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Woord 
van de Voorzitter

Eddy Van Vaeck - Nationale Voorzitter van de K.L.B.P.

Wanneer u deze enkele woorden 
leest, is onze jaarlijkse statutaire 
vergadering al verleden tijd. Hoe 
die verlopen is, hebt u zeker al 

kunnen vernemen van uw lokale en provinciale 
vertegenwoordigers. 

Deze vergadering is voor het dagelijks bestuur altijd een belangrijke dag 
geweest, een dag waarop we vele contacten hebben met verschillende clubs, 
een dag waarop er van gedachten gewisseld kan worden onder de diverse 
groepen, een dag waarop we onze filatelistische vrienden weer ontmoeten. 
Bij verscheidene van u leeft nog steeds de gedachte dat dit een saaie en 
vervelende vergadering is, waar je niets van opsteekt. Maar niets is minder 
waar! Het is altijd een boeiende en geanimeerde bijeenkomst en dat hopen 
we ook zo te houden.

Met dit laatste nummer voor de vakantie zou ik opnieuw een oproep willen 
doen tot alle filatelisten, jong en iets minder jong: bezoek onze Nationale 
Tentoonstelling in Marche-en-Famenne die gehouden wordt van 25 tot 28 
september 2008 in de tentoonstellingshal “WEX”. Onze collega’s verdienen 
werkelijk uw bezoek. Zij werken met hun hele ziel en zaligheid om u,  
filatelisten, het beste te presenteren wat momenteel kan.

In de komende weken zullen ook de voorverkoopplaatsen voor 2009 be-
kendgemaakt worden. Aan de geïnteresseerde verenigingen zou ik zeggen: 
aarzel niet om uw aanvraag in te dienen. Hou er wel rekening mee dat er 
slechts één voorverkoop per provincie zal worden toegekend en dat de  
regionale tentoonstellingen voorrang krijgen.

Mochten we elkaar niet meer ontmoeten tijdens de komende weken, dan 
wens ik aan alle lezers van Belgaphil nu al een mooie, zonnige en vooral 
fijne vakantie toe.

Uw voorzitter, 3
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Het continent Antarctica heeft zich gevormd uit 
Gondwana, dat overeenkomstig de theorie over de 
continentverschuivingen van de Duitse geofysicus  
A. Wegener teweegbracht dat de continentale massa, 

die eertijds één geheel van Zuid-Amerika, Afrika, Madagaskar, 
Arabië, Indië, Australië en de Zuidpool omvatte, uiteendreef in 
stukken die nu erg verwijderd liggen, maar die bijeengeplaatst nog 
de indruk geven in elkaar te passen. Dit uiteenvallen in stukken zou 
zich ongeveer 240 miljoen jaar geleden hebben voorgedaan.

Antarctica is een uitgebreid continentaal gebied dat zich rond de zuidpool uitstrekt tot vlakbij de 

België keert terug naar

het zesde continent

poolcirkel.

Het Antarctische continent is bijna volledig bedekt met ijs, alleen enkele 
bergruggen steken erboven uit. De ijskap (inlandsis), waarvan de dikte 
hier en daar 3.000 m overtreft, bevat een volume dat geschat wordt op 32 
miljoen km2. Mocht het ijs door de opwarming van de planeet ten gevolge 
van het broeikaseffect smelten, zou de gemiddelde zeespiegel hierdoor met 
ongeveer 70 m stijgen.

Gletsjerijs (ice-shelf ) strekt zich ver in de zee uit: de belangrijkste ijsplateaus 
zijn dat van Filchner, in het zuiden van de Weddellzee, en dat van Ross, dat 
een ijsschol vormt die uitloopt op een ijswand, Ross-barrière genoemd.

Het continent Antarctica is omringd door zeeën, die soms samen de  
Antarctische Oceaan worden genoemd. Deze oceaan wordt ingedeeld in di-
verse zeeën: de Weddellzee tussen het Antarctisch Schiereiland en Coatsland, 
de Bellingshausenzee tussen het Alexandereiland en het Thurstoneiland, de 
Amundsenzee tussen het Thurstoneiland en Kaap Dart, de Rosszee gelegen 
tussen Marie Byrdland ten oosten en Victorialand ten westen, de  
Dumont-d’Urvillezee die zich uitstrekt voor Adélieland.
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Robert Duhamel: Nationaal penningmeester K.L.B.P.

Antarctica

Het klimaat van Antarctica wordt beïnvloed door 
verschillende factoren:

zijn ligging ten opzichte van de zuidpool, die 

astronomische invloeden tot gevolg heeft;

zijn grote hoogte;

zijn isolement in vergelijking met de an-

dere continenten, wat het polaire klimaat nog 

intensiveert,.

zijn ligging onder een permanente anticycloon, 

waardoor het gebied rond de pool de felste kou 

kent, nog verergerd door hevige sneeuwstormen.

Het jaar wordt verdeeld in twee seizoenen, die erg 
van elkaar verschillen. De ijskoude winter, gehuld 
in de poolnacht, kent gemiddelde temperaturen 
die vallen tussen -20° en -30° C. in de kuststreek 
en dalen tot -40° C. in het binnenland. Hij loopt 
ten einde in november en dan verandert alles 
snel: de dagen worden langer en duren weldra 20 
uren. Dan begint de thermometer tot iets boven 
nul te stijgen.

De zomer bereikt zijn hoogtepunt in januari, 
zonder dat hij evenwel zo intens wordt als de 
noordpoolzomer, waarin alles weer tot nieuw 
leven komt.

Het klimaat dat op het zuidpoolcontinent heerst, 
creëert omstandigheden die niet bevorderlijk zijn 

*

*

*

*

voor het leven: de binnenlandse gebieden van het 
vasteland zijn inderdaad, zelfs in de zomer, vol-
ledig verlaten.

Op de kusten van het Antarctisch Schiereiland, 
van Victorialand, van de Rosszee en de Weddellzee 
verschijnen in de zomer pinguïns en zeehonden, 
die er in grote kolonies leven. De vegetatie is er 
alleen aanwezig met enkele vlekken mossen en 
korstmossen en met zoetwateralgen. De zeeën 
zijn daarentegen rijk aan leven, meer dan de 
warme zeeën, dank zij de overvloed aan kiezel-
wieren. Het plankton, dat zijn bedrijvigheid bij 
de aanvang van de zomer begint en overgaat naar 
zijn slaapfase in de winter, maakt het mogelijk dat 
er een groot aantal vissen en walvisachtigen leven. 
De walvissen, waarop vissersvloten van overal 
sinds twee eeuwen jacht maken, hebben hun 
toevlucht genomen in de zone van de ijsschotsen, 
meer bepaald in de Rosszee.

De ontdekkingstochten 

Doordat de continentale bases vanwaar de Zuid-
pool bereikt kon worden – Vuurland,  
Nieuw-Zeeland, Tasmanië op een afstand van 
meer dan 3 000 km gelegen zijn, is het continent 
Antarctica slechts geleidelijk benaderd kunnen 
worden.

De eerste belangrijke datum in de geschiedenis 
van de ontdekking van het zesde continent is 17 
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zijn naam draagt, Ross-barrière, op 78°10’ zui-
derbreedte Zo vestigt hij een record dat 56 jaar 
ongeslagen blijft.

Tot ongeveer 1890 werden talrijke 
reizen ondernomen, vooral door Ame-
rikaanse zeevaarders. 

De expedities naar het Antarc-
tisch continent versnelden tegen 
het einde van de eeuw: in 1893 
bereikt de Noor C. A. Larsen  Koning Oscar 
II-land.

De ontdekkingstocht die de Belg Adrien de 
Gerlache met de Belgica op touw zet, is de eerste 
echte internationale expeditie, die meer dan een 
jaar op de Zuidpool doorbrengt. De wetenschap-
pers van diverse nationaliteiten die er deel van 
uitmaken, verzamelen een massa kostbare weten-

schappelijke inlichtingen.

Onder de ontelbare loftuitin-
gen die werden uitgesproken of 
geschreven, is er een bijzonder 
passende lofzin, gepubliceerd in 
1935 en toegeschreven aan een 
andere grote poolreiziger,  
Dr. J-B. Charcot.

« De Pool werd veroverd omdat de Gerlache als 
eerste het hoofd durfde bieden aan een antarctische 
overwintering »

januari 1773: een expeditie ondernomen door de 
Engelsman James Cook passeerde de poolcirkel 
op drie punten, maar kon niet dichterbij  
Antarctica varen.

In de 19de eeuw namen de reizen hand over hand 
toe: in november 1820 ziet de Amerikaan  

Nathaniel Palmer voor het eerst het continent.

Op het einde van een tocht aan boord van de Vostok  

ontdekt de Russische officier Fabian von Bellingshausen 
in 1819-1821 Peter I-eiland en Alexandereiland, de 
eerste gebieden voorbij de poolcirkel waarin  
ontdekkingsreizen werden gedaan.

In de loop van de jaren 1839-1840 ontdekten 
de grote expedities van de Fransman Dumond 
d’Urville Louis-Philippeland en Joinville-eiland, 
alsook Adélieland.

De Brit James Clark Ross bereikt Victorialand, 
ontdekt de vulkaan Erebus en houdt in  
februari 1842 stil voor de ijsschots die voortaan 
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Nieuwe expedities

In 1901 overwinterde Robert Falcon Scott in 
de Mc. Murdo-inham en raakte per slede in de 
zomer van 1901-1902 tot op 745 km van de 
Zuidpool.

Dr. Charcot overwinterde op het 
Booth-eiland en verkende een 
deel van het Alexandereiland.

Kapitein William S. Bruce  
overwinterde op de 
Zuid-Orkneyeilanden.

In 1903 onderneemt Argenti-
nië zijn eerste zuidpoolexpeditie naar het eiland 
Laurie en vestigt er een weerstation.

Op 20 februari 1904 richt  
Argentinië het eerste postkantoor 
van het zuidpoolgebied op en ver-
trouwde het toe aan H. A. Acuña 
voor de Zuid-Orkneyeilanden.

In 1907 zet Sir E.H. Shackleton een expeditie op 
met als doel de Zuidpool.

Van de geografische en magneti-
sche pool slaagt hij erin de mag-
netische Zuidpool te bepalen.

In 1908 bij zijn tweede expeditie 
verkent  
Dr.  J.-B. Charcot Adelaide- 
eiland, ontdekt Charcotland en 
bezocht Alexander I-land.

Op 14 december1911 bereikt Roald Amundsen 

als eerste de geografische Zuidpool en plant er de 
Noorse vlag.

De expedities volgen elkaar op en worden geor-
ganiseerd door Japan (1911), Australië (1911), 
Duitsland (1912), En-
geland (1912), Chili, de 
Verenigde Staten enz.

In 1916 blijft een 
nieuwe expeditie van 
E.H. Shackleton in de  
Weddellzee in het ijs vastzitten; en vergaat het 
schip, maar Shackleton wordt gered door de 
Chileense piloot Pardo en 
kan zo de Zuid- 
Shetlandeilanden bereiken.

In 1928 gebruikte Sir 
Hubert Willkins als eerste 
een vliegtuig om Antarctica te 
exploreren.

Van 1928 tot 1930 ondernam de 
Amerikaan Richard Evelyn Byrd  
diverse malen een luchtverkenning.

Van 1934 tot 1948 werden expedities georganiseerd 
door de Brit John Rymill, de Amerikaan  

L. Ellsworth, de Noor Lars Christensen, de 
Duitser von Richter, de Fransman A. Liotard en 
admiraal Byrd.

Majoor K.S. Pierse-Butter onderzocht in 1948 
de Marin Darrelbaai en redde een Britse weten-
schappelijke missie die al 3 jaar verdwenen was. 
De redding werd uitgevoerd met een vliegtuig dat 
gekatapulteerd was van het schip ”John Biscoe” 
en bestuurd werd door Peter Borden.
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Van 1957 tot 1961 zette België talrijke tochten op 
touw naar de Koning Boudewijnbasis, die op 11 
januari 1958 in dienst genomen was.

1957 / 1958, expeditieleider: Baron Gaston de  
Gerlache de Gomery.

1959 / 1960, expeditie-
leider: kapitein-vlieger  
F. Bastin. zomercampagne 
”Iris I”.

1960 / 1961, expeditieleider : majoor-vlieger  
G. Derom. zomercampagne ”Iris II”.

De eerste Koning Boudewijnbasis werd in februari 
1961 gesloten.

In samenwerking met Nederland werden nieuwe 
expedities opgezet van 1964 tot 1967, waarvoor een 
tweede basis werd opgericht op 300 meter.

1964 / 1965, expeditieleider: ingenieur Luc Cabes.

1965 / 1966, expeditieleider: ingenieur Winoc 
Bogaert. Zomercampagne van januari tot februari 
1965.

1966 / 1967, expeditieleider : geoloog T. van 
Autenboer.

Het Internationaal Geofysisch Jaar

Naar aanleiding van het Internationaal Geofysisch 
Jaar (A.G.I.) werd het Antarctisch continent in 
1957-1958 het centrum van intense en systema-
tische activiteit van de kant van vooraanstaande 
figuren en wetenschappers van twaalf landen:  
Argentinië, Australië, België, Chili, Frankrijk, 
Groot-Brittannië, Japan, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, 
Rusland de Verenigde Staten van Amerika en Zuid-
Afrika, met het doel gemeenschappelijke programma’s 
uit te werken op het vlak van gecoördineerde en 
gelijktijdige waarnemingen.

Tijdens dit Internationaal Geofysisch Jaar werden 
twaalf bases opgericht onder het bevel van Sir V. Fuchs.

Deze bases verwezenlijkten diverse programma’s: 
topografische opmetingen, ozongehalte, ionosferische 

Embleem van het A.G.I. Studie van de hypsometrie (hoogtemeting)

Weerballon Topografie van de kusten Meteorologie

Glaciologie Japanse deelnameNoorderlicht

Weerstation van de Dumant d’Urvillebasis 

op Adélieland
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metingen, geologisch, geofysisch, geomagnetisch 
biologisch onderzoek en observaties van poollicht, 
zonnestralingen, radiostoringen, ”ruis” genoemd.

Sinds 1964 wordt het wetenschappelijk onder-
zoek herleid tot zes bases: Adelaide, Deception 
Iceland, Stonington Island, Argentine Iceland, 
Halley Bay, Signy Island.

De Royal Geographical Society leidt en ontleedt 
alle activiteiten van de diverse expedities.

Het Verdrag inzake 

Antarctica

Opgesteld op initiatief van president Eisenho-
wer, in Washington ondertekend op 1 december  
1959, werd het van kracht op 23 juni 1961 en 
geratificeerd door Argentinië, Australië, België, 
Chili, Frankrijk, Japan, Nieuw-Zeeland, 
Noorwegen, de Sovjet-Unie, het 
Verenigd Koninkrijk, de VSA en 
Zuid-Afrika.

Het heeft tot doel het uitgestrekte poolcontinent 
te onttrekken aan de wedijver die de wereld 
verdeelt. Het was het eerste verdrag dat de niet-
militarisering van een werelddeel afkondigde en 
een blijvende samenwerking van het 
wetenschappelijk onderzoek ongehin-
derd wou bevorderen.

Om de twee jaar maken adviesverga-
deringen van de ondertekenaars het 
mogelijk dat ze deze gedachten handhaven.

En België ... 

Sinds Adrien de Gerlache de Gomery hebben de 
volgende generaties zich met hart en ziel ingezet 
om ons land op het 6e continent ”Antarctica” 
blijvend te vertegenwoordigen met Gaston de 
Gerlache de Gomery - 1957 zoon van Adrien.

En met de kinderen van 
Gaston:

Bernard - 1972 (operatie 
Deep Freeze),  
Henrianne - 1978 (opgravingsactie in Pond 
Inlet), François - 1984 (overwintering op het 
Brabanteiland).

In 1997 heeft de Post de 100e verjaardag van 
de eerste Belgische expeditie naar de Zuidpool 

herdacht.

In 2007 heeft de Post naar 
aanleiding van de 50e  
verjaardag van het eerste 
Belgische station en van de 
oprichting van een nieuwe 
wetenschappelijke basis onder 
de naam ”Prinses Elisabeth”, 
die het eerste station zal zijn 
dat uitsluitend zal werken 
op duurzame energie, een 
minivelletje uitgegeven met de 
afbeelding van het station.

Bij het begin van de 21e eeuw treedt 
België opnieuw op de voorgrond bij 
het wetenschappelijk poolonderzoek 
in Antarctica, dat op ons land altijd 
een enorme aantrekkingskracht heeft 
uitgeoefend.3
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Astrofilatelie

Eén van de elf disciplines in de filatelie is de astrofilatelie, 
een studie van de ruimtevaart aan de hand van postzegels, 
afstempelingen, enveloppen en brieven met betrekking tot 
de ruimte.

Een astrofilatelist is geboeid door de gebeurtenissen 
op het vlak van de ruimtevaart en zal zich verdiepen 
in de ontwikkeling van de ruimtevaart aan de 
hand van literatuur en filatelistische uitgiften.

Op tentoonstellingen kunnen we vele mooie 
verzamelingen bekijken en komen verschillende 
deelonderwerpen van de ruimtevaart aan bod. 
Voor elk wat wils.

Een astrofilatelistische verzameling wordt op-
gebouwd volgens de historische, technische en 
wetenschappelijke verwezenlijkingen met betrekking 
tot de ruimtevaart.fig. 1 - Raketpost in België - Roberti - 1936: brief gevlogen in een postraket.

fig 2. Frankrijk - Hammaguir - Franse raketproeven in de Franse Sahara: 

sateliet D1C gelanceerd op 8-2-1967 met een Diamantraket.

Jacqueline  Lauwers - Bekaert: Nationaal commissaris astrofilatelie
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Zij kan alle aspecten behandelen of een deelge-
bied ervan en zal bestaan uit passend materiaal, 
zoals:

documenten behandeld door postadministraties-

voor verzending per stratosfeerballon, per raket, 

per ruimteschip voor verzending vanaf de lan-

ceerplaats, het volgstation,de landingplaats, het 

bergingsschip, de reddingshelikopter of andere 

ondersteunende participanten,

postzegels, vignetten, vlugschriften, speciale 

enveloppen en kaarten, postwaardestukken en 

telegrammen met betrekking tot de verschil-

lende ruimtevaartprogramma’s – inbegrepen de 

daarop betrekking hebbende voorlopers,

variëteiten in postzegels zoals tanding, kleur, 

overdruk, proefdruk en kleurproef.

Bijzondere kenmerken van de astrofilatelie zijn :

enveloppen en kaarten afgestempeld door een 

postadministratie op de plaats, juiste datum en 

juiste tijd van lancering -of van het dichtstbijgelegen 

postkantoor -, op het controlecentrum,

op het volgstation, de trainingsplaatsen voor 

astronauten, op het bergingsschip.

Sinds de astronauten en kosmonauten regelmatig 
covers en post meenemen, is er ook ‘ruimtepost’ 
te verkrijgen, evenals private post van en naar de 
kosmonauten, en brieven door officiële instanties 
aangemaakt, o.a. Energya.

*

*

*

*

*

fig 3. Europa - Kourou, Frans-

Guyana - Ariane V20: de 20ste 

vlucht van Arianeraket met 

satelliet tv sAT.

fig 4. Japan - Tanegashima 

- Lancering van de satelliet 

BS/2a met raket N-12

fig 5. India - Sriharikota 

- Belgische satelliet Proba met 

Indische PSL. V-raket.

fig 6. China - Jiuquan - Derde vlucht 

Shenzhou met gevlogen brief aan boord.
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Een grote keuze wordt ons in de astrofilatelie 
aangeboden:

raketpost en stratosfeerballons in de jaren dertig

de oorlogsjaren en het Internationaal Geofysisch 

Jaar

de eerste ruimtevluchten door Rusland en de 

V.S.A. (bemand en onbemand)

ruimtevaartprogramma’s ontwikkeld door diverse 

landen : USSR/Rusland, Verenigde Staten van 

Amerika, Brazilië, China, Europa, Frankrijk, India, 

Japan

de bemande ruimtevaartprogramma’s

de onbemande ruimtevaartprogramma’s

onderzoek naar andere planeten.

Een inleidend titelblad zal in een korte omschrijving 
de ‘rode draad’ in de verzameling weergeven.

De geraadpleegde bibliografie dient eveneens 
vermeld te worden.

De verklarende tekst bij de stukken zal een korte 
en juiste omschrijving geven van het gebeuren, 
het doel van de missie/vlucht, eventueel ook 
de activiteiten uitgevoerd door de betrokken 
bemanning.

Een goede raad.Beperk uw keuze voor uw onderwerp, 
want ook in de astrofilatelie kan men niet alles 
verzamelen.

Heeft u vragen dan ben ik steeds bereid die te 
beantwoorden. 3

*

*

*

*

*

*

*

fig 7. Verenigde Staten - 

Kennedy Space Center - Vlucht 

STS-1: eerste vlucht van Space 

Shuttle met astronauten 

Crippen & Young.

fig 8. Rusland - Baikonur 

- Soyuz vlucht naar MIR 

ruimtestation, gevlogen brief 

met handtekeningen van 

cosmonauten, samenwerking 

met Europa.

fig 9. Internationaal Station - I.S.S. - Soyuz vlucht met Expeditie 14 naar I.S.S., 

gevlogen brief met handtekeningen van cosmonauten.
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Vandaag ben ik op weg naar de streek waar Vlaams-
Brabant en Henegouwen elkaar ontmoeten door het 
rustige Pajottenland. Ik heb een afspraak met mijn beste 
vriend Roland De Swaef en wil hem graag enkele vragen 

stellen over zijn “loopbaan” als filatelist. 

Interview met Roland

Na een hartelijke begroeting wordt mij een lekkere kop 
thee geserveerd en kan ik mijn vragen afvuren. 
Dertig, veertig jaar terug waren we tegenstanders 
toen we beiden basketbal speelden, hij bij Vlierzele 
Sportief, ik bij Sparta Laarne en tien, vijftien jaar 
later kruisten onze wegen elkaar opnieuw, ditmaal 
in de filatelie 

Roland, hoe ben je begonnen met postzegels te 
verzamelen? 

Als 10-jarige knaap begon ik samen met een paar 
vriendjes postzegels bijeen te houden en tegelijk 
postzegels en brieven te “ vermoorden”. Uit het 
archief van de familie werden de postzegels uit 
brieven geknipt. Tot overmaat van ramp zoek ik 
nu op brief voor mijn verzameling Lede wat ik 
toen heb uitgeknipt,. 

Wij kochten de postzegels 
aan per 500 gr. - in een 
kom water afweken, drogen, 
in schriften plakken of 
ruilen. Toen het zakgeld 
wat omhoog ging, werden 

insteekalbums gekocht. Dit zou de start worden 
van een intensief beoefende bezigheid (hobby?). 
Jaren later werd, zoals bij velen onder ons, begonnen 
met het aankopen bij De Post van de nieuwe 
uitgiften. Op de voorverkopen werden vele uren 
wachtend doorgebracht. Stap voor stap en door 
ouder te worden - meer financiële middelen 
- breidde de verzameling zeer snel uit. Op 16 mei 
1966 was ik zelfs één van de medeoprichters van 
de Postzegelkring van Lede, waarvan ik in 1980 
tot penningmeester werd gebombardeerd. 

Koos je onmiddellijk voor een specifieke categorie 
van verzameling, thematisch, postgeschiedenis of 
traditioneel? 

Intussen had mijn hobby gedeeltelijk plaats 
moeten ruimen voor de sport. De basketmicrobe 
had mij gebeten. In 1976, nadat ik was gestopt 
met de competitiesport, nam ik weer de draad op 
van het verzamelen van postzegels. Ditmaal lag 
het niveau echter merkelijk hoger, Het bleef niet 
alleen bij het verzamelen/kopen van Belgische 
zegels, het was filatelie geworden. 

Colbert met blauwe knopen 

Baron de Gerlache

De Kamer van Volksvertegenwoordigers
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door Ivan Van Damme: Ondervoorzitter K.L.B.P. voor Vlaanderen

Mijn interesse voor de geschiedenis uit mijn 
schooltijd - dit was jaarlijks mijn beste vak 
- nam de bovenhand. Ik begon aan de opbouw 
van een onderwerpverzameling “De Belgische 
geschiedenis en de dynastie “. Op korte tijd had 
ik een omstandige verzameling van twee dikke 
opbergmappen bijeengebracht. Mooi op bladen 
gezet, alles manueel geschreven met tekenpen en 

“Oost-Indische inkt “, en rond ieder blad 
de Belgische vlag getekend.

Waarom specifiek dit thema?

Mijn interesse voor de geschiedenis van 
België en het koningshuis lag voor de hand 
uit familiale overtuiging. Die werd mij zelfs 
met de paplepel ingegeven. Bovendien mocht 

ik als klein kind jaarlijks samen met mijn ouders 
bij koningin Elisabeth mijn St.-Maartenpakket in 
ontvangst nemen. Dit was in de beginjaren na de 

Tweede Wereldoorlog. 
Vader heeft tijdens zijn 
43 jaar dienst in het 
Koninklijk Paleis drie 
koningen gediend en 
mijn familie was ook 
zeer nauw betrokken bij 
de Koningskwestie en 
de perikelen daar rond.

Later, tot overmaat van 
ramp, was ik nog niet 

met mijn verzameling over het koningshuis bezig 

toen vader in 1969 met pensioen ging. Zeker een 
gemiste kans. 

Eind 1976 werd de verzameling al omgebouwd 
naar een echte thematische verzameling met 
de huidige titel “ België Geschiedkundig vanaf 
1830 “. Toen ik mijn thematische verzameling in 
de jaren zeventig begon, waren de thematische 
begrippen/reglementen nog niet doorgedrongen 
tot de doorsneeverzamelaar en de clubs. Dus werd 
er professionele hulp gezocht. Mijn leermeester 
Willy De Doncker, de leermeester van velen onder 
ons, heeft mij de knepen van het vak geleerd 
en ik heb vele uren doorgebracht bij hem thuis. 
Nogmaals dank hiervoor. Een anekdote: toen ik 
de eerste maal met mijn twee volle mappen bij 
Willy buitenkwam, vroeg hij mij zeer laconiek “je 
gaat toch in de Dender niet rijden?” Ik had geen 
enkel blad juist. Ik beloofde hem aan de provinci-
ale van Welle op 26 maart 1977 deel te nemen. Ik 
behaalde er met wat goede wil van de jury  
onderscheiding met 67%. Er werd hard gewerkt 
en meerdere malen heb ik de verzameling opnieuw 
gestart. Zo was de definitieve richting aangegeven 
die nu nog steeds gevolgd wordt. Dit was de start 
van mijn definitieve intrede in het tentoonstellen 
in wedstrijdverband. Heel het circuit van het ten-
toonstellen heb ik doorlopen, van beginnersklas-
se, provinciaal, nationaal tot internationaal. De 
verzameling nam ook in verschillende Europese 
landen deel aan diverse tentoonstellingen met als 
resultaat van dit allemaal een schoenendoos vol 
medailles en onderscheidingen.

De Swaef
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Ik weet dat je ook een verzameling postgeschiedenis 
hebt over Lede.Hoe kwam je daartoe?

Ondertussen was ik ook begonnen met het 
verzamelen van brieven, kaarten enz. over mijn 
geboortedorp Lede. Het resultaat hiervan was dat 
ik zonder het goed te beseffen een nieuwe filate-
listische verzameling “De Geschiedenis van het 
postkantoor Lede vanaf 1860 “ aan het opzetten 
was. Dit is een verzameling die jammer genoeg 
thuishoort in de discipline “postgeschiedenis “. 
Het ware beter geweest dat dergelijke verzamelingen 
onder een aparte rubriek ingedeeld zouden worden 
bijv. “gewestverzamelingen” of iets dergelijks en 
een eigen puntenindeling zouden hebben. Er zou 
meer begrip zijn voor zeldzaamheid voor derge-
lijke kleine gemeenten. Deze verzameling resul-
teerde in mei 1984 in de uitgifte van een boek 
over het ontstaan en de ontwikkeling van het 
postkantoor Lede. Op het boek over Dendermonde 
na was dit één van de eerste uitgiften in Oost-
Vlaanderen. Hier was 3 jaar research en verzamelen 
van informatie aan voorafgegaan, vooral in het 
Postmuseum op de Grote Zavel in Brussel en 
bij diverse nog in leven zijnde postmeesters en 
bedienden van het postkantoor, alsook een paar 
kleine archieven. 

In nog een later stadium, laten we maar zeggen nu, 
heb je ook een verzameling “open klasse”. 
Is er een specifieke reden waarom je daaraan bent 
begonnen? 

Als thematisch verzamelaar bewandel ik verschillende 
paden (disciplines) in de filatelie. Dus dacht ik: 
“waarom ook niet een Open Klasse beginnen?” 
hoewel ik er in het begin geen voorstaander van 
was. Toen ik in december 1979 op uitnodiging 
in de club Royal Philatélique des Invalides in 
Brussel deelnam aan een tentoonstelling met 
mijn thematische verzameling, kreeg ik van een 
toen vooraanstaand jurylid te horen: “Oh, er 
zitten geen prentjes bij!”. Dit had mij toen danig 
gechoqueerd en het druiste bovendien in tegen de 
thematische regels. Maar tijdens de provinciale  
tentoonstelling in Lede “Leda 96 “, met 56 

deelnemers en 284 
vlakken, waren 
er toen 11 verza-
melingen met 58 
vlakken aanwezig in de experimentele Open 
Klasse. Hierbij waren verschillende verzamelingen 
aanwezig die konden thuishoren in een andere 
discipline. Het was ten slotte “Speurtocht door-
heen Vlaanderenland” dat de 1e prijs behaalde. 

Bij het bezoeken van verschillende tentoonstellingen 
zag ik destijds in deze discipline een grote meerderheid 
van de deelnemers tentoonstellen met een niet-
geslaagde bijv. thematische verzameling. Dit tot 
ergernis van de thematische verzamelaars onder 
ons. In 2002 bij de aanloop van de provinciale 
in Ronse kreeg het idee van de rebel de bovenhand: 
“waarom zelf geen verzameling Open klasse opzet-
ten?” Voor de hand liggend en uit mijn achtergrond 
koos ik voor het koningshuis van België. Omdat 
een verzameling rond het koningshuis in geen enkele 
actuele discipline past, (vroeger kon het nog als 
onderwerpverzameling), was ze ideaal voor Open 
Klasse en betrof ze bovendien een onderwerp 
waarin ik mij volledig kan uit kan leven en waar 
ik en mijn vrouw plezier aan hebben. En dat is de 
bedoeling van onze hobby, hoop ik. 

Open Klasse kan tevens voor beginnende verza-
melaars een stap zijn naar het opzetten van een 
verzameling in een andere discipline. Nu het een 
volwaardige discipline is geworden, komt er veel 
meer bij kijken en dienen de reglementen strikt te 
worden nageleefd door wie zijn intrede wil doen 
in het tentoonstellen in wedstrijdverband in deze 
discipline. 

Is het altijd gemakkelijk aan het benodigde materiaal 
te komen en is het duur of is er een evolutie waar te 
nemen in de prijs van hetgeen je zoekt?

Tijdens mijn 30 jaar tentoonstellingsgericht 
verzamelen liep ik veel ruilbeurzen af en ben ik 
vooral een regelmatige deelnemer aan grote en 
minder grote veilingen. Actueel zijn deze veilingen 
bijna de enige bron waar er betere stukken van 

De lijnenstempel op 10c bruin 

langwerpige medaillons 17,5x22 mm.
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een hogere kwaliteit gekocht kunnen worden. Het internet en 
de daaraan gekoppelde verkopen zijn een nieuwe bron om zeer 
gerichte zaken te kunnen kopen, met wat doorzicht. Iedereen 
onder ons weet dat in competitieverband spelen geld kost. Ik 
vind dat men hiervoor eerlijk moet durven uitkomen, vooral 
tegen beginners, en onze kop niet in het zand steken zoals 
enkelen onder ons. Wie succesvol wil zijn, moet investeren in 
zijn hobby. Dat telt niet alleen voor de filatelie. Indien men bij 
het aankopen van filatelie niet selectief en gericht te werk gaat, 
wordt het zeer duur. 

Ben je steeds tevreden met de behaalde resultaten zonder ver uit te 
weiden over juryleden en hun manier van beoordelen?

Hierop antwoorden is erg moeilijk en iedereen heeft al goede 
en slechte beoordelingen gehad. Ik vergelijk het soms met een 
werkgever die zijn personeel op het einde van het jaar moet 
prestatiegericht evalueren. Indien mijn verzameling eerlijk 
beoordeeld is, en besproken is met de nodige 
raadgevingen, opmerkingen, ben ik meestal tevreden. 
De meeste juryleden kunnen appreciëren wat 
je toont. We moeten ook begrijpen dat perfect 
100% niet bestaat. Ik vergis mij hier, op de regionale 
in Wetteren heeft een éénkaderinzending 100% 
gekregen.

Als ik regionaal groot vermeil, nationaal goud en 
internationaal meerdere malen vermeil behaald 
heb in diverse disciplines, mag ik niet ontevreden 
zijn. Natuurlijk, wie na een deelname aan een 
tentoonstelling opnieuw een paar jaar investeert 
en zijn verzameling verbetert of gedeeltelijk herbegint, 
om internationaal 2 puntjes meer te halen, en 
ze dan toch niet  behaalt, is het eerste moment 
licht ontgoocheld. Maar wij weten ook dat het op dat niveau 
moeilijk is, dus hier opnieuw de boodschap: verder werken en 
zoeken.

Waar ik mij wel aan erger - en dan komt de rebel naar boven 
- is wanneer een verzameling hoog scoort op een wedstrijd-
tentoonstelling en twee jaar later op een andere tentoonstelling 
in een verbeterde versie volledig tot op de grond, waardevolle 
stukken inbegrepen, wordt afgebroken door de jury. Zoals bij 
velen is dan de eerste reactie, ik stop met alles. Maar vlug kom 
je daarna tot de conclusie dat dit niet de juiste instelling is. Je 
laat je plezier niet vergallen door derden. Dus alles afbreken en 
herbeginnen. 

Naast het verzamelen ben je ook actief als bestuurslid van de 
kring Leda, ben je penningmeester van K.L.B.P. Oost-Vlaanderen, 
penningmeester Oost-Phila en provinciaal commissaris. Brengt 
dit allemaal veel werk mee en waar vind je de tijd?

Begin de jaren negentig werd ik voor de Provincie Oost-
Vlaanderen verkozen als provinciaal afgevaardigde van de 
Koninklijke Landsbond der Belgische Postzegelkringen 
(KLBP). In mei 1992 werd ik zelfs aangewezen als penning-
meester. In 1999 werd er gezocht naar een penningmeester 
voor het Verbond van Oost-Vlaamse Postzegelkringen 
“ Oost-Phila “ en één naam werd opnieuw naar voren 
geschoven wegens de jaren ondervinding. Op 25 september 
was het weer zover. Natuurlijk is dit allemaal bijkomend 
werk en verplaatsingen, maar met wat orde en methode lost 
dit zichzelf op. 

Je was 25 jaar geleden één van de bezielers bij de stichting van 

Themafila-Wetteren en zorgde er samen met anderen voor dat 
de eerste 10 weekends van de Thematische Filatelie werden 
georganiseerd. Beleefde je daar ook plezier aan? 

Via Willy, toen voorzitter van Themaphila Nationaal, en 
Mark ben ik in het bestuur van Themafila-Wetteren beland. 
In deze thematische postzegelkring was ik 10 jaar penning-
meester en expoleider van 10 Internationale Thematische 
Postzegeltentoonstellingen. 

Tijdens de voorbereidingen van de thematische weekends 
en de tot zaterdagnacht durende afhandeling van de palmares 
en het opnieuw klaarzetten van de zalen voor zondag, is er 
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tussen Ivan en zijn vrouwtje Veerle en ons een 
vriendschapsband ontstaan die al 25 jaar duurt. 
Ondanks de vele uren en inspanningen die dat 
allemaal vergde, werd er gelachen en geschertst. 
Vooral het frietkot op de markt voer er ‘s avonds 
wel bij. Themafila-Wetteren kon natuurlijk 
rekenen op een volledige ploeg van vrienden en 
vrijwilligers. Gedurende 3 dagen was dit een on-
derneming te vergelijken met een kleine KMO. 
Iedereen kende zijn werk en iedereen sprong voor 
iedereen in de bres. Doch op het laatste begon het 
te wegen … De organisatoren van de 10 daarop-
volgende weekends weten waarvan wij spreken.

Buiten de weekends waren er nog andere ten-
toonstellingen en voorverkopen te organiseren. Ik 
denk maar aan Laarne, waar Themafila-Wetteren 
het kasteel op stelten heeft gezet. 

Ook in Lede werden diverse tentoonstellingen geor-
ganiseerd. Vooral de provinciale tentoonstellingen kenden 
steeds een succes. Bij hoeveel was je al betrokken?  
Komen er nog?

Al vlug zat ik in Lede tot over mijn oren in het 
verenigingsleven en kreeg ik er een job bij na 
mijn dagtaak. In de Postzegelkring van Lede werd 
ik verkozen tot penningmeester en organisator 
van diverse wedstrijdtentoonstellingen en van 
eerstedagvoorverkopen van de nieuwe uitgifte van 
postzegels.

In 1981 werd de eerste tentoonstelling met  
gelegenheidsstempel, bovendien door mij  
ontworpen, gehouden. Dit ter gelegenheid van 
15 jaar LEDA. 

De ondervinding die ik in Wetteren verwierf, 
werd deskundig gebruikt voor alle organisaties  
gepland door Postzegelkring LEDA. Deze volgden 
elkaar zo snel op dat het bijna een routine werd. 
De succesformule was De Post en zijn diverse  
ministers ook niet ontgaan en opnieuw mochten 
wij een voorverkoop organiseren of kregen wij 
een gelegenheidsstempel. Bij veel instellingen 

mochten wij op medewerking rekenen en gingen deuren open. Zelf deze 
van de Abdij van Dendermonde bij de voorverkoop in 1991 van de  
Kerstmiszegel. Tussen 1981 en 2003 werden niet minder dan 11  
tentoonstellingen georganiseerd met medewerking van De Post. Hieronder 
4 tentoonstellingen met wedstrijdkarakter. 

Ik wil besluiten, Roland, maar heb nog twee vraagjes.

1. Wat wens je de filatelie in het algemeen nog toe? 

Dat men vrijwilligers blijft vinden die steeds opnieuw bereid zijn alle soorten 
organisaties op touw te zetten, opdat wij onze hobby kunnen blijven beoefenen. Dat 
er ondanks 
de moeilijke 
conjunctuur 
instellingen 
zijn die 
onze hobby 
genegen zijn 
en steunen . 
Dat de spirit 
in de clubs 
zou terug-
keren. Dat 
de leuze van 
een post-
zegelverzamelaar door velen als volgt weergegeven “ Postzegels verzamelen is 
kennis vergaren “ geen ijdele woorden blijven. 

2. Als je nog een droom, als filatelist, zou mogen waarmaken, welke zou dit dan 
zijn? 

Dromen zijn bedrog en komen toch niet uit, men kan iets wensen of verlangen. 
In het antwoord op je vraag heb ik al enkele algemene wensen aangehaald. 
Voor mij persoonlijk zou ik willen wensen: het vinden van mooie stukken 
om mijn verschillende verzamelingen nog verder uit te breiden. Geen grote 
ontgoochelingen meer oplopen bij deelnames aan wedstrijdtentoonstellingen. 
De verenigingen waar wij deel van uitmaken, zien uitbreiden naar een 
krachtig bolwerk met de nodige middelen. 

Roland, ik zou jou en je charmante echtgenote willen bedanken voor de 
ontvangst en voor het welwillend beantwoorden van mijn vragen.  
Tot binnenkort. 3
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Op zondag 15 juni 1958, na heel wat maanden 
overwegen en voorbereiden, organiseerde ik een 
tentoonstelling over een totaal nieuwe vorm van 
verzamelen: “de Postgeschiedenis “.

Een ongewoon Gouden 
Jubileum

Tegenwoordig klinkt het als de gewoonste zaak 
ter wereld dat deze klasse tot een der voornaamste 
onderdelen van een tentoonstelling wordt gerekend. 
Maar 50 jaar geleden? Vooraf was er heel wat 
overredingskracht nodig om het bestuur van de 
Postzegelvereniging van het Land van Waas in te 
palmen daarvoor wat moeite te doen en kosten te 
maken.

Gelukkig had onze vereniging Paul De Rop als 
ondervoorzitter, een pionierverzamelaar van oude 
brieven. Bij de Internationale Tentoonstelling 
van Antwerpen in 1930 had hij al brieven met 
de eerste Belgische en Nederlandse postzegels 
in competitieverband getoond en een zilveren 
medaille behaald. Hij was toen de enige Belgische 
inzender in de afdeling “Postzegels op brief ”. Als 
voornaamste herinnering heb ik in de Belgische 
Academie voor Filatelie voor hem een zetel  
mogen inwijden.

Paul De Rop kende mijn voorliefde voor post-
merken en voorlopers. Hij introduceerde mij ten 
andere zowel in de vereniging in Sint-Niklaas 
als in de Maatschappij voor Stempelstudie van 

Leo De Clercq, R.D.P.: Medeoprichter van de Belgische Academie voor Filatelie.

Antwerpen. Daardoor 
steunde hij onbeperkt 
mijn voorstel. Kaders en 
vlakken waren het jaar 
voordien door een paar 
bestuursleden ineen-
getimmerd en zouden 
nu ook van nut kunnen 
zijn.

Bekendheid met deze vorm van verzamelen 
ontbrak bijna nog geheel. Uitnodigingskaartjes 
voor een bezoek aan deze tentoonstelling werden 
gedrukt en rondgestuurd. De lijst van de  
bestuursleden van de 
Koninklijke Landsbond 
van Postzegelkringen 
werd daarvoor geraad-
pleegd. Paul De Rop 

94 PAYS-BAS / par / LILLE, en L.P.B.2.R., 

Lettre Pays-Bas 2e.Rayon, daarom 

wordt in Frankrijk een port van 6 deciem 

aangerekend, plus voor Lille-Paris, 150 

tot 220 km 5 deciem, dus een totaal port 

van 11 deciem.

94/ GENAPPE, uit Gosselies, 26.05.1809. 

naar Mons, van 50 tot 100 km - port 3 

deciem 

Brugge 6.01.1830, Hollandse tijd, naar Parijs.
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was medestichter van de 
Belgische Maatschappij 
voor Marcofilie en 
vaste bezoeker van de 
Antwerpse afdeling. Hij 

had al enkele artikels gepubliceerd 
in ‘Le Philatéliste Belge’, o.a. over de 
postbusletters in het Land van Waas. 
Om te helpen bij het starten liet hij 
me regelmatig wat brieven over. Vanaf 
1949, het jaar dat ik 20 werd en lid 
van de Postzegelvereniging mocht 
worden, was hij voor mij een echte 
leermeester. Op zijn raad abonneerde 
ik me op “Le Marcophile”, het 
tijdschrift van E.H. de Beaufond, 
de gespecialiseerde brievenhandelaar 
van Parijs. Na enkele bezoeken aan 
deze kenner werd die voor mij een 
erg gewaardeerde raadgever en leraar. 

Vanaf 1953 kocht ik bij hem geregeld 
al filatelistische literatuur die vooral gericht was 
op de marcofilie. Hij beschikte over enorme voorraden 
brieven en tot zijn overlijden in 1964 kocht ik er 
maandelijks een aantal bij hem. Dat werd voor 
mij ongeëvenaard studiemateriaal. Bij de regelmatige 
bezoeken aan de zondagse openluchtmarkt op de 
Carré Marigny in Parijs was af en toe heel interessant 
materiaal te vinden. In zoverre dat ik ondervond 
in kennis de meeste Belgische brievenverzame-
laars wel meer dan tien jaar vooruit te zijn. Dat 

hielp mij vooral bij het aankopen in enkele 
gespecialiseerde postzegelhandels, zoals bij John 
Brys in Antwerpen en bij A. de Keyser, de trapjes 
op, in de Zuidstraat in Brussel. Beiden waren wel 
dikwijls blij dat er iemand bestond aan wie ze die 
spullen kwijt konden. Zo ging dat toen, en ik heb 
met hen altijd een heel vriendelijke relatie gehad. 
Een paar uur praten over de brieven kon er altijd 
af en was altijd leerrijk.

Op 23 februari 1956 werd ik als lid aangenomen bij 
de Antwerpse Kring voor Marcofilie. Als inaugurele 
lezing bracht ik de “Franse veroverde departe-
menten 1792-1814”. Deze lezing is pas origineel 
integraal opgenomen in het maandblad nummer 
302 van deze kring.

Mijn “onemanshow” van “Voorfilatelistische brieven 
en Postgeschiedenis” in 32 vlakken volgde op 
zondag 15 juni 1958. Onze vereniging vergaderde 
toen in Hotel Terminus aan het Stationsplein. We 
mochten voor deze gelegenheid gratis de feestzaal 
gebruiken. Stipt om 10 uur zat ik vol spanning te 
wachten op de eerste bezoekers.

Benieuwd kwamen eerst wat Sint-Niklase 
clubleden en bezoekers binnen om te zien wat 
de aangekondigde tentoonstelling zoal omvatte. 
Rond 11 uur stapte een Antwerps groepje, per 
trein gekomen, de zaal binnen. Het was het be-
stuur van de “Marcofilie”: Pierre Dekeyzer, Albert 
Hornick, Julien Jordens, en Philippe Walravens. 
Na de middag kwam iemand aan uit Brussel, 
uitermate benieuwd wat dat allemaal kon zijn. 
Het was niemand minder dan Gaston Trussart, de 
toenmalige voorzitter van de Koninklijke  
Landsbond van Belgische Postzegelkringen. Hij had 
als filatelistische studierichting zulke verzameling 
nog nooit gezien. Ik was heel vereerd met zijn 
belangstelling. Na enige uitleg was hij zo geboeid 
dat hij naderhand en gedurende enkele jaren een 
zeer regelmatige correspondent is geworden.

Beveren, 7.10.1837, uit Verrebroek, postbusletter S 

naar Nieuwkerken. < 30 km - port 2 + 1 deciem voor SR, rurale 

deciem, totaal port 3 deciem.

ST-PETERSBURG, 9.12.1834 naar Sint-

Niklaas. R en P.P. van Berlijn. 

Inschrijfnummer 142 en betaald 65 ½ 

kopeke. Transit Pruisen 3 Silbergroschen. 

Per vergissing naar St.-Nicolas-du-Port 

(52) in Frankrijk gestuurd, waarvoor 

PRUSSE / PAR / FORBACH en 4 / A.E.D., 4 

= Forbach, Affranchi à l’Étranger jusqu’à 

Destination. “Voir St. Nicolas, Escaut”, 

aankomst St. Nicolas, 30.12.1834 , 

aangerekend port 60 cent.

Sardische Staten, TORINO, 23.12.1838, 

naar Morez, Jura. 

C.S.2.R., Correspondance Sarde 2e 

Rayon. 

ITALIE PAR / LE PONT DE / BEAUVOISIN 

Port in Frankrijk aangerekend:  5 deciem 

plus 4 voor binnenland 80 tot 150 km. 

In totaal 9 deciem.
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Koninklijke Landsbond der Belgische Postzegelkringen v.z.w.

Rond die tijd is dit verzamel-
gebied in enkele landen beetje 
bij beetje intenser beoefend gaan 
worden. In 1975 zijn dan in de 
FIP de postgeschiedenis en de 
marcofilie afgescheiden van de 
traditionele filatelie en erkend als 
afzonderlijke klasse.

Bij deze notities worden nu wat van de toen tentoonstelde poststukken 
afgebeeld. De beschrijving daarvan was echter nog zeer summier. Intussen 
hebben we allen heel veel bijgeleerd om de porten en de gevolgde routes 
degelijk uiteen te zetten. Dat maakt het bestuderen van postgeschiedenis 
steeds boeiender.

Na 50 jaar blijven de herinneringen aan die eerste tentoonstelling van 1958 
over postgeschiedenis nog heel levendig alsof ze onlangs was gebeurd. Dat 
verschaft echt intens genoegen. 3

Polen, WARSZAWA, 12.12.1863. FRANCO naar Cuiseaux. 

Aus Polen über Eisenb.Post-Bur XI,/Franco, 12.12.63, 

Posttrein II. waarvan P.D. Voor transit 8 / 3 Silbergroschen 

Franse nachtposttrein Prusse-Forbach / Amb.E., 14.12.63. 

Achterzijde Paris / (60), 15.12.63, nachtposttrein Paris à Lyon, 

15.12.63, aankomst Cuiseaux / (70), 16.12.63.

Copie van de originele uitnodigingskaart van 15 juni 1958.
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Agenda

Op 24 mei 2008 organiseert de Postzegelkring Sint-Gillis Dendermonde zijn 17de nationale ruil-
beurs. Deze ruilbeurs heeft plaats in zaal “De Zonnebloem”, Breestraat 109 in 9200 Dendermonde.  
Open: van 9u00 tot 17u00. Inkom: GRATIS. 
Inlichtingen: Vervoort Paul, Vitsstraat 50, 9255 Buggenhout, tel. 052/39.70.58 of 0475/92.74.44 
- e-mail: capriooltjeskynet.be

Oude Vaartplaats 66  B-2000 Antwerpen
Tel.: 03/ 232 22 05  Fax: 03/ 225 18 73

       info@antverpiastamps.be                                 info@vanlooystampauctions.com
       www.antverpiastamps.be                                  www.vanlooystampauctions.com

Het grootste postorderbedrijf
van België voor postzegels

Filatelistisch materiaal:
DAVO / Leuchtturm / ...

Catalogi:
Yvert&Tellier / Michel / ...

We versturen 4 keer per jaar een 
aanbiedingenlijst met

- Kavels uit de hele wereld

- Prijslijsten België xx/x/o/nevengebieden

- Volledige jaargangen Europese landen

U kan onze aanbiedingenlijst gratis 
ontvangen in onze winkel of per post 
via onderstaande gegevens

Bel, schrijf of mail naar:

5 openbare postzegelveilingen 
per jaar !

U kan uw gratis veilingcatalogus 
aanvragen op onderstaand adres:

driemaandelijks blad

Koninklijke Landsbond der Belgische Postzegelkringen v.z.w.

Op zaterdag 17 mei 2008 van 10 tot 17 uur organiseert de Club Philatélique Disonais de voor-
verkoop van de ”Europa, Arbeidersverscheidenheid en Vrijmetselarij in België” uitgifte, samen 
met de wedstrijdtentoonstelling met beginnersklasse Luik-Luxemburg, en op zondag 18 mei 2008 
van 8.30 tot 16.00 uur een grote postzegelbeurs. Toegangsprijs € 1,00. 
Waar: Ecole des Sacrés-Cœurs, rue Moinerie 33, in 4800 PETIT-RECHAIN. 
Inlichtingen: voorzitter: 087 33 55 66, secretaris: 087 31 24 58.

Info’s en
Mededelingen

De postzegelclub van Beauraing nodigt u uit op zaterdag 7 juni 2008 voor een voorverkoop van 
de uitgiften “Koningin Fabiola 80 - Tourisme – Zomerzegels“  
Op zaterdag 7 juni en zondag 8 juni - Wedstrijdtentoonstelling met beginnersklasse  
     Namen - Henegouwen. 
Op zondag 8 juni: 10:30u Colloquium over Open Klasse door Julien De Vuyst. 
   14:00u Conferentie over de postgeschiedenis door Willy Monfils. 
Sporthal - Rue de la Couture 46 - Beauraing. 
Info: Malmedy J-Pierre, 57 rue de la Genette, 5570 Beauraing, tel. 082/71.30.93 of 71.36.32 -  
e-mail: jp.malmedy@skynet.be 

In het kader van de internationale filatelietentoonstelling ”MonacoPhil 2009” brengt de Club de 
Monte-Carlo, de verzamelplaats bij uitstek voor de grootste postmusea en verzamelaars ter wereld, 
de Belgische filatelie voor het voetlicht op een Collectieve Tentoonstelling. 
Naar aanleiding van dit evenement dat van 4 tot 6 december 2009 in het Vorstendom plaatsvindt, 
wordt een volledig geïllustreerd boek uitgegeven in meerdere talen. 
Inlichtingen: Patrick MASELIS, Kaaistraat 19, B-8800 Roeselare -  e-mail: info@maselis.be

De 25ste Filatelie- en Marcofiliebeurs georganiseerd door de postzegelkring van La Hulpe 
wordt gehouden op zaterdag 12 juli 2008. De beurs is open van 9 tot 17 uur en vindt plaats in zaal 
”Les Colibris”, Rye des Combattants, 112, La Hulpe. 
Inlichtingen: Constant KOCKELBERGH, Avenue des Cerisiers 21, 1330 Rixensart - tel. 02 653 86 
18 - e-mail: constant.kockelbergh@skynet.be
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• Nieuwe leden ontvangen een startpakket met 
een loep, pincet, klasseerkaarten, de clubgids 
en een opbergmap.

• Alle 29 speciale uitgiften van 2008, dus méér 
dan 80 postzegels, waarvan  16,75 postfrisse 
zegels. 

• 1 First Day Sheet en 1 First Day Cover.

• 31 uitgiftefi ches, met vlot leesbare informatie 
over de verschillende uitgiften.

• 3 Stampilou clubbladen.

• 2 strips en 1 pocketalbum Stam & Pilou.

Voor het abonnement betaalt u slechts  24,99*. 

Wij geven u graag een voorsmaakje. 
Schrijf ons en vraag uw gratis uitgiftefi che.

Contacteer Stampilou op: 015/285 810

Schrijf naar:
De Post - Stampilou, Actie Belgaphil

E. Walschaertsstraat 1 - 2800 Mechelen 

of mail naar: philately@post.be
met referentie:  Stampilou - Actie Belgaphil

Wij doen het nodige.

* Tarief 2008

© Studio Max!

PUBLICITEIT BELGAPHIL.indd   1 3/19/08   9:00:15 AM


