonlijke postzegels over de 
glastuinbouw gaat de hele wereld 
over.

Hoe is het idee ontstaan?
“De eerste foto kregen we van de directeur van
Themapark De Westlandse Druif, toen we daar 
in 2009 ons 55-jarig jubileum vierden. Ik heb me 
binnen de vereniging nog de blaren op de tong 
moeten praten om de eerste honderd vellen voor
440 euro te mogen kopen. Het was onverwacht 
een enorm succes, we moesten meteen post-
zegels bijbestellen. En toen bedrijven Westlands 
Mooiste gingen gebruiken voor hun kerst- en 
nieuwjaarspost voor relaties, kwamen er aan-
vragen uit de hele wereld.”

Wat is er sindsdien gebeurd?
“Inmiddels hebben we elf producten geëerd met 
een postzegel. We proberen de 62 karakters van 
de postzegelrand steeds optimaal te benutten 
voor het promoten van de Westlandse onder-
nemingen door bedrijf en product te vermelden. 
Eén heeft zelfs een koninklijk tintje: de kwekers 
van de oranje paprika bieden elk jaar het eerste 
doosje aan het Koninklijk Huis aan. En wij doen 
daar dan een velletje met oranje paprika-post-
zegels bij. Dan krijg ik een brief van de Oranjes 
dat het heel erg gewaardeerd wordt en wensen 
ze ons succes met de Westlandse postzegels. 
Ontzettend leuk.”

Zelf ook een Westland-fanaat?
“Jazeker, ik heb zo’n honderd verschillende 
variaties. Zo is bijvoorbeeld TNT Post veranderd 
in PostNL en is de waarde aangepast van 44 cent 
naar 1. Daarnaast heb ik de nodige proefdruk-
ken met afgekeurde foto’s erop en zelfs een 
misdruk, waarbij de foto over de perforatierand 
heen loopt. Verder uiteraard de Kom in de kas-
postzegels, die we vorig jaar samen met PostNL 
hebben uitgebracht. En binnenkort zetten we 
alle postzegels over naar het nieuwe kader voor 
de persoonlijke postzegel, dus het eind is nog 
niet in zicht!”

Wilt u ook met uw postzegelverzameling in deze rubriek? Stuur een e-mail naar collect@postnl.nl



8

Herkenbaar voor jong en oud 

De magie van
december

WAT IS VOOR JOU DE MAGIE VAN DEZE 
FEESTMAAND?
“Vooral dat mensen al heel lang op dezelf-
de manier kerst vieren. Dat associeer ik met 
kou buiten, warmte en gezelligheid in de 
huizen en het samenzijn van mensen. Die 
nostalgie vormt een belangrijke basis voor 
mijn ontwerp. Daarom heb ik onderwerpen 
afgebeeld die vroeger en nu spelen, zoals 
de twee schaatsers en het stelletje dat 
gearmd naar het vuurwerk kijkt. Heel her-
kenbare beelden, waarvan ik hoop dat ze 
mensen zullen aanspreken. Daarbij gebruik 
ik typische decemberkleuren. De ijsblauwe 
achtergrond symboliseert de koelte van 
de buitentemperatuur in deze maand, het 

rood, groen en goud de warmte binnen. 
Het variëren van de verhouding blauw-wit 
in de achtergrond vermindert het gevoel 
van herhaling.”

KERST IS VAAK GEÏLLUSTREERD, WAT IS 
JOUW PERSOONLIJKE TOUCH?
“Ik heb me laten inspireren door oude 
kinderboeken. Die kennen vanwege de 
oude druktechniek maar een beperkt 
aantal kleuren. Ontzettend mooi en tegelijk 
ook een uitdaging voor mezelf. Verder wilde 
ik geen rechttoe rechtaan beelden, maar 
een eigen sfeer. Vandaar de Nederlandse 
huisjes: ik ben in Amsterdam geboren en 
dit zou bijna mijn straat kunnen zijn. Zo’n 

kersttrui heb ik zelf ook in de kast liggen 
en die luipaardkerstbal heb ik ooit ergens 
gezien. Ook de persoonlijke decemberze-
gels heb ik voor jong en oud zo herkenbaar 
mogelijk gemaakt. Een kaars in het midden 
en allerlei andere vertrouwde elementen 
eromheen.”

WELKE WERKWIJZE HANTEER JE BIJ HET 
ONTWERPEN?
“Ik ga altijd meteen schetsen. Bij dit project 
begon ik met een aantal lijntekeningen 
in zwart-wit van wat klassieke beelden, 
zoals een kerstboom, een vredesduif en 
cadeaus. Aan de hand van die schetsen 
heb ik samen met PostNL de onderwer-
pen bepaald. Vervolgens maakte ik een 
compositie van beelden die mooi bij elkaar 
staan. Na het schetsen kies ik op gevoel 
het kleurenpalet. Ik gebruik nooit hele felle 
kleuren, maar kleuren met een filter erover, 
wat ik ‘vintage’ noem. Die meng ik met de 
hand. Daarnaast vind ik het belangrijk dat 
de textuur zichtbaar blijft, daarom werk ik 
met handgeschilderde aquarellen. Die voeg 
ik op de computer samen met de zwart-wit 
schetsen en dan maak ik de illustraties 
digitaal af. De handgeschreven typografie 
versterkt die persoonlijke uitstraling en 
past goed bij het persoonlijke van decem-
berpost. De letters zijn overal net niet recht, 
daar houd ik van.”

5 NOVEMBER 2018

De jonge Amsterdamse illustrator Sanny van Loon is onder meer bekend van haar vrolijke en 
kleurrijke werk voor Flow Magazine. Voor het ontwerp van de decemberzegels en de uitgifte 
‘De sfeer van december’ – een vel met ingevulde persoonlijke decemberzegels – steekt ze 
bekende kerstsymbolen in een eigentijds maar niet minder warm jasje.
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Kijk voor het bestelnummer van van het postzegelvel 
De sfeer van december op pagina 20. 
Kijk voor het bestelnummer van de decemberzegels op pagina 19.

30 x 40 mm
170 x 122 mm
normaal met rode fosforopdruk
zelfklevend
offset
cyaan, magenta, geel en zwart
64.000 vellen
vel van 10 postzegels in 10 gelijke ontwerpen
Sanny van Loon, Amsterdam 
Martin Majoor, Arnhem
Joh. Enschedé Security Print, Haarlem

26,5 x 29 mm
144 x 151 mm
normaal met rode fosforopdruk
zelfklevend
offset
cyaan, magenta, geel en zwart
3.800.000 vellen
vel van 20 postzegels in 10 verschillende ontwerpen
Sanny van Loon, Amsterdam 
Joh. Enschedé Security Print, Haarlem

TECHNISCHE GEGEVENS DE SFEER VAN DECEMBER

TECHNISCHE GEGEVENS DECEMBERZEGELS

Postzegelformaat
Velformaat
Papier
Gomming
Druktechniek
Drukkleuren
Oplage
Verschijningsvorm
Ontwerp
Ontwerp kader
Drukkerij

Postzegelformaat
Velformaat
Papier
Gomming
Druktechniek
Drukkleuren
Oplage
Verschijningsvorm
Ontwerp
Drukkerij

TWEE VERGELIJKBARE OPDRACHTEN, 
ZOEK DE TIEN VERSCHILLEN...
“Waar de decemberzegels voor mij echte 
kerstzegels zijn, vertegenwoordigen de 
persoonlijke decemberzegels meer het 
algemene wintergevoel. Daarom heb ik in 
de illustraties het groen eruit gehaald en 
vervangen door turquoiseblauw voor een 
echt winters sfeerbeeld. Een ander verschil 
is natuurlijk dat het postzegelvel tien gelijke
postzegels heeft, van een wat groter formaat. 
Daardoor kon ik wat meer onderwerpen 
combineren, zoals de warme chocolade-
melk en de kerstverlichting, aangevuld met 
wat kitsch en glitter. Door die herhaling 
ontstaat een patroon in het geheel, bijna 
alsof het cadeaupapier is. Het grappige was 
nog dat Martin Majoor, de ontwerper van 

het nieuwe kader, en ik toevallig dezelfde 
warmrode tinten hebben gekozen voor de 
persoonlijke decemberzegels.”

HOE KIJK JE TERUG OP DIT PROJECT?
Dit is zonder meer een van de grootste op-
drachten die ik tot nu toe heb gedaan. Echt 
een gaaf project: dé decemberzegels, iets 
wat alle Nederlanders onder ogen gaan 
krijgen. Ontzettend spannend en een hele 
grote eer. Het fijne was dat ik van PostNL 
de ruimte kreeg om het in mijn eigen stijl 
te doen. Ik ben dan ook heel blij met het 
eindresultaat. En ik blijf deze winter thuis 
voor het moment dat ze 
uitkomen!”
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Beurspostzegels

Eindejaarsbeurs 2018 
UITGIFTEDATUM: 27 DECEMBER Op 27 en 28 
december wordt wederom de Eindejaarsbeurs 
gehouden in Barneveld. Tijdens dit evenement 
verschijnen, zoals u van ons gewend bent, twee 
vellen beurspostzegels. Op de eerste van deze 
winterse postzegelvellen staan drie watervogels: 
de Indische loopeend, de tamme gans en de zwaan. 
Op het tweede postzegelvel staan drie hoenders: 
de pauw, de parelhoen en de kalkoen. Net als de 
afbeelding op de achtergrond, die doorloopt over 
beide postzegelvellen, zijn de foto’s van de vogels 
genomen in een besneeuwde omgeving. 
Prijs per postzegelvel: € 3,- 
Kijk voor de bestelnummers op pagina 25. 

Postset

Rijksmuseum van
Oudheden - wapenuitrusting
UITGIFTEDATUM: 19 NOVEMBER Dit jaar verschijnen er vier postsets in 
samenwerking met het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. De vierde en 
dus laatste postset laat bijzondere objecten uit de collectie van het museum 
zien rond het thema wapenuitrustingen. Als eerste is afgebeeld een verguld 
zilveren Romeinse ruiterhelm, afkomstig uit de 3e eeuw n. Chr., gevonden in 
Noord- Brabant. In het midden staat een afbeelding van een Grieks kuras met 
helm, gemodelleerd naar het menselijk lichaam, gedateerd rond 400 tot 300 v. 
Chr., gevonden in Zuid-Italië. Rechts op het postzegelvel zien we het beroemde 
bronzen zwaard van Ommerschans, een van de zes zeldzame ‘reuzenzwaarden’, 
gevonden in de buurt van Ommen en ongeveer 3500 jaar oud.
Prijs € 4,95
Kijk voor het bestelnummer op pagina 25.

Postzegelvel

Jaar van de hond/Jaar van het varken
UITGIFTEDATUM: 5 NOVEMBER Volgens de Chinese kalender was het afgelopen jaar 
het Jaar van de Hond. Op 5 februari begint het Chinese nieuwe jaar: het Jaar van het 
Varken. Mensen die in 2019 worden geboren zijn volgens de Chinese astrologie onder 
andere communicatief, populair onder hun vrienden, met een sterk besef van tijd. 
Op het postzegelvel Jaar van de Hond/Jaar van het Varken zijn beide dieren afgebeeld. 
PostNL geeft volgend jaar tevens een postzegelvel uit met twee postzegels van het 
Jaar van het Varken. 
Prijs: € 3,- per postzegelvel.
Kijk voor het bestelnummer op pagina 24.
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Gratis
bij 

abonnement

Persoonlijke producten

Serie postzegelvellen

De Fabeltjeskrant
UITGIFTEDATUM: 19 NOVEMBER PostNL geeft, in samenwerking met 
Stichting Kinderpostzegels Nederland, een serie uit met aandacht voor 25 
karakters uit de originele versie van het populaire televisieprogramma.

Elk postzegelvel, met daarop vijf portretpostzegels en de laatste editie van 
de Fabeltjeskrant, heeft een karakter uit de Fabeltjeskrant als onderwerp. 
Op het vierde en vijfde postzegelvel staan de portretten van Momfert de 
Mol en Juffrouw Ooievaar.

Elk kwartaal verschijnen er twee nieuwe postzegelvellen. Een postzegelvel 
kost € 6,25 waarvan € 2,10 naar Stichting Kinderpostzegels Nederland gaat. 
Zo helpt u dus ook nog kinderen die extra steun nodig hebben!

Neem nu een abonnement op deze unieke postzegelserie en u krijgt gratis 
het bewaaralbum en het postzegelvel Meneer de Uil cadeau.

Prijs per postzegelvel: € 6,25 - Abonnement: € 50,- per jaar.
Kijk voor de bestelnummers op pagina 24.

Postzegelvellen

Postaumaat
UITGIFTEDATUM: 15 SEPTEMBER/19 NOVEMBER 
De jubilerende postzegelvereniging Postaumaat brengt dit 
jaar vier bijzondere postzegelvellen uit met elk vijf verschil-
lende persoonlijke postzegels. Op de eerste twee post-
zegelvellen staan afbeeldingen van respectievelijk post-
zegelboekjes en rolzegels. Om de postzegels extra feestelijk 
te maken is gebruik gemaakt van het gouden kader van de 
persoonlijke postzegels. In november verschijnen er nog 
twee postzegelvellen met als thema automaatpostzegels 
en postzegelautomaten. Hiermee zijn alle vier de aan-
dachtsgebieden van de vereniging in beeld gebracht.
Prijs per postzegelvel: € 6,50
Kijk voor het bestelnummer op pagina 25.

Beurspostzegels

Filateliebeurs 2019
UITGIFTEDATUM: 26 JANUARI
In 1919 werd de eerste Nederlandse radio-uitzending verzorgd door 
Hans Henricus Schotanus à Steringa Idzerda. De Filateliebeurs 2019 
wordt gehouden in Hilversum. Vanwege de verbondenheid van die stad 
met radio brengt PostNL twee beursvellen uit met als thema 100 jaar 
radio in Nederland. Dit zijn de eerste beursvellen die verschijnen met 
het nieuwe kader voor de persoonlijke postzegels. 
Kijk voor het bestelnummer op pagina 25.
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In tegenstelling tot wat u heeft kunnen lezen
in Collect 97 (Varia, pagina 18) is de postzegel-
automaat door omstandigheden niet aan-
wezig op de Eindejaarsbeurs in Barneveld.

De laatste gelegenheid om gebruik te maken
van de postzegelautomaten is op 26 en
27 januari 2019 tijdens de Filateliebeurs in
Hilversum. Daar zullen de drie, tijdens de pilot, 
ingezette exemplaren aanwezig zijn in de 
beursstand van PostNL.

Kinderpostzegels 2017
wint tweede prijs 
Postzegels met 
Jan, Jans en de kinderen 
bekroond in Europa

UITGIFTEDATUM: 19 NOVEMBER Al een geruime tijd geven diverse 
internationale postbedrijven kerst- en decemberzegels uit. In diverse 
landen kunnen, net als in Nederland, voor een voordelig tarief einde-
jaarswensen worden verstuurd. De uitgiften van Oostenrijk, Duitsland, 
Liechtenstein, Zwitserland, Luxemburg en Nederland van dit jaar zijn 
gebundeld in de verzamelmap Weihnachten Multilaterale 2018. Naast 
17 postzegels vindt u hierin meer (Duitstalige) informatie over de 
postzegels. Daarnaast kunt u lezen over de traditie van het beant-
woorden van brieven die kinderen uit deze landen aan de Kerstman 
(en Sinterklaas) sturen. Prijs: € 16,95

Het velletje kinderpostzegels van 2017 met de tekeningen van 
Jan, Jans en de kinderen is in de prijzen gevallen. Tijdens de 
Grote Prijzen van de Europese Filatelie werd dit eerbetoon aan 
de tekenaar Jan Kruis bekroond met de tweede prijs in de cate-
gorie Jeugdpostzegels. Namens PostNL mocht Arjan Jochems 
de prijs in ontvangst nemen in het stadhuis van Brussel. De prijs 
werd overhandigd door Meline Arakelian, vertegenwoordiger 
van de Nederlandse ambassade in de Belgische hoofdstad. 
Vorig jaar won PostNL met het velletje Kinderpostzegels 2016, 
waarop de Fiep-bus stond, de eerste prijs.

Postzegelautomaat niet 
aanwezig op Eindejaarsbeurs
Laatste kans voor gebruik 
postzegelautomaat
eind januari

Verzamelmap
Multilaterale kerstzegels 2018

Met ingang van 1 januari 2019 hanteert PostNL nieuwe 
tarieven voor het versturen van brieven. Het basistarief voor 
brieven met een bestemming binnen Nederland wordt €0,87 
en voor brieven met een buitenlandse bestemming €1,45.

Wijziging posttarieven
in 2019
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Postaumaat is een actieve postzegelvereniging met ruim tweehonderd leden. 
Leden die vooral interesse hebben voor postzegelboekjes, automaatpostzegels,
persoonlijke postzegels en rolzegels. Het jubileumjaar 2018 was voor de vereni-
ging een vol jaar met vele bijzondere uitgiften en evenementen. Zo was de Post 
& Go postzegelautomaat te gast op de bijeenkomst van 10 maart en werd er 
voor die dag ook een speciaal stempel ontwikkeld. Dit najaar verschijnen er vier 
speciale postzegelvellen met elk vijf postzegels in vijf verschillende ontwerpen. 
Meer informatie over deze postzegels vindt u op pagina 11 van deze Collect.
In Collect 96 heeft u een interview kunnen lezen met een van de oprichters van 
deze postzegelvereniging: Walter de Rooij.

Kort nieuws

Agenda

27 en 28 december 2018
Eindejaarsbeurs 2018
Sinds 1999 wordt deze verzamelaarsbeurs 
in de Veluwehal te Barneveld georganiseerd 
met postzegels, munten en ansichtkaarten. 
De beurs is donderdag geopend van 10:00 tot 
17:00 uur, vrijdag geopend van 10:00 tot 16:00 
uur, de entree bedraagt € 3 per persoon per 
dag. Jeugd tot 17 jaar gratis.
www.eindejaarsbeurs.nl

26 en 27 januari 2019
Filateliebeurs 2019, Hilversum
Ongeveer 100 stands van handelaren en 
verenigingen in de DUDOK-ARENA 
op het Arenapark in Hilversum.
www.filateliebeurs.nl

Aap uit de mouw 
Chimpansee maakt serie
Bedreigde Diersoorten compleet
In de vorige Collect heeft u het al kunnen lezen: de serie postzegelvellen 
over bedreigde diersoorten is compleet. Echter, een postzegelvel heeft u 
nog niet kunnen bekijken of bestellen, het postzegelvel over de chimpan-
see. Ook dit postzegelvel bevat vijf postzegels met waarde Internationaal 
1 en bevat bijzondere foto’s en 
meer informatie over deze 
Afrikaanse mensaap. 
De prijs per postzegelvel is € 7,50 

Bestelnummer 770056

Vanaf 2019 gebruikt PostNL geen plastic meer voor het verpakken van 
abonnementszendingen. Dit besluit is een volgende stap in de aanpassingen 
die PostNL gaandeweg doorvoert om haar producten milieuvriendelijker en 
duurzamer te maken.

Minder plastic verpakkingen 
Abonnementszendingen voortaan 
in papier met FSC keurmerk

Een waargebeurde 
zoektocht 

Zesentwintig jaar nadat een 
unieke Tsjechische postzegel op 
een tentoonstelling is gestolen, 
wordt hij op een veiling in Praag 
te koop aangeboden. De Rotter-
damse schrijver Bram Klein wil 
weten wie de verkoper is, want
die zegel was van zijn overleden 
vader,  en vertrekt naar Praag. 

De gestolen zegel is een verslag 
van een spannende reis die de 
auteur honderd jaar terug in de 
tijd zal voeren. Hij betreedt de 
zonderlinge wereld van post-
zegelverzamelaars, waarin hij 
zijn weg zal moeten vinden om 
achter het ware verhaal van de 
gestolen zegel te komen.

Postaumaat 45 jaar
Jubilerende postzegelvereniging 
brengt bijzondere uitgiften

Bram Klein
De gestolen zegel

256 blz. Prijs: € 16,50
Zonder verzendkosten 
te bestellen bij:
www.uitgeverijdekring.nl/
de-gestolen-zegel
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De mooiste postzegel van 2018

Stem op uw favoriete 
postzegelontwerp

Beleef de natuur – 
reptielen & amfibieën

PostEurop: 
Nederlandse bruggen

Honderd jaar De Ploeg

200 jaar 
Rijksmuseum van Oudheden

Beleef de natuur – 
veldbloemen

Mooi Nederland 2018: 
stadspoorten (verzamelvel)

Verjaardagspostzegels

Fokke & Sukke bestaan 
25 jaar (1993-2018)

Beleef de natuur – 
insecten

1

4

7

2

5

8

3

6

9
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Wat is uw favoriete postzegelvel van 2018? 
Breng nu uw stem uit en maak kans op mooie prijzen. 
Collect verloot onder de inzenders namelijk 
3x Jaarboek Nederlandse Postzegels (waarde € 109,-)
1x Postmap Koninklijke echtparen (waarde € 80,-)
10x Zilveren postzegel Fokke & Sukke (waarde € 29,95)
5x Collectors item Olivier B. Bommel (waarde € 19,95)
10x  Bewaarmap Beleef de natuur 2018 (incl. postzegels)  
(waarde € 33,20)
15 x Postset Rijksmuseum van Oudheden - speelgoed 
(waarde € 4,95)

De Fabeltjeskrant 50 jaar – 
Meneer de Uil

Beleef de natuur – 
paddenstoelen

Mijn groentetuin

Spraakmakend geld – 
de Nederlandse gulden

Kinderpostzegels 2018

De sfeer van december 

Architectuur Nieuwe Bouwen

Dag van de Postzegel 2018

Decemberzegels 2018

STEMMEN GAAT ZO

U kunt op twee manieren uw stem 
uitbrengen. U kunt online stemmen 
op postnl.nl/postzegelverkiezing. 
Of u schrijft het nummer van uw keuze 
op een briefkaart en stuurt deze naar 
PostNL, Postzegelverkiezing 2018, 
t.a.v. Arjan Jochems (14e lz), 
Postbus 30250, 2500 GG  Den Haag. 

U kunt t/m 31 december 2018 stemmen. 

Postzegelverkiezing

10

13

16

11

14

17

12

15

18
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2 JANUARI 2019

Beleef de natuur – zoogdieren

Mooi Nederland Waddeneilanden
- Texel

24 JANUARI 2019

220 jaar postbedrijf

15 FEBRUARI 2019

Rembrandt in het Rijksmuseum

25 FEBRUARI 2019

Beleef de natuur - stinsenplanten

Mooi Nederland Waddeneilanden
- Vlieland

11 MAART 2019

100 jaar luchtvaart

25 MAART 2019

Mooi Nederland Waddeneilanden 
- Terschelling

23 APRIL 2019

PostEurop: vogels in Nederland
Mooi Nederland Waddeneilanden
- Ameland

20 MEI 2019

Mooi Nederland Waddeneilanden
- Schiermonnikoog
Mooi Nederland Waddeneilanden
- verzamelvel
Tuinvogels in Nederland

11 JUNI 2019

Beleef de natuur – vlinders

POSTZEGELUITGIFTE JAARCOLLECTIE 
POSTZEGEL-

VELLEN

PRESTIGE-
BOEKJES

POSTZEGEL-
MAPJES

EERSTEDAG-
ENVELOPPEN

JAARCOLLECTIE 
POSTZEGELS

€ 8,70

€ 1,74

€ 1,74

€ 8,70

€ 2,61

€ 2,90

€ 4,35

€ 8,70

€ 4,35

€ 4,35

€ 4,35

€ 4,35

€ 8,70
€ 4,35

€ 4,35

€ 5,22

€ 12,45

€ 12,45

€ 12,45

€ 12,45

€ 12,45

€ 6,27
€ 4,53

€2,79

€ 4,53

€ 6,27
€ 4,53

€ 3,66

€ 6,85

€ 5,40

€ 6,27

€ 6,27
€ 4,53

€ 7,53
€ 7,53

€ 4,27

€ 4,99

€ 7,53
€ 7,53

€ 5,55

€ 5,71

€ 7,53

€ 8,61

€ 7,53
€ 7,53

Postzegeluitgiften eerste helft 2019*

*  Deze postzegeluitgiften behoren tot het officiële uitgifteprogramma. Alle overige postzegeluitgiften vallen hierbuiten.    
Onder voorbehoud van prijswijzigingen en druk- en schrijffouten.
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Los de kruiswoordpuzzel op en maak kans op een van deze drie:

DAVO Albums

HORIZONTAAL
1 functie 5 kortademig 11 vloeibaar metaal 15 buit 17 plaats in Japan 18 keer 19 Grieks eiland 21 gelijk 23 windrichting (afk.) 25 goedje 
26 verbond 27 geluidsdrager 28 ik (Latijn) 30 rustig 33 dwaas 35 toetje 36 drammer 37 contant geld 39 zet 41 sportartikel 43 ongebogen 
45 in orde 47 geraas 50 gehucht 51 fakkel 53 deksel 55 bijgevolg 56 plaats in Oekraïne 57 land in Afrika 58 lichaamsdeel 59 kloostergemeenschap 
61 voetreis 63 deel van een bed 65 familielid 67 gegrinnik 70 Verenigde Staten 71 kleurstof 73 laagte 74 in gezelschap van 76 drukmachine 
78 honingwijn 80 Duitse zender 82 verbinding 84 deftige oudere dame 86 puree 87 klaar 88 gedroogd gras 90 nadien 92 Bijbeldeel (afk.) 
93 zich wassen 94 leesteken 96 dramatische ruzie 98 vogel 101 een persoon 103 Griekse letter 104 sprookjesfiguur 105 officieel stuk.

VERTICAAL
1 vrouwelijke aap 2 titel (afk.) 3 mannelijk dier 4 bovenlijf 6 uitstaller 7 windrichting (afk.) 8 welpenleidster 9 bolgewas 10 knaagdier 11 tap 12 het vasteland 
13 ezelsgeluid 14 jong mens 16 boom 18 groet 20 zacht buisje 22 programmablad 24 goed 27 ruw en onverbloemd 29 eter 31 werpanker 32 telwoord 
34 bloedvat 35 paardenuitwerpsel 36 innerlijk 38 verheven 40 zangtoon 42 amfibie 44 spotprent 46 rauwkostgerecht 48 dopheide 49 al 51 langzaam 
52 frisdrank 54 pluspunt 55 rivier in Utrecht 60 eetbare knol 62 verstand 63 Keniaanse stad 64 balletrokje 65 windrichting 66 korte mededeling 
68 op deze wijze 69 boerderij 71 coach 72 zure appel 75 boerenplaats 77 loopvogel 79 drek 81 toiletartikel 83 land in Afrika 85 rivier in Frankrijk 86 moeder 
89 lofdicht 91 ontkenning 93 deel van een toga 95 binnenvaartuig 97 inhoudsmaat (afk.) 99 kippenproduct 100 debet (afk.) 102 deel van de Bijbel (afk.).

PUZZELPRIJS
Wij geven drie prachtige DAVO-albums weg. 
Wilt u kans maken? Stuur uw oplossing voor 
20 december naar: PostNL Collect Club, 
Postbus 99170, 4800 NA Breda.

Kruiswoordpuzzel
Breng de letters uit de overeenkomstig 
genummerde hokjes over naar de hokjes in 
de oplossingsbalk. Deze letters vormen de 
oplossing.

Winnaars Collect 97
De oplossing van de Zweedse puzzel in Collect 97 is: zomerzon. Uit de goede inzendingen zijn de volgende vijf winnaars getrokken 
voor een gratis exemplaar van de NVPH catalogus 2019: Dhr/Mevr J. Rothuisen, Rotterdam; Dhr B.J. van der Valk, Elst GLD; Mevr A. Poland, Espel;
Dhr M.J.P. Huijen, Valkenburg LB; Dhr A. Hagenaars, Halsteren.

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10  11 12 13 14

15 16  17  18

 19 20   21 22  
23 24  25   26  27

 28 29  30 31 32  33 34  
35  36  37 38  39 40

 41 42  43 44  45 46  
47 48 49  50  51 52

  53 54   55   
56  57  58

  59 60   61 62   
63 64  65 66  67 68 69

 70  71 72  73  
74 75  76 77  78 79  80 81

82 83  84 85  86

87  88 89   90 91  92

 93   94 95  
96 97  98 99 100  101 102

103  104  105

93 57 36 59 85 50 18 13 21 33 96 71

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10  11 12 13 14

15 16  17  18

 19 20   21 22  
23 24  25   26  27

 28 29  30 31 32  33 34  
35  36  37 38  39 40

 41 42  43 44  45 46  
47 48 49  50  51 52

  53 54   55   
56  57  58

  59 60   61 62   
63 64  65 66  67 68 69

 70  71 72  73  
74 75  76 77  78 79  80 81

82 83  84 85  86

87  88 89   90 91  92

 93   94 95  
96 97  98 99 100  101 102

103  104  105

93 57 36 59 85 50 18 13 21 33 96 71

(1)  Geïllustreerd Verzamelen 
album Nederland deel II 
(2008 t/m 2017)  
t.w.v. € 120,-

(2)  Luxe album 
Nederland  
Velletjes deel III 
(2015-2017) 
t.w.v. € 75,-

(3)  insteekalbum 
met opdruk 
Nederland 
t.w.v. € 35,-
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“Verschillende avonturen van 
Suske en Wiske beginnen 
met een geheimzinnige 

brief, die natuurlijk bezorgd wordt door 
de postbode. En in 1993 verschijnt een 
speciaal album Postzegels verzamelen met 
Suske en Wiske, met een verhaal waarin 
een afgebeelde heks op een (bestaande) 
postzegel tot leven komt”, vertelt Van der 
Made, die als kind al veel strips las. 
“Postbode Fons, die op zijn dagelijkse 
ronde steevast een borreltje drinkt bij pro-
fessor Barabas, raakt samen met de jonge 
helden in een avontuur verzeild.” Door een 
heruitgave van een van de oudste verhalen 
van Willy Vandersteen (de in 1990 over-
leden geestelijk vader van Suske en Wiske) 
raakte de fanclubvoorzitter gefascineerd 
door de verschillende tekenstijlen. “De 

huidige tekenaar en scenarist van de reeks 
gaan met heel veel respect om met het 
erfgoed dat ze in handen hebben gekregen 
en houden Suske en Wiske tegelijkertijd he-
lemaal up-to-date. Heel mooi om te zien.”

Consciëntieus mannetje
De postbode, of ‘facteur’ zoals de Belgen 
zeggen, krijgt van Vandersteen een licht 
komisch uiterlijk aangemeten. In het album 
De windmakers (1959) treedt postbode Pol 
voor het eerst voor het voetlicht: klein van 
gestalte, forse neus, een bovenmaatse pet 
die over zijn ogen valt en een veel te grote 
schoudertas. Het blijkt een consciëntieus 
mannetje, dat zijn taak niet licht opvat. Als 
Lambik in zijn voortuintje aan het schof-
felen is wanneer de postbode hem zijn 
post komt brengen, is een brief persoonlijk 

afgeven geen optie. Brieven horen in de 
brievenbus! Ook een volgende keer, als 
Lambik hem vraagt de brief bij de voordeur 
af te geven omdat het regent, is de plichts-
getrouwe postbode onverbiddelijk: de brief 
gaat wederom in de brievenbus. 

Verre voorvader
Ook blijkt deze postbode een verre voor-
vader te hebben. In het album De kleine 
postruiter uit 1989, een avontuur over de 
ontstaansgeschiedenis van de Belgische 
posterijen, lijkt in eerste instantie geen rol 
voor hem weggelegd. “Maar als je goed 
kijkt naar de Italiaanse edelman Franco 
Bollo, zie je eenzelfde kleine gestalte, forse 
neus en het hoofddeksel ver over de ogen. 
Plus hetzelfde opvliegende karakter. En 
om alle twijfel weg te nemen: francobollo is 
het Italiaanse woord voor postzegel!”, lacht 
Van der Made. De postbode is voor het 
laatst gesignaleerd in het album Sooi en 
Sientje (2015), maar zal ongetwijfeld in de 
toekomst opnieuw van zich laten horen.

De Fameuze Fanclub bestaat sinds 1987 
en is met 1.600 leden de grootste strip-
vereniging in de Lage Landen. 
Meer informatie over lidmaatschap en 
activiteiten op www.fameuzefanclub.nl.

Eerder dit jaar schreef Niels van der Made, voorzitter van 
De Fameuze Fanclub, een artikel getiteld ‘De pensioen-
gerechtigde postbode’ in het fanzine Versus. Hierin belicht 
hij aan de hand van sprekende voorbeelden de eigenzinnige 
figuur van de postbode in de strip Suske en Wiske. 
Een bloemlezing.

De fanatieke
facteur

Lambik en postbode Pol in ‘De windmakers’ (1959)

Postbode in moderne bedrijfskleding
in ‘Sooi en Sientje’ (2015)

Franco Bollo in ‘De kleine postruiter’ (1989)
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SHOP 19

Map Multilaterale kerstzegels
€ 16,95
BESTELNUMMER 780076

Nieuwe uitgiften

Decemberzegels 2018
UITGIFTEDATUM: 5 NOVEMBER

Postzegelvel Decemberzegels 2018
€ 15,60
BESTELNUMMER 381462

Twee postzegelvellen 
Decemberzegels 2018
 + gratis kaarthouder OP=OP
 € 31,20 
BESTELNUMMER 780075

Eerstedagenvelop nr. 779a
Decemberzegels 2018

€ 6,91
BESTELNUMMER 381451

Eerstedagenvelop nr. 779b 
Decemberzegels 2018

€ 6,91
BESTELNUMMER 381452

Postzegemapje nr. 587
 Decemberzegels 2018
€ 8,85
BESTELNUMMER 381481

op=op

Map Multilaterale kerstzegels

BESTELNUMMER 780076

Decemberzegels 2018



20 Nieuwe uitgiften

De sfeer van december
UITGIFTEDATUM: 5 NOVEMBER

Eerstedagenvelop nr. 778 
De sfeer van december

€ 2,61
BESTELNUMMER 384150

Postzegelvel 
De sfeer van december 

(persoonlijke postzegels) 
€ 7,80

BESTELNUMMER 381461

Postzegelmapje nr. 586 
De sfeer van december
€ 4,17
BESTELNUMMER 381480

Postzegelvel Mooi Nederland
Waddeneilanden - Texel
€ 4,35
BESTELNUMMER 390161

Mooi Nederland 2019 - Waddeneilanden
UITGIFTEDATUM: 2 JANUARI

Prestigeboekje nr. 80 Mooi Nederland
 Waddeneilanden - Texel

€ 12,45
BESTELNUMMER 390111



SHOP 21

Postzegelmapje nr. 587 
De sfeer van december
€ 4,17
BESTELNUMMER 381480

Postzegelmapje nr. 588a 
Beleef de natuur – zoogdieren
€ 6,27
BESTELNUMMER 390180

Postzegelmapje nr. 588b
Beleef de natuur – zoogdieren
€ 4,53
BESTELNUMMER 390181

Eerstedagenvelop nr. 780a
Beleef de natuur – zoogdieren

€ 7,53
BESTELNUMMER 390150

Eerstedagenvelop nr. 780b
Beleef de natuur – zoogdieren
€ 7,53
BESTELNUMMER 390151

Beleef de natuur – zoogdieren
UITGIFTEDATUM: 2 JANUARI

Postzegelvel Beleef de natuur – zoogdieren
Zelfklevend
€ 8,70
BESTELNUMMER 390162



Postzegelvel 
Kinderpostzegels 2018 
€ 6,20
BESTELNUMMER 381366

Postzegemapje nr. 583 
Kinderpostzegels 2018
€ 7,25
BESTELNUMMER 381380

Postzegemapje nr. 584 
Dag van de postzegel 2018
 € 4,37 
BESTELNUMMER 381280

Postzegelvel
 Dag van de postzegel 2018
€ 8,30
BESTELNUMMER 381261

Postzegelmapje nr. 585 
Mijn groentetuin
€ 6,03
BESTELNUMMER 381580

Postzegelvel Mijn groentetuin
€ 4,98
BESTELNUMMER 381561

22 Recent verschenen

Prestigeboekje nr.76  
Dag van de postzegel 2018
€ 12,45
BESTELNUMMER 381211

Mijn groentetuin
UITGIFTEDATUM: 19 OKTOBER

Kinderpostzegels 
UITGIFTEDATUM: 8 OKTOBER

Dag van de Postzegel 2018
UITGIFTEDATUM: 19 OKTOBER



Postzegelvel Architectuur 
Nieuwe Bouwen
€8,30
BESTELNUMMER 381061

Postzegemapje nr. 584 
Dag van de postzegel 2018
 € 4,37 
BESTELNUMMER 381280

Postzegelmapje nr. 581 
Architectuur 

Nieuwe Bouwen
€5,20

BESTELNUMMER 381080

Postzegelvel 
Beleef de natuur – paddenstoelen

 Zelfklevend
€ 8,30

BESTELNUMMER 381161

Postzegelmapje nr. 582a 
Beleef de natuur - paddenstoelen
€ 6,03
BESTELNUMMER 381180

Postzegelmapje nr. 582b 
Beleef de natuur - paddenstoelen
€ 4,37
BESTELNUMMER 381181

Postzegelset Beleef de natuur -
paddenstoelen
inclusief klemstroken
Zelfklevend
1 postzegelvel gestempeld en 
1 postzegelvel ongestempeld
€ 14,95
BESTELNUMMER 780008

SHOP 23Recent verschenen

Architectuur Nieuwe Bouwen
UITGIFTEDATUM: 17 SEPTEMBER

Beleef de natuur - paddenstoelen
UITGIFTEDATUM: 17 SEPTEMBER

nieuw



24

Postzegelvel De Fabeltjeskrant
Gerrit de Postduif
 € 6,25
BESTELNUMMER 782554

Postzegelvel De Fabeltjeskrant 
50 jaar - Meneer de Uil

 € 4,15
BESTELNUMMER 782554

Postzegelvel Jaar van de Hond / Jaar van het Varken
€ 3,00
BESTELNUMMER 780024

Postzegelvel De Fabeltjeskrant
Juffrouw Ooievaar

 € 6,25
BESTELNUMMER 782555

Postzegelvel De Fabeltjeskrant
Momfert de Mol

 € 6,25 
BESTELNUMMER 782552

Postzegelvel De Fabeltjeskrant
Jodokus de Marmot
 € 6,25 
BESTELNUMMER 782551

Postzegelvel Make it more fun
 € 8,30

BESTELNUMMER 782584

Postzegelvel Bedreigde zoogdieren: 
chimpansee
€ 7,50
BESTELNUMMER 780008

De Fabeltjeskrant 50 jaar
UITGIFTEDATUM: 19 NOVEMBER

Postzegelvel 
Jaar van de Hond / Jaar van het Varken
UITGIFTEDATUM: 19 NOVEMBER

nieuw

nieuw

nieuw

nieuw

Persoonlijke producten

Postzegelvel Make it more fun
UITGIFTEDATUM: 29 OKTOBER

Postzegelvel bedreigde zoogdieren
UITGIFTEDATUM: 19 NOVEMBER



SHOP 25

Postsets Rijksmuseum van Oudheden

Postzegelvellen Postaumaat

Beurspostzegels

Postset 
200 jaar Rijksmuseum van 
Oudheden - speelgoed
€ 4,95
BESTELNUMMER 780055

Beurspostzegels nr. 2 
Filateliebeurs 2019

€ 3,00
BESTELNUMMER 633806B

Beurspostzegels nr. 10
Eindejaarsbeurs 2018

€ 3,00
BESTELNUMMER 633805B

Postset 
200 jaar Rijksmuseum van 

Oudheden - glaswerk
€ 4,95

BESTELNUMMER 780013

Postset 
200 jaar Rijksmuseum van 

Oudheden - wapenuitrusting
€ 4,95

BESTELNUMMER 780079

Postzegelvel Postaumaat: 
postzegelboekjes
€ 6,50
BESTELNUMMER 782583

Postzegelvel Postaumaat:
rolzegels
€ 6,50
BESTELNUMMER 782582

Postzegelvel Postaumaat:
postzegelautomaten
€ 6,50
BESTELNUMMER 780077

Postzegelvel Postaumaat:
automaatpostzegels
€ 6,50
BESTELNUMMER 780078

Beurspostzegels nr. 1
Filateliebeurs 2019
€ 3,00
BESTELNUMMER 633806A

Beurspostzegels nr. 9
Eindejaarsbeurs 2018
€ 3,00
BESTELNUMMER 633805A

nieuw nieuw

nieuw

nieuw

Postzegelvel bedreigde zoogdieren
UITGIFTEDATUM: 19 NOVEMBER



26 Nederlandse jaarproducten 2018

Jaarcollectie 2018 
Nederlandse Postzegelvellen
€ 96,90
BESTELNUMMER 1800JCV

Jaarboek Nederlandse Postzegels 2018 
inclusief postzegels 
€ 109,00
BESTELNUMMER 1800JBPA

Jaarcollectie 2018 
Nederlandse Postzegels
€ 98,70
BESTELNUMMER 1800JCS

Jaarboek Nederlandse Postzegels 2018 
exclusief postzegels 
€ 25,00
BESTELNUMMER 1800JBPC

Engelstalig
Jaarboek Nederlandse Postzegels 2018
inclusief postzegels 
€ 109,00
BESTELNUMMER 1800JBPB

Jaarcollecties 2018
UITGIFTEDATUM : 5 NOVEMBER

Jaarboek 2018
UITGIFTEDATUM : 5 NOVEMBER

NVPH-catalogus Nederland

NVPH-catalogus Nederland
€ 15,90
BESTELNUMMER 780053

NVPH-catalogus Nederland

NVPH-catalogus Nederland
€ 15,90
BESTELNUMMER 780053



SHOP 27

Bestel deze producten voor 10 december zodat u ze voor 31 december in huis heeft. 

Postzegelvel Mooi Nederland 2017: 
Beek en rivierdalen Drentsche Aa
€ 4,15
BESTELNUMMER 370261

Postzegelvel Mooi Nederland 2017: 
Beek en rivierdalen Reest
€ 4,15
BESTELNUMMER 370262

Postzegelvel Mooi Nederland 2017: 
Beek en rivierdalen Linge
€ 4,15
BESTELNUMMER 370263

Postzegelvel Mooi Nederland 2017: 
Beek en rivierdalen Geul
€ 4,15
BESTELNUMMER 370662

Postzegelvel Mooi Nederland 2017: 
Beek en rivierdalen Dommel
€ 4,15
BESTELNUMMER 370661

Postzegelvel Mooi Nederland 2017: 
Beek en rivierdalen Verzamelvel
€ 4,15
BESTELNUMMER 370663

Postzegelvel
Koning Willem-Alexander 50 jaar

€ 4,98
BESTELNUMMER 370463

Postzegelvel
Voor speciale momenten 

Zelfklevend
€ 8,30

BESTELNUMMER 370362

Postzegelvel
100 jaar De Stijl

€ 8,30
BESTELNUMMER 370361

Laatste kans postzegels 2017

Deze 
postzegels zijn 

niet meer in 
2019 te 

bestellen



28 Laatste kans postzegels 2017

Postzegelvel
Multilaterale Hertogpost 2017
€ 2,23
BESTELNUMMER 371063

Postzegelvel
Viktor & Rolf
€ 8,30
BESTELNUMMER 371162

Postzegelvel
Architectuur wederopbouw
€ 8,30
BESTELNUMMER 371161

Postzegelvel
Dag van de Postzegel 2017
€ 8,30
BESTELNUMMER 371361

Bestel deze producten voor 10 december zodat u ze voor 31 december in huis heeft. 

Postzegelvel
Botanische tuinen in Nederland 

€ 8,30
BESTELNUMMER 370462

Postzegelvel
150 jaar Rode Kruis in Nederland 

€ 4,98
BESTELNUMMER 370664

Postzegelvel
Nederlandse Lekkernijen

€ 8,30
BESTELNUMMER 370761

Postzegelvel
Leven in de Noordzee

€ 8,30
BESTELNUMMER 370862

Postzegelvel
Museum Voorlinden

€ 8,30
BESTELNUMMER 370861

Deze 
postzegels zijn 

niet meer in 
2019 te 

bestellen



SHOP 29Laatste kans 
persoonlijke producten
Bestel deze producten voor 10 december zodat u ze voor 31 december in huis heeft.

Postzegelvel Het pronkstuk van Nederland
€ 3,32

BESTELNUMMER 780016

Postzegelvel Dirk Kuijt-Caribisch Nederland 
€ 20,00

BESTELNUMMER 770095

Postzegelvel KiKa 
€ 5,00

BESTELNUMMER 371362

Postzegelvel Haan en Hond 
€ 3,00

BESTELNUMMER 770089

Postzegelvel Jaar van de Hond 
€ 3,00

BESTELNUMMER 770094

Postzegelvel Vogels - Lente
€ 8,30
BESTELNUMMER 370264

Postzegelvel Vogels - Zomer 
€ 8,30
BESTELNUMMER 370561

Postzegelvel Vogels - Herfst 
€ 8,30
BESTELNUMMER 371261

Postzegelvel Vogels - Winter 
€ 8,30
BESTELNUMMER 760112

nog slechts
enkele

exemplaren

Deze 
postzegels zijn 

niet meer in 
2019 te 

bestellen



30 Laatste kans 
persoonlijke producten

Postzegelvel Go Dutch Peter Riezebos: 
Frans Hals
€ 4,00
BESTELNUMMER 770097

Postzegelvel Go Dutch Peter Riezebos: 
Joost van den Vondel
€ 4,00
BESTELNUMMER 770098

Postzegelvel Go Dutch Peter Riezebos: 
Baruch Spinoza
€ 4,00
BESTELNUMMER 770099

Postzegelvel Go Dutch Peter Riezebos: 
Michiel de Ruyter
€ 4,00
BESTELNUMMER 770096

Bewaarmap Go Dutch Peter Riezebos
Bevat 4 postzegelvellen Peter Riezebos
€ 16,00
BESTELNUMMER 780017

Speciale map Kastelen
€ 14,95

BESTELNUMMER 770033
 

Postzegelset Anton Pieck 
€ 10,95

BESTELNUMMER 770087

Kaartenset Toffe peren
€ 9,95

BESTELNUMMER 772513

Kaartenset Fine-apples
€ 9,95

BESTELNUMMER 772512

nog slechts
enkele

exemplaren

Deze 
postzegels zijn 

niet meer in 
2019 te 

bestellen

Bestel deze producten voor 10 december zodat u ze voor 31 december in huis heeft. 



31Assortiment

JAARPRODUCTEN 2018
Jaarcollectie Nederlandse Postzegels 2018
Jaarcollectie Nederlandse Postzegelvellen 2018
Jaarboek Nederlandse Postzegels 2018 (incl. Postzegels) 
Jaarboek Nederlandse Postzegels 2018 (Engels en incl. 
Postzegels) 
Jaarboek Nederlandse Postzegels 2018 (excl. Postzegels) 
NVPH catalogus Nederland

POSTZEGELS 2018
Beleef de natuur - reptielen & amfibieen ZELFKLEVEND
Mooi Nederland 2018: stadspoorten Vianen
Mooi Nederland 2018: stadspoorten Bergen op Zoom
Mooi Nederland 2018: stadspoorten Hattem
200 jaar Rijksmuseum van Oudheden
Verjaardagspostzegels
PostEurop: Nederlandse bruggen
Beleef de natuur - veldbloemen ZELFKLEVEND
Fokke & Sukke bestaan 25 jaar GEGOMD
Fokke & Sukke bestaan 25 jaar ZELFKLEVEND
Fokke & Sukke bestaan 25 jaar Intertnationaal GEGOMD
Honderd jaar De Ploeg
Mooi Nederland 2018: stadspoorten Zierikzee
Mooi Nederland 2018: stadspoorten Culemborg
Mooi Nederland 2018: stadspoorten verzamelvel
Beleef de natuur - insecten ZELFKLEVEND
De Fabeltjeskrant 50 jaar - Meneer de Uil
Spraakmakend geld - de Nederlandse gulden
Architectuur Nieuwe Bouwen
Postzegelvel Beleef de natuur - paddenstoelen 
ZELFKLEVEND
Kinderpostzegels 2018
Dag van de postzegel 2018
Mijn groentetuin
Decemberzegels 2018 ZELFKLEVEND
De sfeer van december ZELFKLEVEND

GESTEMPELDE POSTZEGELVELLEN 2018
GESTEMPELD Beleef de natuur - reptielen & amfibieen 
ZELFKLEVEND
GESTEMPELD Mooi Nederland 2018: stadspoorten Vianen
GESTEMPELD Mooi Nederland 2018: stadspoorten
      Bergen op Zoom
GESTEMPELD Mooi Nederland 2018: stadspoorten Hattem
GESTEMPELD 200 jaar Rijksmuseum van Oudheden
GESTEMPELD Verjaardagspostzegels
GESTEMPELD PostEurop: Nederlandse bruggen
GESTEMPELD Beleef de natuur - veldbloemen 
ZELFKLEVEND
GESTEMPELD Fokke & Sukke bestaan 25 jaar GEGOMD
GESTEMPELD Fokke & Sukke bestaan 25 jaar ZELFKLEVEND
GESTEMPELD Fokke & Sukke bestaan 25 jaar Internationaal 
GEGOMD
GESTEMPELD Honderd jaar De Ploeg
GESTEMPELD Mooi Nederland 2018: stadspoorten  
      Zierikzee
GESTEMPELD Mooi Nederland 2018: stadspoorten  
     Culemborg
GESTEMPELD Mooi Nederland 2018: stadspoorten
      verzamelvel
GESTEMPELD Beleef de natuur - insecten ZELFKLEVEND
GESTEMPELD De Fabeltjeskrant 50 jaar - Meneer de Uil
GESTEMPELD Spraakmakend geld - de Nederlandse gulden
GESTEMPELD Architectuur Nieuwe Bouwen
GESTEMPELD Postzegelvel Beleef de natuur - 
     paddenstoelen ZELFKLEVEND
GESTEMPELD Kinderpostzegels 2018
GESTEMPELD Dag van de postzegel 2018
GESTEMPELD Mijn groentetuin
GESTEMPELD Decemberzegels 2018
GESTEMPELD  De sfeer van december

BESTELNR 
1800JCS
1800JCV
1800JBPA

1800JBPB
1800JBPC
780053

380161
380361
380362
380363
380662
380262
380661
380261
380561
380563
380562
380765
380761
380762
380763
380862
380962
380961
381061

381161
381366
381261
381561
381462
381461

380161Y
380361Y

380362Y
380363Y
380662Y
380262Y
380661Y

380261Y
380561Y
380563Y

380562Y
380765Y

380761Y

380762Y

380763Y
380862Y
380962Y
380961Y
381061Y

381161Y
381366Y
381261Y
381561Y
381462Y
381461Y

BESTELNR
346701
346702
346703
350364
351162
344301
344302
360361
782576
782577
782578

782575

720042
730144
730145
730143

380180
380181
380280
380681
380682
380680
380281
380282
380580
380781
380782
380780
380880
380881
380980
380981
380982
381080
381180
381181
381380
381280
381580
381452
381480

380611
380711
380712
380911
381211

380150
380151
380250
380651
380652
380650
380251
380252
380550
380751
380752
380750
380850
380851

PRIJS 
98,70
96,90

109,00

109,00
25,50
15,90

 8,30
 4,15
 4,15
 4,15
 8,30
 4,98
 8,40
 8,30
 8,30
 8,30
 7,00
 8,30
4,15
 4,15
 4,15
 8,30
 4,15
 8,30
 8,30

 
8,30
 6,20
 8,30
 4,98

 15,60
7,80

8,30 
4,15

 
4,15
 4,15
 8,30
 4,98
 8,40

 
8,30
 8,30
8,30

 
7,00

 8,30

 4,15

 4,15

4,15
 8,30
 4,15
 8,30
 8,30

 8,30
 6,20
 8,30
 4,98

 15,60
7,80

PRIJS 
8,30

 70,00
€ 7,00
 41,50 

8,30
166,00
166,00

41,50
 8,30
8,30
 7,00

 
3,89

 0,20
1,00
0,50

 0,30

6,03
 4,37
 6,03
 5,20
 5,20
 6,65
 6,03
 4,37
 4,11
 6,03
 4,37
 5,20
 6,03
 4,37
 6,03
 4,37
 4,37
 5,20
 6,03
 4,37
 7,25
 4,37
 6,03
 8,85
4,17

12,45
12,45
12,45
 12,45
12,45

7,23 
7,23

 8,26
 8,26
 6,19
 5,54
 7,23
 7,23
 4,83
 8,26
 6,19
 7,23
7,23
 7,23

€
€
€

€
€
€

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

€
€
€
€
€
€

€
€

€
€
€
€
€

€
€
€

€
€

€

€

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€ 
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€

€
€
€
€

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

€ 
€
€ 
€
€

€ 
€
€ 
€
€
€
€
€ 
€
€ 
€
€
€
€ 

BASISASSORTIMENT ZELFKLEVEND
Nederland 1 Iconen (postzegelvel van 10
Nederland 1 Iconen Internationaal (postzegelvel van 50)
Nederland 1 Iconen Internationaal (postzegelvel van 5)
Geboorte 2015 (postzegelvel van 50)
Liefde 2018 (postzegelvel van 10)
Zakenpostzegels waarde 1 op rol (200 stuks)
Zakenpostzegels waarde 2 op rol (100 stuks)
Zakenpostzegels waarde 1 op vel (postzegelvel van 50)
Koning Willem-Alexander 2018 Internationaal
Koning Willem-Alexander 2018 Nederland 1
Koning Willem-Alexander 2018 Nederland 2
Set van 3 gestanste postzegels koning Willem-Alexander 
2018: Nederland 1, Nederland 2, Internationaal

BIJPLAKZEGELS
Bijplakzegel 10 x 0,02 Diepdruk 
Bijplakzegel 10 x 0,10 Offset
Bijplakzegel 10 x 0,05 Offset
Bijplakzegel 10 x 0,03 Offset

POSTZEGELMAPJES 2018
nr. 570a Beleef de natuur - reptielen & amfibieen
nr. 570b Beleef de natuur - reptielen & amfibieen
nr. 571 Verjaardagspostzegels
nr. 572a 200 jaar Rijksmuseum van Oudheden
nr. 572b 200 jaar Rijksmuseum van Oudheden
nr. 573 PostEurop: Nederlandse bruggen
nr. 574a Beleef de natuur - veldbloemen
nr. 574b Beleef de natuur - veldbloemen
nr. 575 Fokke & Sukke bestaan 25 jaar
nr. 576a Honderd jaar De Ploeg
nr. 576b Honderd jaar De Ploeg
nr. 577 Mooi Nederland 2018: stadspoorten
nr. 578a Beleef de natuur - insecten
nr. 578b Beleef de natuur - insecten
nr. 579a Spraakmakend geld - de Nederlandse gulden
nr. 579b Spraakmakend geld - de Nederlandse gulden
nr. 580 De Fabeltjeskrant 50 jaar - Meneer de Uil
nr. 581 Architectuur Nieuwe Bouwen
nr. 582a Beleef de natuur - paddenstoelen
nr. 582b Beleef de natuur - paddenstoelen
nr. 583 Kinderpostzegels 2018
nr. 584 Dag van de postzegel 2018
nr. 585 Mijn groentetuin
nr. 586 Decemberzegels 2018
nr. 587 De sfeer van december

PRESTIGEBOEKJES 2018
nr. 74 200 jaar Rijksmuseum van Oudheden
nr. 76 Honderd jaar De Ploeg
nr. 77 Mooi Nederland 2018
nr. 78 Spraakmakend geld - de Nederlandse gulden
nr. 79 Dag van de postzegel 2018

EERSTEDAGENVELOPPEN 2018
nr 762a Beleef de natuur - reptielen & amfibieen
nr. 762b Beleef de natuur - reptielen & amfibieen
nr. 763 Verjaardagspostzegels
nr. 764a 200 jaar Rijksmuseum van Oudheden
nr. 764b 200 jaar Rijksmuseum van Oudheden
nr. 765 PostEurop: Nederlandse bruggen
nr. 766a Beleef de natuur - veldbloemen
nr. 766b Beleef de natuur - veldbloemen
nr. 767 Fokke & Sukke bestaan 25 jaar
nr. 768a Honderd jaar De Ploeg
nr. 768b Honderd jaar De Ploeg
nr. 769 Mooi Nederland 2018 - Stadspoorten
nr. 770a Beleef de natuur - insecten
nr. 770b Beleef de natuur - insecten

NEDERLAND

Let op: producten hebben na 31 december een hogere prijs 
door tariefswijziging. Bestel dus voor 10 december! 



COLOFON
Collect en Collectwereld is een gezamenlijke uitgave van 
Koninklijke Post NL BV en Nordfrim Groep

REDACTIE COLLECT
17e etage, Postbus 30250, 2500 GG Den Haag

ADRESWIJZIGINGEN, BESTELLINGEN EN CORRESPONDENTIE
PostNL Collect Club, Postbus 99170, 4800 NA Breda
Telefoon: 088 86 89 900, Internet: www.postnl.nl/collect

UITGEVER
Koninklijke PostNL BV en Nordfrim Groep
Redactie, vormgeving en productie Collect: Birza Design, Deventer
Redactie, vormgeving en productie Collectwereld: Nordfrim Groep

AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE
Carla Birza, Ingmar Birza, Ben Nienhuis (BWC Pictures), Wilma Schreiber 
(Schreib). Kruiswoordpuzzel: © Sanders puzzelboeken

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.

Collect wordt vier keer gratis toegezonden. Hierna krijgt u de magazines
gratis toegestuurd bij bestellingen boven de € 25,00 per jaar.

ZO BESTELT U UIT COLLECT:
• via de online winkel op www.postnl.nl/collect
• met de bestelkaart van Collect;
•   telefonisch, onze Klantenservice is bereikbaar op werkdagen van  

8.00 - 17.00 uur op 088 - 868 99 00
•   Collect Club-winkel, Vlietlaan 44C, Bussum, tel: 035 - 631 52 48

GELDIGHEID
Aanbiedingen in Collect 98 blijven geldig tot de volgende Collect 
verschijnt, tenzij anders vermeld. Echter: op=op. Reageer dus snel 
op onze aanbiedingen. Alle genoemde prijzen en gegevens zijn onder 
voorbehoud van zet- en drukfouten en tariefswijzigingen.
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BESTELNR
780009
780010
780011
780012

633801A
633801B

633803A

633803B

633803C
633804A
633804B
633804C
633805A
633805B

633806A
633806B

770031
782550

770085
780053

870076

nr. 771a Spraakmakend geld - de Nederlandse gulden
nr. 771b Spraakmakend geld - de Nederlandse gulden
nr. 772 De Fabeltjeskrant 50 jaar - Meneer de Uil
nr. 773 Architectuur Nieuwe Bouwen
nr. 774a Beleef de natuur - paddenstoelen
nr. 774b Beleef de natuur - paddenstoelen
nr. 775 Kinderpostzegels 2018
nr. 776 Dag van de postzegel 2018
nr. 777 Mijn groentetuin
nr. 778 De sfeer van december 
nr. 779a Decemberzegels 2018
nr. 779b Decemberzegels 2018

PERSOONLIJKE PRODUCTEN
Postzegelvel Bedreigde zoogdieren: Hirola
Postzegelvel Bedreigde zoogdieren: bruine slingeraap
Postzegelvel Bedreigde zoogdieren: rode panda
Postzegelvel Bedreigde zoogdieren: jachtluipaard
Postzegelvel Bedreigde zoogdieren: grote 
oceaannoordkaper
Postzegelvel Bedreigde zoogdieren: Bengaalse tijger
Postzegelvel Bedreigde zoogdieren: brilbeer
Postzegelvel Bedreigde zoogdieren: berggorilla
Postzegelvel Bedreigde zoogdieren: reuzepanda
Postzegelvel Bedreigde zoogdieren: savanneolifant
Postzegelvel Bedreigde zoogdieren: blauwe vinvis
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BOEKEN
Boek Beleef de natuur - reptielen & amfibieen
Boek Beleef de natuur - veldboemen
Boek Beleef de natuur - insecten
Boek Beleef de natuur - paddenstoelen

BEURSPOSTZEGELS 2018
Beurspostzegels nr. 1 Filateliebeurs 2018 Hilversum
Beurspostzegels nr. 2 Filateliebeurs 2018 Hilversum
Beurspostzegels nr. 3 
Internationale briefmarken-messe Essen 2018
Beurspostzegels nr. 4 
Internationale briefmarken-messe Essen 2018
Beurspostzegels nr. 5 
Internationale briefmarken-messe Essen 2018
Beurspostzegels nr. 6 Postex 2018
Beurspostzegels nr. 7 Postex 2018
Beurspostzegels nr. 8 Postex 2018
Beurspostzegels nr. 9 Eindejaarsbeurs 2018
Beurspostzegels nr. 10 Eindejaarsbeurs 2018

BEURSPOSTZEGELS 2019
Beurspostzegels nr. 1 Filateliebeurs 2019
Beurspostzegels nr. 2 Filateliebeurs 2019

BEWAARALBUMS
Bewaaralbum Bedreigde zoogdieren 
Bewaaralbum De Fabeltjeskrant 

NVPH-CATALOGUS
NVPH-catalogus 2018 (hardcover)
NVPH-catalogus Nederland

OVERIG
Map Multilaterale kerstzegels 2018

Let op: producten hebben na 31 december een hogere prijs 
door tariefswijziging. Bestel dus voor 10 december! 


