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ontdek de wereld van de postzegel

‘s Werelds eerste ‘computerpostzegels’ 
Postzegels ontwerpen met kunstmatige intelligentie ‘Nog net zo  

actueel als toen’
Kinderpostzegels eren 80-jarige Tom Poes

Geertje Aalders knipt Decemberzegels 
10 Papiercollages vertellen compleet kerstverhaal

Gratis postset 
Landgoed 
Haarzuilens   

bij uw bestelling
vanaf € 15,-

Gratis zilveren 
postzegel 
Kasteel 
de Haar     
bij uw bestelling
vanaf € 75,-



Prachtige 
cadeaus
Speciaal voor Collect-lezers

Gratis postset Landgoed Haarzuilens
bij uw bestelling vanaf € 15,-*

Gratis zilveren postzegel 
Kasteel de Haar
bij uw bestelling vanaf € 75,-*

Het historische landgoed Haarzuilens bij Utrecht is een natuurgebied 
met een oud, afwisselend cultuurlandschap. Illustrator Michelle 
Dujardin legde de bijzondere flora en fauna aldaar vast in een 
sfeervolle postset. U ontvangt een ongestempeld postzegelvel  
en 3 unieke kaarten cadeau bij uw bestelling vanaf € 15,- uit deze 
Collect. De set is los verkrijgbaar à € 4,95 (bestelnummer:  
zie pagina 34). Van het landgoed verscheen ook een speciaal 
postzegelvel in de serie Beleef de natuur (zie pag. 27).

Landgoed Haarzuilens wordt gedomineerd door het sprookjesachtige 
Kasteel de Haar. De imposante contouren van Nederlands grootste 
kasteel heeft ontwerper Frank Janse vastgelegd op een unieke zilveren 
postzegel. De postzegel is verpakt in een luxe passe-partoutomslag. 
De zilveren postzegel is ook los verkrijgbaar à € 25,- (bestelnummer  
 zie pag. 33).
 

Let op: actie loopt tot uiterlijk 30 december 2021.

op=op

Profiteer nu van deze cadeaus en bestel snel!
*Uit Collect 109 kunt u online, telefonisch of schriftelijk bestellen. 
Bij uw bestelling vanaf € 15,- ontvangt u de postset Landgoed 
Haarzuilens cadeau. Als u uiterlijk 30 december voor € 75,- of meer 
bestelt, krijgt u ook de zilveren postzegel Kasteel de Haar geheel 
gratis thuisgestuurd. U ontvangt deze cadeaus alleen bij uw 
eerste bestelling uit Collect 109. Actievoorwaarden op postnl.nl.

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



Volgende keer in Collect* o.a.:
200 jaar Mauritshuis, Beleef de natuur - Fort Ellewoutsdijk,  
Typisch Nederlands - schaatsen en Delftse tulpenvazen. 
*Collect 110 verschijnt in de week van 21 maart.

Abonneer u op de nieuwsbrief via  
www.postnl.nl/collect-nieuwsbrief
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‘Tom Poes nu nog net zo actueel als toen’ 
Beroemde striphelden van Marten Toonder vieren 80e 
verjaardag op Kinderpostzegels

Profiel
Data-wetenschappers Tim Ottens en Ying Yu ontwikkelen Digi 
Art: ‘s werelds eerste postzegels ontworpen door de computer

Nieuwe uitgiften 
Decemberzegels 2021
Dag van de Postzegel 2021

Kort nieuws
Verslag POSTEX 2021
Platina plaat voor Martin Garrix
Webshop-menu met extra info
Beursagenda
Kerstgeschenk bij Decemberzegels
Postzegeltarieven 2022
Eindejaarscadeau voor abonnees
Bestel tijdig!

Persoonlijke producten
Historisch Nederland
Digi Art
Een kaart blijft langer hangen
Vaarwel Jaar van de Os, welkom Jaar van de Tijger 
Treinen & Trajecten
Beurspostzegels POSTEX 2021
Gouden postzegel Prins Maurits van Oranje
Nederlandse onderwaterwereld

Verkiezing postzegel van het jaar

Mijn postzegel en ik 
In de wereld van Jan Ursem draait álles om post en postzegels

Collect Club Klantenservice
Persoonlijke post en postzegels zijn terug van weggeweest, 
signaleert Joyce Satijn-Hendriks van Collect Club Klantenservice

Puzzel

Shop

Assortiment

Reis door de tijd

nr. 109 winter 2021

De rijke oogst 
van 2021
Nog even en 2021 zit erop.  
Hoe we straks terugkijken op dit 
turbulente jaar? De tijd zal het 
leren. Maar voor een terugblik 
op de postzegeloogst hoeven we 
gelukkig niet te wachten. Die was 
ook nu weer rijk en verrassend. 

Veel verzamelaars keken 
reikhalzend uit naar het 
postzegelvel Koningin 
Máxima 50 jaar. Hun geduld 
werd beloond met een 
dynamisch tableau met een 
sprankelende koningin in de hoofdrol. En in 
2021 was er ook een echte wereldprimeur: de eerste postzegels 
ontworpen met kunstmatige intelligentie (zie pagina 6-7)! 

Uiteraard verwelkomden we ook weer diverse persoonlijke 
postzegels. De uitgiften Historische motorfietsen, Anton Pieck – 
daar is de baby, en 125 jaar postbezorging in de Biesbosch 
werden het meest verkocht. Helaas kunt u de laatste twee niet 
meer bestellen. De populaire uitgiften Innovatief Nederland, 
Nederlandse paardenrassen en Historisch Nederland zijn nog wel 
verkrijgbaar. Wilt u geen uitgifte meer missen? Abonneer u dan op 
de Collect Club nieuwsbrief. 

En ja, we kunnen er niet omheen: corona. Veel postzegelbijeen-
komsten werden hierom afgelast. Maar gelukkig kon de verzamelaar 
dit najaar weer wel gezellig ‘beurzen’. En nóg een lichtpuntje: door 
het gedwongen thuiszitten ontdekten velen het gemak van online 
bestellen...  

Ondanks alles dus wederom een topjaar voor de verzamelaar. Ik 
wens u fijne feestdagen toe. En denk aan elkaar...

Stephan van den Eijnden
Directeur Commercie Mail Nederland
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Directeur Willem Feltkamp van Toonder Compagnie:

‘Tom Poes is nu nog  
net zo actueel als toen’
Tom Poes, Olivier B. Bommel, Doddeltje, Wammes Waggel, bediende Joost, Markies de Canteclaer... 

welk Tom Poes-personage is uw favoriet? Directeur Willem Feltkamp van Toonder Compagnie 

kan bijna niet kiezen. “In de strip zijn zó veel geweldige karakters de revue gepasseerd. Maar als 

ik er 1 moet noemen: de markies, met zijn prachtige gedichten.” 6 populaire Tom Poes-personages 

staan op het kinderpostzegelvel 2021. 

Legendarische ‘strip- en animatiefabriek’
Toonder Compagnie is de voortzetting van 
de oude Toonder Studio’s, die in 1942 was 
opgericht door schrijver/tekenaar Marten 
Toonder (1912-2005). In de tweede helft 
van de vorige eeuw verliet de ene strip na  
de andere deze legendarische ‘strip- en 
animatiefabriek’, waaronder Panda, Kappie, 
Koning Hollewijn en natuurlijk Tom Poes. 
Bekende schrijvers en tekenaars als Hans  
G. Kresse, Jan Kruis, Dick Matena en Paul 
Biegel begonnen allemaal hun loopbaan 
onder de vleugels van Marten Toonder. 
Toonder Compagnie houdt Toonders werk 
levend met heruitgaven, nieuwe verhalen 
en boeken over Toonder en zijn werk. 

Van meet af aan een hit
Tom Poes was vanaf zijn debuut in 1941 
meteen een hit, aldus Feltkamp. “De eerste 
druk van 20.000 stripboeken in datzelfde 
jaar was in 2 weken uitverkocht! Het was 
oorlog, er was bijna niks en mensen hadden 
veel behoefte aan vermaak. De eerste 
verhalen waren nog mysterieuze sprookjes 
om in weg te vluchten. Tom Poes was de 
Harry Potter van zijn tijd. Gaandeweg 
werden de strips volwassener en geestiger. 
De reeks evolueerde van strip naar 
literatuur. Schrijver Gerard Reve noemde 
het zelfs zeer grote literatuur.”

Tom Poes en  
heer Bommel  
zijn yin en yang.”

4 11 oktober 2021



Bommel neemt hoofdrol over
Na de oorlog steeg de populariteit naar 
ongekende hoogten. De krantenstrip werd 
dagelijks verslonden door duizenden fans. 
Met de uitgave van de reeks Literaire 
Reuzenpockets door de Bezige Bij vanaf 
1968 brak de tekststrip ook door bij de 
‘serieuze lezer’. Feltkamp: “De pocketboeken 
pasten goed in de boekenkast. Zo kreeg  
de strip literaire allure.” En er was nóg een 
verschuiving. De lezer vond Toms kameraad 
heer Bommel al snel veel leuker dan de 
hoofdpersoon zelfs. Niet voor niets wordt 
de Tom Poes-reeks de ‘Bommelsaga’ 
genoemd. 

Feltkamp begrijpt die omslag wel. “Tom Poes 
en heer Bommel zijn yin en yang. Tom Poes 
staat voor de ratio, heer Bommel voor alle 
andere menselijke eigenschappen, 
waaronder intuïtie, verwaandheid, domheid 
en impulsiviteit. Zijn karakter is veel rijker 
dan Tom Poes. Met zijn blunders houdt hij 
ons een spiegel voor. We herkennen er  
onze eigen fouten in. Dat maakt hem veel 
sympathieker.”

Sterk staaltje van vooruitzien
De thema’s die Marten Toonder aansneed, 
zijn nog steeds actueel, aldus Feltkamp: 
“Vluchtelingen, verslaving, de opmars van 

de economie ten koste van de natuur, 
nepnieuws... allemaal onderwerpen die ons 
nu allemaal bezighouden, maar die Toonder 
tientallen jaren geleden al aan de orde stelde. 
In 1957 schreef hij over een tv-programma 
zoals Big Brother, compleet met verborgen 
camera’s. Toen al! Dat is echt een sterk 
staaltje van vooruitzien.” 

Na 80 jaar nog steeds populair
80 jaar na de verschijning van de eerste strip 
in 1941 hebben Tom Poes en heer Bommel 
nog weinig aan populariteit ingeboet. 
Volgens Feltkamp (1965) is er een trouwe 
fanbase van duizenden liefhebbers die alles 
in huis halen wat er over de stripheld 
verschijnt. “Zo’n 3 jaar geleden verscheen 
de laatste heruitgave van de 177 Tom 
Poes-verhalen bij uitgeverij De Bezige Bij. In 
totaal 60 boekjes. Van elk boekje zijn 5.000 
tot 7.000 stuks verkocht. Dat bewijst wel hoe 
populair de strip na al die jaren nog steeds is.”

‘Oud, maar niet ouderwets’
Ondanks de populariteit van de strip 
signaleert Willem Feltkamp wel een 
gestage vergrijzing van het lezerspubliek. 
“Tom Poes is echt iets voor de oudere 
garde”, vertelt hij. Maar de Amsterdammer 
geeft zich niet gewonnen. Met ‘zijn’ Toonder 
Compagnie laat hij niets na om ook jong 

publiek voor de stripheld te winnen. Zo zijn 
er plannen om de oude verhalen om te 
werken tot voorlees- en platenboeken.  
“Om kinderen al op heel jonge leeftijd kennis 
te laten met de magie van Bommelwereld.” 

Het werk van Marten Toonder is volgens 
Feltkamp té goed en té belangrijk om in de 
vergetelheid raken. “Zijn strips zijn anno 2021 
nog net zo actueel als toen ze voor het eerst 
verschenen. Ze zitten bovenop het nieuws 
van vandaag. Het werk van Toonder is oud, 
maar niet ouderwets. Integendeel zelfs.”

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
Ubald Seveke, Amsterdam
Koninklijke Joh. Enschedé B.V., Haarlem

Postzegelformaat
Velformaat

Papier
Gomming

Druktechniek
Drukkleuren

Oplage
Verschijningsvorm

Illustraties 
Vormgeving 

Drukkerij

Kinderpostzegels 
eren jarige stripheld
De 80e verjaardag van Tom Poes is voor 
Stichting Kinderpostzegels aanleiding 
om Nederlands bekendste stripheld  
en zijn vriend Olivier B. Bommel te eren 
met een vrolijk postzegelvel voor  
de Kinderpostzegelactie 2021.

Het kinderpostzegelvel telt 5 postzegels 
met afbeeldingen van Tom Poes, heer 
Bommel, Doddeltje, Wammes Waggel, 
bediende Joost en markies de Canteclaer. 
De illustraties zijn gemaakt door 
Toonder-striptekenaar Tim Artz.  
Prijs per vel (5 postzegels): € 7,20.  
Van de opbrengst van elk postzegelvel 
gaat € 2,40 naar het goede doel.  
In 2020 bracht de actie € 7,6 miljoen op.

De Kinderpostzegelactie 2021 liep van 
woensdag 29 september t/m woensdag 
6 oktober. U kunt de postzegels 
bestellen via Collect Club. 

Kijk voor het bestelnummer op pagina 23. 
Of bestel direct op www.postnl.nl/collect.
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Bij mooi weer worden meer ijsjes verkocht
De Rijswijker werkt sinds 2019 als (senior) 
data scientist in het Analytics & Decision 
Support-team van de afdeling Insights van 
PostNL. Samen met zijn 15 ADS-teamcollega’s 
zet hij digitale klantgegevens en andere 
informatie met behulp van algoritmen om 
in verwachtingen voor de toekomst. “Wij 
analyseren gegevens uit het verleden en 
transformeren die informatie met behulp 
van algoritmen in voorspellingen.”

Voor veel mensen is de ongrijpbare 
abstracte wereld van kunstmatige 
intelligentie volslagen abacadabra. Tim 
heeft inmiddels geleerd zijn werkzaamheden 
helder uit te leggen in ‘gewone-mensentaal’. 
Hij vertelt: “Goed beschouwd is artificial 
intelligence (kunstmatige intelligentie) 
niets anders dan een set regels om de juiste 
beslissingen te kunnen nemen. Als het mooi 
weer is, worden er meer ijsjes verkocht.  
Als je dat als ijsverkoper weet, kun je je 
daarop instellen. Dit voorbeeld klinkt heel 
simplistisch, maar in de kern is dat wat wij 
hier ook doen.”

Computable Award 2020
Bij PostNL heeft Tim Ottens aan diverse 
kunstmatige-intelligentieprojecten 
gewerkt. Met een daarvan won het bedrijf 

zelfs de Computable Award 2020 in de 
categorie Partnerprojecten. Het algoritme 
van het ADS-team kan in een veel vroeger 
stadium de aanleverdag van pakketten 
voorspellen, zodat de klant meer tijd heeft 
om zijn bezorgwensen eventueel te 
wijzigen. Momenteel werkt Tim aan een 
formule die kan voorspellen hoeveel 
pakketten en brieven er in een bepaalde 
periode worden aangeboden, zodat de 
sorteercentra en bezorgunits zich hierop 
kunnen instellen. 

Een beetje spelen
De laatste tijd legt de data-wetenschapper 
zich speciaal toe op deep learning, de meest 
vergaande vorm van kunstmatige intelligen-
tie. “Nu al kan de computer met behulp van 
deep learning zelf unieke teksten schrijven, 
op basis van informatie van het internet”, 
vertelt hij. Om meer te weten te komen over 
deze technologie zocht Tim in 2020 een 
pilotproject, waarmee hij zich verder in  
deze complexe materie kon bekwamen. 
 “Bij PostNL krijgen we volop ruimte voor 
innovatieve projecten om ervan te leren  
en nieuwe ontdekkingen te doen.  
Een beetje ‘spelen’, zeg maar.”

Postzegels zijn kleine kunstwerken
Voor zijn leerproject bedacht Tim hoe leuk 

het zou zijn om de computer compleet 
nieuwe postzegels te laten ontwerpen. 
 “In een artikel over kunst op basis van 
artificial intelligence las ik dat zo’n AI-kunst-
werk op een kunstveiling maar liefst 
400.000 dollar opbracht. Ik dacht: postzegels 
zijn in feite ook kleine kunstwerken. Zo kwam 
ik op het idee van een experiment om 
kunstmatige intelligentie in te zetten voor 
het ontwerpen van postzegels.”

Voor zijn gedurfde plan kreeg Tim bij PostNL 
snel de handen op elkaar. Samen met 
collega (data engineer) Ying Yu zette de 
Rijswijker het project meteen in gang.  
Eerst ging het tweetal onder meer in het 
Nationaal Archief op zoek naar bestaande 
postzegels van vóór 1920 die als input 
konden dienen. Vervolgens zocht het  
de juiste algoritmen erbij om de oude 
postzegels te transformeren in compleet 
nieuwe versies. 

Wat maakt een postzegel een postzegel?
Het project was in feite één lange zoektocht 
naar het antwoord op de hamvraag:  
wat maakt een postzegel een postzegel? 
Ottens: “Om nieuwe postzegels te kunnen 
maken, moet de computer eerst  
de kenmerken van een postzegel leren 
begrijpen, bijvoorbeeld de kartelranden  

Tim Ottens en Ying Yu ontwikkelen formule voor ‘postzegel uit de computer’

‘Iets unieks dat er uitziet  
als echte postzegel’
Tim Ottens (1989) weet alles van data. Van computergegevens. En vooral hoe je die met kunst-

matige intelligentie kunt verrijken voor nieuwe toepassingen die vroeger ondenkbaar waren. 

Zoals zelfrijdende auto’s en het voorspellen van menselijk gedrag. Recent rolden zelfs ‘s wereld 

eerste postzegels van de pers die volledig tot stand zijn gekomen met kunstmatige intelligentie, 

zonder tussenkomst van een ontwerper. Een wereldprimeur.

6 28 oktober 2021



en de cijfers en de letters.” In dat proces 
sneuvelden veel kandidaten, waaronder 
gestempelde postzegels (‘de computers 
ziet die als vlekken’), slecht gedrukte 
postzegels en postzegels waarop prominent 
gezichten prijken. De laatste, omdat  
de computer deze niet altijd goed kan 
verwerken.

Van pure ruis naar echte postzegels
Door steeds verdere selecties en optimali-
saties van de ontwerpformules zagen Tim 
en Ying de resultaten op het beeldscherm 
stap voor stap transformeren van ‘pure ruis’ 
naar afbeeldingen die er onmiskenbaar 
uitzien als postzegels, inclusief (imperfecte) 
kartelrandjes en figuurtjes die duidelijk als 
letters zijn te herkennen. “Uiteindelijk 

kregen we precies wat wij voor ogen 
hadden: iets unieks dat er uitziet als een 
echte postzegel. Tegelijkertijd mocht het 
resultaat niet té perfect zijn, want dan heb 
je gewoon een kopie van een bestaande 
postzegel.” 

Menselijke creativiteit blijft altijd nodig 
Uit de honderden resultaten werden 5 
afbeeldingen geselecteerd om als echte 
postzegels op de markt te worden gebracht: 
‘s werelds eerste postzegels ontworpen met 
kunstmatige intelligentie. Artificial 
intelligence-kunst is nu al een erkende 
stroming in de kunstwereld. Maar of deze 
technologie in de toekomst ooit het werk 
van de kunstenaar of de ontwerper 
helemaal zal overnemen waagt Tim Ottens 

te betwijfelen. “Menselijke creativiteit blijft 
altijd nodig. Echte kunst vraagt om échte 
inspiratie.” 

Hoe kijkt Tim terug op het postzegelproject? 
Wat heeft het hem gebracht? “Voor ons was 
het een ontzettend leerzaam project. Ying 
en ik weten nu echt veel meer over deep 
learning en de mogelijkheden ervan dan 
voorheen. We zijn dan ook heel blij dat we 
hiervoor álle ruimte hebben gekregen. En 
het mooiste is dat onze postzegels ook nog 
eens echt worden uitgeven. Wie had dat 
ooit kunnen bedenken!”

Meer over het postzegelvel Digi Art leest u 
op pagina 12.

In elke vezel van  
de maatschappij
Kunstmatige intelligentie, ofwel artificial intelligence (AI), is in 
korte tijd doorgedrongen in elke vezel van de maatschappij. 
Denk aan het ‘sturen’ van het surf- en koopgedrag van 
websitebezoekers, computers die zonder tussenkomst van  
de mens hele fabrieken aansturen en ultraslimme smartphones 
die ons bij allerlei taken behulpzaam zijn. Ook PostNL maakt 
volop gebruik van kunstmatige intelligentie. Zo berekenen 
algoritmen (digitale formules) vooraf hoe druk het  
de komende dagen of weken wordt in de sorteercentra. 

Menselijke creativiteit 
blijft altijd nodig. Echte 
kunst vraagt om échte 
inspiratie.”
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Geertje Aalders knipt  
Decemberzegels 2021
De Decemberzegels zijn dit jaar gewijd aan de edele papierknipkunst, een oeroude kunstvorm  

die ook in ons land veel beoefenaars kent. De papiercollages op de postzegels zijn bedacht en 

gemaakt door de bekende papierknipkunstenaar Geertje Aalders uit Kampen. Met mes, schaar  

en lijm toverde ze stukken gekleurd papier om in vrolijke feestdagentaferelen in winterse sfeer.

Beroemde kunstenaars
Bij papierknippen denken velen wellicht aan 
nijvere huisvlijt achter de keukentafel. Maar 
ook grote kunstenaars hebben zich aan dit 
creatieve ambacht gewaagd. De betoverende 
papiercollages van de schilder Henri Matisse 
(1869-1954) zijn bijvoorbeeld wereldberoemd. 
De Fransman noemde zijn collages zelfs zijn 
‘meest expressieve werk.’ Papierknipkunst 
stamt oorspronkelijk uit het China en Japan 
van de zesde eeuw. Tot op de dag van 
vandaag is deze kunstvorm in beide landen 
diep geworteld in de volkscultuur.

Duurder dan de Nachtwacht
In het Nederland van de 17e eeuw nam  
de kunst van het papierknippen een hoge 
vlucht. Voor een befaamd knipselwerk werd 
destijds maar liefst 4.000 gulden neergeteld. 
Ter vergelijking: Rembrandt ontving 1.600 
gulden voor zijn Nachtwacht. Vandaag  

de dag wijden nog steeds honderden 
Nederlanders zich met overgave aan deze 
oude volkskunst, die is opgenomen in de 
Nationale Inventaris van Immaterieel 
Erfgoed. 

10 papierobjecten met feestdagen-
taferelen
De Decemberzegels verschijnen in vellen 
van 20 postzegels. Voor de afbeeldingen op 
de postzegels vervaardigde Geertje Aalders 
10 papierobjecten. De afgebeelde dieren 
zijn allemaal bezig met de voorbereidingen 
voor de feestdagen. Zo brengen ze cadeautjes 
en post en hangen ze kerstversieringen op. 
Bij elkaar vertellen de postzegels een 
compleet decemberverhaal. Voor het snijden 
van de objecten gebruikte Aalders het mesje 
dat ze 30 jaar geleden van haar oma cadeau 
kreeg. Het postzegelvel is vormgegeven 
door Corine Zwier.

Geertje Aalders (1983) geldt als een 
autoriteit op het gebied van moderne 
knipkunst. Zo won ze met haar werk het 
Libris Mooiste Boekomslag en de Jenny 
Selik IBBY prijs. Ook schreef ze een handboek 
over papierknipkunst: het Papercutboek. 

Feestelijk cadeautje bij aankoop 2 vellen
Volgens traditie ligt er ook een feestelijk 
cadeautje klaar voor iedereen die 2 of meer 
vellen Decemberzegels koopt bij een 
PostNL-punt (zie pag. 11).* 

Prijs per postzegelvel (20 postzegels): € 18,20.

*Let op: u ontvangt het cadeau niet bij uw 
bestelling via de webshop of uit deze Collect.

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

Technische gegevens 
26,5 x 29 mm
144 x 151 mm
normaal met rode fosforopdruk
zelfklevend 
offset
cyaan, magenta, geel en zwart
3.515.000 vellen
vel van 20 postzegels in 10 verschillende ontwerpen 
Geertje Aalders, Kampen
Corine Zwier, Kampen
Ro de Boer, Haarlem
Koninklijke Joh. Enschedé B.V., Haarlem

Postzegelformaat
Velformaat

Papier
Gomming

Druktechniek
Drukkleuren

Oplage
Verschijningsvorm

Ontwerp  
Vormgeving

Beeldbewerking
Drukkerij
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Op Dag van de Postzegel  
is zó veel te beleven
In 1869 verschenen er in Nederland voor het eerst postzegels speciaal voor drukwerk. Op de 

Wapenzegels 1869 stond het Nederlandse rijkswapen. Zo waren ze makkelijk te onderscheiden 

van ‘gewone’ postzegels met het portret van koning Willem III. In 2021 krijgen de oude Wapenzegels 

van toen nieuw leven ingeblazen op het ingenieuze postzegelvel dat Sandra Smulders ontwierp 

voor de Dag van de Postzegel.

176 miljoen exemplaren in 7 jaar
Het nieuwe postzegelvel is een vervolg op 
het vel dat de Goudse grafisch ontwerper 
vorig jaar ontwikkelde voor de internationale 
feestdag van de filatelie. Toen transformeerde 
Smulders (1974) de 19e eeuwse Cijferzegels 
naar een eigentijds ontwerp. Deze 
vervingen in 1876 de Wapenzegels. Hun 
waarde-aanduidingen met duidelijke grote 
cijfers waren veel beter leesbaar dan de 
priegelig kleine cijfers op de Wapenzegels. 
Van de Wapenzegels werden in totaal circa 
176 miljoen exemplaren verkocht.

‘Bijna geen plekje waar niets gebeurt’
Voor de nieuwe uitgifte stond Sandra 
Smulders mogelijk voor een nog grotere 
uitdaging dan vorig jaar. Het nieuwe 
ontwerp moest heel anders zijn dan  
het Cijferzegelvel van 2020. Voor haar 
nieuwe ontwerp sloeg ze dan ook een  
totaal andere weg in. De okergele 2 cent en 
violette 2½ cent postzegel ontleedde ze tot 
losse elementen die ze vervolgens weer 
bijeenbracht in een ingenieus modern 
ontwerp, dat bij in- en uitzoomen telkens 
nieuwe visuele verrassingen biedt. Smulders: 
“Er is bijna geen plekje waar niets gebeurt.”

‘Mooi en hecht geheel’
Op de okergele postzegel staan 2 leeuwen 
afgebeeld, op de paarse 1. Voor een 
spannend effect staan de schilden niet in 

het centrum, maar half afgesneden aan  
de rand. Door de gele en paarse postzegels 
naast elkaar te plaatsen, ontstond 1 
wapenschild met 3 leeuwen. Hoewel ze op 
het eerste gezicht hetzelfde lijken, zijn de 
vlakken, strepen en kleuren op de ene 
postzegel steeds precies tegenovergesteld 
aan die op de andere postzegel.

Smulders: “Op het eerste gezicht lijken de 
beide postzegels op elkaar, maar als je goed 
kijkt zie je steeds iets nieuws, net als op die 
gave guldenbiljetten van vroeger, die ik zo 
prachtig vind. Maar hoewel er heel veel 
gebeurt, is het postzegelvel toch een mooi 
en hecht geheel geworden.”

Het postzegelvel werd op 15 oktober 
onthuld tijdens het postzegelevent  
POSTEX 2021 in Apeldoorn (zie pagina 10).

Prijs per vel: € 9,60
Kijk voor het bestelnummer op pagina 24.
Of bestel direct op www.postnl.nl/collect.

Technische gegevens 
40 x 30 mm
122 x 170 mm
normaal met fosforopdruk
gegomd 
offset
geel, paars 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

915 oktober 2021 Nieuwe uitgiften 



Webshop-menu met extra info uitgiften
Op de productpagina’s van nieuwste uitgiften in de Collect Club-webshop vindt u een extra 
uitklapmenu ‘Details’, met interessante informatie over het onderwerp en ontwerp.  
Dit menu wordt de komende maanden aan de meeste nieuwe uitgiften toegevoegd.  
Voor een voorbeeld: kijk op shop.postnl.nl/webshop/collect-club/nieuwste-uitgiften/
dutch-design-6-vel-int1

Als u dit icoontje ziet, weet u dat er in de Collect Club-webshop meer interessante info 
over de uitgifte te vinden is. 

 
Stephan van den Eijnden, Directeur Commercie Mail Nederland 
bij PostNL, kreeg op 14 oktober een platina plaat overhandigd uit 
handen van directeur Gelmer Leibbrandt van drukkerij Koninklijke 
Joh. Enschedé. Een platina plaat? Jazeker. Maar dan wel een 
platina drukplaat. 

In de muziekindustrie wordt een platina plaat uitgereikt bij de 
verkoop van 50.000 platen. Als variant hierop maakte Koninklijke 
Joh. Enschedé enkele platina versies van de drukplaat om de 
verkoop van 50.000 postzegelvellen Martin Garrix te vieren. Ook 
het management van de beroemde DJ kreeg een exemplaar 
overhandigd. 

Het postzegelvel was sowieso een bijzondere uitgifte. De postze-
gel is verrijkt met augmented reality (AR)-technologie, waarmee 
kopers via een speciale app op de smartphone een exclusief optre-
den van Martin Garrix kunnen bekijken. U kunt het postzegelvel met 
5 post zegels nog bestellen via www.postnl.nl/collect. Prijs € 4,80.

POSTEX 
druk  
bezocht

Na 2 jaar kon het weer: met z’n allen genieten 
van een echte grote beurs! Dat gevoel van 
opwinding was op 15 en 16 oktober duidelijk 
te merken tijdens de drukbezochte POSTEX 
2021 in de Apeldoornse Omnisport-hal.

Slenterend langs de meer dan 50 handelaren-
stands en 70 presentatieborden met 
prachtige postzegelcollecties konden  
de verzamelaars hun hart ophalen.  
Drie borden waren gevuld door kinderen.  

De Nederlandse Vereniging van Postzegel-
verzamelaars van het Vorstendom 
Liechtenstein vierde haar 50-jarig bestaan 
met een aparte tentoonstelling. De Aero 
Filatelistenvereniging De Vliegende Hollander 
had een tentoonstelling ingericht rond de 
59e Dag van de Aerofilatelie. Ook PostNL 
was aanwezig met een goed bezochte stand. 
De experts waren vol lof over de ingezonden 
collecties. Dit belooft veel goeds voor de  
2 postzegelbeurzen in december.

Platina plaat voor Martin Garrix
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Bestel tijdig!
De periode rond Sinterklaas en Kerstmis is een drukke tijd voor PostNL. 
Wilt u uw producten uit deze Collect nog vóór de feestdagen in huis 
hebben? Bestel ze dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk op 10 december. 
Let op: alle producten uit 2020 (zie ‘Laatste kans postzegels’, 
pagina’s 40 t/m 43) zijn na 10 december niet meer verkrijgbaar.

Posttarieven 2022 
In 2022 zet PostNL het gematigde tariefbeleid van de 
afgelopen jaren voort. De postzegelprijs voor brieven 
in Nederland blijft € 0,96. En ook het basistarief voor 
een brief naar het buitenland verandert niet: € 1,55. 
Alle tarieven vindt u op postnl.nl/tarieven2022.

Beursagenda 
Hertogpost: 16-18 december 2021
Locatie: Brabanthallen, Diezekade 2, ‘s-Hertogenbosch. Meer info op hertogpost-event.nl.
Eindejaarsbeurs: 28-29 december 2021 
Locatie: Expo Houten, Meidoornkade 24, Houten. Meer info op wbevenementen.eu.

Uniek kerstcadeau 
bij Decemberzegels 
Bij aankoop van 2 postzegelvellen Decemberzegels in een Bruna-
winkel ontvangt u een uniek handgeblazen glazen kerstornament 
van Vondels cadeau (zie pagina 8). Het ornament is erg breekbaar. 
Daarom ontvangt u het cadeau alleen bij aankoop in de winkel, dus 
niet bij uw bestelling online of uit deze Collect.

Abonnees ontvangen tweede geschenk
Goed nieuws voor abonnees van Collect Club van PostNL. In december 
ligt de tweede uitgifte in de serie Oersoorten bij u op de deurmat. 
Het eerste exclusieve abonneegeschenk kreeg u afgelopen zomer al 
thuisbezorgd, inclusief prachtige bewaarmap. De nieuwe uitgifte 
toont 3 ‘oer-Nederlandse’ bessoorten: de gewone vlier, de duindoorn 
en de bosaalbes. 

Voor de serie Oersoorten ontwierp Bart de Haas 6 postzegelvellen 
met inheemse planten en dieren die al eeuwenlang in ons land 
voorkomen. Zet u uw bestaande abonnement in 2022 en 2023 voort? 
Dan krijgt u nog 4 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 te koop. 

11Kort nieuws



Historisch Nederland sluit af in Maastricht 
De postzegelserie Historisch Nederland maakt de oversteek over 

de grote rivieren. De rondreis door onze 12 provincies in vroeger 

eeuwen voert deze keer door Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.  

De serie van ontwerper Sandra Smulders telt in totaal 36 postzegels (12 vellen) met oude 
prenten, tekeningen en schilderijen van provinciehoofdsteden tegen de achtergrond van 
een oude provinciekaart. Dit kwartaal verschenen de laatste 3 vellen.

De reis door Zuid-Nederland begint in het trotse oude Middelburg, waar we in alle rust 
wandelen van de Noordmonsterkerk via het serene Abdijplein naar het fameuze stadhuis 
aan de Markt. In Den Bosch bezoeken we de immense Sint-Janskathedraal, die ook te zien is 
op het stadsgezicht van Pieter Barbiers. Na een blik op het stadhuis in de 17e eeuw 
vervolgen we onze reis naar Limburg.

De laatste etappe voert naar Maastricht, waar we rondgang maken over het Vrijthof met zijn 
prachtige monumenten. Vervolgens beklimmen we de stadswallen om een middeleeuwse 
toren te bekijken en we besluiten ons bezoek aan Maastricht op de Kersenmarkt, tevens 
eindpunt van onze nostalgische rondreis door Historisch Nederland.

Prijs per postzegelvel: € 3-.
Kijk voor bestelnummers op pagina 29. Of bestel direct op www.postnl.nl/collect.

Primeur: ‘s werelds eerste ‘computerpostzegels’
Het nieuwe postzegelvel Digi Art bevat ‘s wereld eerste postzegels 
die volledig zijn ontworpen met artificial intelligence (AI), ofwel 
kunstmatige intelligentie. Deze wereldprimeur mag uiteraard in 
geen collectie ontbreken.

De 5 postzegels zijn gebaseerd op ingescande afbeeldingen van 
bestaande binnen- en buitenlandse postzegels uit de periode 
1852-1920, dus vrij van copyright. Op de nieuwe postzegels zijn ze 
met behulp van complexe algoritmen getransformeerd tot 
compleet nieuwe postzegels. 

De velrand van het postzegelvel is ontworpen door Sandra Smulders. 
Zij illustreerde de relatie tussen ‘oud’ en ‘nieuw’ met symbolische 
pulslijntjes en golven. In de 6 digitale cijfercodes bij de postzegels 
herkent de computerfanaat ongetwijfeld letters, die bij elkaar een 
woord vormen. Aan u de uitdaging het woord te achterhalen. 

Het AI-postzegelproject was een initiatief van Tim Ottens en Ying Yu, 
data-wetenschappers bij PostNL. Ze wilden daarmee onderzoeken 
of de computer compleet nieuwe kunstwerken kan ‘ontwerpen’ die 
toch heel herkenbaar zijn als postzegels. Meer over dit project leest 
op pagina 6-7.

Het unieke vel Digi Art is verkrijgbaar voor € 4,80.
Kijk voor het bestelnummer op pagina 35. 
Of bestel direct op www.postnl.nl/collect.
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Een kaart blijft langer hangen
In het tijdperk van vluchtige sociale media biedt een persoonlijk wenskaartje per post nog 
echt iets extra’s. Er gaat oprechte aandacht, liefde en vriendschap vanuit. Kortom: ‘Een 
kaart blijft langer hangen.’ Met deze aansprekende slogan werd het publiek in oktober 
attent gemaakt op de speciale gevoelswaarde van wenskaarten. 

Wie tussen 4 en 17 oktober voor minimaal € 4,95 aan wenskaarten kocht in de deelne-
mende winkels Cigo, De Giftclub en Primera kreeg daarbij een mooie wenskaart plus speciaal 
ontworpen postzegel cadeau. Op het postzegelvel is de postzegel omringd door een 
afbeelding met vrolijke wenskaarten. 

Het vel met 1 postzegel kunt u los bestellen via Collect Club. Prijs: € 0,96.
Kijk voor het  bestelnummer op pagina 35. Of bestel direct op www.postnl.nl/collect.

Transsiberië Express en Panama Railroad 

Welkom Jaar van de Tijger

Wederom 2 nieuwe enerverende treinreizen in de 25-delige serie 
Treinen & Trajecten. De Transsiberië Express is de langste treinreis 
ter wereld. En ook de beroemdste. De trip brengt de reiziger in  
7 dagen van Moskou naar Vladivostok aan de Japanse Zee, een 
traject van 9200 kilometer dwars door het desolate en vaak ijskoude 
Siberië. 

Het contrast met de Panama Railroad kan bijna niet groter zijn. Deze 
76 kilometer korte treinreis van de Stille Oceaan naar de Atlantische 
kust voert door de snikhete tropische jungle en loopt grotendeels 
langs het beroemde Panamakanaal.

Prijs per vel (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 31.
Of bestel direct op www.postnl.nl/collect.

Op 22 februari 2022 viert China nieuwjaar. Daarmee start het Jaar van de Tijger en 
eindigt het Jaar van de Os. Het Jaar van de Tijger is het derde jaar van de 12-jarige 
cyclus van de Chinese dierenriem. Bij dit feit staat PostNL stil met het postzegelvel 
Vaarwel Jaar van de Os, welkom Jaar van de Tijger. Op de 2 postzegels (internatio-
nale post) staan een os en tijger afgebeeld. 

Prijs: € 3,10.
Kijk voor het bestelnummer op pagina 35. Of bestel direct op www.postnl.nl/collect.
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POSTEX 2021 in teken van oude 
stoomtreinen
De Veluwsche Stoomtrein Maatschappij (VSM) onderhoudt een toeristische stoomtreindienst 
op de oude spoorlijn Dieren-Apeldoorn. 6 stoomtreinen op deze dienst sieren de 2 beurspost-
zegelvellen die op 15 oktober uitkwamen tijdens POSTEX 2021 in Apeldoorn (zie pagina 10).  

De nostalgische treindienst volgt het oude spoortraject dat jarenlang alleen voor goederen-
vervoer was gebruikt. In 1975 bliezen enthousiaste stoomtreinliefhebbers het spoor nieuw 
leven in. Onder de naam Veluwsche Stoomtrein Maatschappij vervoeren ze in de zomer-
maanden toeristen per stoomtrein over het oude traject.
 
De 6 postzegels (3 postzegels per vel) tonen de stoomlocomotieven in volle glorie tijdens 
hun nostalgische rit dwars door de Veluwe. Onderweg kunnen reizigers in Beekbergen 
uitstappen voor een bezoek aan het Museumstation aldaar.  

De POSTEX-beurspostzegelvellen kunt u bestellen via Collect Club. Prijs per vel: € 2,88. 
Kijk voor bestelnummers op pagina 35. Of bestel direct op www.postnl.nl/collect.

Gouden postzegel prins Maurits van Oranje
Stadhouder prins Maurits (1567-1625) was een sleutelfiguur in het turbulente 
leven van Hugo de Groot. In 1619 liet hij de rechtsgeleerde voor levenslang 
opsluiten in Slot Loevestein wegens ‘landverraad’, omdat De Groot raadspensio-
naris Johan van Oldenbarnevelt steunde in diens machtsstrijd met de stadhou-
der. De gouden postzegel met Maurits’ portret staat stil bij deze heftige episode.

De Maurits-postzegel is de laatste in de 4-delige gouden-postzegelserie over 
Hugo de Groot (1583-1645). Eerder verschenen gouden postzegels met Hugo de 
Groot, Johan van Oldenbarnevelt en Slot Loevestein. Elke postzegel is gemaakt 
van 24-karaats goud en wordt geleverd met certificaat van echtheid.

Als u een abonnement neemt, krijgt u een luxe bewaarbox cadeau. Bij de 
postzegel Van Oldenbarnevelt ontvangt u ook een speciale map ‘Hugo de Groot’ 
ter waarde van € 9,95 geheel gratis. De map bevat een postzegelvel met 5 
verschillende persoonlijke postzegels. 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 het bestelnummer op pagina 32.
Of bestel direct op www.postnl.nl/collect.
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Enorme zeerog
Willem Kolvoort (1937) is de nestor van  
de drie. Al in de jaren ‘60 ging hij met zijn 
zelfgemaakte duik- en camera-uitrusting  
op ontdekkingstocht. “Op excursie in de 
Waddenzee zag ik een enorme zeerog  
langs zwemmen. Geweldig vond ik het!” 
Gegrepen door dit dramatische beeld reisde 
Kolvoort vervolgens de hele wereld af om 
onderwaterreportages te maken voor  
o.a. tijdschriften, overheidsinstellingen en 
bedrijven. Ook Arthur de Bruin (1983) en 
Matthijs de Vos (1980) hebben met hun 
bedrijf Blikonderwater al vele expedities  
op hun naam staan. Momenteel legt  
Arthur de laatste hand aan een documen-
taireserie die komend jaar op NPO 1 wordt 
uitgezonden. 

Unieke parallelle wereld
De spectaculairste ‘fotovangst’ van  
De Bruin in Nederland was een meerval  
van een paar meter. “Maar ik geniet net 
zoveel van een vetje, het kleinste visje in 
onze wateren.” Kolvoort voelt zich meer  
een landschapsfotograaf. “Ik zoek de sfeer 
en vervreemding. Het mysterie. Ik heb een 
foto van draadalgen, van onderaf gefoto-
grafeerd. Een topbeeld, gemaakt in de vijver 
achter ons huis!” Met zijn foto’s wil het 
drietal het publiek bewust maken van de 
schoonheid van het Nederlandse onderwa-
terleven. “Onder de waterspiegel gaat een 
unieke parallelle wereld verborgen. Wij laten 
zien hoe mooi en boeiend die wereld is.”

‘Is dit in Nederland?’
Dat ook hun foto’s nu ook heuse postzegels 
sieren, vervult de fotografen met trots. 
Arthur de Bruin: “Ik hoop dat mensen bij het 
bekijken van de postzegels denken: is dit in 
Nederland? Daar wil ik meer van zien! Ik zou 

zeggen: doen. Ga zelf eens snorkelen in de 
zwemplas in de buurt en verwonder je over 
de rijkdom onder water!”

Meer info op blikonderwater.nl en 
kolvoortonderwaterfoto.nl

Fascinerende duik in Nederlandse onderwaterwereld

‘Verwonder je over de rijkdom’
Zowel Arthur de Bruin als Willem Kolvoort weet nog goed hoe ze als jongetje erop uit gingen om in 

slootjes kikkers en stekelbaarsjes te vangen. “En die fascinatie voor wat de waterspiegel voor ons 

verbergt is nooit meer overgegaan”, vertelt onderwaterfilmer/fotograaf Arthur de Bruin, die samen 

met Willem Kolvoort en Matthijs de Vos de prachtige foto’s maakte en ontwerper Bart de Haas 

adviseerde voor de nieuwe postzegelserie Nederlandse onderwaterwereld. 

Exclusieve cadeaus  
bij abonnement

De nieuwe serie Nederlandse onder-
waterwereld, ontworpen door Bart  
de Haas, loopt 3 jaar. Elk kwartaal 
verschijnen 2 vellen met elk 5 postzegels 
in 3 verschillende ontwerpen. Prijs per 
postzegelvel: € 4,80. Een abonnement 
kost € 9,60 per kwartaal (€ 38,40 per 
jaar)*. Bij uw eerste zending vindt u ook 
het unieke postzegelvel Leven in de 
overstromingsvlakte met 5 prachtige 
onderwaterpostzegels in 3 verschillende 
ontwerpen als exclusief welkomst-
geschenk. Het speciale bewaaralbum 
ontvangt u later, eveneens gratis. 

Voor uw aanmelding gebruikt u  
de speciale folder die bij Collect 108  
zat of belt u naar Collect Club.  
Tel. 088 - 86 89 900. 

*Onder voorbehoud van prijswijzigingen posttarieven.

Kijk voor bestelnummers op pagina 34.
Of bestel direct op www.postnl.nl/collect.
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De mooiste postzegel van 2021

Stem op uw favoriete postzegelontwerp
In 2021 zijn weer veel geweldige nieuwe postzegels uitgebracht. De een nog verrassender, interessanter en mooier dan de ander. Ook u  
heeft vast uw favoriet. Wat is úw mooiste Nederlandse postzegel van het jaar? Breng uw stem uit en maak kans op geweldige prijzen!  
Onder de inzenders verloot Collect Club 5 Engelse Jaarboeken Nederlandse postzegels 2021, 5 zilveren postzegels Rien Poortvliet,  
5 postzegelmapjes Oude postroutes en 10 postsets Weidevogels.

Beleef de natuur - Dwingelderveld
1

4

7

2

5

8

3

6

9

Typisch Nederlands - houten huizen

Typisch Nederlands - woonboten

Typisch Nederlands – stolpboerderijen

Duurzaamheid

Bedreigde bijen

Beleef de natuur - De Onlanden

Typisch Nederlands - grachtenpanden

Koningin Máxima 50 jaar
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12

15

10

13

1716

11

14

18

Typisch Nederlands - rijtjeshuizen Beleef de natuur - landgoed Haarzuilens

Praat met de hand

Dag van de Postzegel 2021Kinderpostzegels 2021

Beleef de natuur - Duin en Kruidberg 

Innovatief Nederland Nederlandse paardenrassen

Decemberzegels 2021 

Stemmen gaat zo
U schrijft het nummer van uw keuze 
op het bijgevoegde bestelformulier 
en stuurt dit op. Stemmen kan ook per 
briefkaart. Het adres is:
PostNL Postzegelverkiezing 2020
t.a.v. PostNL Collect Club
Postbus 99170
4800 NA Breda
U kunt stemmen t/m 31 december.
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Lekker bladeren met de radio aan
In de wereld van Jan Ursem (1999) draait werkelijk álles om post en postzegels. De Nederlandse 

Zwitser is een fervent verzamelaar van post en postzegels uit Thailand, Zwitserland en Liechtenstein. 

Zijn kostbare passie bekostigt hij met het verhandelen van postzegels via internet. 

Boekenkasten puilen uit
Jan is net terug in Zwitserland vanuit Nederland. Hij wisselde er 
familiebezoeken af met snuffelen in de collecties van postzegel-
handelaren op zoek naar mooie nieuwe aanwinsten. Voor zichzelf 
én voor vader Martin, die zich toelegt op Nederland en Overzeese 
gebiedsdelen. De kasten in huize Ursem in Zwitserland, vlakbij 
Liechtenstein, puilen inmiddels uit met de collecties van vader en zoon.

Stiekem in albums kijken
Verzamelen doet Jan Ursem al zo’n 11 jaar. “Als kind keek ik stiekem 
in de albums van mijn vader. Ik vond het prachtig. Dat wilde ik ook! 
Inmiddels verzamel ik zelf vanaf mijn elfde. Alles uit Thailand, 
Zwitserland en Liechtenstein.” Vader Martin komt oorspronkelijk 
uit IJmuiden. Op vakantie in Zwitserland ontmoette hij Jans moeder 
Bunma Namarot, die Thaise roots heeft. “Vandaar mijn speciale 
interesse voor dat land.” 

Correspondentie met de tsaar
Van Thailand bezit Jan inmiddels vele zeldzame items. Erg 
ingenomen is hij met zijn gestempelde brieven uit Thailand tijdens 
de Tweede Wereldoorlog. Hij bezit ook historische correspondentie 
van koning Rama V met tsaar Nicolaas II van Rusland. Op de 
enveloppen prijken zeldzame postzegels die alleen op koninklijke 
post werden geplakt. “Deze zijn echt uniek.”

Postzegelexpert Catawiki
Verzamelen brengt de jonge filatelist tot rust en in balans, vertelt hij. 
“Samen met mijn vader een paar uurtjes door de albums bladeren 
met de radio aan. Heerlijk vinden we dat.” Bij elke mooie aanwinst 
verdiept Jan zich in de achterliggende geschiedenis. Zijn enorme 
postzegelkennis brengt de jonge filatelist in stelling als postzegel-
expert van Catawiki. Voor het online-veilinghuis beoordeelt hij 
ingebrachte postzegels en poststukken en organiseert hij de 
postzegelveilingen. Met Martin voert Jan ook de online-postzegel-
handel Ursem Stamps (ursem.ch). 

Van de opbrengsten worden nieuwe aanwinsten voor de eigen 
collecties gekocht. Jans pijlen zijn nu gericht op Britse poststukken 
die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Bangkok waren gepost. Hij 
zal niet rusten voordat hij ook deze in zijn collectie heeft. “Thaise 
postzegels zijn vaak zeldzaam en duur. Helemaal compleet zal ik 
mijn verzameling wel nooit krijgen. Maar ik geef niet op. Nu stoppen 
zou echt zonde zijn.”

Ik geef niet op.  
Nu stoppen zou  
echt zonde zijn.”

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

18 Mijn postzegel en ik 



‘Er spreekt tijd en aandacht uit’
Joyce (1977) werkt sinds 2017 bij Collect 
Club Klantenservice in Breda, een korte 
wandeling verwijderd van haar woning.  
Ze herinnert zich nog goed hoe ze zelf werd 
aangestoken door het kaartjesvirus.  
“Toen ik hier kwam werken ontving ik een 
bedankkaartje van een tevreden klant. 
Zomaar. Ik merkte dat ik dat enorm had 
gemist: persoonlijke post. Sindsdien stuur ik 
zelf ook regelmatig kaartjes met een mooie 
bijpassende postzegel. Mensen reageren 
heel blij en verrast. We zijn die gewoonte 
een beetje kwijtgeraakt, totdat je zelf 
ervaart hoe leuk het is om persoonlijke post 
te versturen en ontvangen. Er spreekt tijd 
en aandacht uit.”

Samen op zoek naar mooiste postzegel
Collect Club Klantenservice kan de klant 
goed adviseren, aldus Joyce. “We proberen 
eerst te achterhalen wat de interesses van 
de ontvanger zijn en vervolgens gaan we 
samen met de klant op zoek naar een 
postzegel die daar het beste bij past. Zo belt 
een belastingadviseur ons regelmatig met 
de vraag of we mooie postzegel voor hem 
kunnen vinden. De post die hij verstuurt is 
meestal niet leuk, zegt hij. Maar een 
bijzondere postzegel erop maakt het wel 
leuker...”

In haar contacten met klanten signaleert de 
Bredase steeds nieuwe trends in persoon-
lijke post. De jongste trend is snail mail. 
Ofwel: trage post. “Dat is post waaraan extra 
veel aandacht is besteed. Bijvoorbeeld met 
een mooi versierde envelop of een 
cadeautje. En daar wordt natuurlijk een 
mooie postzegel opgeplakt.” 

Voorraad aanleggen
Joyce hoopt vurig dat het versturen van 
persoonlijke post geen trend is die snel weer 
overwaait. “Mensen ervaren nu zelf hoe 
leuk het is om met post en postzegels om te 
gaan. Wie weet is er wel een nieuw type 
verzamelaar geboren. Mensen die, net als 
ik, niet verzamelen om het verzamelen, 
maar om een voorraad aan te leggen van 
mooie postzegels waaruit je kunt kiezen om 
op je post te plakken. Ik hoop het echt. Want 
nogmaals, uit eigen ervaring kan ik zeggen: 
échte post is zo veel leuker.”

Elke werkdag van 8.00 tot 17.00 uur
Collect Club Klantenservice is op werkdagen 
bereikbaar tussen 8.00 uur en 17.00 uur  
via tel. 088 - 86 89 900. Mailen of schrijven 
kan ook. E-mail: collectclub@postnl.nl. 
Postadres: PostNL Collect Club, t.a.v. 
Klantenservice, postbus 99170,  
4800 NA Breda.

Wie weet is er wel een 
nieuw type verzamelaar 
geboren.”

Persoonlijke kaarten en postzegels maken comeback

‘Echte post is zó veel leuker’
Familie en bekenden verrassen met een leuke kaart en mooie postzegel is terug van weggeweest. 

De medewerkers van Collect Club Klantenservice merken het aan de telefoontjes en mails van 

klanten. “We zien dat mensen sinds de uitbraak van corona anderhalf jaar geleden elkaar weer 

massaal kaartjes en brieven zijn gaan versturen”, vertelt Joyce Satijn-Hendriks. “Ik begrijp dat 

heel goed. Echte post is zó veel leuker dan een vluchtig mailtje of een duimpje op sociale media.” 

19Collect Club Klantenservice



Los de sudoku op en maak kans op 5 

Mooie Tom Poes-prijzen
Vul het diagram zo in dat in elke rij, elke kolom en elk vierkant van 3 x 3 vakjes de cijfers 1 tot 
en met 9 precies 1 keer voorkomen. De cijfers in de gekleurde vakjes vormen achter elkaar 
gelezen de oplossing.

Winnaars Collect 108
De oplossing van de kruiswoordpuzzel in 
Collect 108 is: brievenbus. Uit de goede 
inzendingen zijn de volgende  
5 winnaars getrokken: H.V. Hoeven, 
C. Gouw, N. Hoff, Amten Wolde en 
Micheal Thorn.

Puzzelprijs 
Onder 5 goede oplossers verloten we deze keer een beeldje van Olivier B. Bommel en een 
beeldje van Tom Poes, ter beschikking gesteld door uitgeverij Cliché. En 3 sets Gouden 
Boekjes van Tom Poes, ter beschikking gesteld door Uitgeverij Rubinstein. Meer informatie 
kunt u vinden op rubinstein.nl. 
Ook kans maken? Stuur uw oplossing uiterlijk 18 februari naar: PostNL Collect Club, Postbus 
99170, 4800 NA Breda.

1 6 5
3 8 4 A

9 2 B 3 8
7 C 4 3

6 2 7
8 D 6

6 5
2 3 7
4 2 7

20 Puzzel



21Postzegeluitgiften eerste helft 2022*

3 januari 2022
Beleef de natuur - Fort Ellewoutsdijk

Typisch Nederlands - schaatsen 

21 februari 2022
Beleef de natuur - Nieuwkoopse Plassen

200 jaar Mauritshuis

21 maart 2022
Typisch Nederlands - hockey 
Delftse tulpenvazen

4 april 2022
Typisch Nederlands - wielrennen

9 mei 2022
Typisch Nederlands - zeilen
Het vrouwtje van Stavoren

13 juni 2022
Beleef de natuur - Sint-Pietersberg

20 juni 2022
250 jaar Koning Willem I

Postzegeluitgifte Jaarcollectie 
postzegel-

vellen

Prestige-
boekjes

Eerstedag-
enveloppen

Postzegel-
mapjes

Jaarcollectie 
postzegels

 € 9,60 

 € 0,96 

 € 9,60 
 
 € 5,76 

 € 0,96 
 € 5,76 
 

 € 0,96
 
 
 € 0,96 
  € 3,10
 
 
 € 9,60

  
 € 4,65 

  

 € 5,76 

 

  
 

 € 5,76 
   
 

 € 5,76
 
  
 € 5,76
  € 9,30

 
 

 
 € 9,30

 

 € 12,45

  
 € 12,45

 

  
 € 12,45
 
 

  
 € 12,45

 
 A € 6,81 
 B € 4,89 
 € 4,89 

 A € 6,81 
 B € 4,89 
  € 6,81 
 

 € 4,89 
 € 6,81 
 

 € 4,89
 
  
 € 4,89 
 € 7,25

 A € 6,81 
 B € 4,89 

  
  € 5,70 

 
 A € 9,03 
 B € 9,03 
  € 3,62 
 

 A € 9,03 
 B € 9,03 
 € 10,25  
 
 
 € 3,62 
 € 10,25
  
  
  € 3,62
  
  
 € 3,62 
 € 6,90 

 € 9,03
  € 9,03
  
  
  € 10,23

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





Postzegelvel 
Kinderpostzegels 2021
€ 7,20
Bestelnummer 410960

Eerstedagenvelop nr. 833 
Kinderpostzegels 2021 
€ 12,03
Bestelnummer 410950

Postzegelmapje nr. 641 
Kinderpostzegels 2021 
€ 8,25
Bestelnummer 410980

Kinderpostzegels 2021
11 oktober 2021

SHOP 23Nieuwe uitgiften

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



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

Eerstedagenvelop nr. 834 
Dag van de postzegel 2021 
€ 5,43
Bestelnummer 411050

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

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

Dag van de postzegel 2021
15 oktober 2021

24 Nieuwe uitgiften



Postzegelvel 
Decemberzegels 2021
Zelfklevend
€ 18,20
Bestelnummer 411261

Eerstedagenvelop nr.  835a  
Decemberzegels 2021 
€ 9,79
Bestelnummer 411051

Eerstedagenvelop nr. 835b  
Decemberzegels 2021 
€ 7,58
Bestelnummer 411052

Postzegelmapje nr. 643 
Decemberzegels 2021 
€ 10,15
Bestelnummer 411081

Decemberzegels 2021
15 november 2021

SHOP 25Nieuwe uitgiften



Nederlandse paardenrassen
13 september 2021

Innovatief Nederland
16 augustus 2021

Postzegelvel 
Nederlandse paardenrassen 
€ 9,60
Bestelnummer 410862

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

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

Postzegelvel 
Innovatief Nederland 
€ 9,60
Bestelnummer 410762

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

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

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

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

26 Eerder verschenen



Beleef de natuur - landgoed Haarzuilens
16 augustus 2021

Postzegelvel 
Beleef de natuur -  
landgoed Haarzuilens
Zelfklevend
€ 9,60
Bestelnummer 410761

Postzegelmapje nr. 637a 
Beleef de natuur - 
landgoed Haarzuilens
€ 6,81
Bestelnummer 410780

Postzegelmapje nr. 637b 
Beleef de natuur - 
landgoed Haarzuilens
€ 4,89
Bestelnummer 410781

Typisch Nederlands - rijtjeshuizen
14 juni 2021

Postzegelvel 
Typisch Nederlands - 
rijtjeshuizen 
€ 5,76
Bestelnummer 410661

Postzegelmapje nr. 635 
Typisch Nederlands - 
rijtjeshuizen 
€ 4,89
Bestelnummer 410682

Prestigeboekje nr. 94 
Typisch Nederlands 
€ 12,45
Bestelnummer 410611

SHOP 27Eerder verschenen

Praat met de hand
13 september 2021

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

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



Jaarboek Nederlandse postzegels 
Nederlands
inclusief postzegels
€ 110,95
Bestelnummer 2100JBPA

exclusief postzegels
€ 26,50
Bestelnummer 2100JBPB

Jaarcollectie 
Nederlandse 
postzegels
€ 99,74
Bestelnummer 2100JCS

Jaarcollectie 
Nederlandse 
postzegelvellen
€ 71,66
Bestelnummer 2100JCV

NVPH Catalogus 2022
€ 36,90
Bestelnummer 810089

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

Set insteekkaarten  
JC postzegel vellen (10 stuks)
€ 2,95
Bestelnummer 800071

Jaarboek Nederlandse postzegels 
Engels
inclusief postzegels
€ 110,95
Bestelnummer 2100JBPC

Jaarboek
15 november 2021

Jaarcollectie 
15 november 2021

NVPH Catalogus

28 Nederlandse jaarproducten 2021



Eerder verschenen

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

Historisch Nederland - Overijssel
€ 3,00
Bestelnummer 810024

Historisch Nederland - Groningen
€ 3,00
Bestelnummer 810021

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

Historisch Nederland - Flevoland
€ 3,00
Bestelnummer 810025

Historisch Nederland - Friesland
€ 3,00
Bestelnummer 810022

Postzegelvel 
Historisch Nederland - Utrecht
€ 3,00
Bestelnummer 810029

Historisch Nederland - Gelderland
€ 3,00
Bestelnummer 810026

Historisch Nederland - Drenthe
€ 3,00
Bestelnummer 810023

Historisch Nederland
16 november 2021

Postzegelvel 
Historisch Nederland - Zeeland
€ 3,00
Bestelnummer 810030

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

Postzegelvel 
Historisch Nederland - Limburg
€ 3,00
Bestelnummer 810032

SHOP 29Persoonlijke producten

nieuw



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

Postzegelvel 
Anton Pieck - Stoomtram
€ 3,00
Bestelnummer 800068

Postzegelvel 
Anton Pieck - Vélocipède
€ 3,00
Bestelnummer 800067

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

Postzegelvel 
Anton Pieck - Automobiel
€ 3,00
Bestelnummer 800069

Anton Pieck
Eerder verschenen

Anton Pieck - De Bakker
€ 3,00
Bestelnummer 800064 

Anton Pieck - Spelen zoals toen
€ 3,00
Bestelnummer 800063

Anton Pieck - Moeder & Kind
€ 3,00
Bestelnummer 800062

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

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

Historische motorfietsen
Eerder verschenen

Postzegelvel 
Historische motorfietsen
€ 9,60
Bestelnummer 810052

30 Persoonlijke producten



Treinen & Trajecten 
16 november 2021

Eerder verschenen

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

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

Postzegelvel 
Treinen & Trajecten - Semmeringbahn
€ 7,75
Bestelnummer 790058

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

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

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

Treinen & Trajecten - Flåmsbana
€ 7,75
Bestelnummer 790054 

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

Bewaaralbum 
Treinen & Trajecten
€ 19,95
Bestelnummer 792515

SHOP 31Persoonlijke producten

nieuw



Gouden postzegels 
16 november 2021

Eerder verschenen

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

Gouden postzegel 
Slot Loevestein
€ 50,00
Bestelnummer 810047

Gouden postzegel 
Hugo de Groot
€ 50,00
Bestelnummer 810046

Gouden postzegel 
Johan van Oldenbarnevelt
€ 50,00
Bestelnummer 810048

Speciale map 
Hugo de Groot
€ 9,95
Bestelnummer 810042

32 Persoonlijke producten

nieuw



Eerder verschenen

Zilveren postzegel 
Kasteel de Haar
€ 25,00
Bestelnummer 810061

Zilveren postzegel 
Het Friese paard
€ 25,00
Bestelnummer 810055

Zilveren postzegel 
Anton Pieck
€ 25,00
Bestelnummer 810020

Zilveren postzegel 
De honingbij
€ 25,00
Bestelnummer 810044

Zilveren postzegels 
16 november 2021

SHOP 33Persoonlijke producten

nieuw



Beleef de natuur
16 november 2021

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

Eerder verschenen

Postset 
Beleef de natuur - Duin en Kruidberg
€ 4,95
Bestelnummer 810017

Postset 
Beleef de natuur - De Onlanden
€ 4,95
Bestelnummer 810016

Bewaarmap 
Multilaterale Bedreigde dieren
€ 22,95
Bestelnummer 810051

Nederlandse onderwaterwereld 
16 november 2021

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

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

34 Persoonlijke producten

D ie Idee der Ausgabe von Sonderbriefmarken mit einem ge-
meinsamen Thema der Postorganisationen europäischer Län-

der hat sich seit nunmehr 65 Jahren bewährt und eine positive
Resonanz erzielt. Dieser Tradition folgend, wurde für die „EUROPA“-
Marke des Jahres 2021 das länderübergreifende Thema „Gefähr-
dete nationale Wildtiere“ ausgewählt. Die Postdienstleister
Österreichs, Deutschlands, Liechtensteins, der Schweiz, Luxemburgs

und der Niederlande möchten mit diesem ge-
meinsamen Schmuckblatt für die Erhal-
tung des Lebensraums bestandsge-
fährdeter Wildtiere sensibilisieren. Die
philatelistische multilaterale Gemein-
schaftsausgabe ist Zeugnis der engen
und freundschaftlichen Zusammenarbeit
der benachbarten Länder. 

S tellvertretend für alle bedrohten
Wildtiere steht der Feldhamster –

ein immer seltener werdender
Ackerbewohner. Er gilt als Indi-
kator für eine gesunde und

vielfältige offene Kul-
turlandschaft. Dort, wo
der Feldhamster exis-
tiert, kann man da-
von ausgehen, dass
auch andere gefähr-

dete oder bedrohte
Tier- und Pflanzenarten

der Feldflur überleben

können. Inzwischen ist der Feldhamster vom Aussterben bedroht, da
sich die Anbaumethoden und die modernen Landmaschinen derart
verändert haben, dass für den Nager weder Nahrung noch Unter-
schlupfmöglichkeiten verbleiben. 

Entsprechend des Grades ihrer Gefährdung ordnet das Bundes-
amt für Naturschutz die Tier- und Pflanzenarten in bestimmte

Kategorien der Roten Listen ein. Sie werden in der Regel alle zehn
Jahre aktualisiert. Die Kategorien reichen von ausgestorbenen bzw.
verschollenen, vom Aussterben bedrohten, stark gefährdeten, gefähr-
deten bis extrem seltenen Individuen. Diese Kriterien finden nicht nur
in Deutschland, sondern auch international Anwendung. 

L isten der weltweit vom Aussterben bedrohten Arten und eine
spezifische Europäische Rote Liste, die eine Übersicht über den

Stand der in Europa lebenden Spezies vermitteln, werden von der  Welt-
naturschutzunion (International Union for Conservation of Nature, IUCN)
veröffentlicht. Besonders bedroht sind mit 59 % Muscheln und Schne-
cken, 40 % der Süßwasserfische, 23 % der Amphibien, 17 % der Säu-
getiere, 13 % der Vögel sowie 9 % der Schmetterlinge und Bienen.

Um dem Artenverlust Einhalt zu gebieten, müssen vor allem die
Gefährdungsursachen bekämpft werden, wie zum Beispiel

die Vernichtung wertvoller Lebensräume durch intensive landwirtschaft-
liche Nutzung sowie die Zerschneidung der Gebiete durch Straßen-
bau und Siedlungen. Auch die Pflege bestehender Schutzgebiete, die
Erhaltung von Lebensräumen, der Umweltschutz, eine Verminderung
der Gewässerverschmutzung und eine ganzjährige Schonzeit von In-
dividuen haben existenzielle Bedeutung für die Artenvielfalt. Sie sind
ein Garant, künftigen Generationen Fauna und Flora zu erhalten und
erlebbar zu machen.

Ein Gemeinschaftsprodukt der Österreichischen Post, der Liechtensteinischen Post, der Schweizerischen Post, 
der Post Luxembourg, der Post Niederlande und der Deutschen Post

Fo
to

s:
 p

ic
tu

re
-a

llia
nc

e;
 D

ie
 e

nt
ha

lte
ne

n 
Br

ie
fm

ar
ke

n 
sin

d 
nu

r i
n 

de
n 

Ta
rif

ge
bi

et
en

 d
er

 je
w

ei
lig

en
 Lä

nd
er

 fr
an

ka
tu

rg
ül

tig
.

Die Spur eines
Feldhamsters.
Sollte der Mensch
seinen Fußab-
druck in biologi-
scher und ökologischer
Hinsicht nicht ändern, werden
sich diese und viele andere in
naher Zukunft verlieren ...
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Digi Art
28 oktober 2021

Chinese dierenriem
16 november 2021

Beurspostzegels
15 oktober 2021

Een kaart blijft langer hangen
16 november 2021

Postzegelvel 
Jaar van de Os/Tijger
€ 3,10
Bestelnummer 780038

Postzegelvel 
Digi Art
€ 4,80
Bestelnummer 810060

Postzegelvel 
Een kaart blijft langer hangen
€ 0,96
Bestelnummer 812501

Beurspostzegels nr. 2 
POSTEX 2021

€ 2,88
Bestelnummer 411063

Beurspostzegels nr. 1 
POSTEX 2021
€ 2,88
Bestelnummer 411062

SHOP 35Persoonlijke producten
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Gestempeld Postzegelvel 
Decemberzegels 2021
Zelfklevend
15 november 2021
€ 18,20
Bestelnummer 411261Y

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

Gestempeld Postzegelvel 
Kinderpostzegels 2021
11 oktober 2021
€ 7,20
Bestelnummer 410960Y

Gestempeld Postzegelvel 
Koning Willem-Alexander 
2021 Nederland 2
Zelfklevend
15 juni 2021
€ 9,60
Bestelnummer 810058Y

Gestempeld Postzegelvel 
Koning Willem-Alexander 
2021 Internationaal
Zelfklevend
15 juni 2021
€ 7,75
Bestelnummer 810059Y

Gestempeld set van 3  
gestanste postzegels 
koning Willem-Alexander 
2021 
15 juni 2021
€ 4,43
Bestelnummer 810034

Gestempeld Postzegelvel 
Koning Willem-Alexander 
2021 Nederland 1
Zelfklevend
15 juni 2021
€ 9,60
Bestelnummer 810057Y

36 Gestempelde postzegelvellen
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rechtstreeks van de groothandel  
en daarom veel voordeligeraanbiedingen uit de winkel  | 

bezegel het  
met  Els

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

1923 opruimingsuitgifte 
nr. 114/120 postfris, cat. € 85,00 voor € 33,50 

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

kind 1925,1926 en 1927,  de 11 provinciewapens

166/68+199/202+208/211

postfris, cat. € 105,00 voor € 41,95

ongebruikt, cat.€ 41,50 voor € 14,50

gestempeld, cat.€ 26,00 voor € 7,95

1950 kerken in oorlogstijd  
nr. 556/560 postfris, cat. € 60,00 voor € 14,95

nr. 556/560 gestempeld, cat. € 40,00 voor € 13,50 

op eerstedagenvelop (E2 met adres) € 225,00

1907 (straf)portzegels ‘De Ruyter’

nr. P31/P43 postfris,  

cat. € 1400,00 voor € 840,00

nr. P31/P43 ongebruikt,  

cat. € 195,00 voor € 79,50

nr. P31/P43 gestempeld,  

cat. € 180,00 voor € 69,50

1932 kinderserie 
nr. 248/251 postfris, cat. € 126,00 voor € 49,50

nr. 248/251 ongebruikt, cat. € 45,00 voor € 17,50

nr. 248/251 gestempeld, cat. € 29,30 voor € 7,75

1913 dienstzegels opdruk ‘armenwet’
nr. D1/D8 postfris, cat. € 800,00 voor € 480,00

nr. D1/D8 ongebruikt, cat. € 225,00 voor € 99,50

nr. D1/D8 gestempeld, cat. € 240,00 voor € 95,00

1852 De eerste drie postzegels van Nederland

 ongebruikt. gestempeld

nr. 1 € 480,00 € 15,00

nr. 2  € 450,00 € 11,50

nr. 3  € 770,00 € 62,50

1928 kinderserie; ontwerp Jan Sluyters

nr. 220/223 postfris, cat. € 48,00 voor € 19,25

nr. 220/223 ongebruikt, cat. € 20,00 voor € 7,95

nr. 220/223 gestempeld, cat. € 10,00 voor € 3,75

1933 herdenkingszegels
252/255 postfris, cat. € 63,00 voor € 24,00

252/255 ongebruikt, cat. € 27,00 voor € 10,00

252/255 gestempeld, cat. € 5,50 voor € 2,00

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. € 15,00 voor € 4,95

1946 de hoge waardes ‘Konijnenburg’
nr. 346/349 postfris, cat. € 455,00 voor € 145,00

nr. 346/349 gestempeld, cat. € 88,50 voor € 26,95

telegramzegel
de 1 gulden lila en rood

nr. TG11 gebruikt, 

nu voor € 22,50

1936 de tweede zomerserie
nr. 283/286 postfris, cat. € 81,00 voor € 24,50

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

nr. 283/286 gestempeld, van € 9,00 voor € 2,95

1933 vredeszegel 
nr. 256 postfris,  

cat. € 30,00 voor € 14,50

nr. 256 ongebruikt,  

cat. € 11,00 voor € 5,00

1870 wapenzegel,  

de 1½ ct roze, 
nr. 16 gestempeld,  

cat. € 100,00 voor € 39,50

1888 koning Willem III, 

de 1 gld grijsviolet
nr. 28 gestempeld,  

cat. € 50,00 voor € 17,50

 

1927  

driegaats roltanding 
leverbaar uit voorraad

nr. R32 postfris, op aanvraag

nr. R32 ongebruikt, € 3.150,00

nr. R32 gestempeld, € 2 975,00

1913 regeringsjubileum,  

de 50ct licht geelgroen
nr. 97 postfris,  

cat. € 110,00 voor € 59,95

nr. 97 ongebruikt,  

cat. € 40,00 voor € 16,95

nr. 97 gestempeld,  

cat. € 40,00 voor € 12,50

Collect_Club_ad_200x280_211013_PRESS.indd   1Collect_Club_ad_200x280_211013_PRESS.indd   1 13-10-2021   10:1713-10-2021   10:17



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 2021 
Nederland 1
Zelfklevend
€ 9,60
Bestelnummer 810057

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

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

Set van 3 gestanste postzegels
koning Willem-Alexander 2021
Nederland 1
Nederland 2
Internationaal
€ 4,43
Bestelnummer 810033
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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
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Bestel deze producten voor 10 december zodat u ze voor 31 december in huis heeft. Na 31 december zijn ze niet meer verkrijgbaar.

Postzegelvel 
Martin Garrix
€ 4,80
Bestelnummer 401061

Postzegelvel 
Fietspostzegels 
€ 5,76
Bestelnummer 400761

Postzegelvel 
Dag van de postzegel 
€ 9,60
Bestelnummer 401161

Postzegelvel 
Voor elk moment 
€ 5,76
Bestelnummer 400762

Postzegelvel 
75 jaar vrijheid
€ 5,76
Bestelnummer 400462

Postzegelvel 
Beleef de natuur - bos- & heidevogels
Zelfklevend
€ 9,60
Bestelnummer 400861

Postzegelvel 
Beleef de natuur - kustvogels
Zelfklevend
€ 9,60
Bestelnummer 400662

Postzegelvel 
Beleef de natuur - boerenlandvogels
Zelfklevend
€ 9,60
Bestelnummer 400261

Postzegelvel 
Beleef de natuur - roofvogels en uilen
Zelfklevend
€ 9,60
Bestelnummer 400161
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Bestel deze producten voor 10 december zodat u ze voor 31 december in huis heeft. Na 31 december zijn ze niet meer verkrijgbaar.

Postzegelvel 
Typisch Nederlands - bitterballen
€ 5,76
Bestelnummer 400661

Postzegelvel 
Typisch Nederlands - tompouce
€ 5,76
Bestelnummer 400461

Postzegelvel 
Typisch Nederlands - hagelslag
€ 5,76
Bestelnummer 400362

Postzegelvel 
Typisch Nederlands - wortelen
€ 5,76
Bestelnummer 400262

Postzegelvel 
Typisch Nederlands - rookworst
€ 5,76
Bestelnummer 400162

Prestigeboekje nr. 89 
Typisch Nederlands 
€ 12,45
Bestelnummer 400611

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

Prestigeboekje nr. 91 
Dag van de postzegel 2020
€ 12,45
Bestelnummer 401111

Prestigeboekje nr. 90 
Fietspostzegels 
€ 12,45
Bestelnummer 400911

Prestigeboekje nr. 87 
75 jaar vrijheid 
€ 12,45
Bestelnummer 400411

Prestigeboekje nr. 86 
De eerste atlassen - Internationaal 
€ 12,45
Bestelnummer 400311

Prestigeboekje nr. 88 
Oude postroutes - Internationaal 
€ 12,45
Bestelnummer 400511

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

Postzegelvel 
Koning Willem-Alexander 2020 
Internationaal
Zelfklevend
€ 7,75
Bestelnummer 800053
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Postzegelvel 
nijntje in de tent
€ 5,00
Bestelnummer 800046

Postzegelvel 
Een fluit voor nijntje
€ 5,00
Bestelnummer 800043

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

Postzegelvel 
De Fabeltjeskrant - Mister Maraboe
€ 6,90
Bestelnummer 782563

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

Postzegelvel 
De Fabeltjeskrant - Zaza Zebra
€ 6,90
Bestelnummer 782560

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

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

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

Postzegelvel 
nijntje’s droom
€ 5,00
Bestelnummer 800045

Postzegelvel 
nijntje de toverfee
€ 5,00
Bestelnummer 800042

Postzegelvel 
koningin nijntje
€ 5,00
Bestelnummer 800044

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

Postzegelvel 
Jaar van de Os
€ 3,10
Bestelnummer 780037

Postzegelvel 
Jaar van de Rat
€ 3,10
Bestelnummer 780035

Bestel deze producten voor 10 december zodat u ze voor 31 december in huis heeft. Na 31 december zijn ze niet meer verkrijgbaar.
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Postzegelvel 
Rien Poortvliet - De tresoor
€ 3,00
Bestelnummer 800022

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

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

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

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

Postzegelvel 
Team Jumbo Visma
€  9,60
Bestelnummer 800074

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

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

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

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

Postzegelvel 
Treinen & Trajecten - Superliner
€ 7,75
Bestelnummer 792505

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

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

Zilveren postzegel 
nijntje 65 jaar
€ 25,00
Bestelnummer 800048

Zilveren postzegel 
75 jaar Vrede & Vrijheid
€ 25,00
Bestelnummer 800034

Zilveren postzegel 
Rien Poortvliet
€ 25,00
Bestelnummer 800032

Bestel deze producten voor 10 december zodat u ze voor 31 december in huis heeft. Na 31 december zijn ze niet meer verkrijgbaar.
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44 Assortiment

JAARPRODUCTEN 2021 BESTELNR PRIJS
Jaarboek Nederlandse postzegels 2100JBPA € 110,95
Jaarboek Nederlandse postzegels Engels 2100JBPC € 110,95
Jaarboek Nederlandse postzegels exclusief postzegels 2100JBPB € 26,50
Jaarcollectie Nederlandse postzegels 2100JCS € 99,74
Jaarcollectie Nederlandse postzegelvellen 2100JCV € 71,66
NVPH catalogus 2022 810089 € 36,90

POSTZEGELS 2021 BESTELNR PRIJS
Decemberzegels 2021 Z 411261 € 18,20
Dag van de postzegel 2021 411061 € 9,60
Kinderpostzegels 2021 410960 € 7,20
Beleef de natuur - landgoed Haarzuilens 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
Bedreigde bijen - Internationaal 410561 € 9,30
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 - houten huizen 410262 € 5,76
Typisch Nederlands - grachtenpanden 410362 € 5,76
Duurzaamheid 410361 € 5,76

POSTZEGELS 2020* BESTELNR PRIJS
Martin Garrix 401061 € 4,80
Dag van de postzegel 401161 € 9,60
Caleidoscoop - Internationaal 400862 € 9,30
Fietspostzegels 400761 € 5,76
Voor elk moment 400762 € 5,76
75 jaar vrijheid 400462 € 5,76
Beleef de natuur - bos- & heidevogels Z 400861 € 9,60
Beleef de natuur - kustvogels Z 400662 € 9,60
Beleef de natuur - boerenlandvogels Z 400261 € 9,60
Beleef de natuur - roofvogels en uilen Z 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

GESTEMPELDE POSTZEGELVELLEN 2021 BESTELNR PRIJS
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
Decemberzegels 2021 Z 411261Y € 18,20
Dag van de postzegel 2021 411061Y € 9,60
Kinderpostzegels 2021 410960Y € 7,20
Beleef de natuur - landgoed Haarzuilens 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 410561Y € 9,30
Typisch Nederlands - woonboten 410461Y € 5,76
Beleef de natuur - Dwingelderveld Z 410161Y € 9,60
Beleef de natuur - De Onlanden Z 410261Y € 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
Set van 3 gestanste postzegels koning  
Willem Alexander 2021 810034 € 4,43

GESTEMPELDE POSTZEGELVELLEN 2020* BESTELNR PRIJS
Koning Willem-Alexander 2020 Nederland 1 Z 800051Y € 9,60
Koning Willem-Alexander 2020 Nederland 2 Z 800052Y € 9,60
Decemberzegels Z 401261Y € 17,20
Martin Garrix 401061Y € 4,80
Dag van de postzegel 401161Y € 9,60
Caleidoscoop - Internationaal 400862Y € 9,30
Voor elk moment 400762Y € 5,76
Oude postroutes - Internationaal 400561Y € 9,30

75 jaar vrijheid 400462Y € 5,76
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
De eerste atlassen - Internationaal 400361Y € 9,30

POSTZEGELMAPJES 2021 BESTELNR PRIJS
nr. 643 Decemberzegels 411081 € 10,15
nr. 642 Dag van de postzegel 411080 € 4,89
nr. 641 Kinderpostzegels 410980 € 8,25
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 638a Innovatief Nederland 410782 € 6,81
nr 638b Innovatief Nederland 410783 € 4,89
nr. 637a Beleef de natuur - landgoed Haarzuilens 410780 € 6,81
nr. 637b Beleef de natuur - landgoed Haarzuilens 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 € 5,85
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. 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* BESTELNR PRIJS
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 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 - rijtjeshuizen 410611 € 12,45
nr. 92 Duurzaamheid 410311 € 12,45

PRESTIGEBOEKJES 2020* BESTELNR PRIJS
nr. 91 Dag van de postzegel 2020 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 BESTELNR PRIJS
nr. 835a Decemberzegels 2021 411051 € 9,79
nr. 835b Decemberzegels 2021 411052 € 7,58

Z = Zelfklevend
* uiterste besteldatum 10 december 2021, daarna niet meer verkrijgbaar.
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nr. 834 Dag van de postzegel 2021 411050 € 5,43
nr. 833 Kinderpostzegels 2021 410950 € 12,03
nr. 832a Nederlandse paardenrassen 410851 € 10,23
nr. 832b Nederlandse paardenrassen 410852 € 7,83
nr. 831 Praat met de hand 410850 € 14,15
nr 830a Innovatief Nederland 410752 € 9,03
nr 830b Innovatief Nederland 410753 € 9,03
nr. 829a Beleef de natuur - landgoed Haarzuilens 410750 € 9,03
nr. 829b Beleef de natuur - landgoed Haarzuilens 410751 € 9,03
nr. 828a Beleef de natuur - Duin en Kruidberg 410650 € 9,03
nr. 828b Beleef de natuur - Duin en Kruidberg 410651 € 9,03
nr. 827 Typisch Nederlands - rijtjeshuizen 410652 € 3,62
nr. 826 Koningin Máxima 50 jaar 410451 € 9,03
nr. 825 Bedreigde bijen 410550 € 6,90
nr. 824 Typisch Nederlands - woonboten 410450 € 3,62
nr. 823 Typisch Nederlands - grachtenpanden 410350 € 3,62
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

BEURSPOSTZEGEL 2021 BESTELNR PRIJS
nr. 1 POSTEX 2021 411062 € 2,88
nr. 2 POSTEX 2021 411063 € 2,88

BASISASSORTIMENT ZELFKLEVEND BESTELNR PRIJS
Koning Willem-Alexander 2021 Nederland 1 810057 € 9,60
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
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
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 BESTELNR PRIJS
Jaar van de Os/Tijger 780038 € 3,10
Een kaart blijft langer hangen 812501 € 0,96
Nederlandse onderwaterwereld - ongewervelden  
in de Noordzee 810066 € 4,80
Nederlandse onderwaterwereld - vissen in de Noordzee 810065 € 4,80
Digi Art 810060 € 4,80
Historische motorfietsen 810052 € 9,60
Historisch Nederland - Limburg 810032 € 3,00
Historisch Nederland - Noord-Brabant 810031 € 3,00
Historisch Nederland - Zeeland 810030 € 3,00
Historisch Nederland - Noord-Holland 810027 € 3,00
Historisch Nederland - Zuid-Holland 810028 € 3,00
Historisch Nederland - Utrecht 810029 € 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 - Vélocipède 800067 € 3,00
Anton Pieck - De Apotheker 800066 € 3,00
Anton Pieck - De Fotograaf 800065 € 3,00
Anton Pieck - De Bakker 800064 € 3,00
Anton Pieck - Spelen zoals toen 800063 € 3,00
Anton Pieck - Moeder & Kind 800062 € 3,00

Anton Pieck - Muziek - Kerstkoor 800058 € 3,00
Anton Pieck - Muziek - Kamermuziek 800059 € 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
Treinen & Trajecten - Trans-Siberië Express 790060 € 7,75
Treinen & Trajecten - Panama Railroad 790059 € 7,75
Treinen & Trajecten - Indian Pacific 790057 € 7,75
Treinen & Trajecten - Semmeringbahn 790058 € 7,75
Treinen & Trajecten - The Canadian 790056 € 7,75
Treinen & Trajecten - Himalaya Express 790055 € 7,75
Treinen & Trajecten - Flåmsbana 790054 € 7,75
Treinen & Trajecten - Tren a las Nubes 790053 € 7,75
Treinen & Trajecten - Venice Simplon-Orient-Express* 790052 € 7,75
Treinen & Trajecten - Eurostar* 790051 € 7,75
Treinen & Trajecten - Perurail* 790050 € 7,75
Treinen & Trajecten - Rocky Mountaineer* 790049 € 7,75
Treinen & Trajecten - Flying Scotsman* 792507 € 7,75
Treinen & Trajecten - Superliner* 792505 € 7,75
Treinen & Trajecten - Eastern & Oriental* 792502 € 7,75
Treinen & Trajecten - The Ghan* 792506 € 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 - Bor de Wolf* 782570 € 6,90
De Fabeltjeskrant - Lowieke de Vos* 782573 € 6,90
De Fabeltjeskrant - Greta Bontekoe* 782572 € 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 BESTELNR PRIJS
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
Kasteel de Haar 810061 € 25,00
Het Friese paard 810055 € 25,00
De honingbij 810044 € 25,00
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 BESTELNR PRIJS
Beleef de natuur - Landgoed Haarzuilens 810018 € 4,95
Beleef de natuur - Duin & Kruidberg 810017 € 4,95
Beleef de natuur - De Onlanden 810016 € 4,95
Beleef de natuur - weidevogels* 800029 € 4,95
Beleef de natuur - watervogels* 800028 € 4,95

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

OVERIG BESTELNR PRIJS
Speciale map Hugo de Groot 810042 € 9,95
Bewaarmap Multilaterale Oude postroutes* 800050 € 19,95
Bewaarmap Multilaterale Bedreigde dieren 810051 € 22,95
9 zwarte insteekkaarten Jaarcollectie  
Ned. postzegels 800070 € 2,95
10 zwarte insteekkaarten Jaarcollectie  
Ned. postzegelvellen 800071 € 2,95

Z = Zelfklevend
* uiterste besteldatum 10 december 2021, daarna niet meer verkrijgbaar.



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 UITGEBREDE ASSORTIMENT OPBERGSYSTEMEN 
EN TESTAPPERATUUR OP: WWW.SAFE-NEDERLAND.NL
INFORMEER BIJ UW LOKALE WINKELIER OF NEEM CONTACT MET ONS OP: 

SAFE NEDERLAND BY EUROPOST

Met de nieuwe T3 ontdekt u onzichtbare schatten! Controleer 
eenvoudig 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!

Bestelnr. 9893 €168,-

SIGNOSCOPE T3
WATERMERKZOEKER EN TESTAPPARAAT

PRACHTIGE INSTEEKBOEKEN VAN
SAFE UIT DE  NOSTALGIE SERIE

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. 9850 € 275,-

PERFOTRONIC
ELEKTRONISCHE TANDINGMETER

S I N D S

• 1 9 5 3 •

Nu slechts €26,75262626,75

“Retro” 
 Bestelnr. 101

“Vintage” 
 Bestelnr.102

Degelijk stockboek “Nostalgie”, “Retro” 
en “Vintage” 60 witte pagina’s met dubbel 
schutblad en 10 pergamijnstroken. 
Per stuk van € 31,50

“Nostalgie” 
 Bestelnr.100

COMPLETE 
SET VAN 3

Nu voor maar

€71,95
 Bestelnr.100S
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MICHEL
Yvert

WWW.EUROPOST.NL

BEZOEK ONZE WEBSITE
Vertrouwd kopen met

Met reviews van vele kopers

Jaar Cat. nr. Postfris # Gestempeld #
1924 136-143 € 113,95 ☐ € 63,50 ☐
1925 166-168 € 11,95 ☐ € 2,75 ☐
1926 199-202 € 15,95 ☐ € 3,50 ☐
1927 203-211 € 43,95 ☐ € 14,95 ☐
1928 212-223 € 98,95 ☐ € 23,95 ☐
1929 224-228 € 53,95 ☐ € 5,95 ☐
1930 229-235 € 59,95 ☐ € 13,95 ☐
1931 236-243 € 369,00 ☐ € 27,95 ☐
1932 244-251 € 157,95 ☐ € 32,95 ☐
1933 252-264 € 139,95 ☐ € 25,75 ☐
1934 265-273 € 112,95 ☐ € 12,95 ☐
1935 274-282 € 127,95 ☐ € 14,95 ☐
1936 283-292 € 62,95 ☐ € 7,50 ☐
1937 293-304 € 39,95 ☐ € 5,25 ☐
1938 305-317 € 39,95 ☐ € 3,75 ☐
1939 318-331 € 46,95 ☐ € 7,50 ☐

	 1

€ 36,90
met gratis expert catalogus1 & Blauwdruknr.19

Gratis verzending

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. 

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! 

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

AANBIEDINGEN JAARGANGEN 
NEDERLAND

POSTFRIS OF GESTEMPELD
Maak nu voordelig uw verzameling compleet!

*jaargangen zijn exclusief langlopende series. Alle afbeeldingen van
 bovenstaande- en overige jaargangen zijn volledig te zien op onze website.

SPECIALE CATALOGUS 2022

NEDERLAND & OVERZEESE GEBIEDEN.

ZOJUIST
VERSCHENEN

AANBIEDINGEN JAARGANGEN AANBIEDINGEN JAARGANGEN 

OP=OP

€ 69,95

COMPLETE SERIE POSTFRIS

“TRALIE ZEGELS 1940”

SPECIALE AANBIEDING
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PostNL Collect Club, Postbus 99170, 4800 NA Breda
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Aan dit nummer werkten mee
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Druk: HH Global, Rotterdam
Illustratie cover: Stichting Het Toonders Auteursrecht  
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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 109 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
Strips op Kinderpostzegels 

Tom Poes en Olivier B. Bommel zijn niet de eerste stripfiguren op Kinderpostzegels (zie pagina 4-5). 

‘Strippostzegels’ maakten hun debuut al in 1967, meer dan 50 jaar geleden!

De allereerste Kinderpostzegels verschenen in 1924. Daarop prijkt 
een lief meisjeshoofd tussen twee beschermengelen. Het plechtige 
ontwerp van Georg Rueter zette de toon voor de Kinderpostzegels 
in de daaropvolgende decennia: zoete kinderportretten, spelende 
kinderen of thema’s als ‘het misdeelde kind’. Met die ernstige 
traditie werd in 1967 gebroken met de grappige, speelse striptafere-
len van Wim Bijmoer, op basis van versjes van Annie M.G. Schmidt. 
Vanaf dat moment werden de Kinderpostzegels brutaler en ‘losser’.

Voor de eerste Kinderpostzegels met een heus stripverhaal 
moesten we wachten tot 1984. Op de postzegels staan superkorte 
stripjes van de bekende striptekenaar Joost Swarte in zijn typische 
helder omlijnde tekenstijl. Ook in de jaren daarna verschenen nog 
diverse edities met stripachtige taferelen, zoals Kind en Muziek van 
Ever Meulen in 1992, Kinderfeesten van Max Velthuijs (1998), 
Kinderboeken van Fiep Westendorp (1999) en Jan, Jans en de 
kinderen in 2017.

De laatste trendbreuk was in 2012 met de uitgifte van het postze-
gelvel De drie prinsessen van Oranje, met verrassend ongedwongen 
portretten van Amalia, Alexia en Ariane in hun kinderjaren.


