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Prachtige cadeaus
Speciaal voor Collect-lezers

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

Gratis zilveren 
postzegel 75 jaar 
Vrede & Vrijheid
bij uw bestelling vanaf € 75,-*

Deze prachtige nieuwe postset met 
watervogels uit de serie Beleef de 
natuur krijgt u cadeau bij uw bestelling 
vanaf € 15, - uit deze Collect. De set is 
ontworpen door illustrator Michelle 
Dujardin en bestaat uit een ongestempeld 
postzegelvel en 3 unieke kaarten.

De zilveren postzegel 75 jaar Vrede & Vrijheid  
herdenkt de bevrijding van Nederland op  
5 mei 1945. U ontvangt uw cadeau in een 
fraaie passe-partoutomslag. 

op=op

op=op

PROFITEER NU VAN 
DEZE CADEAUS EN 
BESTEL SNEL! 
*Uit Collect 103 kunt u online, 
telefonisch of schriftelijk bestellen. 
Bij uw bestelling vanaf € 15,-  
ontvangt u de postset watervogels 
cadeau. Als u vóór 25 juli voor € 75,-  
of meer bestelt, krijgt u ook de 
zilveren postzegel 75 jaar Vrede & 
Vrijheid geheel gratis. U ontvangt 
deze cadeaus alleen bij uw eerste 
bestelling uit Collect 103.

Let op: deze actie 
loopt tot 25 juli 2020
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OUDE POSTROUTES 
Oude postroutes komen tot leven in een prachtig nieuw postzegelvel 
en een verrassende fietsroute in de voetsporen van de postkoets

NIEUWE UITGIFTEN
Typisch Nederlands - tompouce en bitterballen
Beleef de natuur - kustvogels
Postset watervogels
75 jaar vrijheid
Voor elk moment
 
PROFIEL 
Interview met Edwin van Praet, ontwerper van de eerste reeks 
postzegelvellen in de serie Typisch Nederlands

KORT NIEUWS
Corona, nieuws en service

PERSOONLIJKE PRODUCTEN
75 jaar Vrede & Vrijheid
Rien Poortvliet: 3 nieuwe postzegelvellen
De Fabeltjeskrant: Droes de Beer en Zoef de Haas
Treinen & trajecten: Flying Scotsman en The Ghan   

VARIA
Sorteerhaak spil in sorteerproces

COLLECTCLUB
Collect Club Nieuwsbrief

MIJN POSTZEGEL EN IK
Maxim van Ooijen reist het hele land door om zijn postzegels af te 
laten stempelen in PostNL-punten in alle provincies

PUZZEL
Los de Zweedse puzzel op en maak kans op twee vrijkaarten voor 
het Nationaal Rijtuigmuseum in Leek

POSTZEGELUITGIFTEN 2e HELFT 2020

SHOP

ASSORTIMENT

VOLGENDE KEER IN COLLECT* O.A: 
Fietspostzegels, Beleef de natuur – bos- &  

heidevogels, Caleidoscoop
*COLLECT VERSCHIJNT IN DE WEEK VAN 7 SEPTEMBER 2020

nr. 103
zomer 2020

Verzamelaars actiever dan ooit
Terwijl ik dit voorwoord schrijf, is ons land volop in de 
greep van het coronavirus. Artsen en verpleegkundigen 
vechten onvermoeibaar voor hun patiënten, de economie 
heeft het zwaar en de meesten van ons komen zo weinig 
mogelijk buiten. 

En toch. Ondanks alle nare berichten biedt dat vele 
thuiszitten ook een lichtpuntje. Als postzegelverzamelaars 
hebben we nu tijd en gelegenheid om onze heerlijke 
hobby weer eens goed op te pakken. Veel verzamelaars 
benutten hun ‘huisarrest’ om hun verzameling bij te 
werken. Bij PostNL merken we dat aan de enorme drukte 
in de Collect Club-webshop. 

Velen van u lieten zich daarbij inspireren door de uitgifte-
nieuwtjes in de Collect Club Nieuwsbrief. Uit de vele blije 
reacties en honderden extra bestellingen blijkt dat u deze 
nieuwsservice zeer op prijs stelt. Krijgt u de nieuwsbrief 
nog niet automatisch in uw mailbox? Meldt u zich dan snel 
aan. Op pagina 17 leest u hoe u dat doet.

Intussen leest u uiteraard ook de nieuwe Collect om uw 
verzameling up to date te houden. Ik wijs u bijvoorbeeld 
graag op het artikel over het heel bijzondere postzegelvel 
Voor elk moment, met kleurige icoontjes die bij elkaar elke 
emotie vertegenwoordigen. U plakt daarmee altijd een 
postzegel met de emotie die past bij de gelegenheid. Ook 
heel interessant: het verhaal over de sorteerhaak, u weet 
wel dat L-vormige symbooltje op elke postzegel. Na lezing 
weet u precies waarom dat piepkleine haakje zo enorm 
belangrijk is in het postsorteerproces.

Ik wens u veel leesplezier toe. En vooral ook: veel sterkte in 
deze moeilijke tijd! 

Stephan van den Eijnden
DIRECTEUR COMMERCIE MAIL NEDERLAND
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‘Snel, snel, snel, supersnel’
Tot de opkomst van de spoorwegen in de 19e eeuw waren de meeste 
belangrijke postroutes in handen van de steenrijke Duitse familie 
Von Thurn und Taxis. Onder het motto ‘snel, snel, snel, supersnel’ 
rolde het familiebedrijf een uitgekiend estafettesysteem uit waarmee 
postiljons en postkoetsen de post zo snel mogelijk door heel Europa 
konden verspreiden. Langs de routes waren wisselstations op vaste 
afstanden om uit te rusten, paarden te verwisselen en de post af te 
geven en mee te nemen.

Twee belangrijke postknooppunten
De postkoets achterna is geïnspireerd op twee oude postroutes die 
elkaar kruisten bij Achel en Hamont in België. Beide dorpjes waren 
tot de komst van de trein in 1866 belangrijke postknooppunten: 
Achel voor postkoetsen en Hamont voor de postiljons. Deze twee 
werelden waren strikt gescheiden. Brieven mochten alleen door 
 beëdigde postiljons te paard of te voet worden bezorgd. De postkoets 
vervoerde uitsluitend passagiers en pakketten.

4

Postzegelvel en fietsroute brengen oude postroutes tot leven

De postkoets achterna
11 MEI 2020

De post werd vroeger verspreid over een fijnmazig netwerk van vaste postroutes door heel Europa. 
Met het postzegelvel Oude postroutes brengt PostNL dit opmerkelijk efficiënte bezorgsysteem 
in herinnering. Voor wie de postromantiek van toen zelf ook eens wil ervaren, is er de speciale 
fietsroute ‘De postkoets achterna’ door de Groote Heide onder Eindhoven. Harriët Bernts en 
José van Miltenburg stippelden de route uit.

Op de heide ervaar je hoe zwaar  
en eenzaam zo’n tocht was.  
Foto: Vere Maagdenberg
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Harriët Bernts uit Eindhoven en José van Miltenburg uit Kamerik 
stelden de route in 2014 samen, op basis van het onderzoek naar 
oude postroutes van de Heemkundige kring De Goede Stede uit 
Hamont-Achel. Het tweetal werkt als plattelandsontwikkelaars bij 
Centrum van Landbouw en Milieu. De 100 km lange route voert 
langs 12 interessante plekken. Op enkele van die stops stonden 
vroeger posthuizen, de haltes voor de postkoetsen en postiljons. 
Over elke stop staat in de routebeschrijving uitgebreide informatie.

Vast in zand of modder
Vooral op de Groote Heide ervaar je hoe zwaar en eenzaam een 
tocht door het toen onherbergzame heide- en moerasgebied was, 
vertelt Harriët. “Op zo’n mul zandpad reed de postkoets hooguit 
stapvoets en de houten wielen reden zich vaak vast. De postiljons 
te paard waren sneller. Als de beken buiten hun oevers traden, 
maakten ze gebruik van de bruggetjes bij de watermolens, zoals die 
bij Valkenswaard.” De oorspronkelijke routes over de heide waren 
niet meer te traceren. De tocht doet daarom vooral interessante 
plekken in de omgeving aan waar nog wél sporen van de postkoets-
tijd zichtbaar zijn. 

Over de loopbrug van de postiljons
Opstappen kan overal op de route. Bijvoorbeeld bij het inmiddels 
verdwenen Posthuys in Eindhoven. De oude Venbergse watermolen 
in Valkenswaard is dan de eerste belangrijke stop. De watermolen 
ziet er nog net zo uit als vroeger. “Over de loopbrug bij de watermolen 
staken de postiljons het riviertje over. Dichter bij de postwereld van 
toen kun je niet komen.” 

Volgende halte: Achelse Kluis, een voormalige abdij bij de grens. In 
België voert de route onder meer langs het oude postkoetsknoop-
punt Achel, een middeleeuwse boerderij die vroeger dienst deed 
als pleisterplaats, en enkele grenspalen uit de 17e en 19e eeuw. 
Via de grensovergang bij Budel leidt de route de fietser door oude 
landschappen terug naar Eindhoven, waaronder het moerasgebied 

bij Soerendonk , de uitgestrekte heide bij Strijp en het Leenderbos. 
Onderweg is het volgens Harriët goed uitblazen bij de voormalige 
posthut ‘Hut van Mie Pils’, een populair boscafé vlakbij Aalst. “Heel 
leuk. Moet je echt doen!”

Genoeg tijd om alles te bekijken
Nog een tip van Harriët: “Als je start bij de Achelse Kluis, rijd je 
meteen door het heidelandschap. Het leukste is om de route in drie 
dagen af te leggen. Je hebt dan genoeg tijd om alles op je gemak te 
bekijken. Er zijn onderweg voldoende overnachtingsplaatsen.” 

De digitale routebeschrijving met knooppuntenkaart, foto’s en 
informatie kunt u gratis verkrijgen op visitbrabant.nl/routes of bij 
Harriët Bernts. E-mail: hmdbernts@gmail.com. 

Prijs per postzegelvel: € 9,-. 
KIJK VOOR HET BESTELNUMMER OP PAGINA 24.

Nieuwe uitgiften 5

36 x 25 mm
108 x 150 mm
normaal met fosforopdruk
gegomd 
offset
zwart, PMS 072 blauw, PMS 871 goud en fosfor
60.000 vellen
vel van 6 postzegels in 2 verschillende ontwerpen
studio026, Arnhem
Koninklijke Joh. Enschedé B.V., Haarlem

TECHNISCHE GEGEVENS
Postzegelformaat
Velformaat
Papier
Gomming
Druktechniek
Drukkleuren
Oplage
Verschijningsvorm
Ontwerp
Drukkerij

Harriët Bernts bij de  
watermolen in Valkenswaard. 
“Dichter bij de postwereld van 
toen kun je niet komen.”
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Hollandse gebruiken en producten
Typisch Nederlands trapte eerder dit jaar af met postzegelvellen 
over de rookworst, hagelslag en wortelen. De tompouce en bitter-
ballen sluiten deze eerste reeks met oer-Hollandse gerechten af. 
Daarna vervolgt de serie met andere typisch Nederlandse gebruiken 
en producten. Elk postzegelvel telt 6 dezelfde postzegels met 
waarde 1 voor binnenlandse post tot 20 gram.

Tom Thumb, Tom Pouce, Klein Duimpje...
Het tompouce-postzegelvel is een feestelijk eerbetoon aan deze 
zoete Hollandse traktatie. De ‘tompoes’ werd voor het eerst bereid 
in 1845 door een Amsterdamse banketbakker. Hij was geïnspireerd 
door een soortgelijk Frans gebakje, de millefeuille. De naam zou hij 
hebben ontleend aan een kleine Engelse circusartiest: ‘generaal  
Tom Thumb’. Volgens anderen is tompouce afgeleid van Tom Pouce, 
de Franse naam voor Klein Duimpje. 

Hoera, daar heb je de bitterballen!
Geen feestje is compleet zonder Nederlands favoriete borrelhap.  
De hartige ragoutballetjes werden van oudsher gegeten bij een 
stevige borrel, ook wel bittertje genoemd. Volgens traditie eten we 
de snack met een vlagprikkertje en dopen we hem in een toefje 
mosterd voordat we (voorzichtig) toehappen. In Nederland en 
 België zijn we er wég van. Indonesië en Suriname kennen ze ook. 
Maar elders is de bitterbal volstrekt onbekend. 

De zoektocht van Edwin van Praet
De reeks met Hollandse lekkernijen is ontworpen door Total Design. 
Het ontwerp vormt ook de basis voor alle Typisch Nederlands-post-
zegelvellen die nog komen. Na een lange zoektocht kwam grafisch 
ontwerper Edwin van Praet tot een helder ontwerpstramien, met 
daarop een kloeke afbeelding van het gerecht en een rood-wit-
blauwe wimpel als beeldmerk. Over dat boeiende proces vertelt hij 
uitgebreid op pagina 10-11.

Prijs per postzegelvel: € 5,46.De volledige 2020-reeks kost € 27,30, 
inclusief bewaarmap. .

KIJK VOOR DE BESTELNUMMERS OP PAGINA 22.

40 x 30 mm
122 x 170 mm
normaal met fosforopdruk
gegomd
offset
cyaan, magenta, geel en zwart
78.000 vellen
vel van 6 postzegels in 6 gelijke ontwerpen
Edwin van Praet, Total Design, Amsterdam 
Scrambled Media, Amsterdam
Koninklijke Joh. Enschedé B.V., Haarlem

TECHNISCHE GEGEVENS
Postzegelformaat
Velformaat
Papier
Gomming
Druktechniek
Drukkleuren
Oplage
Verschijningsvorm
Ontwerp
Fotografie
Drukkerij

Oók typisch Nederlands: 
tompouce en bitterballen
6 APRIL EN 15 JUNI 2020

Tompoucen en bitterballen zijn echte Nederlandse traktaties. Deze oer-Hollandse  
lekkernijen staan dan ook afgebeeld op twee nieuwe postzegelvellen in de serie Typisch 
 Nederlands. De tompouce kwam uit in april. In juni staan de bitterballen op het menu.
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15 JUNI 2020

9 JUNI 2020

Beleef de natuur - kustvogels

Postset watervogels

Veel vogelsoorten kunnen zich nauwelijks 
staande houden in ons overvolle Nederland. 
Voor PostNL reden om de serie Beleef de 
natuur dit jaar te wijden aan vogels die op 
de Rode Lijsten van broedvogels en door-
trekkers/overwinteraars staan. In juni zijn 
de schijnwerpers gericht op de bedreigde 
kustvogels.

De roofvogels en boerenlandvogels gingen 
de kustvogels eerder dit jaar voor. De bos- 
en heidevogels sluiten de 2020-editie in 
september af. Deze omvat dan in totaal  4 
postzegelvellen met elk 10 fraaie portret-
ten van bedreigde vogelsoorten uit de 
natuurfotobeeldbank Buiten-Beeld. Op de 
postzegels staat de waardeaanduiding 1 
voor post t/m 20 gram binnen Nederland. 
Het ontwerp is van Gouwenaar Frank Janse. 
Hij tekende ook voor de eerdere edities van 
Beleef de natuur.

De Nederlandse kust- en duinstreken zijn 
belangrijke broedgebieden en pleister-
plaatsen voor vogelsoorten die je elders 
niet zult aantreffen. Vaste bezoekers als  
de dwergstern, sneeuwgors, grote 
mantelmeeuw, strandleeuwerik, kluut en 
strandplevier staan allemaal afgebeeld op 
het postzegelvel. Ontwerper en natuurlief-

hebber Frank Janse trakteert de verzame-
laar op zomerse gele, gouden en diepblauwe 
tinten, die mooi contrasteren met het wit, 
zwart en grijs van de vogels.

Prijs per postzegelvel: € 9,10. De volledige 
2020-reeks kost € 36,40, inclusief bewaarmap.

KIJK VOOR HET BESTELNUMMER OP PAGINA 26.

Eveneens in de serie Beleef de natuur verscheen de postset 
watervogels met prachtige illustraties van Michelle Dujardin. 
De set bestaat uit een ongestempeld postzegelvel en 3 unieke 
kaarten.  
Prijs: € 4,95.
KIJK VOOR HET BESTELNUMMER OP PAGINA 30.

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
Koninklijke Joh. Enschedé B.V., Haarlem

TECHNISCHE GEGEVENS
Postzegelformaat
Velformaat
Papier
Gomming
Druktechniek
Drukkleuren
Oplage
Verschijningsvorm
Ontwerp
Drukkerij
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Geboren 
in vrijheid
4 APRIL 2020

75 jaar zonder angst en onderdrukking
Opgroeien in vrijheid. We weten niet beter in ons veilige Nederland. 
Voor veel ouderen die de oorlog wél hebben meegemaakt, liggen 
het geweld, de onderdrukking, de honger en de angst echter nog 
vers in het geheugen. De capitulatie van de Duitsers op 5 mei 1945 
maakte officieel een einde aan die inktzwarte periode. De toen 
herwonnen vrijheid koesteren we nu alweer 75 jaar. 

Idee en ontwerp: Gijs van den Berg
Het postzegelvel 75 jaar vrijheid toont ons op subtiele en ontroerende 
wijze hoeveel generaties al zonder angst en onderdrukking kunnen 
leven in ons land en hoe zuinig we moeten zijn op die situatie.  
Het idee en ontwerp kwamen uit het brein van Gijs van den Berg, 
creative director van KesselsKramer. Dit bekende Amsterdamse 
reclamebureau bedenkt sinds 2016 de campagnes van het Comité 
4 en 5 mei. De foto’s zijn gemaakt door Bert Teunissen.

75 verhalen over oorlog en vrede
Voor de campagne zijn 75 mensen gefotografeerd en geïnterviewd, 
voor elk jaar sinds de oorlog één. Jan van der Linden en Yvette 
Hartman-Mercier zijn de twee uitersten op de tijdlijn en sieren 
daarom het postzegelvel. Samen met de andere geportretteerden 
staan de twee ook in het boek dat ter gelegenheid van 75 jaar vrijheid 
verschijnt. 

Vrijheid is niet vanzelfsprekend
Met de postzegels en het boek wil Van den Berg vooral ook de jongere 
generaties ervan doordringen dat hun vrijheid niet vanzelfsprekend is 

en dat ze die moeten beschermen en doorgeven. Van den Berg:   
“In de campagne tijdens de Maand van de vrijheid vragen we 
daarvoor aandacht met verhalen van mensen die in vrijheid leven in 
Nederland. Indrukwekkende verhalen van indrukwekkende mensen 
met een relatie met oorlog en vrede.”

*Het artikel is geschreven vóór 5 mei.

Prijs per postzegelvel (6 postzegels): € 5,46. 

KIJK VOOR HET BESTELNUMMER OP PAGINA 23.

Op 5 mei van dit jaar leefden we op de kop 
af 75 jaar in vrijheid. Bij dit gedenkwaardige 
feit staat PostNL stil met een postzegelvel 
vol subtiele symboliek. De postzegels tonen 
prachtige portretten van Jan van der Linden 
en de zwangere Yvette Hartman-Mercier. 
Jan werd geboren op Bevrijdingsdag 1945. 
Yvette was uitgerekend op 5 mei 2020,  
exact 75 jaar later.*

25 x 36 mm
75 x 144 mm
true white met fosforopdruk
gegomd
offset
cyaan, magenta, geel, zwart, Reflex Blue en PMS 032
82.000 vellen
vel van 6 postzegels in 2 verschillende ontwerpen
Gijs van den Berg van KesselsKramer, Amsterdam 
Bert Teunissen, Amsterdam
Koninklijke Joh. Enschedé B.V., Haarlem

TECHNISCHE GEGEVENS
Postzegelformaat
Velformaat
Papier
Gomming
Druktechniek
Drukkleuren
Oplage
Verschijningsvorm
Ontwerp
Fotografie
Drukkerij
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Een postzegel  
voor elk moment 
11 MEI 2020

Troosten, feliciteren, sorry zeggen...
Het nieuwe postzegelvel brengt de gelegenheidspostzegel helemaal 
in lijn met de beeldtaal van sociale media. Stel, u wilt een familielid 
of bekende per post feliciteren, troosten, opbeuren, sorry zeggen, 
of gewoon iets liefs of leuks vertellen: u schrijft uw brief of kaart, 
plakt de bijpassende postzegel erop en de geadresseerde ziet 
meteen de achterliggende emotie.

Sympathieke genderneutrale gezichtjes
Voor elk moment is de opvolger van de serie Gelegenheidspostzegels 
uit 2017. Het postzegelvel bevat 6 verschillende postzegels met 
waardeaanduiding 1 voor post t/m 20 gram. Ze tonen sympathieke, 
genderneutrale gezichtjes die in passende pastelkleuren en 
gezichtsuitdrukkingen de stemming en boodschap uitdrukken: 
gefeliciteerd, denk aan je, goed gedaan, sorry, veel liefs en zo 
grappig. Er is een postzegel voor elke gelegenheid.
 
Sprankelende helderheid
Ontwerpers Marga Scholma en Haico Beukers van ontwerpbureau 
Beukers Scholma in Haarlem hebben lang en goed nagedacht over 
kleurgebruik, vormen en mate van abstractie. Scholma: “In al ons 
werk staan altijd twee uitgangspunten centraal: houd het simpel 
en zorg voor een sprankelende helderheid. Beperk je tot één ding. 
Want twee is al snel te veel.”

Emotie spat van postzegel af
Na lang broeden koos het tweetal voor maximale abstractie.  
De illustraties staan heel groot op de postzegel tegen een witte 
achtergrond. Hierdoor spat de emotie bijna van de postzegel af.  
“Ze spreken helemaal voor zich. Daarom hebben we de beschrijving 
van de emotie ook niet op postzegel zelf gezet, maar op de tab. 
Verzenders kunnen de postzegels dus ook gebruiken als ze niet 
letterlijk aansluiten op de boodschap die ze willen overbrengen.”

Prijs per postzegelvel (6 postzegels): € 5,46. 
KIJK VOOR HET BESTELNUMMER OP PAGINA 25.

Emoji’s en smileys. Goede kans dat u dit 
soort icoontjes zelf gebruikt in uw e-mails en 
berichten op Facebook of WhatsApp. En nu 
kan dat voortaan ook op uw brieven en kaarten. 
Met een olijke, opbeurende of droevige post-
zegel uit de serie Voor elk moment. 

Nieuwe uitgiften

36 x 25 mm
144 x 75 mm
normaal met fosforopdruk
gegomd
offset
cyaan, magenta, geel en zwart
108.000 vellen
vel van 6 postzegels in 6 verschillende  
ontwerpen
Beukers Scholma, Haarlem
Koninklijke Joh. Enschedé B.V., Haarlem

TECHNISCHE GEGEVENS
Postzegelformaat
Velformaat
Papier
Gomming
Druktechniek
Drukkleuren
Oplage
Verschijningsvorm

Ontwerp
Drukkerij
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Edwin van Praet ontwierp de eerste serie Typisch Nederlands 

‘Postzegel als kleinste 
placemat ter wereld’

Waaraan moet een goed ontwerp voldoen?
“Ik ben een echte Wim Crouwel-adept, een van onze allergrootste 
ontwerpers, die vorig jaar helaas is overleden. Al op de Academie 
voor Beeldende Kunsten St. Joost in Breda was hij een icoon voor mij. 
Ik wilde in zijn voetsporen treden. In 2003 kreeg ik die kans toen ik 
als senior designer en later als creative director aan de slag kon bij 
Total Design. Dat bureau had Wim in 1963 opgericht, samen met 
Friso Kramer, Benno Wissing, Paul Schwarz en Dick Schwarz.”  

“Wim was een uitgesproken ‘grid-denker’ en een liefhebber van 
moderne Zwitserse typografie. Hij werkte altijd vanuit de inhoud  
en zocht daarin de essentie. Zowel in het ontwerp als in een geniaal 
grid: de onderliggende vormprincipes van het ontwerp. Dit grid 
vormde altijd de basis voor de vorm. Dat maakte Wim Crouwel zo 
goed. En zo werken we bij Total Design nog steeds.”

Wat dacht je toen je de opdracht kreeg voor 
Typisch Nederlands?
“Ik was natuurlijk zeer vereerd. Ik trad daarmee in de voetsporen  
van grote voorgangers als Wim Crouwel met zijn legendarische 
cijferzegels (1976) en en Frans Lieshout met zijn prachtige 
Decemberpostzegels van 1988 en het drieluik met heel bijzondere 
postzegelvellen dat hij als voorontwerp had gemaakt.” 

Een postzegelserie ontwerpen stond altijd hoog op de wensenlijst van Edwin van Praet (49), 
creative director van Total Design in Amsterdam. In 2019 was het zover: hij mocht aan de slag 
voor de jubileumpostzegels 100 jaar luchtvaart. En een jaar later was het opnieuw raak: nu voor 
de nieuwe serie Typisch Nederlands. In dit artikel vertelt Edwin over zijn idool Wim Crouwel, 
zijn visie en aanpak. Én over welke rookworst het mooiste plaatje maakt...

“Als je de zes postzegels uitscheurt 
en rond het gerecht legt, 

zit je bijna letterlijk aan tafel!”

“Bij de geur van de 
erwtensoep, rookworst 
en bitterballen liep het 
water mij in de mond.” 
Foto: Luca Roman 



Profiel

Postzegels ontwerpen stond sowieso hoog op mijn wensenlijst, 
omdat je dan met je ontwerp iedereen kunt bereiken. Dat maakt het 
heel speciaal. In 2019 vroeg PostNL Total Design voor de jubileum-
postzegels 100 jaar luchtvaart. En in 2019 kregen we het verzoek 
om ook deze nieuwe serie te ontwerpen. Om te beginnen met 
typisch Nederlandse gerechten.”

Hoe ben je te werk gegaan?
“De opdracht hebben we bij Total Design met een heel team 
opgepakt. Een belangrijke voorwaarde was dat de ontwerprincipes 
voor de gerechtenpostzegels ook als basis dienen voor alle 
toekomstige edities van Typisch Nederlands. De uitdaging was dus 
zowel een herkenbaar element als de passende vormprincipes te 
bedenken die straks op elke postzegel goed tot hun recht komen. 
Ongeacht of dat nu een foto is, een illustratie of een collage. Met 
ons iconische rood-wit-blauwe wimpeltje is dat uitstekend gelukt.”

Hoe kwamen jullie tot de keuze van  
de gerechten?
“Na lang wikken en wegen en alternatieven zoeken viel de keuze  
op echt traditionele Nederlandse gerechten, omdat die het beste 
passen bij het thema. De meeste gerechten heb ik zelf aangedragen. 
Als kind was ik bijvoorbeeld dol op hagelslag. En wat is een 
Nederlands feestje zonder bitterballen? Tompoucen, ook heel 
typisch Nederlands. Ik ben er gék op. Net als oranje wortelen uit 
Nederland. Die gaan de hele wereld over. En stamppot met 
rookworst is natuurlijk het ultieme nationale gerecht. Het geheel is 

een afgewogen combinatie van vlees, vegetarisch (de bitterbal op 
de foto is vegetarisch) en groente, zoet en hartig.” 

Wat is de gedachte achter het ontwerp?
“We kwamen op een lumineus idee: op elke postzegel tonen we het 
product, bijvoorbeeld de rookworst, als een icoon op een bord met 
mes en vork ernaast. Zo wordt de postzegel een soort placemat; de 
kleinste placemat ter wereld. Hoe geweldig is dat! En op het vel 
naast de postzegels tonen we het bijbehorende gerecht, in dit geval 
een kop erwtensoep op een serveerplank met een rookworst in 
plakjes en twee bruine boterhammen. Als je de zes postzegels 
uitscheurt en rond het gerecht op het vel legt, zit je bijna letterlijk 
aan tafel!”

Wat vond je het leukste van het project?
“Dat was zonder meer de fotosessie. Hiervoor hadden we Scrambled 
Media gevraagd. Dat bureau weet precies hoe je voeding prachtig in 
beeld brengt zonder trucjes en kunstmatig gerommel. Alles puur 
natuur. Voor de rookworst hebben we zo’n beetje alle merken 
getest. Die van de HEMA bleek nét even wat mooier rond dan de 
andere. Dus die werd het. Het rook heerlijk in de studio die dag. Bij 
de geur van de erwtensoep, rookworst en bitterballen liep het water 
mij in de mond. En na afloop hebben we alles dan ook keurig netjes 
opgegeten.”

Meer over de serie Typisch Nederlands leest u in Collect 102 en op 
pagina 6 in dit nummer. 
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Coronacrisis raakt ook verzamelaar 

Ook de postzegelverzamelaar merkt de gevolgen van de overheidsmaatregelen in verband 
met het coronavirus. Leveringen lopen vertragingen op, uitgiften worden uitgesteld en 
geplande beurzen gingen niet door. Tegelijkertijd lijkt de verzamelaar actiever met zijn hobby 
bezig te zijn dan ooit.

PostNL doet haar uiterste best om de gevolgen van de coronacrisis 
zo beperkt mogelijk te houden, zodat u ook in deze verwarrende 
periode uw verzameling up to date kunt houden. We zetten de 
belangrijkste effecten op een rij.

Vertragingen in productie en levering
De productie en levering van de zilveren postzegel Rien Poortvliet 
en de gouden postzegel Anne Frank waren vertraagd. De productie 
van de afgeleide producten (eerstedagenveloppen, postzegelmap-
jes en prestigeboekjes) en persoonlijke postzegels verliep gelukkig 
wel volgens planning. Hetzelfde gold voor de uitlevering van abon-
nementen.

Helaas kon PostNL door de coronamaatregelen tijdelijk geen  
extra mensen inzetten bij de klantenservice om de gebruikelijke 
piekdrukte in de verzendperiode van Collect 102 op te vangen.  
Als u contact opnam, moest u soms wat langer geduld hebben 
voordat u een medewerker aan de lijn kreeg. 

Uitgifte rouwzegel uitgesteld
De uitgiftedatum van de rouwpostzegel waarde 2 is verzet naar  
2 november, omdat de perskeuring van PostNL bij drukkerij Walsall 
in Engeland niet kon doorgaan. Bij de herdruk van enkele bestaande 
postzegels, waaronder Liefde en Willem-Alexander, is niet aan de 
pers gekeurd. PostNL vertrouwt hierbij op het vakmanschap van  
de drukker. 

Postzegelbeurzen verzet naar 2021
Door de maatregelen gingen enkele populaire postzegelbeurzen 
niet door. Hertogpost is verzet naar 18-20 maart 2021. Het beurs-
thema ‘Herwonnen vrijheid’ blijft hetzelfde. De speciale beurspost-
zegels heeft PostNL helaas moeten vernietigen. Gelukkig waren de 
beurszegels voor de eveneens afgelaste Internationale Briefmarken-
Messe in Essen nog niet gedrukt. Deze beurs vindt nu plaats op 
6-9 mei 2021. Het thema ‘75 jaar Verenigde Naties’ vervalt. Ook de 
beurs Postex in Apeldoorn (16-17 oktober) vervalt. Hopelijk gaat  
de Eindejaarsbeurs in Barneveld (28-29 december) nog wel door dit 
jaar. Dit alles heeft tot gevolg dat we dit jaar waarschijnlijk maar één 
uitgifte hebben van de beurspostzegels.

Ook de Nationale postzegeltentoonstelling, de USCA-jubileum-
tentoonstelling, de Spungen-expositie en –lezingen en het  
KNFB-Jo Toussaint Toernooi zijn verzet naar 2021. 

Verzamelaar actiever dan ooit
Hoewel het verenigingsleven nagenoeg ‘plat’ ligt, lijkt de verzamelaar 
actiever dan ooit. Velen zitten thuis lekker te postzegelen, zo blijkt. 
De Collect Club en webshop verwerken veel meer bestellingen dan 
gebruikelijk. Over nieuwe uitgiften worden verzamelaars tijdig op 
de hoogte gehouden via de Collect Club Nieuwsbrief. We krijgen 
hierop veel blije reacties. Verzamelaars stellen deze nieuwsservice 
kennelijk zeer op prijs.  

Ook post-crossers laten zich niet onbetuigd. Zij sturen massaal 
kaarten rond om mensen overal ter wereld een hart onder de riem 
te steken. 
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Bij ruim 130.000 eenzame ouderen lag in april een leuke leesverrassing op de deur-
mat. De ene helft ontving de Libelle, de andere helft de Margriet. Een cadeautje van 
PostNL, in samenwerking met uitgeverij Sanoma, seniorenorganisatie KBO-PCOB 
en wenskaartenbedrijf Greetz. 

De actie was een welkome afleiding voor al die ouderen die door het coronavirus 
niet naar buiten konden en geen bezoek ontvingen. Sanoma leverde de tijdschrif-
ten, KBO-PCOB de adressen en Greetz het begeleidende kaartje. PostNL bezorgde 
de magazines kosteloos bij de ouderen thuis.

De nationale postbedrijven in zes landen geven gezamenlijk een unieke bewaarmap uit.  
De postzegeluitgiften ‘Oude Postroutes’ van Nederland, Duitsland, Luxemburg, Zwitserland, 
Oostenrijk en Liechtenstein zijn hierin gebundeld. Oude Postroutes is het jaarthema van 
PostEurop. In deze organisatie werken alle Europese nationale postbedrijven samen. Naast 
de 10 postzegels bevat de map ook uitgebreide (Duitstalige) informatie over deze postzegels.
Meer over de Oude Postroutes leest u op pagina 4-5.
KIJK VOOR HET BESTELNUMMER OP PAGINA 24. DE PRIJS IS €19,95.

Leuk leescadeau  
voor 130.000 eenzame ouderen

Unieke bewaarmap 
Multilaterale Oude Postroutes 2020

Alle producten die in het magazine 
Collect (mét artikelnummer!) 
vermeld staan, zijn direct leverbaar, 
zolang de voorraad strekt. U hoeft 
dus niet te wachten tot een product 
beschikbaar is. Reserveren of vooruit 
bestellen van artikelen die nog 
niet zijn verschenen is helaas niet 
meer mogelijk. Met deze beperking 
ontzien we het milieu, omdat er nu 
minder bezorgritten en verpakkingen 
nodig zijn.

Alle producten 
uit Collect  
direct leverbaar
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UITGIFTEDATUM: 11 MEI 2020 75 jaar Vrede & Vrijheid is de nieuwste 
aanwinst in de gouden postzegelserie Einde van de Tweede Wereld-
oorlog. De postzegel herdenkt de bevrijding van Nederland op 5 mei 
1945. Eerder verschenen postzegels over Anne Frank en Operatie 
Market Garden. In augustus sluit de serie af met een terugblik op de 
bevrijding van het toenmalige Nederlands-Indië. 

Elke postzegel uit de 4-delige serie is gemaakt van 24-karaats goud. 
Prijs: € 50,- per stuk. Als abonnee krijgt u twee cadeaus: een luxe 
 bewaarbox en bij de uitgifte van de gouden postzegel 75 jaar Vrede 
& Vrijheid dezelfde postzegel in echt zilver. 

BESTELNUMMERS: ZIE PAGINA 29. 

UITGIFTEDATUM: 9 JUNI 2020 De begenadigde schilder en illustrator 
Rien Poortvliet (1932-1995) bracht met zijn rake, ontroerende teke-
ningen miljoenen lezers in vervoering. De postzegelvelserie ‘25 jaar 
herinneringen aan Rien Poortvliet’ betuigt eer aan deze meesterlijke 
tekenaar-verteller. 

Op 9 juni verschenen 3 nieuwe postzegelvellen: Het brieschend 
paard, De wereld van de kabouter en Langs het tuinpad van mijn 
vaderen. Ons Koningshuis, Jong Wild en Te hooi en te gras kwamen 
eerder dit jaar uit. Elk vel bevat 3 verschillende postzegels. De collectie 
telt straks 36 unieke postzegels. Prijs per vel: € 3,-. De zilveren post-
zegel met twee reeënkopjes kost € 25,-.  

BESTELNUMMERS: ZIE PAGINA 30 EN 31. 

Gouden postzegels

Gouden postzegel  
herdenkt bevrijding 

Postzegelserie

Nieuwe herinneringen aan Rien Poortvliet 
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Serie postzegelvellen Treinen & Trajecten 

Flying Scotsman en The Ghan

Serie postzegelvellen 50 jaar De Fabeltjeskrant 

Zoef, zoef!
UITGIFTEDATUM: 9 JUNI 2020 De eeuwig haastige Zoef de Haas (zoef, zoef!) was een van 
de bekendste bewoners van het Grote Dierenbos. Samen met de humeurige Droes de Beer 
heeft hij nu een eigen postzegelvel in de serie 50 jaar De Fabeltjeskrant.

Elk kwartaal komen er 2 nieuwe postzegelvellen uit met hoofdrolspelers uit het 
legendarische kinderprogramma dat destijds elke dag zo’n 2 miljoen kijkers trok. 
Een postzegelvel telt 5 portretpostzegels plus de laatste editie van de krant.

Mooi bewaaralbum bij abonnement
De serie bestaat uit 25 postzegelvellen. De prijs per vel is € 6,65, inclusief 
verzendkosten. Daarvan wordt € 2,10 gedoneerd aan de Stichting Kinderpostzegels 
Nederland. Met uw aankoop steunt u dus kinderen die extra hulp nodig hebben. 
Als u een abonnement neemt, ontvangt u er ook een mooi bewaaralbum en het 
postzegelvel Meneer de Uil bij cadeau. Een abonnement kost € 53,20 per jaar, 
onder voorbehoud van tariefsverhogingen.

BESTELNUMMERS: ZIE PAGINA 33. 

UITGIFTEDATUM: 9 JUNI 2020 De serie Treinen & Trajecten is 2 nieuwe postzegelvellen
rijker: Flying Scotsman en The Ghan. De Flying Scotsman uit 1923 is de beroemdste stoom-
locomotief ter wereld. De geheel gerestaureerde trein wordt nu ingezet voor toeristische 
ritten door Groot-Brittannië. Flying Scotsman is ook de naam voor de treinreis van Londen-
Edinburg. The Ghan voert de reiziger in 4 dagen dwars door Australië, van Darwin in het 
noorden naar Adelaide in het zuiden.

De serie bestaat uit 25 unieke treintrajecten over de hele wereld. Prijs per vel (5 postzegels): 
€ 7,50. Een abonnement kost € 60,- per jaar. U krijgt dan elk kwartaal 2 nieuwe postzegelvellen 
toegestuurd. Bij de eerste levering ontvangt u ook gratis het postzegelvel met de Flevolijn. 
Het prachtige bewaaralbum volgt bij de tweede levering, eveneens kosteloos.
 
BESTELNUMMERS: ZIE PAGINA 32. 
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Sorteerhaak spil in sorteerproces 

De 6 sorteercentra van PostNL verwerken dagelijks miljoenen poststukken. Al die brieven  
en pakjes handmatig controleren op voldoende frankering is ondoenlijk. Gelukkig schiet de 
 moderne technologie te hulp. Geavanceerde scanmachines checken elke postzegel in fracties 
van seconden op echtheid, geldigheid en waarde. In dit fascinerende proces speelt een 
simpel symbooltje een hoofdrol: de sorteerhaak. U weet wel: die kleine ‘L’ op elke postzegel.

3 controlestappen
Jack Lambregts is applicatieconsultant sorteersystemen & herkenners 
bij PostNL. Hij legt uit hoe het proces werkt: “De sorteermachines 
controleren elke postzegel volautomatisch met een visuele check, 
fosforcheck en sorteerhaakcheck. Bij de visuele check wordt de 
postzegel razendsnel gescand en vergeleken met de afbeeldingen 
in de database. Hierin zitten afbeeldingen van alle geldige postzegels. 
Zo weten we of de postzegel geldig is.”

Van grove naar fijne sortering
De fosforcheck stelt de echtheid en de tariefgroep van de postzegel 
vast: normaal tarief of speciale uitgifte (bijvoorbeeld December-
zegels). Deze twee tariefgroepen hebben een eigen fosforkleur in 
het onzichtbare fosforlaagje op elke postzegel die met speciale 
UV-belichting zichtbaar wordt. Na deze eerste splitsing volgt ten 
slotte de fijne sortering in vijf tariefgroepen: waarde 1, waarde 2, 
Decemberzegels, Internationaal (alle buitenlandse bestemmingen) 
en XL-zegel voor zwaardere poststukken. 

Elke tariefgroep heeft eigen haakje
Voor deze laatste sortering scant een camera het ‘sorteerhaakje’ 
op de postzegels. Elke tariefgroep heeft haar eigen haakje, ofwel 
L-vorm (zie afbeelding), die door de scanner wordt herkend. Vervol-
gens worden de brieven en pakjes automatisch naar de betreffende 
sorteerband gevoerd. Poststukken met geldige postzegels zonder 
sorteerhaak worden naar een aparte band gestuurd om daar hand-
matig te worden gecontroleerd en verwerkt. 

Betrouwbaarheid 90 tot 95%
“Het sorteerhaakje werd in 2011 ingevoerd toen we met de 
tariefgroepen zijn gestart. Zeg maar de eentjes en tweetjes op de 
postzegels”, vertelt Jack Lambregts. “Hoewel de haakjes er heel 
simpel uitzien, kunnen we de verhoudingen van de 0,25 mm dikke 

horizontale en verticale lijntjes en de contrasten met de witruimtes 
er omheen heel nauwkeurig vaststellen. Hiervoor gebruiken we 
camera’s met hoge resolutie (200 dots per inch). De betrouwbaar-
heid is zeker 90 tot 95%.” 

Vervalsers krijgen ‘netjes huisbezoek’
Vervalsingen maken in dit geavanceerde proces nauwelijks kans. 
Lambregts: “De meeste kunnen we met onze scanapparatuur 
direct onderscheppen. Ook houdt onze afdeling audit & security 
regelmatig steekproeven. Het moet wel een heel knappe vervalsing 
zijn, willen we hem niet ontmaskeren. En knappe exemplaren zitten 
er soms echt tussen. Afzenders die structureel met vervalsingen 
plakken, krijgen van ons netjes een huisbezoek...”

Vorm Vertikale 
lengte

Horizontale 
lengte

Frankeer-
waarde

2,0 mm 2,0 mm Nederland 1

2,0 mm 4,0 mm Nederland 2

2,0 mm 6,0 mm December

4,0 mm 2,0 mm Internationaal

2,0 mm 3,0 mm XL
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Lees als eerste het laatste postzegelnieuws
Blijf op de hoogte met Collect Club Nieuwsbrief 

Wilt u voortaan geen postzegelnieuwtje missen? Meld u dan 
aan voor de Collect Club Nieuwsbrief. U blijft dan direct op 
de hoogte van nieuwe uitgiften, het laatste postzegelnieuws, 
interessante achtergronden, mooie nieuwe postzegelseries 
en aantrekkelijke acties. 

Meteen op de hoogte van nieuwe uitgiften
De Collect Club Nieuwsbrief is een welkome aanvulling op Collect. 
In het magazine leest u vooral over lopende nieuwe uitgiften en 
 interessante verhalen en achtergronden. De nieuwsbrief praat u 
tussentijds bij over het allerlaatste postzegelnieuws. Zodra een 
nieuwe uitgifte van een postzegel of serie op de agenda staat, 
 verneemt u dat meteen. Zo houdt u de vinger aan de pols en kunt  
u uw favoriete postzegels en series tijdig bestellen.

Voorziet in behoefte aan uitgiftenieuws
De nieuwsbrief voorziet in een grote behoefte bij Collect-lezers  
aan actueel uitgifte-nieuws, zo bleek de afgelopen maanden. Veel 
verzamelaars brachten tijdens het vele thuiszitten hun verzameling 
op orde. Nieuwe uitgiften waarover ze lazen in de nieuwsbrief, 
bestelden ze direct in de webshop. Sommige series waren hierdoor 
in een mum van tijd uitverkocht. Als nieuwsbrieflezer loopt u veel 
minder kans op ‘misgrijpen’.

U zit voortaan bóvenop het postzegelnieuws
Meld u aan en u zit voortaan bóvenop het postzegelnieuws. U hoeft 
hiervoor alleen uw e-mailadres in te vullen op postnl.nl/collectclub. 
Of schrijf u in met de bijgesloten antwoordkaart in deze Collect. 
De nieuwsbrief ontvangt u dan steeds automatisch in uw mailbox. 
PostNL gebruikt uw e-mailadres alleen voor het versturen van de 
nieuwsbrief. Uw privacy is gewaarborgd. 



Bus in, bus uit 
voor een stempel
Maxim van Ooijen 

18 Mijn postzegel & ik

Een envelop in de bus met poststempel 
TAAF, een afgelegen eilandengroep bij 
Antarctica. Veel blijer kun je Maxim van 
Ooijen (52) uit Wateringen niet maken. 
 Alhoewel... een stempel van het postkantoor 
in het benzinestation van Scherpenisse... 
 
Het is de voldoening van het ‘scoren’. “Yés, ik heb het eiland 
Tholen helemaal compleet.” En de reis, natuurlijk. Die is ook 
belangrijk. “Ik vind het heerlijk om door onbekende dorpen 
te reizen om daar in een winkeltje met een postkantoor of 
pakketpunt een poststempel op te halen. Zo ontdek ik steeds 
weer nieuwe plaatsen en heb ik leuke gesprekken met 
mensen die ik anders nooit had ontmoet.”

Poststempels uit verre uithoeken
Maxims postzegelcollectie is opgebouwd rond de thema’s 
Verenigde Naties en ‘Nederland in het buitenland’. “Denk 
aan onderwerpen als WK Voetbal, Van Gogh, Rembrandt en 
ontdekkingsreizigers.” Daarnaast jaagt de Westlander op 
poststempels uit verre uithoeken van de wereld. Dat werkt 
zo: “Ik stuur een envelop met postzegels naar een postkan-
toor in, zeg, Rarotonga in de Stille Oceaan met het verzoek 
om deze gestempeld terug te sturen. Soms hoor je niets. 
Soms heb je ‘m al binnen een week terug. Ik hoop ooit van  
elk gebied een stempel te hebben.” 

Zoals in de Elfstedentocht
In Nederland haalt Maxim de stempels hoogstpersoonlijk op. 
Zoals in een Elfstedentocht. Hij prikt een regio en maakt een 
lijst met stempelpunten die hij wil afvinken. Vervolgens pakt 
hij de bus en trein, met in zijn tas een set ongestempelde 
enveloppen. Bij voorkeur met postzegels van de plaats(en) 
waar gestempeld gaat worden. De serie Mooi Nederland 
kwam daarbij soms goed van pas. De ene keer voert de reis 
door Zuid-Holland, een volgende keer naar de Noordoost-
polder, Zeeland of Emmen. Ter plekke is het bus in, bus uit, 
stempelen in het postkantoor of pakketpunt en snel weer  
de bus in, tot de lijst is afgewerkt. 

Álle stempels van álle plaatsen
Wanneer zijn verzameling compleet is? Maxim: “Als ik álle 
stempels van álle plaatsen in Nederland heb. Om na te gaan 
welke stempels nog ontbreken, heb ik PostNL gevraagd om 
een actuele lijst van alle postkantoren en pakketpunten op 
internet te zetten. Die lijst heb ik onlangs ontvangen. Daar 
ben ik heel blij mee. Als die lijst ook nog eens regelmatig 
wordt geupdated met PostNL-punten die gaan openen en 
sluiten, ben ik volmaakt tevreden.”

Wilt u ook met uw verzameling in deze rubriek?
Stuur een e-mail naar collect@postnl.nl
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Los de Zweedse puzzel op en maak kans op twee vrijkaarten voor:

Nationaal 
Rijtuigmuseum in Leek

PUZZELPRIJS
Voor vijf goede oplossers liggen  
in totaal tien vrijkaarten klaar 
voor het Museum Nienoord in 
Leek  (Groningen). Het Nationaal 
Rijtuigmuseum in het historische 
borgcomplex bevat onder andere 
een prachtige collectie oude  
postkoetsen. Ook kans maken?  
Stuur uw oplossing vóór 24 juli naar:  
PostNL Collect Club, Postbus 99170, 
4800 NA Breda.

Winnaars Collect 102 
De oplossing van de sudoku in Collect 
102 is: 4314. Uit de goede inzendingen 
zijn de volgende vijf winnaars getrokken: 
Dhr/mevr. R.J.F. Soomer, Dhr/mevr. C.J.M. 
Manders, Dhr/mevr. R. van Schaik,  
Dhr/mevr. A. Febus, Mevr. T. Visser

Zweedse puzzel 
Breng de letters uit de genummerde vak-
jes over naar de gelijkgenummerde vakjes 
van de onderbalk.

LEER V.D. PAR-
TIJPOLITIEK

 

VRAGENLIJST

OFFICIEEL
 

KLIP

VOORDAT
 

GROENTE

PROEF-
OPNAME

KLANKEN-
REEKS

1
LAND IN 

N.-AFRIKA
 

HIJSHOKJE

NOOT
 

VROLIJK

5

LOOPVOGEL
 

LEUK

STEENDRUK GEDORSTE 
HALMEN

ONBEPAALD 
VOORNAAM-

WOORD

AFWIJZING
 

OPSTAP

UITEINDE HET AFZIEN 
VAN

6
VOORZETSEL

 

LICHAAMS-
DEEL

NIKS

RUSSISCH 
MUNTJE

PLAATS-
BEPALING

 

KAT 2

KIEM
 

UITROEP

JAPANS 
BORDSPEL 

DEEL V.E. 
ZWEMBAD

STEEKSCHOP

3

LIDWOORD

BOOM SCHOEISEL

4

Woordzoeker
Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes 

van de oplossingsbalk.

© DENKSPORT PUZZELBLADEN

P A A D
F O R M U L I E R
L I B I E M I

L I F T E M O E
T S T R O D

L I T H O N E E
C A F S T E L

P O O L T E N
L V O O R I N

K O P E K E E I
G O S P A D E

D I E P E H E T
E S L A A R S

fresia

1 2 3 4 5 6
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17 AUGUSTUS 2020

Fietspostzegels 

14 SEPTEMBER 2020

Beleef de Natuur - bos- & heidevogels

Caleidoscoop

5 OKTOBER 2020

Kinderpostzegels

16 OKTOBER 2020

Dag van de Postzegel

21 OKTOBER 2020

Martin Garrix

2 NOVEMBER 2020

Rouwzegel - waarde 2

16 NOVEMBER 2020

Decemberzegels
 (prijzen nog niet bekend)

POSTZEGELUITGIFTE JAARCOLLECTIE 
POSTZEGEL-

VELLEN

PRESTIGE-
BOEKJES

POSTZEGEL-
MAPJES

EERSTEDAG-
ENVELOPPEN

JAARCOLLECTIE 
POSTZEGELS

 € 5,46

€ 9,10

€ 9,00

€ 6,80

€ 1,82

€ 0,91

€ 1,82

€ 9,10

€ 4,55

€ 12,45

€ 12,45

€ 6,51

A. € 6,51
B. € 4,69
€ 10,05

€ 7,85

€ 4,69

€ 4,69

€ 8,33

€ 9,79

A. € 8,65
B. € 8,65
€ 14,21

€11,47

€ 5,23

€ 3,52

€ 5,34

Postzegeluitgiften tweede helft 2020*

*  Deze postzegeluitgiften behoren tot het  
officiële uitgifteprogramma. Alle overige  
postzegeluitgiften vallen hierbuiten.   
Onder voorbehoud van data- en prijswijzigingen 
en druk- en schrijffouten.



Maak uw kaartje
nog persoonlijker
Met uw eigen postzegel 

Met persoonlijke postzegels maakt u eenvoudig en 
snel een unieke postzegel voor op uw persoonlijke 
kaartje of brief.

Speciaal voor Collect-lezers: eenmalig 50% korting 
op de servicekosten van uw persoonlijke postzegels. 
Deze actie is geldig tot 30 juni 2020.

Ga naar shop.postnl.nl/persoonlijke-postzegel- 
nederland. Maak daar uw eigen unieke postzegels en 
gebruik de actiecode COLLECT103 voor uw korting.



22 Nieuwe uitgiften

Postzegelvel 
Typisch Nederlands - tompouce

€ 5,46
BESTELNUMMER 400461

Typisch Nederlands - tompouce
UITGIFTEDATUM: 6 APRIL 2020

Typisch Nederlands - bitterballen
UITGIFTEDATUM: 15 JUNI 2020

Postzegelmapje nr. 613 
Typisch Nederlands - tompouce 

€ 4,69
BESTELNUMMER 400481

Postzegelmapje nr. 616 
Typisch Nederlands - bitterballen 

€ 4,69
BESTELNUMMER 400682

Eerstedagenvelop nr. 805 
Typisch Nederlands - tompouce  
€ 3,52
BESTELNUMMER 400451

Eerstedagenvelop nr. 808 
Typisch Nederlands - bitterballen  
€ 3,52
BESTELNUMMER 400652

Postzegelvel 
Typisch Nederlands - bitterballen 
€ 5,46
BESTELNUMMER 400661



SHOP 23Nieuwe uitgiften

Postzegelvel 
75 jaar vrijheid 
€ 5,46
BESTELNUMMER 400462

75 jaar vrijheid
UITGIFTEDATUM: 4 APRIL 2020

Postzegelmapje nr. 612 
75 jaar vrijheid 

€ 4,69
BESTELNUMMER 400480

Eerstedagenvelop nr. 804 
75 jaar vrijheid 

€ 5,23
BESTELNUMMER 400450

Prestigeboekje nr. 87
75 jaar vrijheid 

€ 12,45
BESTELNUMMER 400411
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Oude postroutes - Internationaal
UITGIFTEDATUM: 11 MEI 2020

Nieuwe uitgiften

Postzegelvel 
Oude postroutes - Internationaal
€ 9,00
BESTELNUMMER 400561

Bewaarmap
Multilaterale Oude postroutes 
€ 19,95
BESTELNUMMER 800050

Postzegelmapje nr. 614 
Oude postroutes - Internationaal 
€ 7,05
BESTELNUMMER 400580

Eerstedagenvelop nr. 806 
Oude postroutes - Internationaal  
€ 6,71
BESTELNUMMER 400550

Prestigeboekje nr. 88
Oude postroutes - Internationaal 
€ 12,45
BESTELNUMMER 400511



SHOP 25Nieuwe uitgiften

Postzegelvel 
Voor elk moment

€ 5,46
BESTELNUMMER 400762

Voor elk moment
UITGIFTEDATUM: 11 MEI 2020

Postzegelmapje nr. 615 
Voor elk moment 
€ 6,51
BESTELNUMMER 400780

Bewaarmap
Multilaterale Oude postroutes 
€ 19,95
BESTELNUMMER 800050

Eerstedagenvelop nr. 807 
Voor elk moment 

€ 9,79
BESTELNUMMER 400750



26 Nieuwe uitgiften

Postzegelvel 
Beleef de natuur - kustvogels 

Zelfklevend
€ 9,10

BESTELNUMMER 400662

Beleef de natuur - kustvogels
UITGIFTEDATUM: 15 JUNI 2020

Postzegelmapje nr. 617a 
Beleef de natuur - 

kustvogels
€ 6,51

BESTELNUMMER 400680

Postzegelmapje nr. 617b 
Beleef de natuur - 

kustvogels
€ 4,69

BESTELNUMMER 400681

Eerstedagenvelop nr. 809a 
Beleef de natuur - 

kustvogels
€ 8,65

BESTELNUMMER 400650

Eerstedagenvelop nr. 809b 
Beleef de natuur - 

kustvogels
€ 8,65

BESTELNUMMER 400651



SHOP 27Recent verschenen

Postzegelvel 
Beleef de natuur - roofvogels en uilen 

Zelfklevend
€ 9,10

BESTELNUMMER 400161

Postzegelvel 
Beleef de natuur - boerenlandvogels

Zelfklevend
€ 9,10

BESTELNUMMER 400261

Beleef de natuur - roofvogels en uilen
UITGIFTEDATUM: 2 JANUARI 2020

Beleef de natuur - boerenlandvogels
UITGIFTEDATUM: 24 FEBRUARI 2020

Postzegelmapje nr. 605a
Beleef de natuur - roofvogels en uilen 
€ 6,51
BESTELNUMMER 400180

Postzegelmapje nr. 608a 
Beleef de natuur - boerenlandvogels
€ 6,51
BESTELNUMMER 400280

Postzegelmapje nr. 606 
rookworst
€ 4,69
BESTELNUMMER 400183

Postzegelmapje nr. 605b
Beleef de natuur - roofvogels en uilen 
€ 4,69
BESTELNUMMER 400181

Postzegelmapje nr. 608b 
Beleef de natuur - boerenlandvogels
€ 4,69
BESTELNUMMER 400281

Postzegelmapje nr. 609 
wortelen
€ 4,69
BESTELNUMMER 400282

Postzegelmapje nr. 611 
hagelslag
€ 4,69
BESTELNUMMER 400381

Typisch Nederlands
UITGIFTEDATUM: 2 JANUARI 2020 UITGIFTEDATUM: 24 FEBRUARI 2020 UITGIFTEDATUM: 23 MAART 2020

Typisch Nederlands - rookworst
€5,46
BESTELNUMMER 400162

Typisch Nederlands - wortelen
€5,46
BESTELNUMMER 400262

Typisch Nederlands - hagelslag
€5,46
BESTELNUMMER 400362



28 Recent verschenen

XL-zegel
UITGIFTEDATUM: 2 JANUARI 2020

XL-zegel 
€ 4,40

BESTELNUMMER 400163

Postzegelmapje nr. 607 
XL-zegel 

€ 5,45
BESTELNUMMER 400182

Postzegelmapje nr. 610 
De eerste atlassen - Internationaal 

€ 10,05
BESTELNUMMER 400380

Postzegelvel 
De eerste atlassen - Internationaal

€ 9,00
BESTELNUMMER 400361

De eerste atlassen - Internationaal
UITGIFTEDATUM: 23 MAART 2020

Prestigeboekje nr. 86 
De eerste atlassen - Internationaal 

€ 12,45
BESTELNUMMER 400311



SHOP 29Persoonlijke producten

Gouden postzegel Einde WO II: 
75 jaar Vrede & Vrijheid
UITGIFTEDATUM: 11 MEI 2020

Gouden postzegel Einde WO II: 
Anne Frank
UITGIFTEDATUM: 28 FEBRUARI 2020

Gouden postzegel Einde WO II: 
Market Garden
UITGIFTEDATUM: 20 JANUARI 2020

Gouden postzegel 
Einde WO II: Anne Frank
€ 50,00
BESTELNUMMER 800036

Gouden postzegel 
Einde WO II: 75 jaar Vrede & Vrijheid
€ 50,00
BESTELNUMMER 800037

Gouden postzegel 
Einde WO II: Market Garden
€ 50,00
BESTELNUMMER 800035

nieuw

Luxe bewaarbox Einde WO II
ALLEEN BIJ DE GOUDEN POSTZEGEL 

EINDE WO II: ANNE FRANK

Beperkte 
oplage
750 
exemplaren



30 Persoonlijke producten

Rien Poortvliet
UITGIFTEDATUM: 9 JUNI 2020

Rien Poortvliet
UITGIFTEDATUM: 17 MAART 2020

Postset Watervogels
UITGIFTEDATUM: 9 JUNI 2020

Rien Poortvliet: 
Het brieschend paard

€ 3,00
BESTELNUMMER 800014

Rien Poortvliet: Ons Koningshuis
€ 3,00
BESTELNUMMER 800011

Rien Poortvliet: Te hooi en te gras
€ 3,00
BESTELNUMMER 800013

Rien Poortvliet: Jong wild
€ 3,00
BESTELNUMMER 800012

Rien Poortvliet: 
Langs het tuinpad van mijn vaderen 

€ 3,00
BESTELNUMMER 800016

Rien Poortvliet: 
De wereld van de kabouter
€ 3,00
BESTELNUMMER 800015

nieuw

nieuw

nieuw

Postset watervogels 
€ 4,95
BESTELNUMMER 800028



SHOP 31Persoonlijke producten

Zilveren postzegel  
75 jaar Vrede & Vrijheid
UITGIFTEDATUM: 9 JUNI 2020

Zilveren postzegel  
Rien Poortvliet
UITGIFTEDATUM: 17 MAART 2020

Zilveren postzegel Rien Poortvliet
€ 25,00 

BESTELNUMMER 800032

Zilveren postzegel 75 jaar Vrede & Vrijheid
€ 25,00 

BESTELNUMMER 800034

nieuw

Persoonlijke postzegel
UITGIFTEDATUM: 1 FEBRUARI 2020

Postzegelvel Jaar van de rat
€ 3,00
BESTELNUMMER 780035



32 Persoonlijke producten

Treinen & Trajecten
UITGIFTEDATUM: 9 JUNI 2020

Treinen & Trajecten: Flying Scotsman
€ 7,50

BESTELNUMMER 792507

Treinen & Trajecten: Flevolijn
€ 7,50
BESTELNUMMER 792510

Treinen & Trajecten: Bernina Express
€ 7,50
BESTELNUMMER 792509

Rail Away
€ 8,95
BESTELNUMMER 790065

Treinen & Trajecten: Bullet Train
€ 7,50
BESTELNUMMER 792503

Treinen & Trajecten: Superliner
€ 7,50
BESTELNUMMER 792505

Treinen & Trajecten: Eastern 
& Oriental Express
€ 7,50
BESTELNUMMER 792502

Treinen & Trajecten: The Ghan 
€ 7,50

BESTELNUMMER 792506

Postset Rail Away
UITGIFTEDATUM: 9 SEPTEMBER 2019

Treinen & Trajecten
RECENT VERSCHENEN

nieuw

Treinen & Trajecten: 
Pride of Africa
€ 7,50
BESTELNUMMER 792504 

Treinen & Trajecten: 
Darjeeling Himalayan Railaway
€ 7,50
BESTELNUMMER 792508



SHOP 33Persoonlijke producten

De Fabeltjeskrant 
RECENT VERSCHENEN

De Fabeltjeskrant 
UITGIFTEDATUM: 9 JUNI 2020

Bewaaralbum
 € 19,95
BESTELNUMMER 782550

Postzegelvel De Fabeltjeskrant 
Droes de beer

 € 6,65
BESTELNUMMER 782565

Postzegelvel De Fabeltjeskrant
Zoef de haas
 € 6,65 
BESTELNUMMER 782566

nieuw nieuw

Postzegelvel De Fabeltjeskrant
Bor de Wolf
 € 6,65 
BESTELNUMMER 782570

Postzegevel De Fabeltjeskrant 
Isodora Paradijsvogel
 € 6,65
BESTELNUMMER 782561

Postzegelvel De Fabeltjeskrant 
Meneer de Uil
€ 4,55
BESTELNUMMER 380962

Meindert het paard 
€ 6,65
BESTELNUMMER 782556

Harry Lepelaar 
€ 6,65
BESTELNUMMER 782553

Jodokus de Marmot 
€ 6,65
BESTELNUMMER 782551

Gerrit de Postduif 
€ 6,65
BESTELNUMMER 782554

Juffrouw Ooievaar 
€ 6,65
BESTELNUMMER 782555

Momfert de Mol
€ 6,65
BESTELNUMMER 782552

Truus de Mier
€ 6,65
BESTELNUMMER 782558

Ed en Willem Bever
€ 6,65
BESTELNUMMER 782562

Stoffel de Schildpad
€ 6,65
BESTELNUMMER 782564

Chico Lama
€ 6,65
BESTELNUMMER 782557

Piet de Pad
€ 6,65
BESTELNUMMER 782559

Rocus de Vrije Vogel
€ 6,65
BESTELNUMMER 782574

Postzegevel De Fabeltjeskrant 
Mister Maraboe
 € 6,65
BESTELNUMMER 782563

Postzegevel De Fabeltjeskrant 
Zaza Zebra
 € 6,65 
BESTELNUMMER 782560
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Koning Willem-Alexander 2019

Koning Willem-Alexander 2020
UITGIFTEDATUM: 9 JUNI 2020

Postzegelvel Iconen Postzegelvel Liefde

Postzegelvel Iconen
Nederland 1 
zelfklevend
€ 9,10
BESTELNUMMER 346701

Postzegelvel Iconen
Internationaal 

zelfklevend
€ 7,50

BESTELNUMMER 346703

Postzegelvel Liefde
Nederland 1 
zelfklevend
€ 9,10
BESTELNUMMER 351162

Koning Willem-Alexander 2019 
Nederland 2 
zelfklevend

€ 9,10
BESTELNUMMER 396702

Koning Willem-Alexander 2019 
Nederland 1 
zelfklevend

€ 9,10
BESTELNUMMER 396701

Koning Willem-Alexander 2020 
Nederland 1 
zelfklevend

€ 9,10
BESTELNUMMER 800051

Koning Willem-Alexander 2019 
Internationaal 

zelfklevend
€ 7,50

BESTELNUMMER 396703

Basisassortiment postzegels

nieuw

Set van 3 gestantste  
postzegels koning  
Willem-Alexander 2019:  
Nederland 1,  
Nederland 2,  
Internationaal 
€ 4,23
BESTELNUMMER 792501
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Postzegelvel Liefde
Nederland 1 
zelfklevend
€ 9,10
BESTELNUMMER 351162

Assortiment

JAARPRODUCTEN 2019 
Jaarcollectie 2019 Nederlandse Postzegelvellen
Jaarcollectie 2019 Nederlandse Postzegels
Jaarboek Nederlandse Postzegels 2019 inclusief postzegels
Jaarboek Nederlandse Postzegels 2019 exclusief postzegels
Engels Jaarboek Nederlandse Postzegels 2019 inclusief 
postzegels

POSTZEGELS 2020
Voor elk moment
Oude postroutes - Internationaal
75 jaar vrijheid
Beleef de natuur - kustvogels ZELFKLEVEND
Beleef de natuur - boerenlandvogels ZELFKLEVEND
Beleef de natuur - roofvogels en uilen ZELFKLEVEND
Typisch Nederlands - bitterballen
Typisch Nederlands - tompouce
Typisch Nederlands - hagelslag
Typisch Nederlands - wortelen
Typisch Nederlands - rookworst
XL-zegel
De eerste atlassen - Internationaal

POSTZEGELS 2019
Dag van de postzegel 2019
Gewoontjes - Internationaal
Kinderpostzegels 2019
Openbaar vervoer in Nederland, van toen naar nu
Openbaar vervoer in Nederland, van toen naar nu -  
Internationaal
Erwin Olaf: 40 jaar fotografie

GESTEMPELDE POSTZEGELVELLEN 2019
Dag van de postzegel 2019
Gewoontjes - Internationaal
Kinderpostzegels 2019
Openbaar vervoer in Nederland, van toen naar nu
Openbaar vervoer in Nederland, van toen naar nu - 
Internationaal
Erwin Olaf: 40 jaar fotografie

POSTZEGELMAPJES 2020
nr. 617A Beleef de natuur - kustvogels
nr. 617B Beleef de natuur - kustvogels
nr. 616 Typisch Nederlands - bitterballen
nr. 615 Voor elk moment
nr. 614 Oude postroutes - Internationaal
nr. 613 Typisch Nederlands - tompouce
nr. 612 75 jaar vrijheid
nr. 611 Typisch Nederlands - hagelslag
nr. 610 De eerste atlassen - Internationaal
nr. 609 Typisch Nederlands - wortelen
nr. 608A Beleef de natuur - boerenlandvogels
nr. 608B Beleef de natuur - boerenlandvogels
nr. 607 XL-zegel
nr. 606 Typisch Nederlands - rookworst
nr. 605A Beleef de natuur - roofvogels en uilen
nr. 605B Beleef de natuur - roofvogels en uilen

POSTZEGELMAPJES 2019
nr. 604 Decemberzegels
nr. 603 Dag van de postzegel 2019
nr. 602 Gewoontjes
nr. 601 Kinderpostzegels
nr. 600a Beleef de natuur - bomen & bladeren
nr. 600b Beleef de natuur - bomen & bladeren
nr. 599 Openbaar vervoer in Nederland, van toen naar nu - 
Internationaal
nr. 598 Openbaar vervoer in Nederland, van toen naar nu
nr. 597 Erwin Olaf: 40 jaar fotografie

BESTELNR 
1900JCV
1900JCS
1900JBPA
1900JBPC

1900JBPB

400762
400561
400462
400662
400261
400161
400661
400461
400362
400262
400162
400163
400361

391362
391361
391360
391061

391062
390965 

391362Y
391361Y
391360Y
391061Y

391062Y
390965Y 
 
 
400680
400681
400682
400780
400580
400481
400480
400381
400380
400282
400280
400281
400182
400183
400180
400181 
 
 
391480
391381
391380
391382
391280
391281

391081
391080
390981 
 

BESTELNR 
400611
400511
400411
400311 
 
 
391311

390711
390611
390411
390311
390111 
 
 
400650
400651
400652
400750
400550
400451
400450
400351
400350
400252
400280
400281
400152
400153
400150
400151 
 
 
391450
391451
391351
391350
391250
391251

391051
391050
390951 
 
 
633813
633812
633816
633815
633814
633811
633810
633809
633808C
633808B
633808A
633807C
633807B
633807A 
 
 
800051
396701
396702
396703

792501

PRIJS 
84,30

100,51
107,00

25,50

107,00

5,46
9,00
5,46
9,10
9,10
9,10
5,46
5,46
5,46
5,46
5,46
4,40
9,00

9,10
9,00

13,40
5,46

9,00
9,10 

 
 

9,10
9,00

13,40
5,46

9,00
9,10 

 
 

6,51
4,69
4,69
6,51
7,05
4,69
4,69
4,69

10,05
4,69
6,51
4,69
5,45
4,69
6,51
4,69 

 
 

9,25
4,69

10,05
7,75
6,51
4,69

10,05
6,51
5,60 

 

PRIJS 
12,45
12,45
12,45
12,45 

 
 

12,45

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

 
 

8,65
8,65
3,52
9,79
6,71
3,52
5,23
3,52

14,21
3,52
8,65
8,65
8,46
3,52
8,65
8,65 

 
 

8,24
6,20
4,27

12,97
7,53
7,53

12,97
8,62
7,53 

 
 

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00 

 
 

9,10
9,10
9,10
7,50

4,23

€
€
€
€

€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€

€
€

€
€
€
€

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

€
€
€

€
€
€
€

€

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€ 
€

€
€
€
€ 
€
€

€
€ 
€

€ 
€ 
€ 
€ 
€
€
€
€
€
€
€
€ 
€
€

€
€
€
€

€

PRESTIGEBOEKJES 2020 
nr. 89 Typisch Nederlands
nr. 88 Oude postroutes - Internationaal
nr. 87 75 jaar vrijheid
nr. 86 De eerste atlassen - Internationaal

PRESTIGEBOEKJES 2019
nr. 85 Dag van de postzegel 2019
nr. 84 Mooi Nederland 2019: Waddeneilanden -  
Schiermonnikoog
nr. 83 Mooi Nederland 2019: Waddeneilanden - Ameland
nr. 82 Mooi Nederland 2019: Waddeneilanden - Terschelling
nr. 81 Mooi Nederland 2019: Waddeneilanden - Vlieland
nr. 80 Mooi Nederland 2019: Waddeneilanden - Texel

EERSTEDAGENVELOPPEN 2020
nr. 809A Beleef de natuur - kustvogels
nr. 809B Beleef de natuur - kustvogels
nr. 808 Typisch Nederlands - bitterballen
nr. 807 Voor elk moment
nr. 806 Oude postroutes - Internationaal
nr. 805 Typisch Nederlands - tompouce
nr. 804 75 jaar vrijheid
nr. 803 Typisch Nederlands - hagelslag
nr. 802 De eerste atlassen - Internationaal
nr. 801 Typisch Nederlands - wortelen
nr. 800A Beleef de natuur - boerenlandvogels
nr. 800B Beleef de natuur - boerenlandvogels
nr. 799 XL-zegel
nr. 798 Typisch Nederlands - rookworst
nr. 797A Beleef de natuur - roofvogels en uilen
nr. 797B Beleef de natuur - roofvogels en uilen

EERSTEDAGENVELOPPEN 2019
nr. 796a Decemberzegels 2019
nr. 796b Decemberzegels 2019
nr. 795 Dag van de postzegel 2019
nr. 794 Gewoontjes
nr. 792a Beleef de natuur - bomen & bladeren
nr. 792b Beleef de natuur - bomen & bladeren
nr. 791 Openbaar vervoer in Nederland, van toen naar nu - 
Internationaal
nr. 790 Openbaar vervoer in Nederland, van toen naar nu
nr. 789 Erwin Olaf: 40 jaar fotografie

BEURSPOSTZEGELS 2019
nr. 16 Eindejaars 2019
nr. 15 Eindejaars 2019
nr. 14 Multilaterale 2019
nr. 13 Multilaterale 2019
nr. 12 Multilaterale 2019
nr. 11 Postex 2019
nr. 10 Postex 2019
nr. 9 Postex 2019
nr. 8 Essen 2019
nr. 7 Essen 2019
nr. 6 Essen 2019
nr. 5 Nationale tentoonstelling Gouda 2019
nr. 4 Nationale tentoonstelling Gouda 2019
nr. 3 Nationale tentoonstelling Gouda 2019

BASISASSORTIMENT ZELFKLEVEND
Koning Willem-Alexander 2020 Nederland 1
Koning Willem-Alexander 2019 Nederland 1
Koning Willem-Alexander 2019 Nederland 2
Koning Willem-Alexander 2019 Internationaal
Set van 3 gestanste postzegels koning Willem-Alexander 
2019

NEDERLAND



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: Vormgoed, Gouda
Redactie, vormgeving en productie Collectwereld: Nordfrim Groep

AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE
Tekst: Overeijnder Van den Dool communicatie, Rotterdam
Coverfoto: Stadsarchief Amsterdam

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.

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

GELDIGHEID
Aanbiedingen in Collect 103 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 
800034
800032
792511 
 
 
800028
790017
790065 
 
 
790069 
 
 
792515
782550 
 
 
790082
790066
800050

Zakenpostzegels waarde 1 op vel (postzegelvel van 50)
Liefde (postzegelvel van 10)
Geboorte (postzegelvel van 50)
Rouw (postzegelvel van 50)
Nederland 1 Iconen Internationaal (postzegelvel van 5)
Nederland 1 Iconen Internationaal (postzegelvel van 50)
Nederland 1 Iconen (postzegelvel van 10)
Zakenpostzegels waarde 2 op rol (100 stuks)
Zakenpostzegels waarde 1 op rol (200 stuks)

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

PERSOONLIJKE PRODUCTEN
Rien Poortvliet: Langs het tuinpad van mijn vaderen
Rien Poortvliet: De wereld van de kabouter
Rien Poortvliet: Het brieschend paard
Rien Poortvliet: Te hooi en te gras
Rien Poortvliet: Jong wild
Rien Poortvliet: Ons Koningshuis
Treinen & Trajecten: Flevolijn
Treinen & Trajecten: Bernina Express
Treinen & Trajecten: Darjeeling Himalayan Railway
Treinen & Trajecten: Flying Scotsman
Treinen & Trajecten: The Ghan 
Treinen & Trajecten: Superliner
Treinen & Trajecten: Pride of Africa
Treinen & Trajecten: Bullet Train
Treinen & Trajecten: Eastern & Oriental
Terug naar de 20e eeuw - Fotografie
Terug naar de 20e eeuw - Speelgoed
Terug naar de 20e eeuw - Huishouden
Terug naar de 20e eeuw - Mode
Terug naar de 20e eeuw - Interieur
Terug naar de 20e eeuw - Beeld en geluid
Herwonnen vrijheid ‘s-Hertogenbosch 1940 - 1945
De bevrijding van ‘s-Hertogenbosch, oktober 1944
De Fabeltjeskrant Meneer de Uil
De Fabeltjeskrant Rocus de Vrije Vogel
De Fabeltjeskrant Bor de Wolf
De Fabeltjeskrant Zoef de haas
De Fabeltjeskrant Droes de beer
De Fabeltjeskrant Stoffel de Schildpad
De Fabeltjeskrant Mister Maraboe
De Fabeltjeskrant Ed en Willem Bever
De Fabeltjeskrant Isodora Paradijsvogel
De Fabeltjeskrant Zaza Zebra
De Fabeltjeskrant Piet de Pad
De Fabeltjeskrant Truus de Mier
De Fabeltjeskrant Chico Lama
De Fabeltjeskrant Meindert het paard
De Fabeltjeskrant Juffrouw Ooievaar
De Fabeltjeskrant Harry Lepelaar
De Fabeltjeskrant Momfert de Mol
De Fabeltjeskrant Jodokus de Marmot
De Fabeltjeskrant Gerrit de Postduif
Jaar van de Rat
Jaar van het Varken/Rat
Stichting Wenskaart ‘Een kaart blijft langer hangen’

GOUDEN POSTZEGELS
Einde WO II: 75 jaar Vrede & Vrijheid
Einde WO II: Anne Frank
Einde WO II: Market Garden
Koningin Máxima
Koning Willem-Alexander

BESTELNR
360361
351162
350364
306604
346703
346702
346701
344302
344301 
 
 
254001
274001
234002 
 
 
800016
800015
800014
800013
800012
800011
792510
792509
792508
792507
792506
792505
792504
792503
792502
790081
790080
790079
790078
790077
790076
790074
790073
380962
782574
782570
782566
782565
782564
782563
782562
782561
782560
782559
782558
782557
782556
782555
782553
782552
782551
782554
780035
780026
391262 
 

800037
800036
800035
790071
790070 
 
 
 

PRIJS 
45,50

9,10
45,50
45,50

7,50
75,00

9,10
182,00
182,00 

 
 

0,50
0,30
0,20 
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3,00
3,00 
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5,00
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6,65
6,65
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6,65
6,65
6,65
3,00
3,00
0,91 
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50,00
50,00
50,00 
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ZILVEREN POSTZEGELS
75 jaar Vrede & Vrijheid
Rien Poortvliet
Tour de France 

POSTSETS
Beleef de natuur - watervogels
Beleef de natuur - zoogdieren
Rail Away

POSTZEGELSET
Klassieke kinderboeken 2019

BEWAARALBUMS
Treinen & Trajecten
De Fabeltjeskrant

OVERIG  
Bewaarmap Beleef de natuur 2019 incl. postzegels
Bewaarmap vogels Multilaterale incl. postzegels
Bewaarmap Multilaterale Oude postroutes


