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ontdek de wereld van de postzegel

Niets moet, alles mag 
Een en al gezelligheid op DecemberzegelsRevanche voor 

een ‘plakplaatje’
Postzegelvel Dag van de Postzegel 2022

70 jaar Donald Duck 
Stripheld viert verjaardag op Kinderpostzegels

Gratis postset 
Leuvenumse 
bossen  

bij je bestelling
vanaf € 20

Gratis zilveren 
postzegel 
Nederlandse 
treinen
bij je bestelling
vanaf € 75



Prachtige 
cadeaus
Speciaal voor Collect-lezers

Gratis postset Leuvenumse bossen
bij je bestelling vanaf € 20*

Gratis zilveren postzegel Nederlandse 
treinen – NS 4233 Koploper
bij je bestelling vanaf € 75*

In natuurgebied Leuvenumse bossen bij Ermelo ervaar je de Gelderse 
natuur op haar best. Met wat geluk tref je er bekende Veluwse 
‘klassiekers’ zoals zwijnen, edelherten, reeën, vossen en zelfs 
wolven. De bijzondere bewoners zijn door illustrator Michelle 
Dujardin vastgelegd in een sfeervolle postset. Je ontvangt een 
ongestempeld postzegelvel en drie unieke kaarten cadeau bij je 
bestelling vanaf 20 euro uit deze Collect. De set is los verkrijgbaar  
à 4,95 euro (bestelnummer: zie pagina 38).

De NS 4233 Koploper is een veel gezien treintype in de serie Intercity-
materieel (ICM). Het treinstel wordt vooral ingezet op de Intercity-diensten 
tussen de Randstad en het oosten en noorden van het land. De bijnaam 
Koploper dankt het aan de speciale neusconstructie, waardoor reizigers 
van het ene naar het andere treinstel konden lopen. Ontwerper Frank 
Janse vereeuwigde de geel-blauwe trein op een prachtige zilveren 
postzegel, verpakt in luxe passe-partoutomslag. De set is ook los 
verkrijgbaar à 25 euro (bestelnummer zie pagina 34).
 

op=op

Profiteer nu van deze cadeaus en 
bestel snel!
*Uit Collect 113 kun je online, telefonisch of schriftelijk bestellen. 
Je ontvangt de postset als gratis premium bij je bestelling vanuit 
Collect vanaf 20 euro. Als je vóór 31 december voor 75 euro of 
meer bestelt, krijg je ook de zilveren postzegel Nederlandse 
treinen – NS 4233 Koploper geheel gratis thuisgestuurd.  
Je ontvangt deze cadeaus alleen bij je eerste bestelling uit  
Collect 113. Actievoorwaarden op postnl.nl.

Zo bestel je uit Collect:
- via de online winkel op www.postnl.nl/collect
- met de bestelkaart van Collect
- telefonisch, onze klantenservice is bereikbaar op werkdagen 

van 8.00 - 17.00 uur op 088 868 99 00



Volgende keer in Collect* o.a.:
Beleef de natuur – Marker Wadden, Skrok en Skrins, Typisch 
Nederlands – musea, molens en bloemenvelden.
*Collect 114 verschijnt in de week van 20 maart 2023.  

Meer info over het PostNL Bijzondere Momenten 
Fonds op postnlbijzonderemomentenfonds.nl
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Revanche voor een ‘plakplaatje’ 
De gelegenheidsuitgifte Michiel de Ruyter inspireerde tot  
een wervelend ontwerp voor de Dag van de Postzegel 2022.

Profiel
Ontwerper Miriam Bos verwerkte tien dierbare feestdagen-
momenten in haar vrolijke postzegelillustraties.
 
Nieuwe uitgiften 
Kinderpostzegels 2022

NL crypto stamp
De NL crypto stamp is nu ook verkrijgbaar als gouden editie.

Zilveren postzegel
Nederlandse treinen – NS 4233 Koploper
Vooruitblik 2023: Nederlandse automerken

Op bezoek bij
Postzegelvereniging Alkmaar

Prikbord

Persoonlijke producten
Juliana der Nederlanden
Werelddierendag
Snaarinstrumenten
Kijk op Nederland – Zeeland, Noord-Brabant en Limburg
Beurspostzegels POSTEX
Nederlandse onderwaterwereld – vissen en planten in veenplassen
Een bloemengroet

Mijn postzegel en ik
Met zijn collectie gouden en zilveren postzegels voelt  
Joop van Vliet zich een echte pionier.

Verkiezing postzegel van het jaar 

Uitgiften eerste helft 2023

Puzzel

Shop

Assortiment

Reis door de tijd
Dag van de postzegel

nr. 113 winter 2022

Wie verkocht  
de meeste...
Al sinds 1948 gaan tienduizenden 
schoolkinderen elk najaar enthousiast 
de deuren langs om kinderpostzegels 
aan de man te brengen. Dit jaar was 
het thema 70 jaar Donald Duck. 

Ik vind het nog steeds een geweldige 
traditie dat kinderen massaal op pad 
gaan om leeftijdgenootjes te helpen die 
het minder goed hebben getroffen. Zelf 
liep ik ooit als kind ook van huis tot huis om 
postzegelklanten te werven. Het was vooral 
een spannend wedstrijdje met vriendjes:  
wie verkocht de meeste postzegels? Als je 
niet snel genoeg was, viste je achter het net.

Ik kon toen natuurlijk niet bevroeden  
dat ik nu, ruim 45 jaar later, nog steeds 
kinderpostzegels zou ‘verkopen’. En dat met evenveel plezier 
en enthousiasme als toen! Als PostNL-team zetten we in nauwe 
samenwerking met de Stichting Kinderpostzegels Nederland elk 
jaar weer alles op alles om de kinderpostzegelactie tot een succes 
te maken.

Hoe waardevol deze traditie is blijkt wel uit het feit dat de kinder-
postzegelactie is toegevoegd aan de Inventaris Immaterieel Erfgoed 
en ook is opgenomen in het PostNL Bijzondere Momenten Fonds. 
Want stel je voor, geen mooie nieuwe kinderpostzegels meer, daar 
moet je toch niet aan denken? Benieuwd naar de Kinderpostzegels 
van 2022? Kijk dan snel op pagina 8!

Voor 2023 wens ik je weer een rijk postzegeljaar toe. En voor straks: 
fijne feestdagen!

Stephan van den Eijnden
Directeur Commercie Mail Nederland
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Sandra Smulders ontwerpt Dag van de Postzegel 2022

Revanche voor een ‘plakplaatje’
De verwachtingen waren hooggespannen bij het uitbrengen van de gelegenheidspostzegels in 1907 

voor de driehonderdste geboortedag van zeeheld Michiel de Ruyter (1607-1676). Onze eerste 

officiële bijzondere uitgifte ooit. Maar de domper kwam al snel. Het ontwerp en de uitvoering van 

de postzegels kregen een ijskoud onthaal in de pers. De valse start van toen inspireerde Sandra 

Smulders tot een wervelend ontwerp van het postzegelvel voor de Dag van de Postzegel 2022. 

Nu wél perfect
Op de oude postzegels uit 1907 zien we  
een portret van Michiel de Ruyter met 
daarnaast een gravure van een zeeslag.  
Om tijd en kosten te besparen werden  
de postzegels gedrukt met boekdruk in 
plaats van hoogwaardige, maar duurdere 
plaatdruk. Hierdoor gingen veel ontwerp-
details verloren en maakten de postzegels 
een nogal onverzorgde indruk. De kritieken 
in de pers waren dan ook niet mals. Hierin 
ondergingen de De Ruyter-postzegels 
kwalificaties als ‘ordinair’, ‘een plakplaatje’ 
en ‘een perkje boerenkool’. 

Sandra Smulders (1974) begrijpt die kritiek 
wel. “Het ontwerp en de uitvoering van  
de postzegels en latere portzegels  
(zie pagina 5) zijn nogal rommelig en 
daardoor onduidelijk. Zelfs als je er rekening 

mee houdt dat de technische mogelijkheden 
toen beperkter waren.” Maar geluk bij  
een ongeluk: de valse start van toen  
zette de Goudse ontwerper meteen op  
het juiste spoor voor haar eigen ontwerp. 
Een unieke kans om nu wél alles perfect  
te doen: het ontwerp, het papier en  
het drukwerk. 

Per se ander stramien
Voordat ze ook maar één streep op papier 
zette, verdiepte perfectionist Sandra 
Smulders (Studio Vormgoed) zich eerst 
grondig in alle ins & outs van de uitgifte in 
1907. Zo kwam ze tot de overtuiging dat niet 
alleen het totaalontwerp, maar ook de oude 
afbeeldingen van De Ruyter en de zeeslag 
een rehabilitatie verdienden. Het liggende 
stramien van twee rijen met vijf staande 
postzegels was een nieuwe variant op haar 

ontwerpen voor de Dag van de Postzegel  
in 2020 en 2021. “Daarmee maakte ik  
het mezelf nog eens extra moeilijk.”

Schatkamer vol details
Net als in 2020 en 2021 streefde de ontwerper 
naar een dynamisch, maar hecht ontwerp. 
Een schatkamer vol details die toch een 
solide eenheid vormen. Smulders: “Om die 
eenheid te verkrijgen en elementen visueel 
met elkaar te verbinden bedacht ik een 
golfpatroon dat het hele midden van  
het postzegelvel bestrijkt. De postzegels 
haken onderling op elkaar aan met  
het haarpatroon van Michiel de Ruyter  
dat doorloopt in de zeeslagpostzegel,  
die weer precies aansluit op de portretpost-
zegel ernaast.”

Ook de onderkanten van de postzegels 
sluiten onderling naadloos op elkaar aan, 
maar dan steeds met een subtiele visuele 
twist. De teksten op de postzegels zijn 
telkens een kwartslag gedraaid om ook 
daarmee het golvende ritme te onder-
steunen. “Al puzzelend en continu in- en 
uitzoomend verkreeg ik een dynamisch 
repeterend patroon waarin elk detail 
reageert op het detail ernaast of eronder.” 
In de postzegeltitel verwerkte ze ook een 
verborgen detail dat te maken heeft met  
de uitgifte van 1907. “Als je goed kijkt, zie je 
het vanzelf.”

Gebaseerd op oude afbeeldingen
De afbeeldingen op de postzegels uit 1907 en 2022 zijn gebaseerd op oude schilderijen 
en gravures. Het portret van Michiel de Ruyter op beide uitgiften is ontleend aan een 
gravure naar een schilderij van Ferdinand Bol. De herkomst van de zeeslagafbeelding op 
de postzegels uit 1907 (die ook de cover siert) is niet bekend. Voor haar postzegelvel 
bewerkte Sandra Smulders een negentiende-eeuws schilderij van Petrus Johannes 
Schotel van de Vierdaagse Zeeslag tussen de Engelse en Nederlandse vloot in 1666. 

4 17 oktober 2022



Een echte Sandra Smulders
Sandra Smulders onderzoekende werkwijze 
werpt de vraag op: wanneer wist ze dat ze 
klaar was? “Dat antwoord dient zich altijd 
vanzelf aan. Van begin tot eind stel je jezelf 
steeds de vraag: ben ik blij met wat ik zie? 
Net zolang totdat je hartgrondig ja zegt. 
Vervolgens laat je het nog een paar dagen 
liggen. En is het antwoord dan nog steeds ja, 
dan weet je: het is af. Hier kan ik niets aan 
verbeteren.” 

Het postzegelvel is een ‘echte Smulders’ 
geworden, vindt ze zelf. “Heel precies met 
veel fijne lijntjes die met elkaar verweven 
zijn. Je ervaart een schoonheid waarop je 
niet precies de vinger kunt leggen. Die 
schoonheid zit in de precisie, de rust en  
het evenwicht. Alles staat op de juiste plek. 
Dat is echt mijn handtekening. Ik vond  
het supertof om te doen. En ook een eer.  
Als je zo’n mooie kans krijgt, moet je die 
pakken met een ontwerp dat op en top af is.”

Prijs per postzegelvel (tien postzegels in 
twee ontwerpen): € 9,60.  

Kijk voor het bestelnummer op pagina 25.  
Of bestel direct op www.postnl.nl/collect

Technische gegevens 
30 x 40 mm 
170 x 122 mm
normaal met fosforopdruk
gegomd 
offset
cyaan, magenta, geel en zwart 
73.000 vellen
vel van 10 postzegels in 2 verschillende ontwerpen
Sandra Smulders, Gouda
Koninklijke Joh. Enschedé B.V., Haarlem

Postzegelformaat
Velformaat

Papier
Gomming

Druktechniek
Drukkleuren

Oplage
Verschijningsvorm

Ontwerp   
Drukkerij

Postzegels wor-
den portzegels
De De Ruyter-postzegels werden 
uitgegeven van 23 maart tot en met  
31 mei 1907. De eerste oplagen  
(twee miljoen stuks per waarde: ½,  
1 en 2½ cent) waren snel uitverkocht. 
Maar de verkoop van de tweede  
oplage verliep veel stroever.  
Na 31 mei zat het postbedrijf  
opgescheept met tienduizenden 
onverkochte postzegels. Hierop  
werd besloten om de onverkochte 
exemplaren te hergebruiken als 
portzegels, bedoeld voor niet- of 
onvoldoende gefrankeerde post-
stukken om de verzendkosten op  
de geadresseerde te kunnen verhalen. 

Als je goed kijkt, 
zie je het vanzelf.”

5Nieuwe uitgiften



Trotse kiek van de kerstboom
Met haar postzegelvel (twintig postzegels  
in tien verschillende ontwerpen) brengt  
de Apeldoornse ontwerper-illustrator ons 
midden in de warme huiselijkheid van  
de kerstdagen en de jaarwisseling. We zien 
voor iedereen herkenbare feestdagen-
taferelen als een stapeltje zelfgemaakte 
kaarten op de bus doen, een kerstcadeautje 
dat zorgvuldig wordt ingepakt, de miniatuur-
huisjes in een sneeuwbol, een peperkoek-
huisje in de kerstboom, een mooi gedekte 
dinertafel, een doos vol versieringen en  
een trotse ‘kiek’ van de mooi opgetuigde 
kerstboom.

‘Als het maar gezellig is’
De gezellige taferelen op de postzegels 
doen vermoeden dat het in huize Bos in 
Apeldoorn eind december altijd één groot 
kerstfeest is. Maar nee. “Uiteraard heb ik 
ook mijn eigen feestdagengevoel. Maar  
we vieren het beslist niet fanatiek”, vertelt 
Miriam. “De feestdagen zijn voor mij vooral 
het fijne samenzijn bij mijn ouders in 
Spijkenisse. Mijn moeder die het hele  
huis heeft versierd... gewoon lekker 
ongedwongen bij elkaar zijn. Niets moet, 
alles mag. Als het maar gezellig is.”  

Droste-effect
Sommige postzegeltaferelen komen 
rechtstreeks uit Miriams eigen feestdagen-

Een en al gezelligheid op Decemberzegels 2022 

‘Niets moet, alles mag’
We maken ons alweer op voor de komende feestdagen. Voor velen de fijnste en gezelligste 

periode van het jaar. Maar wat maakt die heerlijk lome uitloop naar het nieuwe jaar toch altijd 

weer zo speciaal? Voor Miriam Bos (1981) zijn het vooral de kleine gezellige momenten tijdens  

de ongedwongen logeerpartijen bij haar ouders. Tien dierbare feestdagenmomenten verwerkte 

ze in haar vrolijke geschilderde illustraties voor de Decemberzegels 2022.

Iedereen moet 
er zijn of haar 
feestdagen in 
kunnen terugzien.” 

6 14 november 2022



herinneringen. “Zo deel ik altijd een foto van 
de versierde kerstboom met bekenden  
en verstuur ik zelfgemaakte kerstkaarten 
met decemberzegels.” Haar persoonlijke 
favoriet is de postzegel met de kerstkaarten 
bij de brievenbus. “Vooral vanwege  
het droste-effect. De afbeelding van  
de postzegel zie je ook weer terug op  
de postzegel op de kaart. En zo steeds  
weer verder. “

Wereldwijd in trek
In haar studio aan huis ontwerpt Miriam Bos 
al jaren kleurige illustraties en patronen 

voor de meest uiteenlopende doeleinden: 
van boeken en kaarten tot kleding, stoffen, 
handdoeken, tassen, servetten en aardewerk. 
Haar vrolijke creaties zijn internationaal zeer 
in trek. Onlangs kwam ook Miriams eerste 
kinderboek uit, ‘Help! Een verrassing’, met 
eigen teksten en tekeningen. De eerste druk 
was in twee weken uitverkocht. In haar vrije 
tijd wandelt en fietst Miriam, weer of geen 
weer, graag in de mooie natuur rond 
Apeldoorn, waar ze ook inspiratie en ideeën 
opdoet. 

Forse penseelstreken
Voor het postzegelvel hanteerde  
de Apeldoornse de kenmerkende losse 
schilderstijl die haar werk zo gewild maakt. 
De basisillustraties maakte ze met forse 
penseelstreken in gouache, een soort 
plakkaatverf. De scans van de minischilde-
ringen (‘op een klein formaat komt  
de penseelstreek beter tot uiting’) 
verwerkte ze in de computer tot het 
gewenste resultaat. “Met deze gemengde 
schilder- en computertechniek kan ik  
spelen met lagen en verkrijg ik precies  
de afbeeldingen die ik voor ogen had.”

Rijk kleurenpalet
De vrolijke primaire kleuren verraden 
Miriams liefde voor een rijk kleurenpalet. 
“Tegelijkertijd moest ik ook de eenheid 
bewaren. Dat is gelukt door de meest 

sprekende kleuren in elke postzegel terug  
te laten keren en deze goed op elkaar af  
te stemmen. Hier wat koeler geel, daar juist 
wat warmer. En dan steeds kijken of  
de combinaties ook goed werken als je  
het hele vel bekijkt. Zo kwam ik tot een mooi 
harmonisch geheel.” Dat less is more niet 
aan Miriam besteed is, blijkt ook uit  
de onverwachte details op de postzegels, 
zoals de brievenbus op de kaartenpostzegel. 
“Deze is niet oranje, zoals in het echt, maar 
nostalgisch rood.”

Miriam Bos wil dat heel Nederland zich in  
de decemberzegels kan herkennen. “Het  
is een mix van alles. Iedereen moet er zijn  
of haar feestdagen in kunnen terugzien.  
Ik hoop dat de afbeeldingen zo veel 
vrolijkheid en gezelligheid uitstralen dat 
mensen straks zeggen: hè fijn, de feestdagen. 
Ik heb er zín in!”

Prijs per postzegelvel: € 18,20. 

Kijk voor het bestelnummer op pagina 26. 
Of bestel direct op www.postnl.nl/collect

Volgens traditie ligt er ook een feestelijk 
cadeautje klaar voor iedereen die twee of 
meer vellen Decemberzegels 2022 koopt bij 
een PostNL-punt (zie pag. 12). Je ontvangt 
het cadeau niet bij je bestelling via  
de webshop of uit deze Collect.

‘Zo’n vreemd 
toeval’
Postzegels ontwerpen stond al heel 
lang op het verlanglijstje van Miriam. 
“Mijn vader is een fervente verzamelaar 
en trouwe lezer van Collect. Vandaar. 
Voor de gein had ik zelfs al een paar ont-
werpen gemaakt. Dus je begrijpt mijn 
verbazing toen ik een paar maanden 
later van PostNL het verzoek kreeg om 
de échte decemberzegels te ontwer-
pen. Ja, natúúrlijk wilde ik dat. Dat was 
zó’n vreemd toeval!”

Alsof het nét niet klopt
Alle letters op de postzegels heeft Miriam Bos met de hand getekend. “Dat was best spannend”, vertelt ze. “Het is namelijk voor het 
eerst dat er volledig handgeschreven tekst op de decemberzegels staat. Ik gebruik deze handlettering-techniek als een vorm van 
illustratie. Daarom heb ik de letters losjes getekend, alsof het allemaal nét niet klopt.”

Technische gegevens 
26,5 x 29 mm 
144 x 151 mm
normaal met rode fosforopdruk
zelfklevend 
offset
cyaan, magenta, geel en zwart 
3.415.000 vellen
vel van 20 postzegels in 10 verschillende ontwerpen
Miriam Bos, Apeldoorn 
Koninklijke Joh. Enschedé B.V., Haarlem

Postzegelformaat
Velformaat

Papier
Gomming

Druktechniek
Drukkleuren

Oplage
Verschijningsvorm

Ontwerp  
Drukkerij
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Zó veel pech, en toch zo succesvol
Hele generaties zijn groot geworden met de Donald Duck. En ook nu nog wordt het ‘vrolijke weekblad’ 

verslonden door honderdduizenden fans die maar geen genoeg krijgen van de hilarische perikelen 

rond de opvliegende pechvogel die steeds in zeven sloten tegelijk loopt. In 2022 bestaat het stripblad 

70 jaar. Deze mijlpaal werd in oktober gevierd met een feestelijk postzegelvel voor de Kinderpost-

zegelactie 2022.

Populairste cartoonkarakter aller tijden
Donald Duck werd in de jaren dertig 
geboren op de tekentafel van Walt Disney. 
Al snel kreeg de chaotische druktemaker 
zijn eigen schare fans als kleurrijke 
tegenhanger van de brave, wat kleurloze 
Mickey Mouse. Vooral in Europa werd 
Donald Fauntleroy Duck, zoals hij voluit 
heet, een echte cultheld. Samen met Bugs 
Bunny groeide hij wereldwijd zelfs uit tot 
het populairste cartoonkarakter aller tijden. 

Grootste mannen- en familieblad
In Nederland kwam de doorbraak in 1952.  
In dat jaar kreeg de eend in het wonderlijke 
matrozenpakje ook hier zijn eigen weekblad. 
De Donald Duck werd een groot succes. 
Rond 1980 was de oplage gestegen tot 
meer dan 400.000 exemplaren. Die hoogtij-
dagen zijn allang voorbij. Maar met 200.000 
bladen per week is de Donald Duck nog 
steeds het grootste familie- en mannenblad 
van Nederland, met een zeer trouwe fanbase, 
ook bij volwassenen. Onder studenten is  
het stripblad zelfs het populairste tijdschrift.

Beroemde Duckstad-bewoners
Op het kinderpostzegelvel bracht de 
Nijmeegse striptekenaar Tim Artz (1988) 
enkele beroemde Duckstad-bewoners 
bijeen in een vrolijk tafereel rond het huis 
van Donald Duck. Zo zien we de neefjes 
Kwik, Kwek en Kwak en nichtjes Lizzy, Juultje 
en Babetje, Oom Dagobert, de eekhoorntjes 
Knabbel en Babbel en boze Buurman 
Bolderbast. Hun bezigheden weerspiegelen 
speerpunten van Stichting Kinderpostzegels 
Nederland, zoals kinderen die elkaar helpen 
en veilig naar school kunnen gaan.

Geen verhaal is af zonder conflictje
Voor zijn postzegelvel hield de tekenaar zich 
strikt aan de regels van de uitgever voor het 
uiterlijk van de Disney-karakters. “Maar bij 
wat níet was voorgeschreven kon ik mij 
heerlijk uitleven. Bijvoorbeeld met het 
skateboard, de broodtrommel en het fietsje. 
En Buurman Bolderbast die de bladeren uit 
zijn tuin over de schutting gooit. Want geen 
verhaal is af zonder een randje, conflictje  
of onverwachte gebeurtenis.”

De kinderpostzegels werden van 28 september 
tot en met 5 oktober huis-aan-huis verkocht 
door circa 140.000 basisschoolleerlingen.  
Je kunt ze ook bestellen via de Collect-web-
shop. Prijs per postzegelvel (vijf postzegels 
in vijf ontwerpen): € 7,20. 

Kijk voor het bestelnummer op pagina 24. 
Of bestel direct op www.postnl.nl/collect

Technische gegevens 
4 postzegels van 36 x 25 mm en 1 postzegel van 36 x 50 mm 
144 x 75 mm
normaal met fosforopdruk
gegomd 
offset
cyaan, magenta, geel en zwart
1.232.000 vellen
vel van 5 postzegels in 5 verschillende ontwerpen
Tim Artz, Nijmegen
Ellen Hagenaars, Amsterdam
Koninklijke Joh. Enschedé B.V., Haarlem
Disney

Postzegelformaat
Velformaat

Papier
Gomming

Druktechniek
Drukkleuren

Oplage
Verschijningsvorm

Illustratie
Vormgeving 

Drukkerij
Copyright

8 10 oktober2022



NL crypto stamp wereldwijd succes 
De uitgifte van de NL crypto stamp is een groot succes. In de voorverkoop van 2 tot 22 september 

waren alle gereserveerde exemplaren in één dag uitverkocht. En ook daarna verzekerden duizenden 

verzamelaars uit de hele wereld zich van een exemplaar. Deze unieke postzegeluitgifte bestaat 

uit een papieren postzegel met een digitale tweeling in de blockchain.  

Wereldprimeur
Op 22 september kwamen PostNL en 
Österreichische Post met een dubbele 
primeur: de uitgifte van Nederlands eerste 
cryptopostzegel en ook ’s werelds eerste 
gezamenlijke uitgifte ( joint issue) van een 
cryptopostzegel ooit. Op die dag verscheen 
zowel in Nederland als in Oostenrijk een 
cryptopostzegel op basis van hetzelfde 
ontwerp met de kleuren van de vlag van  
het betreffende land en hetzelfde stier-
symbool, maar met een andere waardeaan-
duiding en landsvermelding en een eigen 
nationale bloem op de achtergrond

Veel interesse tijdens Blockchain Expo
Dat de interesse erg groot is, bleek ook 
tijdens de Blockchain Expo in de RAI. Op  
20 en 21 september bezochten duizenden 
bezoekers de gezamenlijke stand van 
PostNL en Österreichische Post voor 
informatie over de unieke uitgiften. Tijdens 
de beurs overhandigde directeur Mail 
Nederland Bob van Ierland van PostNL een 
exemplaar van beide cryptopostzegels aan 
Astrid Harz, de ambassadeur van Oostenrijk 
in Nederland.
 

Nog steeds verkrijgbaar
De laatste NL crypto stamps zijn nog 
verkrijgbaar via NLcryptostamp.nl en 
telefonisch bij de klantenservice. Ook 
 hebben sommige Bruna-winkels nog enkele 
 exemplaren beschikbaar. De duo-set met  
de Nederlandse én Oostenrijkse cryptopost-
zegel kun je bestellen via postnl.nl/collect. 
Het post zegelmapje, de eerstedagenvelop 
en de gestempelde NL crypto stamp zijn 
uitverkocht. 

Exclusieve 
gouden editie
Van ’s werelds eerste gezamenlijke 
cryptopostzegels verscheen op  
22 november ook een exclusieve 
gouden editie met een echte goudbaar 
van 1 gram en voorzien van het unicorn-
logo, het unieke symbool van de crypto-
postzegels. De goudbaarlegering van 
de Koninklijke Nederlandse Munt is  
Au 999,9 goud. Op de Nederlandse 
 gouden editie prijkt het stiersymbool  
en de tulpen. Op de Oostenrijkse versie 
staat de edelweiss. De gouden editie 
heeft een gouden digitale tweeling  
in de blockchain.. Het ontwerp is van  
David Gruber, die ook tekende voor  
de ‘gewone’ cryptopostzegels.  
De gouden editie wordt geleverd  
in een luxe verpakking. Prijs: € 500. 

Meer weten? Kijk op NLcryptostamp.nl. 
Of bestel direct op www.postnl.nl/collect. 
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Technische gegevens 
43 x 53 mm 
85,6 x 53,98 x 0,79 mm (+/- 0,05 mm)
meerlaags vel van transparant PVC
gelamineerde 1 gram’s goudbaar 
zelfklevend 
zeefdruk
999 postzegels
zwart en goud 
postzegelvel met 1 postzegel
David Gruber, Wenen (Oostenrijk)
Variuscard GmbH, Wenen (Oostenrijk)

Postzegelformaat
Velformaat

Materiaal
Bijzonderheden 

Gomming
Druktechniek

Oplage
Drukkleuren

Verschijningsvorm
Ontwerp   
Drukkerij



1800 kilometer per dag
De ICM-treinen zijn al sinds 1983 de vaste 
werkpaarden op de intercitytrajecten 
tussen de Randstad en het noorden en 
oosten van het land. Op drukke dagen 
leggen ze soms wel 1800 kilometer af.  
De treinen waren ontworpen door  
het ontwerpbureau van Raymond Loewy, die 
ook het Shell-logo ontwierp. De bouw was 
toevertrouwd aan treinbouwer Talbot in Aken. 

Nog steeds in bedrijf
Met hun maximum snelheid van 160 
kilometer per uur, pneumatische zwenk-
zwaaideuren en achter elkaar geplaatste 
zitplaatsen waren de nieuwe treinen  
een flinke stap voorwaarts in vergelijking 
met hun voorgangers uit de Mat ’54-serie 
(‘Hondekop’). Het vierdelige treinstel  
NS 4233 uit de ICM-serie is 107 meter lang 
en telt ruim 250 zitplaatsen. Van dit type  
zijn van 1990 tot 1995 vijftig exemplaren 
gebouwd. 

Zoals een Jumbo Jet
Ronduit baanbrekend was de speciale 
neusconstructie aan beide zijden van het 
treinstel, met de machinistcabine (‘de bok’) 
erboven zoals een Boeing 747 Jumbo Jet. 
Hiermee werden de neuzen van de trein-
stellen aan elkaar gekoppeld. Reizigers en 
treinpersoneel konden zo van treinstel naar 
treinstel lopen zonder uit te hoeven stappen. 
Bijkomend voordeel: geen zwartrijder kon 
meer aan de controle van de conducteur 
ontsnappen.

Doorloopkoppen verwijderd
De doorloopkoppen bestaan niet meer.  
De complexe neusconstructies waren erg 
storingsgevoelig, wat vaak tot vertragingen 
leidde. Ze werden tijdens een groot 
revisieproject vanaf 2005 vervangen door 
lichte polyesterplaten. De gemoderniseerde 
serie werd Intercitymateriaal modern (ICMm) 
gedoopt. De meeste Koplopers zijn nog 
steeds in bedrijf.

Prijs per stuk: € 25. Oplage: 4000 exemplaren. 

Kijk voor het bestelnummer op pagina 34.  
Of bestel direct op www.postnl.nl/collect

Nederlandse treinen – NS 4233 Koploper
Er was een tijd dat je van het ene treinstel naar het andere kon doorlopen, hoelang de hele trein 

ook was. Deze treinen in de NS-serie Intercitymaterieel (ICM) waren voorzien van een speciale 

neusconstructie die dit mogelijk maakte. Hieraan dankten ze hun bijnaam Koploper. Het wel-

bekende profiel van het vierwagentreinstel NS 4233 in de ICM-serie siert de laatste uitgifte in  

de vierdelige zilveren-postzegelreeks Nederlandse treinen.

In 2023: Nederlandse automerken 
In 2023 verschijnt de vierdelige zilveren-
postzegelserie Nederlandse automerken 
met iconische Nederlandse auto’s.  
De postzegels tonen de razend 
populaire DAF 600 uit 1959, de Spyker 
60HP-sportwagen uit het begin van de 
twintigste eeuw met vierwielaandrijving 
en een maximum snelheid van 110 kilo-
meter per uur, de Donkervoort Model 
S7 uit de jaren zeventig en tachtig (het 
eerste Donkervoort-model) en de Max 
Roadster uit de jaren negentig, een van 
de eerste pure plezierauto’s (fun cars).
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Collect is te gast bij de Alkmaarse postzegel-
vereniging, officieel Nederlandse Vereniging 
van Postzegel Verzamelaars (NVPV) 
Alkmaar genaamd. Met 150 leden is 
Alkmaar niet alleen een grote postzegelclub, 
maar ook een heel actieve, met vele 
tientallen vrijwilligers. Ze bestaat al sinds 
1936 en heeft een lange geschiedenis achter 
zich. Sinds de opheffing van de landelijke 
NVPV in 2020 is de vereniging nu twee jaar 
geheel zelfstandig. 

Grote veiling met duizend kavels
Behalve in de vakantiemaanden komen  
de verzamelaars elke maand bijeen op  

de vaste ledenavond. Ook is er twee keer 
per jaar een grote beurs met honderden 
bezoekers. Het jaarlijkse hoogtepunt is  
de grote veiling in april, waarin meer dan 
duizend kavels onder de hamer gaan. 
“Alleen al voor de veilingen zou je lid willen 
worden van onze vereniging”, aldus Piet 
Kuijmans (1947), zelf een actief verzamelaar 
van postzegels uit Nederland en overzeese 
gebiedsdelen.

Voor iedereen leuk en betaalbaar
Als actieve vrijwilliger weet Kuijmans precies 
wat er speelt en wat de club de verzamelaar 
te bieden heeft. Hij vertelt: “Bij de grote 

veiling worden soms echte topstukken 
aangeboden die voor een relatief bescheiden 
bedrag onder de hamer gaan. Je bent dan 
veel goedkoper uit dan op een beurs of in  
de winkel. De inzetprijs is altijd bescheiden, 
want de veiling moet voor iedereen leuk en 
betaalbaar zijn. Dat geldt helemaal voor  
de kleine veiling tijdens de ledenavonden. 
Daar zitten vaak echte koopjes tussen!”

Grootste rondzendverkeer van Noord-
Holland
De veilingstukken zijn afkomstig uit nalaten-
schappen en van verzamelaars die een 
ander pad willen inslaan. De items worden 
getaxeerd door de taxateurs van  
de vereniging tijdens de halfjaarlijkse 
beurzen, die postzegelliefhebbers uit  
de hele regio trekken. Dat de verzameldrift 
in deze contreien nog lang niet is uitgewoed 
blijkt ook uit de gretigheid waarmee  
de postzegels bij de rondzendingen worden 
afgenomen. Hierbij stuurt de vereniging 
boekjes rond met postzegels van leden die 
zo hun overtollige stukken van de hand doen. 
Voorzitter Sip Wiebenga: “We hebben zelfs 
het grootste rondzendverkeer van heel 
Noord-Holland. Het leeft hier echt enorm.” 

Veilingmeester Bert Huizenga heeft voor  
de laatste keer afgeslagen. De ledenavond zit 
erop. De voorzitter dankt iedereen voor zijn 
komst. Eerst nog even de veilingaanwinsten 
afrekenen bij penningmeester Cock Groot. 
En dan snel naar huis. De buit is binnen...

Meer over de postzegelvereniging op 
nvpv-alkmaar.nl.

Postzegelclub Alkmaar
Het is de eerste ledenavond na de vakantie. En de veertig 

aanwezigen gaan er eens goed voor zitten. De veiling gaat zo 

beginnen, het traditionele hoogtepunt van de bijeenkomst.  

De stemming in Wijkcentrum Overdie is gretig. En vooral bij 

enkele kavels met Duitse postzegelalbums loopt de biedkoorts 

hoog op. Hoogste bod: 35 euro. “Verkocht!”

Piet Kuijmans: 
De veiling moet 
voor iedereen leuk 
en betaalbaar zijn.”
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Nieuwe posttarieven 2023  
PostNL voert al jaren een gematigd tariefbeleid. Zo ook in 2023. Per 1 januari 
stijgt de postzegelprijs voor brieven binnen Nederland met 5 cent van 96 cent 
naar 1,01 euro. De prijs voor internationale post stijgt met 10 cent en wordt  
1,65 euro. De prijsstijgingen van postzegels en andere posttarieven vallen 
binnen de tariefruimte die de Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft 
vastgesteld. De nieuwe tarieven vind je op postnl.nl/tarieven2023.

 
Maak je feestdagenkaarten nóg feestelijker met 
een postzegel die je helemaal zélf hebt bedacht 
en ontworpen. In de maand december is hiervoor 
een speciaal feestdagenkader beschikbaar in  
de PostNL-webshop. Plaats je eigen foto, illustratie 
of tekst in het vlak en voilà: het ontwerp van je 
hoogstpersoonlijke Decemberpostzegel is klaar. 
Persoonlijke Decemberzegels kun je al bestellen 
per vel van 10 stuks (11,75 euro). 

Meer weten? Ga naar shop.postnl.nl/webshop/
postzegels/persoonlijke-postzegels. 

Handgeblazen kerstge-
schenk bij decemberzegels
Net als in voorgaande jaren ontvang je ook dit jaar weer een uniek feestelijk geschenk  
bij  aankoop van twee of meer vellen Decemberzegels 2022. Het cadeau is deze keer   
een hand geblazen peperkoekhuisje van Vondels in Amsterdam, gespecialiseerd in exclusieve 
kerst ornamenten. Het ontwerp komt terug op een van de decemberzegels (zie pagina 6-7). 

Het geschenk is erg kwetsbaar en kan dus niet per post worden verstuurd. Daarom ontvang  
je het alleen bij aankoop in een PostNL-punt, dus niet bij je bestelling via de webshop of uit 
deze Collect.

Ontwerp je Persoonlijke 
Decemberzegel

Jouw 
afbeelding
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Prikbord

Bestel vóór 15 december!
Wil je zeker zijn dat je je bestellingen uit deze Collect vóór  
de feestdagen in huis hebt? Bestel dan ruim op tijd, maar uiterlijk 
vóór 15 december. Voor PostNL is de periode rond Sinterklaas en 
Kerstmis altijd een heel drukke tijd. Maar als je tijdig bestelt kun je 
erop vertrouwen dat je nog dit jaar van je aanwinst(en) kunt 
genieten. Let op: alle producten uit 2021 (zie ‘Laatste kans 
postzegels’, pagina’s 42 t/m 45) zijn na 15 december niet meer 
leverbaar.

Beursagenda 
Oudjaarsbeurs: 28-29 december 2022
Locatie: Expo Houten, Meidoornkade 24, 3992 AE Houten
Meer info op wbevenementen.eu 

Abonnees ontvangen nieuwe uitgifte Oersoorten
Ben je abonnee van Collect Club van 
PostNL? Dan ontvang je twee keer per jaar 
automatisch een nieuwe uitgifte in  
de postzegelserie Oersoorten in de bus,  
als exclusief abonneegeschenk. In december 
ligt de vierde editie op de deurmat. De eerste 
drie uitgiften kreeg je al eerder thuisbezorgd, 
inclusief de prachtige bewaarmap. Deze 
keer tonen de postzegels drie 'oer-Neder-
landse' waterdieren: de aalscholver, snoek 
en otter.

De serie Oersoorten omvat in totaal zes 
postzegelvellen met inheemse planten  
en dieren die al eeuwenlang in ons land 
voorkomen. De serie is ontworpen door  
Bart de Haas, die ook tekende voor 
Nederlandse onderwaterwereld  
(zie pagina 17). Als je je bestaande 
abonnement in 2023 voortzet, krijg je nog 
twee postzegelvellen uit deze unieke serie 
van ons cadeau. Helemaal gratis, zonder 
enige verplichting. De serie is een exclusief 
geschenk voor Collect Club-abonnees  
en is dus niet los te koop. 
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Vooral sociaal actief
Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina  
van Oranje-Nassau werd op 30 april 1909 
geboren als enig kind van koningin 
Wilhelmina en prins Hendrik. Na haar 
studies letteren en wijsbegeerte was  
de prinses vooral sociaal actief. In 1937 
trouwde ze met prins Bernhard van 
Lippe-Biesterfeld (1911-2004), met wie ze 
vier dochters kreeg: Beatrix, Irene, Margriet 
en Christina. In het naoorlogse Nederland 
speelde koningin Juliana een belangrijke 
verbindende rol tijdens de wederopbouw in  
de jaren vijftig en de economische, sociale 
en culturele veranderingen in de jaren 
zestig en zeventig. Op 30 april 1980 nam  
ze afstand van de troon. Ze overleed op  
20 maart 2004 op 94-jarige leeftijd.

‘Van baby tot haar laatste jaren’
Het postzegelvel is ontworpen door Anne 
Schaufeli (1987) en Huub de Lang (1980) 
van studio026 in Velp. Het tweetal tekende 
ook voor het postzegelvel Paleis Het Loo dat 
eerder dit jaar verscheen. Over hun keuzes 
en werkwijze vertelt Schaufeli: “Met tien 
postzegels over de geschiedenis van een eeuw 
kwam het perfect uit om met een indeling 
van tien decennia te werken. Elke postzegel 
toont een foto met een van vele facetten 
van Juliana. Als dochter, prinses, moeder én 
koningin. Zo komt haar hele leven voorbij, 
van baby tot aan haar laatste jaren.”

Hoofdrol in de geschiedenis
Bij het volk was de vorstin geliefd om haar 
sociale betrokkenheid en warme, informele 

regeerstijl. Op haar verjaardag op 30 april was 
iedereen uitgenodigd voor het grote defilé 
voor Paleis Soestdijk. Zo verwierf ze de 
bijnaam ‘koningin van het volk’. Schaufeli: 
“Al die vele verschillende aspecten zien we 
terug op de postzegels. Zo geven we Juliana 
een hoofdrol in de geschiedenis.”

Prijs postzegelvel (tien postzegels in tien 
ontwerpen): € 9,60. 

Kijk voor het bestelnummer op pagina 30. 
Of bestel direct op www.postnl.nl/collect

Juliana der Nederlanden
Het leven van koningin Juliana (1909-2004) bestreek bijna een eeuw waarin Nederland de ene 

grote verandering na de andere doormaakte. Tijdens haar koningsschap van 1948 tot 1980 was 

ze vooral het moederlijke gezicht van de naoorlogse wederopbouw en de latere ontzuiling en 

komst van de sociale welvaartsstaat. Het postzegelvel Juliana der Nederlanden brengt ons in 

herinnering dat ze volgend jaar 75 jaar geleden de troon besteeg.

Een koningin en 
haar idealen
De uitgifte van Juliana der Nederlanden 
viel samen met de opening van de 
tentoonstelling ‘De eeuw van Juliana, 
een koningin en haar idealen’ in de 
Nieuwe Kerk in Amsterdam. Op 13 
oktober nam prinses Beatrix het eerste 
exemplaar van het postzegelvel in 
ontvangst uit handen van Herna 
Verhagen, Chief Executive Officer bij 
PostNL. De expositie toont honderden 
koninklijke objecten, waaronder 
historische documenten, foto’s, gouden 
geschenken, kinderkleding, speelgoed 
en de iconische inhuldigingsjurk uit 
1948. Te zien tot en met 9 april 2023. 
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Op Werelddierendag (4 oktober) geven we onze huisdieren wat 
lekkers en een extra aai over de bol. Maar deze internationale 
feestdag vraagt vooral ook aandacht voor dieren in nood. De tips op 
het postzegelvel Werelddierendag laten zien wat we zélf kunnen 
doen om ze te helpen.

De feestdag voor de dieren was een idee van de Duitse schrijver 
Heinrich Zimmermann die zich het lot van dieren aantrok. In Nederland 
wordt Werelddierendag sinds 1930 gevierd. De datum 4 oktober valt 
samen met de gedenkdag van de heilige Franciscus van Assisi, die 
volgens overlevering met dieren kon praten. Met het postzegelvel 
brengt PostNL het thema dierenwelzijn extra onder de aandacht. 

De oproep ‘Help jíj ons?’ en de aandoenlijke blik van de hond brengen 
ons meteen midden in het onderwerp. Onder alle vijf postzegels met 
dierportretten staat een oproep of tip. Bijvoorbeeld: adopteer een dier 
uit het asiel. Ontwerper Sandra Smulders: “Deze korte en krachtige 
teksten vertellen ons wat we praktisch kunnen doen om dieren te 
helpen. We willen dat mensen echt in actie komen.”

Prijs per postzegelvel (vijf postzegels in vijf 
ontwerpen, waarde internationaal): € 7,75.
 
Kijk voor het bestelnummer op pagina 30. 
Of bestel direct op www.postnl.nl/collect

Het Kunstmuseum Den Haag bewaart een uitgebreide collectie muziekinstrumenten  
uit de hele wereld. Ontwerper Bart de Haas bracht tien bijzondere exemplaren uit Afrika, 
Amerika, Azië en Europa bijeen op zijn postzegelvel Snaarinstrumenten. 

Het postzegelvel biedt een mooi overzicht van de verschillende typen snaarinstrumenten, 
namelijk de luitachtigen, harpachtigen en citers. Ze worden allemaal op hun eigen wijze 
bespeeld. Bijvoorbeeld met een strijkstok (viool), met hamertjes (piano), of door te 
tokkelen, zoals de mandoline. 

Elke postzegel toont een totaalbeeld en detailopname van een instrument. Bart de Haas: 
“Het totaalbeeld vertelt veel over de werking. De rijkdom aan detaillering komt naar 
voren in de detailfoto.” Alle foto’s zijn door de ontwerper zelf gemaakt. De achtergrond-
kleuren verwijzen naar de herkomst van de instrumenten. 
 
Prijs per postzegelvel (tien postzegels in tien ontwerpen): € 9,60

Kijk voor het bestelnummer op pagina 30. 
Of bestel direct op www.postnl.nl/collect

‘Help jíj ons?’

Snaarinstrumenten uit Kunstmuseum

Het eerste exemplaar werd op 4 oktober uitgereikt door portfoliomanager 
commercie Karin Vierwind van PostNL aan Directeur Rudolph Strickwold 
van Hulphond Nederland. 
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De serie Kijk op Nederland vliegt dit kwartaal 
boven Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. 
Hiermee eindigt de rondvlucht boven onze 
twaalf provincies, waarbij in totaal zestig 
markante plekken zijn aangedaan. 

Elk postzegelvel telt vijf verschillende 
postzegels met luchtfoto’s van bijzondere 
locaties in de betreffende provincie.  
In Zeeland zijn dat het havenstadje Veere, 
natuurgebied De Poel op Zuid-Beveland,  

de Oostkerk in Middelburg, de imposante 
Oosterscheldekering en de Kreekraksluizen 
in het Schelde-Rijnkanaal. In Noord-Brabant 
bekijken we kasteel Heeswijk, sluizencomplex 
Sambeek, de Loonse en Drunense Duinen, 
het Steurgat in de Biesbosch en de bolwonin-
gen in ’s-Hertogenbosch. De rondvlucht 
boven Limburg sluit de reeks af met een blik 
op een bloesemlandschap bij Eijsden, 
vakwerkboerderijen in Höfke, de Maas  
bij Maastricht, de mergelgrotten in  

de Sint-Pietersberg en kasteel Schaloen bij 
Oud-Valkenburg. 

Het vlak rechtsboven in elk postzegelvel toont 
een typerend landschapspatroon. Als je alle 
twaalf vellen naast elkaar legt vormen de 
patronen de titel van de serie. Ontwerp: 
studio026. Luchtfoto’s: Karel Tomeï.  
Prijs per postzegelvel € 4,80.
Kijk voor de bestelnummers op pagina 32-33. 
Of bestel direct op www.postnl.nl/collect

De lucht boven Barneveld was in augustus enkele avonden bezaaid met tientallen reusachtige 
luchtballonnen tijdens de jaarlijkse Ballonfiësta. Dit imposante schouwspel is vastgelegd op 
twee speciale beurspostzegelvellen voor het POSTEX-postzegelevent dat op 28 en 29 oktober 
eveneens in Barneveld plaatsvond.

Tijdens het ballonfestijn zagen bezoekers hoe de circa 40 ballonnen langzaam werden 
opgeblazen en één voor één het luchtruim kozen. Enkele heel bijzondere exemplaren 
beeldde ontwerper Sandra Smulders af op de postzegels. Elke fiëstadag werd afgesloten 
met een spectaculaire lasershow, waarbij de ballonnen op de tonen van muziek met lasers 
werden belicht. 

Tijdens POSTEX waren de postzegelvellen te koop in de PostNL-stand. Je kunt ze nu ook 
bestellen via deze Collect. Prijs per vel: € 2,88. 

Kijk voor de bestelnummers op pagina 31. Of bestel direct op www.postnl.nl/collect

Kijk op Nederland landt in het zuiden

Ballonfiësta Barneveld
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Afgegraven voor de turf
Tot in de twintigste eeuw werden in de laagveengebieden vele 
kilometers veengrond afgegraven om als turf te worden verstookt in 
kachels en ovens. Hierdoor ontstonden tientallen grote en kleine 
veenplassen, waarvan vele later weer werden drooggelegd en 
ingepolderd. Gelukkig bleven ook nog veel mooie plassen intact, 
waaronder de Loosdrechtse, Nieuwkoopse en Westeinder Plassen 
in het midden en westen van het land en de Wieden en Weerribben 
in Overijssel.

Nog steeds nieuwe ontdekkingen
Vanwege hun rijke flora en fauna zijn veenplassen populair bij 
duikers, die er nog steeds nieuwe ontdekkingen doen. Ook de 
gerenommeerde onderwaterfotografen Willem Kolvoort, Arthur de 
Bruin en Matthijs de Vos en hun collega’s van Buiten Beeld gaan 
graag kopje onder in deze geheimzinnige onderwaterwerelden. 

Ontwerper Bart de Haas (1966) putte gretig uit hun archieven voor 
zijn fotoselectie voor de postzegelvellen. 

Sprookjesachtige wereld
De vervaarlijke snoek deelt zijn plek op het postzegelvel Vissen in  
de veenplas met twee andere typische veenplasvissen: de baars en 
de rietvoorn. De waterviolier, veenwortel en krabbenscheer en  
het bronmos vertegenwoordigen de veenplasplanten. De postzegels 
omlijstte Bart de Haas met een sfeervolle onderwaterfoto van  
een veenplas. Hiermee plaatste hij de bewoners in hun natuurlijke 
omgeving. “De indruk die uiteindelijk achterblijft bij het bekijken van 
al die foto’s is die van een kleurige, serene en sprookjesachtige wereld. 
Hoe meer je op de details let, hoe mooier en rijker die wereld wordt.”

Kijk voor het bestelnummer op pagina 36-37. 
Of bestel direct op www.postnl.nl/collect

Nederlandse onderwaterwereld duikt in de veenplas

Het koninkrijk van de snoek
In de veenplassen in Noord- en Zuid-Holland, Overijssel en Utrecht 

heerst een meedogenloze despoot: de snoek. Geen onderdaan 

is veilig voor de vraatzuchtige koning van onze binnenwateren, 

die vissen, kikkers, kreeftachtigen, jonge watervogels en zelfs 

soortgenoten op het menu heeft staan. De gevreesde roofvis 

mocht dan ook niet ontbreken op de postzegelvellen Vissen in 

de veenplas en Planten in de veenplas die dit kwartaal uitkwamen 

met markante veenplasbewoners in de serie Nederlandse 

onderwaterwereld.

Exclusieve cadeaus 
bij abonnement 
Elk kwartaal verschijnen twee vellen 
met elk vijf postzegels in drie verschil-
lende ontwerpen. Prijs per postzegel-
vel: 4,80 euro. Een abonnement kost 
9,60 euro per kwartaal (38,40 euro 
per jaar)*. Bij je eerste zending vind 
je ook het unieke postzegelvel Leven 
in de overstromingsvlakte met vijf 
prachtige onderwaterpostzegels in drie 
verschillende ontwerpen als exclusief 
welkomstgeschenk. Het speciale 
bewaarboek ontvang je bij de derde 
abonnementszending, eveneens gratis. 
Voor je aanmelding bel je naar Collect 
Club: tel. 088 - 86 89 900. Of gebruik het 
bestelformulier in deze Collect. 

*Onder voorbehoud van prijswijzigingen 
posttarieven. 
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Verborgen schatten van het Rijksmuseum
Wenskaarten met bloemenafbeeldingen zijn er te kust en te keur. De ene nog fleuriger, vrolijker of 

juist stemmiger dan de andere. Maar de zes bloemenpostzegels met zes bijpassende wenskaarten 

van kunstenaar-ontwerper Joëlle Wehkamp zijn wel heel speciaal. De afgebeelde bloemen op  

de postzegels en kaarten (gebundeld in een fraai boekje) zijn namelijk uitsneden uit eeuwenoude 

prenten en tekeningen uit de kunstcollectie van het Rijksmuseum in Amsterdam.

Voor elke gelegenheid
De zes postzegels en zes wenskaarten zijn gebundeld in 
een fraai boekje met begeleidende tekst. De kaarten hebben 
geen titels, zodat je ze voor elke gelegenheid kunt gebruiken. 
Prijs: € 11,95. 

‘Veel meer dan alleen de Nachtwacht’
‘De verborgen schatten van het Rijksmuseum’. Zo noemt Joëlle 
Wehkamp de bloemenafbeeldingen die ze met zorg selecteerde 
voor haar ontwerpen van de postzegels en wenskaarten onder de titel 
Een bloemengroet. Ze vertelt: “Het museumarchief is een schatkamer 
met duizenden kunstwerken die vrijwel niemand te zien krijgt, 
waaronder prachtige prenten en tekeningen van bloemen. Speciaal 
voor mijn ontwerpen ben ik als een ‘curator’ in het archief gedoken 
op zoek naar de mooiste voorbeelden. Daarmee geef ik de verborgen 
collectie een podium en laat ik zien dat het Rijksmuseum veel meer 
te bieden heeft dan alleen de Nachtwacht.”

Verschillende technieken
In haar studio in Nederhorst den Berg bij Hilversum ontwerpt en 
schildert Joëlle Wehkamp (1982) met veel internationaal succes 
vrolijke, kleurige illustraties, schilderijen, prints, kaarten, patronen, 
keramiek en andere life style-producten. Ze gebruikt daarbij vaak 
verschillende technieken door elkaar heen, zoals schilderen, tekenen 
en collages. Haar werk is altijd vrolijk, zonnig en kleurrijk. Ideeën voor 
haar productontwerpen en kunstwerken doet ze op in haar eigen 
gezin, de natuur, op reis en in musea.

‘Onmiskenbaar mijn handschrift’
Enige tijd geleden ontdekte Joëlle bij toeval de uitgebreide bloemen-
kunstcollectie van het Rijksmuseum. Bladerend door het digitale 
archief met afbeeldingen van oude kunstwerken kwam ze op het idee 
om uitsneden uit de oude prenten en tekeningen toe te passen als 
elementen in haar ontwerpen. Uit honderden kandidaten selecteerde 

Joëlle met veel zorg haar favoriete bloemenafbeeldingen voor  
de postzegels en kaarten. 

Uiteindelijk viel de keuze op een bosanemoon, Perzische lelie en 
tagetes van Anselmus Boëtius de Boodt (circa 1600), een lupine  
van Alida Withoos (circa 1690), een Franse Roos van Pieter Withoos 
(circa 1690) en een geranium van M. de Gijselaar (1830).  
De bloemenuitsneden dompelde ze vervolgens in een gloedvol 
kleurvlak omlijst door kleine vlakken en strepen. Joëlle:  
“De composities zijn een mooie samenwerking tussen de oude 
kunstenaars en mij. De bloemenprenten zijn eeuwenoud, maar 
de uiteindelijke beelden dragen onmiskenbaar mijn handschrift.”

Kijk voor het bestelnummer op pagina 31. 
Of bestel direct op www.postnl.nl/collect

18 Persoonlijke producten 15 november 2022



Onontgonnen terrein
In het postzegelalbum van Joop van Vliet (1971) is alles goud en zilver wat er blinkt. De Bosschenaar 

verzamelt namelijk gouden en zilveren postzegels. En voelt zich daarmee een echte pionier. “Het is nog 

onontgonnen terrein. Ik ben een van de weinigen die zich hierop toelegt.”

Zoals zo vaak begon ook Joops verzameling ‘per ongeluk’. Omdat 
zijn collectie Nederlandse postzegels tot en met de Eerste Wereld-
oorlog nagenoeg compleet was, zocht hij een nieuwe uitdaging. 
Bij toeval kocht hij jaren geleden via Collect een zilveren postzegel. 
Gewoon, omdat hij die mooi vond. Het was de start van een 
respectabele collectie die inmiddels meer dan honderd gouden 
en zilveren postzegels uit Nederland en het buitenland telt.

Bij de Nederlandse postzegels is Joop van Vliet het meest 
ingenomen met zijn eerste zilveren postzegel uit 2001. “Een van 
de eerste in Nederland. Eigenlijk meer een druktest of het wel  
kon: zilveren postzegels drukken.” In zijn buitenlandse collectie 
kijkt hij vooral graag naar de zilveren postzegels gewijd aan extreem 
zeldzame en kostbare postzegels, zoals de Blauwe Mauritius. 

Begin deze eeuw waren gouden en zilveren postzegels nog echte 
‘rariteiten’. Tegenwoordig komen er regelmatig nieuwe uit met  
de meest uiteenlopende thema’s, wat de verzamelaar voor 
nieuwe dilemma’s stelt. “Gouden en zilveren postzegels zijn 
kostbaar. Verzamelen kan dus financieel snel uit de hand lopen. 
Daarom leg ik me toe op Nederlandse postzegels en af en toe  
een buitenlands exemplaar dat ik interessant vind. Zo houd ik  
het beheersbaar.” 

Voor informatie en nieuwe aanwinsten staat Joop er helemaal 
alleen voor. “Over gouden en zilveren postzegels is heel weinig  
te vinden. En er zijn ook geen gidsen van ofzo, zodat je niet weet 
waar je moet zoeken. Mijn informatie haal ik uit Collect, bij 
postzegelhandelaren en waar ik bij toeval op internet op stuit.  
Het is een verzamelgebied in ontwikkeling waarin je nog heel veel 
zelf kunt ontdekken. Maar dat maakt het juist heel leuk en uitdagend.”

Mijn tip voor andere verzamelaars? 
“Beperk je tot één overzichtelijk onderwerp. Bijvoorbeeld 
álle sportpostzegels wereldwijd willen verzamelen is 
ondoenlijk. Maar als je het per land doet houd je het 
behapbaar en heb je steeds de voldoening van een 
complete verzameling.”

Een verzamelgebied 
in ontwikkeling waarin 
je nog heel veel zelf 
kunt ontdekken.”

Wil je ook met je collectie in deze rubriek? En heb je ook nog een 
goede verzameltip? Stuur een e-mail naar collectclub@postnl.nl.

19Mijn postzegel en ik 



De mooiste postzegel van 2022 

Stem op je favoriete postzegelontwerp
In 2022 zijn weer veel prachtige postzegels uitgebracht. De een nog verrassender, interessanter en mooier dan de andere. Ook jij hebt vast je 
favoriet. Wat is jóuw mooiste postzegel van het jaar? Breng je stem uit en maak kans op een van de 35 geweldige prijzen! Onder de inzenders 
verloot Collect Club 5 jaarboeken Nederlandse postzegels 2021 (inclusief de postzegels), 5 postzegelmapjes Nederlandse paardenrassen,  
5 zilveren postzegels De Honingbij, 10 zilveren postzegels Anton Pieck en 10 postsets landgoed Haarzuilens.

Beleef de natuur – Fort Ellewoutsdijk
1

4

7

2

5

8

3

6

9

200 jaar Mauritshuis

Typisch Nederlands – wielrennen

Typisch Nederlands – schaatsen

Typisch Nederlands – hockey

Typisch Nederlands – zeilen

Beleef de natuur – Nieuwkoopse Plassen

Delftse tulpenvazen

Het Vrouwtje van Stavoren
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Beleef de natuur – Sint-Pietersberg Beleef de natuur – Leuvenumse bossen

« Vergeet-mij-nietje »

Dag van de postzegel 2022Kinderpostzegels 2022

250 jaar Koning Willem I

Typisch Nederlands – voetbal NL crypto stamp

Decemberzegels 2022

Stemmen gaat zo
Schrijf het nummer van je keuze op het 
bijgevoegde bestelformulier en stuur 
dit op. Stemmen kan ook per briefkaart. 
Het adres is:
PostNL Postzegelverkiezing 2022
t.a.v. PostNL Collect Club
Postbus 99170
4800 NA Breda
Stemmen kan tot en met 31 december.

Postzegelverkiezing 21



22 Postzegeluitgiften eerste helft 2023*

2 januari 2023
Beleef de natuur – Marker Wadden

Typisch Nederlands – musea 

13 februari 2023
Beleef de natuur – Skrok en Skrins

Typisch Nederlands – molens

20 maart 2023
Typisch Nederlands – bloemenvelden 

21 april 2023
Ruimtepostzegels

28 april 2023
10 jaar koning Willem-Alexander

9 mei 2023
Vrede – de hoogste waarde van de mensheid

15 mei 2023
Typisch Nederlands – kaasmarkten

12 juni 2023
Beleef de natuur – Wieden

26 juni 2023
Sail Den Helder

Postzegeluitgifte

*  Deze postzegeluitgiften behoren tot het 
officiële uitgifteprogramma. Alle overige 
postzegeluitgiften vallen hierbuiten. 
Onder voorbehoud van data- en prijs-
wijzgingen en druk- of schrijffouten.

Jaarcollectie 
postzegel-

vellen

Prestige-
boekjes

Eerstedag-
enveloppen

Postzegel-
mapjes

Jaarcollectie 
postzegels

 € 10,10 

 €  1,01 

 
 € 10,10 

 €  1,01  

 
 €  1,01 
 
 
 €  9,09 
 
 
 
 €  1,01  
 
 
 €  1,65  
 
 
 €  1,01  
 
 
 €  10,10
  
  
 €  2,02

  

 €  6,06
 

  
   
  €  6,06

 €  6,06
 

 

  

 €  5,05
  

 €  9,90 

 €  6,06

 €  10,10

 

 

  
 

  
 

 € 13,85
 
 
 
 € 13,85
 
 
 € 13,85

 € 13,85

 
 A € 7,11 
 B € 5,09 
   € 5,09 
 

 A € 7,11 
 B € 5,09 
   € 5,09 
 

  € 5,09 

 A € 5,09 
 B € 6,10 

  
  € 6,10

  € 6,10

  € 5,09 

 A € 7,11 
 B € 5,09 

  € 5,09 

 
 A € 9,40 
 B € 9,40 
  € 4,35 
   

 A € 9,40 
 B € 9,40 
  € 4,35

  € 4,35

 A € 8,14 
 B € 9,40

  € 9,40

  € 5,15

  € 4,35
 

 A € 9,40 
 B € 9,40

  € 5,61



23Puzzel

Los de sudoku op en maak kans op een van de vijf 

Jubileumalbums 70 jaar Donald Duck
Vul het diagram zo in dat in elke rij, elke kolom en elk vierkant van drie x drie vakjes de cijfers 
1 tot en met 9 precies één keer voorkomen. De cijfers in de gekleurde vakjes vormen achter 
elkaar gelezen de oplossing.

Winnaars Collect 112
De oplossing van de kruiswoordpuzzel 
in Collect 112 is: pakketdienst. Uit de 
goede inzendingen zijn de volgende vijf 
winnaars getrokken: M. van der Laarse, 
J.T. Oolman-Hamoen, T. van Amelsfoort, 
J.P. van Os en M. Huisman.

Puzzelprijs 
Onder de goede oplossers verloten we vijf kostelijke jubileumalbums Donald Duck: hoogtepunten 
van 70 jaar vrolijk weekblad (lees ook pagina 8). In dit lekker dikke jubileumboek lees je de leukste 
avonturen uit de lange geschiedenis van het vrolijkste tijdschrift van Nederland. De prijzen 
zijn beschikbaar gesteld door Donald Duck. Meer informatie vind je op DonaldDuck.nl

Ook kans maken? Stuur je oplossing uiterlijk 17 februari naar: PostNL Collect Club, Postbus 
99170, 4800 NA Breda.

6 7
1 8 4 6

8 1
6 2 1 7

1 8 5 9
5 4

3 9 2 6
8 2 4

3 1 8



24 Nieuwe uitgiften

Postzegelvel 
Kinderpostzegels 2022
€ 7,20
Bestelnummer 420960

Eerstedagenvelop nr. 851 
Kinderpostzegels 2022 
€ 12,03
Bestelnummer 420950

Postzegelmapje nr. 659 
Kinderpostzegels 2022 
€ 8,25
Bestelnummer 420980

Kinderpostzegels 2022
10 oktober 2022

Detailinfo over deze post-
zegel op postnl.nl/collect 



SHOP 25Nieuwe uitgiften

Postzegelvel 
Dag van de postzegel 2022 
€ 9,60
Bestelnummer 421061

Eerstedagenvelop nr. 852 
Dag van de postzegel 2022
€ 5,43
Bestelnummer 421050

Postzegelmapje nr. 660 
Dag van de postzegel 2022 
€ 4,89
Bestelnummer 421080

Prestigeboekje nr. 103 
Dag van de postzegel 2022 
€ 12,45
Bestelnummer 421011

Dag van de postzegel 2022
17 oktober 2022



26 Nieuwe uitgiften

Postzegelvel 
Decemberzegels 2022
Zelfklevend
€ 18,20
Bestelnummer 421161

Eerstedagenvelop nr. 853a  
Decemberzegels 2022 
€ 9,79
Bestelnummer 421150

Eerstedagenvelop nr. 853b  
Decemberzegels 2022
€ 7,58
Bestelnummer 421151

Postzegelmapje nr. 661 
Decemberzegels 2022 
€ 10,15
Bestelnummer 421180

Decemberzegels 2022
14 november 2022



SHOP 27Gestempelde postzegelvellen

Gestempeld Postzegelvel 
Decemberzegels 2022
Zelfklevend
14 november 2022
€ 18,20
Bestelnummer 421161Y

Gestempeld Postzegelvel 
Dag van de postzegel 2022
17 oktober 2022
€ 9,60
Bestelnummer 421061Y

Gestempeld Postzegelvel 
Kinderpostzegels 2022
10 oktober 2022
€ 7,20
Bestelnummer 420960Y

Gestempeld Postzegelvel 
Koning Willem-Alexander 
2022 Nederland 2
Zelfklevend
2 mei 2022
€ 9,60
Bestelnummer 820046Y

Gestempeld Postzegelvel 
Koning Willem-Alexander 
2022 Internationaal
Zelfklevend
2 mei 2022
€ 7,75
Bestelnummer 820047Y

Gestempeld set van 3  
gestanste postzegels 
koning Willem-Alexander 
2022 
2 mei 2022
€ 4,43
Bestelnummer 820048Y

Gestempeld Postzegelvel 
Koning Willem-Alexander 
2022 Nederland 1
Zelfklevend
2 mei 2022
€ 9,60
Bestelnummer 820045Y



28 Eerder verschenen

Postzegelvel 
Typisch Nederlands – voetbal 
€ 5,76
Bestelnummer 420762

Postzegelmapje nr. 656 
Typisch Nederlands – 
voetbal 
€ 4,89
Bestelnummer 420782

Prestigeboekje nr. 102 
Typisch Nederlands – 
sporten 
€ 12,45
Bestelnummer 420711

Typisch Nederlands – voetbal
15 augustus 2022

Beleef de natuur – Leuvenumse bossen
15 augustus 2022

Postzegelvel 
Beleef de natuur – 
Leuvenumse bossen
Zelfklevend
€ 9,60
Bestelnummer 420761

Postzegelmapje nr. 655a 
Beleef de natuur – 
Leuvenumse bossen
€ 6,81
Bestelnummer 420780

Postzegelmapje nr. 655b 
Beleef de natuur – 
Leuvenumse bossen
€ 4,89
Bestelnummer 420781



SHOP 29Eerder verschenen

Postzegelmapje nr. 656 
Typisch Nederlands – 
voetbal 
€ 4,89
Bestelnummer 420782

Prestigeboekje nr. 102 
Typisch Nederlands – 
sporten 
€ 12,45
Bestelnummer 420711

Postzegelmapje nr. 658 
« Vergeet-mij-nietje » – Internationaal
€ 10,35
Bestelnummer 420880

« Vergeet-mij-nietje »
26 september 2022

Postzegelvel 
« Vergeet-mij-nietje » – Internationaal 
€ 9,30
Bestelnummer 420861

Postzegelvel 
NL crypto stamp 
€ 9,05
Bestelnummer 420862

NL crypto stamp
22 september 2022

Duo-verpakking NL crypto stamp 
en Oostenrijkse Crypto stamp 4.0 
€ 39,90
Bestelnummer 420862.BU



30 Nieuwe persoonlijke producten

Postzegelvel 
Werelddierendag – Internationaal
€ 7,75 
Bestelnummer 820057

Postzegelvel 
Snaarinstrumenten
€ 9,60 
Bestelnummer 820060

Postzegelvel 
Juliana der Nederlanden 1909-2004
€ 9,60 
Bestelnummer 820059

Postzegelvel 
Jaar van de tijger/konijn – Internationaal
€ 3,10 
Bestelnummer 780032

Werelddierendag 
4 oktober 2022

Snaarinstrumenten 
7 november 2022

Juliana der Nederlanden 
13 oktober 2022

Jaar van de tijger/konijn 
15 november 2022



SHOP 31Nieuwe persoonlijke producten

Beurspostzegelvel 
nr. 1 Postex 2022
€ 2,88 
Bestelnummer 820053

Postzegelboekje 
Een bloemengroet
€ 11,95 
Bestelnummer 820062

Beurspostzegelvel 
nr. 2 Postex 2022
€ 2,88 
Bestelnummer 820054

Postex 2022 
28 oktober 2022

Een bloemengroet 
15 november 2022

Juliana der Nederlanden 
13 oktober 2022

Jaar van de tijger/konijn 
15 november 2022



32 Persoonlijke producten

Kijk op Nederland 
15 november 2022

Postzegelvel 
Kijk op Nederland – Limburg 
€ 4,80
Bestelnummer 820042

Postzegelvel 
Kijk op Nederland – Zuid-Holland 
€ 4,80
Bestelnummer 820039

Postzegelvel 
Kijk op Nederland – Zeeland
€ 4,80
Bestelnummer 820040

Postzegelvel 
Kijk op Nederland – Utrecht
€ 4,80
Bestelnummer 820037

Postzegelvel 
Kijk op Nederland – Noord-Brabant 
€ 4,80
Bestelnummer 820041

Postzegelvel 
Kijk op Nederland – Noord-Holland 
€ 4,80
Bestelnummer 820038

nieuw nieuw nieuw



SHOP 33Persoonlijke producten

Postzegelvel 
Kijk op Nederland – Gelderland 
€ 4,80
Bestelnummer 820036

Postzegelvel 
Kijk op Nederland – Drenthe 
€ 4,80
Bestelnummer 820033

Postzegelvel 
Kijk op Nederland – Overijssel
€ 4,80
Bestelnummer 820034

Postzegelvel 
Kijk op Nederland – Groningen
€ 4,80
Bestelnummer 820031

Postzegelvel 
Kijk op Nederland – Flevoland 
€ 4,80
Bestelnummer 820035

Postzegelvel 
Kijk op Nederland – Friesland 
€ 4,80
Bestelnummer 820032



34 Persoonlijke producten

Zilveren postzegel 
Nederlandse treinen –  
No. 3737 Jumbo
€ 25,00
Bestelnummer 820023

Eerder verschenen

Zilveren postzegel 
Nederlandse treinen –
NS 4233 Koploper
€ 25,00
Bestelnummer 820026

Zilveren postzegel 
Nederlandse treinen – 
NS 386 Hondekop
€ 25,00
Bestelnummer 820025

Zilveren postzegel 
Nederlandse treinen – 
NS 2530 Bisschop
€ 25,00
Bestelnummer 820024

Zilveren postzegels 
15 november 2022

nieuw



SHOP 35Persoonlijke producten

Gouden postzegels 
22 november 2022

 
Eerder verschenen

Gouden postzegel 
Geboorte van Nederland – 
Plakaat van Verlatinghe
€ 50,00
Bestelnummer 820022

Gouden postzegel 
Geboorte van Nederland – 
Het Wilhelmus
€ 50,00
Bestelnummer 820020

Gouden postzegel 
150 jaar Piet Mondriaan
€ 50,00
Bestelnummer 820044

Gouden postzegel 
Geboorte van Nederland – 
Eerste Vrije Statenvergadering
€ 50,00
Bestelnummer 820021

NL crypto stamp 
Gouden editie 2022
€ 500,00
Bestelnummer 420865

Gouden postzegel 
Geboorte van Nederland – 
Inname van Den Briel
€ 50,00
Bestelnummer 820019

nieuw



36 Persoonlijke producten

Nederlandse onderwaterwereld 
24 oktober 2022

Eerder verschenen

Postzegelvel 
Nederlandse onderwaterwereld –  
planten in de Veenplas
€ 4,80
Bestelnummer 810072

Postzegelvel 
Nederlandse onderwaterwereld –  
vissen in de Veenplas
€ 4,80
Bestelnummer 810071

Postzegelvel 
Nederlandse onderwaterwereld –  
vissen in de Oosterschelde
€ 4,80
Bestelnummer 810067

Postzegelvel 
Nederlandse onderwaterwereld – 
ongewervelden in de Oosterschelde
€ 4,80
Bestelnummer 810068

Postzegelvel 
Nederlandse onderwaterwereld –  
vissen in het Zoetwatermeer
€ 4,80
Bestelnummer 810069

Postzegelvel 
Nederlandse onderwaterwereld –  
planten in het Zoetwatermeer
€ 4,80
Bestelnummer 810070

Postzegelvel 
Nederlandse onderwaterwereld – 
vissen in de Noordzee
€ 4,80
Bestelnummer 810065

Postzegelvel 
Nederlandse onderwaterwereld –  
ongewervelden in de Noordzee
€ 4,80
Bestelnummer 810066

nieuw



SHOP 37Persoonlijke producten

Bewaarboek 
Nederlandse onderwaterwereld 
€ 22,95
Bestelnummer 820051

Posttreinen Paleis Het Loo

Postzegelvel 
Posttreinen
€ 4,80
Bestelnummer 820049

Postzegelvel 
Paleis Het Loo
€ 9,60 
Bestelnummer 820058

Eerder verschenen



38 Persoonlijke producten

Beleef de natuur
15 november 2022

Postset 
Beleef de natuur – Leuvenumse bossen
€ 4,95
Bestelnummer 820018

Postset 
Beleef de natuur – Fort Ellewoutsdijk
€ 4,95
Bestelnummer 820015

Postset 
Beleef de natuur – Sint-Pietersberg
€ 4,95
Bestelnummer 820017

Postset 
Beleef de natuur – Nieuwkoopse Plassen
€ 4,95
Bestelnummer 820016

Eerder verschenen

nieuw



SHOP 39

Jaarboek Nederlandse postzegels 
Nederlands
inclusief postzegels
€ 115,95
Bestelnummer 2200JBPA

exclusief postzegels
€ 31,95
Bestelnummer 2200JBPB

Jaarcollectie 
Nederlandse 
postzegels
€ 99,04
Bestelnummer 2200JCS

Jaarcollectie 
Nederlandse 
postzegelvellen
€ 75,20
Bestelnummer 2200JCV

NVPH Catalogus 2023
€ 21,90
Bestelnummer 820061

Set insteekkaarten 
JC postzegels (9 stuks)
€ 2,95
Bestelnummer 800070

Set insteekkaarten  
JC postzegel vellen (9 stuks)
€ 2,95
Bestelnummer 800071

Jaarboek Nederlandse postzegels 
Engels
inclusief postzegels
€ 115,95
Bestelnummer 2200JBPC

Jaarboek
15 november 2022

Jaarcollectie 
15 november 2022

NVPH Catalogus

Nederlandse jaarproducten 2022



Basisassortiment postzegels

Postzegelvel 
Koning Willem-Alexander 2022 
Nederland 1
Zelfklevend
€ 9,60
Bestelnummer 820045

Postzegelvel 
Koning Willem-Alexander 2022 
Internationaal
Zelfklevend
€ 7,75
Bestelnummer 820047

Set van 3 gestanste postzegels
koning Willem-Alexander 2022
Nederland 1
Nederland 2
Internationaal
Zelfklevend
€ 4,43
Bestelnummer 820048

Postzegelvel 
Koning Willem-Alexander 2022 
Nederland 2
Zelfklevend
€ 9,60
Bestelnummer 820046

Postzegelvel (van 50) 
Rouwzegel Nederland 1
Zelfklevend
€ 48,00
Bestelnummer 306604

Postzegelvel (van 50) 
Rouwzegel Nederland 2
Zelfklevend
€ 96,00
Bestelnummer 406602

40 Basisassortiment



Postzegelvel (van 10)
Iconen Nederland 1
Zelfklevend
€ 9,60
Bestelnummer 346701

Postzegelvel (van 10) 
Liefde Nederland 1
Zelfklevend
€ 9,60
Bestelnummer 351162

Postzegelvel (van 50) 
Zakenpostzegels waarde 1
Zelfklevend
€ 48,00
Bestelnummer 360361

Bijplakzegelvel (van 10) 
waarde 0,02 Diepdruk
€ 0,20
Bestelnummer 234002

Bijplakzegelvel (van 10) 
waarde 0,03 Offset
€ 0,30
Bestelnummer 274001

Bijplakzegelvel (van 10) 
waarde 0,05 Offset
€ 0,50
Bestelnummer 254001

Postzegelrol (van 100) 
Zakenpostzegels waarde 2
Zelfklevend
€ 192,00
Bestelnummer 344302

Postzegelrol (van 200) 
Zakenpostzegels waarde 1
Zelfklevend
€ 192,00
Bestelnummer 344301

Postzegelvel (van 50) 
Geboorte
Zelfklevend
€ 48,00
Bestelnummer 350364

XL-zegel
Zelfklevend
€ 4,50
Bestelnummer 400163

Postzegelvel (van 5) 
Iconen Internationaal
Zelfklevend
€ 7,75
Bestelnummer 346703

Postzegelvel (van 50)
Iconen Internationaal
Zelfklevend
€ 77,50
Bestelnummer 346702

SHOP 41Basisassortiment
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Bestel deze producten voor 15 december. Na 15 december zijn ze niet meer leverbaar. 

Postzegelvel 
Dag van de postzegel 2021
€ 9,60
Bestelnummer 411061

Postzegelvel 
Nederlandse paardenrassen
€ 9,60
Bestelnummer 410862

Postzegelvel 
Koningin Máxima 50 jaar
€ 4,80
Bestelnummer 410462

Postzegelvel 
Innovatief Nederland
€ 9,60
Bestelnummer 410762

Postzegelvel 
Beleef de natuur – Landgoed Haarzuilen
Zelfklevend
€ 9,60
Bestelnummer 410761

Postzegelvel 
Typisch Nederlands – rijtjeshuizen
€ 5,76
Bestelnummer 410661

Postzegelvel 
Typisch Nederlands – woonboten
€ 5,76
Bestelnummer 410461

Postzegelvel 
Typisch Nederlands – grachtenpanden
€ 5,76
Bestelnummer 410362

Postzegelvel 
Typisch Nederlands – stolpboerderijen
€ 5,76
Bestelnummer 410162

Postzegelvel 
Beleef de natuur – Duin en Kruidberg
Zelfklevend
€ 9,60
Bestelnummer 410662

Postzegelvel 
Beleef de natuur – Dwingelderveld
Zelfklevend
€ 9,60
Bestelnummer 410161

Postzegelvel 
Beleef de natuur – De Onlanden
Zelfklevend
€ 9,60
Bestelnummer 410261

Laatste kans postzegels

verkrijgbaar 
tot en met 

14 december 
2022.



SHOP 43

Bestel deze producten voor 15 december. Na 15 december zijn ze niet meer leverbaar. 

Postzegelvel 
Praat met de hand – Internationaal
€ 9,30
Bestelnummer 410861

Postzegelvel 
Bedreigde bijen – Internationaal
€ 9,30
Bestelnummer 410561

Postzegelvel 
Duurzaamheid
€ 5,76
Bestelnummer 410361

Prestigeboekje nr. 97 
Dag van de postzegel 2021 
€ 12,45
Bestelnummer 411011

Postzegelmapje nr. 642 
Dag van de postzegel 2021 
€ 4,89
Bestelnummer 411080

Prestigeboekje nr. 96 
Nederlandse paardenrassen 
€ 12,45
Bestelnummer 410811

Postzegelmapje nr. 640a 
Nederlandse paardenrassen 
€ 6,81
Bestelnummer 410881

Prestigeboekje nr. 95 
Innovatief Nederland 
€ 12,45
Bestelnummer 410711

Postzegelmapje nr. 640b 
Nederlandse paardenrassen 
€ 4,89
Bestelnummer 410882

Prestigeboekje nr. 94 
Typisch Nederlands – 
woningtypen en gevels 
€ 12,45
Bestelnummer 410611

Postzegelmapje nr. 639
Praat met de hand – Internationaal 
€ 10,35
Bestelnummer 410880

Postzegelmapje nr. 638a
Innovatief Nederland 
€ 6,81
Bestelnummer 410782

Postzegelmapje nr. 638b
Innovatief Nederland 
€ 4,89
Bestelnummer 410783

Postzegelmapje nr. 634
Koningin Máxima 50 jaar 
€ 5,58
Bestelnummer 410481

Postzegelmapje nr. 633
Bedreigde bijen – Internationaal 
€ 7,25
Bestelnummer 410580

Postzegelmapje nr. 630
Duurzaamheid 
€ 4,89
Bestelnummer 410381

Prestigeboekje nr. 92 
Duurzaamheid 
€ 12,45
Bestelnummer 410311

Laatste kans postzegels

Postzegelvel 
Koning Willem-Alexander 2021 
Nederland 2
Zelfklevend
€ 9,60
Bestelnummer 810058

Postzegelvel 
Koning Willem-Alexander 2021  
Internationaal
Zelfklevend
€ 7,75
Bestelnummer 810059

Set van 3 gestanste postzegels
koning Willem-Alexander 2021
Zelfklevend
€4,43
Bestelnummer 810033



44

Bestel deze producten voor 15 december. Na 15 december zijn ze niet meer leverbaar. 

Postzegelvel 
Historisch Nederland – Limburg
€ 3,00
Bestelnummer 810032

Postzegelvel 
Anton Pieck – Automobiel
€ 3,00
Bestelnummer 800069

Postzegelvel 
Treinen & Trajecten – Thalys
Internationaal
€ 7,75
Bestelnummer 790062

Postzegelvel 
Digi Art
€ 4,80
Bestelnummer 810060

Postzegelvel 
Treinen & Trajecten – Bloutrain  
Internationaal
€ 7,75
Bestelnummer 790061

Postzegelvel 
Treinen & Trajecten – Trans-Siberië Express  
Internationaal
€ 7,75
Bestelnummer 790060

Postzegelvel 
Treinen & Trajecten – Panama Railroad  
Internationaal
€ 7,75
Bestelnummer 790059

Postzegelvel 
Treinen & Trajecten – Semmeringbahn  
Internationaal
€ 7,75
Bestelnummer 790058

Postzegelvel 
Treinen & Trajecten – Indian Pacific  
Internationaal
€ 7,75
Bestelnummer 790057

Postzegelvel 
Treinen & Trajecten – The Canadian  
Internationaal
€ 7,75
Bestelnummer 790056

Postzegelvel 
Treinen & Trajecten – Himalaya Express  
Internationaal
€ 7,75
Bestelnummer 790055

Postzegelvel 
Anton Pieck – Stoomtram
€ 3,00
Bestelnummer 800068

Postzegelvel 
Anton Pieck – Verlocipede
€ 3,00
Bestelnummer 800067

Postzegelvel 
Anton Pieck – De Apotheker
€ 3,00
Bestelnummer 800066

Postzegelvel 
Anton Pieck – De Fotograaf
€ 3,00
Bestelnummer 800065

Postzegelvel 
Anton Pieck – Spelen zoals toen
€ 3,00
Bestelnummer 800063

Postzegelvel 
Anton Pieck – Moeder & Kind
€ 3,00
Bestelnummer 800062

Postzegelvel 
Historisch Nederland – Noord-Brabant
€ 3,00
Bestelnummer 810031

Postzegelvel 
Historisch Nederland – Zeeland
€ 3,00
Bestelnummer 810030

Postzegelvel 
Historisch Nederland – Utrecht
€ 3,00
Bestelnummer 810029

Postzegelvel 
Historisch Nederland – Zuid-Holland
€ 3,00
Bestelnummer 810028

Postzegelvel 
Historisch Nederland – Noord-Holland
€ 3,00
Bestelnummer 810027

Postzegelvel 
Historisch Nederland – Gelderland
€ 3,00
Bestelnummer 810026

Postzegelvel 
Historisch Nederland – Flevoland
€ 3,00
Bestelnummer 810025

Postzegelvel 
Historisch Nederland – Overijssel
€ 3,00
Bestelnummer 810024

Postzegelvel 
Historisch Nederland – Drenthe
€ 3,00
Bestelnummer 810023

Postzegelvel 
Historisch Nederland – Friesland
€ 3,00
Bestelnummer 810022

Postzegelvel 
Historisch Nederland – Groningen
€ 3,00
Bestelnummer 810021

Laatste kans postzegels



SHOP 45

Bestel deze producten voor 15 december. Na 15 december zijn ze niet meer leverbaar. 

Postzegelvel 
De Fabeltjeskrant – 
Myra en Martha Hamster
€ 6,90
Bestelnummer 782571

Postzegelvel 
De Fabeltjeskrant – 
Meneer de Raaf
€ 6,90
Bestelnummer 782567

Postzegelvel 
De Fabeltjeskrant – 
Melis Das
€ 6,90
Bestelnummer 782568

Postset 
Beleef de natuur – 
Landgoed Haarzuilens
€ 4,95
Bestelnummer 810018

Postzegelvel 
De Fabeltjeskrant – 
Woefdram
€ 6,90
Bestelnummer 782569

Postzegelvel 
Treinen & Trajecten – Trans-Siberië Express  
Internationaal
€ 7,75
Bestelnummer 790060

Postzegelvel 
Treinen & Trajecten – Panama Railroad  
Internationaal
€ 7,75
Bestelnummer 790059

Postzegelvel 
Treinen & Trajecten – Semmeringbahn  
Internationaal
€ 7,75
Bestelnummer 790058

Postzegelvel 
Treinen & Trajecten – Indian Pacific  
Internationaal
€ 7,75
Bestelnummer 790057

Postzegelvel 
Treinen & Trajecten – The Canadian  
Internationaal
€ 7,75
Bestelnummer 790056

Postzegelvel 
Treinen & Trajecten – Himalaya Express  
Internationaal
€ 7,75
Bestelnummer 790055

Zilveren postzegel 
Kasteel de Haar
€ 25,00
Bestelnummer 810061

Gouden postzegel 
Prins Maurits van Oranje
€ 50,00
Bestelnummer 810049

Gouden postzegel 
Hugo de Groot
€ 50,00
Bestelnummer 810046

Speciale map 
Hugo de Groot
€ 9,95
Bestelnummer 810042

Zilveren postzegel 
De honingbij
€ 25,00
Bestelnummer 810044

Gouden postzegel 
Slot Loevestein
€ 50,00
Bestelnummer 810047

Zilveren postzegel 
Anton Pieck
€ 25,00
Bestelnummer 810020

Gouden postzegel 
Johan van Oldenbarnevelt
€ 50,00
Bestelnummer 810048

Laatste kans postzegels

verkrijgbaar 
tot en met 

14 december 
2022.



rechtstreeks van de groothandel  
en daarom veel voordeligeraanbiedingen uit de winkel  | 

Bestelinformatie 
Collect Club-Winkel

U kunt deze aanbiedingen (en trouwens 
álle postzegels van Nederland en OG) 
bestellen bij de Collect Club-Winkel.

1867-1868 de derde emissie van nederland
koning Willem III, gestempeld

nr. 9 € 17,50 nr.10 € 12,50 nr.11 € 37,50 nr.12 € 79,50

1899-1913 cijfer-serie
nr. 50/55 postfris, cat. € 75,00 voor € 37,50

nr. 50/55 ongebruikt, cat. € 22,50 voor € 8,75

1940 zomerserie
nr. 350/355 postfris, cat. € 34,50 voor € 15,50

nr. 350/355 ongebruikt, cat. € 34,50 voor € 8,25

nr. 350/355 gestempeld, cat. € 5,30 voor € 2,95

1928 vierzijdige roltanding
nr. R33/R56 postfris, cat. € 525,00 voor € 245,00

nr. R33/R56 ongebruikt, cat. € 290,00 voor € 95,00

nr. R33/R56 gestempeld, cat. € 250,00 voor € 79,50

1937 kinderserie ‘frans hals’
nr. 300/304 postfris, cat. € 37,50 voor € 19,50

nr. 300/304 ongebruikt, cat. € 13,00 voor € 5,50

nr. 300/304 gestempeld, cat. € 5,00 voor € 2,50

1924 reddingwezen
nr. 139/140 postfris, cat. € 25,00 voor € 14,75

nr. 139/140 ongebruikt, cat. € 12,50 voor € 5,00

nr. 139/140 gestempeld, cat. € 4,00 voor € 2,50

1881-1887 (straf)portserie lichtblauw 
nr. P3/P12 ongebruikt, cat. € 1415,00 voor € 845,00

nr. P3/P12 gestempeld, cat. € 140,00 voor € 55,00

www.collectclubwinkel.nl 

035 631 5248
elslipsius@gmail.com
postadres en bezoekadres

Vlietlaan 44C | 1404 CC  Bussum

1870 wapenzegel, ‘het 

centje zwart’
nr. 14 gestempeld, cat. € 100,00 

voor € 44,00

1923 diverse voorstellingen
nr. 110/113 postfris, cat. € 21,50 voor € 9,95

nr. 110/113 ongebruikt, cat. € 11,00 voor € 5,95

1905 en 1913, de 10 guldens oranje 
 postfris ongebruikt gestempeld

nr. 80  € 1.475,00 € 395,00  € 295,00

nr. 101 € 1.575,00 € 450,00 € 295,00

1936 zomerserie
nr. 283/286 postfris, cat. € 70,00 voor € 29,50

nr. 283/286 ongebruikt, cat. € 30,00 voor € 9,00

nr. 283/286 gestempeld, cat. € 7,00 voor € 2,95

1906-1910 (straf)portzegels, overdruk
nr. p27/p28 postfris, cat. € 800,00 voor € 495,00

nr. p27 ongebruikt, cat. € 35,00 voor € 15,50

nr. p27 gestempeld, cat. € 35,00 voor € 14,95

nr. p28 ongebruikt, cat. € 160,00 voor € 64,00

nr. p28 gestempeld, cat. € 160,00 voor € 59,50

1923 opruimingsuitgifte 
nr. 114/120 postfris, cat. € 85,00 voor € 42,00

nr. 114/120 ongebruikt, cat. € 34,00 voor € 12,50

nr. 114/120 gestempeld, cat. € 8,40 voor € 6,00

1925 kinderserie
nr. 166/168 postfris, cat. € 30,00 voor € 14,75

nr. 166/168 ongebruikt, cat. € 11,50 voor € 4,75

nr. 166/168 gestempeld, cat. € 6,00 voor € 2,95

+

ROLTANDING
nr. R71/R73 postfris, cat. € 325,00 voor € 160,00

nr. R71/R73 ongebruikt, cat. € 150,00 voor € 60,00

nr. R71/R73 gestempeld, cat. € 150,00 voor € 55,001913 

regerings jubileum

2½ gld donkerviolet
nr. 99 postfris, 

cat. € 475,00 voor € 350,00

nr. 99 ongebruikt, 

cat. € 150,00 voor € 75,00

nr. 99 gestempeld, 

cat. € 55,00 voor € 19,50

1930 kinderserie; de vier jaargetijden
nr. 232/235 postfris, cat. € 70,00 voor € 27,95

nr. 232/235 ongebruikt, cat. € 27,50 voor € 10,50

nr. 232/235 gestempeld, cat. € 12,00 voor € 4,95

+

ROLTANDING
nr. R86/R89 postfris, cat. € 85,00 voor € 37,50

nr. R86/R89 ongebruikt, cat. € 40,00 voor € 16,00

nr. R86/R89 gestempeld, cat. € 35,00 voor € 12,50

telegramzegel

de 3 cent lila en zwart
nr. TG2 ongebruikt, 

cat. € 95,00 voor € 60,00

nr. TG2 gebruikt,

cat. € 45,00 voor € 22,50

1933 kinderserie, kind met ster 
nr. 261/264 postfris, cat. € 107,00 voor € 49,50

nr. 261/264 ongebruikt, cat. € 40,00 voor € 16,00

nr. 261/264 gestempeld, cat. € 22,00 voor € 9,00

+

ROLTANDING
nr. R98/R101 postfris, cat. € 130,00 voor € 57,50

nr. R98/R101 ongebruikt, cat. € 50,00 voor € 22,50

nr. R98/R101 gestempeld, cat. € 40,00 voor € 15,50
1933 vredeszegel 
nr. 256 postfris, cat. € 30,00 voor € 14,50

nr. 256 ongebruikt, cat. € 11,00 voor € 5,00

1940 guilloche (traliezegels) 
Nr. 356/373 postfris, cat. € 150,00 voor € 59,50

Nr. 356/373 gestempeld, cat. € 150,00 voor € 57,50

Combi’s (356a/356d) postfris, cat. € 98,00 voor € 29,50

Combi’s (356a/356d) gestempeld, cat. € 67,50 voor € 19,50

1864 de tweede emissie, Koning Willem III
 ongebruikt gestempeld

nr. 4 € 260,00 € 6,50

nr. 5  € 395,00 € 4,50

nr. 6  € 975,00 € 37,50

1939 kinderserie ‘hoorn des overvloeds’
nr. 327/331 postfris, cat. € 32,50 voor € 17,50

nr. 327/331 ongebruikt, cat. € 14,00 voor € 6,50

nr. 327/331 gestempeld, cat. € 4,50 voor € 2,50

1929 luchtpost mercurius
nr. LP6/LP8 postfris, cat. € 80,00 voor € 32,50

nr. LP6/LP8 ongebruikt, cat. € 40,00 voor € 17,50

nr. LP6/LP8 gestempeld, cat. € 14,00 voor € 5,25

1896 prinses Wilhelmina ‘hangend haar’
7½ cent - nr. 36 ongebruikt,  cat. € 30,00 voor € 18,00

10 cent – nr. 37 ongebruikt,  cat. € 45,00 voor € 27,50

25 cent – nr. 42 ongebruikt,  cat. € 160,00 voor € 99,50

complete serie nr. 34/44 gestempeld,  

cat. 178,00 voor € 68,50 

1919 hulpuitgifte
nr. 102/103 postfris, cat. € 300,00 voor € 225,00

nr. 102/103 ongebruikt, cat. € 70,00 voor € 27,50

nr. 102/103 gestempeld, cat.€ 14,00 voor € 4,95

1952 itep-serie
nr. 592/595 postfris, 

cat. € 60,00 voor € 17,50

nr. 592/595 gestempeld, 

cat. € 50,00 voor € 15,00

1899-1921 koningin Wilhelmina ‘bontkraag’
nr. 56/76 postfris, cat. € 3.960,00 voor € 2.950,00

nr. 56/76 ongebruikt, cat. € 870,00 voor € 295,00

nr. 56/76 gestempeld, cat. € 43,90 voor € 12,50

nr. 47 postfris, 

cat. € 3750,00 voor € 2 950,00

nr. 47 ongebruikt, 

cat. € 575,00 voor € 325,00

nr. 47 gestempeld,

 cat. € 175,00 voor € 55,00

1907 Michiel de Ruyter
nr. 87/89 postfris, cat. € 50,00 voor € 19,50

nr. 87/89 ongebruikt, cat. € 16,00 voor € 6,25

nr. 87/89 gestempeld, cat. € 8,00 voor € 3,95

1936 300 jaar universiteit van Utrecht
nr. 287/288 postfris, cat. € 16,50 voor € 7,50

nr. 287/288 ongebruikt, cat. € 7,50 voor € 3,75

nr. 287/288 gestempeld, cat. € 4,50 voor € 2,50

automaatboekje 9B
kafttekst ‘betaal giraal’

nr. pb 9b cat. € 160,00 voor € 42,50

1906 tuberculose-zegels 
nr. 84/86 postfris, cat. € 700,00 voor € 420,00

nr. 84/86 ongebruikt, cat. € 135,00 voor € 55,00

nr. 84/86 gestempeld, cat. € 70,00 voor € 21,00

nr. 84/86 met welwillendheidstempel, cat. € 7,00 voor € 2,50

1927 driegaats roltanding.
 leverbaar uit voorraad

nr. R32 postfris,  

cat. € 11.000,00 voor € 8.950,00

De winkel is 
ook op zaterdag open
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rechtstreeks van de groothandel  
en daarom veel voordeligeraanbiedingen uit de winkel  | 

Bestelinformatie 
Collect Club-Winkel

U kunt deze aanbiedingen (en trouwens 
álle postzegels van Nederland en OG) 
bestellen bij de Collect Club-Winkel.

1867-1868 de derde emissie van nederland
koning Willem III, gestempeld

nr. 9 € 17,50 nr.10 € 12,50 nr.11 € 37,50 nr.12 € 79,50

1899-1913 cijfer-serie
nr. 50/55 postfris, cat. € 75,00 voor € 37,50

nr. 50/55 ongebruikt, cat. € 22,50 voor € 8,75

1940 zomerserie
nr. 350/355 postfris, cat. € 34,50 voor € 15,50

nr. 350/355 ongebruikt, cat. € 34,50 voor € 8,25

nr. 350/355 gestempeld, cat. € 5,30 voor € 2,95

1928 vierzijdige roltanding
nr. R33/R56 postfris, cat. € 525,00 voor € 245,00

nr. R33/R56 ongebruikt, cat. € 290,00 voor € 95,00

nr. R33/R56 gestempeld, cat. € 250,00 voor € 79,50

1937 kinderserie ‘frans hals’
nr. 300/304 postfris, cat. € 37,50 voor € 19,50

nr. 300/304 ongebruikt, cat. € 13,00 voor € 5,50

nr. 300/304 gestempeld, cat. € 5,00 voor € 2,50

1924 reddingwezen
nr. 139/140 postfris, cat. € 25,00 voor € 14,75

nr. 139/140 ongebruikt, cat. € 12,50 voor € 5,00

nr. 139/140 gestempeld, cat. € 4,00 voor € 2,50

1881-1887 (straf)portserie lichtblauw 
nr. P3/P12 ongebruikt, cat. € 1415,00 voor € 845,00

nr. P3/P12 gestempeld, cat. € 140,00 voor € 55,00

www.collectclubwinkel.nl 

035 631 5248
elslipsius@gmail.com
postadres en bezoekadres

Vlietlaan 44C | 1404 CC  Bussum

1870 wapenzegel, ‘het 

centje zwart’
nr. 14 gestempeld, cat. € 100,00 

voor € 44,00

1923 diverse voorstellingen
nr. 110/113 postfris, cat. € 21,50 voor € 9,95

nr. 110/113 ongebruikt, cat. € 11,00 voor € 5,95

1905 en 1913, de 10 guldens oranje 
 postfris ongebruikt gestempeld

nr. 80  € 1.475,00 € 395,00  € 295,00

nr. 101 € 1.575,00 € 450,00 € 295,00

1936 zomerserie
nr. 283/286 postfris, cat. € 70,00 voor € 29,50

nr. 283/286 ongebruikt, cat. € 30,00 voor € 9,00

nr. 283/286 gestempeld, cat. € 7,00 voor € 2,95

1906-1910 (straf)portzegels, overdruk
nr. p27/p28 postfris, cat. € 800,00 voor € 495,00

nr. p27 ongebruikt, cat. € 35,00 voor € 15,50

nr. p27 gestempeld, cat. € 35,00 voor € 14,95

nr. p28 ongebruikt, cat. € 160,00 voor € 64,00

nr. p28 gestempeld, cat. € 160,00 voor € 59,50

1923 opruimingsuitgifte 
nr. 114/120 postfris, cat. € 85,00 voor € 42,00

nr. 114/120 ongebruikt, cat. € 34,00 voor € 12,50

nr. 114/120 gestempeld, cat. € 8,40 voor € 6,00

1925 kinderserie
nr. 166/168 postfris, cat. € 30,00 voor € 14,75

nr. 166/168 ongebruikt, cat. € 11,50 voor € 4,75

nr. 166/168 gestempeld, cat. € 6,00 voor € 2,95

+

ROLTANDING
nr. R71/R73 postfris, cat. € 325,00 voor € 160,00

nr. R71/R73 ongebruikt, cat. € 150,00 voor € 60,00

nr. R71/R73 gestempeld, cat. € 150,00 voor € 55,001913 

regerings jubileum

2½ gld donkerviolet
nr. 99 postfris, 

cat. € 475,00 voor € 350,00

nr. 99 ongebruikt, 

cat. € 150,00 voor € 75,00

nr. 99 gestempeld, 

cat. € 55,00 voor € 19,50

1930 kinderserie; de vier jaargetijden
nr. 232/235 postfris, cat. € 70,00 voor € 27,95

nr. 232/235 ongebruikt, cat. € 27,50 voor € 10,50

nr. 232/235 gestempeld, cat. € 12,00 voor € 4,95

+

ROLTANDING
nr. R86/R89 postfris, cat. € 85,00 voor € 37,50

nr. R86/R89 ongebruikt, cat. € 40,00 voor € 16,00

nr. R86/R89 gestempeld, cat. € 35,00 voor € 12,50

telegramzegel

de 3 cent lila en zwart
nr. TG2 ongebruikt, 

cat. € 95,00 voor € 60,00

nr. TG2 gebruikt,

cat. € 45,00 voor € 22,50

1933 kinderserie, kind met ster 
nr. 261/264 postfris, cat. € 107,00 voor € 49,50

nr. 261/264 ongebruikt, cat. € 40,00 voor € 16,00

nr. 261/264 gestempeld, cat. € 22,00 voor € 9,00

+

ROLTANDING
nr. R98/R101 postfris, cat. € 130,00 voor € 57,50

nr. R98/R101 ongebruikt, cat. € 50,00 voor € 22,50

nr. R98/R101 gestempeld, cat. € 40,00 voor € 15,50
1933 vredeszegel 
nr. 256 postfris, cat. € 30,00 voor € 14,50

nr. 256 ongebruikt, cat. € 11,00 voor € 5,00

1940 guilloche (traliezegels) 
Nr. 356/373 postfris, cat. € 150,00 voor € 59,50

Nr. 356/373 gestempeld, cat. € 150,00 voor € 57,50

Combi’s (356a/356d) postfris, cat. € 98,00 voor € 29,50

Combi’s (356a/356d) gestempeld, cat. € 67,50 voor € 19,50

1864 de tweede emissie, Koning Willem III
 ongebruikt gestempeld

nr. 4 € 260,00 € 6,50

nr. 5  € 395,00 € 4,50

nr. 6  € 975,00 € 37,50

1939 kinderserie ‘hoorn des overvloeds’
nr. 327/331 postfris, cat. € 32,50 voor € 17,50

nr. 327/331 ongebruikt, cat. € 14,00 voor € 6,50

nr. 327/331 gestempeld, cat. € 4,50 voor € 2,50

1929 luchtpost mercurius
nr. LP6/LP8 postfris, cat. € 80,00 voor € 32,50

nr. LP6/LP8 ongebruikt, cat. € 40,00 voor € 17,50

nr. LP6/LP8 gestempeld, cat. € 14,00 voor € 5,25

1896 prinses Wilhelmina ‘hangend haar’
7½ cent - nr. 36 ongebruikt,  cat. € 30,00 voor € 18,00

10 cent – nr. 37 ongebruikt,  cat. € 45,00 voor € 27,50

25 cent – nr. 42 ongebruikt,  cat. € 160,00 voor € 99,50

complete serie nr. 34/44 gestempeld,  

cat. 178,00 voor € 68,50 

1919 hulpuitgifte
nr. 102/103 postfris, cat. € 300,00 voor € 225,00

nr. 102/103 ongebruikt, cat. € 70,00 voor € 27,50

nr. 102/103 gestempeld, cat.€ 14,00 voor € 4,95

1952 itep-serie
nr. 592/595 postfris, 

cat. € 60,00 voor € 17,50

nr. 592/595 gestempeld, 

cat. € 50,00 voor € 15,00

1899-1921 koningin Wilhelmina ‘bontkraag’
nr. 56/76 postfris, cat. € 3.960,00 voor € 2.950,00

nr. 56/76 ongebruikt, cat. € 870,00 voor € 295,00

nr. 56/76 gestempeld, cat. € 43,90 voor € 12,50

nr. 47 postfris, 

cat. € 3750,00 voor € 2 950,00

nr. 47 ongebruikt, 

cat. € 575,00 voor € 325,00

nr. 47 gestempeld,

 cat. € 175,00 voor € 55,00

1907 Michiel de Ruyter
nr. 87/89 postfris, cat. € 50,00 voor € 19,50

nr. 87/89 ongebruikt, cat. € 16,00 voor € 6,25

nr. 87/89 gestempeld, cat. € 8,00 voor € 3,95

1936 300 jaar universiteit van Utrecht
nr. 287/288 postfris, cat. € 16,50 voor € 7,50

nr. 287/288 ongebruikt, cat. € 7,50 voor € 3,75

nr. 287/288 gestempeld, cat. € 4,50 voor € 2,50

automaatboekje 9B
kafttekst ‘betaal giraal’

nr. pb 9b cat. € 160,00 voor € 42,50

1906 tuberculose-zegels 
nr. 84/86 postfris, cat. € 700,00 voor € 420,00

nr. 84/86 ongebruikt, cat. € 135,00 voor € 55,00

nr. 84/86 gestempeld, cat. € 70,00 voor € 21,00

nr. 84/86 met welwillendheidstempel, cat. € 7,00 voor € 2,50

1927 driegaats roltanding.
 leverbaar uit voorraad

nr. R32 postfris,  

cat. € 11.000,00 voor € 8.950,00

De winkel is 
ook op zaterdag open
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48 Assortiment
JAARPRODUCTEN 2022 BESTELNR PRIJS
Jaarboek Nederlandse postzegels 2200JBPA € 115,95
Jaarboek Nederlandse postzegels exclusief postzegels 2200JBPB € 31,95
Jaarboek Nederlandse postzegels Engels 2200JBPC € 115,95
Jaarcollectie Nederlandse postzegels 2200JCS € 99,04
Jaarcollectie Nederlandse postzegelvellen 2200JCV € 75,20
NVPH catalogus 2023 820061 € 21,90

POSTZEGELS 2022 BESTELNR PRIJS
Decemberzegels 2022 Z 421161 € 18,20
Dag van de Postzegel 2022 421061 € 9,60
Kinderpostzegels 420960 € 7,20
NL crypto stamp (aangetekend tarief) 420862 € 9,05
Duo-verpakking NL crypto stamp en 
Oostenrijkse Crypto 4.0 420862.BU € 39,90
<<Vergeet-mij-nietje>> – Internationaal 420861 € 9,30
Typisch Nederlands – voetbal 420762 € 5,76
Beleef de natuur – Leuvenumse bossen Z 420761 € 9,60
250 jaar Koning Willem I – Internationaal 420662 € 9,30
Beleef de natuur – Sint-Pietersberg Z 420661 € 9,60
Het Vrouwtje van Stavoren – Internationaal 420562 € 9,30
Typisch Nederlands – zeilen 420561 € 5,76
Typisch Nederlands – wielrennen 420461 € 5,76
Typisch Nederlands – hockey 420361 € 5,76
200 jaar Mauritshuis 420262 € 5,76
Beleef de natuur – Nieuwkoopse Plassen Z 420261 € 9,60
Typisch Nederlands – schaatsen 420163 € 5,76
Beleef de natuur – Fort Ellewoutsdijk Z 420162 € 9,60
Delftse tulpenvazen 420161 € 5,76

POSTZEGELS 2021 BESTELNR PRIJS
Dag van de postzegel 2021 411061 € 9,60
Beleef de natuur – Landgoed Haarzuilen Z 410761 € 9,60
Innovatief Nederland 410762 € 9,60
Praat met de hand – Internationaal 410861 € 9,30
Nederlandse paardenrassen 410862 € 9,60
Beleef de natuur – Duin en Kruidberg Z 410662 € 9,60
Typisch Nederlands – rijtjeshuizen 410661 € 5,76
Koningin Máxima 50 jaar 410462 € 4,80
Typisch Nederlands – woonboten 410461 € 5,76
Beleef de natuur – Dwingelderveld Z 410161 € 9,60
Beleef de natuur – De Onlanden Z 410261 € 9,60
Typisch Nederlands – stolpboerderijen 410162 € 5,76
Typisch Nederlands – grachtenpanden 410362 € 5,76
Duurzaamheid 410361 € 5,76

GESTEMPELDE POSTZEGELVELLEN 2022 BESTELNR PRIJS
Decemberzegels 2022 Z 421161Y € 18,20
Dag van de Postzegel 2022 421061Y € 9,60
Kinderpostzegels 420960Y € 7,20
<<Vergeet-mij-nietje>> – Internationaal 420861Y € 9,30
Typisch Nederlands – voetbal 420762Y € 5,76
Beleef de natuur – Leuvenumse bossen Z 420761Y € 9,60
250 jaar Koning Willem 1 – Internationaal 420662Y € 9,30
Beleef de natuur – Sint-Pietersberg Z 420661Y € 9,60
Het Vrouwtje van Stavoren – Internationaal 420562Y € 9,30
Typisch Nederlands – zeilen 420561Y € 5,76
Typisch Nederlands – wielrennen 420461Y € 5,76
Typisch Nederlands – hockey 420361Y € 5,76
200 jaar Mauritshuis 420262Y € 5,76
Beleef de natuur – Nieuwkoopse Plassen Z 420261Y € 9,60
Typisch Nederlands – schaatsen 420163Y € 5,76
Beleef de natuur – Fort Ellewoutsdijk Z 420162Y € 9,60
Delftse tulpenvazen 420161Y € 5,76
Koning Willem-Alexander 2022 Nederland 1 Z 820045Y € 9,60
Koning Willem-Alexander 2022 Nederland 2 Z 820046Y € 9,60
Koning Willem-Alexander 2022 Internationaal Z 820047Y € 7,75
Set van 3 gestanste postzegels koning 
Willem-Alexander 2022 Z 820048Y € 4,43

GESTEMPELDE POSTZEGELVELLEN 2021 BESTELNR PRIJS
Decemberzegels 2021 Z 411261Y € 18,20
Dag van de postzegel 2021 411061Y € 9,60
Kinderpostzegels 2021 410960Y € 7,20
Beleef de natuur – Landgoed Haarzuilen Z 410761Y € 9,60
Innovatief Nederland 410762Y € 9,60
Praat met de hand – Internationaal 410861Y € 9,30
Nederlandse paardenrassen 410862Y € 9,60
Beleef de natuur – Duin en Kruidberg Z 410662Y € 9,60
Typisch Nederlands – rijtjeshuizen 410661Y € 5,76
Bedreigde bijen – Internationaal Z 410561Y € 9,30

Typisch Nederlands – woonboten 410461Y € 5,76
Beleef de natuur – Dwingelderveld Z 410161Y € 9,60
Typisch Nederlands – stolpboerderijen 410162Y € 5,76
Typisch Nederlands – houten huizen 410262Y € 5,76
Typisch Nederlands – grachtenpanden 410362Y € 5,76
Duurzaamheid 410361Y € 5,76
Koning Willem-Alexander 2021 Nederland 1 Z 810057Y € 9,60
Koning Willem-Alexander 2021 Nederland 2 Z 810058Y € 9,60
Koning Willem-Alexander 2021 Internationaal Z 810059Y € 7,75
Set van 3 gestanste postzegels koning 
Willem-Alexander 2021 Z 810034 € 4,43

POSTZEGELMAPJES 2022 BESTELNR PRIJS
nr. 661 Decemberzegels 421180 € 10,15
nr. 660 Dag van de Postzegel 2022 421080 € 4,89
nr. 659 Kinderpostzegels 420980 € 8,25
nr. 658 <<Vergeet-mij-nietje>> – Internationaal 420880 € 10,35
nr. 656 Typisch Nederlands – voetbal 420782 € 4,89
nr. 655a Beleef de natuur – Leuvenumse bossen 420780 € 6,81
nr. 655b Beleef de natuur – Leuvenumse bossen 420781 € 4,89
nr. 654 250 jaar Koning Willem I – Internationaal 420682 € 5,70
nr. 653a Beleef de natuur – Sint-Pietersberg 420680 € 6,81
nr. 653b Beleef de natuur – Sint-Pietersberg 420681 € 4,89
nr. 652 Het Vrouwtje van Stavoren – Internationaal 420581 € 7,25
nr. 652 Het Vrouwtje van Stavoren – Internationaal + A109 420580 € 4,89
nr. 650 Typisch Nederlands – wielrennen 420480 € 4,89
nr. 649 Delftse tulpenvazen 420183 € 6,81
nr. 648 Typisch Nederlands – hockey 420380 € 4,89
nr. 647 200 jaar Mauritshuis 420282 € 6,81
nr. 646a Beleef de natuur – Nieuwkoopse Plassen 420280 € 6,81
nr. 646b Beleef de natuur – Nieuwkoopse Plassen 420281 € 4,89
nr. 645 Typisch Nederlands – schaatsen 420182 € 4,89
nr. 644a Beleef de natuur – Fort Ellewoutsdijk 420180 € 6,81
nr. 644b Beleef de natuur – Fort Ellewoutsdijk 420181 € 4,89

POSTZEGELMAPJES 2021 BESTELNR PRIJS
nr. 643 Decemberzegels 411081 € 10,15
nr. 642 Dag van de postzegel 411080 € 4,89
nr. 640a Nederlandse paardenrassen 410881 € 6,81
nr. 640b Nederlandse paardenrassen 410882 € 4,89
nr. 639 Praat met de hand – Internationaal 410880 € 10,35
nr. 639 Praat met de hand – Internationaal+A126 410782 € 6,81
nr 638b Innovatief Nederland 410783 € 4,89
nr. 637a Beleef de natuur – Landgoed Haarzuilen 410780 € 6,81
nr. 637b Beleef de natuur – Landgoed Haarzuilen 410781 € 4,89
nr. 636a Beleef de natuur – Duin en Kruidberg 410680 € 6,81
nr. 636b Beleef de natuur – Duin en Kruidberg 410681 € 4,89
nr. 635 Typisch Nederlands – rijtjeshuizen 410682 € 4,89
nr. 634 Koningin Máxima 50 jaar 410481 € 5,58
nr. 633 Bedreigde bijen – Internationaal 410580 € 7,25
nr. 632 Typisch Nederlands – woonboten 410480 € 4,89
nr. 631 Typisch Nederlands – grachtenpanden 410380 € 4,89
nr. 630 Duurzaamheid 410381 € 4,89
nr. 629 Typisch Nederlands – houten huizen 410282 € 4,89
nr. 628a Beleef de natuur – De Onlanden 410280 € 6,81
nr. 628b Beleef de natuur – De Onlanden 410281 € 4,89
nr. 627 Typisch Nederlands – stolpboerderijen 410182 € 4,89
nr. 626a Beleef de natuur – Dwingelderveld 410180 € 6,81
nr. 626b Beleef de natuur – Dwingelderveld 410181 € 4,89

PRESTIGEBOEKJES 2022 BESTELNR PRIJS
nr. 103 Dag van de Postzegel 2022 421011 € 12,45
nr. 102 Typisch Nederlands – sporten 420711 € 12,45
nr. 101 250 jaar Koning Willem I 420611 € 12,45
nr. 99 Delftse tulpenvazen 420111 € 12,45
nr. 98 200 jaar Mauritshuis 420211 € 12,45

PRESTIGEBOEKJES 2021 BESTELNR PRIJS
nr. 97 Dag van de postzegel 2021 411011 € 12,45
nr. 96 Nederlandse paardenrassen 410811 € 12,45
nr. 95 Innovatief Nederland 410711 € 12,45
nr. 94 Typisch Nederlands – woningtypen en gevels 410611 € 12,45
nr. 92 Duurzaamheid 410311 € 12,45

EERSTEDAGENVELOPPEN 2022 BESTELNR PRIJS
nr. 853a Decemberzegels 421150 € 9,79
nr. 853b Decemberzegels 421151 € 7,58
nr. 852 Dag van de Postzegel 2022 421050 € 5,43
nr. 851 Kinderpostzegels 420950 € 12,03
nr. 850 <<Vergeet-mij-nietje>> – Internationaal 420850 € 14,15
nr. 848 Typisch Nederlands – voetbal 420752 € 3,62

Z = Zelfklevend

Producten van 2021 zijn na 15 december niet meer verkrijgbaar.
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nr. 847a Beleef de natuur – Leuvenumse bossen 420750 € 9,03
nr. 847b Beleef de natuur – Leuvenumse bossen 720751 € 9,03
nr. 846 250 jaar Koning Willem I – Internationaal 420652 € 8,84
nr. 845a Beleef de natuur – Sint-Pietersberg 420650 € 9,03
nr. 845b Beleef de natuur – Sint-Pietersberg 420651 € 9,03
nr. 844 Het Vrouwtje van Stavoren 420551 € 6,90
nr. 843 Typisch Nederlands – zeilen 420550 € 3,62
nr. 842 Typisch Nederlands – wielrennen 420450 € 3,62
nr. 841 Delftse tulpenvazen 420153 € 10,25
nr. 840 Typisch Nederlands – hockey 420350 € 3,62
nr. 838a Beleef de natuur – Nieuwkoopse Plassen 420250 € 9,03
nr. 838b Beleef de natuur – Nieuwkoopse Plassen 420251 € 9,03
nr. 837 Typisch Nederlands – schaatsen 420152 € 3,62
nr. 836a Beleef de natuur – Fort Ellewoutsdijk 420150 € 9,03
nr. 836b Beleef de natuur – Fort Ellewoutsdijk 420151 € 9,03

BEURSPOSTZEGEL 2021 BESTELNR PRIJS
nr. 7 Eindejaarsbeurs 2021 411263 € 2,88
nr. 6 Eindejaarsbeurs 2021 411264 € 2,88
nr. 5 Hertogpost 2021 411262 € 2,88
nr. 4 Hertogpost 2021 411162 € 2,88
nr. 3 Hertogpost 2021 411161 € 2,88

BEURSPOSTZEGEL 2022 BESTELNR PRIJS
nr. 2 Postex 2022 820054 € 2,88
nr. 1 Postex 2022 820053 € 2,88

BASISASSORTIMENT Z BESTELNR PRIJS
Koning Willem-Alexander 2022 Nederland 1 820045 € 9,60
Koning Willem-Alexander 2022 Nederland 2 820046 € 9,60
Koning Willem-Alexander 2022 Internationaal 820047 € 7,75
Set van 3 gestanste postzegels koning 
Willem-Alexander 2022 820048 € 4,43
Koning Willem-Alexander 2021 Nederland 2 810058 € 9,60
Koning Willem-Alexander 2021 Internationaal 810059 € 7,75
Set van 3 gestanste postzegels koning 
Willem-Alexander 2021 810033 € 4,43
Liefde (postzegelvel van 10) 351162 € 9,60
Geboorte (postzegelvel van 50) 350364 € 48,00
Rouwzegel Nederland 1 (postzegelvel van 50) 306604 € 48,00
Rouwzegel Nederland 2 (postzegelvel van 50) 406602 € 96,00
Nederland 1 Iconen (postzegelvel van 10) 346701 € 9,60
Nederland 1 Iconen Internationaal (postzegelvel van 5) 346703 € 7,75
Nederland 1 Iconen Internationaal (postzegelvel van 50) 346702 € 77,50
Zakenpostzegels waarde 1 op vel (postzegelvel van 50) 360361 € 48,00
Zakenpostzegels waarde 2 op rol (100 stuks) 344302 € 192,00
Zakenpostzegels waarde 1 op rol (200 stuks) 344301 € 192,00
XL-zegel 400163 € 4,50

BIJPLAKZEGELS BESTELNR PRIJS
Bijplakzegel 10 x 0,05 Offset 254001 € 0,50
Bijplakzegel 10 x 0,03 Offset 274001 € 0,30
Bijplakzegel 10 x 0,02 Diepdruk 234002 € 0,20

PERSOONLIJKE PRODUCTEN – SERIES BESTELNR PRIJS
Kijk op Nederland – Limburg 820042 € 4,80
Kijk op Nederland – Noord-Brabant 820041 € 4,80
Kijk op Nederland – Zeeland 820040 € 4,80
Kijk op Nederland – Utrecht 820039 € 4,80
Kijk op Nederland – Noord Holland 820038 € 4,80
Kijk op Nederland – Zuid Holland 820037 € 4,80
Kijk op Nederland – Gelderland 820036 € 4,80
Kijk op Nederland – Flevoland 820035 € 4,80
Kijk op Nederland – Overijssel 820034 € 4,80
Kijk op Nederland – Drenthe 820033 € 4,80
Kijk op Nederland – Friesland 820032 € 4,80
Kijk op Nederland – Groningen 820031 € 4,80
Nederlandse onderwaterwereld – planten in de Veenplas 810072 € 4,80
Nederlandse onderwaterwereld – vissen in de Veenplas 810071 € 4,80
Nederlandse onderwaterwereld – planten in 
het Zoetwatermeer 810070 € 4,80
Nederlandse onderwaterwereld – vissen in 
het Zoetwatermeer 810069 € 4,80
Nederlandse onderwaterwereld – ongewervelden in 
de Oosterschelde 810068 € 4,80
Nederlandse onderwaterwereld – vissen in 
de Oosterschelde 810067 € 4,80
Nederlandse onderwaterwereld – ongewervelden in 
de Noordzee 810066 € 4,80
Nederlandse onderwaterwereld – vissen in de Noordzee 810065 € 4,80
Historisch Nederland – Limburg 810032 € 3,00

Historisch Nederland – Noord-Brabant 810031 € 3,00
Historisch Nederland – Zeeland 810030 € 3,00
Historisch Nederland – Utrecht 810029 € 3,00
Historisch Nederland – Zuid-Holland 810028 € 3,00
Historisch Nederland – Noord-Holland 810027 € 3,00
Historisch Nederland – Gelderland 810026 € 3,00
Historisch Nederland – Flevoland 810025 € 3,00
Historisch Nederland – Overijssel 810024 € 3,00
Historisch Nederland – Drenthe 810023 € 3,00
Historisch Nederland – Friesland 810022 € 3,00
Historisch Nederland – Groningen 810021 € 3,00
Anton Pieck – Automobiel 800069 € 3,00
Anton Pieck – Stoomtram 800068 € 3,00
Anton Pieck – Verlocipede 800067 € 3,00
Anton Pieck – De Apotheker 800066 € 3,00
Anton Pieck – De Fotograaf 800065 € 3,00
Anton Pieck – Spelen zoals toen 800063 € 3,00
Anton Pieck – Moeder & Kind 800062 € 3,00
Treinen & Trajecten – Rigi-bahnen – Internationaal 790064 € 7,75
Treinen & Trajecten – Glacier Express – Internationaal 790063 € 7,75
Treinen & Trajecten – Thalys – Internationaal 790062 € 7,75
Treinen & Trajecten – Bloutrain – Internationaal 790061 € 7,75
Treinen & Trajecten – Trans-Siberië Express – Internationaal 790060 € 7,75
Treinen & Trajecten – Panama Railroad – Internationaal 790059 € 7,75
Treinen & Trajecten – Semmeringbahn – Internationaal 790058 € 7,75
Treinen & Trajecten – Indian Pacific – Internationaal 790057 € 7,75
Treinen & Trajecten – The Canadian – Internationaal 790056 € 7,75
Treinen & Trajecten – Himalaya Express – Internationaal 790055 € 7,75
De Fabeltjeskrant – Myra en Martha Hamster 782571 € 6,90
De Fabeltjeskrant – Melis Das 782568 € 6,90
De Fabeltjeskrant – Meneer de Raaf 782567 € 6,90
De Fabeltjeskrant – Woefdram 782569 € 6,90

PERSOONLIJKE PRODUCTEN – LOSSE POSTZEGELVELLEN BESTELNR PRIJS
jaar van de tijger / konijn – Internationaal 780032 € 3,10
Snaarinstrumenten 820060 € 9,60
Juliana der Nederlanden 1909-2004 820059 € 9,60
Werelddierendag – Internationaal 820057 € 7,75
Paleis Het Loo 820058 € 9,60
Posttreinen 820049 € 4,80
Digi Art 810060 € 4,80

GOUDEN POSTZEGELS BESTELNR PRIJS
Gouden NL crypto stamp (aangetekend tarief) 420865 € 500,00
Geboorte van Nederland – Plakaat van Verlatinghe 820022 € 50,00
Geboorte van Nederland – Eerste Vrije Statenvergadering 820021 € 50,00
Geboorte van Nederland – Het Wilhelmus 820020 € 50,00
Geboorte van Nederland – Inname van Den Briel 820019 € 50,00
150 jaar Piet Mondriaan 820044 € 50,00
Prins Maurits van Oranje 810049 € 50,00
Johan van Oldenbarnevelt 810048 € 50,00
Slot Loevestein 810047 € 50,00
Hugo de Groot 810046 € 50,00

ZILVEREN POSTZEGELS BESTELNR PRIJS
Nederlandse treinen – NS 4233 Koploper 820026 € 25,00
Nederlandse treinen – NS 386 Hondekop 820025 € 25,00
Nederlandse treinen – NS 2530 Bisschop 820024 € 25,00
Nederlandse treinen – No. 3737 Jumbo 820023 € 25,00
Kasteel de Haar 810061 € 25,00
De honingbij 810044 € 25,00
Anton Pieck 810020 € 25,00

POSTSETS BESTELNR PRIJS
Beleef de natuur – Leuvenumse bossen 820018 € 4,95
Beleef de natuur – Sint-Pietersberg 820017 € 4,95
Beleef de natuur – Nieuwkoopse Plassen 820016 € 4,95
Beleef de natuur – Fort Ellewoutsdijk 820015 € 4,95
Beleef de natuur – Landgoed Haarzuilens 810018 € 4,95

OVERIG BESTELNR PRIJS
Postzegelboekje Een bloemengroet 820062 € 11,95
Bewaarboek Nederlandse onderwaterwereld 820051 € 22,95
Speciale map Hugo de Groot 810042 € 9,95
Bewaarmap Multilaterale Europa 2022 – Mythen & Sagen 820052 € 23,95
Bewaarmap Multilaterale Bedreigde dieren 2021 810051 € 22,95
9 zwarte insteekkaarten Jaarcollectie 
Ned. Postzegels 2022 800070 € 2,95
9 zwarte insteekkaarten Jaarcollectie 
Ned. Postzegelvellen 2022 800071 € 2,95

Z = Zelfklevend

Producten van 2021 zijn na 15 december niet meer verkrijgbaar.
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Om de korting te ontvangen, bestelt u via onze website www.collectwereld.nl - vergeet niet de code 'HERFST'  
in te voeren in het vakje 'campagne code' onder uw adresgegevens op de laatste pagina. Als u telefonisch bestelt,  

geef dan ook de kortingscode 'HERFST' door. Deze aanbiedingen zijn geldig t/m 15 december 2022.

Watermerkzoeker  
SHERLOCK

Met de watermerkzoeker SHERLOCK maakt u elk verborgen detail van uw 
postzegels zichtbaar, of het daarbij nu gaat om watermerken, onregelmatig-
heden in het papier, kwaliteitsgebreken of reparaties. Het gebruik is eenvou-
dig: Postzegels eronder leggen, licht inschakelen en al meteen ziet u de gehei-
men van uw zegel tot in het kleinste detail - helemaal zonder chemicaliën en 
zonder gevaar voor uw zegels. Het bijzondere van deze watermerkzoeker: de 
verschillende lichtkleuren (wit, rood, groen, blauw) die u voor het verlichten 
van de zegel kunt kiezen en waarvan u bovendien de helderheid variabel kunt 
regelen. Door dit brede kleuren helderheidsspectrum kunt u ook moeilijk te 
onderscheiden watermerken zichtbaar maken. De watermerkzoeker SHER-
LOCK: Een handzaam, compact apparaat met het technische raffinement 
van een professioneel apparaat. Geschikt voor zegels tot 50 x 45 mm. Bat-
terijvoeding (4x 1,5V AA batterij, NIET meegeleverd). Met extra versterkte 
kunststofbehuizing. Buitenformaat: 93 x 130 x 150 mm. 

Insteekboek A4 32/64  zwarte bladzijden
Een kwaliteitsproduct van Leuchtturm. Een luxe insteekboek voor een 
bodemprijs. Echt leer. Ruik het en u weet het! Afmeting A4. Aantal zwarte 
bladzijden 64. Glasheldere stroken en tussenbladen.
 Prijs per stuk 1 stuk 5 stuks
Nr. 29036 Rood 34,00    € 3200 32,00    € 2500

Nr. 367046 Blauw 34,00    € 3200 32,00    € 2500

Nr. 367047 Zwart 34,00    € 3200 32,00     € 2500

Ons populaire insteek-
boek is nu beschikbaar 

in nieuwe kleuren

Archiefbox LOGIK  
Plaats voor: plm. 700 kaarten, 450 brieven, 500 insteekkaarten, 
700 kaartenbakkaarten etc. 

Nr. PT6ST A6 
14,8 x 10,5 cm  
met 3 heldere 
stroken

€ 1695

19,10

100 insteekkaarten 
Insteekkaart van Leuchtturm met vijf transparante 
stroken en transparante folie.

Nr. PT5ST A5 
14,8 x 21,0 cm  
met 5 heldere 
stroken

€ 2995

34,00
Nr. 347923 C6 

170 x 120 mm
€ 2595

27,95
Nr. 345677 A5 

220 x 168 mm
€ 2395

29,95

Voor A5Voor A6

A5 -formaatA6-formaat

Accessoires angebote

Nr. 29036

Vanaf 5  
prijs per stuk 

€  3200

normale prijs 34,00

Nr. 354597

Prijs 
slechts

€  19995

normale prijs 219,95
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2022 PostNL Collect Lezersvoordeel!
Snel online reserveren via: 

  Bestellen met de online kortingscodes = direct interessant voordeel !
  www.edelcollecties.nl
  info@edelcollecties.com

Verzilver uw online kortingcode(s) snel: www.edelcollecties.nl
Onder het kopje ‘actuele PostNL Collect aanbiedingen’  vindt u de acties terug en kunt u gaan reserveren met korting.

Doe het snel, want op = op! Veel plezier met uw aankoop!

Deze officiële postzegels kunnen alleen in het land van uitgifte en niet in ons land worden gebruikt voor postverzending. Deze speciale postzegels worden daarom juist gekocht door 
liefhebbers van het onderwerp op de postzegels. Bestel deze postzegels niet wanneer u ze enkel voor postverzending in ons land wilt gebruiken.

Het Officiële Postzegelvel

“In Loving Memory Her Majesty 
Queen Elizabeth II 1926-2022”

Hup Holland Hup! Nederland naar het WK Voetbal 2022!

Reserveer hier het Officiële Internationale 
“Nederland WK Voetbal 2022” Postzegelvel

Ook bekend van

Uitgifteprijs: € 8,- 
(vanwege de grote vraag uit binnen- en buitenland één postzegelvel per klant)

Tijdelijk met de online kortingscode: ORANJE2022 
van € 8,50 voor slechts € 6,50 !

Reserveer op tijd i.v.m. extreem grote vraag • Actie geldig zo lang de voorraad strekt, op = op • Online reserveren: www.edelcollecties.nl

Primeur: 
Het allereerste 

postzegelvel vanwege het overlijden van 
The Queen 

uitgegeven.

Het Officiële “Koning Willem I” Postzegelvel
t.g.v. de Nationale Viering van de 250e Geboortedag 
van Nederlands Eerste Koning!

Tijdelijk met de online kortingscode: WIL2022 
van € 10,50 voor slechts € 7,50 !

Leve de Natuur: Herfst in Nederland 2022

Reserveer hier het Officiële “Herfst Vogels 
van Nederland” Postzegelvel

Tijdelijk met de online kortingscode: HERFST2022 
van € 9,50 voor slechts € 7,50 !



2022 PostNL Collect Lezersvoordeel!
Snel online reserveren via: 

  Bestellen met de online kortingscodes = direct interessant voordeel !
  www.edelcollecties.nl
  info@edelcollecties.com

Verzilver uw online kortingcode(s) snel: www.edelcollecties.nl
Onder het kopje ‘actuele PostNL Collect aanbiedingen’  vindt u de acties terug en kunt u gaan reserveren met korting.

Doe het snel, want op = op! Veel plezier met uw aankoop!

Deze officiële postzegels kunnen alleen in het land van uitgifte en niet in ons land worden gebruikt voor postverzending. Deze speciale postzegels worden daarom juist gekocht door 
liefhebbers van het onderwerp op de postzegels. Bestel deze postzegels niet wanneer u ze enkel voor postverzending in ons land wilt gebruiken.

Het Officiële Postzegelvel

“In Loving Memory Her Majesty 
Queen Elizabeth II 1926-2022”

Hup Holland Hup! Nederland naar het WK Voetbal 2022!

Reserveer hier het Officiële Internationale 
“Nederland WK Voetbal 2022” Postzegelvel

Ook bekend van

Uitgifteprijs: € 8,- 
(vanwege de grote vraag uit binnen- en buitenland één postzegelvel per klant)

Tijdelijk met de online kortingscode: ORANJE2022 
van € 8,50 voor slechts € 6,50 !

Reserveer op tijd i.v.m. extreem grote vraag • Actie geldig zo lang de voorraad strekt, op = op • Online reserveren: www.edelcollecties.nl

Primeur: 
Het allereerste 

postzegelvel vanwege het overlijden van 
The Queen 

uitgegeven.

Het Officiële “Koning Willem I” Postzegelvel
t.g.v. de Nationale Viering van de 250e Geboortedag 
van Nederlands Eerste Koning!

Tijdelijk met de online kortingscode: WIL2022 
van € 10,50 voor slechts € 7,50 !

Leve de Natuur: Herfst in Nederland 2022

Reserveer hier het Officiële “Herfst Vogels 
van Nederland” Postzegelvel

Tijdelijk met de online kortingscode: HERFST2022 
van € 9,50 voor slechts € 7,50 !



Collect is een uitgave van Koninklijke PostNL BV

Redactie Collect
Postbus 30250, 2500 GG Den Haag

Adreswijzigingen en correspondentie
PostNL Collect Club, Postbus 99170, 4800 NA Breda
Telefoon: 088 868 99 00, collectclub@postnl.nl

Uitgever
Koninklijke PostNL BV

Aan dit nummer werkten mee
Tekst: Overeijnder Van den Dool communicatie, Rotterdam
Vormgeving: Vormgoed, Gouda
Druk: EMP grafimedia, Vught

De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten van de 
illustraties volgens de wettelijke bepalingen te regelen. Wie meent 
nog zekere rechten te doen gelden, wordt verzocht zich tot de 
uitgever te wenden.

Geldigheid
Aanbiedingen in Collect 113 blijven geldig tot de volgende Collect 
verschijnt, tenzij anders vermeld. Echter: op=op. Reageer dus snel 
op onze aanbiedingen. Alle genoemde prijzen en gegevens zijn 
onder voorbehoud van zet- en drukfouten en tariefswijzigingen.

Colofon

Reis door de tijd
Dag van de Postzegel  

Het postzegelvel ter gelegenheid van de Dag van de Postzegel (zie pagina 4-5) is de nieuwste 

 aanwinst in de relatief jonge traditie van speciale uitgiften op deze internationale feestdag van  

de filatelie die elk jaar in oktober wordt gevierd. 

Terwijl België al in 1937 uitkwam met een eerste ‘Dag van de’-postzegel, 
moesten we in Nederland daarop wachten tot 1943. In Collect 105 
besteedden we aandacht aan dit debuut. Vervolgens bleef het een 
halve eeuw stil voordat in 1993 de volgende uitgifte verscheen: een  
vrij ontwerp van Ron van Roon (1953) waarin het begrip ‘verzamelen’ 
is verbeeld. 

Vanaf 2009 kreeg de Dag van de Postzegel een vaste plek in  
het uitgifteprogramma. De eerste edities waren nog brave terug-
blikken, zoals die van 2009 op de tien gulden-postzegel van 1899  
met Koningin Wilhelmina. Met Ingmar Birza (1972-2019) als vaste 
ontwerper werden de postzegels vanaf 2012 steeds avontuurlijker.  
Hij transformeerde beroemde oude postzegels op creatieve wijze naar 
de nieuwe tijd. Zijn eerbetoon aan de luchtpostzegels van  
Chris Lebeau uit 1921 (2019) is hiervan een markante exponent.

In 2020 trad Sandra Smulders (1974) in Birza’s voetsporen met  
haar vindingrijke interpretaties van de cijferzegels uit 1876 (2020), 
Wapenzegels uit 1869 (2021) en De Ruyter-postzegels uit 1907 (2022). 


