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Op topniveau
Topsporters zijn de helden van onze tijd. Zij vormen een
inspirerend voorbeeld voor veel jongeren. Om zoveel
mogelijk toptalenten te ondersteunen, is TNT Post
hoofdsponsor geworden van Sporttop, de stichting van
Jochem Uytdehaage die jong talent een steuntje in de
rug geeft. Het postzegelvel Sporttop: Aandacht voor
Talent zet hen in de schijnwerpers.
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Uitgifteprogramma
2e helft 2009

Deze zomer hebben twee grote muziekevenementen
plaatsgevonden: het Wereld Muziek Concours in
Kerkrade en Europa Cantat in Utrecht. Vele duizenden
muziekliefhebbers beleefden hier gouden dagen. Het
postzegelvel Muziek in Nederland brengt beide
festivals op swingende wijze bijeen: als een symfonie
van brassbands, fanfares, slagwerkensembles, klassieke
muziek, vocal jazz en volksmuziek.
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De Stelling

Verder in dit nummer natuurlijk aandacht
voor de uitgiften Grenzeloos Nederland,
Weken van de Kaart en 5 Verjaardagspostzegels. En tot slot: het artikel over
een postzegelverzamelaar met een
topcollectie: Nicolas Sarkozy. De Franse
president bezit onder meer een
bijzondere set postzegels uit 2004
over de ‘Entente Cordiale’ –
hoogst persoonlijk gekregen van
Queen Elizabeth.
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Volgende keer in Collect:
Persoonlijke Postzegels (III): Dag van de Postzegel,
100 jaar gemotoriseerde luchtvaart in Nederland,
Kinderpostzegels 2009, Decemberzegels 2009,
10 voor Nederland, Vijf voor Europa,
Vijf voor buiten Europa, Beatrix standard Europe
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Jochem Uytdehaage: “Iedereen
in de sport kan een zetje gebruiken”
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“Ik kom regelmatig sporttalenten tegen die het
goud niet halen. Vaak ligt een gebrek aan de juiste
begeleiding hieraan ten grondslag. Zelf heb ik dat
ook ervaren. Achteraf gezien heb ik veel te weinig
rust genomen. Had iemand mij daar eerder op
gewezen, dan had ik veel beter gepresteerd. Daar
ben ik van overtuigd! Tegelijkertijd is het zonde dat
de kennis en expertise van ervaren topsporters
verloren gaat als zij ermee stoppen. Die combinatie
van factoren was voor mij de reden om Sporttop op
te richten. De (oud-)kampioenen motiveren,
adviseren en inspireren hun pupillen waar mogelijk.
Ook maken zij zich binnen hun eigen netwerk sterk
voor de talenten, voor het regelen van producten,
diensten en eventueel financiële hulp.”
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Jochem startte in 2004 met vijf aanstormende
talenten. Inmiddels telt de groep 24 koppels. En de
resultaten mogen er zijn. Zwemster Ranomi
Kromowidjojo bijvoorbeeld (afgebeeld op de
voorzijde van deze Collect), won tijdens de
Olympische Spelen in Beijing goud met de
estafetteploeg op de 4 x 100 meter vrije slag. Haar
persoonlijke mentor was Nico Rienks, meervoudig
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Judo, zeilen, hardlopen, tennis… In tal van sporten
telt Nederland jong talent. Maar de weg naar de
top is lang, weet Jochem Uytdehaage, initiator van
Sporttop. De voormalig topschaatser beleefde zelf
zeven succesvolle jaren. Hij werd onder meer
Europees-, Wereld- en tweevoudig Olympisch
kampioen. Ook reed hij als eerste man een tijd
onder de 13 minuten op de 10 kilometer (12.58,91).
Toen hij zich in 2006/2007 niet kwalificeerde voor
de Internationale Allround toernooien, stopte hij
met zijn schaatscarrière. Sindsdien begeleidt hij
mensen op weg naar hun doelen, zowel zakelijk als
privé. Bij Sporttop is Jochem de mentor van turner
Anthony van Assche.
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postzegelvel Sporttop: Aandacht voor Talent.
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Nieuwe uitgiften

mpische) top
Olympisch kampioen roeien. “Talent en mentor
komen altijd bewust uit een ander sportgebied. Zo
kan de mentor zich niet met de techniek bemoeien
en dus ook niet in het vaarwater van de trainer
komen.”
N uc hte r

Wie hoog staat, kan echter ook diep vallen, weet
Jochem. “Tegenslagen horen erbij. Een foutje is zo
gemaakt en een blessure is niet ondenkbeeldig, ook
al doen we onze uiterste best om dit te voorkomen.
We praten er zonodig dan ook eerlijk over met
elkaar.” Hoe ging Jochem eigenlijk zelf om met de
hoogte- en dieptepunten in zijn sportcarrière? “Als
ik succes boekte, was ik daar heel nuchter onder.
‘Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg’ was
het credo. Dat gold ook voor teleurstellingen: ik
keek altijd alvast vooruit, naar wat ik zou willen als
het tegenzat. Toen de klap eenmaal kwam, kon ik
me daar dus snel overheen zetten.”

Postzegelvel wekt
interesse voor
Sporttoppers

S porttopta lent Anthony van Assc h e
“Ik turn al sinds mijn zesde; de laatste jaren bij O&O in Zwijndrecht, met mijn vaste coach Rob Stout. Inmiddels heb ik al heel
wat prijzen gewonnen. Zo ben ik tienvoudig Nederlands kampioen

Grootse sportprestaties neerzetten levert veel op,
vindt Jochem. “Natuurlijk zijn er soms de medailles,
maar een sporter krijgt er vooral voldoening,
zelfkennis en doorzettingsvermogen van. Ook bouw
je een netwerk op. En last but not least: het stelt de
sporters ook in staat om te genieten en positief
bezig te zijn.”

(junioren), en heb ik aan twee jeugd EK’s en twee senioren WK’s
meegedaan. Onlangs ben ik ook viervoudig Nederlands Kampioen
turnen bij de senioren geworden. Mijn volgende doel is om goed te
turnen op het EK dit jaar in Zwitserland en op het WK 2010 in Rotterdam. En in 2012 wil ik de Olympische Spelen halen.”
“Sinds drie jaar zit ik bij Sporttop. Deze stichting heeft mij erg veel
geholpen, bijvoorbeeld met een treinkaart, ondersteuning in bel-

Het postzegelvel Sporttop: Aandacht voor Talent
vindt Jochem ‘kicken’. “De postzegels zien er
prachtig uit. Maar mooier nog is de aandacht die
we ermee krijgen voor onze talenten. Ik hoop dat er
zo nog meer interesse groeit voor onze
Sporttoppers. Sowieso raad ik iedereen aan het
postzegelvel te kopen. Stel je voor dat je het niet
doet, en één van de afgebeelde sporters wordt
Olympisch Kampioen. Dat is dan toch een gemiste
kans?”

kosten, sportvoeding en advies over velerlei vlakken. Ik voel mij in
de laatste drie jaar absoluut gesterkt door Sporttop. Ik heb erg veel
geleerd van mijn mentoren, eerst Edith Bosch en nu Jochem
Uytdehaage: hoe ga ik om met een conflict tussen mij en mijn trainer,
en hoe bereid ik me voor op een wedstrijd? Ook heb ik geleerd goed
naar mijn lichaam te luisteren – iets wat ik nog wel eens vergat!”
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Muziek in Nederland
14 juli 2009
Nederland swingt deze zomer volop,
met het Wereld Muziek Concours
(9 juli – 2 augustus) in Kerkrade en
Europa Cantat (17 – 26 juli) in Utrecht.
Het postzegelvel Muziek in Nederland
omvat 10 priority-postzegels voor
bestemmingen in Europa.
Het Wereld Muziek Concours is het
belangrijkste internationale (vierjaarlijkse) festival voor blaasmuziek,
met concertwedstrijden voor

Tec h n is c h e g e g ev e ns
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Papier		
Gomming
Soort postzegels
Drukkleuren postzegel
Druktechniek
Oplage		
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: 36 x 25 mm
: 12 ¾ : 13 ¼
: normaal met fosforopdruk
: synthetisch
: vel 10 (6)
: geel, cyaan, zwart en
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: offset
: 220.000 postzegelvelletjes
: Cartor Security Printing,
Frankrijk

Koper van
het eerste uur

brassbands, harmonieën, fanfares en
slagwerkensembles. Europa Cantat
2009 is hét internationale festival
voor amateurzang. Het repertoire
loopt van musical tot klassieke
muziek en van vocal jazz tot volksmuziek. Ontwerpers Toon Koehorst
en Jannetje in ’t Veld gingen de
uitdaging aan om het karakter
van beide evenementen op één
postzegelvel te verenigen.
Het resultaat is twee ontwerpen op
één postzegelvel. “Het spektakel van
het Wereld Muziek Concours hebben
we uitgebeeld door muzikanten en
majorettes op foto’s te isoleren en te
herhalen. De stralenkransen zijn
opgebouwd uit kleuren van de
nationale vlaggen van Europese en
andere landen, vanwege het wereldwijde karakter van het concours.”
“Voor het Europa Cantat-deel
kwamen we uit op de vijflijnige
notenbalk, omdat dit een algemene
notatievorm is waarmee vrijwel alle
zangmuziek is weer te geven.”
Gekozen werd voor titels die herkenbaar èn representatief zijn voor het
gevarieerde aanbod op het festival:

When you sing you begin with
do-re-mi (populaire muziek), Jauchzet
und frohlocket (klassieke muziek) en
Para bailar la bamba (wereldmuziek).
Van de gekozen zangstukken zijn
telkens de eerste woorden van de
titels in een stukje notenbalk gezet.
De vijflijnige notenbalk komt ook
terug op de velrand, in de vijf felgele
kleurenbanen op een witte achtergrond. Hiermee leggen de ontwerpers
een verbinding met het Wereld
Muziek Concours.

Naam: --- ----------Plaats: Amsterdam
Datum: 14 juli 2009
Kocht: 1 postzegelvel
Muziek in Nederland
(op de eerste dag van uitgifte)
Waarom deze postzegels?
“Ik vind ze net wat leuker dan de gewone
postzegels van 44 cent. Ik ben ook altijd
op zoek naar afwijkende postzegels. En ik
ben een muziekliefhebber.”

Wat zeggen deze postzegels over u?
“Ik ben architect en houd van mooie dingen.
Dat draag ik uit, door alle brieven die ik aan
klanten verstuur, te frankeren met originele
postzegels. Daarmee onderscheid ik mijzelf.
Ik ben er namelijk van overtuigd dat de
ontvanger van die post zo’n detail, hoe klein
ook, waardeert.”

Verzamelt u postzegels?
“Dat niet, maar zoals gezegd heb ik er wel
oog voor. Een postzegel is voor mij niet alleen
functioneel.”

Zoals u ziet, worden bij de Nieuwe uitgiften voortaan ook de technische gegevens vermeld. Uit het lezersonderzoek
van afgelopen maart is namelijk gebleken dat het merendeel van de Collect-lezers dit op prijs stelt.
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Toelichting op Soort postzegels: vel 10 (6). Dit leest u als volgt: Het postzegelvel bestaat uit 10 postzegels met
6 verschillende ontwerpen.

Nieuwe uitgiften

Grenzeloos Nederland - Brazilië
4 augustus 2009
Grenzeloos Nederland: Brazilië is
de tweede postzegeluitgifte in de
populaire Grenzeloos Nederlandserie. De postzegeluitgifte omvat
drie postzegelvelletjes met elk zes
postzegels met een eigen thema.
Rode draad voor het ontwerp
vormt de zeventiende-eeuwse
graaf en vorst Johan Maurits van
Nassau-Siegen. “Hij heeft op vele
terreinen een belangrijke rol
gespeeld voor Brazilië”, aldus
ontwerpster Ariënne Boelens.
“Drie daarvan heb ik als thema
gekozen voor de drie postzegelvellen:
1. Historia Naturalis Brasiliae,
2. de stadsuitleg en kolonievorming,
en 3. de Tarairiu-indianen met hun
vechtdansen.
“Uit de ‘Historia’ koos ik afbeeldingen
en beschrijvingen van de passiebloem
en -vrucht en de cashew-struik met de
gelijknamige noot. Beide waren
destijds volkomen nieuw.” Een grotere
afbeelding op de velrand toont
verschillende pagina’s van de Historia,
met prachtige afbeeldingen van
inheemse vissen en zoogdieren. Er is
ook een cavia te zien, een inheems
dier, dat van plan lijkt toe te happen.
Boven hem komt een piranha om de
hoek kijken. Vanuit een medaillonvormige uitsnede, een fragment van
een portret, kijkt Johan Maurits toe.
Maurits werd in 1636 aangesteld als
gouverneur van de Nederlandse
kolonie in Brazilië.

Het tweede postzegelvel toont de
stadsuitbreiding: Mauritsstad (het
huidige Recife), dat John Maurits in
het oosten van Brazilië liet bouwen
met daarin zijn paleis Vrijburgh.
Naast stedenbouwkundige
activiteiten stimuleerde hij onder
meer de suikerproductie.
Dit blijkt uit de suikerplantage die
is te zien op de linker postzegel, op
een fragment van een schilderij van
Frans Post. In de voetsporen van
Johan Maurits stichtten andere
Nederlanders in de twintigste eeuw
landbouwkolonies, zoals Holambra.
Uit een fotocollectie van Bart
Sorgedrager zijn te zien: een
‘Nederlandse’ boer die over zijn
land kijkt, een Nederlandse fiets,
een trapgevel en een trekker die over
een akker rijdt. De rechter postzegel
wordt gesierd door opnieuw een
schilderij van Frans Post, van de
kerkruïne in de plaats Olinda.
Op het derde postzegelvel spelen de
Tarairiu’s de hoofdrol, een plaatselijke
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: 36 x 25 mm
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: synthetisch
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: offset
: 126.000 postzegelvelletjes
van elke soort
: Joh. Enschedé Security Print,
Haarlem

indianenstam waar Johan Maurits
een goede verstandhouding mee had.
Zes stamleden hebben zelfs in het
Mauritshuis in Den Haag hun rituele
vechtdans uitgevoerd. Deze dans is op
de linker postzegel en de velrand te
zien op een schilderij van Albert
Eckhout. Op dezelfde postzegel staat
een fotofragment van een eigentijdse
capoeira-dans, een andere
Braziliaanse vechtdans. Daarvan zijn
nog meer fraaie actiefoto’s te zien op
de rechter postzegel en de velrand.

N ee m n u ee n a bonn ement
Wilt u geen uitgifte van Grenzeloos Nederland missen? Neem dan nu een abonnement op deze
bijzondere serie voor slechts € 17,10 per jaar. U ontvangt dan niet alleen de complete set Grenzeloos
Nederland - Brazilië, maar ook gratis een schitterend bijpassend bewaaralbum en albumbladen met
extra achtergrondinformatie. Bij elke nieuwe serie krijgt u opnieuw de albumbladen.
Vul dus nu de bestelbon op de achterzijde van Collect in en verzeker u van een prachtige collectie!
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Sporttop: Aandacht voor Talent
25 augustus 2009
Kampioen word je niet zomaar.
Stichting Sporttop brengt daarom
sporttalenten en ervaren kampioenen samen, naar het idee van
voormalig topschaatser Jochem
Uytdehaage. Op het unieke postzegelvel Sporttop: Aandacht voor Talent
wordt die bijzondere relatie tussen
mentor en talent uitgebeeld. TNT Post
is hoofdsponsor van deze stichting.
Het ontwerpteam van Fabrique koos
voor het weergeven van korte citaten
van talent en mentor. Zo geeft
turntalent Anthony van Assche het
belang van goede begeleiding
kernachtig weer met: “Alleen naar de
top is onmogelijk”. Zijn mentor
Jochem Uytdehaage stelt: “Ik spiegel
Anthony de verschillende keuzes
voor”. De bijzondere band tussen
mentor en talent wordt mooi
verwoord door zwemmer Johan

Kenkhuis, winnaar van Olympisch
zilver in 2004 en mentor van
wielertalent Leon Commandeur:
“Leon doet mij aan mijzelf denken,
tien jaar geleden”.
Jeroen van Erp, ontwerper bij
Fabrique: “De sportieve uitstraling
van de teksten wordt ondersteund
door het gebruikte lettertype
Bauhaus, dat goed aansluit bij de
stoere archetypische beeldtaal in de
sport.” De benodigde ruimte voor de
teksten is ontstaan door deze
diagonaal weer te geven. Een
oplossing die tegelijkertijd de
gewenste dynamiek inbrengt en het
sportieve karakter van het postzegelvel onderstreept. De dynamiek wordt
nog versterkt door de teksten en
andere aspecten van het ontwerp als
het ware van het postzegelvel af te
laten lopen. Alle lijnen wijzen van

linksonder naar rechtsboven, waarmee de symbolische opgaande lijn in
de carrière van de talenten op een
ingenieuze wijze uitdrukking krijgt.
“Op het postzegelvel moest met één
blik duidelijk zijn wie mentor is en
wie talent”, vervolgt Van Erp. “Dat
hebben we onder meer bereikt door
een uitgekiend kleurgebruik. De
mentor volgt het talent van enige
afstand. Dit maakt een neutrale rol
mogelijk om weloverwogen adviezen
te kunnen geven. Om die rol te
onderstrepen hebben we de mentoren in neutraal zwart-wit afgebeeld.
Zij staan helemaal rechts in beeld,
zeg maar aan de zijlijn, met in hun
houding alle aandacht voor het
talent. Het talent zelf is in full colour
afgebeeld. Die speelt de hoofdrol. Zo
is bij elk koppel duidelijk hoe de
relatie in elkaar steekt.”
De fotografie van Soenar Chamid
versterkt de eenheid door de nadruk
op een spannende én eenduidige
weergave van het talent en zijn
sport. Het talent is zoveel mogelijk
los gemaakt van zijn sportieve
omgeving, want de omgeving zou een
onrustig beeld opleveren. Daarom
hebben we bijvoorbeeld zwemmer
Mike Marissen niet afgebeeld in het
zwembad, maar tijdens een duik,
tussen hemel en water, letterlijk los
van zijn omgeving: kernachtig en
helder.”
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: 36 x 25 mm
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: normaal met fosforopdruk
: synthetisch
: vel 10 (5)
: geel, magenta, cyaan en zwart
: diepdruk
: 320.000 postzegelvelletjes
: De la Rue, Engeland
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Weken van de Kaart
7 september 2009
Een wenskaart wordt nog altijd
ervaren als een klein cadeautje. En
dat is het leukste als je ’t niet
verwacht. De Nationale Weken van
de Kaart 2009 staan daarom in het
teken van de verrassing. Op het
postzegelvel Weken van de Kaart is
dit thema vertaald naar een grafisch
symbool dat iedereen begrijpt; een
icoon van de verrassing.
Hans Meiboom van Studiomeiboom
ontwierp de postzegels dit jaar.
“Het thema ‘verrassing’ heb ik in dit
ontwerp niet direct vertaald. Het is
eerder de verpakking van de
verrassing geworden, vertaald naar
een grafisch symbool. Een symbool
dat iedereen, met wat voor culturele
of maatschappelijke achtergrond dan
ook, begrijpt en kan interpreteren.
Op deze wijze wordt een zo breed
mogelijke doelgroep en toepassing

bereikt, wat tenslotte ook
de bedoeling is van deze
postzegel. Het resultaat is
een grafisch geabstraheerd
icoon van ‘de verrassing’, dus van
‘het cadeautje’. Het is wat het is.
Lekker helder en direct. Zoiets als
Nijntje.”
“In tweede instantie is er meer voor
de geoefende kijker. Wat je ziet, is een
iconografisch verpakkingslint.
Doosjes met strikken, van bovenaf
gezien. Maar door de manier waarop
het lint gestrikt is, ontstaat de vorm
van een hartje. Rondom de postzegels,
op het vel, zie je wat feestelijk
gekleurd strooisel. De kleuren zijn
warm: rood en oranje. Ze zijn
transparant en over elkaar gedrukt,
zodat er spannende kleurvlakken
ontstaan. Wat het geheel extra
feestelijk en spannend maakt, en

Tec h n isc h e gegeven s
Zegelformaat
Tanding		
Papier		
Gomming
Soort postzegels
Drukkleuren postzegel
Druktechniek
Oplage		
Drukkerij

: 36 x 25 mm
: 13 ¼ : 13 ¾
: normaal met fosforopdruk
: synthetisch
: vel 3 (3)
: geel, magenta, cyaan en zwart
: offset
: 386.000 postzegelvelletjes
: Joh. Enschedé Security Print,
Haarlem

vooral voor de verzamelaar interessant, is de fosforbedrukking. Als je de
postzegel in het donker bekijkt met
een speciale UV-lamp, wordt een
fosforescerende kleurstrook zichtbaar.
Probeer het uit en laat je verrassen!”

Beatrix type B normaal perforaat
2009
TNT Post heeft de jaarcollectie
uitgebreid met een interessante
postzegel. Het betreft een variant
van de postzegel van 2007 met een
frankeerwaarde van € 0,44 in de
serie van Peter Struycken met de
beeltenis van koningin Beatrix. De
tinten zijn karmijn voor de beeltenis
van koningin Beatrix en olijfkleurig
voor de belettering.
Bijzonder is het perforaat. De Beatrix
10 x € 0,44 heeft standaard een
ellipsperforaat. Door een vergissing
van de drukkerij is er een Beatrix 10 x
€ 0,44 gedrukt met een normaal

perforaat type B, oftewel met de
bekende ronde perforatiegaten. Dit is
dus een afwijking ten opzichte van de
Beatrix van 2007. Deze heeft namelijk
aan weerszijden één van de perforatiegaten ellipsvormig. De oplage van
de postzegel Beatrix type B is beperkt.
Het beroemde ‘puntjesontwerp’
van Struycken is gebaseerd op een
foto van Vincent Mentzel. De
typografie is van Gerard Unger. In
1980 heeft Peter Struycken voor de
serie Beatrixpostzegels een palet van
twintig kleuren samengesteld. Alle
Beatrixpostzegels die inmiddels

verschenen zijn, maken
gebruik van een of
meer van deze kleuren.

Tec h n isc h e gegeven s
Zegelformaat
Tanding		
Papier		
Gomming
Soort postzegels
Drukkleuren postzegel
Druktechniek
Oplage		
Drukkerij

: 20,8 x 25,3 mm
: slitvorm
: fosforescerend
: zelfklevend
: tijdelijke postzegels
: karmijn en olijfbruin
: diepdruk
: vooralsnog onbekend
: Walsall Security Printers, Engeland
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Nieuwe uitgiften
5 Verjaardagspostzegels
22 september 2009
De postzegelvelletjes 5 Verjaardagspostzegels zijn er in twee versies:
één met gegomde en één met
zelfklevende postzegels. De zelfklevende postzegels zijn bovendien
op creditcard-formaat. Beide
postzegelvellen bevatten vijf
verschillende postzegels, met een
frankeerwaarde van 44 eurocent
per postzegel.
Ontwerpers Rens Muis en Pieter Vos:
“Ons bureau 75B is altijd bezig
nieuwe toepassingen te bedenken
met oude en nieuwe media. TNT Post
is op zijn beurt als eigentijds bedrijf
altijd op zoek naar vernieuwende
producten, liefst met interactieve
mogelijkheden waarmee klanten zelf
iets kunnen toevoegen. Deze twee bij
elkaar opgeteld, leverde een leuk idee
op voor de nieuwe Verjaardagspostzegels. Daarmee kun je een
jarige op een verrassende manier
gelukwensen.”

speciale strookjes op een
contrasterende ondergrond. Alle
zeven strookjes samen leveren het
cijfer 8 op. Andere cijfers ontstaan
door een of meerdere strookjes weg te
nemen. De ‘digitale’ cijfers hebben
dezelfde vorm als die van een lcdhorloge, ofwel liquid crystal display.
“Voor dit principe hebben we een
nieuwe toepassing gevonden in
een ander medium, namelijk de
postzegel”, leggen Pieter en Rens
uit. “Ons ontwerp toont vijf
Verjaardagspostzegels waarop twee
lcd-achten zijn afgebeeld. Een leuke
bijkomstigheid is dat het gebruikte
lettertype de toepasselijke naam Lcd
heeft. Kras de juiste witte strookjes
weg met een balpen met de inktkleur
van de ondergrond: en er staat de

leeftijd van de jarige. Bij de keuze van
de kleuren hebben we rekening
gehouden met wat mensen meestal in
huis hebben. Het blauw is dan ook
balpenblauw. Is de jarige 88 geworden
dan ben je als verzender al meteen
klaar!”
Onder de leeftijd staan – ook in digitale
stijl – feestelijke verjaardagswensen,
zoals: Gefeliciteerd!, Proficiat! en Van
Harte! Op de velrand is boven iedere
postzegel een balpen met de ‘juiste
kleur’ afgebeeld. Deze ‘krassende’ pen
laat zien hoe het werkt. Op de velrand
onder de postzegels is een bondige en
heldere gebruiksaanwijzing weergegeven. De metallic-kleur van de
velrand is een mengsel van de kleuren
goud en zilver en geeft het geheel een
extra feestelijk tintje.

Het idee hiervoor komt voort uit de
manier waarop, bijvoorbeeld,
tankstations de vaak wijzigende
brandstofprijzen kenbaar maken aan
hun klanten. Op borden worden de
prijzen weergegeven door cijfers met
een patroon in de vorm van het cijfer
8. Dit cijferpatroon is opgebouwd uit

Gegomd

Tec h n i s c h e g e g ev e n s
Zegelformaat
Tanding		
Papier		
Gomming
Soort postzegels
Drukkleuren postzegel
Druktechniek
Oplage		
		
Drukkerij
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: 25 x 36 mm G, 20,8 x 25,3 mm Z
: 13 ½ : 13 ½ G, slitvorm Z
: normaal met fosforopdruk
: synthetisch G, zelfklevend Z
: 1 vel 5 (5) G + 1 vel 5 (5) Z
: blauw, rood, groen, zwart en goud
: offset
: 360.000 postzegelvelletjes (G)
425.000 postzegelvelletjes (Z)
: Cartor Security Printing, Frankrijk

Toelichting op Gomming: synthetisch danwel gegomd (G) of zelfklevend (Z).

Zelfklevend op creditcard-formaat

Postzegeluitgiften tweede helft 2009
Ook voor het tweede halfjaar van 2009 staan weer prachtige postzegeluitgiften
op het programma. In onderstaand overzicht kunt u zien welke dat zijn.
Jaarcollectie 	Jaarcollectie	Prestige-	Postzegel-	Eerstedag-

Mooi	Themaboek

postzegels

Nederland

postzegel-

boekjes

mapjes

enveloppen

velletjes

14 juli

• Muziek in Nederland

€ 4,62

€ 7,70

€ 5,12

€ 6,02

€ 6,20

€ 7,10

€ 3,14

€ 3,60

				

4 augustus

• Grenzeloos Nederland - Brazilië

€ 5,70

						

25 augustus

• Sporttop: Aandacht voor Talent

€ 2,20

€ 4,40

								

€ 2,26

			
			
7 september

• Weken van de Kaart

€ 0,44

€ 1,32

€ 1,82

€ 2,72

22 september • 5 Verjaardagspostzegels (gegomd)		

€ 2,20

€ 2,70

€ 3,60

• 5 Verjaardagspostzegels (zelfklevend)

€ 2,20

€ 2,70

€ 3,60

€ 2,26

€ 1,84

€ 3,14

€ 4,04

€ 2,26

€ 3,16

€ 4,46

€ 5,36

€ 3,90

€ 3,44

		
1 oktober

• Persoonlijke Postzegels III:

€ 0,44

€ 4,40

		 Dag van de Postzegel 2009					
• 100 jaar gemotoriseerde

€ 4,40

€ 9,95
(verschijnt
16 oktober)

€ 9,95

luchtvaart in Nederland

€ 24,95

							
				
3 november

• Kinderpostzegels 2009

17 november • Decemberzegels 2009

€ 3,96

€ 3,40

€ 6,80

€ 2,76

• Beatrix type B normaal perforaat

€ 0,44

€ 4,40

Onder voorbehoud van wijzigingen
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De Stelling
Als ik alle postzegelproduct
dan bestel ik het liefs
“Ik koop liever niet via internet. Ik wil
namelijk zien wat ik koop. Zo mag ik
graag even aan de achterkant kijken
of een postzegel niet te dun is. Via
internet kan ik dat soort aspecten
niet beoordelen. Daar komt nog bij
dat ik blij ben met mijn computer,
maar dat ik niet zo’n held ben in het
gebruik ervan. Ik kan de dingen doen
die ik wil, zoals achtergrondinformatie opzoeken voor mijn verzameling
over wilde dieren. Maar bestellingen
doen en betalingen regelen vind ik te
ingewikkeld.”
Jan Verheijen (81) is al sinds 1952
een enthousiaste postzegelverzamelaar. Zijn hoofdverzameling
is ‘plaatfouten op Nederlandse
postzegels’ en ‘gestempelde postzegels van alle in het wild levende
dieren’. Verder heeft hij onder meer

Niet mee eens

nog een landenverzameling van
Duitsland en Zwitserland. “Ik heb
een veel grotere collectie gehad,
maar ben aan het afbouwen. Een van
mijn zoons neemt ’t over; voor mijn
andere zoon verzamel ik Nederland
en Amerika.” Samen met Ruud is hij
verder de drijvende kracht achter
Filahome.nl.
Om zijn verzameling uit te breiden
gaat Jan regelmatig naar beurzen,
zoals de Postex in Apeldoorn, of de
internationale postzegelbeurs in
Barneveld. “Verder ben ik al dertig
jaar vaste klant bij een postzegelhandelaar in Ede. Daar haal ik ook
mijn albumbladen en dergelijke.
We maken dan gezellig een praatje.
En als die handelaar op een bijzondere postzegel stuit, weet hij mij
te vinden. Ik krijg er bovendien
korting en word altijd goed geholpen.
Trouwens, die man moet ook zijn
brood verdienen, dus ik ga daar
echt niet weg!”
De enige keer dat Jan wèl online
koopt, is op de postzegelveiling

De vorige keer: Het beeld van de
postzegel: versiering of boodschap?
Een greep uit uw reacties:
Mw. J.H. Kouwenberg uit Tilburg: ‘Richard van der Laken verwoordt wat ik ook vind: een postzegel
hoeft geen boodschap te bevatten. Ik spaar postzegels omdat ze mooi zijn van kleur en afbeelding. Het
zijn voor mij kleine schilderijtjes. Neem die van Carel Fabritius of Nederland en het water en Vincent van
Gogh: die hebben prachtige kleuren. Dit in tegenstelling tot het postzegelvel van de drie koninginnen.
Het was mooier geweest als zij waren afgebeeld op de troon, zoals op de foto’s in Collect 60.’

Th. L. van Zadel uit Veenendaal: ‘Bijzondere postzegels moeten wel over iets bijzonders gaan en
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dat mag best in de postzegel tot uitdrukking worden gebracht. Een soort kennisgeving, toelichting,
jubileum of wat dan ook, maar een ‘boodschap’ gaat mij te ver. Neem de Mooi Nederland-serie.
Geen boodschap, maar wel herkenbare beelden van de betreffende stad. Meer hoeft toch niet? Het
blijft ‘toch maar’ een postzegel met het doel deze op een brief te plakken. Maar mooi zijn ze zeker!’

van de Globe. “Daar kun je
namelijk nog weleens interessante
Nederlandse postzegels met
plaatfouten vinden waar je anders
moeilijk aan kunt komen. Ik krijg
dan trouwens wel hulp, van Ruud en
zijn vrouw bijvoorbeeld. Die zijn heel
bedreven met internet.”
En nieuwe uitgiften? “Voorheen ging
ik daarvoor naar het postkantoor,
maar daar ben ik op uitgekeken.
Nu bestel ik ze telefonisch bij Collect
Club, in Groningen. Dat is reuze
handig: als ik vragen heb, kan ik
die meteen stellen en krijg ik direct
antwoord. En: je bestelt, je betaalt
automatisch en binnen een paar
dagen kun je genieten van je
bestelling. Ideaal toch?”

De Stelling

ten online kan kopen,
st via internet
“Het lijkt mij ideaal als je alles op het
gebied van postzegels via internet
kunt kopen. Of het nu gaat om postzegels, postzegelboekjes, albums,
postzegelvellen of albumbladen: je
kunt ze dan snel en gemakkelijk vinden en bestellen. En dat 7 dagen per
week, 24 uur in de week. Bovendien
is de keuze enorm uitgebreid en ligt
de wereld aan je voeten. Je koopt dus
waar en wanneer je maar wilt. Daar
kan geen winkel tegenop!”
Ruud van Capelleveen (50) verzamelt
al postzegels sinds hij kan lezen.
“Eerst alles van Nederland, later
ben ik me ook gaan specialiseren
in Iran. Tegenwoordig koop ik ook
gewoon alle postzegels die ik mooi
vind, bijvoorbeeld via de Collect Club

of via internet.” Daarnaast is hij de
drijvende kracht achter de populaire
site Filahome.nl.
In het dagelijks leven is Ruud een
vaste klant op internet. “Ik heb een
hekel aan winkelen. Gelukkig kan ik
dankzij internet makkelijk software,
boeken en cd’s bestellen, en ook
steeds meer postzegelproducten.
Dat scheelt me veel tijd, want ik
hoef er niet langer stad en land
voor af te reizen. De hele wereld is
nu zelfs binnen handbereik. Als je
vroeger een postzegel uit Zweden
wilde, moest je altijd een handelaar
inschakelen. Nu hoeft dat niet meer.
Internet geeft snel inzicht in wat er
te koop is en biedt volop keuze. Met
een paar drukken op de knop is
de koop geregeld. Je ontvangt je
bestelling gewoon aan huis.”

De grens ligt voor hem bij alles wat
gepast moet worden, en grote
aankopen zoals een auto. “Ook
kantoorartikelen koop ik nog altijd
gewoon in de winkel. Die is lekker
dichtbij en ik vind het een genot
om er rond te dwalen.”
Voor postzegels hanteert Van Capelleveen eveneens uitzonderingen op
het online bestellen. “Bij gebruikte
postzegels is de stempeling belangrijk. Die wil ik daarom eerst wel zelf
even zien. En ook voor waardevolle
exemplaren zou ik naar de handelaar
gaan. Daar wil ik geen risico mee
lopen.”
Met amateur-aanbieders doet hij
geen zaken. “Absoluut niet. Bij mijn
postzegelaankopen op internet let ik
daarom wel altijd op of de handelaar
is aangesloten bij de Nederlandse
Vereniging van Postzegelhandelaren
(NVPH). Zo’n lidmaatschap staat voor
mij garant voor kwaliteit en een
goede service, en dat vind ik belangrijk. Zo ben je zeker van je aankopen.”

Wel mee eens

<<<
Een s of on ee ns?

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

Skiën en joggen zijn de ‘snellere’
hobby’s van Nicolas Sarkozy. Maar
om tot rust te komen, heeft ‘Speedy
Sarko’ nòg een passie: postzegels. De
president wordt zelfs als de fanatiekste
verzamelaar van Frankrijk beschouwd.
Zijn topstuk: Britse postzegels uit 2004
over de ‘Entente Cordiale’, persoonlijk
overhandigd door koningin Elizabeth.

Nicolas Sarkozy:

Presidentiële postzegel passie

S

Sarkozy is al van jongsaf aan geboeid
door de filatelie. “Postzegels zijn van
grote artistieke, humanistische en
creatieve waarde. Ze maken van iets
eenvoudigs als het frankeren van een
brief iets moois”, schreef hij volgens
de Britse krant The Telegraph in een
brief aan collega-filatelisten. “Ze
bieden een venster op de wereld, de
geschiedenis en grote gebeurtenissen.”
Vele avondlijke uren is de president
met zijn hobby bezig. Zijn collectie
is dan ook hard op weg uit te groeien
tot een van de indrukwekkendste
ter wereld. Prominente figuren
uit internationale hoge kringen
helpen daarbij. Zo schonk Arnold
Schwarzenegger het Franse
staatshoofd een blauw leren
verzamelalbum met op de voorzijde
diens gouverneurszegel, alsmede
twee eerstedagenveloppen met
Californische postzegels.
Ca d eau van Q u e en Eliza b eth
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Ook de Britse koningin Elizabeth, die
zelf een van ’s werelds grootste en
waardevolste postzegelverzamelingen
bezit, biedt een helpende hand.
Tijdens een staatsbezoek van Sarkozy
aan Engeland in 2008 schonk zij hem
een bijzondere set postzegels die in

2004 is uitgegeven over de ‘Entente
Cordiale’. De uitgifte eert de
honderdste verjaardag van dit
bondgenootschap tussen Engeland en
Frankrijk. Sarkozy beschouwt de set
als een absoluut topstuk. Maar ook
zijn serie Hongaarse postzegels
schijnt hij bijzonder te koesteren,
omdat ze hem herinneren aan het
geboorteland van zijn voorvaderen.
Sarkozy is sponsor van de prestigieuze
Elysée Philatelist Club; vernoemd
naar het presidentieel paleis. Ook
vergadert hij soms met de Franse
filatelistische bond (FFAP) over de
toekomst van de filatelie. In een brief
aan de FFAP schreef hij hierover:
“Velen van u zijn bezorgd over de
ontwikkeling van de filatelie in
Frankrijk. Dat begrijp ik: 85% van de
postbezorging vindt plaats zonder
postzegelfrankering en steeds meer
mensen gebruiken e-mail en mobiele
telefonie.
Toch ben ik ervan overtuigd dat de
filatelie zijn plaats behoudt als
postzegels hun sociaal-maatschappelijke en economische functie blijven
vervullen. Postzegels moeten alleen
aangepast worden aan de cultuur van
de 21e eeuw. Ik heb La Poste daarom
gevraagd mede deze uitdaging aan te

gaan.” Sarkozy bepleit bijvoorbeeld
dat 30% van alle postzegels vanaf
2010 in een minder milieubelastende
diepdrukinkt gedrukt wordt.
Vorig jaar drukte Sarkozy zijn stempel
op de nieuwe nationale ‘Marianne’zegel. Deze verscheen op 1 juli 2008,
de eerste dag van het Franse
voorzitterschap van de Europese
Unie. De president had de nieuwe
beeltenis persoonlijk gekozen uit
vijftig inzendingen. Marianne is een
nationaal symbool van Frankrijk: ze
symboliseert de ‘Triomf van de
Republiek’ en haar profiel staat onder
meer op de Franse euromunten en
postzegels.
Van het staatshoofd zelf zijn in ons
land onlangs Persoonlijke Postzegels
uitgebracht. Op de postzegel prijkt
een kleurrijk portret van Sarkozy,
gemaakt door zijn vader Pal, samen
met Werner Hornung. Pal, die
kunstenaar is, kreeg de postzegels
tijdens een expositie in Nederland
cadeau van TNT Post. Sarkozy senior
is later nog op bezoek geweest bij
Peter Bakker, bestuursvoorzitter
van TNT Post, om hem persoonlijk
een bedankbrief van zijn zoon te
overhandigen.

Puzzel

Voor 5 winnaars:

jubileumboek 50 jaar Studio Sport

Puzzelprijs
De kampioenswedstrijden
van Ajax en Feyenoord,
schaatshelden Ard en
Keessie, Nederlandse
successen in de Tour de
France, koninginnen Joan en
Sjoukje: al sinds 1959 doet
Studio Sport verslag van
historische momenten uit
de sport. In het boek ‘50
jaar Studio Sport’ vertellen
vijf hoofdrolspelers, onder
wie Mart Smeets en Kees
Jansma, over het meest
bepalende tv-programma,
dat nog altijd ‘met het bord
op schoot’ wordt bekeken.
Collect geeft 5 exemplaren
van dit boek weg.

Oplossing Collect 60:
2-8-7-5-9-5-3-9
Dit zijn de 5 winnaars van
het halfjaarabonnement
op ‘Vorsten Royale’ :
Mw. W. Meeuwsen, Rotterdam
Dhr. H. Vos, Hoogland		
F. van Spall, Winkel
Mw. B.J. Klapwijk, Etten-Leur
Dhr. A. Verheezen, Goudswaard
Over de uitslag kan niet worden
gecorrespondeerd. De prijzen worden
niet in geld uitgekeerd.
De prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht.

Breng de letters uit de genummerde vakjesover naar de gelijkgenummerde vakjes van de
oplossingsbalk. Daar verschijnt dan de oplossing.
Schrijf de oplossing van deze Zweedse puzzel op een briefkaart en stuur deze vóór
10 oktober 2009 naar: Puzzel Collect, Postbus 776, 9700 AT Groningen
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Kort
nieuws

4x gratis Collect
voor een vriend(in)

Lees mee
200 jaar Louis Braille

dse
Ned erlan nigin g
100 jaar
ische Vere were ld
e
Mycolog
imzi nnig
De gehe enst oele n
van padd

Heeft u ook in uw omgeving vrienden, familieleden
of kennissen die geïnteresseerd zijn in postzegels?
57
Dan is dit een uitgelezen kans om hen kennis te laten
maken met Collect. U kunt nu eenmalig gratis 4x een
Collect weggeven. In het hart van dit blad zit een antwoordkaart
waarmee u een vriend(in) kunt opgeven.
Grijp nu uw kans en maak een ander gratis abonnee.

EDE

actiepakket

Europapo stzegels
2009: Nederlan
dse
Sterrenku nde

NR.

Elektronische
weegschaal
bij uw bestelling
vanaf € 60

A4-agenda 2009
bij uw bestelling

2,50
2008 €
Naja aR

NR.

58

€ 2,50
wiNteR 2008

Nieuwe uitgiften:
Persoonlijke Postzegels:
Golf en NVPV
Mooi Nederland
2009:
Assen en Tilburg
Zomerpostz egels
2009
GRATIS
3-in-1 digitale fotocamera
bij bestelling vanaf
€ 75,-

GRATIS
breintrainer
bij iedere bestelling

NR.

59

GRAT IS
GRAT IS

60

zomeR

2009 €
2,50

Vereniging voor Persoonlijke Postzegels
Ook zo gecharmeerd van Persoonlijke Postzegels? Word dan lid van de nieuw op te
richten Specialistenclub Persoonlijke Postzegels. De vereniging stelt u in staat om
kennis en ervaring uit te wisselen met collega-verzamelaars en om materiaal te
ruilen en andere verzamelingen te bekijken.
Wilt u zich aanmelden? Kom dan naar de oprichtingsbijeenkomst tijdens Postex
2009, op vrijdag 16 oktober om 14.30 uur in de Americahal in Apeldoorn. Niet alleen
krijgt u dan uitgebreide informatie over de nieuwe club, u kunt ook een interessante
presentatie bijwonen van TNT Post en van enkele gespecialiseerde verzamelaars.
Ook zijn er enkele zeer boeiende collecties Persoonlijke Postzegels te bewonderen.
Het bezoek aan de bijeenkomst is gratis.

Postzegelvellen
met nieuw ophangoog
Postex 2009
héél véél postzegels!
Voor de elfde maal vindt dit jaar de nationale
Postzegelshow POSTEX plaats. Dit filatelistisch
evenement voor de verzamelaar en het hele
gezin biedt een actief kijk-doe-programma, met
onder andere: Jeugdfilatelie, NVPH-handelarenstands, TNT-Post verkoop, Dag van de Postzegel,
promotiestands van gespecialiseerde filatelistenverenigingen, promotietentoonstelling,
wedstrijdtentoonstelling, computer en filatelie,
postzegelberg voor jeugd en gratis taxaties van
verzamelingen/losse postzegels. Uiteraard zal
er weer een enorme postzegelberg beschikbaar
zijn, waaruit alle betalende bezoekers gratis
postzegels mogen halen.
Postex 2009 wordt gehouden in de grote zaal van
de Americahal, Laan van Erica 50 te Apeldoorn.
Op vrijdag 16 oktober en zaterdag 17 oktober is
Postex geopend van 10.00 tot 17.00 uur en op
zondag 18 oktober van 10.00 tot 16.00 uur.
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Promotieactie EDE’s
De NVPH gaat dit najaar van start met een
unieke promotieactie Eerstedagenveloppen.
Neem nu een abonnement op de allernieuwste
EDE’s en ontvang als startpakket een prachtig
Eerstedagenveloppenalbum met 25 verschillende EDE’s en 12 albumbladen tegen de
actieprijs van € 19,95! Vul nu de antwoordkaart
in het hart van het Collect magazine in!

:
Nieuwe uitgiften
2008
Kinderpo stzegels
rzegels 2008:
Persoonli jke Decembe
L
100 jaar KNBLO–N
2008
Decembe rzegels

:
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Ned erlan stze gels 2008
Kind erpo

Naast het standaard postzegelvel Beatrix 10 x € 0,44 met ellipsperforaat en
de nieuwe Beatrix type B met normaal perforaat, is er nu ook een postzegelvel
Beatrix type C met normaal perforaat èn een nieuw ophangoog. Ook de volgende
postzegelvellen hebben een nieuw ophangoog.
Postzegelvel Beatrix type C: prijs € 4,40, artikelnummer 699156
Postzegelvel 10 x Liefde: prijs € 4,40, artikelnummer 699230
Postzegelvel Vijf voor buiten Europa: € 4,75, artikelnummer 699229
Postzegelvel 10 voor Nederland: prijs € 4,40, artikelnummer 699237.

Kortingsactie 50PlusBeurs
‘Maak de toekomst mee!’ Dat is dit jaar het thema van de 50PlusBeurs in de
Jaarbeurs te Utrecht. Met ruim 95.000 bezoekers is de 50PlusBeurs ‘s werelds
grootste evenement voor actieve plussers. De beurs telt 50.000 m2 aan informatie,
amusement en voordeel in de Jaarbeurs te Utrecht. Kijk op www.50plusbeurs.nl.
Profiteer van de speciale kortingsactie: entree 50PlusBeurs slechts € 12,50 (i.p.v.
€ 19,50). Reserveer nu via het internet www.tntpost.nl/collectclub en vul de
actiecode TNT in. U ontvangt de kaarten per e-mail (bestelkosten € 0,75 per ticket).
Meer info op www.50plusbeurs.nl.

Beursagenda 2009
Beurs

Datum

50PlusBeurs in Utrecht

16 t/m 20 sept. 2009

Beurs Postex in Apeldoorn

16 t/m 18 okt. 2009

Monacophil in Monaco

4 t/m 6 dec. 2009

Ontdek de kastelen
in Nederland
Proef de sfeer van verleden en heden
en dool door de ‘Kastelen in Nederland’
met deze nieuwe abonnementenserie.
Op 1 september introduceert TNT Post
het eerste postzegelvel Muiderslot met
gratis bewaarblad op alle TNT Postkantoren en Collect Club. Alle overige
postzegelvelletjes zijn alleen via een
abonnement te bemachtigen. Elke
maand ontvangt u dan 2 postzegelvelletjes, inclusief bijbehorend kleurrijk
en informatief bewaarblad voor
€ 15,- (inclusief verzendkosten).
Zo bouwt u in 1 jaar een prachtige
kastelencollectie op! De serie is
gelimiteerd. Neem dus nu een
abonnement via www.tntpost.nl/
kastelen of vul de antwoordkaart in
van de bijgevoegde folder Kastelen
bij deze Collect.

Het Muiderslot in Muiden is een van de meeste gave voorbeelden van een middeleeuwse
burcht in Nederland. Het vierkante slot staat op de plaats, waar de rivier de Vecht uitmondt in
de voormalige Zuiderzee, een ideale plaats dus om tol te heffen van de passerende schepen. De
waterburcht heeft op iedere hoek een uitspringende ronde toren. Tussen de oostelijke torens
bevindt zich de toegangspoort. Door deze poort komt de bezoeker op een ruime binnenplaats.
Alleen tegen de westelijke en de noordelijke kasteelmuur bevinden zich gebouwen. Het kasteel
trekt jaarlijks meer dan honderdduizend bezoekers. Het Muiderslot is compleet ingericht,
waardoor men een goede indruk krijgt van het leven in een kasteel in de Middeleeuwen. Enige
malen per jaar worden er culturele bijeenkomsten gehouden door de hernieuwde Muiderkring.
Vaak wordt in het kasteel ook de Nederlandse Staatsprijs voor de Letterkunde, de P.C. Hooftprijs, in het Muiderslot uitgereikt.

Postzegel niet nodig

t Collect Club
dnummer 216
GRONINGEN

vb216

len
Ontdek de kaste
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Nederlandse gesch

Het oorspronkelijke kasteel werd waarschijnlijk gebouwd na het midden van de dertiende eeuw
op initiatief van Floris V, graaf van Holland. Het gebouw is in één keer opgetrokken, wat alleen
de allerrijksten zich konden veroorloven. Na de moord op Floris V in 1296 werd het Muiderslot
met de grond gelijk gemaakt. Graaf Albrecht liet het kasteel tussen 1369-1373 weer op de oude
grondvesten herstellen. Vanaf dat moment wordt het Muiderslot alleen nog maar bewoond
door grafelijke of bisschoppelijke slotvoogden, die het kasteel namens hun heer, de bisschop
of de landsgraaf, beheerden. In het begin van de zestiende eeuw wist de hertog van Gelre zich
nog van het slot meester te maken, maar dat duurde niet lang. In de tachtigjarige oorlog heeft
het kasteel ook nog even een militaire rol gespeeld: in 1577 werd het slot namens de prins van
Oranje ingenomen.

26-06-2009 15:56:18

Muiders
lot
muiden

Week van de Filatelie

Vereenvoudigd productaanbod

Ter ere van de Week van de Filatelie van
12 t/m 18 oktober geeft TNT Post op 1
oktober de Persoonlijke Postzegels (III):
Dag van de Postzegel uit. Het betreft
een postzegelvel met tien dezelfde
zelfklevende postzegels van € 0,44.
Op de Postex in Apeldoorn wordt op
16 oktober de Dag van de Postzegel
gevierd en tevens
het prestigeboekje
Dag van de Postzegel
gepresenteerd. Een
extra reden om naar
de Postex te gaan.

Deze zomer loopt in tien TNT Postlocaties een test
met het eenvoudiger presenteren van producten.
Zo worden ze gerangschikt in twee hoofdgroepen:
wel of niet passend door de brievenbus. Voor elke
groep zijn er vijf services: 24-uurs Basisservice,
Aangetekend, Verzekerservice, Spoedservice en
Betaalservice.

Collect Club online

Het ‘momentenassortiment’ in de testlocaties
bestaat uit 3 types postzegels: de huidige
Huwelijks- en Geboortepostzegels, en (nieuw!)
de Verjaardagspostzegel, gebaseerd op de
Persoonlijke Postzegel. Dit postzegelvelletje van tien
dezelfde postzegels van € 0,44 is voorlopig alleen
tijdens de test in de tien testlocaties te koop.
Echter, speciaal voor u als verzamelaar is dit
postzegelvelletje in beperkte oplage verkrijgbaar
via Collect (artikelnummer 296707, prijs: € 4,40).

De website van Collect Club is weer
verder uitgebreid! Nieuw is dat alle
producten nu online zijn te bestellen
via www.tntpost.nl/collectclub. En
u ontvangt ook het gratis Collectcadeau 1 (Postbox 2: Donald Duck)
bij uw online bestelling. Bij een
bestelling van € 60,- ontvangt u
ook cadeau 2 (de loep). Er worden
bovendien meer producten toegelicht,
veelal ook voorzien van beeld. Daarnaast kunt u meer achtergrondinformatie lezen door te klikken op ‘Meer
postzegelnieuws’ bij het postzegelvel.

Agenda

1
2
1 	

Tot 27 september
B raziliaanse beeldcultuur,
Nederlands Fotomuseum, Rotterdam

Wilt u weleens met eigen ogen aanschouwen hoe de Braziliaanse
manier van leven is? Kom dan naar het Nederlands Fotomuseum.
Hier vindt u de expositie ‘Braziliaanse beeldcultuur van vandaag’, met
voorbeelden uit fotografie, video, design, games, mode en tijdschriften.
Het adres is: Wilhelminakade 332 in Rotterdam. Zie ook de website
www.brazilcontemporary.nl.

De kassa’s in de testlocaties printen zowel
frankeerzegels als barcodelabels voor de vijf
services. De barcodelabels zijn opgebouwd uit de
productnaam en het bijbehorende servicesymbool
en een barcode. Op de frankeerzegels staat het
frankeerbedrag vermeld en voor het buitenland
wordt ook het prioritylogo geprint. Uiteraard zijn
ook alle postzegels op vellen en rollen verkrijgbaar.

De test loopt tot eind
september 2009. TNT Post
zal zich, op basis van de
resultaten van de test,
verder beraden over de
toekomst.

Zilveren replica’s Juliana
De Koninklijke Nederlandse Munt geeft samen met
TNT Post een unieke serie puur zilveren postzegels
uit van Juliana-zegels. Het eerste van de twaalf
exemplaren, een natuurgetrouwe replica van de Juliana
Inhuldigingszegel uit 1948, wordt aangeboden voor
slechts € 9,95, vervolgens ontvangt u de andere puur
zilveren postzegels van Juliana voor € 12,95 per uitgifte.
Het betreft een collectie met streng gelimiteerde
oplage. De ‘zilveren Juliana collectie’ is te bestellen
via www.knm.nl of 030 2910465.

2 	

Hele jaar door
M useum voor Communicatie, Den Haag

Het Museum voor Communicatie heeft alle historische kennis in huis
over (onder andere) post en postzegels. Regelmatig zijn er spannende
tentoonstellingen te zien. U vindt het museum aan de Zeestraat 82 in
Den Haag. Meer weten? Kijk op www.muscom.nl.

gel 1948

lveren Inhuldigingsze

1e exemplaar = Puur Zi

voor slechts

9,95!
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advertentie

Telefonisch bestellen:

400 Jaar Manhattan - Nieuw Amsterdam

Herinneringsuitgave met de
postzegels van Amerika. Nu € 9,95

033-2982353

De eerste Euro’s van Malta en Cyprus
in FDC kwaliteit met het Euro-album voor al uw Euro’s

Normaal 55 €. Nu voor 29.95 €

Al de 16 euro’s zijn in FDC kwaliteit!
Op 1 januari 2008 werd op Malta en op
Cyprus de euro ingevoerd. De euro’s van
deze kleine staatjes zijn in een kleine
oplage uitgegeven en daarom zeldzaam!
Bestel nu de twee sets compleet.
Mét het schitterende 2008 Euro-album om
al uw kostbare Euro’s van alle Euro-landen veilig en heel mooi in op te bergen.

29,95

Nu in een super-combinatie-aanbieding!

De Euromunten + het Euroalbum
Totaal 55 €. Nu voor 29,95 €
Op = op. Slechts 1 per adres!

Speciale herinneringsuitgave ter gelegenheid van 400 Jaar
Manhattan- Nieuw Amsterdam met de postfrisse postzegels
van Amerika. Op deze uitgifte is o.a. afgebeeld de oude
kaart van Nieuw Amsterdam uit 1660, het standbeeld van
Peter Stuyvesant en Zicht op Hollandse koopvaarders voor
Nieuw Amsterdam.
Deze herinneringsuitgave is in een oplage van slechts 1000
verschenen. Dus op = op.

Een Opruimingsdoos vol prachtige postzegels !
Nu slechts € 47,50
Nieuw aanbod! Een doos (A4+ formaat) vol met schitterende postzegels,
FDC’s, etc. uit alle delen van de wereld. Goed voor vele dagen plezier… lekker uitzoeken, sorteren en in uw verzameling opbergen. In deze doos met
een zéér hoge cataloguswaarde vindt u ook vele dure postzegels. Op = op.

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

Edel Collecties, Antwoordnr 1616, 3740 WG Bunschoten

Collect 60

VOORDEELBON

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






........ x “400 Jaar Manhattan-Nieuw Amsterdam” voor € 9,95

Slag om Arnhem
1944
normaal € 27,50

........ x Eerste Euro’s Malta en Cyprus met Euro-album voor € 29,95
........ x Opruimingsdoos vol postzegels voor € 47,50

tijdelijk € 12,50

........ x Postzegelcollectie “Slag om Arnhem 1944” voor € 12,50

Naam:

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

hr/mw

Adres: ………………………………………………………………………………………………………
Postcode/plaats:…………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer:………………………………………………………………………………………
+ € 3,95 als bijdrage in de porto- en verpakkingskosten

Als ik mijn bestelling behoud, betaal ik:

 via éénmalige automatische afschrijving (hieronder a.u.b. uw bank- of giro rekeningnr invullen)
 met de bijgesloten acceptgiro-kaart (+ 0,45 euro voor bankkosten)
Bank/Gironummer.

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

65 Jaar geleden vond de Slag om
Arnhem plaats. Complete collectie van
de postzegels, postzegelvelletje en de
FDC’s.
Wordt geleverd met
gratis luxe albumbladen met klemstroken.

12,50

EDEL COLLECTIES
Tel. 033-2982353

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

Service
Colofon
Collect nr. 61/najaar 2009
is een uitgave van
Koninklijke TNT Post BV
Redactie Collect

Een kijkje achter
de schermen…

Kamer AA 1378
Postbus 30250
2500 GG Den Haag
Adreswijzigingen, bestellingen
en abonnementen

Wat is de rol van de afdeling
Orderverwerking?
“Onze afdeling maakt alle bestellingen verzend-

TNT Post Collect Club

klaar die onze klanten per telefoon, internet of per

Postbus 30051

post hebben gedaan. We versturen postzegels en

9700 RN Groningen

dergelijke naar onze verzamelaars. Het gaat dan

Telefoon: (050) 586 12 34

niet alleen om abonnementen, maar ook om

Fax: (050) 586 31 11

incidentele orders.”

Internet: www.tntpost.nl
Uitgever
Koninklijke TNT Post BV

Wat zijn jouw taken?
“Samen met mijn collega’s zorg ik ervoor dat
datgene wat er besteld is, gecontroleerd en op de

Redactie en productie

juiste wijze verpakt en verzonden wordt. Naast het

Sanoma Uitgevers

werk voor orderverwerking verzorg ik voor de

Custom Publishing

zakelijke klant bestellingen op het gebied van

Vormgeving
IM VormCommunicatie, Den Haag
Fotografie

postzegels. Verder regelen wij de levering van

Naam: Karin Koops
Functie: Uitgeefster
Waar: bij de afdeling Orderverwerking,
in Groningen
Sinds: 1983

zaken die door postkantoren en agentschappen
verkocht worden, zoals postzegels, postzegelmapjes, postzegelboekjes, enzovoort.”

ANP: cover

Piektijden?

De Beeldredaktie: pag. 3, 6, 12, 13 en 19

“Die hebben we twee keer per jaar, te weten in juli en de laatste drie maanden van het

Hollandse Hoogte: pag. 14

jaar, als de abonnementen worden uitgeleverd. In de periode voor december is het
bovendien extra druk vanwege de verwerking van de decembervelletjes.”

Alle aanbiedingen gelden tot het
verschijnen van de volgende Collect.
Hierbij geldt wel: op = op.
Alle genoemde prijzen en gegevens

Leukste aan je werk?
“Wat mijn werk leuk maakt, is de afwisseling en het werken in teamverband.”

zijn onder voorbehoud van zet- en

Ben je zelf ook filatelist?

drukfouten.

“Ik verzamel zelf niet, maar ik koop altijd wel een voorraadje als er een mooie

De producent heeft ernaar gestreefd de

postzegel uitkomt.”

auteursrechten van de illustraties volgens
de wettelijke bepalingen te regelen.
Wie meent nog zekere rechten te kunnen
doen gelden, wordt verzocht zich tot de
producent te wenden.
Nieuwe leden van de Collect Club krijgen
de eerste vier nummers van Collect
kosteloos toegezonden. Hierna wordt het
gratis abonnement verlengd bij
bestellingen boven de € 25,00 per jaar.
Bij een lagere besteding kunt u het
abonnement verlengen voor € 10,00
per jaar.
Losse verkoopprijs: € 2,50.
ISSN 1381-0561.

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

•
•
•
•

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

Geldigheid
Aanbiedingen in Collect blijven geldig tot de volgende Collect verschijnt, tenzij anders vermeld.
Echter: op = op. Reageer dus snel op onze aanbiedingen.
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Beatrix
Beatrix type B normaal perforaat
(zelfklevend)
(Let op! Afwijkend perforaat)
€ 4,40
bestelnummer 699155

W1 W1 W1 W1

W1 W1 W1 W1

Muziek in Nederland
Postzegelvel
Muziek in Nederland
€ 7,70
bestelnummer 290861

NVPH
catalogi 2010

NVPH catalogus 2010
(paperback)
€ 26,90
bestelnummer 699225

NVPH catalogus 2010
(hardcover)
€ 29,90
bestelnummer 699226
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Postzegelmapje nr. 397
Muziek in Nederland

Eerstedagenvelop nr. 590
Muziek in Nederland

NVPH catalogus 2010
op DVD

€ 5,12
bestelnummer 290880

€ 6,02
bestelnummer 290857

€ 26,90
bestelnummer 699234

Shop

N i e u w e u i t g i ft e n
Grenzeloos Nederland: Brazilië

Postzegelvel Grenzeloos
Nederland: Brazilië (versie A)

Postzegelvel Grenzeloos
Nederland: Brazilië (versie B)

Postzegelvel Grenzeloos
Nederland: Brazilië (versie C)

€ 5,70
bestelnummer 290961.A

€ 5,70
bestelnummer 290961.B

€ 5,70
bestelnummer 290961.C

Postzegelmapje nr. 398
Grenzeloos
Nederland: Brazilië
€ 6,20
bestelnummer 290980

			

Eerstedagenvelop nr. 591
Grenzeloos
Nederland: Brazilië
€ 7,10
bestelnummer 290957

Postzegelvel Grenzeloos
Nederland: Brazilië
Presença Holandesa no Brasil
€ 6,50
bestelnummer 699232

>>>

Alle postzegelvellen zijn gegomd tenzij zelfklevend is vermeld
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Shop

N i e u w e u i t g i ft e n
Sporttop: Aandacht voor Talent

Postzegelvel
Sporttop: Aandacht voor Talent
€ 4,40
bestelnummer 291061

Postzegelmapje nr. 399a
Sporttop: Aandacht voor Talent
€ 3,14
bestelnummer 291080

Eerstedagenvelop nr. 592
Sporttop: Aandacht voor Talent
€ 3,60
bestelnummer 291057

Postzegelmapje nr. 399b
Sporttop: Aandacht voor Talent
€ 2,26
bestelnummer 291081

22

>>>

Bestel voor 15 oktober 2009 voor meer dan € 60,- en ontvang een loep met verlichting

GRATIS! Zie ook p. 2

Shop

N i e u w e u i t g i ft e n
Weken van de Kaart

Postzegelvel Weken van de Kaart
€ 1,32
bestelnummer 291161

Postzegelmapje nr. 400
Weken van de Kaart

Eerstedagenvelop nr. 593
Weken van de Kaart

€ 1,82
bestelnummer 291180

€ 2,72
bestelnummer 291157

5 Verjaardagspostzegels

Postzegelvel 5 Verjaardagspostzegels
€ 2,20
bestelnummer 291261

Postzegelvel 5 Verjaardagspostzegels (zelfklevend)
Creditcardformaat
€ 2,20
bestelnummer 291262

Eerstedagenvelop nr. 594
5 Verjaardagspostzegels
€ 3,60
bestelnummer 291250

Postzegelmapje nr. 401
5 Verjaardagspostzegels

Postzegelmapje nr. 402
5 Verjaardagspostzegels (zelfklevend)

Eerstedagenvelop nr. 595
5 Verjaardagspostzegels (zelfklevend)

€ 2,70
bestelnummer 291280

€ 2,70
bestelnummer 291281

€ 3,60
bestelnummer 291251
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P e r s o o n l i j ke p r o d u c t e n
Postboxen

Persoonlijke
Postzegelboekjes

Postzegelvel met 3 bijpassende wenskaarten

ANDRÉ RIEU
P OSTZEGELS

Persoonlijk Postzegelboekje André Rieu

€ 3,525

8 VOOR AAD

CHEID ALS CTEUR
R FILATELIE
NEEMT AFS
HOOFDREDA

pmaak-3.indd 1

 


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

 


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

Ontwikkeling: Paul Portheine en Walter de Rooij | Tekst: Noortje Krikhaar en Lars Boom | ontwerp: Birza Design BNO
Uitgifte: 29 mei 2009, nr. 3 | Realisatie: Rekafa Special products in samenwerking met Koninklijke TNT Post
Artikelnummer: 699142

 


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

HEF HET GLAS
OP HERGÉ

 

 

NEDERLAND, FRAN
EN DE HUGENOT

ANSICHTKAARTEN COMB
MET POSTGESCHIEDE

 

1918, EEN RAMPJ
RAM
RAMPJAAR
AMPJ
PJ
KUNSTMINNEND WEN

 

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

 


POSTEXNUMMER

blad voor POSTZEGELVERZAMELAARS waarin opgenomen DePhilatelist • verschijnt NIET IN de maand juli

Persoonlijk Postzegelboekje Aad Knikman
Assepoester

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

DE LAATSTE BRITSE
KOLONIALE OORLOG

 


SERIEUS VERZAMELGEBIED OF
COMMERCIËLE PLAATJESMAKERIJ?
blad voor POSTZEGELVERZAMELAARS waarin opgenomen DePhilatelist • verschijnt NIET IN de maand juli

JMBUFMJF

 


blad voor POSTZEGELVERZAMELAARS waarin opgenomen DePhilatelist • verschijnt NIET IN de maand juli

AN
AAD KNIKM

blad voor POSTZEGELVERZAMELAARS waarin opgenomen DePhilatelist • verschijnt NIET IN de maand juli

Museum van de 19de eeuw

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

MECHANISCHE
ANKEERMACHINES
EN GEBRUIK GESTELD

 


DE RUYTER EN DE
HONGAARSE CONNECTIE

blad voor POSTZEGELVERZAMELAARS waarin opgenomen DePhilatelist s VERSCHIJNT .)%4 IN DE MAAND JULI

blad voor POSTZEGELVERZAMELAARS waarin opgenomen DePhilatelist • verschijnt NIET IN de maand juli

 

blad voor POSTZEGELVERZAMELAARS waarin opgenomen DePhilatelist s VERSCHIJNT .)%4 IN DE MAAND JULI

‘S-HERTOGENBOSCH:
STAMP-PASSIONSTAD

 


blad voor POSTZEGELVERZAMELAARS waarin opgenomen DePhilatelist s VERSCHIJNT .)%4 IN DE MAAND JULI

THEMANUMMER VERVOER

POSTEXNUMMER

waarin opgenomen DePhilatelist s VERSCHIJNT .)%4 IN DE MAAND JULI

DE FASCINERENDE TOP-TIEN
VAN DE ZWITSERLANDFILATELIE

Pagina 1

 


blad voor POSTZEGELVERZAMELAARS waarin opgenomen DePhilatelist s VERSCHIJNT .)%4 IN DE MAAND JULI

 


09:18

EEN INTACT GEBLEVEN BUNDEL
UIT NEDERLANDS NIEUW-GUINEA

waarin opgenomen DePhilatelist s VERSCHIJNT .)%4 IN DE MAAND JULI

12-05-2009

blad voor POSTZEGELVERZAMELAARS waarin opgenomen DePhilatelist s VERSCHIJNT .)%4 ). DE MAAND JULI
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blad voor POSTZEGELVERZAMELAARS waarin opgenomen DePhilatelist s VERSCHIJNT .)%4 IN DE MAAND JULI

 

kaarten Van Gogh Museum

waarin opgenomen DePhilatelist s VERSCHIJNT .)%4 IN DE MAAND JULI

LUXEMBURG, CULTURELE
HOOFDSTAD VAN EUROPA

€ 3,95
bestelnummer 699115

 

Postbox 2: Donald Duck

€ 3,95
bestelnummer 699114

blad voor POSTZEGELVERZAMELAARS waarin opgenomen DePhilatelist • verschijnt NIET IN de maand juli

 


ALPHONSE MUCHA: GRAFICUS,
ILLUSTRATOR EN SCHILDER

 



DEN HAAG: HOOFDSTAD VAN
HET INTERNATIONAAL RECHT

 

Postbox 1: Dikkie Dik

ATELIE EN FICTIE

blad voor POSTZEGELVERZAMELAARS waarin opgenomen DePhilatelist • verschijnt NIET IN de maand juli

 


©Disney

OEVEN VAN DE EERSTE
IE 1852 - OF TOCH NIET?

 

blad voor POSTZEGELVERZAMELAARS waarin opgenomen DePhilatelist s VERSCHIJNT .)%4 IN DE MAAND JULI

JMBUFMJF 'JMBUFMJF 'JMBUFMJF 'JMBUFMJF 'JMBUFM

©Disney
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waarin opgenomen DePhilatelist s VERSCHIJNT .)%4 IN DE MAAND JULI

TEEDS OP DE BRES VOOR
UTOMOBILIST EN TOERIST

 


JMBUFMJF 'JMBUFMJF 'JMBUFMJF 'JMBUFMJF 'JMBUFM

©Disney

22-04-2009 09:13:06

€ 9,95
bestelnummer 699148

kaarten Van Gogh Museum

12-05-2009

09:18
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kaarten Van Gogh Museum

12-05-2009
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Wolf

Roodkapje

€ 3,52
bestelnummer 699142

postzegels
In juni 2003 viert André zijn zilveren jubileum met twee concerten in de Amsterdam Arena. Hij is
hierdoor de eerste Nederlandse
artiest die een avondvullend
programma in de Amsterdam
Arena verzorgt. De registratie
van dit concert ‘Hazes Live In De
Amsterdam ArenA’ is tevens de
allereerste live-album die door

Postbox 3: Van Gogh museum

Postbox 4: Sprookjesboom

€ 3,95
bestelnummer 699116

€ 3,95
bestelnummer 699157

Persoonlijke
Postzegelabonnementen
Het Muiderslot in Muiden is een van de meeste gave voorbeelden van een middeleeuwse
burcht in Nederland. Het vierkante slot staat op de plaats, waar de rivier de Vecht uitmondt in
de voormalige Zuiderzee, een ideale plaats dus om tol te heffen van de passerende schepen. De
waterburcht heeft op iedere hoek een uitspringende ronde toren. Tussen de oostelijke torens
bevindt zich de toegangspoort. Door deze poort komt de bezoeker op een ruime binnenplaats.
Alleen tegen de westelijke en de noordelijke kasteelmuur bevinden zich gebouwen. Het kasteel
trekt jaarlijks meer dan honderdduizend bezoekers. Het Muiderslot is compleet ingericht,
waardoor men een goede indruk krijgt van het leven in een kasteel in de Middeleeuwen. Enige
malen per jaar worden er culturele bijeenkomsten gehouden door de hernieuwde Muiderkring.
Vaak wordt in het kasteel ook de Nederlandse Staatsprijs voor de Letterkunde, de P.C. Hooftprijs, in het Muiderslot uitgereikt.

een Nederlandse artiest op Super
Audio CD wordt uitgebracht.

Jij wordt nooit vergeten vriend ● Ja bedankt, het was te kort, dat vergeet ik niet ● Iedereen hield van jou, dat stilt mijn verdriet

Persoonlijk
Postzegelboekje André Hazes
Verschijnt 23 september 2009
€ 9,95
bestelnummer 699149

De BankGiro Loterij maakt je rijker
Gemiddeld 1 op de 5 wint in de BankGiro Loterij! Door mee te spelen maakt
u niet alleen kans op de ruim 150.000 maandelijkse prijzen – met de helft
van uw inleg steunt u bovendien het behoud van het cultureel en historisch
erfgoed in Nederland. In 2008 schonk de BankGiro Loterij 58 miljoen euro

Postzegelvel Muiderslot
Met gratis bewaarblad!
1e postzegelvel in de serie
Kastelen in Nederland
aan 51 culturele organisaties, waaronder de Hermitage Amsterdam.

Muiders
lot
muiden

Het oorspronkelijke kasteel werd waarschijnlijk gebouwd na het midden van de dertiende eeuw
op initiatief van Floris V, graaf van Holland. Het gebouw is in één keer opgetrokken, wat alleen
de allerrijksten zich konden veroorloven. Na de moord op Floris V in 1296 werd het Muiderslot
met de grond gelijk gemaakt. Graaf Albrecht liet het kasteel tussen 1369-1373 weer op de oude
grondvesten herstellen. Vanaf dat moment wordt het Muiderslot alleen nog maar bewoond
door grafelijke of bisschoppelijke slotvoogden, die het kasteel namens hun heer, de bisschop
of de landsgraaf, beheerden. In het begin van de zestiende eeuw wist de hertog van Gelre zich
nog van het slot meester te maken, maar dat duurde niet lang. In de tachtigjarige oorlog heeft
het kasteel ook nog even een militaire rol gespeeld: in 1577 werd het slot namens de prins van
Oranje ingenomen.

In 1609 werd Pieter Cornelisz. Hooft als 28-jarige
beëdigd als baljuw van Gooiland en drost en slotheer
van Muiden. Hij was toen al een bekend schrijver.
Hooft bleef tot aan zijn dood in 1647 in het Muiderslot

Muiders
lot
muiden

en in die bijna veertig jaar wist hij het slot om te
vormen van een militaire instelling tot een cultureel
gebeuren. Hooft was de stichter van de Muiderkring,
een culturele ontmoetingsplaats van schrijvers,
kunstenaars en geleerden. In de Franse tijd werd het
Muiderslot gebruikt als kazerne voor de Franse troepen. Mede hierdoor was het slot zo bouwvallig
geworden dat het in 1825 voor afbraak te koop werd aangeboden. Maar dankzij het ingrijpen van
koning Willem I ontsnapte het kasteel aan de sloophamer. Tot restauratie kwam het echter nog niet.
Pas in de jaren 1895 tot 1909 vond er onder leiding van de architecten Berden en Cuypers een grote
restauratie plaats. In 1958 moest het slot opnieuw gerestaureerd worden. Hierbij werd ook de eretrap
en de toegang naar de Ridderzaal gebouwd. Mede door inzet van de toenmalige slotvoogd Ton Koot
werd het kasteel geheel ingericht in de stijl van de periode Hooft.
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€ 4,40
bestelnummer 699153

Hermitage Amsterdam,
2009

Persoonlijk Postzegelboekje
Hermitage Amsterdam
OP=OP
€ 9,95
bestelnummer 699231

Neem een abonnement op Kastelen in Nederland. Kijk op www.tntpost.nl/kastelen

Portret van
tsaar Alexander III,
ca. 1895

Portret van
tsaar Nicolaas II,
1895

Shop

Recent verschenen
Postzegelvel
3 generaties koninginnen
€ 7,00
bestelnummer 290661

Postzegelvel
Jubileumpostzegels
2009
€ 4,40
bestelnr. 290761

Postzegelmapje nr. 394
3 generaties koninginnen

Prestigeboekje nr. 24
3 generaties koninginnen

€ 7,00
bestelnummer 290680

OP=OP
€ 9,95
bestelnummer 290611

Postzegelmapje nr. 395a
Jubileumpostzegels 2009 KWF
€ 2,26
bestelnummer 290780

Postzegelmapje nr. 395b
Jubileumpostzegels 2009 Vogelbescherming
€ 2,26
bestelnummer 290781

Postzegelmapje nr. 395c
Jubileumpostzegels 2009 Cordaid - Mensen in Nood
Postzegelvel Mooi Nederland
2009: Oosterhout

Postzegelvel Mooi Nederland
2009: Roosendaal

€ 2,20
bestelnummer 290363

€ 2,20
bestelnummer 290364

€ 2,26
bestelnummer 290782

Postzegelmapje nr. 395d
Jubileumpostzegels 2009 De Zonnebloem
€ 2,26
bestelnummer 290783

Postzegelvel Mooi Nederland
2009: Delfzijl

Postzegelvel Mooi Nederland
2009: verzamelvel

€ 2,20
bestelnummer 290365

€ 2,20
bestelnummer 290366

Postzegelmapje nr. 395e
Jubileumpostzegels 2009 SOS Kinderdorpen
€ 2,26
bestelnummer 290784

Set Jubileumpostzegels
Postzegelmapje nr. 396
Mooi Nederland 2009:
verzamelvel
€ 2,70
bestelnummer 290380

€ 5,50
bestelnummer 290763

Van elke set gaat € 1,10
naar de 5 goede doelen

Prestigeboekje nr. 25
Mooi Nederland 2009
€ 9,95
bestelnummer 290311
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Shop

Diversen
Buitenlandse Jaarcollecties 2008

Jaarcollectie
Nederlandse
Antillen 2008

Jaarcollectie
Faerøer Eilanden 2008

€ 86,50
bestelnummer AN2800

€ 45,00
bestelnummer FO2800

Jaarcollectie
Groenland 2008

Jaarboek USA 2008

€ 68,75
bestelnummer GL2800

€ 56,75
bestelnummer US2800

Jaarcollectie Finland 2008

Jaarboek België 2008

€ 53,50
bestelnummer FI2800

€ 77,75
bestelnummer BE2801

Jaarcollectie België 2008
Jaarcollectie Denemarken 2008
Jaarboek Denemarken 2008
Jaarboek Faerøer Eilanden 2008
Jaarboek Finland 2008
Jaarcollectie Ierland 2008
Jaarboek Ierland 2008
Jaarcollectie Isle of Man 2008
Jaarboek Isle of Man 2008
Jaarcollectie Noorwegen 2008
Jaarboek Noorwegen 2008
Postzegelboekjes Noorwegen 2008

Prijs		

Bestelnr.

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

BE2800
DK2800
DK2801
FO2801
FI2801
IE2800
IE2801
IO2800
IO2801
NO2800
NO2801
NO2802

96,75
50,50
60,75
52,00
66,75
41,75
71,50
63,50
66,50
58,75
60,50
47,50

Albumbladen
Albumbladen Grenzeloos
Nederland: Nederlandse
Antillen & Aruba DAVO
€ 5,70
bestelnummer 642720

Geïllustreerd Verzamelen
2008 DAVO

Albumbladen
Mooi Nederland 2008 DAVO

€ 16,30
bestelnummer 642725

€ 13,95
bestelnummer 642716

Geïllustreerd Verzamelen 2008 TNT Post
Geïllustreerd Verzamelen 2008 velletjes DAVO
Albumblad Mooi Nederland 2008 verzamelvel DAVO
Zwart-wit albumbladen 2008 DAVO
Zwart-wit albumbladen Mooi Nederland 2008 DAVO
Zwart-wit albumbladen 2008 velletjes DAVO
Albumbladen Nederland 2008 Leuchtturm
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Bestel nu en ontvang een Postbox 2: Donald Duck

Albums
Prijs		

Bestelnr.

€
€
€
€
€
€
€

642726			
642727			
642721
642728
642729
Album Eerstedagenveloppen DAVO
642730
Stuntaanbieding!
642736
van € 36,00 voor € 32,00
bestelnummer 640962

16,30
12,75
3,35
18,60
7,60
23,00
26,50

©Disney

©Disney

©Disney

GRATIS! Kijk voor meer informatie op pagina 2

Shop

Bewaarsystemen
Luxe Albums Nederland 1852-2008 DAVO
Album Nederland VI
Luxe 2008 DAVO
€ 45,00
bestelnummer 642732

Album Nederland I Luxe 1852-1944 DAVO
Album Nederland II Luxe 1945-1969 DAVO
Album Nederland III Luxe 1970-1989 DAVO
Album Nederland IV Luxe 1990-1999 DAVO
Album Nederland V Luxe 2000-2007 DAVO

Prijs		
€ 77,00
€ 77,00
€ 77,00
€ 77,00
€ 85,00

Albums Geïllustreerd
Verzamelen Nederland
2000-2008 DAVO
Album Geïllustreerd Verzamelen I
2000-2007 DAVO

Bestelnr.
640957
640958
640959
640954
642708

Album Nederland Velletjes II
Luxe 2007-2008 DAVO
€ 60,00
bestelnummer 642733

€ 79,00
bestelnummer 642709

Album Geïllustreerd Verzamelen II 2008 DAVO
€ 45,00
bestelnummer 642731

Album Mooi Nederland 2005-2008 DAVO

Album Nederland Velletjes I
Luxe 1993-2006 DAVO

Prijs		

Bestelnr.

€ 85,00

642612

€ 75,00
bestelnummer 642717

Album Persoonlijke
Postzegels Luxe DAVO
€ 62,00
bestelnummer 642901

Album Grenzeloos Nederland 2008 DAVO
€ 36,00
bestelnummer 642719

Luxe Banden Nederland DAVO

Wordt uw DAVO album te vol? U kunt van
alle bestaande DAVO albums een extra lege
band aanschaffen.

Luxe Band Nederland I DAVO
Luxe Band Nederland II DAVO
Luxe Band Nederland III DAVO
Luxe Band Nederland IV DAVO
Luxe Band Nederland V DAVO
Luxe Band Nederland VI DAVO

Luxe Band Nederland Velletjes I DAVO
Luxe Band Nederland Velletjes II DAVO
Luxe Band Nederland Velletjes III DAVO
Luxe Band Persoonlijke Postzegels DAVO

Prijs		

Bestelnr.

€
€
€
€
€
€

642902
642903
642904
642905
642906
642907

32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00

Prijs		

Bestelnr.

€
€
€
€

642908
642909
642910
642911

32,00
32,00
32,00
32,00

Banden Geïllustreerd
Verzamelen Nederland DAVO

Band Geïllustreerd
Verzamelen I DAVO
Band Geïllustreerd
Verzamelen II DAVO
Band Mooi
Nederland DAVO
Band Grenzeloos
Nederland DAVO

Prijs		

Bestelnr.

€ 32,00

642912

€ 32,00

642913

€ 32,00

642914

€ 32,00

642915
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K l a s s i e ke p o s t z e g e l s
Nederland postfris
Tentoonstellingszegels
1924
(nr. 136-138, postfris)
€ 195,00
bestelnummer 693031

Guilloche combinaties
1940
(nr. 356a-356d, postfris)
€ 87,50
bestelnummer 695110

Europazegels 1956
(nr. 681-682, postfris)
€ 29,75
bestelnummer 696415

Topzegels postfris

Keerdruk Bontkraag 1924
(nr. 61b -61c, postfris)
met certificaat van echtheid

€ 795,00
bestelnummer 698079

Jubileumzegels 1923 (nr. 121-131, postfris)
met certificaat van echtheid

€ 1.175,00
bestelnummer 697289

Interneringszegels 1916
(nr. IN1-IN2, postfris)
met certificaat van echtheid

Speciale aanbieding!

28

€ 440,00
bestelnummer 699166

U kunt uw klassieke postzegels nu ook online bestellen!

Nederland postfris
Cijfer 1899-1913 (nr. 50-55, postfris)
Koningin Wilhelmina 1922 (nr. 81, postfris)
Koningin Wilhelmina 1923 (nr. 82-83, postfris)
De Ruyter-zegels 1907 (nr. 87-89, postfris)
Cijfer 1921-1922 (nr. 107-109, postfris)
Diverse voorstellingen 1923 (nr. 110-113, postfris)
Opruimingsuitgifte 1923 (nr. 132-133, postfris)
Tooropzegels 1923 (nr. 134-135, postfris)
Rembrandt-zegels 1930 (nr. 229-231, postfris)
A.N.V.V.-zegels 1932 (nr. 244-247, postfris)
Kinderzegels 1932 (nr. 248-251, postfris)
Herdenkingszegels 1933 (nr. 252-255, postfris)
Crisiszegels 1934 (nr. 265-266, postfris)
Kinderzegels 1935 (nr. 279-282, postfris)
Universiteit Utrecht 1936 (nr. 287-288, postfris)
Zomerzegels 1937 (nr. 296-299, postfris)
Kinderzegels 1937 (nr. 300-304, postfris)
Zomerzegels 1938 (nr. 318-322, postfris)
Willibrordus 1939 (nr. 323-324, postfris)
Spoorwegjubileumzegels 1939 (nr. 325-326, postfris)
Kinderzegels 1939 (nr. 327-331, postfris)
Koningin Wilhelmina Konijnenburg 1940-1947
(nr. 332-345, postfris)
Guilloche 1940 (nr. 356-373, postfris)
Kinderzegels 1940 (nr. 374-378, postfris)
Legioenblokken 1942 (nr. 402B-403B, postfris)
Zomerzegels 1947 (nr. 490-494, postfris)
Zomerzegels 1948 (nr. 500-503, postfris)
Kinderzegels 1948 (nr. 508-512, postfris)
Kinderzegels 1949 (nr. 544-548, postfris)
Leidse Universiteit 1950 (nr. 561-562, postfris)
Van Riebeeck-zegels 1952 (nr. 578-581, postfris)
Kinderzegels 1952 (nr. 596-600, postfris)
Kinderzegels 1953 (nr. 612-616, postfris)
Kinderzegels 1954 (nr. 649-653, postfris)
Kankerbestrijding 1955 (nr. 661-665, postfris)
Kinderzegels 1955 (nr. 666-670, postfris)
Zomerzegels 1956 (nr. 671-675, postfris)
Zomerzegels 1957 (nr. 688-692, postfris)
Rode Kruiszegels 1957 (nr. 695-699, postfris)
Europazegels 1957 (nr. 700-701, postfris)
Kinderzegels 1957 (nr. 702-706, postfris)
Europazegels 1959 (nr. 727-728, postfris)
Zomerzegels 1960 (nr. 738-742, postfris)
Zomerzegels 1963 (nr. 786-790, postfris)
Amphilexvelletjes 1967 (nr. V886-V888, postfris)
Port Cijfer en Waarde in rechthoek 1947-1958
(nr. P80-P106, postfris)

Prijs		
€ 58,00
€ 75,00
€ 22,50
€ 39,50
€ 270,00
€ 17,50
€ 210,00
€ 89,50
€ 65,00
€ 225,00
€ 125,00
€ 57,50
€ 62,50
€ 120,00
€ 16,00
€ 42,00
€ 38,50
€ 39,50
€ 13,50
€ 19,50
€ 39,50

Bestelnr.
695132
698042
697204
695111
696311
695112
696457
696462
697182		
699158
695213
695145
697184
696121
697190
697080
695217
699227
699159
696141
696126

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

19,50
112,50
12,00
145,00
6,75
6,50
4,95
13,75
6,75
17,00
9,00
15,75
12,00
10,50
12,75
24,50
10,50
6,00
7,50
11,25
4,50
9,00
6,00
57,50

699160
697300
697297
696216
699161
697207
699162
698078
696182
697092
696280
696282
696284
698143
696286
694163
695096
697246
696416
696290
696418
697220
697195
697099

€ 39,00

697299

€ 690,00

699163

€ 275,00

699164

€ 475,00

699165

€ 475,00

697181

€ 195,00

697293

€ 805,00

695150		

Topzegels postfris
Tuberculose-zegels 1906 (nr. 84-86, postfris)
met certificaat van echtheid

Koningin Wilhelmina Veth Kamtanding
13 1/2:12 3/4 1934 (nr. 177B-198B, postfris)
Koningin Wilhelmina Fotomontage 1931-1933
(nr. 236-237, postfris) met certificaat van echtheid
Koningin Wilhelmina Konijnenburg 1946
(nr. 346-349, postfris) met certificaat van echtheid
Koningin Juliana En Face 1949-1951
(nr. 518-533, postfris)
Koningin Juliana En Face 1949
(nr. 534-537, postfris) met certificaat van echtheid
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K l a s s i e ke p o s t z e g e l s
Nederland ongebruikt
Jubileumzegel 1913
1 gld wijnrood
(nr. 98, ongebruikt)
€ 45,00
bestelnummer 696319

Jubileumzegel 1913
2 1/2 gld donkerviolet
(nr. 99, ongebruikt)
€ 110,00
bestelnummer 696321

Diverse voorstellingen
1923 (nr. 110-113,
ongebruikt)
€ 7,50
bestelnummer 699167

Herdenkingszegels 1933
(nr. 252-255, ongebruikt)

Luchtpost Mercurius 1929
(nr. LP6-LP8, ongebruikt)

€ 14,75
bestelnummer 697199

€ 32,00
bestelnummer 699170

Nederland ongebruikt
Jubileumzegel 1913 50 ct licht geelgroen (nr. 97, ongebruikt)
Opruimingsuitgifte 1923 (nr. 132-133, ongebruikt)
Tentoonstellingszegels 1924 (nr. 136-138, ongebruikt)
Kinderzegels 1928 (nr. 220-223, ongebruikt)
Kinderzegels 1929 (nr. 225-228, ongebruikt)
Crisiszegels 1934 (nr. 265-266, ongebruikt)
Emma-zegel 1934 (nr. 269, ongebruikt)
Luchtvaartfondszegel 1935 (nr. 278, ongebruikt)
Kinderzegels 1937 (nr. 300-304, ongebruikt)
Jubileumzegels 1938 (nr. 310-312, ongebruikt) +
Willibrordus 1939 (nr. 323-324, ongebruikt)
Luchtpost Koningin Wilhelmina 1931 (nr. LP9, ongebruikt)

}

Prijs		
€ 30,00
€ 62,50
€ 97,50
€ 14,00
€ 16,50
€ 21,00
€ 12,50
€ 24,00
€ 9,75

Bestelnr.
696317
696205
699168
697383
697384
695214
697353
695035
697386

€ 6,50
€ 12,50

699169
697361

Topzegels ongebruikt
Koningin Wilhelmina 10 gulden
1899-1905 (nr. 80, ongebruikt)
Koningin Wilhelmina 1926-1939 Veth (nr. 177-198, ongebruikt)

met certificaat van echtheid

€ 825,00
bestelnummer 699172

€ 230,00
bestelnummer 699173

Topzegels ongebruikt
Koningin Wilhelmina Bontkraag 1899-1921 (nr. 56-76, ongebruikt) met certificaat van echtheid
Jubileumzegel 1913 10 gld roodoranje (nr. 101, ongebruikt) met certificaat van echtheid
Koningin Wilhelmina Fotomontage 1931-1933 (nr. 236-237, ongebruikt)
Koningin Wilhelmina Konijnenburg 1946 (nr. 346-349, ongebruikt)
Opdruk Armenwet 1913 (nr. D1-D8, ongebruikt)

Prijs		
€ 585,00
€ 765,00
€ 135,00
€ 225,00
€ 175,00

Bestelnr.
699171
698040
696449
696152
698164

Portzegels ongebruikt
Portzegels ongebruikt

Cijfer en Waarde zwart 1894-1910
(nr. P13-P26, ongebruikt)
€ 170,00
bestelnummer 699174

Roltanding
Vierzijdige roltanding Kind 1929
(nr. R82-R85, gebruikt)
Speciale aanbieding!
€ 19,00
bestelnummer 699183

Portzegels met overdruk 1906-1910 (nr. P27-P28, ongebruikt)
Portzegels met overdruk De Ruyter 1907 (nr. P31-P43, ongebruikt)
Portzegels der uitgifte 1912 met zwarte overdruk,
(nr. P61-P64, ongebruikt)
Portzegels Cijfer en waarde blauw 1921- 1938,
(nr. P69-P79, ongebruikt)

Prijs		 Bestelnr.
€ 145,00 699175
€ 127,50 697248
€

16,50

699176

€

13,50

699177

€ 245,00
€ 69,50
€ 135,00
€ 48,00
€ 98,50
€ 37,50
€ 22,50
€ 32,50
€ 24,50
€ 26,00

699178
699179
699180
699181
696332
696334
696336
699184
699185
699186

€

699182

Roltanding gebruikt
Tweezijdige roltanding 1925 (nr. R1-R18, gebruikt)
Tweezijdige roltanding 1926-1927 (nr. R19-R31, gebruikt)
Vierzijdige roltanding 1928 (nr. R33-R56, gebruikt)
Tweezijdige hoekroltanding 1930 (nr. R57-R70, gebruikt)
Tweezijdige roltanding Kind 1925 (nr. R71-R73, gebruikt)
Tweezijdige roltanding Kind 1926 (nr. R74-R77, gebruikt)
Tweezijdige roltanding Kind 1927 (nr. R78-R81, gebruikt)
Tweezijdige hoekroltanding Kind 1931 (nr. R90-R93, gebruikt)
Tweezijdige hoekroltanding Kind 1932 (nr. R94-R97, gebruikt)
Tweezijdige hoekroltanding Kind 1933 (nr. R98-R101, gebruikt)
Tweezijdige hoekroltanding Kind 1930 (nr. R86-R89, gebruikt)
Speciale aanbieding!

15,00
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Shop

K l a s s i e ke p o s t z e g e l s
Nederland Klassiek gebruikt
Nederland Klassiek gebruikt
Koning Willem III 18671868 (nr. 10, gebruikt)

Rijkswapen 1869-1871
(nr. 18, gebruikt)

€ 19,00
bestelnummer 696438

€ 67,50
bestelnummer 696443

Koning Willem III 1872-1888
(nr. 29, gebruikt)
€ 110,00
bestelnummer 696327

Nederland gebruikt
Jubileumzegel 1913 5 gld geel
op roomkleur (nr. 100, gebruikt)
Speciale aanbieding!
€ 21,00
bestelnummer 699187

Kinderzegels 1932
(nr. 248-251, gebruikt)
Speciale aanbieding!

Zeemanszegels 1933
(nr. 257-260, gebruikt)
Speciale aanbieding!

€ 14,00
bestelnummer 695238

€ 18,50
bestelnummer 696213

Tentoonstellingszegels ITEP 1952
(nr. 592-595, gebruikt)
€ 42,00
bestelnummer 699191

Dienstzegels gebruikt
Postpakket-verrekenzegels 1924
(nr. PV1-PV2, gebruikt)
€ 37,50
bestelnummer 698139

Postbewijszegels

Koning Willem III 1852 (nr. 1, gebruikt)
Koning Willem III 1852 (nr. 2, gebruikt)
Koning Willem III 1852 (nr. 3, gebruikt)
Koning Willem III 1864 (nr. 4, gebruikt)
Koning Willem III 1864 (nr. 5, gebruikt)
Koning Willem III 1864 (nr. 6, gebruikt)
Koning Willem III 1867-1868 (nr. 7-8, gebruikt)
Koning Willem III 1867-1868 (nr. 9, gebruikt)
Koning Willem III 1867-1868 (nr. 11, gebruikt)
Koning Willem III 1867-1868 (nr. 12, gebruikt)
Rijkswapen 1869-1871 (nr. 13+15, gebruikt)
Rijkswapen 1869-1871 (nr. 14, gebruikt)
Rijkswapen 1869-1871 (nr. 16, gebruikt)
Rijkswapen 1869-1871 (nr. 17, gebruikt)
Koning Willem III 1872-1888 (nr. 20, gebruikt)
Koning Willem III 1872-1888 (nr. 21+22, gebruikt)
Koning Willem III 1872-1888 (nr. 23+24, gebruikt)
Koning Willem III 1872-1888 (nr. 25, gebruikt)
Koning Willem III 1872-1888 (nr. 26, gebruikt)
Koning Willem III 1872-1888 (nr. 27, gebruikt)
Koning Willem III 1872-1888 (nr. 28, gebruikt)

Prijs		
€ 24,50
€ 19,50
€ 87,50
€ 13,50
€ 7,00
€ 75,00
€ 5,50
€ 24,00
€ 95,00
€ 140,00
€ 5,50
€ 67,50
€ 75,00
€ 13,75
€ 15,00
€ 3,50
€ 10,50
€ 37,50
€ 4,00
€ 9,75
€ 35,00

Bestelnr.
691074
691075
691076
696466
696112
696113
698133
696437
696439
696440
698165
696116
696441
696442
696323
699097
699041		
696324
699098
699099
696326

€ 52,50
€ 12,75
€ 107,50

696204
696206
699188

€
€
€
€
€
€
€
€
€

6,00
7,00
30,00
7,50
10,50
17,50
27,50
22,50
18,00

699189
695144
696137
696118
696155
697365
697366
697388
695234

€ 48,50
€ 8,50
€ 13,50
€ 9,00
€ 129,00
€ 18,00
€ 6,75
€ 12,50

697356
698135
695229
697391
696314
699190
696281
699192

€ 185,00
€ 31,00
€ 22,50
€ 4,00
€ 11,50
€ 6,00

698138
697377
697378
697379
697380
699228

€ 45,00

699193

€ 125,00

699194

€ 115,00

697249

Nederland gebruikt
Tuberculose-zegels 1906 (nr. 84-86, gebruikt)
Opruimingsuitgifte 1923 (nr. 132-133, gebruikt)
Tentoonstellingszegels 1924 (nr. 136-138, gebruikt)
Koningin Wilhelmina Veth 1926-1927
(nr. 163-165, gebruikt)
Kinderzegels 1927 (nr. 208-211, gebruikt)
Olympiade-zegels 1928 (nr. 212-219, gebruikt)
Kinderzegels 1928 (nr. 220-223, gebruikt)
Kinderzegels 1929 (nr. 225-228, gebruikt)
Rembrandt-zegels 1930 (nr. 229-231, gebruikt)
Goudse Glazen 1931 (nr. 238-239, gebruikt)
Kinderzegels 1931 (nr. 240-243, gebruikt)
Kinderzegels 1933 (nr. 261-264, gebruikt)
Koningin Wilhelmina Konijnenburg 1946
(nr. 346-349, gebruikt)
Koninginnen 1934 (nr. 265-266+269, gebruikt)
Kinderzegels 1934 (nr. 270-273, gebruikt)
Kinderzegels 1935 (nr. 279-282, gebruikt)
Guilloche 1940 (nr. 356-373, gebruikt)
Zomerzegels 1950 (nr. 550-555, gebruikt)
Kinderzegels 1952 (nr. 596-600, gebruikt)
Zomerzegels 1954 (nr. 641-645, gebruikt)

Dienstzegels gebruikt
Opdruk Armenwet 1913 (nr. D1-D8, gebruikt)
Cour de Justice 1934-1938 (nr. D9-D15, gebruikt)
Cour de Justice 1940 (nr. D16-D19, gebruikt)
Cour de Justice 1947 (nr. D20-D24, gebruikt)
Cour de Justice 1950 (nr. D25-D26, gebruikt)
Cour de Justice 1951-1959 (nr. D27-D40, gebruikt)

Portzegels gebruikt

Postbewijszegels 1884 (nr. PW1-PW7, gebruikt)
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€ 225,00
bestelnummer 695163

Port Cijfer en Waarde zwart 1894
(nr. P13-P26, gebruikt)
Portzegels met overdruk 1906-1910
(nr. P27-P28, gebruikt)
Portzegels met overdruk De Ruyter 1907
(nr. P31-P43, gebruikt)

Shop

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

Postzegelboekjes

Speciale eerstedagenvelop
Kind 1937 (nr. 300-304)
Uitgave S.J. Sluis Enkhuizen

Postzegelboekje 8cF

€ 97,50
bestelnummer 699195

€ 43,50
bestelnummer 697178

Eerstedagenveloppen
met adres

Postzegelboekje 9eF
€ 97,50
bestelnummer 696242

Kerken 1950 (nr. E2)
met certificaat van echtheid

Stuntaanbieding!
van € 525,00 voor € 475,00
bestelnummer 694227

Eerstedagenveloppen met adres
Zomer 1950 (nr. E1)
met certificaat van echtheid

van € 1.100,00 voor € 990,00

693049

Leidse Universiteit 1950 (nr. E3)
van €

285,00 voor € 260,00

Kind 1950 (nr. E4)
van € 290,00 voor € 270,00
Zomer 1951 (nr. E5)
van € 257,50 voor € 240,00
Kind 1951 (nr. E6)
€ 180,00
Van Riebeeck 1952 (nr. E7) van € 112,50 voor € 99,00
Mijnwerker 1952 (nr. E8) van €
80,00 voor € 75,00
Zomer 1952 (nr. E9)
€ 117,50
100 Jaar postzegels 1952 (nr. E10)
€ 69,00
Kind 1952 (nr. E11)
€ 90,00
Watersnood 1953 (nr. E12)
€ 9,75
Zomer 1953 (nr. E13)
van € 112,50 voor € 99,00
Rode Kruis 1953 (nr. E14)
€ 57,50
Kind 1953 (nr. E15)
van €
70,00 voor € 67,50
Zomer 1954 (nr. E16)
€ 80,00
Bonifatius 1954 (nr. E17)
€ 40,00
Luchtvaart 1954 (nr. E18)
€ 30,00
Kind 1954 (nr. E19)
€ 42,50
Statuut 1954 (nr. E20)
€ 22,50
Zomer 1955 (nr. E21)
€ 57,50
Bevrijding 1955 (nr. E22)
€ 19,50
Kankerbestrijding 1955 (nr. E23)
€ 39,50
Kind 1955 (nr. E24)
€ 39,50
Zomer 1956 (nr. 25)
€ 45,00
Olympiade 1956 (nr. E26)
€ 21,00
Europa 1956 (nr. E27)
€ 30,00
Kind 1956 (nr. E28)
€ 27,50
Jaargang 1957
€ 78,00
Jaargang 1958
€ 34,50
Jaargang 1959
€ 39,50
Jaargang 1960
€ 42,50
Jaargang 1961
€ 25,00
Jaargang 1962
€ 29,50
Jaargang 1963
€ 36,50
Jaargang 1964
€ 29,75
Jaargang 1965
€ 13,50

694228
694229
694230
694231
694232
694233
694234
694235
694236
694237
694238
694239
694240
695054
695055
695056
695057
695061
695064
695067
695068
695069
697327
697328
697329
697330
692232
692233
692234
692235
692236
692237
692238
692239
691352

Postzegelboekjes
Postzegelboekje 1
Postzegelboekje 2
Postzegelboekje 3
Postzegelboekje 3a
Postzegelboekje 4
Postzegelboekje 5
Postzegelboekje 6a
Postzegelboekje 6b
Postzegelboekje 6c
Postzegelboekje 6d
Postzegelboekje 6e
Postzegelboekje 6eF
Postzegelboekje 6fFp
Postzegelboekje 6fFq
Postzegelboekje 7a
Postzegelboekje 7b
Postzegelboekje 7bF
Postzegelboekje 8a
Postzegelboekje 8b
Postzegelboekje 8c
Postzegelboekje 8aF
Postzegelboekje 8bF
Postzegelboekje 9a
Postzegelboekje 9b
Postzegelboekje 9d
Postzegelboekje 9e
Postzegelboekje 9f
Postzegelboekje 9g
Postzegelboekje 9h
Postzegelboekje 9aF
Postzegelboekje 9cF
Postzegelboekje 9dF
Postzegelboekje 9fF
Postzegelboekje 9gF
Postzegelboekje 9hF
Postzegelboekje 10a
Postzegelboekje 10aF
Postzegelboekje 10bF
Postzegelboekje 11aF
Postzegelboekje 11bF
Postzegelboekje 12
Postzegelboekje 13
Postzegelboekje 14a
Postzegelboekje 14b

Prijs		
€
7,00
€
9,00
€
3,00
€
3,00
€
3,00
€
2,50
€
5,00
€ 79,00
€ 29,50
€ 29,50
€
7,50
€
3,00
€
5,00
€ 21,00
€
3,50
€
3,50
€
6,00
€
9,00
€
8,50
€ 29,75
€
9,00
€ 14,50
€
8,50
€ 110,00
€ 72,50
€ 54,00
€ 75,00
€ 21,00
€ 12,50
€
7,00
€ 42,50
€ 49,50
€ 75,00
€ 19,50
€
6,00
€
7,00
€
7,00
€ 13,50
€
8,50
€
9,75
€ 14,50
€ 16,75
€
6,00
€
6,00

Bestelnr.
697146
697147
697148
697150
697152
699110
697156
697158
697159
697160
697161
697163
697165
697166
699111
699112
697170
697171
697173
697174
697175
697177
696234
696236
698151
696237
698152
696238
696239
696240
696241
698154
696243
698158
696244
696245
696246
696247
696248
696250
698160
698161
698162
698163
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Shop

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

Jaargang 1949 (postfris)
€ 73,50
bestelnummer 692079

Jaargang 1999 (postfris)
€ 51,00
bestelnummer 691250

Klassieke jaargangen postfris
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Prijs		 Bestelnr.
Jaargang 1924 (postfris)
€ 53,00 694671
Jaargang 1925 (postfris)
€ 20,50 694672
Jaargang 1926 (postfris)
€ 38,00 694673
Jaargang 1927 (postfris)
€ 99,00 694674
Jaargang 1928 (postfris)
€ 215,00 694675
Jaargang 1929 (postfris)
€ 125,00 694676
Jaargang 1930 (postfris)
€ 127,50 694677
Jaargang 1931 (postfris)
€ 199,00 694678
Jaargang 1932 (postfris)
€ 335,00 694679
Jaargang 1933 (postfris)
€ 320,00 694680
Jaargang 1934 (postfris)
€ 265,00 694681
Jaargang 1935 (postfris)
€ 295,00 694118
Jaargang 1936 (postfris)
€ 135,00 694119
Jaargang 1937 (postfris)
€ 94,50 694120
Jaargang 1938 (postfris)
€ 93,75 694121
Jaargang 1939 (postfris)
€ 110,25 694122
Jaargang 1940 (postfris)
€ 52,00 693069
Jaargang 1941 (postfris)
€ 20,25 693070
9,75 693071
Jaargang 1942 (postfris) van € 11,00 voor €
Jaargang 1943 (postfris)
€
3,70 693072
Jaargang 1944 (postfris)
€ 15,75 693073
Jaargang 1945 (postfris)
€
1,95 691220
Jaargang 1946 (postfris)
€ 12,50 692076
Jaargang 1947 (postfris)
€ 16,00 692077
Jaargang 1948 (postfris)
€ 24,70 692078
Jaargang 1950 (postfris)
€ 155,00 692080
Jaargang 1951 (postfris)
€ 52,50 692081
Jaargang 1952 (postfris)
€ 142,50 692082
Jaargang 1953 (postfris)
€ 54,00 692083
Jaargang 1954 (postfris)
€ 52,00 692084
Jaargang 1955 (postfris)
€ 52,00 692085
Jaargang 1956 (postfris) van € 130,00 voor € 115,00 692086
Jaargang 1957 (postfris)
€ 54,00 692087
Jaargang 1958 (postfris)
€ 35,00 692088
Jaargang 1959 (postfris)
€ 36,50 692089
Jaargang 1960 (postfris)
€ 42,50 692090
Jaargang 1961 (postfris) van € 17,50 voor € 14,50 692091
Jaargang 1962 (postfris)
€ 26,75 692092
Jaargang 1963 (postfris)
€ 21,25 692093
Jaargang 1964 (postfris)
€
9,00 692094
Jaargang 1965 (postfris) van € 35,00 voor € 29,50 692095
Jaargang 1966 (postfris) van € 14,50 voor € 11,50 692096
Jaargang 1967 (postfris)
€ 24,50 692097
Jaargang 1968 (postfris)
€ 16,75 692098
Jaargang 1969 (postfris)
€ 22,50 692099
					
Jaargang 1970 (postfris)
€ 33,50 692100 					
Jaargang 1971 (postfris)
€ 26,25 692101
Jaargang 1972 (postfris)
€ 24,50 692102
					
					

Geef een
bijzonder jaar
cadeau!

Een jaargang uit een geboortejaar.
Leuk voor verjaardag of jubileum!

Klassieke jaargangen postfris Prijs		
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang

1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
2000
2001
2002
2003
2004
2005

(postfris)
(postfris)
(postfris)
(postfris)
(postfris)
(postfris)
(postfris)
(postfris)
(postfris)
(postfris)
(postfris)
(postfris)
(postfris)
(postfris)
(postfris)
(postfris)
(postfris)
(postfris)
(postfris)
(postfris)
(postfris)
(postfris)
(postfris)
(postfris)
(postfris)
(postfris)
(postfris)
(postfris)
(postfris)
(postfris)
(postfris)
(postfris)

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

24,50
24,50
14,00
14,50
13,50
12,50
11,50
15,00
14,50
12,50
13,50
15,00
17,50
19,00
20,50
18,50
17,50
20,00
22,50
27,50
32,50
34,00
32,50
39,00
33,00
47,50
57,50
89,50
87,50
85,00
82,50
84,00

Bestelnr.
692103
					
692104
					
692105
		
692106
					
692107 					
692108
					
692109
692110
692111
692112
692113
692114
692115
692116
692117
692118
692119
692120
692121		
692122
692123
692124
691246
691247		
691248
691249
692266
693006
694114
695015
696262
697323

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

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

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

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

					
					

					
					
					

Assortiment
Nederland
Postzegels
Jaarcollectie Nederlandse Postzegels 2008
Jaarboek Nederlandse Postzegels 2008
Jaarboek Nederlandse Postzegels 2008 excl. pzs.
10 voor Nederland 2008 (zelfklevend)
Lees mee 2009
Zomerpostzegels 2009
3 generaties koninginnen
Mooi Nederland 2009 - verzamelvel
Postzegelvel Grenzeloos Nederland:
Brazilië (versie A)
Postzegelvel Grenzeloos Nederland:
Brazilië (versie B)
Postzegelvel Grenzeloos Nederland:
Brazilië (versie C)
5 Verjaardagspostzegels
5 Verjaardagspostzegels (zelfklevend)

Prestigeboekjes
Bestelnr. Prijs
280000
280020
698174
286701
290161
290560
290661
290366

€ 50,95
€ 62,50
€ 20,50
€ 4,40
€
5,28
€
3,96
€
7,00
€
2,20

290961.A €

5,70

290961.B €

5,70

290961.C
291261
291262

€
€
€

5,70
2,20
2,20

280069
296702
296703
293101
290261

€ 64,95			
€
3,85
€
4,75
€
3,70
€
4,40

290262
290361
290362
290461
290364
290363
290761
290365
290861
291061
291161

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

4,40
2,20
2,20
7,70
2,20
2,20
4,40 		
2,20
7,70
4,40
1,32

296780
290180
290181
290280

€
€
€
€

3,94 									
3,14 			
3,14 			
2,26

290281

€

2,26

290480
290580
290680

€
€
€

3,58
4,46
7,00

290780

€

2,26

290781

€

2,26

290782

€

2,26

290783

€

2,26

290784
290380
290880
290980
291080
291081
291180
291280
291281

€
€
€
€
€
€
€
€
€

2,26
2,70
5,12
6,20
3,14
2,26
1,82
2,70
2,70

Let op: in de Jaarcollectie 2009 zit Postzegelvel
Grenzeloos Nederland: Brazilië versie A

Postzegelvelletjes
Jaarcollectie Nederlandse Postzegelvelletjes 2008
Vijf voor Europa (zelfklevend)
Vijf voor buiten Europa (zelfklevend)
Beatrix standard Europe (zelfklevend)
Persoonlijke Postzegels 2009 (I): Golf (zelfklevend)
Persoonlijke Postzegels 2009 (II):
125 jaar NVPV (zelfklevend)
Mooi Nederland 2009 - Assen
Mooi Nederland 2009 - Tilburg
Europapostzegels 2009
Mooi Nederland 2009 - Roosendaal
Mooi Nederland 2009 - Oosterhout
Jubileumpostzegels 2009
Mooi Nederland 2009 - Delfzijl
Muziek in Nederland
Sporttop: Aandacht voor Talent
Weken van de Kaart 2009

Postzegelmapjes
Nr. 388 Prioritypostzegels voor Europa en
buiten Europa
Nr. 389a Lees mee
Nr. 389b Lees mee
Nr. 390 Persoonlijke Postzegels 2009 (I): Golf
Nr. 391 Persoonlijke Postzegels 2009 (II):
125 jaar NVPV
Nr. 392 Europapostzegels 2009:
Nederlandse Sterrenkunde
Nr. 393 Zomerpostzegels 2009
Nr. 394 3 generaties Koninginnen
Nr. 395a Jubileumpostzegels 2009:
KWF Kankerbestrijding
Nr. 395b Jubileumpostzegels 2009:
Vogelbescherming Nederland
Nr. 395c Jubileumpostzegels 2009:
Cordaid - Mensen in Nood
Nr. 395d Jubileumpostzegels 2009:
De Zonnebloem
Nr. 395e Jubileumpostzegels 2009:
SOS - Kinderdorpen
Nr. 396 Mooi Nederland 2009
Nr. 397 Muziek in Nederland
Nr. 398 Grenzeloos Nederland: Brazilië
Nr. 399a Sporttop: Aandacht voor Talent
Nr. 399b Sporttop: Aandacht voor Talent
Nr. 400 Weken van de Kaart
Nr. 401 Verjaardagspostzegels
Nr. 402 Verjaardagspostzegels (zelfklevend)

Nr. 19 Passie voor postzegels
Nr. 20 Mooi Nederland 2008
Nr. 21 Grenzeloos Nederland Nederlandse Antillen & Aruba
Nr. 22 100 jaar Nederlandse
Mycologische Vereniging
Nr. 23 Lees mee
Nr. 24 3 generaties koninginnen
Nr. 25 Mooi Nederland 2009

Eerstedagenveloppen
Nr. 581 Internationaal
Nr. 582a 200 jaar Braille
Nr. 582b 200 jaar Braille
Nr. 583 Persoonlijke Postzegels 2009 (I): Golf
Nr. 584 Persoonlijke Postzegels 2009 (II):
125 jaar NVPV
Nr. 585 Europapostzegels 2009
Nr. 586 Zomerpostzegels 2009
Nr. 587 3 generaties koninginnen
Nr. 588 Jubileumpostzegels 2009
Nr. 589 Mooi Nederland 2009
Nr. 590 Muziek in Nederland
Nr. 591 Grenzeloos Nederland - Brazilië
Nr. 592 Sporttop: Aandacht voor Talent
Nr. 593 Weken van de Kaart
Nr. 594 Verjaardagspostzegels
Nr. 595 Verjaardagspostzegels (zelfklevend)

Bestelnr. Prijs
280211
280311

€
€

9,95
9,95

280811

€

9,95

281211
290111
290611
290311

€
€
€
€

9,95
9,95
9,95 OP=OP
9,95

Bestelnr. Prijs
296757
290150
290151
290250

€
€
€
€

3,12
4,04 		
4,04
1,84

290251
290457
290557
290657
290757
290357
290857
290957
291057
291157
291250
291251

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1,84
2,94
5,36
8,40
3,60
3,60
6,02
7,10
3,60
2,72
3,60
3,60

€
€

4,40 uitverkocht
4,40

Persoonlijke Postzegelvellen
Postzegelvel Dagpauwoog + gratis bewaarblad
Postzegelvel Muiderslot + gratis bewaarblad

699032
699153

Persoonlijke Postzegelboekjes
Persoonlijk
Persoonlijk
Persoonlijk
Persoonlijk
Persoonlijk
Persoonlijk
Persoonlijk

Postzegelboekje
Postzegelboekje
Postzegelboekje
Postzegelboekje
Postzegelboekje
Postzegelboekje
Postzegelboekje

Joseph de Musical
Nederland Schaatsland
ESA (Engelstalig)
André Rieu
Aad Knikman
André Hazes
Hermitage Amsterdam

698283
698238
699060
699148
699142
699149
699231

€
€
€
€
€
€
€

9,95
9,95
9,95
9,95
3,52
9,95
9,95 OP=OP

699114
699115
699116
699157

€
€
€
€

692801
692802
692901

€ 24,95
€ 24,95
€ 24,95

698110
698109
698111

€
€
€

Postboxen
Postbox
Postbox
Postbox
Postbox

1:
2:
3:
4:

Dikkie Dik
Donald Duck
Van Gogh museum
Sprookjesboom

3,95
3,95
3,95
3,95

Themaboeken
Vereniging Rembrandt
Kabouters en paddenstoelen
Nederlandse Sterrenkunde

Cadeausets
Cadeauset Coevorden
Cadeauset Heusden
Cadeauset Zoetermeer

9,95 					
9,95 					
9,95

Let op: dit product zit niet in het abonnement Cadeausets Mooi Nederland!
Cadeauset 3 generaties koninginnen
KNM
€ 19,95

Postwaardestukken
Voorgefrankeerde kaartenset Hanzesteden
Voorgefrankeerde kaartenset Bedreigde Dieren
Voorgefrankeerde kaartenset First 8

696249
697001
697287

€ 4,95
€ 14,95
€ 2,95

33

Assortiment

Buitenland

Bewaarsystemen
Bestelnr.

Prijs

Nederlandse Antillen		
Jaarcollectie 2008
AN2800

€

86,50

België		
Jaarcollectie 2008
BE2800
Jaarboek 2008
BE2801

€
€

96,75
77,75

Canada		
uitverkocht
Jaarboek 2008

€ 45,00

CA2800

Denemarken			
Jaarcollectie 2008		
DK2800
Jaarboek 2008		
DK2801

€
€

50,50
60,75

Faerøer Eilanden		
Jaarcollectie 2008		
Jaarboek 2008		

FO2800
FO2801

€
€

45,00
52,00

Finland		
Jaarcollectie 2008		
Jaarboek 2008		

FI2800
FI2801

€
€

53,50
66,75

Groenland		
Jaarcollectie 2008		

GL2800

€

68,75

Ierland		
Jaarcollectie 2008		
Jaarboek 2008		

IE2800
IE2801

€
€

41,75
71,50

Isle of Man		
Jaarcollectie 2008		
Jaarboek 2008		

IO2800
IO2801

€
€

63,50
66,50

Noorwegen		
Jaarcollectie 2008		
Jaarboek 2008		
Postzegelboekjes 2008		

NO2800
NO2801
NO2802

€
€
€

58,75
60,50
47,50

USA		
Jaarboek 2008		

US2800

€

56,75

CH2800

€ 42,00

Zwitserland
Jaarcollectie 2008

uitverkocht

Diversen
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NVPH-catalogus 2009
NVPH-catalogus 2009 op DVD

698180
698181

€
€

24,90
24,90

NVPH-catalogus 2010 (paperback)
NVPH-catalogus 2010 (hardcover)
NVPH-catalogus 2010 op DVD

699225
699226
699234

€
€
€

26,90
29,90
26,90

Bestelnr. Prijs
Albumbladen
Geïllustreerd Verzamelen 2007 TNT Post
Geïllustreerd Verzamelen 2008 TNT Post
Geïllustreerd Verzamelen 2007 DAVO
Geïllustreerd Verzamelen 2008 DAVO
Geïllustreerd Verzamelen 2008 velletjes DAVO
Zwart-wit albumbladen 2007 DAVO
Zwart-wit albumbladen 2008 DAVO
Zwart-wit albumbladen 2007 velletjes DAVO
Zwart-wit albumbladen 2008 velletjes DAVO
Albumbladen Mooi Nederland 2008 DAVO
Albumblad Mooi Nederland 2008 Verzamelvel DAVO
Albumblad Mooi Nederland 2007 Verzamelvel DAVO
Albumblad Mooi Nederland 2006 Verzamelvel DAVO
Albumblad Mooi Nederland 2005 Verzamelvel DAVO
Zwart-wit albumbladen Mooi Nederland 2007 DAVO
Zwart-wit albumbladen Mooi Nederland 2008 DAVO
Albumbladen Mooi Nederland 2007 DAVO
Albumbladen Grenzeloos Nederland:
Nederlandse Antillen & Aruba
Albumbladen EK 2008 (1-4) DAVO
Albumblad EK 2008 5e blad DAVO
Albumbladen Nederland 2008 Leuchtturm
Albums TNT Post
Album Postzegelmapjes
Album Prestigeboekjes
20 zwarte insteekkaarten 1 x 180mm
20 zwarte insteekkaarten 2 x 95mm

642704
642726
642703
642725
642727
642702
642728
642701
642730
642716
642721
642724
642723
642722
642707
642729
642730

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

16,30
16,30
16,30
16,30
12,75
18,60
18,60
27,40
23,00
13,95
3,35
3,35
3,35
3,35
12,00
7,60
7,60

642720
642712
642714
642736

€ 5,70
€ 10,40
€ 3,35
€ 26,50

693188
693189
694309
694310

€ 12,95
€ 12,95
€ 9,95
€ 9,95

Albums DAVO
Album Nederland I Luxe 1852-1944
640957 €
Album Nederland II Luxe 1945-1969
640958 €
Album Nederland III Luxe 1970-1989
640959 €
Album Nederland IV Luxe 1990-1999
640954 €
Album Nederland V Luxe 2000-2007
642708 €
Album Nederland VI Luxe 2008
642732 €
Geïllustreerd Verzamelen I 2000-2007
642709 €
Geïllustreerd Verzamelen II 2008
642731 €
Verzamelalbum Mooi Nederland 2005-2008
642717 €
Verzamelalbum Grenzeloos Nederland 2008
642719 €
Album Nederland Velletjes I 1993-2006
642612 €
Album Nederland Velletjes II 2007- 2008
642733 €
Album Persoonlijke Postzegels Luxe DAVO
642901 €
Album Eerstedagenveloppen
640962
Stuntaanbieding!
van € 36,00 voor €
10 Extra opbergmappen eerstedagenveloppen
640990 €
Album Postzegelmapjes
640963 €
10 Extra opbergmappen postzegelmapjes
649891 €

32,00
7,00
29,00
8,50

Banden DAVO
Luxe Band Nederland I
Luxe Band Nederland II
Luxe Band Nederland III
Luxe Band Nederland IV
Luxe Band Nederland V
Luxe Band Nederland VI
Luxe Band Nederland Velletjes I
Luxe Band Nederland Velletjes II
Luxe Band Nederland Velletjes III
Luxe Band Persoonlijke Postzegels DAVO
Band Geïllustreerd Verzamelen I DAVO
Band Geïllustreerd Verzamelen II DAVO
Band Mooi Nederland DAVO
Band Grenzeloos Nederland DAVO

32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00

642902
642903
642904
642905
642906
642907
642908
642909
642910
642911
642912
642913
642914
642915

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

77,00
77,00
77,00
77,00
85,00
45,00
79,00
45,00
75,00
36,00
85,00
60,00
62,00

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

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

Buitenland
___ Jaarboek België
___ Jaarcollectie België
___ Jaarboek Canada
___ Jaarboek Denemarken
___ Jaarcollectie Denemarken
___ Jaarboek Faerøer
___ Jaarcollectie Faerøer
___ Jaarboek Finland
___ Jaarcollectie Finland
___ Jaarcollectie Groenland
___ Jaarboek Ierland
___ Jaarcollectie Ierland
___ Jaarboek Isle of Man
___ Jaarcollectie Isle of Man
___ Jaarcollectie Nederlandse Antillen
___ Jaarboek Noorwegen
___ Jaarcollectie Noorwegen
___ Jaarcollectie Postzegelboekjes Noorwegen
___ Jaarboek Verenigde Staten
___ Jaarcollectie Zwitserland
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U ontvangt eerst de uitgifte(n) van 2009.
Jaarcollecties, jaarboeken en albumbladen ontvangt u rond de jaarwisseling.
Alle andere producten ontvangt u eens
per halfjaar. Kijk op tntpost.nl voor de
algemene voorwaarden.

TNT Post, Collect Club, Postbus 30051, 9700 RN Groningen, The Netherlands.

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

   
Banknummer:

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

Bewaren
___ Albumbladen Geïllustreerd Verzamelen TNT Post
___ Albumbladen Geïllustreerd Verzamelen DAVO
___ Zwart-wit albumbladen postzegels DAVO
___ Zwart-wit albumbladen postzegelvelletjes DAVO
___ Albumbladen Leuchtturm-postzegels Nederland
___ Albumbladen Mooi Nederland

Boeken
___ Themaboek
___ Jaarboek Nederlandse Postzegels, met postzegels
___ Jaarboek Nederlandse Postzegels, zonder postzegels

Postzegelproducten
___ Prestigeboekjes
___ Postzegelmapjes
___ Eerstedagenveloppen
___ Beurspostzegels
___ Postwaardestukken

Postzegels
___ Jaarcollectie Nederlandse postzegels
___ Jaarcollectie Nederlandse postzegelvelletjes
___ Jaarcollectie Nederlandse Postzegelvelletjes exclusief lang
lopende postzegelvelletjes
___ Mooi Nederland
___ Grenzeloos Nederland

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

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

Abonnement
3,95
€……...........

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

……………...................

Aantal

Bedrag

GRATIS
€……............…
€……...............

1
……….............

Totaal:

€……...........

9,95
€……...........

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

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

		Gratis loep met verlichting
699236
(ik bestel voor € 60 of meer en voor 15 oktober 2009)
……………...................
………...................................................................

€……...........

€……...........

€……...........

……….............

……….............

……….............

……….............

……….............

€……............…

€……............…

€……............…

€……............…

€……............…

TNT Post, Collect Club, Postbus 30051, 9700 RN Groningen, The Netherlands.

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

Banknummer:

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

levertijden en tarieven.

buitenland gelden andere

C61

gebracht. Voor zendingen naar het

verwerkingskosten in rekening

minder dan € 15,00 worden € 2,50

ontvangst. Bij bestellingen van

twee weken thuis. U betaalt na

U ontvangt uw bestelling binnen

Ik kom in aanmerking voor de Postbox 2: Donald Duck, maar wil dit premium niet ontvangen.
Ik kom in aanmerking voor de loep met verlichting, maar wil dit premium niet ontvangen.

			

		

(Sub)totaal: €……...............

€……...........

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

……………...................

€……...........

€……............…

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

……….............

……………...................

€……...........

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

……………...................

€……............…

€……...............

GRATIS
€……............…

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

……….............

……….............

1
……….............

……………...................

€……...........

€……...........

Prijs

Product

Gratis Postbox 2 : Donald Duck
………...................................................................

bestelnummer

699115
……………...................

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

Bestellen

