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Eddy Van Vaeck: Nationaal voorzitter van de K.L.B.P

KONINKLIJKE LANDSBOND DER

Woord van de voorzitter

BELGISCHE POSTZEGELKRINGEN

B

ij het begin van het nieuwe jaar zou ik alle lezers en hun familie
de beste wensen willen toesturen voor 2015, een jaar dat ons meer
dan waarschijnlijk weer een aantal verrassingen zal brengen, daar ben ik
zeker van. Het is per slot van rekening een “Feestjaar” waarin wij onze
125ste verjaardag vieren van de oprichting van onze K.L.B.P.
Een terugblik op het voorbije jaar leert ons dat het een goed
en boeiend filatelistisch jaar is geweest. Hier hebben we met
zijn allen voor gezorgd, zowel op lokaal, regionaal, nationaal
als internationaal vlak. Brabantphil 2014 heeft voor de
nodige luister gezorgd op nationaal vlak. Meer hierover kan
je verder in dit magazine lezen.

Belgaphil gestopt. Als uw kring ons geen ledenlijst bezorgt,
is er ook geen Belgaphil….. Als uw kring zijn ledenbijdrage
niet tijdig betaalt via zijn provincie, wordt de club geschrapt
en bijgevolg ook Belgaphil….. Als uw club maar betaalt voor
een beperkt aantal leden en u (mogelijk) vergeten zijn, dan
krijgt u ook geen Belgaphil…… Voor wat hoort wat.

Het past dan ook om alle sponsors, medewerkers en sympathisanten te bedanken voor de steun.

Gelukkig zijn de aangehaalde gevallen een kleine minderheid, maar toch is het goed om ze even aan te halen en
sommigen wakker te schudden.

Een bijzondere dank gaat dan ook naar de vzw. Pro-Post die
er voor zorgde, jaar na jaar, om onze doelstellingen financieel te ondersteunen en die ook voor de toekomst voor de
nodige steun zal blijven zorgen.

FEDERATION ROYALE DES CERCLES
PHILATELIQUES DE BELGIQUE
Bondsbureau K.L.B.P. - Bureau fédéral F.R.C.P.B.
Horizonpark - Gebouw 3
Leuvensesteenweg 510 b15, 1930 Zaventem
02/721.58.50
INFO: www.klbp.be

www.frcpb.be

bibfrcpb@gmail.com

Met de start van de tiende jaargang van ons tijdschrift
“BELGAPHIL” is het mijn plicht, als nationaal voorzitter,
het ganse redactieteam, de medewerkers en de vele schrijvers
van mooie en leerrijke artikels te danken. Hun doorzettingsvermogen heeft er voor gezorgd dat Belgaphil is wat het
nu is. Proficiat….. Dat wil uiteraard niet zeggen dat we nu
moeten stoppen met het schrijven van artikels. Neen,t dat
zeker niet. Artikels blijven steeds welkom op het adres van
de hoofdredacteur.
De laatste tijd gebeurt het steeds meer dat “leden” ons
schrijven of mailen dat zij hun Belgaphil niet (meer)
ontvangen. Het kan uiteraard gebeuren dat er iets misloopt
met de adressen in het bestand, of dat de postbode het adres
niet kan of wil vinden en zo veel meer. Maar, in vele gevallen
ligt de fout bij de eigen kring.
Als hier niet tijdig de nieuwe adressen of andere aanpassingen doorgegeven worden, wordt de verzending van

COLOFON
Voorzitter

Eddy Van Vaeck
Blancefloerlaan 165 b8
BE-2050 ANTWERPEN
e.vanvaeck@klbp.be

Secretaris

Constant Kockelbergh
Avenue des Cerisiers, 21
1330 RIXENSART
constant.kockelbergh@skynet.be

Penningmeester

R. Duhamel
Avenue des Erables, 14
B-1420 BRAINE-L’ALLEUD
robertduhamel10@yahoo.fr
nr. rekening “Landsbond”
210-0583900-12
BIC: GEBABEBB
IBAN: BE19 2100 5839 0012

Medewerkers
Koenraad Bracke
Robert Duhamel
Michel Fivez

Aan de clubverantwoordelijken zou ik willen vragen om uw
aangepaste ledenlijsten regelmatig door te sturen aan mijn
adres, door allen wel gekend. Dank bij voorbaat.
Tot slot nog enkele belangrijke punten:
• Feestviering 125 jaar en academische zitting:

•

Rest mij enkel nog u allen een mooi en vruchtbaar filatelistisch jaar 2015 toe te wensen.
Eddy Van Vaeck
Voorzitter

Jozef Ghys
Constant Kockelbergh
Michel Meuwis
Bernard Péters
Charlotte Soreil
Ivan Van Damme
Filip Van der Haegen

Vertalers

Serge Havaux
Constant Kockelbergh
Bernard Péters

Oplage

zaterdag 10 oktober 2015
Juist adres van de landsbond
KLBP – FRCPB, Horizonpark gebouw 3, Leuvensesteenweg
510 bus 15, 1930 Zaventem
Geopend elke dinsdag van 10.00 tot 15.00 uur
Telefoon: 02/721.58.50
(enkel op dinsdag tussen 10.00 en 15.00 uur)
E-mailadres bibliotheek
bibfrcpb@gmail.com
Westfila 2016 –
Nationale tentoonstelling van 10 tot 12 juni 2016

10 000 exemplaren

Prijs

GRATIS voor de leden van
K.L.B.P.
€ 15,00/jaarabonnement

Volgend nummer

Belgaphil nr. 38 verschijnt op
15 januari 2015.
Om onder de beste voorwaarden gepubliceerd te
worden dienen uw teksten
en mededelingen uiterlijk op
15 februari 2015 toe te komen
op de redactie:

Redactie Belgaphil,
p/a Ivan Van Damme
Vijverstraat 19, B-9881 Bellem
E-mail: naviemmadnav@
skynet.be
en Michel Fivez, E-mail:
michel.fivez@telenet.be

Verantwoordelijkheid
Iedere auteur blijft steeds verantwoordelijk voor de inhoud
van zijn artikel.
URL: www.klpb.be
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Julien De Vuyst - Nationaal Commissaris Open Klasse

Olympische Winterspelen Sotsji 2014

Sotsji zal de gastheer zijn van de XXIIe Olympische Winterspelen en de XIe Paralympische Winterspelen in 2014, evenals
de Russische Formule I Grand Prix van 2014 tot ten minste 2020. Het is ook één van de gaststeden voor de 2018 FIFA
World Cup.

Z

even steden stelden zich kandidaat voor deze
Winterspelen. Het Uitvoerend Comité van
het IOC, besloot om drie steden mee te nemen in
de finaleronde, dit waren ; Sotsji , Pyeongchang en
Salzburg. De toewijzing van de Spelen vond plaats
op de 119e Sessie van het IOC in Guatamala-Stad op
4 juli 2007 en de Russische stad Sotsji won in twee
rondes. Salzburg viel direct af: in de tweede ronde
kwam de Koreaanse Stad, die in de tweede ronde eerste
was geëindigd, vier stemmen te kort, Sotsji won. Het
was voor Pyeonchang de tweede keer op rij dat ze de
organisatie van de Olympische Winterspelen misliepen,
maar derde keer goede keer in 2018.

Dit postzegelblokje is door de Post van Rusland uitgegeven
om het feit van de verkiezing te herdenken waaraan de stad
Sotsji de eer te beurt viel de XXIIe Winterolympiade te
organiseren.
Men ziet de Olympische kleuren die zich over de sneeuwvlakte begeven naar de olympische stad Sotsji. Daar vormen
zij zich om tot het alombekende symbool “het Olympisch
vuur”.
De Russische posterijen brachten een velletje van vier
zegels uit met omliggende streekplaatsen waar olympische
wedstrijden plaatsgrijpen.
De hierbij getoonde streekplaatsen hebben de frankeerwaarde vermeld met de letter P (PYEJI) “roebel”, zoals alle
postzegels welke werden uitgegeven door de Russische Post
ter herinnering van de Spelen.
De 4 waarden, kregen alle een vignet mee met daarop een
korte uitleg van de vermelde toeristische plaats, 15 - 20 -25
& 30 P. overeenkomstig de verschillende posttarieven.
Sotsji (Russisch Coyh - sotsi) is een stad in Krasnodar Krai,
Rusland, gelegen aan de Zwarte Zee, een kuststreek in de
buurt van de grens tussen Georgië / Abchazië en Rusland.
Groot-Sotsji, dat gebieden en plaatsen ondergeschikt aan
Sotsji omvat, heeft een totale oppervlakte van 3526 km² en
ligt voor 145 kilometer langs de oevers van de Zwarte Zee,
in de buurt van de Kaukakus bergen. Volgens de telling van
2010, heeft de stad Sotsji een vaste bevolking van 343.330,
waardoor het de grootste Russische stadbadplaats is. Het is
één van de weinige plaatsen in Rusland met een subtropisch
klimaat, met warme tot hete zomers en milde winters.
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Accommodaties voor de XXIIe Winterspelen.
Het is de eerste keer dat de staat
Rusland gastland is voor de Olympische
Winterspelen. Wel was Moskou
als hoofdstad van de toenmalige
Sovjetunie in 1980 gastheer van de
weliswaar geboycotte Olympische
Zomerspelen. De nu gehouden
Winterspelen, met zijn 98 onderdelen, worden de grootste in de lange
geschiedenis sinds de Winterolympiade
gehouden in 1924 te Chamonix. Het
worden ook de duurste Spelen ooit.
Een schema van het Olympisch Park
en zijn 5 sportarena’s waar de indoorijssporten worden gehouden geeft een
idee dat een raming van de kosten tot
ontzaglijke cijfers oplopen.
 Olympische site
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Plaats

Sportaccommodaties

Functie

Capaciteit

Sotsji

Bolsjoj Ijspaleis

Ijhockey

12.000

Olympisch Park

Sjajba Arena

Ijshockey

7.000

Olympisch Park

Adler Arena

Snelschaatsen

8.000

Ijsberg Schaatspaleis

Kunstrijden & Shorttrack

12.000

Ice Cube Curling Center

Curling

3.000

Ijshockey 

 Schansspringen

 Snelschaatsen

 Krasnaja: de sneeuwsaccomodatie


 Biatlon

Shorttrack 

 Kunstrijden paar

Krasnaja Poljana

Rzjanana Poljana

Sportaccomodaties

 Curling

Functie

 Afdaling

De sleesporten vinden plaats in Krasnaja Poljana, een plaats in de Westelijke
Kaukasus ten oosten van Sotsji, waar ook het skiën plaats heeft. Bij sleesporten
zijn er drie onderdelen ; rodelen voor heren enkel & dubbel en enkeldames. Bij
Bobslee heeft men H-2 en H-4, terwijl nu ook dames aan bobsleewedstrijden
deelnemen met een dubbel-bob en dan is er nog het Skeleton. Bij de skisporten
zijn reeds van vroeger Freestyle- en Snowboardenski opgenomen die nu elk 10
onderdelen omvatten, maar op afzonderlijke pistes plaatsgrijpen.

De Spelen van Sotsji 2014 zijn vergeleken met de vorige Olympische
Winterspelen de meest concentrische uit de geschiedenis. De nabijgelegen
skioorden bevinden zich slechts op een 40-tal km. Of een half uurtje trein van
het olympisch centrum van Sotsji.

Plaats

 Noorse combinatie

Capaciteit

‚Laoera‘-complex
Psekhako / Ridge
‚Roza Choetor‘-complex
Alpike servis-complex

Langlaufen & Biatlon
& Noorse combinatie
Alpineskiën
Freestyle & Snowboarden

20.000

Nationaal schanscentrum

Schansspringen

15.000

Glij-centrum Sanki

Bobslee, Skelleton, Rodelen

11.000

Aan de Olympische Winterspelen te Sotsji nemen 8 Belgen deel, waarvan 3 mannen en
5 vrouwen bij de volgende disciplines;
• Bobslee (3 vrouwen waarvan 1 reserve)
• Kunstschaatsen ( 1 man)
• Snelschaatsen (1 man en 1 vrouw)
• Ski-Freestyle (1 vrouw) en Snowboard (1 man) onder de leiding van een teamleider.

 Rodelen

 Bobslee

Skeleton

De Russische Posterijen bedachten enkele van hun
Olympische Wintersportlegenden met een uitgifte van
een velletje postzegels, waarop het portret van deze gouden
medaillewinnaars uit vorige Winterolympiades.
Dit zeer geslaagde eerbetoon, met de sporters in actie,
tijdens de geleverde prestaties van toen hoort zeker bij het
verhaal over Sotsji 2014.
 Freestyle
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Langlauf

 Snowboard
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Deelnemende landen.

Ik denk en hoop hierbij de juiste personen herkend te hebben. Men ziet van links
naar rechts ; Jevgeni Grisjin - snelschaatsen 1956-64, Vitali Davydow - IJshockey
1964-72, ook dame IrinaRodrina - kunstschaatsen 1972-80, Anatoli Firsov IJshockey 1964-72 en tot besluit Alexander Tisjonov - Biatlon 1968-80.

Aanvang 2014 lijkt een recordaantal van 88 landen aan de Spelen deel te gaan nemen. De volgorde bij de intrede der
deelnemende landen op de plechtige opening is als volgt ; Griekenland traditioneel als eerste, dan : Albanië - Algerije Amerikaanse Maagdeneilanden - Andorra - Argentinië - Armenië - Australië - Azerbeidzjan - België - Bermuda - Bosnië
& Herzegovina - Brazilië - Britse Maagdeneilanden - Bulgarijë - Canada - Chili - China - Chinees Taipei - Cyprus Denemarken - Dominica -Duitsland - Estland -Filipijnen - Finland - Frankrijk - Georgië - Groot-Brittannië - Hongarije
- Hongkong - Ierland - IJsland - Iran - Israël-Italië - Jamaica - Japan - Kaaimaneilanden - Kazachstan - Kirgizië - Kroatië
- Letland - Libanon - Liechtenstein - Litouwen - Luxemburg Macedonië - Malta - Marokko - Mexico - Moldavië - Monaco
- Mongolië - Montenegro - Nederland - Nepal - Nieuw-Zeeland - Noorwegen - Oekraine - Oezbekistan - Oost-Timor Oostenrijk - Pakistan - Paraguay - Peru - Polen - Portugal - Roemenië - San Marino - Servië - Slovenië - Slovakije - Spanje
- Tadzjikistan - Thailand - Togo - Tonga - Tsjechië - Turkijë - Verenigde Staten - Wit-Rusland - Zimbabwe - Zuid-Korea Zweden - Zwitserland - Rusland, het gastland der Spelen treedt uit traditie als laatste land aan.

Logo en Mascottes.
De Olympische vlam wordt ontstoken.
Griekenland, 29 september 2013: tussen de ruïnes in Olympia werd volgens
een traditionele ceremonie het Olympisch vuur ontstoken, hierbij was aanwezig
de nieuwe voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité Dr. Thomas
Bach.

In december 2009 werd het logo van Sotsji feestelijk onthuld
in Moskou. Het logo bestaat uit de woorden Sotsji en 2014
onder elkaar, met naast Sotsji de Russische internetcode
ru met daaronder de Olympische ringen. Op 1 september
startte een wedstrijd tot het ontwerpen van de mascottes
voor de Spelen van 2014. Na 3 jaar werden 13 ontwerpen
gekozen door een nationale jury. Op 26. 2. 2011 na en
televoting werden na een televoting uiteindelijk de Haas, de
Poolbeer en het Luipaard verkozen.
Voor de Paralympische Winterspelen zijn de mascottes het
Sneeuwvlokje en de Zonnestraal.
Dank aan Kluge Volker & Wikipedia voor de gevonden
inlichtingen. 3

Alpineskiër Ionis Antoniou uit Griekenland mocht
de toorts als eerste atleet dragen en droeg die vervolgens over aan de Russische ijshockeyer Alekzander
Ovetskin. Een week later arriveert de vlam in
Rusland en vangt de langste olympische fakkelestafette in de geschiedenis aan. Voor de tocht over
65.000 kilometer, onder meer over de Noordpool,
worden 14.000 fakkellopers ingezet. Hoogtepunt
vormt de wandeling in de ruimte met de olympische
fakkel op 9 november. Twee Russische kosmonauten
verlaten even het ruimtestation ISS om aan elkaar
de fakkel te overhandigen. Na de landing terug in
Rusland maakt de fakkel nog een omloop door
enkele pittoreske streken, waarvan nog een postuitgifte van vier zegels en arriveert in de tstad Sotsji
op 7 februari 2014.
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Agenda, Info’s en Mededelingen
De Koninklijke Kielse Postzegelkring nodigt u uit op de 24ste Nationale Ruilbeurs op zaterdag
17 januari 2015 van 9.30 tot 15.00 uur in de Stedelijke Feestzaal Kielpark, Sint-Bernardsesteenweg 113, in
2020 Antwerpen-Kiel. Toegang gratis - Bereikbaar met tram 4 en 24 en met bus 1 en 290.
Inlichtingen: Luc Impens, tel. 03 828 78 94 - e-mail: luc.impens@skynet.be
De Koninklijke Nielse Hobby en Postzegelclub K.V.B.P. Rupelstreek organiseert op zaterdag
17 januari 2015 een postzegelveiling voor en door de leden in de Gemeentelijke Basisschool,
Veldstraat in 2845 Niel. Veiling om 13.30 uur, bezichtiging loten vanaf 11.30 uur.
Lidkaart K.N.H.P.C. - V.P.A.H. - K.V.B.P. of K.L.B.P. verplicht.
inlichtingen: tel. 03 888 67 24 - e-mail: veiling@nielse-hobby-club.be
De koninklijke Wase Ruilclub organiseert op 1 februari 2015 van 9 tot 16 uur een nationale
ruilbeurs in lokaal “Den Hof ” (Gildenhuis), Hendrik Heymanplein 7, in 9100 Sint-Niklaas.
Inkom: leden gratis - niet-leden € 1,00.
Inlichtingen: V. Behiels, Azalealaan 45, 9100 Sint-Niklaas - tel (na 20 uur): 03 777 35 90
L’Union Philatélique Amis Réunis organise le samedi 7 février 2015, de 9 à 16 heures, sa
16e Bourse Philatélique laquelle aura lieu dans la salle ‘Cercles des Oeuvres’, rue de la Closière 46/48
à 6224 Wanfercée-Baulet (derrière l’église). Entrée gratuite, parking en face de l’église.
Renseignements:
Mr. Michel Londot, tél. 071 95 75 62 - GSM: 0475 73 80 49
			
Mr. Guy Delande, tél. 071 42 15 97 - GSM: 0473 24 84 09
De Binkse Ruilclub Turnhout organiseert zijn Internationale Voorjaarsbeur op zondag
22 februari 2015 tussen 8.00 en 13.30 uur in het HIVSET-gebouw, Apostoliekenstraat 4 in
2300 Turnhout.
Inlichtingen: Bart Volders, Kardinaal Mercierlaan 9, 2820 Bonheide - tel (na 19u): 0475 80 82 28 e-mail: secretariaat.binkseruilclub@telenet.be
Filatelieclub DE POSTILJON - Boortmeerbeek organiseert op zondag 1 maart 2015 van 8.30 tot
15.00 uur haar 15de nationale filateliebeurs (postzegels, poststukken, postwaardestukken, postkaarten ...) in de cafetaria van de sporthal, Sportveldweg 6 in 3190 Boortmeerbeek.
Zaal toegankelijk voor iedereen - Toegang gratis - Ruime parking - NMBS op 5 min wandelafstand
Inlichtingen: Ida Van Rillaer, Kwijtveldstraat 26, 3190 Boortmeerbeek - tel 015/51 52 88
e-mail: ida.vanrillaer@telenet.be of www.depostiljon.net.
De Organisatie Postzegelclub “De Leiestreek” Bissegem organiseert zijn 25ste Beurs voor
Verzamelaars op zaterdag 7 maart 2015 van 8u30 tot 16 uur in de zaal van het ontmoetingscentrum
“De Troubadour” (voorheen De Neerbeek), Vlaswaagplein (station) te Bissegem (Kortrijk). Toegang gratis.
Inlichtingen: tel. 056 35 67 59
De Koninklijke Vlaamse Bond van Postzegelverzamelaars (K.V.B.P.) - afdeling Brussel,
organiseert met de F.I.V.E.F.G.I. (Filatelistische Vereniging der Financiële en Gelijkgestelde
Instellingen) haar jaarlijkse Filateliebeurs op zaterdag 14 maart 2015 van 9 tot 16 uur.
Onze nieuwe locatie: Sporthal Victoria, Léon Autriquestraat 4 in 1081 Brussel (Koekelberg),
de inkom is gratis, parking in de Ganshorenstraat.
Inlichtingen: Rom Robert, tel. 02 731 19 34 (‘s avonds) - e-mail: robert.rom@telenet.be
Le Cercle Philatélique “Les Timbrés” d’Ham-sur-Heure/Nalinnes organisera sa
9e bourse d’échanges Toutes Collections le samedi 21 mars 2015 de 9 à 16 heures au Château,
Chemin D’Oultre-Heure, 20 - 6120 Ham-sur-Heure/Nalinnes.
Entrée libre - accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Renseignements: Mme Galland-Leysen tél. 071 21 74 29 - Mme Kicq-Bourgeois tél. 0474 33 87 95
		
e-mail: lestimbres@hotmail.com
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De Koninklijke Philatelic Club COSMOS organiseert zijn 4de Nationale Ruildag en een
tentoonstelling van unieke en zeldzame verzamelingen op zaterdag 7 februari 2015 van 9 tot 15
uur in de zaal Meyer van het Centrum Oosterveld, Groenenborgerlaan 216, in 2610 Wilrijk. Toegang
gratis.
Inlichtingen: Johan Decoster, tel. 03 321 58 22 - e-mail: franciscusdecoster@gmail.com
Une Grande Bourse Carto-Philatélique avec exposition philatélique 1815 - 2015 “Napoléon et nos
régions” se tiendra le samedi 14 février 2015 de 9 à 17 heures au Centre Culturel SUDAINA,
Chimay Baileux. Entrée gratuite, nouveau duo-stamp.
Renseignements: Guy Baudot, tél. 060 21 33 52 - e-mail: gbaudot@skynet.be - www. cpf-chimay.be
De Lokerse Postzegelkring organiseert van 9 tot 16 uur, op zondag 22 februari 2015, zijn
33ste postzegelbeurs in het Parochiaal Centrum ‘St. Anna’, Veerstraat 10, 9160 Lokeren.
Ruime parking - Toegang gratis.
Inlichtingen: Paul Smet, tel. 09 348 86 07 - e-mail: smet.bontinck@skynet.be
De Koninklijke Filatelistische Kring Dendermonde organiseert op zaterdag 7 maart 2014 van 9
tot 16 uur zijn Nationale Ruilbeurs van postzegels en prentkaarten in de
Middenschool Atheneum, Geldroplaan in Dendermonde. Toegang gratis
Inlichtingen: Denis Hugo, Hof ter Brempt 50, 9200 Dendermonde - tel. 052 21 12 51
		
e-mail: denis.hugo@skynet.be
Le samedi 21 mars 2015 de 09h00 à 17h00, le Royal Philatelic Club De Hesbaye organise
sa 14e Bourse du Printemps des Collectionneurs au Marché couvert, rue des Combattants,
4280 HANNUT. Vaste Parking. Accès aisé pour les moins valides.
Renseignements : L. Domange 019/69 84 81, J. Chantraine 019 51 28 43
Site : www.philateliehesbignonne.be
Op zaterdag 11 april 2015 organiseert THEMAPHILA, de Belgische vereniging voor thematische
filatelie, t.g.v. haar 50ste verjaardag THEMAPHILA 50 (regionale tentoonstelling van de provincies Oosten West-Vlaanderen, voorverkoop “Lucky Luke” & “Oud speelgoed”, filateliebeurs, salon thematische
filatelie) in het Scheppersinstituut, Cooppallaan 128, 9230 Wetteren (van 10 tot 17uur).
Inlichtingen: Koenraad Bracke, Baerdonckstraat 83, 9230 Wetteren – tel. 09/369 99 34 –
e-mail: kobra22@telenet.be - website: www.themaphila.be
Le dimanche 19 avril 2015, le Cercle Philatélique Auvelaisien organise sa 23e bourse internationale des collectionneurs avec exposition “Il était une fois… Napoléon 1er” dans le Hall Omnisports
d’Auvelais, rue Pont Ste Maxence – 5060 Sambreville. Entrée 1€, restauration, parking aisé.
Renseignements : Charles Bruart –tél. 071/77.10.55 – e-mail : cephila@skynet.be

Ons traditioneel thematisch salon EXPHIMO vindt plaats in het Centre Sportif ‘Roll Delles’, avenue des Villes Jumelées
in L-5612 Mondorf-les-Bains (Luxemburg) van zaterdag 23 mei tot maandag 25 mei 2015 (Pinksteren). Het gaat om
een nationale tentoonstelling met internationale deelname.

EXPHIMO vindt elk jaar plaats onder een bepaald thema. DE 57ste editie in 2015 heeft als thema “Landbouw, Wijnbouw, Bosbouw”. Het zal georganiseerd worden in nauwe samenwerking met de internationale, thematische groepen
met dezelfde naam. Het filatelistisch salon zal voorbehouden worden aan de thematische verzamelingen die dit thema
behandelen. We willen er ook op wijzen dat er gedurende 3 dagen internationale, filatelistische handelaars zullen
aanwezig zijn die vooral hun thematisch materiaal zullen aanbieden.
Uiterste inschrijvingsdatum: 31 december 2014.
Voor het reglement en inschrijvingsformulieren kan u contact opnemen met Roger Thill, 8a rue de Baerendall, L-8212
Mamer of raadpleeg de website www.philcolux.lu
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Jacqueline Lauwers-Bekaert: Nationaal Commissaris Astrofilatelie
Jean-Marie Verhalle: BVF COSMOS - afbeeldingen

Het internationaal ruimtestation ISS
16 jaar in orbit

O

p 20 november 2014 zal het I.S.S. zijn 16de verjaardag vieren
alsook een mijlpaal op 2 november 2014, nl. dat er mensen
gedurende 13 jaar zonder onderbreking in de ruimte verbleven. Tot
op heden is het I.S.S. ($ 100 miljard !) het grootste technologisch en
wetenschappelijk samenwerkingsproject dat de mensheid ooit heeft
verwezenlijkt.
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Vijftien landen (waaronder België), verenigd in vijf ruimtevaartorganisaties zijn
hierbij betrokken: de NASA (National Aeronautics and Space Administration)
(VS), ESA (European Space Agency), het RFSA (Russian Federal Space Agency
(ook Roscosmos genoemd), het CSA (Canadian Space Agency) en het JAXA
( Japan Aerospace Exploration Agency). Het akkoord tot de bouw van het ruimtestation werd ondertekend op 29 januari 1998 door afgevaardigden van deze
organisaties.
De eerste lancering van het ISS-project vond plaats op 20 november 1998,
toen een Russische Proton-raket gelanceerd werd vanaf de basis Baikonoer in
Kazakhstan met aan boord de Zarya-module - een Functional Cargo Block, als
eerste element voor het ruimtestation, door de Russen gebouwd maar door de
VS betaald. Op 4 december 1998 bracht de Space Shuttle Endeavour de tweede
module Unity aan, die twee dagen later aan Zarya (= zonsopgang) koppelde.
Unity (= eenheid) is een koppelingsmodule met zes poorten, waaraan de derde
module, Zvezda (ster), op 26 juli 2000 werd vastgeklonken, om als commandoen leefkwartier te dienen.
Dit maakte het reeds mogelijk om voor de eerste maal permanent, een bemanning
aan boord te hebben. Die nam er op 2 november 2000 als Expeditie-1 haar intrek.
Ze bestond uit de Amerikaanse astronaut William Shepherd en twee Russische
kosmonauten, Yuri Gidzenko en Sergei Krikalev.
Sindsdien bleef het station tot op heden constant bewoond en werd het duurrekord van een verblijf in de ruimte gedurende 3634 dagen aan boord van het
ruimtelab MIR(= vrede), reeds in 2010 verbeterd. Het ruimtestation werd nu
versneld uitgebreid door de bouw van een 109m lange ‘Truss’ (dwarsbalk, spant),
de ruggegraat van de hele constructie, met aan beide uiteinden 4 zonnepanelen
(73 m lang) die voor de nodige energievoorziening moeten instaan.
Meer cylindervormige compartimenten werden met de ruimtependel aangevoerd: de in Italië gebouwde Harmony (Node-2) centraal vooraan, geflankeerd
door ESA’s Columbus aan stuurboord en het driedelige Japanse Kibo-labo (=
hoop) met “openlucht”-platform aan bakboord, nieuwe luchtsluis- en koppelingssegmenten, samen met onderzoekslabs, koelradiatoren en laadkranen vormen
vandaag de dag een complex van 14 modules (450 ton, 51m lang), dat op de
grond neergelegd een gans voetbalterrein zou beslaan.
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Naast 37 vluchten van 4 space shuttles (VS), de raketten Sojoez en Proton
(Rus), de Japanse H-II en de Europese Ariane V die de onderdelen aanvoerden,
mogen we niet vergeten dat voortdurend bevoorradingsvluchten moesten zorgen
voor de aanlevering van voeding, kleding, water, brandstof, allerlei toestellen,
experimenten, onderdelen… om de 3 tot 6-koppige expeditieleden daar in hun
“cocons” (ruim 900m.) te laten leven en werken. Deze “ruimtevrachtwagens”
zijn nu Progress (Rus), HTV (H-II Transport Vehicle “Kounotori” van Japan),
Dragon en Cygnus van Amerikaanse private maatschappijen SpaceX en Orbital
Sciences en Europa’s ATV (Automated Transfer Vehicles). Tot op heden heeft de
ESA reeds vier zulke bevoorradings-modules naar het ISS gestuurd: Jules Verne,
Johannes Kepler, Edoardo Amaldi en Albert Einstein. Tot eind 2013, het ISS was
toen precies 5330 dagen aan het rondtoeren, hadden in totaal 143 lanceringen
naar het ISS plaatsgevonden, om zo’n 220 ruimtevaarders uit 15 landen, ruim 350
vluchten naar het complex te laten maken. Ze maakten bovendien meer dan 1000
uren aan ruimtewandelingen, om er opgedeeld in tot nu toe, met 38 “Expedities”
te werken aan de bouw en het onderhoud van het complex en herstellingen uit te
voeren. En waarvoor allemaal ?
Het ruimtestation biedt unieke mogelijkheden voor uitgebreid onderzoek in alle
domeinen van wetenschap en techniek, dankzij de gewichtloosheid aan boord
en doordat het op gemiddeld 350 km hoogte, dus ver boven de atmosfeer, in de
“lege” ruimte aan 28.000km/u rond onze planeet cirkelt. Reeds meer dan 1500
experimenten, afkomstig van duizenden wetenschappers en technici uit universiteiten, onderzoekscentra, bedrijven… wereldwijd, werden tot nog toe uitgevoerd
op het vlak van astronomie, materiaalstudie, geneeskunde, weerkunde, geofysica,
klimaatstudie, telecommunicatie, navigatie, biologie, electronica… en resulteerden
in talloze praktische toepassingen die niet meer uit ons moderne dagdagelijkse
bestaan zijn weg te denken. Bovendien heeft deze internationale samenwerking
bijgedragen tot meer politieke en economische stabiliteit waardoor de grote
problemen op onze planeet zoals wereldvrede, de opwarming van de aarde en een
eerlijke vrije wereldhandel beter aangepakt (zouden / zullen) kunnen worden.
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Ziehier een overzicht van de bijzonderste lanceringen voor de bouw van het ISS:
20 nov 1998
4 dec 1998
12 jul 2000

Lancering 1e element Zarya-module (zie omslag 1)
STS-88 brengt 2de module Unity (ook Node-1) in de ruimte(oms 2)
Zvezda service module lancering met Proton-raket

 omslag 5
7 feb 2008
9 mar 2008
11 mar 2008
31 mei 2008
10 sep 2009
27 mei 2009
15 jul 2009

 omslag 1

 omslag 2

12 nov 2009
8 feb 2010
14 mei 2010

26 jul 2000
31 okt 2000

1 mar 2011

Zvezda koppelt aan Zarya & Unity (omslag 3)
Lancering Sojoez TM-31 met Yuri Gidzenko, Sergei Krikalev en Bill Shepherd (omslag 4)

8 jul 2011

 omslag 6

Lancering Esa Module Columbus met STS-122 (omslag 5).
Lancering ATV-1 (Automated Transfer Vehicle) Jules Verne, Esa.
STS-123, de 25ste shuttlevlucht naar ISS bezorgt de JEM (Japanese Experiment Module) Kibo-ELM en de Canadese Dextre of robotmanipulator. Langste shuttlevlucht naar ISS met 16d 14u
STS-124, brengt de 2de(grootste) Kibo-PM module met robothefkraan.
Lancering HTV-1, 1ste Japanse vrachtruimtetuig, Kounotori-1, Jaxa.
1e zeskoppige bemanning (Expeditie-20) in het ISS met vertegenwoordigers van de 5 organisaties: de Russen Romanenko en
G.Padalka, ESA’s Astronaut Frank De Winne (B), Bob Thirsk (Can), Mike Barratt (Nasa) en Jaxa’s Koichi Wakata (Jap). (omslag 6)
STS-127 voert de Kibo-EF,Exposed Facility (open platform) naar ISS.
Poisk Mini Research Module-2 (= wetenschap) wordt toegevoegd.
STS-130, lancering en installatie Cupola en Tranquility (Node-3).
STS-132 installeert de Russische Rassvet Mini-Research-Module-1 Rassvet (= dageraad) is het 5de element van het Russische
segment.
PLM (Permanent Logistics Module) “Leonardo” toegevoegd als laatste vaste leef- en werkmodule (75m.), aangebracht met STS-133.
STS-135, 37ste en laatste shuttlevlucht naar ISS met aan boord de 12de “Multi-Purpose Logistic Module” (MPLM). Atlantis landde
met zijn 4-koppige bemanning op 21 juli 2011. Zo was deze 166ste Amerikaanse bemande ruimtevlucht, de afsluiter van het Space
Shuttle-tijdperk.

WEFIS Studie nmmer 142
De spoorlijn 62 ‘Oostende - Torhout’ en haar stempels
Onlangs verscheen de WEFIS studie 142 met als titel "De Spoorlijn 62 'Oostende-Torhout' en haar
stempels". Het werk is van de hand van Robert Lisabeth. Briefwisseling of vervoer van goederen
langs dit traject, een onderdeel van de spoorlijn 'Oostende-Armentières', was hoofdzakelijk afkomstig van de plaatselijke bedrijven. Een inventaris van de specifieke spoorwegstempels, de spoorwegstations en diverse en unieke documenten over deze lijn komen hier rijkelijk aan bod.
Deze studie telt 46 pagina’s.
 omslag 3

p omslag 4

14 sep 2001

Deze 1e permanente bemanning betreedt het ISS als Expeditie-1. Na 136 dagen keren ze terug met STS-102 op 21 maart 2001.
STS-97 levert eerste set zonnepanelen die worden geïnstalleerd.
Destiny, het belangrijkste Amerikaans onderzoekslab, koppelt aan Unity.
STS-100 met eerste Europese ISS-astronaut Umberto Guidoni en eerste Canadese ISS-astronaut Chris Hadfield brengen de robotarm
Canadarm-2, voor het MobileBase System (mobiele bouwkraan).
STS-104 komt met Quest Joint Air Lock-module luchtsluis en decompressiekamer aan de stuurboordzijde van Unity.
een Sojoez-U raket brengt de Pirs-module als luchtsluis en koppelstuk.

21okt 2001

Eerste Europese vrouw naar ISS, Claudie Haigneré (Frankrijk) met Sojoez TM-33 (stationsverblijf 8d) en terug op 31 oktober 2001.

1 feb 2003

STS-107 shuttle Columbia (lancering 16 jan ’03) wordt vernietigd 15 min voor landing en de 7 bemanningsleden komen om het leven.
STS-121, Thomas Reiter (D) begint aan zijn Astrolab missie van 150 dagen, de 1e Europese lange-duur-vlucht aan boord van ISS.
STS-120 levert Harmony-module (75 m.) centraal vooraan het ISS af, met “toegangskoker” om de volgende shuttlecrews te
ontvangen.

2 nov 2000
1 dec 2000
10 feb 2001
19 apr 2001
14 jul 2001

4 jul 2006
23 okt 2007
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De kostprijs van dit nummer bedraagt € 8,00 (+ € 2,00 portkosten / Europa op aanvraag) en is te
bestellen bij de heer Robert Lisabeth, Heidebloemstraat 24 te 8400 Oostende.
Rekeningnummer IBAN BE61 2800 4380 3217 - BIC GEBABEBB van WEFIS - 8400 Oostende,
met vermelding WEFIS Studie 142.

Mededeling FISTO
De Filatelistische Studiekring Oost-Vlaanderen (FISTO) heeft zijn 122e studie gepubliceerd. Het
werk is van de hand van Walter Ronsse en heeft als titel: De postgeschiedenis en de postmerken van
Kaprijke en Lembeke.
De studie telt 46 bladzijden en kost 6,00 euro, eventueel te verhogen met 2,31 euro voor verzending
binnen België. Zij kan worden besteld door storting of overschrijving van dit bedrag op rekening nr.
BE90 8906 8410 2332 van FISTO, Kollekasteelstraat 14, 9030 Mariakerke.
Een bevestiging van de bestelling per e-mail wordt op prijs gesteld en voorkomt misverstanden
(secretaris@fisto.be).
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Groot aanbod van 20.000 items
www.buystampsonline.eu
o.a. brieven en postkaarten !!!

openbare postzegelveilingen

Veilingen

Van osselaer
Via onze veilingen verkopen wij
uw verzameling van postzegels
munten of postkaarten.
Gegarandeerd de hoogste prijs !

TEVENS SCHATTINGEN
EN EXPERTISES
vraag vrijblijvend info

www.vanosselaer.com
info@vanosselaer.com
Turnhoutsebaan 461 bus 93
2140 ANTWERPEN
 03 354 48 88 – fax 03 303 63 96

Luc SELIS: Nationaal Commissaris Postwaardestukken - Lid van de Nederlandse Academie voor Filatelie

Postwaardestukken tijdens de
Duitse invasie in 1914

D

e loopgravenoorlog op “Flanders Fields” is veelvuldig beschreven
vanuit posthistorisch oogpunt. De periode die aan die 4 jaar
bloedige strijd voorafging, de invasie van de Duitsers in België van
4 augustus tot 15 oktober 1914, heeft ook posthistorisch veel te betekenen
maar raakt meestal wat ondergesneeuwd door de overvloed van stukken
in/uit/over de gebeurtenissen in de Westhoek. In dit helaas korte artikel
wil ik een aantal interessante postwaardestukken tonen welke een beetje
de impact die de invasie op de bevolking had weergeeft. Aan u om uit te
maken of ik daar in gelukt ben.

4.VIII.1914. De avond van de 1ste dag van de inval van de

Duitsers. Michel Vandeput, een soldaat van het 25 Linie
regiment (2de legerdivisie), schrijft vanuit het fort van
Waelhem naar zijn buurman in Brussel met de boodschap
dat alles goed gaat, maar dat iedereen toch erg zenuwachtig
is voor de dingen die gingen komen. Eind september vallen
de Duitsers het Fort van Waelhem aan, deel van de buitenste
fortengordel rond Antwerpen. De munitieopslag ontplofte
en er vielen vele tientallen doden. Voor de volledigheid van
de postgeschiedenis: Waelhem was een relaiskantoor.

6.VIII.1914. Vanuit Liernu (bij Namen) stuurt de kasteelheer
per expres een kaartbrief naar Brussel om zijn vriend Graaf
Guillaume de Lichtervelde hulp te vragen. Hij heeft bericht
gekregen dat bij de Duitse aanval op Méry (ten zuiden van
Luik) verschillende familieleden gewond werden en vraagt
een ambulance van het Rode Kruis om ze te repatriëren
naar het fort van Suarlée, waar blijkbaar ook familie woont.
Hij vraagt tevens om dekens en geneesmiddelen. Het
mocht allemaal weinig baten, want op 23 augustus vallen
de Duitsers tijdens de Slag om Namen het fort van Suarlée
aan en dat geeft zich na zware bombardementen over op 25
augustus. En ja, Liernu was ook een relaiskantoor.

14.VIII.1914. Soldaat Alphonse Viroy schreef vanuit Namen
naar zijn ouders in Ciney dat zijn regiment gaat optrekken
naar Hoegaarden om daar de Duitsers tegen te houden.
Hij is vermoeid, maar ze moeten zich geen zorgen maken.
Helaas was Ciney niet meer bereikbaar en de post bracht
de stempel “LOCALITÉ INACCESSIBLE - RETOUR”
en de kaart werd terug naar Namen gestuurd waar ze op 22
augustus aankwam. Gezien er geen adres van de afzender op
stond werd ze REBUT verklaard. Ondertussen was de jonge
soldaat al gewond bij de gevechten te Hoegaarden op 18
augustus. En de dag nadat de kaart in Namen terugkwam,
werd de stad gebombardeerd door de Duitsers.
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13.X.1914. Georges Pollée uit Gent schrijft vanuit Oostende
naar zijn moeder in Gent: “Ben goed toegekomen en wij
hebben maar 14 huren trein gehad en wij zullen trachten wat
verder te gaan, zijt niet ongerust alles is goed bij mij. Vele
komplimenten aan de familie en aan Josephin”. De kaart
vertrekt nog uit Oostende, dat de volgende dag (14.X.1914)
door de vijand ingenomen wordt, maar zal Gent niet meer
bereiken omdat de Duitsers daar al zijn. De kaart wordt in
Brugge tegengehouden (bezet op 15.X.1914) en blijft daar
tot na de oorlog. Ze komt uiteindelijk op 19.XII.1918 te
Gent aan, ook deze moeder heeft 4 jaar op nieuws moeten
wachten…

17.VIII.1914. (laatste dag dat post van Leuven nog werkte)
Notaris De Cooman schrijft vanuit Leuven naar zijn moeder
in Diest dat hij vrouw en kinderen naar Schoonaarde
gebracht heeft omdat het in Thielt-Notre-Dame niet meer
veilig was. Diest was ondertussen echter in Duitse handen
gevallen na de Slag van de Zilveren Helmen en de Duitsers
onderschepten de briefkaart, ze werd pas later (na censuur)
afgeleverd.

Dit is slechts een kleine selectie uit mijn omvangrijke verzameling postwaardestukken verzonden vanuit toen “nog niet-bezet België”, tijdens de invasie van de
Duitsers in 1914. 3

22.VII.1914. De consul van Columbia te Antwerpen, de heer

Gonzáles Tarres, schrijft naar de Minister van Buitenlandse
Zaken te Bogota (zijn baas) dat hij zonet een officieel
communiqué ontvangen heeft dat de Duitsers Brussel
hebben ingenomen. Hij krijgt geen verbinding meer met
zijn collega te Brussel en vraagt de Minister wat hij moet
doen. De kaart vertrekt nog ’s avonds uit Antwerpen, maar
wordt in Brussel door de Duitsers onderschept en teruggestuurd met de veelzeggende stempel “Zurück – keine
Verbindung”.

TOMBOLA 2014

7.X.1914. Mr. Pierard, een Brusselse hoogleraar, gevlucht

naar Blankenberge na de intrede van de Duitsers te Brussel,
vraagt aan zijn collega Oscar Colard, docent elektriciteit aan
de universiteit te Gent, hem een boek op te sturen betreffende een motor/generator om een telegraaf aan te drijven.
Professor Colard was later verbonden aan de Posterijen als
specialist elektrische telegrafie. De kaart komt aan te Gent
op 10.X.1914, tijdens de aanval van de Duitsers op de stad.
Gent wordt door de Duitsers ingenomen op 12.X.1914.
De kaart werd door de Post bijgehouden en 4 jaar later, een
week na de wapenstilstand alsnog afgeleverd (18.XII.1918).
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Numéros gagnants, cartes fédérales 2014 bleu ciel
11.X.1914. Rene Dequae, timmerman uit Rollegem-Kapelle,

is voor de oprukkende Duitsers gevlucht naar Bergen
op Zoom (Nederland) en had gelukkig een (Belgische)
postkaart meegenomen. Nog op de dag van zijn aankomst
schrijft hij ’s avonds een bericht naar de achtergebleven
Vrouwe, Kinderen en Moeder: “Als deze kaart bij u toekomt
stel ik u gerust, ik ben gelukkig in Holland en daar goed
ontvangen. Later schrijf ik u meer, uwe man Rene Dequae”.
De kaart vertrekt uit Bergen op Zoom, maar raakt België
niet meer binnen gezien de snel oprukkende Duitse troepen
in Oost- en West-Vlaanderen. Het postkantoor te Rozendaal
plaatst de stempel “RETOUR – POSTVERBINDING
VERBROKEN – ACHEMINEMENT IMPOSSIBLE”.
Moeder zal lang moeten wachten op nieuws…
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Le titulaire d’une carte gagnante doit pour recevoir son prix, l’envoyer avec son adresse à l’adresse ci-dessous:
Winnende nummers Bondskaarten 2014

Om zijn prijs te ontvangen, dient de houder van het winnend nummer de kaart op te sturen aan het onderstaande adres:
F.R.C.P.B. - K.L.B.P. Mr. Robert Duhamel
Avenue des Erables 14, 1420 Btraine-l’Alleud.
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Roger Callens

De Britse “Field Service Post Card”

O

Einde oktober werd het algemeen portvrijdom voor militairen in actieve dienst ingevoerd en waren de voorgefrankeerde postkaarten overbodig. De periode van gebruik van
de kaarten voorzien van een frankering bedroeg slechts een
drietal maanden. Vele van deze postkaarten zijn niet bewaard
gebleven en men mag ze gerust zeldzaam noemen.

m aan militairen de kans te geven om hun verwanten en vrienden
zo snel mogelijk nieuws te bezorgen werd door de militaire
overheid de “Field Service Post Card” ingevoerd.
 Afb. 5 : PWST portvrij naar Denemarken verzonden op 5-1-16 FPO D.X. toegekend aan 1ste
Canadese Divisie toen aan het front bij de Somme. Afzender soldaat Nels Brown, geboren in
Kopenhagen en uitgeweken naar Canada. Hij sneuvelde op 26-9-16 en werd begraven op de
militaire begraafplaats te St Sever, Rouen.

De kaart was geïntroduceerd door het War Office
(Ministerie van Oorlog) in 1912 en was een voorgedrukte
gefrankeerde postkaart met op de keerzijde een minimale
voorgedrukte tekst waarvan de militair enkel maar het
onnodige moest doorstrepen.

 Afb. 3 : PWST met postzegel en tekst volledig in rode inkt.

De grote vraag was hoe de frankering moest betaald worden.
Er was bezorgdheid over het feit dat wanneer de postkaart
in Engeland arriveerde dat de postbode de kaarten zou
kunnen beboeten met strafport als onbetaald tarief. Het
“Post Office” was niet tevreden over het voorstel om de
“Crown Free Circle” stempel te gebruiken. Dit was een
stempel voor het portvrijdom die algemeen in gebruik
was geweest in de vorige eeuw en nu als ongeschikt werd
 Afb. 1 : PWST gefrankeerd met de “One Penny” en met tekst in zwarte inkt verzonden op
bevonden. Uiteindelijk kwam men tot een overeenkomst
30-9-14 Army Post Office 22 toegekend aan Hoofdkwartier 4de Divisie toen aan de Aisne rivier
dat de kaarten zouden voorzien worden van een voorgein Frankrijk.
drukte postzegel van “Een Penny”, het UPU-tarief voor
was censuur eenvoudig. In de tekst staat duidelijk onderpostkaarten voor het buitenland. Maar wie zou de kosten
streept dat “indien er iets aan de tekst is toegevoegd, de kaart
hiervan betalen ?
vernietigd wordt” (Afb. 2).
Het “War Office” stelde eerst voor dat de kosten van hun
Met het grote aantal troepen dat naar Frankrijk werd
budget zouden komen min de korting van 25% die de
gezonden was de eerste druk snel uitgeput en volgde er in
post gewoonlijk toestond voor overheidsinstellingen. Het
september 1914 een tweede druk, deze keer op blauwachtig
Ministerie van Financiën ging daar niet mee akkoord en
het was de “Post” die uiteindelijk zelf voor de kosten moest grijs licht karton. In oktober 1914 was een nieuwe voorraad nodig en er volgde een derde druk met op de voorzijde
opdraaien, dit tot groot ongenoegen van de “Postmaster
tekst en postzegel
General”.
volledig in rode
In de zomer van 1914 werden de eerste postkaarten gedrukt inkt uitgevoerd
en dit om het
met de bedoeling deze te bewaren tot wanneer ze nodig
drukproces te
waren. Het drukken gebeurde door Somerset House op
zeemkleurig licht karton met tekst in zwarte inkt en de post- versnellen
zegel in karmijnrood (Afb. 1). Alle STO (stamped to order), (Afb. 3).
postkaarten gefrankeerd op bestelling, werden uitsluitend
gedrukt door Somerset House en dit is vermoedelijk de
reden dat de drukplaat gebruikt voor dit postwaardestuk
verschilt van deze van de postzegel in vellen door de witte
punt achter de woorden “One Penny” aantonend dat dit een
STO is.
In augustus 1914 brak de Eerste Wereldoorlog uit en de
kaarten werden onmiddellijk ter beschikking gesteld van
de troepen in Frankrijk en België. Er werd aan de militairen
gevraagd om bij voorrang deze kaarten te gebruiken in
plaats van brieven te schrijven. Het was aan de soldaten
verboden om informatie over hun eenheden of locaties te
verschaffen in hun brieven of postkaarten. Door op deze
postkaarten slechts het overbodige van de tekst te schrappen
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Afb. 2 : keerzijde van
Afb.stempels 1 met
voorgedrukte tekst. 

Na het stopzetten van de productie van de voorgefrankeerde
postkaarten en de invoering van het portvrijdom werd een
nieuwe versie van de postkaart in productie gebracht maar
zonder frankering. Dit type werd meerdere malen herdrukt
met soms merkbare verschillen zoals kleur en dikte van het
papier, verschillende afmetingen en druk van de tekst.
In het begin werd de uitdeling van de kaarten beperkt tot
twee per week, maar later gewoon op aanvraag. Ze waren
gedurende de periodes van felle strijd zeer in trek (Afb. 4 t.e.m.
7). Omdat censuur overbodig was, werden deze kaarten
door de postdiensten sneller afgehandeld.
Begin 1917 werden tot 130.000 kaarten per dag verzonden
en in de herfst van 1917 was dit aantal opgelopen tot
285.000. Later in de oorlog werd een kleinere versie
gedrukt, vermoedelijk door gebrek aan papier. De tekst op
de keerzijde bleef al de tijd onveranderd zoals op de eerste
voorgedrukte gefrankeerde kaart.

 Afb. 4 : PWST portvrij verzonden op 8-10-15 Field Post Office N.L.I toegekend aan de Royal
Naval Division in Gallipoli (Dardanellen) van april 1915 tot februari 1916.

 Afb. 6 : PWST portvrij verzonden op 3-7-17 FPO C.8. toegekend aan 8ste Brigade, 5de
Australische Divisie toen aan de Avre rivier in Frankrijk. Afzender soldaat Paul Francis Dufferin,
geboren in Engeland en uitgeweken naar Australië. Hij was bij het 30ste Bataljon en sneuvelde
op 9-4-18 en werd begraven op het Adelaide Cemetery te Villers-Bretonneux.

 Afb. 7 : PWST naar Canada geschreven op 23-1-17 in Frankrijk door soldaat Vernon
Dickinson uit Port Hope, Ontario Canada. Hij was seiner bij de 3de Field Artillery Brigade. Hij
bezweek aan zijn verwondingen op 27-4-18 te Etaples, Frankrijk. Deze kaarten werden bij
aankomst in Canada gefrankeerd met een postzegel, betaald door de overheid, om strafport te
vermijden. Dit werd op 28 juli 1917 afgeschaft door invoering van het algemeen portvrijdom.

Referenties :
• Artikel in British Philatelic Bulletin juli 2014.
• Website “The Field Service Post Card” 3
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Voorverkopen - 2015 - Préventes

Datum/Date

Titel/Titre

Plaats/Lieu

Kring/Cercle

België, centrum van de tapijtkunst
Belgique, centre de la tapisserie
24.01

Smoeltjes / Frimousses
De sage van Thorgal / La saga de Thorgal

Gemeentehuis Niel
Ridder Berthoutlaan 1, 2845 Niel

188 K. Nielse Hobby & Postzegelclub dgc@scarlet.be
Mevr. De Graef Celeste, Wirixstraat 15, 2845 Niel 03 888 67 24

Abbaye de Brogne, Place de Brogne 3,
5640 Saint-Gérard

393 Club Philatélique A. Buzin Charleroi
gerald.suykens@belgacom.net
Mr. Suykens Gerald, rue de la Barrière 10C, 5640 Mettet

Scheppersinstituut
Cooppallaan 128, 9230 Wetteren

810 Themaphila kobra22@telenet.be
Dhr. Bracke Koenraad, Baerdonckstraat 83, 9230 Wetteren
09 369 99 34

Flagey, Heilig Kruisplein 1050 Brussel

215 BNP Paribas Fortis Philatelic Club leon.ponce@orange.fr
Mr. Leon Poncé, 157 rue Ch. Pichon, FR-59123 Bray-Dunes
+33 3 285 197 84

Koninklijke Beeltenis Filip 1 & 2 nationaal
Effigie Royale Philippe 1 & 2 national

21.03

La Grande Guerre (2)
De Groote Oorlog (2)
Animaux en mouvement
Dieren met vaart
Lucky Luke, vriend en vijand
Lucky Luke, amis et ennemis
Mystamp 1 World / Mystamp 1 World

11.04

Speelgoed van alle tijden
Jouets à travers les âges
Regionale tentoonstelling met wedstrijdkarakter Westen Oost-Vlaanderen

09.05

Une Reine mémorable
Een onvergetelijke Koningin
Plante ou animal ?
Plant of dier ?
Crin porte-bonheur (promotion de la Philatélie)
Het geluk zit in de staart (Promotie Filatelie)

30.05

Waterloo (200e anniversaire)
Waterloo (2OO verjaardag)
ste

Institut Saint-Luc
Rue Saint-Luc 3, 7000 Mons

Oiseaux - frais de recommandation
Vogels - aantekenrecht
27.06

Garnaalvissers te paard
Pêcheurs de crevettes à cheval
Lekker vergeten fruit / Les délicieux fruits oubliés

370 Royal Union Philatélique Montoise fb113280@skynet.be
Mr. Mangeleer Marcel, Boulevard Albert Einstein 54, 7000 Mons
0473 60 68 70

Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke
“NAVIGO” - Pastoor Schmitzstraat 5
8670 Oostduinkerke

908 Postzegelclub van de Westhoek em026@skynet.be
Dhr. Moons Etienne, Tarwestraat 15, 8400 Oostende
059 43 82 53

OC Den Tichel
Sint-Trudostraat 76, 3990 Wijchmaal-Peer

539 FILA Limburg guido.van.briel@outlook.com
Dhr. Van Briel Guido, Kersenlaan 2, 3990 Wijgmaal
011 73 16 24

Salle Saint-François
Rue Victor Libert 36
6900 Marche-en-Famenne

Alliance Philatélique OFAC serge.trembloy@skynet.be
Mr. Trembloy Serge, Chaussée de l’Ourthe 98,
6900 Marche-en-Famenne 084 32 24 29

Geduchte dino’s / Redoutables dinosaures
De ploeg maakt macht / L’équipe fait la force
05.09

Goede vaart / Le voyage dans les airs
Regionale tentoonstelling met wedstrijdkarakter
Limburg - Antwerpen
Magnifiques enluminures / Machtige miniaturen

24.10

La chaleur des fêtes de fin d’année
Hartelijke eindejaarsfeesten
Exposition régionale compétitive Luxembourg-Liège

22

Frankrijklei 120
2000 Antwerpen
Tel.: 03/ 232 22 05
Fax: 03/ 225 18 73
info@vanlooystampauctions.com

www.vanlooystampauctions.com

N° 1, 2 brede randen en grote bladhoek
(nr 200 v/d plaat), prachtige centrale afst.
D. 24 Herinnes- MUSEUMSTUK, één
der meest spectaculaire eupalettenzegels
- in LUXE staat.
Inzet € 800

N° 1-V 14, volrandig (met bladboordje), op briefvoorzijde uit Termonde
10 sept 1849, naar Aalst, met postbus ‘D’ (Grembergen), de zegel met afst.
P. 24 werd ‘Frauduleus hergebruikt’ en door de post terug vernietigd met
blauwe inktstrepen en de melding ‘Timbre Poste trouvé dans la boîte et
déja annulé’, taxatie van 2 deciemen, grote zeldzaamheid. Daarenboven is
de zegel met variëteit “Dubbele druk” (Balasse V 26, nr 193 v/d plaat),
zm/m.
Inzet € 800

N° 1, breed gerand, zuivere ambulantstempel M.VI (Midi 6) met 18 verticale lijnen,
prachtig en zeldzaam, zm.
Inzet € 250

Jaarlijks wisselen er dankzij onze
bemiddeling meer dan 20.000 loten
van eigenaar. Het uitgebreide
aanbod bestaat uit zichtkaarten,
brieven & postzegels, zowel
Belgische als buitenlandse
reeksen & verzamelingen.
“België klassiek” breekt alle records.
Aarzel niet ons te contacteren indien
u individuele loten of verzamelingen
te koop wil aanbieden.

Bel ons vandaag nog

03/ 232 22 05
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