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Internationale Postzegel-
en Muntenbeurs

Zaterdag van 10h00 tot 18h00       
Zondag van 10h00 tot 16h00

Toegangsprijs: € 3.00

www.fnip.be

info@fnip.be

FNIP vzw – Boekenberglei 181-3         tel:+32(0)486 96 22 85
BE - 2100 Deurne fax:+32(0)3 233 89 70

Met deze bon krijgt u gratis toegang op   
zaterdag 31 maart of op zondag 1 april 2007

naam:……………………………………………. 
adres:….…………………………………...........
………….………………………………………..
………….………………………………………..

31 maart/1 april 2007

In samenwerking met FNIP bieden wij onze
lezers gratis toegang aan:

Jan van Rijswijcklaan 191 
2020 Antwerpen
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Woord 
van de Voorzitter

Allereerst zou ik, in naam van de K.L.B.P., alle lezers 
van Belgaphil een Gelukkig Nieuwjaar willen 
wensen. Voor iedereen een goede gezondheid en nog 
veel plezier met uw verzameling en het lezen van 
Belgaphil.

Ook is dit het moment om alle medewerkers aan Belga
phil van harte te bedanken voor het gepresteerde werk het 
voorbije jaar. En het was niet altijd even gemakkelijk. Met 
dit nummer 5 zitten we meteen bij de start van de tweede 
jaargang van onze periodiek, waarvan we hopen dat de 
nummers u nu ookzullen bevallen. Het voorbije jaar heb
ben de redactie en alle medewerkers heel veel geleerd, veel 
opbouwende kritiek gekregen en helaas ook enkele negatieve 
reacties. Dat er af en toe nog fouten gebeuren, is normaal te 
noemen. Dat er af en toe in de u toegestuurde versie anders
talige aankondigingen verschijnen, is mogelijk te betreuren. 
Hiervoor dan ook onze excuses.

Toch wil ik hier nog even de puntjes op de “i” plaatsen.  
Van in het begin werd afgesproken dat de aankondigin
gen van de verschillende evenementen in de beide edities 
gepubliceerd zouden worden in de taal waarin ze ontvangen 
worden. Er worden geen vertalingen gemaakt en publicatie 
in de beide landstalen is enkel mogelijk indien de organi
satoren zelf de beide teksten doorsturen. Dat er leden zijn 
die zich hieraan ergeren, kunnen we begrijpen, maar dat 
kwetsende, ja beledigende persoonlijke brieven worden 
verstuurd, kunnen en mogen we niet aanvaarden. We zijn 
met zijn allen maar mensen en maken dan ook fouten. We 
kennen natuurlijk ook mensen die geen fouten maken, zoals 
ze zelf zeggen, maar ja….

Soms krijgen we ook de vraag om af en toe iets meer nieuws 
van de federatie te publiceren. Dat kan natuurlijk en gebeurt 
ook maar, hoorden we vroeger niet de tegenovergestelde 
vragen? Iets minder bladvulling met rapporten en dergelijke 
en iets meer goede artikelen?

Voor iedereen een ideale periodiek samenstellen is onmo
gelijk, hoewel de redactie toch haar uiterste best doet om 
u lezer een mooi werkje aan te bieden. En ik denk dat we 
hierin geslaagd zijn als “amateurs”, wat we toch met zijn allen 
zijn. Vele vakbladen met professionele medewerkers scoren 
niet altijd beter. 

Voort wil ik nogmaals een oproep doen tot de verantwoor
delijken van de kringen om alle adreswijzigingen door te 
zenden aan onze penningmeester, die de ledenlijst uptodate 
houdt. De plusminus 100 exemplaren die we terugkrijgen 
van de 12.000 die we verzenden, zijn er nog altijd 100 te 
veel. Wij rekenen op uw medewerking.

Ik wens u dan ook veel leesgenot met Belgaphil 5.

Uw voorzitter, 
Eddy Van Vaeck 3

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



5
4

Belgaphil

driemaandelijks blad

Koninklijke Landsbond der Belgische Postzegelkringen v.z.w.

In 2002 werd Brugge culturele hoofdstad van Europa. Maar 
wist u dat Krakau reeds twee maal deze eer te beurt viel ?  
Terecht ook, want Krakau kan op cultureel vlak wedijveren 
met de belangrijkste steden van Europa.  Mede dank zij de 
vele filatelistische uitgiften van Polen kunnen we  – zonder 

onze luie stoel te verlaten – de stad rondtrekken.  Reis mee met ons en 
laat u meevoeren door deze fascinerende stad.

Krakau  een  uitstap  

Ligging 

Krakau ligt in het Zuiden van Polen. Er wonen circa 800.000 mensen. Het 
oude centrum wordt overheerst door de “Wavel” heuvel  met daarop de 

gelijknamige vesting – en waarlangs de 
Wisla rivier kronkelt. 

Ik sla mijn reisgids open en lees dat in 
1038 om precies te zijn, Krakau de mid
deleeuwse  zetel van de Poolse koningen 
werd, dit ten nadele van Gniezno. Dit zou 
zo blijven tot het einde van de 16de eeuw. 

Aan deze Wavelvesting zijn we ook de eerste 
uitstap verschuldigd.  Sinds het jaar 1000 
was Krakau reeds tot bisschopsstad verheven  
geworden, en de machtige kerk op de heuvel 
bewijst dat we hier met  een uitzonderlijk 
kerkgebouw te maken hebben. 

Een overzicht van 

het historische  

stadscentrum. 

Onderaan zien we  

een schets van de 

Wavel-vesting.
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meer  dan  waard

Het oudste gedeelte dateert van de 10e eeuw, nl 
een preromaanse rotonde gewijd aan St Felix en 
St Adauctus. Uit de 11de eeuw stammen delen 
van een eerste Romaanse St Andreas kathedraal. 
De crypte van St Leonard uit de  12de eeuw 
is een laatste overblijfsel van de 2de Romaanse 
kathedraal. De vesting was onderhevig aan plun
deringen van de tartaren tijdens de 13de eeuw, 
waarna alles opnieuw werd opgebouwd. 

Er werd een nieuwe kathedraal in gotische stijl 
opgetrokken, voorzien van 18 ringkapellen. Eén 
ervan draagt een gouden dak. Deze “Zygmunt” 
kapel werd ontworpen door de Italiaan Bartolo
meo Berecci en wordt “Parel van de renaissance 
ten noorden van de Alpen” genoemd.  

Algemeen zicht op de gotische kathedraal

De eerste Poolse postzegeluitgifte uit 1925  gewijd aan deze kerkDe machtige toren van de kathedraal

Filip Van Der Haegen, Voorzitter K.L.B.P. WestVlaanderen



5
6

Belgaphil
Koninklijke Landsbond der Belgische Postzegelkringen v.z.w.

driemaandelijks blad

Vooraanzicht

Binnenin de kathedraal treffen we enkele verbluffen
de kunstwerken aan. Onze aandacht gaat eerst naar 
het mausoleum van de heilige Stanislas, de nationale 
heilige uit de 11de eeuw.  Hij werd vermoord door 
koning Boleslaw II en werd later opgebaard in een 
zilveren kist versierd met twaalf scènes uit zijn leven. 

Vaticaanse zegel met de heilige Stanislas en de toren van de Wavel-

kerk. 

De kerk is ook de rustplaats van de toenmalige 
vorsten. Eén ervan, Kasimir Wielki (de Grote) 
ligt er opgebaard in een prachtig gesculpteerd 
marmeren praalgraf.  

Maar ook latere nationale Poolse helden zijn er in 
de onderaardse crypte opgebaard.

Generaal Poniatowski, Maarschalk van Frankrijk en aanvoerder van 

het Poolse leger van Napoleon 

De Heilige Stoel 
verklaarde ooit dat een 
Heilige Mis bijwonen 
in de kathedraal een 
ziel uit het vagevuur 
bevrijdt. Er is echter 
geen viering in het 
verschiet, dus spoeden 
we ons naar buiten en 
starten de beklimming 
van de belforttoren 
naast de Wavelkerk 
om de “Zygmunt” klok  

te bezichtigen. Met haar 18 ton en een klepel van 
330 kg is dit één der grootste klokken ter wereld. Enkel op hoogdagen 
laat dit gevaarte uit 1520 zijn Dkruis toon galmen over de stad. 

Terug naar beneden om de tweede grootste bezienswaardigheid te ont
dekken: het kasteel zelf. Na een grote brand werd het in renaissancestijl 
heropgetrokken onder koning Sigismond I. Enkel één oudere  
vestingtoren bleef bewaard. 

De “Zygmunt” kapel van de 

kathedraal met de gouden 

koepel

Tadeusz Kos-

ciuszko, Pools 

vrijheidstrijder 

en medestander 

van G. Washing-

ton in de U.S.A.
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De oostelijke zijde van het kasteel  

De noordelijke en    de oostelijke zijde van het kasteel  De oude toren aan de zuidkant

Het prachtige binnenplein met zijn arcaden vinden we op twee 

postzegeluitgiften terug 

wordt vervolgd

Het prachtige binnenplein met zijn 

arcaden
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De Noorse Post wijst 
er vaak op dat ze een 
wereldrecord van 
levensduur op haar 
naam heeft staan met 

het motief “POSTHORN” 1.

Dit motief, dat we te danken hebben aan de Deense architect 
von Hanno, verscheen voor het eerst op 10 januari 1872 op 
zegel nr. 18 ( 3 skilling rood).

We vinden het terug op de zegels van 5 en 
van 9 kronen 2, 130 jaar later uitgegeven 
op 11 februari 2002. Op 15 april 2005 
verschenen nog twee andere zegels.

De verzameling die zich 
op die manier heeft 
gevormd, bevat op tot op 
vandaag – volgens de na
slagwerken 3 – meer dan 
500 verschillende zegels 
en postwaardestukken.

(chercheur : BelgischFrans, Waals, beter  investigateur)

Wie zoekt, komt terecht in een gebied, rijk aan verrassingen en 
aan … raadsels !!!

�.- posthoorn, hoorn van een postiljon
�.- Noorse kroon = ~ € 0,��5
�.- Postzegels: Norgeskatalogen ( ieder jaar uitgegeven door de Filatelistenvereniging van Oslo, FACIT (ie-
der jaar in Zweden uitgegeven voor de Scandinavische landen). Postwaardestukken: Norge Helpostkatalog 
(Filatelistenvereniging van Oslo), MICHEL (Postwaardestukken van West-Europa).

Een historisch overzicht

1624 - Noorwegen is in die periode een provincie van 
Denemarken. Zijn koning Christian IV (15771648) richt 
bij zijn Besluit van 24 december de post op. Datzelfde jaar 
wordt Oslo omgedoopt tot Christiania 4

1647 – Onder de impuls van gouverneur Hannibal 
Sehested (16091666) wordt in Noorwegen een postnet 
gevestigd.

1814 – Bij het Verdrag van Kiel 
wordt Noorwegen afgesplitst 
van Denemarken en bij Zweden 
gevoegd. Beide landen hebben 
dezelfde vorst.

1 januari 1858 – Uitgifte van de 
eerste Noorse zegel. 10 januari 1872 
– Uitgifte van de eerste zegel van het 
type Posthorn. Gravure gerealiseerd 
door Ph. Batz

1894 – Het parlementaire stelsel wordt 
ingesteld.

1898 – Het algemene kiesrecht wordt ingevoerd.

1905 – Een referendum beëindigt de eenheid van de  
dynastie met Zweden. Noorwegen kiest een Deense prins 
tot koning (Haakon VII 5)
�.- Ter herinnering aan de naam van de Deense koningen. De naam Oslo wordt in �905 weer 
ingevoerd.
5.- YT nr.6�

De POSTHORN-zegels 
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Het motief

Andreas Friedrich Wilhelm von Han
no (18261882) is de schepper van 
de Posthorn, waarvan het ontwerp in 
1871 door de Post werd aangenomen. 
Het motief is als volgt samengesteld:

twee basiselementen: de posthoorn, 
horizontaal en met het paviljoen 
rechts onder de koningskroon.

een omlijsting met een elliptische lijst die gevat is in 
een dunne ellips, geplaatst in een dubbel rechthoekig 
kader waarvan in de hoeken vier gevleugelde wielen zijn 
getekend.

een cijfer in de winding van de hoorn dat de nominale 
waarde van de zegel aangeeft.

twee teksten ( in het Noors) op de lijst. Bovenaan 
“Norge 6”, onderaan de woorden die de nominale waar

6.- Noorwegen

de aanduiden 7 De vrije ruimte binnen de lijst vertoont verti
cale strepen.

Een onderzoek van nr. 18 en 23, hierboven afgebeeld, brengt 
een merkbaar verschil aan het licht tussen de beide teksten 
onderaan.

Nummer 18 maakt deel uit van de eerste serie (1872/75), 
terwijl nummer 23 tot de tweede serie (1877/78) behoort. 
Tussen deze twee uitgiften had Noorwegen zich aangesloten 
bij de munteenheid die Denemarken en Zweden verbond en 
als valuta de skilling vervangen door de øre 8. De waarde wordt 
weergegeven met een cijfer voorafgegaan door “POSTFRIM” 
9. Deze tekst wordt gehandhaafd tot op heden, met dien ver
stande dat de kroon (= 100 øre) sinds 1991 de øre vervangt.

Andere wijzigingen zullen nog volgen, soms goed op te sporen, 
soms heel wat minder evident. 10

Van 1886 tot 1893: wijziging van de hoogte van het buitenka
der (van 21 naar 20 mm).

1893: in de teksten worden de schreefloze letters vervangen 
door schreefletters.

�.- voorbeeld: ‘sex skilling’, d.i. ‘zes skilling’ op nr. �0.
�.- � skilling = � �/� øre
9.- Afkorting van “POSTFRIMERKE” (= ‘postzegel’)
�0.- Let op: de nummers van de zegels zijn die van de Noorse catalogus. De uitgiftedata maken het 
mogelijk de nummers van Yvert& Tellier terug te vinden.

van Noorwegen met het 
meer dan honderd jaar 
oude motief …

nr. 18, uitgegeven op 7/1/1872 nr. 23, uitgegeven op 1/1/1877
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nr. 44a, verschenen op 24/5/1886 -  nr. 48, uitgegeven op 25/8/1893

1894-1896: de tanding 14½ x 13½ wordt tijdelijk vervangen 
door 13½ x 12½

1937: het drukprocédé verandert van typografie in fotogravu
re. Door deze nieuwe druktechniek wordt het motief vereen
voudigd: het binnenste kader, de ellips rond de omlijsting en 
de verticale strepen verdwijnen.

nr. 95, uitgegeven op17/1/1922  nr.171,uitgegeven op 18/8/1937

1940: voor de Noorse postzegels wordt geen papier met water
merk meer gebruikt.

1962: overschakeling van fotogravure naar kopergravure. 
De gravure op metaal resulteert in en veel duidelijkere druk. 
De omlijsting en het kader worden opnieuw verdubbeld, de 
verticale strepen duiken weer op. De omlijsting is horizontaal 
gestreept.

nr. 324A, uitgegeven op 3/6/1952 nr. 435, verschenen op 5/12/1962

1969: er wordt fosforescerend papier gebruikt

1991: wijziging van munteenheid (van øre naar kroon) en 
druk in twee kleuren

nr. 716, uitgegeven op 15/2/1978          nr. 1035, uitgegeven op 22/11/1991

1992: het fosforescerend papier  wordt vervangen door 
glad luminescerend papier

1997: de kopergravure wordt vervangen door offsetdruk, 
in 4 kleuren, dan in 2001 in 5 kleuren, uitgevoerd door 
Sverre Morken en Enzo Finger.

nr. 1064, uitgegeven op 23/11/1992 - nr. 1194, uitgegeven op 2/1/1997 - nr. 

1329, uitgegeven op 7/2/2001

Daar bovenop … verschillende graveurs (7), drukkers 
(7), papierleveranciers (een tiental …), tandingen (4) vijf 
watermerktypes en acht verschillende posities …

De volgende tabel geeft een overzicht van de evolutie van 
de Posthornzegels in 133 jaar. De eerste kolom brengt een 
rangschikking van de emissies, zoals ik die persoonlijk zie.
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Van 1872 tot 1893 schreefloze letters, daarna schreefletters
Periode Valuta Graveur Druk Drukker Papier Watermerk Perf.

A 1872/1875
1906/1908

Skilling

Batz

Typografie

P. Petersen Bentse Brug

I h & v

141/2 x 13¹/2

Ǿre

B 1877/1878
2/01/1879

I v & h

I h

C

9/01/1882 Chr. John-
sen

Moestue II h
1882/1883 Bentse Brug I h & v

1882/1885
13/06/1888 Moestue

II h & v
III h

Central-
trykkeriet

II h

D

a 1886/1893 Alvoen
Bentse Brug

H. Lyche
Moestue

C.E.Petersen

I h & v
II h
III h
IV h

b 1893/1894 Alvoen I h 141/2 x 13¹/2
131/2 x 12¹/2

1894/1895 Alvoen
Bentse Brug

I h
I v 131/2 x 12¹/2

E

a 1895/1898 Chr. H. 
Knudsen

Hellbutt I h & v

b 1898/1908 Alvoen 
Hellbut

I h
I h & v

141/2 x 13¹/2c
1909/1919 Hellik Rui Alvoen

Hamang

I h1/03/1922 Batz Alvoen

d 1918/1919
Hellik Rui Alvoen

Hamange 1920/1929

F

1937

K. Finstad Fotogravure E. 
Moestrue

Hamang V h

12³/4 x 13¹/4

1941 Alvoen
1941 Hamang V h

1941

Alvoen
1950/1952
18/11/1952

G

5/12/1962

K. Lokke 
Sǿrensen

Kopergravure
NBS

23/01/1969

Bo/Bu/Hs
22/02/1974
15/02/1978

H
22/11/1991

kr

Kopergravure 
2 kleuren23/11/1992 Hs

I

2/01/1997
Sv. Morken Offset

4 kleuren
NBS 

Enschede Hs/CP
7/02/2001

13³/4 x 13¹/411/02/2002 Sv. Morken
E. Finger

Offset
5 kleuren Enschede TR-L

15/04/2005
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Van 16 tot 20 november werd in de 
tentoonstellingshallen 11 en 12 van Brussels Expo 
the World Championship of Youth Philately 
– Belgica 2006  gehouden samen met de Nationale 
Filatelistische Tentoonstelling  Bruphila ’06. 

Belgica 2006

Een overdonderend succes … en in sommige 
tijdschriften werden dan ook al aantallen vermeld 
van 50.000 bezoekers, onder wie niet minder dan 
6.000 schoolkinderen uit het hele land.

Tijdens de openingsreceptie op woensdag 15 no
vember mochten we verschillende prominenten 
begroeten, onder wie van links naar rechts : 

B.B.K.P.H. Marina Abelshausen, Voorzitter 
K.L.B.P. Eddy Van Vaeck, staatssecretaris Bruno 
Tuybens, F.I.P.voorzitter Jos Wolff, Pro Post
voorzitter en directeur Filatelie Frank Daniëls, 
Honorary F.I.P. president Koh Seow Chuan en 
F.E.P.A.voorzitter Pedro Vaz Pereira, 

Een klein overzicht van Belgica 2006 : 

50 commissarissen vertegenwoordigden hun land 
en 42 juryleden en 2 senior consultants vormden 
het voltallige juryteam (secretaris Charles Verge 
 assistente Andrée Trommer)
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De tentoonstelling met wedstrijdklasse omvatte 
567 inzendingen verdeeld over : 

211 in de jeugdklasse 
173 bij de thematische filatelie
33 in de open klasse en 150 in de 
1-kaderklasse.

Meer dan 50 speciale prijzen werden ge
schonken door federaties, commissarissen en 
juryleden.

•
•
•

Niet minder dan 101 handelaren
stands en 66 postadministraties waren 
aanwezig of vertegenwoordigd, zodat 
aan de verzamelaar zeker de mogelijk
heid geboden werd zijn verzameling 
aan te vullen.

Bruphila 2006
Jozef Ghys, adjunct commissarisgeneraal
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Een 
meer 
dan 
spe
ciale 
aan
dacht 
werd 
besteed aan de jeugd en onge
veer 6.000 kinderen bezochten 
dan ook Belgica 2006, waar 
ze zich konden uitleven aan 
de Jeugdstand/atelier – Stu
dioMax/Fanclub – Podium/
Stampilou – Technopolis/In
ternet area – LEGO/BeLUG 
– NMBS/Märklin – Work
shop/Striptekenen – Rode 

Kruis ...

Uit de drie “Grand Prix Candidates Youth” wer
den op de palmaresavond van 18 november de 
geheime stemmen geteld en de wereldkampioen 
voor Jeugdfilatelie werd .... 

de Deense jeugdverzamelaar JANTZEN  
Johan Sander met zijn verzameling   
Congo Free State / Belgian Congo 
(18861923)

Hij was dan ook zeer vereerd toen hij 
de prachtige World Championship Prijs 
mocht meenemen.

Qua beloningen werd afgestapt van de 
standaardmedaille en werd gekozen voor 
een “kristallen piramide” – een onver

deeld succes, want al de deelnemers, commissaris
sen en juryleden waren vol lof en lieten al weten 
dat dit stuk zeker een ereplaats zal innemen in 
hun woning. Wat uiteraard de bedoeling was van 
onze keuze!

Het niveau van de tentoonstelling lag ook op 
filatelistisch gebied heel hoog, zoals blijkt uit de 
toegekende gouden en grootgouden medailles :

Thematische klasse  : 4 groot goud –  
15 goud 

Open klasse : 12 goud

Eénkaderklasse : 13 goud

Voor de Jeugd is de maximale toekenning groot 
verguld zilver (vermeil) waarvan er 19 werden 
uitgereikt.

Ook in de andere klassen werden “Grand Prix” 
toegekend zoals 

Best in Class Thematic  
MAAS Joachim Dr (Germany)  
The Universal Postal Union

Best in Open Class  
KING Berthe (Great Britain)   
Denmark : Conscience, Conflict and Camps 
(19321949)

Best in Class One-Frame  
JARETZKY Rolf Dieter (Germany) 
Bundesfestung Luxemburg

Al de deelnemers aan Belgica hebben momenteel 
hun verzameling veilig en wel terug ontvangen 
met bovendien een prachtige “kristallen” belo
ning, diploma, palmares, zeer omvangrijke catalo
gus en ... kunnen nu al uitzien naar een volgend 
evenement.

Wie we zeker niet mogen vergeten zijn de talrijke 
vrijwilligers op wie het organisatiecomité een 
beroep mocht doen – en eerlijk is eerlijk  voor
namelijk dankzij hen kon deze tentoonstelling 
uitgroeien tot het bekende succes. 

Op zaterdag 9 december werden zij dan ook al 
gepast in de bloemetjes gezet.

Eveneens een klein overzicht van Bruphila ‘06 : 

31 juryleden vormden het voltallige juryteam met 
als secretaris Tony Dewit.
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De tentoonstelling met wedstrijdklasse omvatte 
159 inzendingen verdeeld over al de bekende 
tentoonstellingsklassen – talrijke van hen werden 
vereerd met een gouden bekroning namelijk : 

16 in de traditionele filatelie (2 x goud)
14 in de postgeschiedenis (4 x goud)
6 in de aërofilatelie (2 x goud)
6 in de astrofilatelie (1 x goud)
1 in de fiscale filatelie (1 x goud)
2 in de postwaardestukken
27 in de thematische filatelie
4 in de maximafilie
39 in de jeugdklasse
20 in de open klasse (2 x goud)
11 in de 1 kader  (1 x groot goud)
13 in de literatuurklasse (1 goud en  
1 groot goud) 

Bovendien werden 121 kaders gereserveerd voor 
een Erehof, waar 39 Belgische verzamelingen die 
de hoogste bekroning ontvingen in hun verzamel
gebied, aan de bezoe
kers werden getoond.

Ook hier werden meer 
dan 50 speciale prijzen 
geschonken door 
het erecomité, de 
K.L.B.P., door natio
nale commissarissen en 
postzegelverenigingen.

Voor de Bruphila 
deelnemers zowel in 
competitieverband als 
in het erehof wordt een 
speciale  
bijeenkomst georgani
seerd in de komende 
weken, waarop de 
behaalde beloning, 
diploma en eventuele  
ereprijzen worden 
overhandigd.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plaats van samenkomst Huis van de 
Filatelie in Jette – datum en uur wor
den, zodra bekend, aan de deelnemers 
meegedeeld.

Ter info :  al de behaalde uitslagen 
kunnen geraadpleegd worden op de  
respectievelijke websites :  
voor Belgica : www.belgica2006.be   
en voor Bruphila: www.bruphila06.be

En noteer ook al maar in uw agenda ... 

De volgende nationale tentoonstelling vindt plaats in de WEX in  
MarcheenFamenne van 25 tot en met 28 september 2008  en ...  

van 8 tot en met 12 april 2010 vindt de International Philatelic  
Exhibition – Belgica 2010  plaats in Antwerp Expo ! 3

K.L.B.P. –  Bestuurders en Samenstelling Dagelijks Bestuur 

DAGELIJKS BESTUUR

Nationaal Voorzitter:      Eddy Van Vaeck
1ste Ondervoorzitter en ondervoorzitter voor Wallonië:  Georges Guyaux
Ondervoorzitter van BrabantBrussel:    André Decré
Ondervoorzitter voor Vlaanderen:    Ivan Van Damme
Secretaris generaal:      Constant Kockelbergh
Penningmeester:      Robert Duhamel

BESTUURDERS

Beeckman Reina  Desloovere Daniël  Monfils Willy
Busselen Jean   Dochez Francis   Péters Bernard
Caers Johan   Duhamel Robert   Thys Firmin
Caprasse Hubert  Dujardin Johan   Van Bogaert Luc
Ceyx JeanClaude  Foulon Joseph   Van Damme Ivan
Davio Joseph   Ghys Jozef   Vandenhaute Johann
De Clercq Leo  Gravet Roger   Vandenhaute Pierre
De Lamper Roland  Guyaux Georges   Van der Haegen Filip
Decorte Donald  Kinard Francis   Van der reeth Ronny
Decré André   Kockelbergh Constant  Vanhoutte Johan
De Maeght Jean  Lisabeth Robert   Van Vaeck Eddy
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Manifestaties K.L.B.P. kringen – 2007 – met voorverkoop  Zij zijn uw bezoek waard
06.01.2007 1. Promotie van de Filatelie   2. Sport

Plaats Club en contactpersoon

Sporthal Schijnpoort,

Schijnpoortweg 55, �060 Antwerpen

K. Philatelic Club Cosmos     110

Mr. Decoster Johan, Dascottelei 66 b1�, �100 Deurne

27.01.2007 3. Jeugdfilatelie     4. Muziek 

Plaats Club en contactpersoon
Château de Peralta, rue de l’Hôtel de

Ville 6, 444� Angleur

Cercle d’Etude Philatélique Angleurois      458

Mad. Vanderhaeghen Nicole, rue de la Carrière4, 4170 Comblain-au-Pont

24.02.2007 5. Literatuur      6. Het Rode Kruis Kruis

Plaats Club en contactpersoon

Zaal Traiteur Marcel

Hannuitsesteenweg, 3400 Landen

Attenhovense Postzegelclub      �76

Mr. Clabots Gilbert, August Robijnstraat 4, 3404 Attenhoven

24.03.2007 7. Gemeenschappelijke uitgifte met Tsjechië 8. Volkstheater 

Plaats  Club en contactpersoon

Scheppersinstituut

Cooppallaan 1�8, 9�30 Wetteren

Themaphila Wetteren      810

Mr. Bracke Koenraad, Baerdonckstraat 83, 9�30 Wetteren

Regionale competitieve tentoonstelling 

28.04.2007 9. Europa      10.  50 jaar Europa

Plaats  Club en contactpersoon

Aula Toots, E. Stuckensstraat 1�5

1140 Brussel (Evere)

Unionphil - VFKRB

Mr. De Lamper Roland, Av. Bon. A. d’Huart 84, 1150 Bruxelles

Regionale competitieve tentoonstelling 

20.05.2007 11. Hergé

Plaats Club en contactpersoon

Stamps & Philately

E. Walschaertsstraat 1, �800 Mechelen

16.06.2007 12. Zuidpool      13. Kleine musea

Plaats Club en contactpersoon

Zaal Familia

Onderwijslaan 100, 3600 Genk-Waterschei

Filatelia Club Genk      501

Mr. Cooremans François, Reitveld ��, 3550 Heusden-Zolder

Regionale competitieve tentoonstelling 

07.07.2007 14. 100 jaar haven Zeebrugge   15. Zomerzegels

Plaats Club en contactpersoon

De Marine Basis,  

Graaf Jansdijk 1, 8�00 Zeebrugge

Postzegelclub De Zeven Torentjes      930

Mr. Olivier Herman, Veeweide 38, 8�00 Brugge

01.09.2007 16. Toerisme    17. Gemeenshappelijke uitgifte met Luxemburg

Plaats Club en contactpersoon

Maison de la Culture d’Arlon,

Parc des Expositions, 6700 Arlon

Philatelic Club Arlonais      603

Mr. Bouche R., Avenue N. Ensch-Tesch �7, 6700 Arlon

Regionale competitieve tentoonstelling

13.10.2007 18. This is Belgium    19. Feest van de Postzegel

Plaats Club en contactpersoon

Complex Sportif,

Rue Moulin Masure 9, 

7730 Estaimpuis

Association Philatélique d’Estaimpuis      33�

Mr. Péters Bernard, rue des Combattants 8�, 7730 Néchin

Regionale competitieve tentoonstelling

10.11.2007 20. Belgian International Sport Champions Biljart 21. Kerstmis & Nieuwjaar 

Plaats Club en contactpersoon

Salle Récrear, Rue Marcel Lespagne, 

5540 Hastière-Lavaux

Cercle de Philatélie « Zephir Demanet »      714

Mr. Gravet Roger, La Pommeraie 14, 5500 Dinant
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Door te publiceren geven we veelal 
kennis door aan anderen, maar 
dikwijls leren we zelf daardoor 
heel wat bij. De oorspronkelijke 
vraag van de redactie was 

”Schrijf wat, maar maak het niet te ingewikkeld 
voor de lezers”. En zo schreef ik met veel plezier wat 
over onze Italiëreis 2005, die toevallig via Modena 
liep. 

Dat artikel werd de aanleiding om in het voorjaar alles wat ik in huis heb 
van Italië, netjes te klasseren. Per plaats werd alles chronologisch geklasseerd, 
zowel uit de 15de eeuw als hedendaags materiaal: voorlopers uit alle oude 
staten, klassieke en moderne brieven, postwaardestukken, losse zegels, fiscale 

zegels, postcollibulletins, prentbrief
kaarten enz. Het werd een geweldige 
opdracht, maar wat heb ik bijgeleerd! 
Ook is een opbergmap aangelegd met 
allerhande artikels over de Italiaanse 
filatelie, veelal in kopie. Ik deed veel 
ontdekkingen. Daardoor nu enkele 
aanvullingen of rechtzettingen. 

MODENA, XVIIIde eeuw. Het 
mooie gedateerde sierstempel, ge
toond op deze bladzijde draagt niet 
het getal van de dag, maar dat van 
de week waarin de brief verstuurd 
of aangekomen is in Modena. Dit 
postkantoor bezat zodoende 52 
verschillende stempels; één voor elke 
week. Deze stempels zijn meerdere 
jaren in gebruik geweest; we vinden 

Terug uit vakantie

Modena / 38 rood, 16 september 1788, naar Brescello, portvrij. 

In 1788 loopt de 38ste week van 14 tot 20 september.
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vervolg MODENA, 
zie Belgaphil n°2

elk jaar gedurende een bepaalde week hetzelfde stempel terug. Dit leerde ik 
juist voor mijn opstel verscheen uit het 
artikel ”Il primi bolli di Modena” van 
Vito Salierno en Paolo Vollmeier.

Zo is uit Belgaphil n°2 de brief ver
stuurd in de 6de week, die in 1784 loopt 
van 1 tot 7 februari. De brief getoond 
op blz. 18 is van de 15de week, in 1793 
lopende van 31 maart tot 6 april. 
Soortgelijke weekstempels zijn in het 
genoemde artikel getoond van Reggio. 
Ook Firenze heeft dergelijke gebruikt.

Michael Amplatz meldde ons later 
dat ook weekstempels gebruikt zijn 
in Sienna en sommige in Milano. Hij 
wees erop bij de kaart op blz.21 met 
de vierkante cirkelafstempeling dat 
de beeltenis in de zegel niet van Koning Umberto I is, maar van zijn zoon 
Koning VictorEmmanuel III. Tevens meldde hij ons dat de brief op blz.22 
met de stempel VIA DI/UNINGA niet over de Sardische Staat, maar over 
Zwitserland via de Gotthard naar Milaan gereisd is. Ik dank hem voor deze 
interessante toelichtingen. Bij al dat klasseren ondervond ik dat de inter
nationale postcolli uit Italië, over land verstuurd naar België, in de jongste 
jaren niet over Quiévrain, maar over Erquelinnes binnenkomen. De bulle

Livorno, 31 augustus 1807 naar Firenze / 35.  

Militaire brief in portvrijdom. 

In 1807 liep de 35ste week van 28 augustus tot 3 september.
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tins van de Belgische postcolli bestemd voor Italië 
over land dienden namelijk voorzien te worden 
van het richtingsstrookje VIA ERQUELINNES, 
zoals deze voor Frankrijk zelf. Ook op de bul
letins van de postcolli die over land bestemd zijn 
voor Spanje en Portugal dient dit richtingstrookje 
te worden geplakt.

Collegno, bij Torino, 6.11.1984 naar Moerbeke
Waas. Nummerstrookje COLLEGNO/135. 
Gewicht 2,900 Kg. Tarief 1984 van 3 tot 5 kg.: 
11.650 Lire. Richting Modane Stazione, via de 
MontCenis tunnel en Frankrijk in België bin
nengekomen langs het station van Erquelinnes op 
12.11.1984 waar DEDOUANE A/ERQUELIN
NES. Via Brussel T.T., op 15.11.1984 gesor
teerd in mand 90 bestemd voor SintNiklaas en 
omgeving.

In verband met mijn reisverhaal van 2005, waarin 
ik vertelde over het binnenkomen uit Italië over 
de bergpas ”le Grand St. Bernard” en via Aosta, 
past zeker de volgende brief:

Nu rijden wij per auto over deze steile bergpas 
tot op 2469 meter hoogte langs de oude route 
op een asfaltbaan. ik dacht onvermijdelijk aan de 
postbode die 160 jaar geleden de bovenstaande 
brief meevoerde te paard of per muilezel op de 
paden van keien en rotsen. Dan sta je even stil en 
vol bewondering voor die sterke man van toen. 
En let eens op de datum van de brief: van 6 tot 
12 november  de brief was een week onderweg 
… hij deed die oversteek wellicht op ski’s ! Welke 
merkwaardige postgeschiedenis! 3

Frankering van 11.650 Lire op de achterzijde

AARAU, kanton AArgua in Zwitserland, 

6.11.1845 naar Aosta, 12.11.1845. 

”Par le Grand St. Bernard” 

Betaald port 3 kreuzer, transit Vaud 10 

kreuzer, port te Aosta 22 decimes.
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Rechtzetting 
Verzamel afgestempelde

zegels Robert Duhamel, Penningmeester K.L.B.P.

De roze 10c. van 1883  OBP nr. 38, 
minder courant, oplage 9 miljoen, 
buiten gebruik gesteld op 4 september 
1910.

De groene 10c. van 1869  OBP nr. 30, 
in gebruik tot in 1883, oplage 579 mil
joen exemplaren, buiten gebruik gesteld 
op 1 maart 1911.

De roodbruine 10c. van 1 juni 1893 
 OBP nr. 57 (fijne baard), oplage 567 
miljoen, buiten gebruik gesteld op 15 
oktober 1915.

De roze 10c.  OBP nr. 58 (fijne baard), uit
gegeven op 1 januari 1900, oplage 486 miljoen 
exemplaren, buiten gebruik op 15 oktober 
1915.

De karmijnrode 10c.  OBP nr. 74 (grote 
baard), uitgegeven op 1 mei 1905, oplage 
365 miljoen exemplaren, buiten gebruik op 1 
oktober 1915.

De roze 10c. op blauwachtig papier 
van 1884,  OBP nr. 46, uitgegeven op 
15 juli 1884, oplage 720 miljoen en ook 
buiten gebruik gsteld op 4 september 
1910.

De Koninklijke Vereniging der Filatelistische Kringen van Regio Brussel verandert van lokaal 
vanaf het seizoen 2006/2007. De zondagvergaderingen zullen doorgaan in het College St. Michel, 
Boulevard St. Michel, 1040 Brussel. 
 Parking is voorzien en lokaal is makkelijk bereikbaar met tram, bus en metro.

januari 14 28

februari 11 25

maart 11 25

De vereniging vertegenwoordigt 40 kringen actief in alle onderdelen van de filatelie. Alle postverza
melaars en filatelisten zijn welkom om kennis te maken. 
Inlichtingen: Tel/Fax: 02 779 02 06  Internet: www.ucprb.be  email: info@ucprb.be

Artikel verschenen in ”Belgaphil 3”  juli 2006
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De Binkse Ruilclub Turnhout organiseert op zondag 25 februari 2007 van 8 tot 14 uur haar  
Internationale Voorjaarsbeurs (postzegels, munten, postkaarten, devotia en telecart).  
Sint Victorsinstituut, Kasteelplein �0 te �300 Turnhout - Toegang gratis  
 
Inlichtingen en reservaties: Bart Volders, Kongostraat �� bus 9, �300 Turnhout 
tel. 0476 �3 05 71 (na 18u) eMail: secretariaat.binkseruilclub@telenet.be

Op zaterdag 3 maart 2007 van 9 tot 17 uur organiseert de Postzegelclub ”De Leiestreek” 
Bissegem haar 17de Beurs voor alle verzamelingen in de zaal van het Ontmoetingscentrum ”De 
Neerbeek”. Vlaswaagplein (Station) in Bissegem. 
 
Inlichtingen en reservaties: tel. 056 35 0� 50 en 056 35 67 59.

Traditiegetrouw organiseert de Keerbergse Postzegelkring ”De Posthoorn” haar jaarlijkse  
”Filatelistische Ruilbeurs” welke zal plaatsvinden op zondag 11 februari �007 van 9 tot 16 uur in 
de feestzaal van het Gemeenschappelijk Instituut Keerbergen, Molenstraat � te Keerbergen.  
Toegang gratis. 
 
Info: R. Vangrunderbeeck, ”De Posthoorn” Sparrenweg 13, 3140 Keerbergen, tel. 015 �3 53 90.

Op zaterdag 3 maart 2007 richt de Filatelistische Kring van Dendermonde zijn  
JAARLIJKSE NATIONALE RUILDAG in voor postzegels en prentkaarten. Deze manifestatie zal 
plaats vinden van 9 tot 17 uur in de gebouwen van het Koninklijk Atheneum, Geldroplaan te Dender-
monde. De toegang tot deze beurs is gratis. 
 
Inlichtingen: Denis Hugo, Hof ter Brempt 50, 9�00 Dendermonde, tel. 05� �1 1� 51.

De Lokerse Postzegelkring organiseert haar 25ste Nationale Jubileumpostzegelbeurs op  
zondag �5 februari �007. Ze gaat door in het Parochiaal Centrum  
St. Anna, Veerstraat 10, 9160 Lokeren van 9 tot 17 uur. Toegang gratis. 
 
Inlichtingen: Roger Van der Straeten, tel. 05� 47 85 93.

Agenda  Info’s en 

       Mededelingen
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”De Postiljon” Boortmeerbeek nodigt u uit op haar 6de nationale FILATELIEBEURS op  
zondag 4 maart �007 van 9 tot 16 uur. Cafetaria van de Sporthal, Sportveldweg 6, 3190 Boortmeer-
beek.  
Gratis toegang - ruime parking. 
 
Info: Ida Van Rillaer, Kwijtveldstraat �6, 3190 Boortmeerbeek, tel. 015 51 5� 88 na 18 uur.
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Op zondag 25 maart 2007 van 9 tot 17 uur heeft de Hagelandse Verzameldag plaats te Aar-
schot in de Stadsfeestzaal, Demervallei. Toegang €1,00 - grote parkeergelegenheid. 
 
Inlichtingen: Jacques JADOT, Spoorwegstraat 17, 3�00 Aarschot, tel. 016 56 07 06 van 19 tot �1 uur.

Cercle Philatélique Auvelaisien (Ce.Phil.A) organise sa 15e Bourse Internationale des  
Collectionneurs, toutes collections le dimanche 22 avril 2007 de 9 à 17 heures au Hall Omnis-
ports de Sambreville (Auvelais). Parking aisé, entrée € 1,00. 
 
Contact: Ch. Bruart, 111 rue Culot du Bois, 5060 Sambreville.

Verstandhouding West-Vlaamse Postzegelkringen organiseert haar 7de editie van de Dag 
van de Filatelist op zaterdag �1 april �007 in zaal ”’Ten Elsberge”, Mandellaan 101, 8800 Roeselare  
• om 10:30 uur en om 14:30 uur een interessante voordracht • éénkadertentoonstelling • uitreiking van 
de Trofee voor Provinciale Jeugdverdienste. Toegang gratis 
 
Inlichtingen; Frans Danneels, Walburgstraat 16, 80�0 Oostkamp, tel. 050 8� 38 8�.

Naar aanleiding van het 20-jarig bestaan van de Zeelse Postzegelkring wordt een opendeur 
dag georganiseerd op zaterdag 14 april �007 in ons lokaal Parochiaal Centrum, Agra-zaal, H. Hart-
plein 1�, 9�40 Zele 
 
Inlichtingen: Antoon D’hoey - Voorzitter Zeelse Postzegelkring - eMail. antoon.dhoey@telenet.be

De Postzegelkring PK EVERE CP heeft het genoegen U mede te delen dat haar Lente ruilbeurs 
doorgaat op zaterdag 14 april �007 van 10 tot 16 uur in het G.C. EVERNA gebouw. 
Sint-Vincentiusstraat 30 te 1140 Evere 
 
Toegang gratis - Inlichtingen: Frans Poppe, tel. 0� 705 41 69

Koninklijke Landsbond der Belgische Postzegelkringen v.z.w.
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F.I.V.E.F.G.I. De Filatelistische Vereniging der Financiële- en Gelijkgestelde Instellingen, en 
K.V.B.P. De Koninklijke Vlaamse Bond van Postzegelverzamelaars Groep Brussel - Laken nodigen u uit 
op hun JAARLIJKSE FILATELISTISCHE RUILBEURS op 10 maart �007 van 9 tot 17 uur. 
Gemeenschapscentrum ”Nekkersdal”, Emile Bockstaellaan 107, 10�0 Brussel - Laken. Gratis toegang  
 
Inlichtingen: Erik Verbeeck, tel. 0� 380 47 54 en Robert Rom, tel. 0� 731 19 34

De Filatelistische Vriendenkring ”ROSSIJA” organiseert een reis naar Sint-Petersburg van  
11 tot �4 juni �007 en dit ter gelegenheid van de Internationale Postzegeltentoonsteling F.I.P..  
Ook niet-filatelisten zijn welkom. 
 
Inlichtingen: Voorzitter J. De Greef, Damstraat 43, 198� Zemst, tel. 015 61 �0 1�.
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EEN JAARLIJKS 
FILATELIEABONNEMENT...
ZÓ HANDIG ALLES
IN HUIS TE HEBBEN!

015 285 810 
philately@post.be - www.philately.post.be
De Post - Stamps & Philately
E. Walschaertsstraat 1 - 2800 Mechelen.
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FILATELIE
ABONNEMENT

Neem nu een Filatelieabonnement
en ontvang alle postzegels:

eenvoudig, betrouwbaar, praktisch... 
U krijgt bovendien een verrassings-
geschenk!
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