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ontdek de wereld van de postzegel

De strandbal van zoon Art 
Postzegelvel Duurzaamheid Spotlights op  

natuurgebieden
Nieuwe reeks Beleef de natuur

Ode aan Nederlandse bouwstijl 
Typisch Nederlands: woningtypen en gevels

Gratis 
postset 
Dwingelder-
veld   
bij uw bestelling
vanaf € 15,-

Gratis 
zilveren  
postzegel  
Anton Pieck    
bij uw bestelling
vanaf € 75,-



Prachtige 
cadeaus
Speciaal voor Collect-lezers

Gratis postset Dwingelderveld
bij uw bestelling vanaf € 15,-*

Gratis zilveren postzegel 
Anton Pieck
bij uw bestelling vanaf € 75,-*

Voor de serie Beleef de Natuur ontwierp illustrator Michelle 
Dujardin een sfeervolle postset van het uitgestrekte Nationaal 
Park Dwingelderveld. U ontvangt een ongestempeld postzegelvel 
en 3 unieke kaarten cadeau bij uw bestelling vanaf € 15,- uit deze 
Collect. De set is ook los verkrijgbaar à € 4,95 (bestelnummer:  
zie pagina 34).

Het portret en de handtekening van Anton Pieck (1895-1987) sieren 
een prachtige zilveren postzegel die aan deze beroemde kunstenaar  
is gewijd. De door Yvonne Warmerdam ontworpen postzegel is 
verpakt in een luxe passe-partoutomslag met nostalgische Anton 
Pieck-illustraties. De postzegel is ook los verkrijgbaar à € 25,-  
(bestelnummer: zie pag. 34).
 

Let op: actie loopt tot uiterlijk 4 mei 2021

op=op

Profiteer nu van deze cadeaus en bestel snel!
*Uit Collect 106 kunt u online, telefonisch of schriftelijk bestellen. 
Bij uw bestelling vanaf € 15,- ontvangt u de postset Dwingelerveld 
cadeau. Als u uiterlijk 4 mei voor € 75,- of meer bestelt, krijgt u ook 
de zilveren postzegel Anton Pieck geheel gratis thuisgestuurd. U 
ontvangt deze cadeaus alleen bij uw eerste bestelling uit Collect 
106. Actievoorwaarden op postnl.nl.



Volgende keer in Collect* o.a.:
Typisch Nederlands - woonboten en rijtjeshuizen, Bedreigde bijen, 
Koningin Máxima 50 jaar en Beleef de Natuur - Duin en Kruidberg
*Collect 107 verschijnt in de week van 15 juni.
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Post, daar word 
je warm van
In deze coronatijd verlangen we nog 
meer dan anders naar warmte en 
contact. Dat kwam bijvoorbeeld  
tot uiting in de enorme hausse aan 
wenskaarten die we in december naar 
elkaar verstuurden. Zo'n lief kaartje met 
een mooie postzegel erop heeft een 
extra gevoelswaarde die een berichtje 
op sociale media niet kan geven. 

Het nieuwe postzegeljaar ging in januari 
van start met 2 nieuwe themareeksen van 
populaire langlopende series. In Beleef de 
natuur zoomen we de komende 3 jaar in op 
de natuurgebieden in ons land. De complete 
reeks geeft een prachtig beeld van de rijke 
natuur in ons land. Typisch Nederlands richt de 
schijnwerpers dit jaar op karakteristiek Nederlandse  
woningtypen en gevels.

Januari stond ook in het teken van duurzaamheid. Nederland  
was toen gastheer van de internationale klimaattop. Bij PostNL 
bezorgen we al jaren zo groen mogelijk. Onze organisatie staat 
wereldwijd zelfs in de top 3 van duurzaamste logistieke bedrijven. 
Die groene ambities komen meesterlijk tot uiting in het postzegelvel 
Duurzaamheid van ontwerpers Reynoud Homan en Martijn de 
Wilde (zie pag. 8-9). De postzegels tonen een kwetsbare aardbol 
die van generatie op generatie wordt doorgegeven. 

En wat betreft corona: alles wijst erop dat we er nog niet vanaf zijn. 
Wellicht gebruikt u de lange dagen binnen om uw verzameling bij 
te werken en aan te vullen. Kunt u daarbij wel wat inspiratie 
gebruiken? Dan brengt deze nieuwe Collect u vast op ideeën!

Ik wens u veel inspiratie en leesplezier toe. En intussen: let op uw 
gezondheid en veiligheid. Én op die van anderen.

Stephan van den Eijnden
Directeur Commercie Mail Nederland

3Inhoud



Beleef de natuur zoomt in op natuurgebieden

Natuur maakt gelukkig
“De beroemde Engelse bioloog en televisiemaker David Attenborough zei ooit, vrij vertaald: 

'Mensen houden alleen van dingen die ze zelf goed kennen en beleven.” En dat is ook precies wat 

Wieger van Beek hoopt te bereiken met de nieuwe reeks postzegels in de serie Beleef de natuur 

2021-2023: mensen de natuur laten ontdekken en beleven, zodat ze ervan gaan houden.

Blij van leuk vogeltje of plantje
Wieger van Beek (1963) is communicatie-
adviseur merkmanagement bij Natuur-
monumenten. Al sinds zijn jeugd is hij verzot 
op de natuur. “De natuur heeft mij enorm 
veel gebracht, vooral geluk en kwaliteit van 
leven”, stelt hij. “Zometeen ga ik weer een 
paar uur wandelen in het bos hierachter.  
Dat helpt me mijn hoofd op te ruimen en 
dingen te relativeren. Ik ben dan ook blij dat 
ook veel andere mensen de natuur in deze 
coronatijd hebben herontdekt. Zij hebben 
ervaren hoe gelukkig je kunt worden van  
het kijken naar een leuk vogeltje of plantje.”

‘Leuk om te zien en te beleven’
De serie Beleef de natuur loopt sinds 2018. 
Vanaf het begin is Wieger van Beek namens 
Natuurmonumenten nauw betrokken bij de 
selectie van onderwerpen en afbeeldingen 
op de postzegelvellen. Ook op de nieuwe 
reeks heeft hij zijn stempel gedrukt. “Voor 
de nieuwe reeks is gekozen voor natuurge-
bieden die typerend zijn voor de diversiteit 
van de natuur in Nederland en over het 
landschap en de geschiedenis van de regio. 
Daarbij hebben ontwerper Frank Janse, 
beeldredacteur Stefan Claessens en ik 
doelbewust gezocht naar aansprekende 
landschappen, planten en dieren die leuk 
zijn om te zien en te beleven.”

Bij het bekijken van 
de postzegels beleef 
je de natuur echt, 
waardoor je van zo'n 
gebied gaat houden.”

4 4 januari en 22 februari 2021



Voor de 4 uitgiften in 2021 selecteerde het 
drietal bijzondere natuurgebieden die elk 
hun eigen unieke verhaal vertellen. In het 
eerste kwartaal brengt PostNL 2 postzegel-
vellen uit: het Dwingelderveld in Drenthe en 
De Onlanden in Groningen. 

Stilste plek van Nederland
Het eeuwenoude Dwingelderveld is een  
van de grootste natte heidegebieden  
van West-Europa en volgens de Stichting 
Geluidshinder de stilste plek van Nederland. 
“Hier ervaar je nog echt de grote stille 
heide”, aldus Van Beek. “Denk je aan 
Drenthe, dan denk je aan dit gebied. Het 
heeft nog veel weg van zo'n romantische 
schoolplaat van vroeger, waarbij je zo 
heerlijk kon wegdromen.”

Hoogste kwaliteit van leven
De Onlanden vlakbij de stad Groningen is 
een nieuw natuurgebied met moeras-
bossen, landerijen en waterpartijen. Veel 
landbouwgebied is daar omgezet naar de 
oude situatie zoals het eeuwenlang was. 
“Het gebied dient ook als waterberging voor 
Groningen. De laatste jaren vallen er steeds 
hardere regenbuien, waarvan het water snel 
moet worden afgevoerd om wateroverlast 
te voorkomen. Daarmee heeft de natuur  
er een belangrijke nieuwe functie bij 
gekregen.”

De Onlanden toont volgens Wieger van 
Beek overtuigend aan hoe belangrijk het  
is om natuur om je heen te hebben.  
“De woonwijk ernaast heeft de hoogste 
kwaliteit van leven in Nederland, blijkt uit 

onderzoek. Daaruit kun je wel opmaken 
hoeveel rust en natuur bijdragen aan ons 
geluksgevoel.”

Jóuw bos, jouw heide, jouw natuur...
De beleving van de natuurgebieden is door 
Frank Janse uitstekend gevangen op de 
vellen, aldus de communicatieadviseur.  
De postzegelvellen tonen niet alleen de 
flora en fauna in de natuurgebieden, maar 
nemen de kijker ook mee in de sfeer die je 
daar ervaart. En dat is precies de bedoeling. 
Van Beek: “Bij het bekijken van de 
postzegels beleef je de natuur echt, 
waardoor je van zo'n gebied gaat houden. 
En als, zeg, het Dwingelderveld jou dan ooit 
eens nodig heeft, help je graag mee om het 
te behouden. Het is tenslotte jóuw bos, 
jouw heide, jouw natuur...”

4 vellen met elk 
10 verschillende 
postzegels
Net als bij de voorgaande edities van 
Beleef de natuur tekent Frank Janse 
ook in de nieuwe reeks voor alle 
ontwerpen. In 2021 verschijnen er  
4 vellen met elk 10 verschillende 
postzegels: Dwingelderveld  
(4 januari), De Onlanden (22 februari), 
Duin en Kruidberg (14 juni) en 
Landgoed Haarzuilens (16 augustus).  
De postzegels tonen afbeeldingen  
van typerende planten en dieren  
in de betreffende natuurgebieden. 

Prijs per postzegelvel: € 9,60.  
De volledige 2021-reeks kost € 38,40, 
inclusief bewaarmap.

Kijk voor het bestelnummer op pagina 
20-21.

Technische gegevens 
40 x 30 mm
122 x 170 mm
normaal met fosforopdruk
zelfklevend 
offset
cyaan, magenta, geel en zwart
285.000 vellen
vel van 10 postzegels in 10 verschillende ontwerpen 
Frank Janse, Gouda
Buiten-Beeld, Natuurmonumenten
Koninklijke Joh. Enschedé B.V., Haarlem

Postzegelformaat
Velformaat

Papier
Gomming

Druktechniek
Drukkleuren

Oplage
Verschijningsvorm

Ontwerp 
Fotografie 

Drukkerij
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Ode aan de Nederlandse bouwstijl
Kun je Nederland ook herkennen aan zijn huizen? De nieuwe 5-delige reeks postzegelvellen in de 

serie Typisch Nederlands laat zien dat ons land door de eeuwen heen een echte Hollandse bouwstijl 

heeft voortgebracht. Stolpboerderijen, grachtenpanden en de charmante groene ‘Zaanse’ arbeiders-

huisjes zijn daar iconische voorbeelden van.

Nederlandse woningtypen en gevels
De nieuwe reeks bouwt voort op het 
basisontwerp dat grafisch ontwerper Edwin 
van Praet van het Amsterdamse ontwerp-
bureau Total Design eerder maakte voor de 
hele serie, gewijd aan typisch Nederlandse 
gebruiken, producten en gewoonten. Vorig 
jaar draaide alles om Hollandse gerechten, 
in 2021 staat de serie in het teken van 
kenmerkende Nederlandse woningtypen 
en gevels.

Uitvoerig onderzoek
Voor het ontwerp van de postzegelvellen 
deden Edwin van Praet en client manager 
Jeanett Visser eerst uitvoerig onderzoek 
naar herkenbare Hollandse bouwtradities. 
Daarbij maakten ze zich er niet makkelijk 
van af. “We hebben zo breed mogelijk 
rondgekeken in verschillende delen van  
het land, naar de stad en het platteland en 
naar verschillende tijdsperioden, tot en met 
de onze”, blikt Edwin van Praet terug.

In hun zoektocht naar markante voorbeelden 
kwamen de twee al snel uit op Noord-Holland-
se stolpboerderijen, Zaanse huisjes en de 
Amsterdamse grachtenpanden. Deze sieren 

dan ook de eerste 3 uitgiften: de stolpboer-
derij in januari, de Zaanse huisjes in februari 
en de grachtenpanden in maart. Later dit 
jaar volgen de woonboot (6 april) en het 
alom bekende Nederlandse rijtjeshuis  
(14 juni). Elk vel telt 6 postzegels in 6 gelijke 
ontwerpen. De postzegels hebben waarde 1 
voor binnenlandse post tot 20 gram. 

Oer-Hollandse wolkenluchten 
De stolpboerderij op de eerste uitgifte is 
gebaseerd op de 18e eeuwse boerderij 
Broederschouw in Beemster. Dit soort 
vierkante boerderijen met hun piramide-
vormige daken sieren al sinds de 16e eeuw 
het landschap in Noord-Holland. De groene 
houten huizen van de tweede uitgifte zijn 
sinds jaar en dag te vinden in en rond de 
Zaanstreek. De derde uitgifte toont een vel 
met 6 klassieke Amsterdamse grachten-
panden, waarvan er 5 ook op de postzegels 
terugkeren. Voor zijn ontwerp maakte 
Edwin van Praet een selectie van bestaande 
pakhuizen, herenhuizen en een winkel-
pandje. Net als de huizen op de andere 
vellen staan ook de grachtenpanden 
afgebeeld tegen een decor van oer-Hollandse 
wolkenluchten. 

‘Een mooi en divers beeld’
Voor de nieuwe reeks werd om stylistische 
redenen gekozen voor romantische 
illustraties op basis van foto’s. Van Praet 
wilde kleine schilderijen maken, geïnspireerd 
op het werk van de 17e eeuwse schilder 
Paulus Potter. “Vooral op diens gevoel voor 
compositie, de rust in het beeld en de 
belangrijke rol die de lucht speelt.” 

Toch zijn het volgens hem geen nostalgische 
plaatjes geworden. “Het zijn echt illustraties 
van nu, die bij elkaar een mooi en divers 
beeld geven van hoe wij Nederlanders 
wonen. De combinatie van de 5 woningtypen 
bood ook de gelegenheid een ‘straatje’ te 
maken. Als je alle postzegels naast elkaar 
legt, krijg je een dwarsdoorsnee van het 
bebouwde Nederlandse landschap te zien.”

Prijs per postzegelvel: € 5,76.  
Een jaarabonnement op de 2021-serie  
kost € 28,80 (5 vellen inclusief bewaarmap).

Kijk voor de bestelnummers op pagina 22-23.
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Technische gegevens 
40 x 30 mm
122 x 170 mm
normaal met fosforopdruk
gegomd 
offset
cyaan, magenta, geel en zwart
75.000 vellen
vel van 6 postzegels in 6 gelijke ontwerpen
Edwin van Praet, Total Design, Amsterdam
Stolpboerderijen: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Ton van der Wal), Shutterstock
Houten huizen: Getty Images (Erik Pronske en Hiroshi Higuchi), Shutterstock
Grachtenpanden: amsterdamsegrachtenhuizen.info, Getty Images (Peter Zelei Images), oozo.nl,  
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Shutterstock, Wikipedia Commons (Rudolphous)
Cartor Security Printing, Meaucé-La Loupe, Frankrijk

Postzegelformaat
Velformaat

Papier
Gomming

Druktechniek
Drukkleuren

Oplage
Verschijningsvorm

Ontwerp
Fotografie 

Drukkerij
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Postzegelvel Duurzaamheid slaat spijker op de kop

De strandbal van zoon Art
Duurzaamheid is een onderwerp dat veel losmaakt en al op veel verschillende manieren is verbeeld. 

Het aangrijpende postzegelvel van Reynoud Homan en Martijn de Wilde weet de betekenis en 

impact van het thema en de duurzame ambities van PostNL heel raak en verrassend te treffen. 

Met dank aan de strandbal van zoon Art...

Zorgen over klimaatverandering
De kracht van het ontwerp is geen toevalstreffer. De urgentie van 
het thema duurzaamheid bracht het beste in de ontwerpers naar 
boven. Beiden maken ze zich namelijk al jaren zorgen over de 
ernstige gevolgen van de klimaatverandering. “Toen de vraag  
van PostNL op ons pad kwam, was ik dan ook blij verrast. Ik dacht 
meteen: nu kan ik eindelijk wat met dat onderwerp!”, vertelt 
Reynoud Homan. 

Als grafisch ontwerper en typograaf geniet Reynoud Homan 
(1956) in vakkringen veel bekendheid met zijn boekontwerpen  
en typografie in en om gebouwen, onder meer voor de Hermitage 
Amsterdam, het Mauritshuis en het Cobra Museum voor Moderne 
Kunst Amstelveen. Duurzaamheid was zijn negende postzegel-
opdracht. Eerder ontwierp hij o.a. 100 jaar Schiphol (2016), 
UNICEF 65 jaar (2011), Watersnoodramp 50 jaar (2003) en 200 
jaar Australië (1988). “Maar hoeveel ervaring je ook hebt, een 
postzegelvel ontwerpen wordt nooit een routine. Het stelt je  
elke keer weer voor nieuwe inhoudelijke uitdagingen.” 

Verrekt klein ding
Homan woont in Muiderberg en werkt zo’n 10 jaar samen met zijn 
jongere collega-ontwerper Martijn de Wilde uit Goes (1986). Ook 
voor deze opdracht sloeg het tweetal de handen ineen. De Wilde 
maakte daarmee zijn postzegeldebuut. “Voor Martijn was dit een 
geweldige kans om kennis te maken met postzegelontwerp.”  
Een vak apart, vindt Homan. “Een postzegel is een verrekt klein 
stukje drukwerk met eigen eisen en beperkingen en gedraagt zich 
ook anders als enkele postzegel dan in combinatie met andere 
postzegels in een vel.” De Wilde kan het beamen: “Ik ontdekte al 
snel dat Reynoud gelijk had. De kleine schaal waarop je werkt stelt 
je voor speciale uitdagingen. Compositie, typografie, technische 
elementen... alles moet perfect in balans zijn, omdat het zich 
allemaal afspeelt op een paar vierkante centimeter.”

Wegblijven van clichématige plaatjes
Om het beladen thema eer aan te doen, doken de twee eerst 
wekenlang in de boeken, rapporten en artikelen over het onder-

Reynoud Homan:  
"Ik hoop dat mensen  
gebiologeerd raken  
als ze de postzegels  
op een brief plakken."

8 22 maart 2021



werp. “We wilden wegblijven van de bekende clichés zoals de kleur 
groen, windmolens en stekkers en zochten een andere beeldtaal”, 
aldus Homan. De leerzame zoektocht leidde uiteindelijk tot 3 totaal 
verschillende concepten. 1: een eenzame aarde zwevend in de 
ruimte met als thema ‘1 aarde, 1 thuis’, 2: een emotioneel-filosofisch 
ontwerp met een aardbol die wordt doorgegeven van ouder aan 
kind (‘ontvangen en doorgeven’) en 3: een zakelijkere invalshoek, 
waarin duurzaam vervoer en bezorgen door PostNL centraal staat. 

Homan: “Gelukkig koos PostNL voor het idee dat ook onze voorkeur 
had. De filosofische invalshoek emotioneert en slaat de spijker  
op zijn kop. Het concept gaat over rentmeesterschap. Over  
de kwetsbare erfenis van de aarde die we ontvangen en weer 
doorgeven aan de volgende generatie. Over morele en esthetische 
waarden. En over de relatie tussen ouder en kind. Thema’s waarin 
iedereen zich kan herkennen.” 

In de tuin van oma en opa
Het postzegelvel bevat 6 postzegels in 2 verschillende ontwerpen. 
De postzegels tonen een aardbol die symbolisch wordt doorgegeven 
van ouder naar kind; van de ene naar de andere postzegel. De positie 
aan de scheurrand benadrukt de kwetsbaarheid van de planeet nog 
eens extra. 

Het idee van de aardbol en uitgestrekte armen borrelde spontaan 
op toen Martijn zijn zoontje Art (toen 4 jaar) zag spelen met een 
strandbal in de achtertuin van zijn schoonouders. “Ik dacht meteen: 
hé, dát is leuk! Een bal, spelen, kind zijn, doorgeven... de associaties 
schoten meteen door mijn hoofd.” Samen met Reynoud verwerkte 
hij de inval tot twee ijzersterke postzegels. De armen zijn van 
echtgenote Lotte en zoon Art. 

Directheid waar je blij van wordt
Het resultaat is zeer sprekend geworden, vinden de ontwerpers. 
Martijn de Wilde: “Het vel geeft de boodschap heel mooi weer en 
zet mensen aan het denken zonder belerend te zijn.” Reynoud 
Homan: “Het ontwerp heeft een directheid waar je blij van wordt, 
met zijn heldere vorm zonder poespas, speelse karakter en 
meerdere lagen. Ik hoop dat mensen gebiologeerd raken als ze  
de postzegels op een brief plakken. Maar als dat niet gebeurt...  
ook prima. Het is voor mij geen missie. Het zijn gewoon heel  
goede postzegels geworden waar we zeer tevreden over zijn.”

Prijs per postzegelvel: € 5,76. 

 
Kijk voor het bestelnummer op pagina 24.

Technische gegevens 
36 x 25 mm
108 x 150 mm
normaal met fosforopdruk
gegomd 
offset
cyaan, magenta, geel en zwart
70.000 vellen
vel van 6 postzegels in 2 verschillende 
ontwerpen 
Reynoud Homan, Muiderberg 
Martijn de Wilde, Goes
Koninklijke Joh. Enschedé B.V., Haarlem

Postzegelformaat
Velformaat

Papier
Gomming

Druktechniek
Drukkleuren

Oplage
Verschijningsvorm

Ontwerp 

 Drukkerij

Ik dacht meteen:  
hé, dát is leuk!”

Martijn de Wilde:  
“De kleine schaal 
waarop je werkt  
stelt je voor speciale 
uitdagingen.”
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 De mooiste van 2020
Het postzegelvel Caleidoscoop is door de lezers van Collect uitgeroepen tot mooiste 
postzegelvel van 2020. Het vel Beleef de natuur – boerenlandvogels eindigde als tweede.  
De eerste atlassen kwam op de derde plek. Onder de inzenders zijn 5 jaarboeken  
Nederlandse postzegels inclusief postzegels, 5 zilveren postzegels Rien Poortvliet,  
5 bewaarmappen Multilaterale Oude postroutes en 10 postsets Watervogels verloot.

Zilver voor Typisch Nederlands in Amerika 
De 2020-reeks van de postzegelserie Typisch Nederlands is in de prijzen gevallen bij de International Design 
Awards (IDA) in Los Angeles. Met zijn ontwerpen voor de 5 postzegelvellen won Edwin van Praet van Total Design 
zilver in de categorie ‘overige grafische ontwerpen’. 

De felbegeerde IDA-awards worden sinds 2007 toegekend aan de opvallendste ontwerpen in uiteenlopende 
vakgebieden. Jaarlijks kiest de jury uit duizenden inzendingen. Reactie van Sacha van Hoorn, productmarkt-
manager bij PostNL: “Mooi en bijzonder om te zien dat onze postzegelontwerpen niet alleen nationaal, maar  
nu ook internationaal erkenning krijgen.”

Nieuwe pagina online: Collect Club Informatie
De Collect Club-webshop heeft sinds kort een speciale informatiepagina met handige links naar de inschrijfpagina voor 
de nieuwsbrief, het Collect-magazine, alle lopende acties en informatie over de aankomende Postzegel Webinars.  
U vindt de pagina op postnl.nl/collect. 
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Kinderpostzegels 
brengen  
€ 7,6 miljoen op
Ondanks de coronabeperkingen bracht de 72ste editie van  
de Kinderpostzegelactie vorig jaar € 7,6 miljoen op, € 600.000,- 
minder dan in 2019. Voor de deur-aan-deur-verkoop kregen 
120.000 basisschoolkinderen een speciale verkoopbox mee, 
waarmee ze de veilige afstand van 1,5 meter konden 
bewaren. Ook konden ze de producten online verkopen.  
In totaal kwamen er 960.000 bestellingen binnen. De eerste 
stond op naam van minister-president Mark Rutte. De 
speciale nijntje 65 jaar-postzegels waren het meest in trek.

Polen wint 
PostEurop-competitie 
Een bijzondere verticale postzegel van de Poolse 
posterijen won in 2020 de internationale postzegel-
ontwerpcompetitie van PostEurop rond het thema 
Oude Postroutes. De jury prees vooral de kleuren en 
gebruikte technieken, die bij uitstek geschikt zijn voor 
kleine postzegels. De inzending van PostNL viel buiten 
de prijzen. Het PostEurop-thema van dit jaar is 
‘bedreigde nationale wilde diersoorten’.

Geen beurzen,  
geen postzegels
In het eerste halfjaar van 2021 staan er geen postzegelbeurzen  
op het programma. Dus ook geen beurspostzegels. De traditionele 
Eindejaarsbeurs in december is zelfs definitief van de baan.  
De organisatie is ermee gestopt. Mogelijk gaan Hertog Post en  
Postex in het derde kwartaal wel door, inclusief de uitgifte van  
de bijbehorende postzegels. Collect houdt u op de hoogte.

Postzegel Webinar onthult nieuwe geheimen 
Wie het naadje van de kous wilde weten over het drukken en verhandelen van postzegels, werd op zijn wenken bediend tijdens  
het tweede Postzegel Webinar op de Collect Club-website van PostNL. 

Nadat Sander van Halderen van Koninklijke Joh. Enschedé in Haarlem de deelnemers had meegenomen in de geheimen van het drukken 
van postzegels deed Els Lipsius van Collect Club-Winkel in Bussum een boekje open over de wereld van de postzegelhandel. Ook legde 
ze uit welke factoren de waarde van postzegels bepalen.  

In 2021 staan nog minimaal 2 webinars op het programma. Via de e-mail-nieuwsbrief houden wij u op de hoogte. U kunt het laatste 
webinar terugkijken via onze website. Via postnl.nl/collect vindt u alles over de webinars op de pagina Collect Club Informatie.
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Historische reis langs 12 provincies
Wie graag reist door de Nederlandse geschiedenis kan zijn of haar hart ophalen met ‘Historisch 

Nederland’. Met deze nieuwe serie persoonlijke postzegelvellen van PostNL maakt u een reis door 

de tijd langs de provinciehoofdsteden in vroegere eeuwen. 

Markante plekken en gebouwen
Historisch Nederland omvat in totaal 12 postzegelvellen, waarvan er 
in 2021 elk kwartaal telkens 3 uitkomen. De eerste reeks verschijnt 
op 23 maart en belicht de hoofdsteden van de noordelijke provincies 
Groningen, Friesland en Drenthe. Elk postzegelvel bestaat uit 3 
postzegels (waarde 1 binnenlandse post) met oude afbeeldingen 
van markante plekken, gebouwen en objecten tegen een achtergrond 
van een oude provinciekaart.  

Voor het postzegelvel van Groningen koos ontwerper Sandra Smulders 
voor 17e en 18e eeuwse gravures en tekeningen van het stadhuis, 
de Martinikerk en de Waag. Het Friese vel toont 3 bekende 
gebouwen in de hoofdstad Leeuwarden: de Oldenhove, de 
voormalige strafgevangenis het Blokhuis en sociëteitsgebouw 
Amicitia. De Drentse hoofdstad Assen is vertegenwoordigd door 
postzegels met afbeeldingen van de Brink, de Staatenkamer en  
een 19e eeuws stadsgezicht.

Historisch materiaal in overvloed
De serie is geïnspireerd op de postzegelvellen die Smulders eerder 
ontwierp voor de Hertogpost-beurs 2020. Deze ging vanwege 
corona niet door. Voor de oude stadsgezichten en landkaarten kon 
de ontwerper putten uit de archieven van het Rijksmuseum. Daar 
vond ze historisch materiaal in overvloed. Naar geschikte oude 
prenten en kaarten van Flevoland en haar hoofdstad Lelystad  
was het langer speuren. Deze provincie bestaat pas 35 jaar. 

Provinciekaarten net zo interessant
Sandra Smulders selecteerde vooral bekende plekken en gebouwen 
die nu nog bestaan en veel mensen herkennen, zoals kerken en 
stadhuizen. De provinciekaarten op de achtergrond zijn volgens 
haar minstens zo interessant. “Als je ze goed bekijkt zie je heel 
duidelijk hoe de provinciegrenzen door de tijd heen zijn veranderd. 
Bijna geen enkele provinciegrens komt overeen met die van nu. 
Vanuit historisch oogpunt is dat heel interessant om te zien.”

De serie telt in totaal 12 postzegelvellen. Prijs per postzegelvel:  € 3,-  

Kijk voor het bestelnummer op pagina 28.
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Serie postzegelvellen Treinen & Trajecten

Tren a las nubes en Flåmsbana
23 maart 2021

Wederom 2 nieuwe fascinerende treinroutes in 
de serie Treinen & Trajecten. De Tren a las Nubes 
is, zoals de naam verraadt, een ‘trein naar de 
wolken’. De route voert over een traject van ruim 
200 kilometer van Argentinië naar de Chileense 
kust, dwars door het Andes-hooggebergte.  
Het hoogste punt ligt op bijna 4.500 meter.  
De Flåmsbana tussen Myrdal en Flåm in West- 
Noorwegen is een van de steilste treintrajecten 
ter wereld. Over een afstand van slechts 20 
kilometer klimt de trein maar liefst 865 meter.

De volledige serie belicht 25 unieke treintrajecten 
over de hele wereld. Prijs per postzegelvel  
(5 postzegels internationaal): € 7,75. Een 
abonnement kost € 62,- per jaar  (onder 
voorbehoud van tariefswijzigingen). U krijgt  
dan elk kwartaal 2 nieuwe postzegelvellen 
toegestuurd. Bij de eerste levering ontvangt  
u ook gratis het postzegelvel met de Flevolijn.  
Het prachtige bewaaralbum volgt bij de tweede 
levering, eveneens kosteloos. 

Kijk voor bestelnummers op pagina’s 30.

Jaar van de Os
2 januari 2021

Op 12 februari vierde China zijn traditionele nieuwjaar. Daarmee werd het Jaar van de Os 
ingeluid, het tweede jaar van de 12-jarige cyclus van de Chinese dierenriem. Deze cyclus 
begon in 2020 met het Jaar van de Rat. Volgens de Chinese astrologie zijn mensen die onder 
het teken van de Os zijn geboren sterk, betrouwbaar, hardwerkend, zachtaardig en geduldig, 
maar soms ook koppig. Prijs per postzegelvel (2 postzegels internationaal): € 3,10. 

Kijk voor bestelnummers op pagina 34.
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Serie postzegelvellen 50 jaar De Fabeltjeskrant

Myra en Martha Hamster en Melis Das

Nieuwe postzegelvellen Anton Pieck

Weet u nog: Myra en Martha Hamster, de slissende, overbezorgde  zussen uit de Fabeltjeskrant? 
Ze hebben nu hun eigen postzegelvel in de langlopende postzegelserie over deze populaire 
kindertelevisieserie. 

Dezelfde eer viel te beurt aan de Melis Das, die pas veel later, in 1988, zijn opwachting 
maakte in de TV-serie. Melis was een politieagent uit het Buitenbos en kweekte bloemen  
en geneeskrachtige kruiden in zijn dassenburcht.

De prijs per postzegelvel is € 6,90. Daarvan wordt € 2,10 gedoneerd aan de Stichting 
Kinderpostzegels Nederland. 

Kijk voor de bestelnummers op pagina 29.

Terug naar onze kindertijd
Wie denkt soms niet met weemoed terug 
aan die zorgeloze kindertijd? Of aan die rozige, 
hoopvolle periode toen de kinderen nog in 
de wieg lagen? De 3 nieuwe postzegelvellen 
met kindertaferelen in de serie Anton Pieck 
2020-2021 brengen u helemaal in die 
warme nostalgische stemming. 

Een echte romanticus
Anton Pieck (1895-1987) werd wereld-
beroemd met zijn illustraties, kerstkaarten 
en kalenderplaten met nostalgische taferelen. 
Hij was een echte romanticus die zich liet 
inspireren door de Dickens-achtige romantiek 
van de 19e eeuw; een wereld van pittoreske 
stadjes, rommelige winkeltjes, postkoetsen 
op straat, schaatsers op het ijs en warme, 
oergezellige huis- en kersttaferelen. 

Aandoenlijke taferelen
De serie omvat in totaal 12 postzegelvellen 
met elk 3 persoonlijke postzegels met typische 
Anton Pieck-illustraties. Elk kwartaal komen 
er 3 nieuwe vellen uit. De 3 eerste vellen van 
2021 tonen aandoenlijke baby- en kinder-
taferelen met onder andere een ooievaar, 
een moeder met kinderwagen en kinderen 
die met een hoepel spelen. Op de velrand 
staan 2 of 3 grote illustraties. Details van 
deze illustraties keren terug op de postzegels. 

‘Modern met behoud van de romantiek’
De serie is ontworpen door art director 
Yvonne Warmerdam van Orange Licensing 
uit Gouda. Eerder ontwierp zij ook de serie  
25 jaar herinneringen aan Rien Poortvliet. 
Voor de illustraties kon ze putten uit het 

imposante beeldarchief met meer dan 
1.000 Anton Pieck- tekeningen dat Orange 
Licenscing beheert. 

Voor de postzegelvellen stak Yvonne 
Warmerdam de oude tekeningen in  
een nieuw jasje. Zo gebruikte ze niet  
de complete illustraties, maar plaatste ze 
saillante details tegen een witte achter-
grond, waarin ook een silhouetvorm is te 
zien: een uitvergroot transparant fragment 
van de illustratie. “Zo krijgen de tekeningen 
een nieuwe kracht, met een frisse, 
modernere uitstraling, maar met behoud 
van de authenticiteit en romantiek van Pieck.”

Prijs per postzegelvel: € 3,-
Kijk voor bestelnummers op pagina 27.
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Speciale map Hugo de Groot

Ontsnapping in de boekenkist
In 1621 ontsnapte de Nederlandse geleerde 
Hugo de Groot in een boekenkist uit Slot 
Loevestein, waarin hij toen gevangen zat. 
Precies 400 jaar later brengt PostNL deze 
bijzondere bladzijde in de vaderlandse geschie-
denis in herinnering met een speciale map. 

Het stijlvolle ontwerp van Sandra Smulders 
bestaat uit een drieluik met het avontuurlijke 
levensverhaal van Hugo de Groot. De map 
bevat 5 verschillende postzegels met een 
geschilderd portret en oude afbeeldingen van 
zijn veroordeling en ontsnapping. Prijs: € 9,95

Kijk voor het bestelnummer op pagina 28.

Unieke gouden postzegelserie Hugo de Groot

Het wonder van Holland
Hugo de Groot (1583-1645) schreef baan-
brekende boeken die de wereld veranderden. 
Maar in Nederland kennen we hem vooral 
ook van zijn legendarische ontsnapping uit 
Slot Loevestein in een boekenkist, in 2021 
precies 400 jaar geleden. Deze mijlpaal 
wordt herdacht met een serie van 4 gouden 
postzegels. 

Briljant rechtsgeleerde, schrijver en 
diplomaat
Het wonderkind uit Delft schreef gedichten 
op zijn 8e, ging op zijn 11e studeren in 
Leiden en werd advocaat toen hij 16 jaar 
was. Als Hugo Grotius verwierf hij later 
internationale faam als briljante rechts-
geleerde, schrijver en diplomaat. De Franse 
koning Hendrik IV noemde hem bewonderend 
het ‘wonder van Holland’.

Hugo de Groot was jarenlang adviseur van 
Johan van Oldenbarnevelt. Hij stond de 
raadspensionaris terzijde in diens machts-
strijd met prins Maurits. De prins trok aan 
het langste eind en liet zijn tegenstanders 
berechten. Van Oldenbarnevelt eindigde op 

het schavot en De Groot werd opgesloten in 
Slot Loevestein. Een jaar later wist hij echter 
met hulp van zijn vrouw en dienstbode op 
listige wijze uit de staatsgevangenis te 
ontsnappen door zich te verstoppen in  
een boekenkist. 

4 postzegels van 24-karaats goud
De gouden collectie bestaat uit  
4 postzegels met afbeeldingen van de 
hoofdrolspelers Hugo de Groot (22 maart), 
Slot Loevestein (23 juni), Johan van 
Oldenbarnevelt (14 september) en prins 
Maurits (15 november). Elke postzegel is 
gemaakt van 24-karaats goud en wordt 
geleverd met certificaat van echtheid.

Mooie cadeaus bij abonnement
Als u een abonnement neemt, ontvangt  
u bij de eerste postzegel in maart een luxe 
bewaarbox cadeau. Bij de vierde postzegel 
in november ontvangt u bovendien een 
speciale map ‘Hugo de Groot’ ter waarde 
van € 9,95 geheel gratis. De map bevat een 
postzegelvel met 5 verschillende persoon-
lijke postzegels (zie hierboven). 

Van de unieke gouden serie zijn slechts 700 
exemplaren beschikbaar als abonnement. 
Prijs abonnement: € 200,-. Los besteld kosten 
de postzegels € 50,- per stuk. Ook de speciale 
map Hugo de Groot kunt u apart bestellen. 

Kijk voor de bestelnummers op pagina 28.

Luxe bewaarbox
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Nieuwe serie Oersoorten,  
exclusief cadeau voor abonnees
In 2021 verschijnen de eerste 2 postzegelvellen in de nieuwe serie Oersoorten. Bent u een bestaande 

of nieuwe abonnee van een postzegelserie of -product? Dan krijgt u deze unieke reeks automatisch 

gratis thuisgestuurd, als exclusief abonneegeschenk. De serie is niet los verkrijgbaar in de handel.

Oer-Nederlandse planten en dieren
De serie Oersoorten loopt 3 jaar en telt in 
totaal 6 postzegelvellen. Elk jaar verschijnen 
er 2 nieuwe postzegelvellen met steeds  
een andere oersoort. De vellen tellen 3 
verschillende postzegels met afbeeldingen 
van oer-Nederlandse planten en dieren die 
hier al honderden of zelfs duizenden jaren 
voorkomen. In juni trapt de serie af met 
vruchten:  sleedoorn, hondsroos en wilde 
peer. In december volgen de bessen: vlier, 
duindoorn en bosaalbes. 

Hagenaar Bart de Haas (1966) verzorgde 
het ontwerp van de postzegelvellen. Eerder  
ontwierp hij de series Nederlandse kastelen 
(2017), Appel- en perenrassen in Nederland 
(2016), Nationale muziekinstrumenten 
(2014) en Lang leve het bos (2010). 

Abonneren nu dubbel aantrekkelijk
Abonneren was altijd al aantrekkelijk. 
Nieuwe postzegels en andere postzegel-
producten krijgt u dan immers automatisch 
thuisgestuurd, zodat uw collectie altijd 
compleet en actueel is. Vanaf 2021 
ontvangt u bovendien elk halfjaar het 
nieuwe exclusieve postzegelvel, helemaal 
gratis. De eerste uitgifte (vruchten) wordt 
komende zomer thuisbezorgd, inclusief  
een prachtige bewaarmap waarin u de  
hele serie netjes en veilig kunt opbergen. 

Kies het abonnement dat bij u past
Bij Collect Club kunt u kiezen uit verschillende 
abonnementen op postzegels, postzegel-
series, postzegelmapjes en andere 
postzegelproducten. Een compleet 
overzicht vindt u in de webshop en op  

de speciale bestelkaart voor abonnementen 
bij deze Collect. U kunt zelf aangeven hoe 
vaak u de nieuwe producten thuis wilt 
ontvangen: per kwartaal, per half jaar of  
per jaar.  

Bekijk al onze abonnementen op de 
bestelkaart in de Collect Club webshop: 
postnl.nl/webshop/collect-club. Klik bij het 
gewenste abonnement op ‘meer informatie’ 
en daarna op ‘abonneren’. Vul het online 
formulier in en klik op ‘verzenden’. Onze 
klantenservice neemt contact met u op om 
uw aanvraag af te ronden. U kunt ook zelf 
direct contact opnemen met de klantenser-
vice van Collect Club. Telefoon: 088 - 868 99 00.
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Vragen? Collect Club  
Klantenservice weet raad
Zoekt u een speciale postzegel? Wilt u weten hoe het zit met uw bestelling? Of heeft u een andere 

‘postzegelvraag’? De medewerkers van de Collect Club Klantenservice weten raad. Samen met zijn 6 

collega’s verwerkt Henk Hazenbroek dagelijks tientallen bestellingen, vragen en verzoeken van Collect 

Club-leden. “Sommige klanten bellen ons zó vaak dat het inmiddels goede kennissen zijn geworden.”

Soms 400 telefoontjes per dag
Het Business Interaction Center (BIC) in 
Breda is PostNL’s zenuwcentrum van de 
communicatie met klanten. Binnen BIC 
ondersteunt Collect Club Klantenservice  
de 40.000 leden van Collect Club. Henk 
Hazenbroek: “Gemiddeld beantwoorden we 
zo’n 80, 90 telefoontjes per dag. Dat aantal 
kan oplopen tot wel 400, vooral na het 
verschijnen van de nieuwe Collect. Daar 
bovenop verwerken we ook nog eens 
tientallen mailtjes en brieven.”

Geen uitgifte missen
De vragen van klanten lopen enorm uiteen. 
De meeste gaan over een bestelling, 
abonnement, de levering of de betaling. 
Henk Hazenbroek: “Maar er kan bijvoor-
beeld ook iemand bellen die meer wil weten 
over een postzegelontwerp waar men 
persoonlijk iets mee heeft. Of een klant 
zoekt een postzegel uit 1920. Dat soort 
verzoeken komt nog steeds binnen. Ooit 
vroeg een klant of wij hem voortaan álle 
uitgiften automatisch wilden toesturen.  
Hij wilde koste wat kost voorkomen dat hij 
een uitgifte zou missen. Uiteraard kon dat. 
Daar zitten we voor.”

Veel bedankkaarten
Collect Club Klantenservice brengt mensen 
graag op ideeën. “Stel: iemand belt om zijn 
abonnement op de Jaarcollecties op te 
zeggen. Dan stel ik soms voor: ‘Is themaver-
zamelen dan iets voor u? Dan koopt u alleen 
postzegels met onderwerpen die u 

interesseren.’ Zo zet je mensen op een 
nieuw spoor.” En dat wordt gewaardeerd, zo 
blijkt. Met veel vaste klanten onderhouden 
de Klantenservice-medewerkers warme 
contacten. “Wij ontvangen veel bedank-
kaarten van mensen die blij zijn met de 
levering en de kwaliteit van de Klantenser-
vice. De klanttevredenheid is torenhoog.”

‘Contact met klanten mooiste wat er is’
Leuk werk? “Absoluut. Contact met klanten 
is het mooiste wat er is. Bellers zijn vaak 
trouwe verzamelaars die blij zijn met onze 
producten en er graag over praten. Dat doe 
ik ook, want ik ben zelf ook verzamelaar. 
Vaak rollen daar heel leuke gesprekken uit. 
En als er onverhoopt iets fout gaat, krijg je 
de kans om het op te lossen. Het is soms 
hard werken, zeker als de nieuwe Collect  
net uit is, maar we doen het graag. Ik zou 
geen leuker werk kunnen bedenken!”

De klanttevredenheid  
is torenhoog.”
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Als er maar een fiets op staat
Zijn collectie omvat inmiddels een kleine 2.000 postzegels. Maar een filatelist... nee, zo voelt Edzo Paap (1947)  
zich na jaren verzamelen nog steeds niet. Het gaat hem niet zozeer om de postzegel, maar om wat er op staat.  
“Mijn devies is: een tandje meer of minder maakt me niet uit, als er maar een fiets op staat.”

‘Dan moet je het zelf beter doen’
Bij de gepensioneerde inwoner van Zuidhorn bij Groningen draait 
alles om de fiets. Deze fascinatie werd tientallen jaren geleden 
aangestoken door een knutselblad. “Daarin zag ik een afbeelding 
van een armoedig fietsje van ijzerdraad met acht spaken. Ik zei 
tegen een collega (Edzo werkte als research-elektrotechnicus bij 
de Rijksuniversiteit van Groningen): ‘Je moest je schamen als je  
zo in Na Vijven staat.’ Waarop mijn collega zei: ‘Dan doe je het zelf 
toch beter?’ En dat heb ik gedaan.” 

Waar vandaan doet er niet toe
En nieuwe hobby was geboren: fietsminiaturen maken van 
koperdraad op een schaal van 1:30. De teller staat inmiddels op 
zo’n 70 stuks. De postzegels kwamen pas later in beeld, nadat 
Edzo bij toeval was gestuit op een catalogus van Piet Hein 
Hilarides met fietspostzegels. Sindsdien verzamelt de Groninger 
fietspostzegels uit de hele wereld. Waar vandaan doet er niet toe. 
“Als er een fiets op staat, past de postzegel in mijn verzameling.” 

Als lid van de Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelie 
werkt Edzo Paap volgens strikte principes. “Ik verzamel op 
tijdvakken en fietsthema’s, bijvoorbeeld loopfietsen van 1820 tot 
1840 of de fietsen van Michaux (de uitvinder van de trapperfiets, red.). 
Velletjes met andere postzegels erop kan ik niet gebruiken.” Een 
persoonlijke postzegel met een driepersoons brandweerfiets met 
vier wielen is zijn favoriet. “Ik zat destijds bij de bedrijfsbrandweer, 
vandaar.” 

Enige ter wereld en nergens te krijgen
Zijn aanwinsten tikt de Groninger op de kop op beurzen en  
via Postbeeld op internet. En soms springen ook behulpzame 
verzamelvrienden graag bij. Zo dook Piet Hein Hilarides speciaal 
voor hem een uiterst zeldzame postzegel uit Togo op met een 
afbeelding van een Franse soldaat met een militaire vouwfiets op 
de rug. “Het is de enige ter wereld en nergens te krijgen. Maar ik 
heb ‘m. Dat is geweldig.”

Een dure hobby, fietspostzegels verzamelen? “Het hoeft niet, 
maar je kunt het wel heel duur máken, als je zou willen. Bijvoorbeeld 
als je internationaal wilt exposeren met kostbare, zeldzame 
exemplaren. Ik houd het liever bij een tentoonstelling bij onze 
Filatelistenvereniging Roden-Leek. Dat is net zo leuk en zo blijft 
het betaalbaar.” 0p deze manier hoopt Edzo Paap zijn hobby nog 
lang vol te houden.” Voorlopig ben ik nog niet klaar met verzamelen. 
Er is nog zó veel te ontdekken.”   

Een tandje meer  
of minder maakt  
me niet uit.”

Wilt u ook met uw verzameling in deze rubriek?
Stuur een e-mail naar collectclub@postnl.nl

Edzo Paap  
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Los de filippine op en maak kans op een van de vijf 

insectenhotels van Natuurmonumenten
Vul de goede antwoorden in. Gelijke cijfers zijn gelijke letters. 
Bij juiste invulling leest u in de balk de oplossing.

1 eenvoudig akkoord
2 slagroomaanbrenger
3 graan
4 zet
5 klein gedicht
6 handelsverkeer
7 nogmaals
8 samenzang van een groep
9 atletiekschoenen
10 druk
11 slaperig
12 onervaren
13 processie
14 gebibber
15 bacterie

Winnaars Collect 105
De oplossing van de sudoku in Collect 
105 is: 8462.  
Uit de goede inzendingen zijn  
de volgende 5 winnaars getrokken:  
C. van der Kaaden-van Roekel,  
P.J.A.M. van der Laan, J.M.A. van Iersel, 
T. van Harberden, B. Peters

Puzzelprijs 
Onder de goede oplossers verloten we deze keer 5 
insectenhotels. Daarmee biedt u insecten een veilige 
schuilplaats en bijen een plek waar ze kunnen nestelen. 
Zo haalt u een stukje echte natuur in uw tuin. De prijzen 
zijn beschikbaar gesteld door Natuurmonumenten.  
Ook kans maken? Stuur uw oplossing vóór 5 mei naar: 
PostNL Collect Club, Postbus 99170, 4800 NA Breda.

1 6 1 10 4 8 11

2 15 12 3 2 13

3 13 1 10

4 5

5 19

6 9 7 10 9 10

7 11 17 12 5

8 13 18 1 2 8 11 14

9 15 17 13 10 19

10 16 10 4 8 17 11 14

11 6 18 10 10 4 17 14

12 14 1 18 11

13 18 7 10 8 11 14

14 14 3 17 4

15 16 17
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Postzegelvel 
Beleef de natuur - Dwingelderveld
Zelfklevend
€ 9,60
Bestelnummer 410161

Beleef de natuur - Dwingelderveld
4 januari 2021

Postzegelmapje nr. 626a 
Beleef de natuur - 
Dwingelderveld
€ 6,81
Bestelnummer 410180

Postzegelmapje nr. 626b 
Beleef de natuur - 
Dwingelderveld
€ 4,89
Bestelnummer 410181

Eerstedagenvelop nr. 818a  
Beleef de natuur - Dwingelderveld 
€ 9,03
Bestelnummer 410150

Eerstedagenvelop nr. 818b  
Beleef de natuur - Dwingelderveld  
€ 9,03
Bestelnummer 410151

20 Nieuwe uitgiften



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

Beleef de natuur - De Onlanden
22 februari 2021

Postzegelmapje nr. 628a 
Beleef de natuur - 
De Onlanden
€ 6,81
Bestelnummer 410280

Postzegelmapje nr. 628b 
Beleef de natuur - 
De Onlanden
€ 4,89
Bestelnummer 410281

Eerstedagenvelop nr. 820a  
Beleef de natuur - De Onlanden 
€ 9,03
Bestelnummer 410250

Eerstedagenvelop nr. 820b  
Beleef de natuur - De Onlanden  
€ 9,03
Bestelnummer 410251

SHOP 21Nieuwe uitgiften



Typisch Nederlands - 
stolpboerderijen
4 januari 2021

Typisch Nederlands - 
houten huizen
22 februari 2021

Postzegelvel 
Typisch Nederlands - stolpboerderijen
€ 5,76
Bestelnummer 410162

Postzegelvel 
Typisch Nederlands - houten huizen
€ 5,76
Bestelnummer 410262

Postzegelmapje nr. 627 
Typisch Nederlands - stolpboerderijen
€ 4,89
Bestelnummer 410182

Eerstedagenvelop nr. 819  
Typisch Nederlands - stolpboerderijen 
€ 3,62
Bestelnummer 410152

22 Nieuwe uitgiften



Typisch Nederlands - 
grachtenpanden
22 maart 2021

Postzegelvel 
Typisch Nederlands - grachtenpanden
€ 5,76
Bestelnummer 410362

Postzegelmapje nr. 631 
Typisch Nederlands - grachtenpanden
€ 4,89
Bestelnummer 410380

Postzegelmapje nr. 629 
Typisch Nederlands - houten huizen
€ 4,89
Bestelnummer 410282

Eerstedagenvelop nr. 823  
Typisch Nederlands - grachtenpanden 
€ 3,62
Bestelnummer 410350

Eerstedagenvelop nr. 821  
Typisch Nederlands - houten huizen 
€ 3,62
Bestelnummer 410252

SHOP 23Nieuwe uitgiften



Postzegelvel 
Duurzaamheid 
€ 5,76
Bestelnummer 410361

Eerstedagenvelop nr. 822 
Duurzaamheid 
€ 5,43
Bestelnummer 410351

Postzegelmapje nr. 630 
Duurzaamheid 
€ 4,89
Bestelnummer 410381

Prestigeboekje nr. 92 
Duurzaamheid 
€ 12,45
Bestelnummer 410311

Duurzaamheid
22 maart 2021

24 Nieuwe uitgiften



Kinderpostzegels
5 oktober 2020

Dag van de postzegel
16 oktober 2020

Martin Garrix
21 oktober 2020

Postzegelvel 
Kinderpostzegels
€ 7,05
Bestelnummer 400960

Postzegelvel 
Dag van de postzegel 
€ 9,60
Bestelnummer 401161

Postzegelvel 
Martin Garrix
€ 4,80
Bestelnummer 401061

Postzegelmapje nr. 621 
Kinderpostzegels 
€ 8,10
Bestelnummer 400980

Postzegelmapje nr. 622 
Dag van de postzegel 
€ 4,89
Bestelnummer 401180

Postzegelmapje nr. 623 
Martin Garrix 
€ 4,89
Bestelnummer 401080

Prestigeboekje nr. 91 
Dag van de postzegel 

€ 12,45
Bestelnummer 401111

SHOP 25Recent verschenen



Jaarboek Nederlandse postzegels 
Nederlands
inclusief postzegels
€ 113,25
Bestelnummer 2000JBPA

exclusief postzegels
€ 25,50
Bestelnummer 2000JBPC

Jaarcollectie 
Nederlandse 
postzegels
€ 103,29
Bestelnummer 2000JCS

Jaarcollectie 
Nederlandse 
postzegelvellen
€ 75,46
Bestelnummer 2000JCV

Insteekkaarten  
voor de Jaarcollectie  
Nederlandse postzegels 2020
€ 2,95
Bestelnummer 800070

Insteekkaarten  
voor de Jaarcollectie  
Nederlandse postzegelvellen 2020
€ 2,95
Bestelnummer 800071

Jaarboek Nederlandse postzegels 
Engels
inclusief postzegels
€ 113,25
Bestelnummer 2000JBPB

Jaarboek
16 november 2020

Jaarcollectie 
16 november 2020
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Anton Pieck
23 maart 2021

Recent verschenen

Postzegelvel 
Anton Pieck: Muziek - Kerstkoor
€ 3,00
Bestelnummer 800058

Postzegelvel 
Anton Pieck: Muziek - Kamermuziek
€ 3,00
Bestelnummer 800059

Postzegelvel 
Anton Pieck: Muziek - Fanfare
€ 3,00
Bestelnummer 800060

Postzegelvel 
Anton Pieck: Daar is de baby
€ 3,00
Bestelnummer 800061

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

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

SHOP 27Persoonlijke producten

nieuw



Historisch Nederland 
22 maart 2021

Hugo de Groot 
22 maart 2021

Postzegelvel 
Historisch Nederland - Groningen
€ 3,00
Bestelnummer 810021

Speciale map 
Hugo de Groot
€ 9,95
Bestelnummer 810042

Postzegelvel 
Historisch Nederland - Friesland
€ 3,00
Bestelnummer 810022

Postzegelvel 
Historisch Nederland - Drenthe
€ 3,00
Bestelnummer 810023

Gouden postzegel 
Hugo de Groot
€ 50,00
Bestelnummer 810046

Abonnement 
zie pag. 15

28 Persoonlijke producten

nieuw

nieuw



De Fabeltjeskrant 
23 maart 2021

Recent verschenen

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

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

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

Postzegelvel 
De Fabeltjeskrant - Greta Bontekoe
€ 6,90
Bestelnummer 782572

Bewaaralbum 
De Fabeltjeskrant
€ 19,95
Bestelnummer 782550

Postzegelvel 
De Fabeltjeskrant - Woefdram
€ 6,90
Bestelnummer 782569

Postzegelvel 
De Fabeltjeskrant - Lowieke de Vos
€ 6,90
Bestelnummer 782573

De Fabeltjeskrant - Zoef de Haas
€ 6,90
Bestelnummer 782566 

De Fabeltjeskrant - Droes de Beer
€ 6,90
Bestelnummer 782565 

De Fabeltjeskrant - Bor de Wolf
€ 6,90
Bestelnummer 782570

De Fabeltjeskrant - Zaza Zebra
€ 6,90
Bestelnummer 782560

De Fabeltjeskrant - Mister Maraboe
€ 6,90
Bestelnummer 782563

Speciale map 
Hugo de Groot
€ 9,95
Bestelnummer 810042

SHOP 29Persoonlijke producten

nieuw



Treinen & Trajecten 
23 maart 2021

Recent verschenen

Postzegelvel 
Treinen & Trajecten - Flåmsbana
€ 7,75
Bestelnummer 790054

Postzegelvel 
Treinen & Trajecten - Tren a las Nubes
€ 7,75
Bestelnummer 790053

Postzegelvel 
Treinen & Trajecten - Eurostar
€ 7,75
Bestelnummer 790051

Postzegelvel 
Treinen & Trajecten - Perurail
€ 7,75
Bestelnummer 790050

Postzegelvel Treinen & Trajecten - 
Venice Simplon-Orient-Express
€ 7,75
Bestelnummer 790052

Postzegelvel 
Treinen & Trajecten - Rocky Mountaineer
€ 7,75
Bestelnummer 790049

Treinen & Trajecten - Flying Scotsman
€ 7,75
Bestelnummer 792507 

Treinen & Trajecten - The Ghan 
€ 7,75
Bestelnummer 792506

Treinen & Trajecten - Superliner
€ 7,75
Bestelnummer 792505

Treinen & Trajecten - Eastern & Oriental
€ 7,75
Bestelnummer 792502 

Bewaaralbum 
Treinen & Trajecten
€ 19,95
Bestelnummer 792515

Abonnement 
zie pag. 13

30 Persoonlijke producten

nieuw



Postzegelvel 
koningin nijntje
€ 5,00
Bestelnummer 800044

Postzegelvel 
nijntje in de tent
€ 5,00
Bestelnummer 800046

Postzegelvel 
nijntje’s droom
€ 5,00
Bestelnummer 800045

nijntje 
5 oktober 2020

Jumbo Visma 
19 augustus 2020

Postzegelvel 
nijntje de toverfee
€ 5,00
Bestelnummer 800042

Postzegelvel 
Een fluit voor nijntje
€ 5,00
Bestelnummer 800043

Postzegelvel 
Team Jumbo Visma
€ 9,60
Bestelnummer 800074

SHOP 31Persoonlijke producten



Beleef de natuur
23 maart 2021

Postset 
Beleef de natuur - Dwingelderveld
€ 4,95
Bestelnummer 810015

Recent verschenen

Postset 
Beleef de natuur - spechten
€ 4,95
Bestelnummer 800030

Postset 
Beleef de natuur - watervogels
€ 4,95
Bestelnummer 800028

Postset 
Beleef de natuur - weidevogels
€ 4,95
Bestelnummer 800029

32

nieuw



Recent verschenen

Postzegelvel 
Rien Poortvliet - Braaf
€ 3,00
Bestelnummer 800019

Postzegelvel 
Rien Poortvliet - De vossen hebben holen
€ 3,00
Bestelnummer 800018

Rien Poortvliet
17 november 2020

Postzegelvel 
Rien Poortvliet - De tresoor
€ 3,00
Bestelnummer 800022

Postzegelvel 
Rien Poortvliet - Hij was een van ons
€ 3,00
Bestelnummer 800021

Postzegelvel 
Rien Poortvliet - Wild in het winterbos
€ 3,00
Bestelnummer 800020

SHOP 33



Zilveren postzegels 
23 maart 2021

Recent verschenen

Zilveren postzegel 
Anton Pieck
€ 25,00
Bestelnummer 810020

Zilveren postzegel 
Zilverreiger
€ 25,00
Bestelnummer 800056

Chinese dierenriem 
2 januari 2021

 
Recent verschenen

Postzegelvel 
Jaar van de Os
€ 3,10
Bestelnummer 780037

Postzegelvel 
Jaar van de Rat/Os
€ 3,10
Bestelnummer 780036

34 Persoonlijke producten

nieuw

nieuw



Gestempeld Postzegelvel 
Beleef de natuur - Dwingelderveld
4 januari 2021
€ 9,60
Bestelnummer 410161Y

Gestempeld Postzegelvel 
Typisch Nederlands -  
stolpboerderijen
4 januari 2021
€ 5,76
Bestelnummer 410162Y

Gestempeld Postzegelvel 
Beleef de natuur - De Onlanden
22 februari 2021
€ 9,60
Bestelnummer 410261Y

Gestempeld Postzegelvel 
Duurzaamheid
22 maart 2021
€ 5,76
Bestelnummer 410361Y

Gestempeld Postzegelvel 
Typisch Nederlands -  
houten huizen
22 februari 2021
€ 5,76
Bestelnummer 410262Y

Gestempeld Postzegelvel 
Typisch Nederlands -  
grachtenpanden
22 maart 2021
€ 5,76
Bestelnummer 410362Y

Gestempeld Postzegelvel 
Koning Willem-Alexander 
2020 Nederland 1
Zelfklevend
9 juni 2020
€ 9,60
Bestelnummer 800051Y

Gestempeld Postzegelvel 
Koning Willem-Alexander 
2020 Nederland 2
Zelfklevend
15 juli 2020
€ 9,60
Bestelnummer 800052Y

 
Recent verschenen

SHOP 35Gestempelde postzegelvellen
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Basisassortiment postzegels

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

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

Postzegelvel 
Koning Willem-Alexander 2020 
Nederland 1
Zelfklevend
€ 9,60
Bestelnummer 800051

Postzegelvel 
Koning Willem-Alexander 2020 
Internationaal
Zelfklevend
€ 7,75
Bestelnummer 800053

Postzegelvel 
Koning Willem-Alexander 2020 
Nederland 2
Zelfklevend
€ 9,60
Bestelnummer 800052

Set van 3 gestanste postzegels
koning Willem-Alexander 2020
Nederland 1
Nederland 2
Internationaal
€ 4,43
Bestelnummer 800041

36 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

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

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

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

SHOP 37Basisassortiment



1867 de 25ct donkerviolet
Nr. 11 gestempeld, van € 65,00 voor € 37,50

1898 Kroningsgulden Wilhelmina
Nr 49 gestempeld Van € 75,00 voor € 49,50

 

1905 de 10 gulden oranje, bontkraag
Nr 80 ongebruikt, van € 625,00 voor € 395,00

Nr 80 gestempeld, van € 425,00 voor € 345,00

1913 de 10 gulden oranje, jubileum
Nr. 101 ongebruikt, van € 625,00 voor € 395,00

Nr. 101 gestempeld, van € 445,00 voor € 345,00

 

1931 zegels voor de restauratie van de 
‘Goudse Glazen’
Nr. 238/239 postfris, van € 72,50 voor € 42,75

Nr. 238/239 ongebruikt, van € 27,50 voor € 19,50

Nr. 238/239 gestempeld, van € 21,00 voor € 15,75

1952 ITEP-serie 
voor het eeuwfeest van de postzegel

Nr. 592/595 postfris, van € 44,95 voor € 26,95

Nr. 592/595 gestempeld, van € 29,95 voor € 16,95

 

1955 moderne architectuur in Nederland 
Nr. 655/659 postfris. € 7,95

Nr. 655/659 gestempeld. € 6,95

Op eerstedagenvelop (E21 met adres) € 24,95

Automaatboekje 9B 
kafttekst ‘betaal giraal’

Nr. Pb 9b  van € 80,00 voor € 42,50

De eerste twee strafportzegels
Nr. P1/P2 gestempeld, van € 22,00 voor € 14,95

 

1951 Luchtpostmeeuwen
Nr. LP12/13 postfris, 

van € 425,00 voor € 295,00

Nr. LP12/13 ongebruikt, 

van € 199,00 voor € 150,00

Nr. LP12/13 gestempeld, 

van € 129,00 voor € 85,00

De allereerste postzegel van  

Nederlands Indië 
Indië Nr 1 gestempeld € 65,00

Begin uw collectie Indië in een nieuw 

Luxe Davo-album. Deel OGD1 € 117,00

Bestelinformatie Collect Club-Winkel
U kunt deze aanbiedingen (en trouwens álle postzegels van Nederland en OG)  

bestellen bij de Collect Club-Winkel.

www.collectclubwinkel.nl | 035 631 5248 | elslipsius@gmail.com
postadres en bezoekadres

Vlietlaan 44C | 1404 CC  Bussum

Jan Toorop in de specifieke jaren ’20 stijl
Nr. 134/135 postfris, van € 75,00 voor € 41,25

Nr. 134/ 135 ongebruikt, van € 25,00 voor € 17,95

Nr. 134/135 gestempeld, van € 22,50 voor € 17,95

1932 ANVV-zegels (de eerste serie waar Nederland als toeristen-

land onder de aandacht wordt gebracht met typisch Nederlands!)
Nr. 244/247 postfris, van € 197,00 voor € 112,50

Nr. 244/247 ongebruikt, van 59,00 voor € 42,50

Nr. 244/247 gestempeld, van 32,50 voor € 22,75

1950 zomerzegels
Nr. 550/555 postfris, van € 25,00 voor € 15,95  |  Nr. 550/555 gestempeld, van € 15,00 voor € 9,95

Op eerstedagenvelop (E1 met adres) € 595,00

1951 Kastelen in Nederland
Nr. 568/572 postfris, van € 17,50 voor € 11,95  | Nr. 568/572 gestempeld, van € 9,95 voor € 6,95

Op eerstedagenvelop (E5 met adres) € 112,00

1852 De eerste drie postzegels van Nederland

Nr. 1, 2 en 3 gestempeld, van € 170,00 voor € 89,00

Breid uw collectie uit in een nieuw luxe Davo-album 

(deel 1, 1852-1944) € 120,00

Legioenblokken (in  uitstekende kwaliteit)
Nr. V402/V403 postfris  € 87,50 

Nr. V402/V403 gestempeld. € 87,50

ROLTANDING. 1925 kinderserie 
R71/R73 postfris, van € 255,00 voor € 149,00

R71/R73 ongebruikt, van € 89,00 voor € 59,95

R71/R73 gestempeld, van € 98,00 voor € 59,95

2002 complete set provincievellen 12 stuks 
V2065 t/m V2076 postfris. € 69,95 

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

regel het met Els

Collect_Club_ad_200x280_210201_zwart.indd   1Collect_Club_ad_200x280_210201_zwart.indd   1 03-02-2021   13:4803-02-2021   13:48



1867 de 25ct donkerviolet
Nr. 11 gestempeld, van € 65,00 voor € 37,50

1898 Kroningsgulden Wilhelmina
Nr 49 gestempeld Van € 75,00 voor € 49,50

 

1905 de 10 gulden oranje, bontkraag
Nr 80 ongebruikt, van € 625,00 voor € 395,00

Nr 80 gestempeld, van € 425,00 voor € 345,00

1913 de 10 gulden oranje, jubileum
Nr. 101 ongebruikt, van € 625,00 voor € 395,00

Nr. 101 gestempeld, van € 445,00 voor € 345,00

 

1931 zegels voor de restauratie van de 
‘Goudse Glazen’
Nr. 238/239 postfris, van € 72,50 voor € 42,75

Nr. 238/239 ongebruikt, van € 27,50 voor € 19,50

Nr. 238/239 gestempeld, van € 21,00 voor € 15,75

1952 ITEP-serie 
voor het eeuwfeest van de postzegel

Nr. 592/595 postfris, van € 44,95 voor € 26,95

Nr. 592/595 gestempeld, van € 29,95 voor € 16,95

 

1955 moderne architectuur in Nederland 
Nr. 655/659 postfris. € 7,95

Nr. 655/659 gestempeld. € 6,95

Op eerstedagenvelop (E21 met adres) € 24,95

Automaatboekje 9B 
kafttekst ‘betaal giraal’

Nr. Pb 9b  van € 80,00 voor € 42,50

De eerste twee strafportzegels
Nr. P1/P2 gestempeld, van € 22,00 voor € 14,95

 

1951 Luchtpostmeeuwen
Nr. LP12/13 postfris, 

van € 425,00 voor € 295,00

Nr. LP12/13 ongebruikt, 

van € 199,00 voor € 150,00

Nr. LP12/13 gestempeld, 

van € 129,00 voor € 85,00

De allereerste postzegel van  

Nederlands Indië 
Indië Nr 1 gestempeld € 65,00

Begin uw collectie Indië in een nieuw 

Luxe Davo-album. Deel OGD1 € 117,00

Bestelinformatie Collect Club-Winkel
U kunt deze aanbiedingen (en trouwens álle postzegels van Nederland en OG)  

bestellen bij de Collect Club-Winkel.

www.collectclubwinkel.nl | 035 631 5248 | elslipsius@gmail.com
postadres en bezoekadres

Vlietlaan 44C | 1404 CC  Bussum

Jan Toorop in de specifieke jaren ’20 stijl
Nr. 134/135 postfris, van € 75,00 voor € 41,25

Nr. 134/ 135 ongebruikt, van € 25,00 voor € 17,95

Nr. 134/135 gestempeld, van € 22,50 voor € 17,95

1932 ANVV-zegels (de eerste serie waar Nederland als toeristen-

land onder de aandacht wordt gebracht met typisch Nederlands!)
Nr. 244/247 postfris, van € 197,00 voor € 112,50

Nr. 244/247 ongebruikt, van 59,00 voor € 42,50

Nr. 244/247 gestempeld, van 32,50 voor € 22,75

1950 zomerzegels
Nr. 550/555 postfris, van € 25,00 voor € 15,95  |  Nr. 550/555 gestempeld, van € 15,00 voor € 9,95

Op eerstedagenvelop (E1 met adres) € 595,00

1951 Kastelen in Nederland
Nr. 568/572 postfris, van € 17,50 voor € 11,95  | Nr. 568/572 gestempeld, van € 9,95 voor € 6,95

Op eerstedagenvelop (E5 met adres) € 112,00

1852 De eerste drie postzegels van Nederland

Nr. 1, 2 en 3 gestempeld, van € 170,00 voor € 89,00

Breid uw collectie uit in een nieuw luxe Davo-album 

(deel 1, 1852-1944) € 120,00

Legioenblokken (in  uitstekende kwaliteit)
Nr. V402/V403 postfris  € 87,50 

Nr. V402/V403 gestempeld. € 87,50

ROLTANDING. 1925 kinderserie 
R71/R73 postfris, van € 255,00 voor € 149,00

R71/R73 ongebruikt, van € 89,00 voor € 59,95

R71/R73 gestempeld, van € 98,00 voor € 59,95

2002 complete set provincievellen 12 stuks 
V2065 t/m V2076 postfris. € 69,95 

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

regel het met Els

Collect_Club_ad_200x280_210201_zwart.indd   1Collect_Club_ad_200x280_210201_zwart.indd   1 03-02-2021   13:4803-02-2021   13:48
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Nederland
JAARPRODUCTEN 2020 BESTELNR PRIJS
Jaarboek Nederlandse postzegels 2000JBPA € 113,25
Jaarboek Nederlandse postzegels Engels 2000JBPB € 113,25
Jaarboek Nederlandse postzegels exclusief postzegels 2000JBPC € 25,50
Jaarcollectie Nederlandse postzegels 2000JCS € 103,29
Jaarcollectie Nederlandse postzegelvellen 2000JCV € 75,46

POSTZEGELS 2021
Beleef de natuur - Dwingelderveld 410161 € 9,60
Beleef de natuur - De Onlanden 410261 € 9,60
Typisch Nederlands - stolpboerderijen 410162 € 5,76
Typisch Nederlands - houten huizen 410262 € 5,76
Typisch Nederlands - grachtenpanden 410362 € 5,76
Duurzaamheid: doorgeven en ontvangen 410361 € 5,76

POSTZEGELS 2020
Decemberzegels 401261 € 17,20
Rouwzegel Nederland 2 (postzegelvel van 50) 406602 € 96,00
Martin Garrix 401061 € 4,80
Dag van de postzegel 401161 € 9,60
Kinderpostzegels 400960 € 7,05
Caleidoscoop - Internationaal 400862 € 9,30
Fietspostzegels 400761 € 5,76
Voor elk moment 400762 € 5,76
Oude postroutes - Internationaal 400561 € 9,30
75 jaar vrijheid 400462 € 5,76
Beleef de natuur - bos- & heidevogels ZELFKLEVEND 400861 € 9,60
Beleef de natuur - kustvogels ZELFKLEVEND 400662 € 9,60
Beleef de natuur - boerenlandvogels ZELFKLEVEND 400261 € 9,60
Beleef de natuur - roofvogels en uilen ZELFKLEVEND 400161 € 9,60
Typisch Nederlands - bitterballen 400661 € 5,76
Typisch Nederlands - tompouce 400461 € 5,76
Typisch Nederlands - hagelslag 400362 € 5,76
Typisch Nederlands - wortelen 400262 € 5,76
Typisch Nederlands - rookworst 400162 € 5,76
XL-zegel 400163 € 4,50
De eerste atlassen - Internationaal 400361 € 9,30

GESTEMPELDE POSTZEGELVELLEN 2021
Beleef de natuur - Dwingelderveld 410161Y € 9,60
Beleef de natuur - De Onlanden 410261Y € 9,60
Typisch Nederlands - stolpboerderijen 410162Y € 5,76
Typisch Nederlands - houten huizen 410262Y € 5,76
Typisch Nederlands - grachtenpanden 410362Y € 5,76
Duurzaamheid: doorgeven en ontvangen 410361Y € 5,76

GESTEMPELDE POSTZEGELVELLEN 2020
Koning Willem-Alexander 2020 Nederland 1 800051Y € 9,60
Koning Willem-Alexander 2020 Nederland 2 800052Y € 9,60
Decemberzegels 401261Y € 17,20
Martin Garrix 401061Y € 4,80
Dag van de postzegel 401161Y € 9,60
Kinderpostzegels 400960Y € 7,05
Caleidoscoop - Internationaal 400862Y € 9,30
Fietspostzegels 400761Y € 5,76
Voor elk moment 400762Y € 5,76
Oude postroutes - Internationaal 400561Y € 9,30
75 jaar vrijheid 400462Y € 5,76
Beleef de natuur - boerenlandvogels ZELFKLEVEND 400261Y € 9,60
Typisch Nederlands - bitterballen 400661Y € 5,76
Typisch Nederlands - tompouce 400461Y € 5,76
Typisch Nederlands - hagelslag 400362Y € 5,76
Typisch Nederlands - wortelen 400262Y € 5,76
Typisch Nederlands - rookworst 400162Y € 5,76
XL-zegel 400163Y € 4,50
De eerste atlassen - Internationaal 400361Y € 9,30

POSTZEGELMAPJES 2021 BESTELNR PRIJS
nr. 631 Typisch Nederlands - grachtenpanden 410380 € 4,89
nr. 630 Duurzaamheid: doorgeven en ontvangen 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

POSTZEGELMAPJES 2020
nr. 625 Decemberzegels 401280 € 9,65
nr. 624 Rouwpostzegel Nederland 2 406680 € 8,73
nr. 623 Martin Garrix 401080 € 4,89
nr. 622 Dag van de postzegel 401180 € 4,89
nr. 621 Kinderpostzegels 400980 € 8,10
nr. 620 Caleidoscoop - Internationaal 400882 € 10,35
nr. 619a Beleef de natuur - bos- & heidevogels 400880 € 6,81
nr. 619b Beleef de natuur - bos- & heidevogels 400881 € 4,89
nr. 618 Fietspostzegels 400781 € 6,81
nr. 617a Beleef de natuur - kustvogels 400680 € 6,81
nr. 617b Beleef de natuur - kustvogels 400681 € 4,89
nr. 616 Typisch Nederlands - bitterballen 400682 € 4,89
nr. 615 Voor elk moment 400780 € 6,81
nr. 614 Oude postroutes - Internationaal 400580 € 7,25
nr. 613 Typisch Nederlands - tompouce 400481 € 4,89
nr. 612 75 jaar vrijheid 400480 € 4,89
nr. 611 Typisch Nederlands - hagelslag 400381 € 4,89
nr. 610 De eerste atlassen - Internationaal 400380 € 10,35
nr. 609 Typisch Nederlands - wortelen 400282 € 4,89
nr. 608a Beleef de natuur - boerenlandvogels 400280 € 6,81
nr. 608b Beleef de natuur - boerenlandvogels 400281 € 4,89
nr. 607 XL-zegel 400182 € 5,55
nr. 606 Typisch Nederlands - rookworst 400183 € 4,89
nr. 605a Beleef de natuur - roofvogels en uilen 400180 € 6,81
nr. 605b Beleef de natuur - roofvogels en uilen 400181 € 4,89

PRESTIGEBOEKJES 2021
nr. 92 Duurzaamheid: doorgeven en ontvangen 410311 € 12,45

PRESTIGEBOEKJES 2020
nr. 91 Dag van de postzegel 401111 € 12,45
nr. 90 Fietspostzegels 400911 € 12,45
nr. 89 Typisch Nederlands 400611 € 12,45
nr. 88 Oude postroutes - Internationaal 400511 € 12,45
nr. 87 75 jaar vrijheid 400411 € 12,45
nr. 86 De eerste atlassen - Internationaal 400311 € 12,45

EERSTEDAGENVELOPPEN 2021
nr. 823 Typisch Nederlands - grachtenpanden 410350 € 3,62
nr. 822 Duurzaamheid: doorgeven en ontvangen 410351 € 5,43
nr. 821 Typisch Nederlands - houten huizen 410252 € 3,62
nr. 820a Beleef de natuur - De Onlanden 410250 € 9,03
nr. 820b Beleef de natuur - De Onlanden 410251 € 9,03
nr. 819 Typisch Nederlands - stolpboerderijen 410152 € 3,62
nr. 818a Beleef de natuur - Dwingelderveld 410150 € 9,03
nr. 818b Beleef de natuur - Dwingelderveld 410151 € 9,03

EERSTEDAGENVELOPPEN 2020
nr. 817a Decemberzegels 401250 € 9,42
nr. 817b Decemberzegels 401251 € 7,27
nr. 816 Rouwzegel NL2 406650 € 5,34
nr. 815 Martin Garrix 401050 € 3,52
nr. 814 Dag van de postzegel 401150 € 5,23
nr. 813 Kinderpostzegels 400950 € 11,47
nr. 812 Caleidoscoop - Internationaal 400852 € 14,21
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BESTELNR PRIJS
nr. 811a Beleef de natuur - bos- & heidevogels 400850 € 8,65
nr. 811b Beleef de natuur - bos- & heidevogels 400851 € 8,65
nr. 810 Fietspostzegels 400751 € 9,79
nr. 809a Beleef de natuur - kustvogels 400650 € 8,65
nr. 809b Beleef de natuur - kustvogels 400651 € 8,65
nr. 808 Typisch Nederlands - bitterballen 400652 € 3,52
nr. 807 Voor elk moment 400750 € 9,79
nr. 806 Oude postroutes - Internationaal 400550 € 6,71
nr. 805 Typisch Nederlands - tompouce 400451 € 3,52
nr. 804 75 jaar vrijheid 400450 € 5,23

BASISASSORTIMENT ZELFKLEVEND
Koning Willem-Alexander 2020 Nederland 1 800051 € 9,60
Koning Willem-Alexander 2020 Nederland 2 800052 € 9,60
Koning Willem-Alexander 2020 Internationaal 800053 € 7,75
Set van 3 gestanste postzegels  
koning Willem-Alexander 2020 800041 € 4,43
Zakenpostzegels waarde 1 op vel (postzegelvel van 50) 360361 € 48,00
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) 306602 € 96,00
Nederland 1 Iconen Internationaal (postzegelvel van 5) 346703 € 7,75
Nederland 1 Iconen Internationaal (postzegelvel van 50) 346702 € 77,50
Nederland 1 Iconen (postzegelvel van 10) 346701 € 9,60
Zakenpostzegels waarde 2 op rol (100 stuks) 344302 € 192,00
Zakenpostzegels waarde 1 op rol (200 stuks) 344301 € 192,00

BIJPLAKZEGELS
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
Historisch Nederland Drenthe 810023 € 3,00
Historisch Nederland Friesland 810022 € 3,00
Historisch Nederland Groningen 810021 € 3,00
Anton Pieck: Spelen zoals toen 800063 € 3,00
Anton Pieck: Moeder & Kind 800062 € 3,00
Anton Pieck: Daar is de baby 800061 € 3,00
Anton Pieck: Muziek - Kerstkoor 800058 € 3,00
Anton Pieck: Muziek - Kamermuziek 800059 € 3,00
Anton Pieck: Muziek - Fanfare 800060 € 3,00
nijntje in de tent 800046 € 5,00
nijntje's droom 800045 € 5,00
koningin nijntje 800044 € 5,00
Een fluit voor nijntje 800043 € 5,00
nijntje de toverfee 800042 € 5,00
Rien Poortvliet: De tresoor 800022 € 3,00
Rien Poortvliet: Hij was een van ons 800021 € 3,00
Rien Poortvliet: Wild in het winterbos 800020 € 3,00
Rien Poortvliet: Braaf 800019 € 3,00
Rien Poortvliet: De vossen hebben holen 800018 € 3,00
Treinen & Trajecten: Flåmsbana 790054 € 7,75
Treinen & Trajecten: Tren a las Nubes 790053 € 7,75
Treinen & Trajecten: Eurostar 790051 € 7,75
Treinen & Trajecten: Venice Simplon-Orient-Express 790052 € 7,75
Treinen & Trajecten: Perurail 790050 € 7,75
Treinen & Trajecten: Rocky Mountaineer 790049 € 7,75
Treinen & Trajecten: Flevolijn 792510 € 7,75
Treinen & Trajecten: Bernina Express 792509 € 7,75
Treinen & Trajecten: Darjeeling Himalayan Railway 792508 € 7,75
Treinen & Trajecten: Flying Scotsman 792507 € 7,75
Treinen & Trajecten: The Ghan 792506 € 7,75
Treinen & Trajecten: Superliner 792505 € 7,75

BESTELNR PRIJS
Treinen & Trajecten: Pride of Africa 792504 € 7,75
Treinen & Trajecten: Bullet Train 792503 € 7,75
Treinen & Trajecten: Eastern & Oriental 792502 € 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
De Fabeltjeskrant Lowieke de Vos 782573 € 6,90
De Fabeltjeskrant Greta Bontekoe 782572 € 6,90
De Fabeltjeskrant Bor de Wolf 782570 € 6,90
De Fabeltjeskrant Zoef de haas 782566 € 6,90
De Fabeltjeskrant Droes de beer 782565 € 6,90
De Fabeltjeskrant Mister Maraboe 782563 € 6,90
De Fabeltjeskrant Zaza Zebra 782560 € 6,90
Jaar van de Rat/Os 780036 € 3,10
Jaar van de Os 780037 € 3,10
Jaar van de Rat 780035 € 3,10
Team Jumbo Visma 800074 € 9,60

GOUDEN POSTZEGELS
Hugo de Groot 810046 € 50,00
Einde WO II - Bevrijding Nederlands Indië 800038 € 50,00

ZILVEREN POSTZEGELS
Anton Pieck 810020 € 25,00
Zilverreiger 800056 € 25,00
nijntje 65 jaar 800048 € 25,00
75 jaar Vrede & Vrijheid 800034 € 25,00
Rien Poortvliet 800032 € 25,00

POSTSETS
Beleef de natuur - Dwingelderveld 810015 € 4,95
Beleef de natuur - spechten 800030 € 4,95
Beleef de natuur - weidevogels 800029 € 4,95
Beleef de natuur - watervogels 800028 € 4,95

BEWAARALBUMS
Treinen & Trajecten 792515 € 19,95
De Fabeltjeskrant 782550 € 19,95

OVERIG
Speciale map Hugo de Groot 810042 € 9,95
Bewaarmap Multilaterale Oude postroutes 800050 € 19,95
9 zwarte insteekkaarten Jaarcollectie  
Ned. postzegels 2020 800070 € 2,95
10 zwarte insteekkaarten Jaarcollectie  
Ned. postzegelvellen 2020 800071 € 2,95



1943 - €1,50

1956 - €20,95

1974 - €4,50

MICHEL
Yvert

Jaar Prijs # Jaar	 Prijs #
1941 €	4,90 o 1971 €	4,50 o
1942 €	3,25 o 1972 €	4,95 o
1943 €	1,50 o 1973 €	3,95 o
1944 €	3,95 o 1974 €	4,50 o
1945 €	0,70 o 1975 €	3,75 o
1946 €	5,50 o 1976* €	4,75 o
1947* €	2,95 o 1977 €	4,95 o
1948 €	4,90 o 1978 €	3,95 o
1949* €	14,95 o 1979 €	2,95 o
1950 €	44,95 o 1980 €	4,95 o
1951 €	14,95 o 1981* €	4,95 o
1952 €	42,50 o 1982 €	3,95 o
1953* €	12,50 o 1983 €	4,50 o
1954 €	12,95 o 1984 €	4,75 o
1955 €	11,95 o 1985 €	5,50 o
1956 €	20,95 o 1986 €	5,25 o
1957 €	9,95 o 1987 €	8,95 o
1958 €	6,95 o 1988 €	7,50 o
1959 €	5,95 o 1989 €	6,25 o
1960 €	7,95 o 1990 €	7,50 o
1961 €	3,95 o 1991* €	8,95 o
1962 €	5,95 o 1992 €	11,25 o
1963 €	5,75 o 1993* €	12,50 o
1964 €	1,95 o 1994 €	12,95 o
1965 €	8,50 o 1995 €	11,75 o
1966 €	2,25 o 1996 €	11,50 o
1967 €	4,95 o 1997 €	13,50 o
1968 €	3,50 o 1998 €	14,95 o
1969* €	4,95 o 1999 €	14,95 o
1970 €	5,95 o 2000 €	14,95 o
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WWW.EUROPOST.NL

BEZOEK ONZE WEBSITE
Vertrouwd kopen met

Met reviews van vele kopers

Bestellen en/of inschrijven nieuwsbrief:
Maak uw keuze d.m.v. of noteer het aantal stuks achter de prijs. 
Stuur deze advertentie of een kopie ervan op zonder postzegel naar: 
Europost, Antwoordnr. 10383, 4800 VB BREDA.
Naam:………………………………………………………… 
Adres:…………………………………………..………..…… 
Postcode: ........................ Plaats:………………………………………….. 
Tel. nummer:……………………………………………..…… 
E-mail:…………………………………………………………         Schrijf mij in voor de nieuwsbrief
Ik machtig hiermee Europost om éénmalig het totale bedrag van mijn bankrekening af te schrijven: 
Bankrekening nummer (IBAN):………………………………………….. Handtekening:………………………………

Bestellen kan natuurlijk ook: ☎ 076 5614 923 •  ✉ info@europost.nl • www.europost.nl
Gratis verzending bij bestellingen v.a. €60 of bij machtiging. Voor bestellingen tot €60 brengen wij €6 kosten in rekening.

VERZAMELEN: NATUURLIJK MET WWW.EUROPOST.NL
Inmiddels één van de meest gewaardeerde webshops in Nederland en België 
voor de postzegelverzamelaar. Geen postzegelwinkel meer bij u in de buurt? 
Dan is een bezoek aan onze webshop de moeite waard! Gebruiksvriendelijk en een 
groot assortiment tegen concurrerende prijzen. Komt u er niet uit? Ons deskundige 
team helpt u telefonisch graag verder. Natuurlijk bent u ook welkom in onze winkel! 
Bezoek vanaf 6 april onze nieuwe mega store in Breda! 
(Wij volgen de richtlijnen van het RIVM)

U kunt bij Europost o.a. terecht voor:

• Uitgebreid aanbod van postzegels Nederland en overzee tegen interessante prijzen;
• Postfrisse jaargangen van vele landen;
• Alle merken accessoires onder 1 dak! Voordrukalbums, catalogi, insteekboeken, 
 aanvullingsbladen, klemstroken, pincetten en alles wat u verder nodig heeft als 
 verzamelaar. Dit alles tegen scherpe prijzen en regelmatig met leuke aanbiedingen;
• In de winkel lekker snuffelen tussen 10.000 enveloppen en honderden partijtjes;
• Verzamelingen van landen en thema’s alles ook online te bekijken.

GINNEKENWEG 15 • 4818JA • BREDA 
☎ 076 5614 923 • ✉ INFO@EUROPOST.NL

SCHRIJF JE IN 

VOOR DE 

NIEUWSBRIEF

EN ONTVANG GRATIS

EEN SERIE PRINSESSEN-

ZEGELS UIT 1946

NU €19,50

OP=OP

AANBIEDINGEN JAARGANGEN 
POSTFRIS NEDERLAND
Maak uw verzameling compleet 
tegen spotprijzen! 
Alle afbeeldingen van jaargangen zijn volledig te 
zien op onze website.

OP=OP

Complete serie postfris 
Koningin Juliana 1953 ‘en profi l’ 
Catalogus waarde €39,-

NU €7,50

Caribisch Nederland 
Willem-Alexander 2015 
3 verschillende blokken 
Catalogus waarde €141,-
van €65,-

* excl. permanente zegels



NIEUW

GINNEKENWEG 15 • 4818JA • BREDA 
☎ 076 887 9775 • ✉ SAFE-NEDERLAND@EUROPOST.NL

WWW.SAFE-NEDERLAND.NL

OPBERGSYSTEMEN EN TESTAPPERATUUR 
VOOR POSTZEGELS

BEKIJK HET VOLLEDIGE EN ZEER UITGEBREIDE ASSORTIMENT OPBERGSYSTEMEN 
EN TESTAPPERATUUR OP: WWW.SAFE-NEDERLAND.NL
INFORMEER BIJ UW LOKALE WINKELIER OF NEEM CONTACT MET ONS OP: 

SAFE NEDERLAND BY EUROPOST

NIEUWNIEUW

Met de nieuwe T3 ontdekt u onzichtbare schatten! Controleer een-
voudig watermerken en ontdek reparaties en dunne plekken. Incl. USB 
kabel en 220 volt stekker. Nu met krachtige LED verlichtingen, traploos 
te regelen en 8 verschillende lichtkleuren! 

Deze beeldschermloep levert een scherp, vervormingsvrij vergroot 
beeld met compacte afmetingen. De diagonale schermgrootte is 
ongeveer 9cm. Vergroting in stappen van 2 tot 25x. Verschillende 
achtergrondkleuren en zwart/wit instellingen. Eenvoudige bediening. 
Geleverd met adapter, video- en USB kabel, beschermtas, 
schoonmaakdoekje.

Deze elektronische tandingmeter laat in seconden absoluut 
nauwkeurige resultaten zien door middel van optisch-elektronische 
meting. De metingen worden verricht door lichtsensoren zonder 
aanraken van de postzegel, waardoor het volledig veilig 
voor de zegels is. Geleverd incl. adapter .

Bestelnr. 9893 Bestelnr. 9850

€168,- € 275,-

SIGNOSCOPE T3 PERFOTRONIC
WATERMERKZOEKER EN TESTAPPARAAT ELEKTRONISCHE TANDINGMETER

VANAF 6 APRILNIEUW ADRESSAFE SHOWROOM @EUROPOSTGINNEKENWEG 15,4818JA BREDA(INDIEN DE RICHTLIJNEN VAN HET RIVM DIT TOELATEN!)

VIDEO POCKET 
LOUPE 

Bestelnr. 9791

€99,80

Bestelnr.: 
2110.20       Basis zegels en blokken Nederland 2020 € 35,95
2110.20SP  Kleine velletjes Nederland 2020  € 23,95

Ook verkrijgbaar van voorgaande jaren, o.a.:

2110.19 Basis zegels en blokken Nederland 2019 € 35,95
2110.19SP Kleine velletjes Nederland 2019  € 19,95
2110.19MN Mooi Nederland velletjes Nederland 2019 €   9,95
2110.18 Basis zegels en blokken Nederland 2018 € 31,95
2110.18SP Kleine velletjes Nederland 2018  € 19,95
2110.18MN Mooi Nederland velletjes Nederland 2018 €   9,95
2110.17 Basis zegels en blokken Nederland 2017 € 39,95
2110.17SP Kleine velletjes Nederland 2017  € 19,95
2110.17MN Mooi Nederland velletjes Nederland 2017 €   9,95
2110.16 Basis zegels en blokken Nederland 2016 € 35,95
2110.16SP Kleine velletjes Nederland 2016  € 23,95
2110.16MN Mooi Nederland velletjes Nederland 2016 €   9,95

NU VERKRIJGBAAR

SUPPLEMENTEN 
NEDERLAND 2020

S I N D S

• 1 9 5 3 •



Collect is een uitgave van Koninklijke Post NL BV

Redactie Collect
17e etage, 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: HH Global, Rotterdam

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.

Zo bestelt u 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

Geldigheid
Aanbiedingen in Collect 106 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
Treinpostzegels van 1939 tot 2021

Postzegels zijn spiegels van ‘hun’ tijdgeest. Onderwerpen, stijlen en trends veranderen snel.  

En de verschillen zie je terug in de ontwerpen. In deze rubriek illustreren we die reis door  

de tijd met een oude en nieuwe postzegel in dezelfde serie of met een vergelijkbaar thema.

De langlopende postzegelvelserie Treinen & Trajecten is erg in trek  
bij verzamelaars. Elk kwartaal worden ze verrast met nieuwe uitgiften 
met bijzondere treinen en treinroutes door vaak verre exotische 
landschappen, zoals de Darjeeling Himalayan Railaway, The Ghan  
en Perurail. 

Postzegels met treinen in de hoofdrol zijn zeker niet nieuw. Meer dan 
80 jaar geleden ontwierp Gé Röling 2 postzegels ter gelegenheid van 
het 100-jarig bestaan van de spoorwegen (1839-1939). De eerste 
toont De Arend, een van de eerste Nederlandse stoomlocomotieven, 
die op het traject Amsterdam-Haarlem reed. De Mat ‘36 op de tweede 
postzegel was de modernste elektrische trein in de jaren ‘30.

Het 125-jarig bestaan werd gevierd met postzegels met treindetail-
foto’s van Cas Oorthuys, 25 jaar later gevolgd door 3 gestyleerde 
jubileumpostzegels, ontworpen door Donald Janssen, Paul Mijksenaar 
en Robert Nakata en in 2014 door het prachtige postzegeltableau  
van Wout de Vringer. 

De verschillen in tijdgeest, onderwerpkeuze en ontwerpvisie van  
de ontwerpers zijn enorm. Maar wat deze postzegels door de jaren 
heen met elkaar delen is onze liefde en fascinatie voor de trein,  
die in al die decennia geen graad is bekoeld. 


