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Woord van de voorzitter

H

et filatelistisch seizoen 2014 – 2015 zit er voor de meeste leden
en clubs al op. Iedereen trekt zijn “vakantie-uitrusting” aan en
vertrekt naar andere oorden. Voor anderen is er misschien al een einde
gekomen aan de jaarlijkse vakantie en nog anderen vertrekken misschien
nog later, in de winterperiode…..

Eén zaak is zeker, het is voor iedereen nodig om er even
tussenuit te knijpen en de batterijen weer op te laden.

menu dat bestaat uit een koud en warm buffet en uiteraard
een dessert.

Na de vakantie is het dan weer aftellen naar de jaarlijkse
academische zitting van onze landsbond, die dit jaar
doorgaat in Hotel Bedford in de Zuidstraat te Brussel, hotel
waar we voorheen verscheidene jaren hebben doorgebracht.
De afgevaardigden van de kringen zullen dan ook tijdig de
uitnodiging en de dagorde ontvangen op hun adres.

Aarzel niet om tijdig in te schrijven, het aantal plaatsen is
beperkt…..

Ook alle leden die tijdens het afgelopen jaar gelauwerd
werden met een medaille worden op diezelfde dag ook
verwacht voor het in ontvangst nemen van hun ereteken.

En we blijven maar feesten……..
Op zaterdag 28 november 2015 gaan de deuren van het
“Bondsbureau” opnieuw open voor alle leden. Wij houden
dan opnieuw een “Opendeurdag” en dit van 13 tot 17 uur
op het hierna vermelde adres, inschrijven is niet nodig, de
drankjes staan voor u klaar….
KLBP – FRCPB, Horizonpark gebouw 3,
Leuvensesteenweg 510 bus 15
1930 Zaventem
(ingang achteraan het gebouw).
Een grote parking is voorzien

Het geheel wordt traditioneel afgesloten met een natje en
een droogje.
Om 13u30 worden alle ingeschreven leden en de genodigden verwacht op het banket, dit ter gelegenheid van het
125-jarig bestaan van de K.L.B.P. Dit banket staat open
voor alle leden, van alle aangesloten kringen, die dat wensen.
Uiteraard dient er op voorhand te worden ingeschreven en
ook betaald. Wij bieden u dit banket aan, alles inbegrepen,
voor de ronde som van € 50 per persoon
Verder in dit nummer, op het adresblad, vindt u dan ook de
nodige inlichtingen voor inschrijving en betaling, alsook het
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De “relais”-stempels van het

Groot Hertogdom Luxemburg

Z

ijn de RELAIS-stempels van BELGIË een zeer bekend en
een zeer geliefd verzamelgebied, dan kan men zeker stellen
dat de RELAIS-stempels van LUXEMBURG eerder een onbekend
verzamelgebied zijn, gekend door enkele specialisten.

In tegenstelling met BELGIË, waar er werkelijk een
overvloed bestaat aan verscheidenheid en aantal RELAISstempels, is het aantal RELAIS-stempel van LUXEMBURG
beperkt tot 14 en ze zijn als dusdanig zeker niet gemakkelijk
te vinden. Het gebruik van deze stempels situeert zich in de
periode van midden de jaren 70 tot het einde der jaren 90
van de 19de eeuw.

Van de Luxemburgse POSTHILFSTELLEN, die allen
met een ontwaardingsstempel voorzien waren, hadden de
meesten vanaf het begin aan een normale ORTSSTEMPEL,
doch 14 POSTHILFSTELLEN (RELAIS) hadden een
bijzondere dubbelcirkelstempel, Ø 25,5 mm / 15 mm.,
ZONDER NAAM VAN DE GEMEENTE, doch met de
vermelding “POSTES * RELAIS N° *” en genummerd van
1 tot 14.

Geografische ligging van de “RELAIS”-kantoren
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Overzicht en data van de kantoren

Relais

Plaats

1

ASDORF

2

BISSEN

Kantoor
Relais : 19.6.1880 tot 20.2.1891+ service des colis : 04.7.1880

7.9.1883

Relais : 01.8.1880 tot 31.7.1895+ agence aux colis : 22.7.1880

7.11.1882
1.4.1891
27.11.1882
3.8.1883

3

DIFFERDANGE
DIFFERDINGEN

Relais : 4.4.1878 tot 31.7.1884

4A

KAUTENBACH

Relais : 1.1.1876 tot 31.3.1883
Relais : 1.4.1883
Agence aux colis : 4.2.1891

22.3.1884

Relais : 1.7.1879 tot 31.1.1898

24.2.1882
19.5.1891

Relais :1.9.1866 tot 31.1.1893
Agence aux Colis (Station) : 1.7.1873

17.10.1888

Relais : 1.5.1877 tot 1.4.1885

13.10.1882
28.5.1884

Relais : 19.6.1880 tot 1.3.1891+ service des colis : 19.7.1880

9.6.1882
26.4.1888

REISDORF

Relais : 1.2.1879 tot ….
Agence aux Colis(Station):22.7.1880

6.11.1881
31.7.1891

10

STRASSEN

Relais : 20.2.1878 tot 10.2.1893 Agence aux Colis (Station) : 1.1.1881

10.6.1882
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WALFERDANGE
WALFERDINGEN

Relais : 6.4.1876 tot 1.4.1901

14.9.1882
29.11.1889

Relais : 1.10.1879 tot 1.4.1884

12.10.1881
30.1.1882

Relais : 23.3.1867 tot 1.1.1902

10.12.1882
23.9.1885

Relais : 1.6.1889 tot 1.8.1891

1.6.1889

4B
5

DALHEIM

Uiterste
geziene
data

MAMER

6

OETRANGE
ÖTRINGEN

7

BETTINGEN
KLEINBETTINGEN

8
9

12
13
14

RAMBROUCH

WECKER
WILWERNITZ
BEAUFORT
BEFORT

Bijzonderheden
“POSTES * RELAIS N° 4 *” is de enige stempel die achtereenvolgens aan twee gemeenten werd
toegekend :
-Eerst aan KAUTENBACH in 1876 en vervolgens in 1883 aan DALHEIM.
En dan is er nog de fameuze “POSTES * RELAIS N° 14 *” ….
Tot voor kort kon men in de schaarse literatuur betreffende deze RELAIS-stempels altijd vernemen
dat er slechts 13 van deze stempels gebruikt werden, zoals het postvoorschrift Nr. 2906 Artikel 7 van
9 augustus 1881 trouwens bevestigde.
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POST – INSTRUCTIONEN
N° 115							9 August 1881
N° 2906 ……Postanstalten ….
Art. 7. - …werden den Briefträger-Anstalten (Relais), welche bis heute Datumoder Siegestempel nicht besitzen, diese Dienstutensilien ebenfalls zur Verfügung
gestellt.
Die neuen Datumstempel tragen nicht den Namen des betreffenden Relais,
sondern bloss eine Ordnungsnummer und zwar in der nachstehenden
Reihenfolge:
ARSDORF, No 1, BISSEN, No 2, DIFFERDINGEN No 3, KAUTENBACH
No 4, MAMER No 5, OETRINGEN No 6, KLEIN-BETTINGEN
No 7, RAMBROUCH No 8, REISDORF No 9, STRASSEN No 10,
WALFERDINGEN No 11, WECKER No 12 en WILWERWILTZ No 13.
Die Stempel der übrigen Relais-Anstalten werden auch ferner beibehalten. Die
neuen Siegelstempel sind mit Ortsnamen und Posthorn versehen.

Gedurende de periode van 1881 tot 1889 werd de briefwisseling van
BEAUFORT (BEFORT) via de RELAIS N° 9 van REISDORF verstuurd.
Op 01.06.1889 ontving BEAUFORT dan zelf een RELAIS-stempel met het
nummer 14, dat in werking is gebleven tot 1891.
Het is slechts 78 jaar later, in 1967, dat men deze stempel ontdekt heeft !!!!
De Heer PESCH was de gelukkige ontdekker, zodat men wel kan zeggen dat
deze “POSTES * RELAIS N° 14 *” tot de grote stempelzeldzaamheden van
LUXEMBURG behoort.

Voorbeelden
POSTES RELAIS N° 2 : BISSEN

Postwaardestuk van “ANVERS 18 OCTO 1888” naar
“POSTES * RELAIS N° 2 * / 19.10.88” te BISSEN
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POSTES RELAIS N° 4 : DALHEIM
Postwaardestuk met repiquage “E. VELTER, Notaire DALHEIM” met
“POSTES * RELAIS N° 4 * / 22.3.84” van DALHEIM

POSTES RELAIS N° 5 : MAMER
Postwaardestuk van “LUXEMBOURG – GARE 1891” naar
“POSTES * RELAIS N° 5 * / 19.5.91” van MAMER

POSTES RELAIS N° 8 : RAMBROUCH
Postwaardestuk van “POSTES * RELAIS N° 8 / 1.10.86” van RAMBROUCH naar REDANGE
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POSTES RELAIS N° 9 : REISDORF

Brief van REVIN via Franse ambulant-convoyeur “GIVET à CHARLEVILLE 1881” en “DIEKIRCH”
naar “POSTES *RELAIS N° 9 * / 27.11.81” (REISDORF) en doorgestuurd “Retournze è Forges –
lez – Chimay” naar “CHIMAY” via Luxemburgse ambulant “ULFLINGEN / LUXEMBURG”

POSTES RELAIS N° 11 : WALFERDINGEN - WALFERDANGE

Postwaardestuk van WALFERDANGE (WALFERDINGEN) “ POSTES *RELAIS N° 11 * / 19.1.84” naar GENT

Literatuur
•
•
•
•
•
•
•
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Handbuch der Briefmarkenkunde ; LUXEMBURG : Hans von RUDOLPHI - 1944
The POSTAL HISTORY of the Grand Duchy of LUXEMBOURG : Francis RHEI - 1941
Les cachets sur les timbres Luxembourgeois de 1852 – 1945 : Jos KOETZ
Moniteur du Collectioneur vom 15. Dezember 1970
Les oblitérations sur „ARMOIRIES“ du GRAND DUCHÉ DE LUXEMBOURG” : J.-P. KLEIN
Catalogue des Timbres à date des bureaux du Gr. D. de LUXEMBOURG : F.S.P.L. - 1981
Belgische Filatelie aan de Rijn : Bulletin FAR 10/89, 6/90 en 6/91 : Hubert DE BELDER 3

Roger Callens

Een eeuw geleden : Het Drama van de Dardanellen

O

mdat de loopgravenoorlog aan het Westelijk Front geen uitzicht
bood en het Tweede Front (Russische front) deed dat evenmin,
want na de nederlaag bij Tannenberg was het Russische leger zodanig
verzwakt dat het geen actie meer kon ondernemen.
Daarom werd uitgekeken naar een Derde Front.

Het Ottomaanse Rijk (het huidige Turkije) werd door de geallieerden aanzien als
de zwakste tegenstander. De Turken hadden in augustus 1914 een overeenkomst
met Duitsland gesloten om Turkije veilig te stellen tegen een aanval uit Rusland.
In september 1914 hadden de Britten een Turkse torpedoboot verhinderd om
de Dardanellen uit te varen waarna de Turken de Dardanellen en de Bosporus
sloten voor alle scheepsverkeer. Al bij het begin van de oorlog had Winston
Churchill, First Lord of the Admiralty (Afb.1), het idee geopperd om bij de
Dardanellen met een Brits-Franse vloot een maritieme doorbraak te forceren om
Constantinopel te veroveren.
p Afb. 1 : postzegel Winston Churchill als First Lord

p Afb. 2 : brief Londen 15-5-16 met censuurstempel van HMS Cornwallis

In februari 1915 stoomde een grote vloot van Britse en Franse schepen de
Dardanellen binnen voor een bombardement op de twee forten, gelegen op
beide oevers van de zee-engte. Een van de Britse schepen was HMS Cornwallis
(Afb.2) die op 19-2-15 het eerste bombardement uitvoerde op het fort Orkanie.
De bombardementen brachten geen enkel resultaat en de vloot werd belemmerd
door de mijnenvelden die de Turken hadden aangelegd waarna de vloot zich
moest terugtrekken. De Turken waren nu gewaarschuwd dat de geallieerden van
zin waren om de Dardanellen te forceren.
Op 22-3-15 werd tijdens een krijgsraad besloten om Britse en Franse troepen aan
land te zetten om de forten uit te schakelen waarna de mijnenvegers hun werk
konden doen en de vloot kon opstomen naar Constantinopel. Aanvankelijk
waren er bezwaren van diverse militairen over de haalbaarheid van het plan maar
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het besluit was genomen en Churchill
kreeg zijn zin.
De Turkse troepen stonden onder het
bevel van de Duitse Veldmaarschalk
von Sanders die de toekomstige
landingsplaatsen van de geallieerden
nauwkeurig inschatte en de verdediging organiseerde door de stranden te
beveiligen met prikkeldraad, loopgraven aan te leggen en artillerie op
strategische plaatsen op de bergflanken
te installeren.
De eerste landingen begonnen op 25
april 1915 op twee plaatsen: een bij
Kaap Helles op de zuidpunt van het
schiereiland Gallipoli en de tweede bij
de Suvla Baai ten noorden van Kaap
Helles. Als afleiding werden eveneens
op 25 april 1915 Franse troepen van
het CEO (Corps Expéditionnaire
d’Orient) aan land gezet te Koum
Kaleh, gelegen op het Turkse vasteland tegenover Kaap Helles om de
Turkse forten onschadelijk te maken.
Dit gebeurde onder de bescherming
van het Ecadre des Dardanelles en de
torpedobootjager “Fanfare” (Afb.3).
Na twee dagen was hun missie
volbracht en op 27 april 1915 werden
de Fransen overgebracht naar Kaap
Helles op de rechterflank van de
Britten.
Op Anzac Cove (Afb.4), genaamd naar
de Australische en Nieuw-Zeelandse
troepen, ook bekend als Gaba Tepe,
juist ten zuiden van de Suvla Baai, ging
deze troepenmacht aan land.
De Australische (Afb.5) en NieuwZeelandse troepen werden onder vuur
genomen door de Turkse artillerie,
verscholen in de bergflanken bij Gaba
Tepe, en leden aanzienlijke verliezen.
Afb. 5: PWST Australië landing op Anzac Cove, zegelbeeld Roy
Longmore van 21ste Bataljon, 2de Divisie u
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p Afb. 3 : brief portvrij zonder datumstempel 1915 van Torpedobootjager “Fanfare”.

p Afb. 4 : PWST Nieuw-Zeeland landing op Anzac Cove en links afbeelding van evacuatie van gewonde met een muilezel.

p Afb. 6 : PWST Australiê manschappen van het 11de Bataljon.

Zij kregen het bevel om een raid te
organiseren om de artillerie uit te schakelen. Een honderdtal manschappen
van het Australische 11de Bataljon
(Afb.6) gingen aan boord van een
destroyer voor een landing bij Gaba
Tepe. De Turkse artillerie opende
onmiddellijk het vuur en verhinderde
de destroyer om de troepen aan land te
zetten waarna de operatie werd afgeblazen. De Anzac-troepen, ongeveer
12.000 man sterk, probeerden om de
berg Sari Blair een ruw rotsgebergte
ook bekend als de Sphinx, te veroveren.
De machinegeweren van de Turkse
19de Divisie maaiden de troepen
letterlijk van de berg. Ten noorden
van Anzac Cove werden Australische
en Nieuw-Zeelandse troepen plus een
Franse divisie aan land gezet maar ook
zij kregen het hard te verduren door
beschietingen door de Turkse artillerie.
Einde augustus 1915 waren de
landingstroepen op beide landingsgebieden nog niet verder geraakt dan
een paar kilometers landinwaarts en
moesten zich ingraven. Nochtans
waren de landingstroepen in juni
en augustus 1915 nog versterkt met
nieuwe divisies (Afb.7).

p Afb. 7 : FPO 32 van 15-9-15
(FPO 32 van augustus tot oktober 1915 toegekend aan 32ste Brigade, 11de Divisie) toen te Suvla Baai

Het derde landingsgebied was op Kaap
Helles op de zuidpunt van het Gallipoli
schiereiland en daar gingen de troepen
op verschillende stranden langs beide
zijden van het schiereiland aan land.
Na twee dagen waren zij ongeveer 4
kilometers landinwaarts opgerukt in de
richting van Kirithia, een Grieks dorp
ongeveer 8 kilometer ten noorden van
Kaap Helles (Afb. 8 en 9). De Britse
29ste Divisie geraakte tot op 3 kilometer
van het dorp maar niet verder.
Begin mei en begin juni evenals van 6
tot 13 augustus 1915 probeerden de
geallieerden om Kirithia te veroveren
maar ze slaagden er niet in. Begin
september 1915 was de situatie op
alle landingsgebieden uitzichtloos
geworden en tot mislukken gedoemd.
t Afb. 8: FPO 127 van 16-10-15
(FPO 127 van september tot november 1915 toegekend aan
127ste Brigade, 42ste Divisie) toen te Kaap Helles

11

Generaal Kitchener ging op 10
november 1915 zelf naar Gallipoli en
stuurde vijf dagen later een rapport
naar Londen waarin hij toegaf dat de
inname van Gallipoli een onmogelijke
opgave was. Daarna besliste Londen
voor een evacuatie van de troepen.
In december 1915 begonnen de
troepen in de grootste geheimhouding
aan de evacuatie: eerst de terugtrekking
uit Suvla Baai en Ari Burnu en twintig
dagen later uit Kaap Helles. Tijdens
de evacuatie waren geen gesneuvelden te betreuren. Op 9 januari
1916 vertrokken de laatste troepen
van de achterhoede. Dit waren de
soldaten van het Royal Newfoundland
Regiment.
De verliezen na de noodlottige
campagne bedroegen 44.150 gesneu-

p Afb. 9 : FPO NL.1 van 8-10-15 ( FPO NL.1 van juni tot december 1915 toegekend aan 1ste Naval Brigade Royal Naval.
Division) toen te Kaap Helles

velden waaronder 21.255 Britten, 8709 Australiërs, 2779 Nieuw-Zeelanders,
1358 Indiërs, 10.000 Fransen en een veelvoud aan gewonden. Aan Turkse zijde
sneuvelden 86.692 militairen.
Niet alleen de felle gevechten eisten slachtoffers maar ook de weersomstandigheden evenals vliegen en ongedierte tijdens een hittegolf. In oktober 1915 waren
er winterstormen en in december 1915 een ware sneeuwstorm waarbij talrijke
soldaten bevriezingsverschijnselen vertoonden.
De mislukking van de operatie had ook politieke gevolgen. Winston Churchill
moest als First Lord van de Admiralty aftreden en ging begin 1916 als vrijwilliger
naar het front in Frankrijk waar hij het bevel kreeg over de Royal Scots Fusiliers.
Referenties :
• The Postal History of the British Army in WWI (Alistair Kennedy en George Crab)
• Websites
“Slag om Gallipoli”
		
“De Strijd om Gallipoli”
		
“Gallipoli Campaign” 3
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Agenda, Info’s en Mededelingen

Le Waterloo Philatelic Club organise le dimanche 23 août 2015 de 09H00 à 16H00 sa
18e Bourse Philatélique annuelle à l’Ecole Communale de Mont-St-Jean, Chaussée de Bruxelles 660, à
1410 Waterloo. Vente spéciale d’un ‘My Stamp’ dessiné par Jacques Doppée à l’occasion du Bicentenaire
de la Bataille de Waterloo. Entrée gratuite.
Info et renseignements: J.M. Musch, tél. 02 366 16 55 - e-mail: jm.musch@proximedia.be
Le Cercle royal philatélique athois "Les Amis du Timbre" organise le dimanche
6 septembre 2015 de 9H00 à 16H00 sa 17e bourse annuelle PHILATHELIA 2015 à l'Institut Vauban
avenue Vauban 6 à 7800 ATH. Timbres-poste, cartes postales ainsi que l'exposition non compétitive
EPHOPHILA 2015 (collections de membres des cercles affiliés à l'Entente philatélique du Hainaut
occidental)
Entrée libre. Vaste parking.
Informations complémentaires: Philippe LEBLOND (0495.28.04.79)
Op zondag 6 september 2015, van 9u tot 17u, houdt de Koninklijke Vlaamse Bond van
Postzegelverzamelaars (K.V.B.P.) zijn 15e Postzegelbeurs in de EUROPAHAL, Maczekplein in
8700 Tielt (op 400m van centrum stad met grote gratis parking). Toegang gratis.
Inlichtingen: Frans Bolleire, Gross Geraulaan 4, 8700 Tielt - tel. 051 40 59 23
e-mail: bolleire.f@telenet.be.
De Torhoutse Postzegelclub “KVBP TORHOUT” richt haar 4de grote ruilbeurs in, dit in“Campus
Houtland” Rijselstraat 110 , 8820 TORHOUT op 12 september 2015, van 09.00 tot 16.00 uur.
De toegang is gratis – ruime parking.
Inlichtingen: Voorzitter Daniel Desloovere, tel. 050 22 14 82 - e-mail: desloovere.daniel@skynet.be
Le Cercle Royal Philatélique Nivellois a le plaisir de vous annoncer qu’il organisera sa traditionnelle Grande Bourse des Collectionneurs le dimanche 13 septembre 2015, de 9 h à 16h, dans
les locaux du Collège Sainte Gertrude, faubourg de Mons n°1 à 1400 Nivelles. On y trouvera de la
Philatélie Cartophilie Marcophilie télécartes, un vaste parking, et l’entrée est gratuite.
Renseignements: MOUTON André Rue St Roch 29 à 1400 Nivelles tél. 067/21 02 55
STAQUET André Allée Fonds 5, 1400 Nivelles tél. 067/21 91 30 - email : ar.staquet@outlook.be
26 september 2015 NIEUWPOORT
8ste Nationale Postzegel- en Ruilbeurs georganiseerd door de Koninklijke Postzegelclub van de
Westhoek, Zaal Iseland, Stedelijke Vismijn, Kaai 8620 Nieuwpoort. Open van 9 tot 17 uur.
Toegang gratis. Parking voorhanden. Lift aanwezig.
MyStamp in de reeks ‘Monumenten van Nieuwpoort’ voorzien.
Info : O. Lingier, J. Cardijnlaan 69 8620 Nieuwpoort. Tel : 058/23 37 42 na 19 uur of
		
e-mail: 026@skynet.be.

WEFIS Studie nummer 144 - 100 Jaar Naamkaartjes / Visitekaartjes (deel 2)
De onlangs gepubliceerde WEFIS-studie is een vervolg op de Studie 143 en handelt over 100 jaar gebruik van visitekaartjes in ons land.
Tussen 1 november 1879 en 15 november 1963 bestond er een speciale postregeling voor het verzenden van kleine
kaartjes. Benaderend formaat 10 cm bij 7 cm, in de drukkerswereld gekend als het ‘visitekaart formaat’ Tientallen
wijzigingen in tarieven, omschrijvingen en gebruikswijze volgden in de loop der jaren.
Daarna, vanaf 1 februari 1965, volgde de periode van ‘gestandaardiseerde en genormaliseerde zendingen’, om uiteindelijk vanaf 1 oktober 1973, te komen tot een volledig verbod om nog dergelijke kleinformaat omslagen te versturen over
de post.
84 jaar ‘naamkaartje’ en een lange uitloopperiode bieden mogelijkheden genoeg om het te hebben over de werking van
de post, het poststempelgebruik, de tariefwijzigingen en de strafporten.
In het twee deel van deze studie tracht de auteur Benny Blontrock een overzicht te geven van het gebruik van het visitekaartje vanaf de ‘rurale periode’ tot het tijdperk van de luchtpost, met daar tussen twee wereldoorlogen en de daarmee
verbonden posthistorie. Het tweede deel van deze studie telt 52 pagina’s.
Volledigheidshalve delen wij u hier nog mee dat het eerste deel van deze studie nog altijd voorradig is.
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 144.

FISTO - Mededeling
De filatelistische studiekring Oost-Vlaanderen (fisto) heeft zijn 124e studie gepubliceerd. het is het tweede deel van de
studie van Oswald Demeyer over de: stationsbus- en trambusstempels Oost-Vlaanderen.
Dit tweede deel is gewijd aan de inventaris van de verschillende stempels van de spoorwegstations met de beginletters a
en b. De studie telt 41 bladzijden en kost € 6,00, eventueel te verhogen met € 2,31 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).

De Wase Ruilclub organiseert zijn Nationale Ruilbeurs (postzegels, prentkaarten enz.) op zondag
11 oktober 2015 van 9 tot 16 uur in lokaal “Den Hof ” (Gildenhuis) in meerdere zalen,
Hendrik Heymanplein 7, in 9100 Sint-Niklaas.
Inkom; leden gratis, niet-leden € 1,50.
Info: Secretaris Mevr. Vera Behiels, e-mail: verabe@skynet.be
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Olympische Winterspelen Sotsji 2014 (vervolg)

V

ijftien verschillende Olympische wintersporten voor Sotsji
2014 zijn ook nog eens samen in een velletje verschenen dat de
frankeerwaarde van 25 Roebel per zegel bedroeg.

De geslaagde afbeeldingen in reliëfdruk zijn in het Russisch
vermeld en verwijzen naar hun respectievelijke benaming te
beginnen met: biathlon, bobslee, alpineski, curling, Noorse
discipline, langlauf, schansspringen, rodelen, skeleton,
snelschaatsen, freestyle snowboard, kunstrijden, freestyle,
ijshockey, shorttrack.

Daarop volg van een reeks zelfklevende postzegels waarop de Sotsji Mascottes nogmaals
verschijnen, doch in een Sotsji-landschap. Zij tonen ons leuke figuurtjes van Sneeuwvlokje
met Zonnestraaltje hand-in-hand.
Deze zijn voor de Paralympische Winterspelen, terwijl Haas, Poolbeer en Luipaard in een
ander landschap vertoeven. q

Er verscheen een tweede velletje ‘Legende van de sport’
waarop volgende personen met een ereplaats werden
bedacht, van links naar rechts:

• Bojarskij Klavdija - Langlauf 1964 • De Coubertin - stichter IOC • Bobrov Vsevolod - Ijshockey
1956 • onbekende persoon • Averina Tatjana - snelschaatsen 1976. q
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Stadions Olympische Winterspelen Sotsji 2014

Het Olympisch Park is het centrale punt. Het verbindt alle
toernooilocaties, met parkeergedeelte en de nodige infrastructuur. Het biedt ruimte voor 70.000 bezoekers.

Het Olympisch stadion heeft een doorschijnend polycarbonaat dak. De capaciteit bedraagt 40.000 zitplaatsen
voor de plechtige opening. Dit stadion zal dienst doen als
locatie voor het WK voetbal in 2018 met de openings- en
sluitingsceremonie.

De Adler Arena
Dit overdekt stadion voor het langebaanschaatsen heeft een capaciteit van 8000 zitplaatsen. Het stadion heeft ongeveer
64 miljoen euro gekost. Na de Olympische Winterspelen wordt deze hal gebruikt als handels- en expositiecentrum. De
naam verwijst naar de locatie in het microdistrict Adler, zo’n vijf kilometer van de grens met Georgië (Abchazië). In 2013
werden hier ook al de WK afstanden gereden.
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Ice Cube Curling Center
In deze hal met
een capaciteit van
3000 zitplaatsen
wordt curling en
rolstoel-curling
(Paralympics)
gespeeld. Het
ijsklontje is een
demontabele hal.
Na de Spelen
kan dit stadion
worden ontmanteld en worden
verplaatst naar
een andere stad in
Rusland.

Iceberg Skating Palace

In deze hal met een capaciteit van 12000 zitplaatsen
wordt kunstschaatsen en
ook shorttrack gehouden.
De ijsberg is eveneens een
demontabel stadion zoals
de Ice Cube.

Ice Dome Stadion
De Ice Dome stelt een bevroren regendruppel voor. De bijnaam is ‘Bolshoy’
genoemd naar het Russisch Theater in
Moskou met het vierspan op het dak
van de hoofdingang. 12000 zitplaatsen
zijn voorzien. Hier worden wedstrijden
ijshockey gehouden.
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Shayba Arena
In deze hal met 7000 zitplaatsen
worden meerdere ijshockeywedstrijden
betwist. Shayba betekent in het
Russisch: ijshockeypuck. De Shayba
is ook een demontabel stadion en dus
ook verplaatsbaar naar een andere stad
in Rusland.

De medailles

De Sotsji 2014 medailles zijn één van
de meest originele in de geschiedenis
van de Olypische Beweging. Het
ontwerp heeft als basis de gouden
zonnestralen afgebogen door een
prisma van de besneeuwde bergtoppen
en zullen een eeuwig souvenir zijn voor
de olympische winnaars. 1300 zullen er
worden uitgereikt.

De Paralympische medailles zijn
ontworpen in dezelfde stijl, maar de
voorzijde toont het Paralympische
symbool en bevat opschriften in
braille, gebruikt door blinden en
slechtzienden. De achterzijde toont het
embleem van Sotsji 2014.
Met een blik op de olympische
medailles besluit dit stukje geschiedenis gezien door een filatelistische bril
over de 22e Olympische Winterspelen
Sotsji 2014. 3
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Koning met helm

de kleine frankeerwaarden van 1 en 2 centiem

lnleiding
De eerste postzegels van de uitgifte ‘Koning met Helm’, ook wel de
‘Bevrijdingsuitgifte’ of ‘Casque’ genoemd, werden aan de postloketten verkocht
op 19 juli 1919. De twee laatst uitgegeven postzegels van deze reeks, met name
de een- en tweecentiemwaarden verschenen echter pas op 1 juni 1920.
Deze bescheiden bijdrage handelt uitsluitend over het gebruik van de voor
noemde een- en tweecentiemwaarden.

De beeltenis van Koning Albert I met
helm op deze postzegels werd gebaseerd op een foto van de Koning bij
één van zijn talrijke bezoeken aan de
loopgraven in 1914-18. De beeltenis
van deze postzegels diende het positieve imago van de Koning, soldaat
aan het IJzerfront, verder te verstevigen. Als iemand België voor een
tweede keer heeft uitgevonden, dan
is het wel Koning Albert I geweest.
Ook deze postzegels hebben hieraan
meegeholpen.

 Fig. 1: Drukwerk van de vishandel Thielemans met op de versozijde de
dagprijzen gedrukt van de vis die in Brussel werd aangevoerd.
Brussel 13.VIII.1920 ter stede.
Het tarief voor geadresseerde drukwerken tot 25 gram bedroeg, tussen 15
december 1919 en 1 januari 1921, twee centiemen.
Hier gefrankeerd met de tweecentiemwaarde ‘Koning met helm’.

Fig. 2: Circulaire van de Union Philathélique
Malinoise voor een vergadering op 28 april 1922 in
cinema Royal op de Grote Markt in Mechelen.
Verstuurd op 22 april 1922 uit Mechelen naar Brussel
(postbodestempeltje 255).
Het tarief voor dit drukwerk onder omslag bedroeg
drie centiem.
Tariefperiode 1 januari 1921 tot 1 maart 1925.
Gefrankeerd met een- en tweecentiemwaarde
‘Koning met helm’. 

20

Posttarieven
Wie over het gebruik van postzegels
spreekt, dient de posttarieven te
kennen van zijn verzamelobject. Wij
gebruikten hiervoor de boeken van
Deneumostier, die na al die jaren
een betrouwbare gids blijft. Bij het
uitgeven van deze postzegels (1en 2
centiem) op 1 juni 1920 was (vooral)
het eerste nieuwe naoorlogse tarief
van 15 juli 1919 van kracht. De
tarieven wijzigden frequent en werden
aangepast in 1920, 1921en 1922. De
posttarieven behandelen we niet in
extenso. Daarvoor kan u terecht bij de
voornoemde auteurs.

 Fig. 3: Postkaart naar Londen uit Oostende op 30 april 1921.
Gefrankeerd met tien postzegels van de eencentiemwaarde ‘Koning met helm’.
Tarief van 10 centiem geldig tussen 1 oktober 1907 en 1 maart 1921, waarna het op 30 centiem werd gebracht.
Deze postkaart werd dus ten onrechte nog aan het oude tarief gefrankeerd, maar niet met strafport belast.

Gebruik van de een- en
tweecentiemwaarden
Voor het gebruik van de een- en
tweecentiemwaarden zijn we vooral
aangewezen op postkaarten en
drukwerk van allerlei aard (zoals tijdschriften, reclame, etc.) en uitzonderlijke, samengetelde frankeringen voor
de gewone briefporten. Zoals voor
alle postzegeluitgiften zijn de kleine
waarden op gewone poststukken
niet altijd even makkelijk te vinden,
maar met een beetje geduld komt u
voor leuke verrassingen te staan. Het
is een mooie uitgifte geworden die
de voorbije decennia op grote schaal
verzameld werd. We tonen u hierna
enkele mooie voorbeelden van deze
frankeringen. 3
 Fig. 4 : Brief uit Luik op 22 juni 1920 naar Wiltz in het
Groothertogdom Luxemburg.
Aankomststempel op de versozijde van de brief op 23 juni 1920.
Het bijzonder voorkeurtarief voor een brief (maximum 20 gram) naar
Luxemburg bedroeg 15 centiem in plaats van 25 centiem voor een
gewone brief naar het buitenland.

Figuur 5 : Het posttarief voor een gewone brief (maximum 20 gram) in
binnenlandse dienst vanaf 1.11.1920 bedroeg 20 centiem.
Hier een brief uit Brussel op 25 februari 1921 naar
Verviers, en gefrankeerd met tienmaal de tweecentiemwaarde van de
reeks ‘Koning met helm’. 
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Voor u gelezen en bewerkt: E. Van Vaeck

Met dank aan OVVP Oosterhout voor de toelating van overname.

“Paardentrein” Budweis - Linz - Gmünden

E

en paardentram, die kennen we allemaal, zij het maar van horen
zeggen. Bijna niemand onder ons heeft hem ooit zien rijden hier in
België in de verschillende grote steden. Ook in verschillende buitenlandse
steden zoals Amsterdam, Den Haag, Berlijn en vele andere reden destijds
de paardentrams.

Maar een “Paardentrein” was toch wel iets bijzonders.

De Oostenrijkse Post gaf in 2011 een herdenkingszegel uit
ter gelegenheid van de 175ste verjaardag van de eerste paardentrein tussen Budweis (nu Tsjechië) - Linz - Gmünden.
De postzegel van € 0,62 werd ontworpen door Georg
Pucalka en er werden 6 miljoen stuks van gedrukt.
Deze spoorweg werd in verschillende stappen aangelegd tussen 1827 en 1836 en het was meteen de tweede
openbare spoorlijn in Europa. De lijn werd voornamelijk
gebruikt voor het vervoer van zout uit het Oostenrijkse
Salzkammergut naar Bohemen.
Vanaf de jaren 1855 en 1856 werden dan ook stoomtreinen
ingezet.
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Op het gedeelte Budweis - Linz moest vanwege de vele
scherpe bochten en het soms steile stijgingspercentage eerst
een nieuw tracé worden gebouwd, zodat ook dat gedeelte
vanaf 1873 gebruik kon maken van stoomlocomotieven.
In december 1872 werd gestopt met het gebruik van
paarden. Op het speciale stempel zijn o.a. afgebeeld de
portretten van de ontwerper van de spoorlijn Franz Josef
Ritter von Gerstner en de uitvoerder van de bouw Franz
Anton Ritter von Gerstner. 3
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