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Woord van de voorzitter

Bij het lezen van dit traditioneel woordje zitten velen onder u 
misschien ergens op een zonnig terrasje te genieten van een koele 

drink of ligt u misschien ergens lekker te “bakken” in de zon. Terwijl 
deze enkele regels hier op papier verschijnen, is het buiten frisjes en 
sproeit de regen het al te natte gazon. We schrijven medio juni.

Maar niets weerhoudt er ons van te genieten van de 
verdiende vakantie en bovendien brengt niets ons vanaf 
ook even over de toekomst te praten.

ANTVERPIA 2010 nadert met rasse schreden en nog 
slechts enkele maanden scheiden ons van dit grootse 
evenement. Tijd dan ook om op u een beroep te doen om 
ook even de handen uit de mouwen te steken en samen 
met zoveel anderen op een mooie en waardige wijze de 
120ste verjaardag van onze Landsbond te vieren.

Een tentoonstelling opbouwen hebben we in het verleden 
altijd samen gedaan met de bereidwillige filatelisten en dat 
zoeken we dus ook ditmaal zeker te doen.

Daarom een oproep aan ALLE filatelisten uit het noorden, 
het oosten, het zuiden en het westen van het land om een 
helpende hand uit te steken bij het monteren en demon-
teren van de verzamelingen. Ook worden gidsen gevraagd 
om groepen bezoekers te begeleiden tijdens een rondgang 
in de tentoonstelling. De meesten weten wel waarover we 
spreken, laten we maar denken aan Belgica 2001 en 2006.

Kijk eens even in uw agenda en noteer alvast de data van 
opbouw en afbouw. Als iedereen enkele uren of dagen ons 
een handje komt helpen, staat deze tentoonstelling in een 
mum van tijd op haar pootjes. En dat we niet tevergeefs 
op u een beroep doen, daar twijfelen we niet aan. De 
filatelisten zijn een echt geheel waarop altijd gerekend kan 
worden.

De opbouw van de verzamelingen is voorzien op dinsdag 
6 april 2010 in de namiddag; woensdag 7 april en 
donderdag 8 april 2010 de hele dag (van 8.00 tot 17.00 
uur).

De afbouw plannen we op maandag 12 april 2010 vanaf 
17.00 uur tot ?? en eventueel ook nog dinsdag 13 april 
2010 ‘s morgens. Meer details volgen begin 2010.

Graag hadden we dan ook dat u zich nu reeds inschrijft. 
Stuur ons uw naam, adres, telefoon en e-mailadres en wij 
doen het nodige. Dat kan bij de verantwoordelijke voor de 
BINRoom op het volgende adres:

Ronny Van der reeth, Tijl Uilenspiegellaan 15, 2050 
Antwerpen ( 03/219.37.76 
e-mail: vanderreeth@telenet.be

Over enkele maanden krijgt u van Ronny Van der reeth 
meer info.

Mogen we op u rekenen? U was er toch al bij in Brussel 
hé! Doe het nog vandaag!

Geniet nog verder van de vakantie.

Afspraak in april 2010 in Antwerpen op ANTVERPIA 
2010. 

Uw voorzitter 
Eddy Van Vaeck
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In 2010 zal de belangrijke 
nationale en internationale 

tentoonstelling ANTVERPIA 
plaats vinden en geen enkele 
filatelist denkt eraan die te willen 
missen. Daarnaast, en in hetzelfde 
jaar, zullen ook verschillende 
tentoonstellingen met 
beginnersklasse plaatsvinden. Deze 
tentoonstellingen zijn toegankelijk 
voor debutanten als voorbereiding 
op regionale wedstrijden. Dit 
houdt in dat de ingezonden 
verzamelingen niet geëvalueerd 
worden, maar door een aantal 
juryleden worden beoordeeld. Aan 
de hand hiervan delen zij aan de 
deelnemers hun bevindingen en 
eventuele suggesties mee zodat die 
hun verzameling naar een hoger 
niveau  kunnen brengen.

Een dergelijke beoordeling is voor 
iedereen belangrijk en meer bepaald 
voor jonge filatelisten die bijna 
geen ervaring hebben met regionale 
wedstrijden. Rekening houdend 
dat de thematische klasse veruit de 
belangrijkste is binnen de jeugdgroep, 
richt ik mij dan ook tot de volwassen 
verzamelaars van deze discipline om 
onze jonge mensen met raad en daad 
bij te staan om samen met hen eens 
16 pagina’s samen te stellen. Geef 
hun uw steun om deze pagina’s in een 
kader te schikken zodat ze de gelegen-
heid krijgen om van het wedstrijdge-
beuren te kunnen proeven.

… laten wij de jeugd eens helpen  
om 16 pagina’s samen te stellen …

Michel	Meuwis: Nationaal commissaris voor de jeugd

1) Eén titel “thematische filatelie” met de held klaar om zijn verhaal te vertellen
Titelblad : « Crystal, le cheval tout timbre tout flamme »
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Naast externe factoren (zoals de keuze 
van het onderwerp, verzamelen van de 
poststukken, keuze van de wedstrijd-
pagina’s, gebruik van de computer, 
…) afhankelijk van persoon tot 
persoon waarvoor een oplossing zal 
moeten gezocht worden, geef ik hier 
al enkele algemeenheden:

zoek een originele titel en een onder-
werp waar een interessant verhaal 
achter zit.
stel een werkschema ineen waar een 
doordacht plan achter steekt.
gebruik uitsluitend stukken die 
geoorloofd zijn en verband houden 
met je thematisch onderwerp.
zorg voor verscheidenheid en 
verschillen in het verzameld 
materiaal
schrijf korte maar duidelijke teksten 
over je thematisch onderwerpen.

Deze lijst omvat de belangrijkste 
punten waaraan een thematische 
verzameling dient te voldoen. Dit 
zijn dan ook de punten die een 
beginneling als leidraad zou moeten 
gebruiken om zijn verzameling samen 
te stellen. Het spreekt voor zich dat 
zij daar niet meteen in zullen slagen. 
Maar met uw hulp en steun kunt u 
ze op de goede weg helpen en dus 
ook een reeks tegenslagen helpen 
omzeilen. Het minimaliseren van deze 
tegenslagen is voor hen essentieel om 
zonder al te veel kleerscheuren in de 
goede richting te kunnen evolueren.

•

•

•

•

•

2) Een plan opgesteld als een menu die je uitnodigt om 
deel te nemen aan dit filatelistisch festijn. 
Titel van het menu : « Le grand festimbre »

3) Verscheidenheid en verschillen in het gebruik van de 
materialen. Ze zijn allen toegstaan en beantwoorden 

aan het thematisch onderwerp. 
« 3.2. LES POISSONS »



6

Geef aan de beginnende verzamelaar uw visie door, 
vertel hem waarvoor deze basisregels noodzakelijk 
zijn opdat hij een verzameling op een verant-
woorde manier op poten kan zetten.

Verschillende onder u zullen zeggen dat het 
allemaal geen zin heeft en verloren moeite is, want 
de meesten onder hen haken af na hun tiener-
jaren. Studies, het uitgangsleven, de romantiek, 
videospelletjes en andere ontspanningsactiviteiten 
zijn er de oorzaak van dat de jeugd het postzegel-
verzamelen links laat liggen. Dit is de waarheid ! 
Maar het is geen reden om bij de pakken te blijven 
zitten en niets te ondernemen. Wie niet waagt, die 
niet wint, zegt het spreekwoord. Het verhaal van 
de klaproos is een goed voorbeeld om dit idee te 
illustreren.

In vroegere tijden bloeide de klaproos volop in alle 
velden, grachten en greppels, maar de agrarische 
wereld met zijn moderne technieken en sterk 
vernietigende pesticiden heeft ervoor gezorgd 
dat de klaproos op sterven na dood is, en toch… 
Wanneer men een stukje land begint af te graven, 
zien we na een tijd de klaproos opnieuw open-
bloeien. De zaadjes zijn er nog altijd en hebben 
enkel een klein duwtje in de rug van de bevolking 
nodig om in alle pracht open te bloeien.

Waarom zou dat met onze jeugd niet hetzelfde 
zijn ? Is de jeugdfilatelie de enige groep waar een 
heropbloei niet mogelijk zou zijn ? Ook zij heeft 
alleen uw duwtje in de rug nodig om helemaal 
open te bloeien. 3

4) Op zoek naar harmonie en evenwicht door gebruik te maken van drie 
of vier verschillende soorten poststukken. 

« 2.3. LES VIKINGS »

5) Recente poststukken samen naast wat oudere poststukken.  
« 6.2. MON ALIMENTATION ET MA SANTE »
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6) Korte zinnen die vertellen wat er in het poststuk te zien is. 
« 1. LE BONHEUR EST DANS LE PRE »

7) Duidelijke teksten die ervoor zorgen dat poststukken herkenbaar zijn.  
« 5.1. LA PLAGE ET SES PLAISIRS »
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Beijing 2008
De Spelen van de XXIXe Olympiade (einde)

Julien	De	Vuyst: National commissaris Open Klasse

Wij weten nu allen dat China een 
grenzeloos verstrekkend land 

is, met een bevolking van 1,3 miljard , 
zodat het geen verwondering wekt indien 
er ter gelegenheid van hun Olympische 
spelen ook een groot aantal postzegels 
aangemaakt zouden worden. Trouwens is 
dit reeds een aantal olympiades zo, dat op 
de grootste sportmanifestatie aller tijden de 
postzegelverzamelaars op dit gebied rijkelijk 
bediend worden. 

In de vorige editie van onze ‘Belgaphil’ had ik 
er nog op gewezen dat er voorzeker nog wat te 
verwachten was. 

Zo onthalen de mascottes Huanhuan en Nini 
ons nog op een paar velletjes waarop olympische 
sporten staan afgebeeld (verkleind model ). 

Deze collectie pictogrammen staan voor: 
pentatlon, triahlon, voetbal, handbal, basketbal, 
bmx en ook nog paardensport.

Op een ander velletje vinden we: roeien, 
volleybal, trampoline, badminton, softbal, 
schermen,strandvolleybal en ook wielerwed-
strijden op de baan als demonstratiesport. 

Let wel op, de pictogrammen als vignetten zijn 
samengevoegd aan de postzegel welke het logo 
voorstelt van de Spelen en een waarde heeft van 
80 jiao.
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Een andere zeer gelukte uitgifte is de voorstelling 
van de Chinese steden welke gastheer waren van de 
olympische vlam. Ondanks een boycot tegenover 
dit olympisch symbool heeft men het uiterste 
gedaan om dit ritueel te laten plaatsgrijpen.Deze 
postzegels waarvan de afbeelding eveneens als 
vignet is opgevat, vermeld wel de naam van deze 
steden , maar in het Chinese schrift. De vertaling 
daaromtrent laat ik wel over aan ‘goodwill’-vertaler. 
( Wie durft dit aan ? )

Deze mooie prachtige ‘Postcard’ werd ons toege-
stuurd door een groot supporter van Olympische 
Spelen en de filatelie daaraan verbonden. Dank 
ervoor !

De voorzijde is een detailbeeld van het olympisch 
stadion waarbij men de bijzondere constructie van 
het “Vogelnest“ kan bewonderen.

De afgiftedatum is 2008.08.08. dag van de plech-
tige opening der Spelen, met daarbij twee bijzon-
dere afstempelingen in rode kleur ter herinnering 
aan de aankomst van het olympisch vuur dat het 
stadion bereikt en het begin van de strijd om de 
medailles.
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Filip	Van	Der	Haegen: Voorzitter K.L.B.P. West-Vlaanderen

De ‘Paralympic Games’

Aansluitend en verbonden met de XXIXe olympiade 
worden deze bijzondere Spelen georganiseerd voor atleten 
met een handicap.

Ter gelegenheid van deze Spelen verschenen twee postze-
gels welke uitgegeven werden door de Chinese posterijen.

Deze in vergroot formaat stellen voor, de logo van ‘Beijing 
2008’ samen met een andere welke de mascotte toont van 
deze speciale sportmanifestatie.

Ter afsluiting van dit artikel nog een voorbeeld van de 
grote belangstelling welke Posterijen van alle continenten 
ter wereld schenken aan de belangrijkheid van het grootste 
sportgebeuren welke om de vier jaar plaatsgrijpt. De 
aankondiging van olympische postzegels uitgegeven door 
Macao. 3
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8. Port Francqui

Deze naam vinden we vanaf  23 december 1926 terug ter vervanging van de 
stad Ilebo, gelegen in het noordwesten van de provincie Kasai.  De nieuwe 
benaming verwijst naar Emile Francqui. 
(° Brussel 1862- ✝ Overijse 16.11.1935) 

Francqui was van vele markten thuis: militair, diplomaat, bankier, liberaal poli-
ticus.  In de jaren 1890 verkende hij de Katangastreek, waarna hij in 1896 als 
consul naar China trok. Na vier jaar keerde hij terug naar België en werd er tot 
directeur benoemd bij diverse banken., o.a. van de Société Générale, waarvan 
hij gouverneur werd in 1932. Hij was tevens gedelegeerd bestuurder van de 
Union Minière du Haut Katanga  (1921-1932).

Tijdens de Eerste 
Wereldoorlog lag 
hij aan de basis 
van het Nationaal 
Voedselhulpfonds. Hij 
stichtte ook het natio-
naal Fonds voor weten-
schappelijk onder-
zoek, dat jaarlijks de 
“Francquiprijs”toekent. 
Als minister van 
financiën droeg hij bij 
tot het stabiliseren van 
de Belgische frank in 
1926 .

In 1934 werd hij 
nogmaals tot minister 
benoemd.

Brief uit Port Francqui naar Brussel 
verstuurd op 9 december 1938

De herkomst van minder bekende Congolese 
plaatsnamen (3)

Filip	Van	Der	Haegen: Voorzitter K.L.B.P. West-Vlaanderen
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9. Jadotstad

Deze plaats bevindt zich ten noordwesten van Elisabethstad, de 
hoofdstad van de Katangaprovincie. De benaming vinden we op 
postaal vlak terug vanaf 1931. Voorheen heette de plaats Likasi.  
Men wilde op deze manier hulde brengen aan Jean JADOT  (° 
On-lez-Jemelle 1862 - + Brussel 1932). 

Ook deze persoon is verbonden met de economische ontwikke-
ling in Congo. Op 23-jarige leeftijd was hij al  hoofdingenieur bij de Spoorwegen in de provincie 
Luxemburg. Samen met Empain werkte hij in 1894 bij de bouw van een elektriciteitscentrale in 
Caïro en de installatie van de tram- en spoorlijnen.

In 1906 werd hij hoofdbestuurder bij de Société Généraleafdeling Industrie. Hij was medestichter 
van de Union Minière, de Compagnie du chemin de fer du Bas Congo au Katanga enz.. De koper-
mijnen in Lubumbashi gingen van start in 1911. Jadot richtte steden op, hospitalen en scholen 
voor de plaatselijke bevolking. Hij werd gouverneur van de Société Générale in 1913, en was doctor 
honoris causa aan de universiteit van Brussel en Leuven.

Brief van 19 juni 1933 uit Jadotville naar Athene, verstuurd via Elisabethstad naar Broken Hill en vandaar per Imperial Airways via Cairo naar Athene. Port:  
landrecht 2 Fr/20 gr, luchtrecht 2 x 3 F/5 gr 
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10. Stanley-Falls

Deze plaatsnaam  is – zoals u het kon raden - verbonden 
aan de welbekende ontdekkings-reiziger Stanley. Het 
postkantoor werd opgericht op 1 juli 1896, en wijzigde al 
op 15 juli 1898 in Stanleyville. Het zou de hoofdstad van 
de Oostelijke provincie worden.

Stanleystad is vanzelfsprekend een meer bekende naam-
plaats, maar niettemin is wat meer info over de herkomst 
van de naam hier op zijn plaats.

Henry Morton STANLEY ( ° Denbigh 28.10.1841 
+ London 10.05.1904) heette in werkelijkheid John 
Rowlands. Op 18-jarige leeftijd week hij uit naar 
Louisiana (VS), waar hij werkte bij een handelaar Henry 
Morton Stanley geheten. Die naam zou hij overnemen. Na 
de burgeroorlog trok Stanley naar Turkije en Klein-Azië als 
verslaggever voor de pers.

In 1867 werd hij speciale gezant van de New York Herald. 
Tijdens een Britse strafexpeditie tegen de Ethiopische 
koning Theodore II  meldde hij als eerste de val van de 
stad Magdala.

In 1869 stuurde de Amerikaanse uitgever James Gordon 
Bennet op speurtocht naar de vermiste Schotse ontdek-
kingsreiziger David Livingstone, die op zoek was naar de 
bronnen van de Nijl. Pas op 6 januari 1871 ontscheepte 
Stanley in Zanzibar. Op 21 maart vertrok een colonne van 
2000 man. De 10de november vond Stanley Livingstone 
te Ujiji, een plek nabij het Tanganyikameer. Samen met 

Livingstone verkende 
Stanley de noordzijde 
van het meer en keerde 
tenslotte in 1872 naar 
Europa terug. Het jaar 
daarop werd hij door de 
Herald naar westelijk 
Afrika gestuurd om verslag 
uit te brengen over de 
Britse campagne in Ghana.

In 1874 verliet Stanley 
opnieuw Zanzibar, voor 
een ontdekkingsreis 
gesponsord door de New 
York Herald en de Daily 
Telegraph uit London. De 
hele groep bestond uit 359 personen.

De bedoeling was het werk van Livingstone voort te 
zetten. Na het Victoriameer en het Tanganyikameer te 
hebben verkend voer hij de Lualabarivier af, één der 
bronnen van de Congostroom. In augustus 1877 bereikte 
de expeditie eindelijk de Atlantische Oceaan met slechts 
de helft van de groep.

In 1879 stelde Stanley zich in dienst van koning Leopold 
II. Hij reisde af naar Congo voor een expeditie die vijf jaar 
zou duren, waarbij hij een weg  volgde langsheen de loop 
van de Congostroom,tussen de westkust en de Stanley 
Pool. 

Tussen 1887 en 1889 reisde Stanley 
naar Sudan, om er de Duitse ontdek-
kingsreiziger Mehmed Emin Pasha 
, gouverneur van de Equatoriale 
provincie te bevrijden.

Nog één keer keerde Stanley terug 
naar Afrika, nl. in 1897. Hij was 
ondertussen opnieuw Brits staats-
burger geworden en maakte van 1895 
tot 1900 deel uit van het parlement.

In 1899 werd hij in de adelstand 
verheven.

Hiernaast drie verschillende types afstempelingen van 
Stanleystad.

Bronnen: 
The cancellations of the normal post 
offices of Belgian Congo 1886-1960
A.I. Heim & R.H. Keach,; Belgian 
Congo Study Circle, April 19�5 
website Charles Stockmans
eigen documentatie

•

•

•
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De VRP en De Kleine Postiljon organiseren op woensdag	11	november	2009, van 9 tot 16 uur 
hun 12de Grote Roeselaarse Ruilbeurs in zaal ‘Ten Elsberghe’, Mandellaan 101 te Roeselare. 
Toegang gratis 
Info: Pattyn Harold: VRP Roeselare en DKP Roeselare, tel. 051 20 20 60.

Le Royal Club Philatélique de Wavre organise le dimanche	18	octobre	2009 de 9 à 17 heures 
sa 35e Bourse de Philatélie, Marcophilie et Cartophilie. 
Lieu: Hôtel de Ville de Wavre (salle des Fêtes et Cloître). Parking aisé - entrée gratuite 
Renseignements: Alain Pipart, Président: Chaussée de Louvain, 76 1300 Wavre. GSM: 0475 62 82 60

L’Association Philatélique de Viroinval vous invite à sa 7e Grande Bourse des Collectionneurs 
le samedi	17	octobre	2009 de 9 à 17 heures au Centre Culturel “Action Sud”, 10 rue Vieille Eglise 
à Nismes-Viroinval. Entrée: € 1,20 donnant droit à une consommation. Parking aisé. 
Renseignements: Mme Camille Collin, tél. 060 31 19 82

Op zondag	6	september	2009, van 9 tot 17 uur, houdt de Koninklijke Vlaamse Bond van 
Postzegelverzamelaars zijn 9de Postzegel- & Verzamelaarsbeurs in de EUROPAHAL, 
Maczekplein in 8700 Tielt. 
Toegang gratis met grote gratis parking op 400m van centrum stad. 
Inlichtingen: Bolleire Frans, Gross Geraulaan 4, 8700 TIELT 
  tel. 051 40 59 23, e-mail: bolleire.f@telenet.be

Le Club Philatélique Brainois organise le samedi	12	septembre	2009 de 9 à 16 heures sa  
11e Bourse des Collectionneurs dans la salle Communale d’Ophain, rue des Combattants,  
1421 Ophain - Ring RO - sortie 23 - itinéraire fléché. 
Philatélie - Cartophilie - Marcophilie - Télécartes - Cartes postales - Numismatique 
Entrée et parking gratuit. 
Tous renseignements: W. Cloquet, Avenue des Erables 11 à 1420 Braine-l’Alleud 
   tél. 02 384 70 63 - fax 02 384 34 98

Le Cercle des Collectionneurs Ottintois organise sa 13e bourse d’échanges qui se déroulera 
le dimanche	6	septembre	2009, de 9 à 17 heures, au Centre Culturel d’Ottignies, avenue des 
Combattants 41, à 1341 Ottignies. Entrée gratuite. 
Contacts: Mme Madeleine Briet, Présidente, tél. 010 61 27 44 et  
 Mr. Franz Bertrand, Vice-président, tél. 010 65 91 34

WALCOPHIL ‘09 Walcourt - Exposition philatélique compétitive régionale Hainaut-Namur -  
3	et	4	octobre	2009 de 9 à 18 heures. Le samedi	3	octobre de 10 à 16:30 heures prévente des 
timbres spéciaux. Emission d’un timbre personalisé.  
Hall Omnisports, Allée du 125e Régiment d’Infanterie 
Renseignements: Jean-Marie Guidosse, rue de Charleroi 118, 5650 Yves-Gomezée 
  tél. 071 65 03 50 (après 18 heures) - e-mail: guidosse.jm@scarlet.be

De K.V.B.P. SCHAFFEN*(Diest) houdt op zondag	4	oktober	2009 zijn nationale ruildag voor 
postzegels en varia van 9 tot 15 uur in zaal SCANFIS, St.-Hubertusplein 2-Dorp, 3290 Schaffen. 
Info: Denis Winderix, Diestsebaan 111, 3290 Diest - tel. 013 31 11 05.

De Vilvoordse Postzegelclub organiseert op 11	november	2009 van 9 tot 15 uur een 
Filatelistische Ruildag in de eetzaal van het Koninklijk Atheneum 1800 Vilvoorde. Ingang via 
de schoolparking Van Helmontstraat 6. Makkelijk bereikbaar op 5 minuten van het station en de 
bushaltes van Vilvoorde. 
Info: www.brafila.be - Francis Dochez, tel. 02 305 47 21 of e-mail naar dochez.francis@skynet.be.

ATH. Institut Vauban. Avenue Vauban. Dimanche 6	septembre	2009 de 9 à 17 heures.  
PHILATHELIA (11ème édition). Bourse (philatélie, numismatique, cartes postales, télécartes, 
muselets champagne, vieux livres, BD, vieux disques). Organisée par le Cercle royal philatélique 
athois “Les Amis du Timbre”. Entrée gratuite. Bar. Restauration.  
Renseignements: Xavier Godefroid, Président, tél. 0477 73 35 41 ou 0495 28 04 79.

Agenda Info’s en Mededelingen
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WEFIS Studie nummer 120 - De postgeschiedenis van Loppem

In de reeks van WEFIS studies verscheen onlangs het nummer 120 over de postgeschiedenis van Loppem.

Georges Smessaert, uit Loppem geeft hierin een uitgebreid overzicht van het postgebeuren in zijn gemeente en 
begint de postgeschiedenis met enkele voorlopers uit de periode van de Spaanse Nederlanden, uit de Franse en 
Nederlandse periode en de rurale post. Pas in 1892 kreeg Loppem zijn eerste postkantoor dat in 2007 de deuren 
sloot.  Nu rest er alleen nog een ‘postpunt’ in het benzinestation, gelegen langs de autobaan. Er wordt eveneens een 
overzicht gegeven van alle gekende post- en spoorwegstempels. Opnieuw een boeiende studie waarin er een stukje 
Loppemse geschiedenis weergegeven wordt aan de hand van gelopen brieven en kaarten.

De kostprijs van dit nummer bedraagt €	7,00 (+ €	2,00 portkosten / Europa + €	5,00) en is te bestellen bij  
Robert Lisabeth, Heidebloemstraat 24 te 8400 Oostende.  Rekeningnummer 280-0438032-17 van WEFIS 
8400 Oostende, met vermelding WEFIS-Studie 120.

Postzegel- en Hobbyclub Ertfila - Ertvelde - K.L.P.B. 834 

Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van Postzegel-	en	Hobbyklub	Ertfila	-	Ertvelde en 
30 jaar Jeugdafdeling ervan, wordt in eigen beheer, een boek uitgegeven van 175 blz. op A4-
formaat en met 310 afbeeldingen op ware grootte :	“Inventaris	van	de	“Blaster”-loketstroken  
(2e reeks : van Refocus tot nieuwe vormgeving)”, door Jean-Pierre Claus en Lucien Van Hecke. 
Bestellen kan door overmaking van €	13,00 voor binnenland en €	19,00 voor buitenland  
(incl. verpakkings- en verzendkosten : gewicht = 1 kg) op rekening BE 97 8002 0122 3649 
- BIC AXABBE22 van Van Hecke Lucien, Leenheerstraat 13 te 9940 Evergem. 
Tel. 09 344 97 99 en 0473 41 53 25 - e-mail: vanhecke.huys@pandora.be

Literatuur en Aankondigingen

De afstempeling op de spoorwegzegels

Ter gelegenheid van de 130e	verjaardag van de uitgifte van de eerste spoorwegzegels, stelt 
schrijver een studie voor over de verschillende afstempelingen van deze spoorwegzegels.  
De studie omvat 150 bladzijden met talrijke illustraties in kleur. 
Het werk kan verkregen worden door storting van €	25,00 (+ €	3,00 voor verzendingskosten) 
op rekeningnummer 267-7408593-43 op naam van Jean Oth, B-6840 Neufchâteau.

Feestweekend in het nieuwe station Luik-Guillemins

Naar aanleiding van de inhuldiging van het station Luik-Guillemins tijdens het weekend van 19 
en 20 september geeft de spoorwegfilatelie een	vel	met	4	zegels en bijhorende postkaarten	uit.  Er 
zijn ook genummerde	exemplaren.  

De zegels worden verkocht in een mapje en bijhorende omslag.  Prijs van het vel: €8,00/genum-
merd : €12,00 – postkaart : €1,00. 
Van de genummerde	vellen is de aankoop per persoon beperkt	tot	5	exemplaren. Reserveren	
is	niet	mogelijk,	noch	telefonisch,	noch	via	overschrijving.	Vanaf 28 
september worden de zegels verkocht in het Filacentrum van NMBS Hol-
ding. 
Bijkomende	inlichtingen: 02/525 22 54, filatelistisch.centrum@b-
holding.be 
Internetsite: filatelie.nmbs.be 
Op 3 oktober geven we afspraak in Brussel-Zuid voor onze jaarlijkse voor-
verkoop van een zegel ‘Paul Delvaux’.



openbare postzegelveilingen




volgende veiling 
zaterdag 19 december 2009 om 13.00 uur 

in zaal RUGGEHOF, Frans Van Dijckstraat 46, 2100   DEURNE   BELGIE 

kijkgelegenheid : vrijdag 18 december van 17.00 tot 21.00 uur 
zaterdag 19 december van 9.00 tot 12.30 uur 

WIJ VERKOPEN TEVENS UW COLLECTIE OF DOUBLETTEN 
EN DAT VOLGENS DE BESTE VOORWAARDEN, 

NEEM CONTACT OP !!! 
veilingcatalogus online 

www.vanosselaer.com 
info@vanosselaer.com 

Koolsveldlaan 39A – 2110   WIJNEGEM – BELGIE 
 0032 3 354 48 88 

100 wereldzeldzaamheden uit de filatelistische verzameling 

van Z.D.H. Prins Albert II van Monaco en uit volgende 

verzamelingen:

• H.K.H. Koningin Elisabeth II van het Verenigd Koninkrijk

• 10 postmusea

• de leden van de Club de Monte-Carlo

Een collectieve tentoonstelling gewijd aan de Belgische fi latelie

•

Een erehof met topcollecties geselecteerd door enkele nationale federaties en academies en 

met de – uitzonderlijke – medewerking van de Collectors Club van New York

•

Een commercieel gedeelte met 80 stands van postadministraties en internationaal gereputeerde handelaars

Voor alle inlichtingen kunt u zich wenden tot de Offi ce des Emissions de Timbres-poste (OETP@gouv.mc) of tot de President van de 
Club de Monte-Carlo: Patrick Maselis (info@maselis.be), Musée des Timbres et des Monnaies, Terrasses de Fontvieille, MC-98000 MONACO 

4 - 6 december
MONACOPHIL 2009

Een niet te missen afspraak !
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Jozef	Ghys: Commissaire National China 2009

De wereldtentoonstelling China 2009 werd gehouden in het splinternieuwe 
Luoyang Museum gelegen naast het Luopu Park in het noorden van de stad en de 

botanische tuinen van de Sui- en Tang-dynastieën ten zuiden ervan.

Naar Europese normen was er wel 
plaats genoeg want de tentoonstel-
lingsruimte omvatte 20.000 m2  - het 
totale gebouw 42.257 m2 en de totale 
oppervlakte van het domein 200.000 
m2

Luoyang is de meest geschikte plaats 
in China voor de teelt van bloemen 
waarvan de pioen de stadsbloem is 
geworden.

Deze teelt werd opgestart tijdens de 
SUI-dynastie, kwam tot bloei in de 
TANG-dynastie en bereikte de top 
gedurende de SONG-dynastie al bij al 
een periode van meer dan 1500 jaren 
tot op heden.

Het “pioen” bloeiseizoen omvat 
slechts 20 dagen doch dit is geen 
reden om het sinds 1983 jaarlijks 

CHINA 2009 - WORLD STAMP EXHIBITION 
- 10 tot 16 april 2009 - LUOYANG
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gehouden “Luoyang Peony Festival” 
niet telkenmale groter en groter te 
maken.

In 2007 maakte het zelfs deel uit 
van de top 10 der Flower Festivals in 
China.

Als ambassadrice voor de China 2009 
World Stamp Exhibition werd gekozen 
voor Mrs YANG Lan - een bekende 
tv-persoon en eender waar we waren in 
Luoyang OVERAL  - echt OVERAL - 
werd er reclame gemaakt voor de beide 
organisaties.

Het 27ste festival werd dan ook 
gebruikt om zowel “de postzegel” als 
“de pioen” internationaal te promoten 

Op de openingsreceptie van donderdag 
9 april in het Luoyang Sports Center 
Stadium mochten we 40.000 personen 
begroeten. Het was dan ook een evene-
ment vergelijkbaar met de openings-
ceremonie van de Olympische Spelen 
van 2008 in Beijing.

De tentoonstelling zelf mocht rekenen 
op het bezoek van 350.000 (!) ‘geïn-
teresseerde’ filatelisten. Groot en klein 
- jong en oud - stonden te dringen 
tussen de tentoonstellingskaders, aan 
de  meer dan 300 verkoopsstands, bij 
de talrijk aanwezige postadministra-
ties, ... echt een plezier dit te mogen 

aanschouwen.

Het thematisch seminarie op 15 april moest noodgedwongen het 
gedeelte - het in groepjes bekijken van enkele representatieve verzame-
lingen - laten vallen want het was onmogelijk om met een groep tussen 
de kaders te komen en de te bespreken verzamelingen te beoordelen.

Voor het filatelistische gedeelte waren er 3200 vlakken beschikbaar 
verdeeld over : 

Championship Class (88) 
Traditionele Filatelie (�0�)
Postgeschiedenis (��6)
Postwaardestukken (2�0)
Aerofilatelie (190)
Astrofilatelie (28)
Thematische Filatelie (5�5)
Maximafilie (69)
Fiscale Filatelie (1�0)
Jeugd Filatelie (261)
1 kader (1�4) vervolledigd met 1�1 inschrijvingen voor de literatuur klasse.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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En om te besluiten ... u zult zich wel afvragen hoe het logo 
van ANTVERPIA 2010 op een Chinees postwaardestuk 
van CHINA 2009  is geraakt ?

Simpel : ter plaatse kon men i.p.v. een gepersonaliseerde 
postzegel ... een gepersonaliseerd postwaardestuk laten 
samenstellen. Keuze uit 13 verschillende achtergronden. 

Via een tamelijk groot apparaat kon men een foto laten 
nemen en deze werd doorgestuurd naar de nabij geplaatste 
computer (voor de kenners een Apple iMac) 

Dus nog eenvoudiger was het om met mijn USB-stick 
naar deze computer te gaan en de logo kon meteen 
gebruikt worden bij het afprinten. 

Misschien een idee voor Antverpia 2010 ?

Jozef Ghys -  National Commissioner China 2009. 3
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FEPA 
 Federation of European Philatelic Associations -  1989 - 2009

FEPA herdenkt dit jaar zijn 20 JARIG bestaan.  
Opgericht in 1989 te Sofia en toeval of niet 20 jaar later zijn we terug in Sofia ter gelegenheid van BULGARIA 2009.

Tijdens een kleine plechtigheid op vrijdag 29 mei werden er enkele verdienstelijke bestuursleden gehuldigd waaronder 
onze Belgische vertegenwoordigers :  

Marcel Van der Mullen - schatbewaarder - gedurende de periode 1995 - 2001 en 
Eddy Van Vaeck - Vice-Voorzitter - tijdens de jaren 2001 - 2009.

Een herinneringsmedaille werd overhandigd welke ondertussen reeds aan de rechthebbenden bezorgd werd.

Tijdens het FEPA Congres in mei 2009 (tijdens IBRA ‘09) te Essen werd bovendien een nieuw bestuur gekozen.

Pedro Vaz Pereira (Portugal) voorzitter sinds 2001 wenste zijn mandaat niet te verlengen en wordt opgevolgd door 
Jørgen	JØRGENSEN (Denemarken).  
Ter info : Jørgen is tevens toegewezen als FEPA consultant voor Antverpia 2010.

Langs deze weg nogmaals proficiat voor deze nieuwe uitdaging. 

•
•
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Frankrijklei 120  2000 Antwerpen
Tel.: 03/ 232 22 05  Fax: 03/ 225 18 73

info@vanlooystampauctions.com
www.vanlooystampauctions.com

N0 2 (*) - € 2000 N0 4 * - € 2100

N0 74 C ** - € 1100
N0 266 A/K ** - € 660

N0 374 A/K * - € 620

N0 194 ** - € 2800 N0 83 * - € 800

N0 70 * - € 960N0 59/70 * - € 1200 N0 58/67 **/* - € 720

N0 90 * - € 1250 N0 115/31 (zonder 130) * - € 620

Enkele resultaten (ex. 18% kosten) uit onze 125e veiling.

Via Johan Verkest - verantwoordelijke van de Post bij Stamps & Philately ontvingen we de volgende verduidelijkingen.
Bedankt om ze grondig door te nemen voordat u een afstempeling gaat vragen aan het loket.

Mooie afstempelingen op uw briefwisseling? 
Vanaf 1 januari kunt u voor een mooie afstempeling op losse bladen of op uw briefwisseling terecht in de postkantoren. 
Om te garanderen dat uw briefwisseling met deze afstempeling niet nog een 2de keer machinaal wordt ontwaard hebben we een 
nieuwe procedure uitgewerkt.

Afstempelingen.
De postkantoren werden er over ingelicht dat ze, op vraag van de klant, de filatelistische briefwisseling afgegeven aan het loket van de 
postkantoren moeten afstempelen. Deze dienstverlening is niet voorzien in de Postpunten.

Wat is filatelistische briefwisseling? 
Onder filatelistische briefwisseling verstaan we de briefkaarten (of gelijkaardige producten) en omslagen met daarop één of meerdere 
met een bijzondere zorg af te stempelen postzegels. Ook postzegels die gekleefd zijn op een los blad (eventueel voorzien van illustra-
ties) en die u, als verzamelaar, wil laten afstempelen vallen onder deze noemer.
Opmerking: Enkel de postzegels op een los blad mogen vastgekleefd zijn met een velrand.

Afgifte van de filatelistische briefwisseling. 
Filatelistische briefwisseling moet altijd worden afgegeven aan het loket van een postkantoor of een Filaboetiek. Indien u 5 of meer 
zendingen te versturen hebt wordt u verzocht een afspraak te maken met het postkantoor van uw keuze voor de behandeling van uw 
filatelistische briefwisseling.

Mogelijke bestemming.
Eens afgestempeld, kan de filatelistische briefwisseling:

bestemd zijn voor uw collectie. In dat geval verzaakt u aan het recht om deze postzegel(s) te gebruiken voor de verzending van 
briefwisseling.
verzonden worden: volgens uw keuze ofwel via het normale circuit (geef uw briefwisseling aan de loketbediende) ofwel onder een 
andere omslag, als “Filatelistische Zending”.

Verzending als “Filatelistische Zending”.
De filatelistische briefwisseling mag na afstempeling verstuurd worden in een tweede, ongefrankeerde omslag, waarop dezelfde naam 
en hetzelfde adres worden vermeld als op de originele filatelistische briefwisseling en die is voorzien van de zelfklever “Filatelistische 
Zending” die:

wordt links op de omslag aangebracht (niet in de rechterbovenhoek.
niet geldt als frankeermiddel.

Deze tweede omslag moet:
door u zelf geleverd worden.
in de rechterbovenhoek afgestempeld worden door de loketbediende. De omslag kan u niet teruggegeven worden en moet 
verplicht verstuurd worden door het kantoor van afgifte.

Deze dienstverlening is geldig voor zowel nationale als internationale briefwisseling.
Opmerking: Alle briefwisseling gevonden in de opbrengst van de buslichting en voorzien van een zelfklever “Filatelistische Zending” 
zal als niet gefrankeerd beschouwd worden.

Vignet “Filatelistische Zending”.
De filatelistische zendingen moeten verplicht afgegeven worden aan het loket van een postkantoor of een Filatelieboetiek. Ze moeten 
voorzien zijn van een vignet “Filatelistische Zending”.

Bestellingen
De vignetten “Filatelistische Zending” kunnen gratis besteld worden op onderstaand adres:

DE POST - Stamps & Philately - Dienst Afstempelingen
Egide Walschaertsstraat 1, 2800 Mechelen

•

•

•
•

•
•

Afstempelingen aan het loket - Vignetten 
“Filatelistische zending”.
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De postvoertuigen afgebeeld op het zegelvelletje zijn vanaf 31/08/2009 
verkrijgbaar in miniatuurversie (schaal 1:64) van het merk Minichamps.

Met dit setje “Postvoertuigen 

vroeger en nu” haalt u een 

stukje geschiedenis in huis.

Kenners zullen de kwalitatieve 

afwerking van de fabrikant Mini-

champs uitermate appreciëren.

Maar ook voor uw kinderen of 

kleinkinderen is dit een leuk 

cadeau: zij zullen vooral geïn-

teresseerd zijn in het pull back 

systeem, hierdoor rijdt de wagen 

vanzelf wanneer hij naar achter 

getrokken wordt. 

Kortom, deze wagentjes kunnen 

jong en oud bekoren! Aarzel dus 

niet, en doe jezelf of iemand an-

ders deze originele set cadeau!

Een vleugje nostalgie in miniatuur!

postvoertuigen
vroeger en nu

Stamps & Philately - Egide Walschaertsstraat 1b - 2800 Mechelen 
Tel. 015 285 810 - philately@post.be

Prijs:  19,95*

Code : MER0902SM

Bestellen via

*Per set van 5 verschillende voertuigen.
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