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Woord van de voorzitter

Antverpia 2010 heeft zijn deuren gesloten op maandag 12 april 
2010, na vier spannende maar vooral druk bezochte dagen. We 

hebben de 120ste verjaardag van onze landsbond op een waardige wijze 
gevierd……

Dat er onder ons nog steeds met afkickverschijnselen 
zitten, zal zeker niemand verwonderen. Maandenlang 
hebben een schare vrijwilligers zich belangeloos ingezet 
om van deze internationale tentoonstelling een knaller te 
maken.

En of het een knaller was……… Vele duizenden filate-
listen en niet-filatelisten hebben Antverpia 2010 bezocht 
en op verschillende momenten was het hier en daar even 
drummen. Dat was alweer lang geleden……

Een organisatie zoals Antverpia 2010 zet je natuurlijk niet 
alleen op poten. Dat is nogal evident. Het past dan ook 
dat ik als voorzitter van de organisatie iedereen bedank die 
belangeloos heeft meegewerkt aan dit massa-evenement. 
Uit alle hoeken van het land stroomden de helpende 
handen toe en mede daardoor verliep het ganse gebeuren 
bijna vlekkeloos. Dat dit niet voor 100% mogelijk is, 
weten we allemaal, maar toch durven wij stellen dat we 
98% of meer hebben gehaald. Namen noemen ga ik zeker 
niet doen, maar toch wens ik nogmaals mijn “Lead team 
en zijn vertakkingen” in de bloemen te zetten.

Eens te meer hebben we met zijn allen bewezen dat de 
spreuk “Eendracht maakt macht” nog steeds geldig is, wat 
onze politici er soms ook van maken.

BEDANKT… iedereen !

Verder in dit nummer vinden jullie een zeer uitgebreid 
verslag over deze vier prachtige dagen, waarbij we enkel 
kunnen zeggen dat de afwezigen eens te meer ongelijk 
hebben gehad.

De komende weken worden de voorverkopen voor het 
jaar 2011 bekend gemaakt en die zullen dan ook zeer 
snel gecommuniceerd worden. 2011 geeft andermaal de 
kans aan onze leden om deel te nemen aan de 5 regio-
nale tentoonstellingen, te weten Limburg, Luxemburg, 
Henegouwen, Waals-Brabant en Oost-Vlaanderen. Meer 
details volgen later.

De inschrijvingen voor de internationale tentoonstellingen 
in Luxemburg 2011 en India 2011 worden bij Jef Ghys 
verwacht; en deze voor Yokohama 2011 worden best naar 
Eddy Van Vaeck gestuurd. De inschrijvingsformulieren en 
inlichtingen zijn dan ook bij de beide heren op eenvoudige 
aanvraag te verkrijgen.

Prettige vakantie …

Uw voorzitter
Eddy Van Vaeck
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België, Briefkaarten 
gebruikt voor het buitenland 1920-1930 (laatste deel)

Leo De Clercq: R.D.P.

Periode 5, van 1.07.1926 tot 31.10.1926  - 75 centiem

Met een 75-centiemwaarde zijn geen kaarten gedrukt. Wel werd een deel van 
de ruime vorige overschotten van 60 centiem van een bijdruk van 15 centiem 
voorzien, beide in rood.

Weerom zijn deze kaarten ten gevolge van snel veranderende tarieven slechts na 
enige tijd beschikbaar. Dat is de reden waarom tijdens de eerste twee maanden 
van dit tarief enkel vroegere kaarten met bijfrankeringen voorkomen.

Fig. 23 - Binnenlandse kaart 15 centiem, met bijdruk 5 centiem, beide lila, tarief 20 centiem 
in de eerste helft van 1926. Eerst 40 centiem bijgeplakt voor tariefperiode 4 van 60 centiem. 

Nogmaals aangepast met 15 centiem om het huidige port te bekomen van 75 centiem. 
Molenbeek 1, 5.08.1926 naar St-Etienne (FR).

Fig. 24 - Binnenlandse kaart 15 centiem, met bijdruk 5 centiem, 
beide lila, tarief 20 centiem in de eerste helft van 1926. 

Eerst 40 centiem bijgeplakt voor tariefperiode 4 van 60 centiem. 
Nogmaals aangepast met 15 centiem om het huidige port te bekomen van 75 centiem. 

Molenbeek 1, 5.08.1926 naar St-Etienne (FR).

Fig. 26, kaart nr. 89  - De definitieve kaart, gedrukt in Mechelen op de voorradige 
60-centiemkaart met een bijdruk van 15 centiem, beide rood. St-Gilles (Brux.) Brussel (Brus.), 
16.09.1926 naar Den Haag (NL).

Fig. 25, kaart nr. 73 Fig. 25 - De als enkelfrankering zeer zeldzame 20-centiemkaart. 
Bijgefrankeerd met 55 centiem. Kettenis, 7.08.1926 naar Boig-Drove bei Kreuzau (DE).
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Periode 6, van 1.11.1926 tot 30.04.1927, 90 centiem

De particulieren en de firma’s moesten in deze weerom zeer korte periode 
vroegere kaarten gebruiken met bijgeplakte postzegels daar de nieuwe uit de 
drukkerij tot een stuk in 1927 op zich lieten wachten. Ook in de postkantoren 
werden oudere kaarten aangepast verkocht.

Fig. 27 – Oude kaart 30 centiem Albert I, 1915 met 60 centiem Houyoux bijgeplakt. 
Aan de volgorde van de bijgeplakte postzegels kan men het aanpassen aan de gangbare 

tarieven volgen: eerste 30 centiem voor periode 4, dan plus 15 centiem voor periode 5, 
en nu met een blekere 15 centiem voor deze periode 6. 

Die bijfrankeringen zijn niet willekeurig, maar beantwoorden allemaal 
mooi aan de postgeschiedenis. 

Pepinster, 27.11.1926 naar Aschaffenburg (DE).

Fig. 28 – Binnenlandse voorlopige kaart van het 30-centiemtarief van 1.11.1926. 25 centiem 
violet plus bijgedrukt 5 centiem grijs, bijgefrankeerd met postzegels van 60 centiem.

Tournai/Doornik 2, naar Vitoria (ES).

Fig. 29 – Vroegere buitenlandse kaart van begin 1926, periode 3, van 45 centiem. 
Driemaal bijgefrankeerd met 15-centiemzegels lila in verschillende nuances (drukken). 
De laatste met perforatie D&C° van de uitgeverij Desclée & Cie. 
Tournai/Doornik 2, 9.11.1926 naar Vitoria (ES).

Fig. 30 – Vorige kaart van 75 centiem : 60 met 15 centiem bijgedrukt te Mechelen, beide rood. 
Bijgefrankeerd met postzegel van 15 centiem lila. 
Bruxelles/Brussel 1, naar Groningen (NL).
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Periode 7, van 1.05.1927 tot 15.09.1945, 1,00 Frank

In het gedeeltelijke jaar 1927 worden nieuwe kaarten uitgebracht, weerom 
met een samengestelde frankering. Dit toont aan dat er in de drukkerij van 
Mechelen nog een groot aantal van de 60-centiemkaart in voorraad gebleven 
waren. De 75 centiem van periode 5 werd al een 60 + 15 centiem, de 90 
centiem van periode 6 werd een 60 + 30 centiem, en nu de 1 frank voor 
periode 7 een 60 + 40 centiem. Deze frankeerwaarden zijn allemaal steeds in de 
rode kleur gedrukt.

Fig. 31 – Eindelijk een kaart die voldoet aan dit tarief : 60 plus 30 centiem, type Houyoux, 
gedrukt te Mechelen, beide rood. 
Ixelles/Elsene 1, 22.04.1927 naar Scheveningen (NL)

Fig. 32 – 60 + 40 centiem type Houyoux, beide rood. 
Oostende/Ostende 2, 17.08.1927 naar Hilversum (NL)

Hiermee eindigt de studie 1920-1930. 
In 1931 worden de “Leeuwtjes”-postzegels afgedrukt. 

Het 1-frankport voor de buitenlandbriefkaarten blijft 
onveranderd tot na WO II.

Uit de behandelde tijd kunnen nog de drietalige kaarten 
besproken worden, evenals de antwoordkaarten, de 
verminderde tarieven voor Congo, Rwanda en Burundi, 
Luxemburg, Nederland, en de grensgebieden van minder 

Fig. 33 – Eindelijk een gedrukte postkaart met juiste frankeerwaarde : 1 Frank, rood. 
Lokeren, 28.03.1928 naar Tlemcen, Algerije (DZ).

dan 30 km van de omliggende landen. Nog verdere studie 
kan verricht worden op buitenlandkaarten per expresse of 
aangetekend verstuurd.

Bij alle mogelijke onderdelen gedurende deze 10 jaar 
briefkaarten kunnen een ontelbaar aantal verschillende 
combinaties voorkomen. Een leven lang kunnen we er 
wat van bijvinden,wat de echte verzamelaar veel genoegen 
verschaft. •
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Roger Callens

Na de landing in Normandië werden de Duitse krijgsgevangenen 
naar Engeland overgebracht. De succesvolle opmars van 

de geallieerden door Frankrijk en België bracht een enorme stroom 
krijgsgevangenen op gang. Britten en Amerikanen waren dan ook van 
mening dat het raadzaam was om de gevangenen op het vasteland te 
houden. 

Met dit doel werden een aantal 
ontvang- en transitkampen aangelegd 
in Frankrijk en België. In Frankrijk 
waren dat kampen in Rouen, Dieppe, 
Arras, Calais en later in Fleury-sur-
Orne en Audrieu. Ongeveer 195.000 
Duitsers werden ondergebracht in 
diverse grote kampen in België. 
Dit waren kampen in Vilvoorde, 
Brasschaat, Jabbeke, Zedelgem, 
Overijse, Edingen en Kluisbergen, alle 
onder toezicht van de Britse militaire 
overheid. 

Post van en naar deze kampen kan 
men identificeren aan de hand van de nummers van deze kampen. Deze waren 
voor Vilvoorde de nummers 2218, 2221 en 2230, Brasschaat 2223, Jabbeke 
2224, Zedelgem 2226, 2227 en 2229, Overijse 2228, Edingen 2231 en 2375, 
Kluisbergen 2232. 

De Amerikanen openden twee kampen in België, elk met een capaciteit van 
20.000 gevangenen. Dit waren CCPWE No 18 te Namen en CCPWE No 
26 te Erbisoeul. CCPWE staat voor “Continental Central Prisoners of War 
Enclosures”. 

Brieven en kaarten uit de kampen hebben, zoals gebruikelijk, geen poststem-
pels. De postzakken werden na censurering met militaire voertuigen naar 
Duitsland gebracht en daar aan de 
Duitse postdiensten overhandigd voor 
verdere verzending. De krijgsgevan-
genen werden door de Britten en de 
Amerikanen buitengewoon brutaal 
behandeld. Volgens de respectieve-
lijke militaire overheden waren zij 
geen krijgsgevangenen maar DEP 
(Disarmed Enemy Personel) of SEU 
(Surrendered Enemy Units) en vielen 
bijgevolg niet onder de Conventie van 
Genève. Zij konden met hen doen 

Britse krijgsgevangenenkampen in België   

Afb. 1 Brief van 17-12-44 
(zeer vroege datum) van 

kamp 2221 Vilvoorde 
met censuurstempel type 

Daynes GBPW 400 nr  503. 
Type Daynes GBPW 400 

werd uitsluitend gebruikt 
door het BLA (British 

Liberation Army) op het  
vasteland. Kampstempel 

“P/W. Camp”.
Afb. 2 achterzijde van 
brief Afb. 1 met adres 
van afzender en Duitse 
censuurstempel.
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wat zij wilden. Ook nu nog worden er 
krijgsgevangenen mishandeld, zoals in 
Irak en Guantánamo.

In kamp 2227 te Zedelgem waren 
vooral krijgsgevangenen uit de 
Baltische Staten, maar ook Roemenen 
en Armeniërs, ondergebracht en in 
kamp 2226 meestal Duitsers. Het 
kamp was gelegen op het gebied 
“Vloethemveld”, een vroeger Belgisch 
militair domein, door de Britten 
opgericht in het voorjaar van 1945. 
Voor de bewaking werd door de Britse 
militaire overheid ook het Belgische 
11de Fuselier Bataljon ingeschakeld.

De krijgsgevangenen werden, naargelang van herkomst en militaire rang, 
ondergebracht in één van de verschillende afdelingen. De erbarmelijke 
huisvesting bestond uit golf-
plaatbarakken, tenten  en oude 
munitieopslagplaatsen. 

De voedselbedeling was schaars en 
ontoereikend. Om te overleven was 
smokkelen en ruilhandel met de 
bewakers en de lokale bevolking een 
belangrijke bezigheid. Onder druk 
van instanties zoals het Internationale 
Rode Kruis kwam er na de winter van 
1945-46 een einde aan deze toestand 
toen op korte tijd 43 gevangenen 
stierven. De ontruiming van het 
kamp Zedelgem begon in juli 1946 
en was in oktober 1946 voltooid. Het 
merendeel van de krijgsgevangenen 
werd vrijgelaten en op transport 
naar Duitsland gezet. Zij van wie het 
thuisland door Rusland bezet was, kregen onderdak in DP Camps (Displaced 
Persons) maar immigreerden later naar de US, Canada en Australië. 

Op de website www.zedelgem-pow-camp.be kan men een aantal documenten 
en voorwerpen zien evenals afbeel-
dingen van diverse kampbladen 
uitgegeven door de krijgsgevangenen, 
vooral uit de Baltische Staten. Ook de 
Britse kampleiding gaf een dagelijks 
blad in de Duitse taal uit: “Britisch 
Genehmigte Tagesnachrichten”. 

De kampen 2232 Kluisbergen en 
2231 Edingen werden een tijd 
bewaakt door het Belgische 52ste 
Fuselier Bataljon. Kluisbergen werd 
op 25-11-45 door een delegatie 
van het Internationale Rode Kruis 
bezocht.

Afb. 3 Kaart van 15-6-46 
met kampstempel 2221 

Vilvoorde.

Afb. 4 Kaart van 19-4-45 
met kampstempel 2224 
Jabbeke.

Afb. 5 Brief van 28-2-46 met 
ovale kampstempel 2226 

Zedelgem. Brief geschreven 
door een vrouwelijke 

krijgsgevangene,
           een voormalige 

militaire verpleegster in 
het Ortslazarett Bordet te 

Brussel.
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Over kamp 2228 Terlanen, Overijse verscheen er in 1984 
een boek van auteur G. Debecker. Dit kamp stond onder 
bevel van Kolonel King en werd enkele tijd bewaakt door 
het Belgische 12de Fuselier Bataljon. Het kamp was open 
van mei 1945 tot september 1946. Door de menson-
waardige levensomstandigheden brak er in de winter van 
1945-46 een epidemie van dysenterie uit. In het kamp 
van Overijse stierven 229 gevangenen. Pas in september 
1945 kreeg het kamp voor de eerste maal bezoek van het 
Internationale Rode Kruis en kreeg in zijn rapport een 
“onvoldoende”, wat nog betrekkelijk mild was. 

Vanaf mei 1945 werden 60.000 Duitse krijgsgevangenen 
door de Britten en Amerikanen overgedragen aan de 
Belgische regering en vooral gebruikt voor tewerkstelling 
in de kolenmijnen, vaak in primitieve omstandigheden. 

Zij werden ondergebracht in 41 
kampen verspreid over heel België. 
454 Duitsers stierven in de kampen 
in België.

Referenties :
• Prisoners of War Postal History 
(Dr H.F. Stich en W. Stich)
• World War Two Censor Marks 
(John Daynes)
• Website “Zedelgem-Pow-Camp” •

Afb. 6 Kaart van 8-5-45 
met kampstempel 
2227 Zedelgem en 

censuurstempel type Daynes 
GBPW 400 nr 505.

Afb. 7 Kaart van 29-1-46 
met kampstempel 2228 
Overijse

Afb. 8 Garz (Russische zone) 15-3-46 naar gevangene in kamp 2228 Overijse met Belgische 
censuurstempel “Passé CPC”. Krijgsgevangene was blijkbaar niet meer in kamp 2228 en ook 

onbekend in de Belgische kampen.

Afb. 9 Brief ongedateerd 
met kampstempel 2231 
in cirkel te Edingen. 
Censuurstempel type 
Daynes GBPW 400 nr 501.

Afb. 10 Kaart van 15-2-46 
met kampstempel 2232 
Kluisbergen.
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Le Waterloo Philatélic Club organise sa 13e Bourse Philatélique le 22 août 2010 de 9h00 à 
16h00. Ecole communale de Mont Saint-Jean, Chaussée de Bruxelles 660 à 1410 WATERLOO. 
Info: W. D’hoore, tél. 02 354 74 07.

De Waaslandse Postzegelvereniging ‘PHILA WAES’ organiseert zijn 31ste Internationale 
Postzegel- en Poststukkenbeurs op zondag 10 oktober 2010 van 9 tot 17 uur in de 
Stadsfeestzalen Leopold II-laan in 9100 Sint-Niklaas. 
Inlichtingen: Adrien De Commines, Nieuwstraat 94, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 766 00 69.

Op zaterdag 6 november 2010 organiseert de Koninklijke Filatelieclub Geraardsbergen een 
ruilbeurs voor alle verzamelaars in de zaal Sint-Bavo, Hoge Buizemont 165, Geraardsbergen. 
Gratis toegang van 9u00 tot 16u30. Ruime parking achter de kerk. 
Info: Luc De Roeck, tel. 054 41 77 32.

Le Cercle des Collectionneurs Ottintois organisera le dimanche 5 septembre 2010 sa  
14e Bourse Toutes Collections au Centre Culturel d’Ottignies, avenue des Combattants 41  
à 1340 Ottignies. Thème particulier: “un regard sur nos collections”. 
Renseignements: Mme. Madeleine Briet, présidente, tél. 010 61 27 44 et  
 Mr. Franz Bertrand, vice-président, tél. 010 65 91 34.

Op zondag 5 september 2010 van 9 tot 17 uur houdt de Koninklijke Vlaamse Bond van 
Postzegelverzamelaars (K.V.B.P.) Tielt haar 10e Postzegelbeurs in de EUROPAHAL, 
Maczekplein in 8700 Tielt. Grote parking op 400m van centrum stad. 
Inlichtingen: Bolleire Frans, Gross Geraulaan 4, 8400 Tielt - tel. 051 40 59 23 
  e-mail: bolleire.f@telenet.be

Postzegelkring “De Eik” uit Lommel nodigt u uit op zaterdag 18 september 2010 van 10 tot 17 
uur op de voorverkoop van de nieuwe postzegeluitgiften “Nieuw leven in de brouwerij” en “Belgische 
streken : Haspengouw”. Tegelijkertijd zal er een tentoonstelling met beginnersklasse georganiseerd 
worden tussen de kringen aangesloten bij FILA-Limburg voor de betwisting van “Het Juweel van de 
Filatelie”. Deze manifestatie gaat door in het Cultuurcentrum “De Adelberg”, Adelbergpark 1, 3920 
Lommel. De toegang is gratis. 
Inlichtingen: G. Delflas, Kapelstraat, 22A, 3920 Lommel – tel.: 011 54 64 75  
e-mail: postzegelkring.de.eik@unitedtelecom.be 
website: http://home.unitedtelecom.be/ut6174075/index.html.

Le Cercle Philatélique Nivellois organise le dimanche 12 septembre 2010 de 9 à 17 
heures au Collège Sainte-Gertrude, Faubourg de Mons 1 à Nivelles. sa 15e grande bourse des 
Collectionneurs - philatélie, cartophilie, marcophilie, télécartes. Vaste parking, entrée gratuite. 
Info: tél. 067 21 36 77.

L’Association Philatélique de Viroinval vous invite à sa 8e Grande Bourse des Collectionneurs 
le samedi 30 octobre 2010 de 9 à 17 heures. 
Lieu: Centre Culturel “Action Sud” - 10 rue Vielle Eglise - Nismes-Viroinval 
Entrée: € 1,20 donnant droit à une consommation - parking aisé 
Renseignements: Mme. Camille Colin, rue Saint-Roch 26, 5670 Nismes - tél. 060 31 19 82

Agenda Info’s en Mededelingen

De Vilvoordse Postzegelclub organiseert op donderdag 11 november 2010 van 9 tot 15 uur 
een filatelistische ruildag met de medewerking van een buitenlandse handelaar gespecialiseerd 
in thematische filatelie en postgeschiedenis. De ruildag gaat door in de refter van het Koninklijk 
Atheneum, Van Helmontstraat 6 in Vilvoorde (ingang langs de schoolparking). 
Info: www.brafila.be - dhr. Francis Dochez, tél. 02 305 47 21 of e-mail dochez.francis@skynet.be.
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Agendapunten

Om alle misverstanden te vermijden betreff ende het wel of niet ontvangen van uw agendapunten, vragen wij u nog-
maals om uw aankondigingen (per briefomslag of via elektronische weg) tijdig op te sturen naar de verantwoorde-
lijke uitgever (Ivan Van Damme, Vijverstraat 19, 9881 Bellem - Aalter - e-mail: naviemmadnav@skynet.be) EN naar 
onze layout-verantwoordelijke (Michel Fivez, Koningin Elisabethlei 66, 2300 Turnhout - e-mail: michel.fi vez@telenet.be).

Het volgen van deze werkwijze geeft u de zekerheid dat uw aankondiging in Belgaphil zal verschijnen.
Met dank voor uw medewerking

De Redactie

Tijdelijk Postkantoor - Tentoonstelling 25 Jaar “Vogels Andre Buzin”.

Ter gelegenheid van 25 jaar postzegels type vogels in België organiseren we 
een tentoonstelling met originele schilderijen en postzegels. Waar? “De Brug”, 
Nekkerspoelstraat, 366 te 2800 Mechelen. Wanneer? Van 25 september tot en 
met 3 oktober, elke dag van 14 tot 18 u. FDC-omslag en P-stamps aldaar te koop 
vanaf 25 september (30/9 speciale stempel!) André Buzin is aanwezig op 25 & 26 
september, op 2 & 3 october (14 – 18 u.) en ook op 30.9 (van 10 tot 16.30 u.) 
tijdens de opening van het tijdelijk postkantoor.

Voordracht “P-Stamps”: Dhr. André De Pauw, atelierchef Digitaal printen 
Postzegeldrukkerij, houdt op 29 september (19.30 u.) een voordracht over het 
drukken van P-stamps. Een aanrader voor wie vragen heeft over dat onderwerp. 
Voor bijkomende inlichtingen kunt u terecht op het algemeen secretariaat:
Dhr. Jos Mareels, Oude Liersebaan 7 - 2800 Mechelen - tel.: 015 20 62 79 of 
e-mail: jos.josette@skynet.be.

MEDEDELING

De Filatelistische Studiekring Oost-Vlaanderen (FISTO) heeft zopas zijn 105e studie gepubliceerd. Het betreft 
het tweede deel van de studie van de hand van Julien Heyvaert over Het postale gebruik van de “Ceres-Mercurius” 
zegels. Dit deel bespreekt en illustreert uitvoerig de verschillende gebruiksmogelijkheden van deze zegels in het inter-
nationale postverkeer.

De studie telt 46 bladzijden en kost 6,00 euro, eventueel te verhogen met 2,00 euro voor verzending binnen België. 
Zij kan worden besteld door storting of overschrijving van dit bedrag op rekening nr. 890-6841023-32 van FISTO, 
Kollekasteelstraat 14, 9030 Mariakerke (IBAN  BE90 8906 8410 2332; BIC  VDSPBE91). Een bevestiging van de 
bestelling per e-mail wordt op prijs gesteld en voorkomt misverstanden secretaris@fisto.be.

Het eerste deel van deze studie (studie nr. 104), die het gebruik van deze zegels in het binnenlandse postverkeer 
behandelt, telt 53 bladzijden en kost 7,00 euro (plus eventueel 2,00 euro voor de verzendingskosten).

Meer informatie over FISTO en zijn uitgaven vindt u op www.fisto.be.



openbare postzegelveilingen

Veilingen 

Van osselaer 

Via onze veilingen verkopen wij 
uw verzameling van postzegels 

munten of postkaarten. 
Deze veilingen staan steeds 

onder toezicht van een 
gerechtsdeurwaarder. 

Gegarandeerd de hoogste prijs ! 

TEVENS SCHATTINGEN 
EN EXPERTISES 

vraag vrijblijvend info 
www.vanosselaer.com
info@vanosselaer.com

Koolsveldlaan 39A 
2110   WIJNEGEM 

� 03 354 48 88 – fax 03 303 63 96

Aanwezig op HOLLANDFILA met 

massa restloten aan spotprijzen !!! 

27 en 28 augustus in de VELUWEHAL 

Nieuwe Markt 6 – 3771 CB BARNEVELD (NL) 



13

openbare postzegelveilingen

Veilingen 

Van osselaer 

Via onze veilingen verkopen wij 
uw verzameling van postzegels 

munten of postkaarten. 
Deze veilingen staan steeds 

onder toezicht van een 
gerechtsdeurwaarder. 

Gegarandeerd de hoogste prijs ! 

TEVENS SCHATTINGEN 
EN EXPERTISES 

vraag vrijblijvend info 
www.vanosselaer.com
info@vanosselaer.com

Koolsveldlaan 39A 
2110   WIJNEGEM 

� 03 354 48 88 – fax 03 303 63 96

Aanwezig op HOLLANDFILA met 

massa restloten aan spotprijzen !!! 

27 en 28 augustus in de VELUWEHAL 

Nieuwe Markt 6 – 3771 CB BARNEVELD (NL) 

Liebe Frau Abelshausen,

ich möchte es keineswegs versäumen, Ihnen zu der großartigen Ausstellung ANTVERPIA 
2010 zu gratulieren. Die Ausstellung war von ihrer Atmosphäre her schöner, abwech-
slungsreicher, geschmackvoller und unterhaltsamer als viele andere Veranstaltungen in 
Deutschland, selbst als die IBRA 2009 in Essen! 

Mit freundlichen Grüßen

AD - Kaufmännischer Leiter

Dear Marina,
Thank you for a nice show which 
resulted in good business.Thank 
you and Best Regards,
US

Frans, 

D’abord, je te félicite pour 
ton organisation et l’ambiance 
joyeuse du salon Anvers 2010 !

ANTVERPIA 2010 Nabeschouwingen

Beste lezers,

Iedereen die op Antverpia 2010 aanwezig was zal zeker genoten hebben van de 
talrijke filatelistische en niet-filatelistische activiteiten ...

Hierna een sfeerbeeld en een klein overzicht van de ontvangen reacties van 
zowel bezoekers, juryleden, nationale commissarissen, filatelisten, .. en de 
geschreven pers.

Jozef Ghys: Commissaris-generaal Antverpia 2010
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National Commissioners

ALBANIA  .....................Nikolla XHARO

AUSTRIA  .....................Horst E. HORIN

BELARUS  .....................Valery BONDARIK

BELGIUM  ....................Jozef GHYS

BULGARIA  ..................Dimiter MONEV

CROATIA  .....................Ivan LIBRIC

CYPRUS  .......................Akis CHRISTOU

CZECH REPUBLIC  ....Julius CACKA

DENMARK ..................Frode KNUDSEN

EGYPT  .........................Hany A. SALAM

FINLAND  ....................Jussi MURTOSAARI

FRANCE  ......................Daniel DUBAR

GERMANY  ..................Gerhard MÜLLER

GREAT BRITAIN  ........Yvonne WHEATLEY

GREECE  ......................Pandelis LEOUSSIS

HUNGARY  ..................Istvan GLATZ

ICELAND  ....................Arni GUSTAFSSON

ISRAEL  .........................Zohar NOY

ITALY  ...........................Ezio GORETTA

LITHUANIA  ................Eugenijus USPURAS

LUXEMBOURG  ..........Joseph KRIESTEN

MACEDONIA  .............Sinisa PAVLESKI

MONTENEGRO .........Tomo KATURIC

NETHERLANDS  ........Piet ALDERLIESTEN

NORWAY  .....................Hallvard SLETTEBÖ

POLAND  .....................Przemyslaw DRZEWIECKI

PORTUGAL  ................Pedro VAZ PEREIRA

ROMANIA  ...................Traian SERENDAN

RUSSIA  ........................Alexander ILYUSHIN

SERBIA  ........................Aleksander KRSTIC

SLOVAKIA  ...................Lubomir FLOCH

SLOVENIA  ..................Bojan BRACIC

SPAIN  ...........................José IVARS IVARS

SWEDEN  .....................Hasse BROCKENHUUS von
.......................................LÖWENHIELM

TURKEY  ......................Koray OZALP

UKRAINE  ....................Veslav SAVIN
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Members of BIRDpex 6 Jury at 
ANTVERPIA 2010

Guy Vanhaelewijn - Michel Abram - 
Reinhard Wagner.

Damian Läge - Bernard Péters - 
Peter Suhadolc

Congratulations on a very success ful exhibition.

Th ank you so much for making my task as Commis-
sioner so easy.  None of the General Commissioners I 
have dealt with previously has answered all my questi-
ons so promptly.  Th e hand in and hand back went very 
smoothly and the mounting was perfect.  Furthermore it 
was wonderful not to have meetings every day nor frame 
opening for the expert team. 

Please convey my thanks to everyone involved.

Y W  - UK Commisisioner

You did an excellent job and everything went 
smooth, without complaints from any of the 
commissioners..... very unusual.

Best regards HS - Egypt 

Thank you for your message and thank you 
for everything you have done as commis-
sioner general. Everything went smoothly 
and we left Antverpia 2010 with really nice 
feelings.

Best regards, BB - Slovenia
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Chers tous,

La fête est finie et 
je voulais tous vous 
remercier, en mon 
nom et au nom de 
La Poste, pour les 
efforts considérables 
que vous avez réalisés 
avant, pendant et 
après Antverpia2010. 
Le succès de cette 
édition est votre 
réussite.

A très bientôt 
AP

"Le Baudet" Bulletin mensuel du Club Philatélique Ardennais mai 2010 N° 355 
Page 15 sur 18

Après Antwerpia 2010.

Et toutes ces précautions pour mettre ces trésors en valeur en les présentant sur 
des feuilles, je peux témoigner que je les ai vues bien appliquées lors de ma visite à 
Antverpia 2010.

Une exposition grandiose et fabuleuse de plusieurs centaines de collections venues 
de différentes nations européennes. Trois classes compétitives :  
1. Championnat Européen ; 2. Championnat national ; 3. Birdpex. 

Oui j'ai vu du magnifique et une journée entière à déambuler, à l'aise dans toutes 
ces allées, au milieu de collections brillantes pour certaines, extraordinaires pour 
d'autres et enfin des collections présage d'espérance certaine pour l'avenir. Et je 
n'ai pas tout regardé, bien entendu.

Uittreksel uit  “Trait d’Union” het blad van de Académie Européenne de Philatélie (AEP):

Antverpia2010 pouvait compter sur un grand intérêt du public et le commentaire qu’on entendait partout 
était : »La Philatélie se porte très bien en Belgique ».

Cher ami, cher Frank.

En 2008, j'ai eu le plaisir et la joie de faire partie du 
comité organisateur de "Luxphila 2008" et à cette 
occasion, je me suis rendu compte de l'ouvrage colos-
sale ainsi que des responsabilités que cela entraine.

Aujourd'hui, après avoir visité "Antverpia 2010", je 
ne trouve toujours pas les mots qui conviennent pour 
vous féliciter ainsi que toute votre équipe, d'avoir 
réussi ce "challenge" d'organiser une exposition de 
cette envergure et une compétitive national et euro-
péenne de ce niveau.

Je ne puis encore une fois que vous féliciter et vous 
garantir que je garderais très longtemps "Antverpia 
2010" comme un souvenir impossible à oublier.

Recevez cher Frank mes cordiales amitiés.

GH

Beste Frank

Ik houd eraan U geluk te wensen voor ANTVERPIA 
2010. 
Het was een PERFECTE organisatie, waar België 
bewezen heeft dat het op filatelistisch vlak voor nie-
mand moet onderdoen. 

Uzelf en uw team hebben schitterend werk geleverd, 
en ik zoek vruchteloos naar één enkel negatief punt. 
De talrijke opkomst en de uitgebreide algemene be-
langstelling zullen een boost zijn voor onze filatelie.

Nu zal je eindelijk rustig kunnen slapen... 
Guy
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Bonjour Monsieur Daniels F
Directeur Pro Post
Organisateur de l'Exposition Philathélique Antverpia 
2010, 

Debout très tôt pour ne pas rater  l'inauguration de 
cette grande fête du timbre distante de 95 km de mon 
domicile, je me suis rendue à Antwerpen ce vendredi 9 
avril à l'ouverture de cette exposition philatélique et j'ai 
été d'emblée ravie de découvrir  la diversité des stands de 
marchands belges et étrangers qui regorgeaient de belles 
collections. Cela m'a énormément facilité la tâche pour 
compléter mes collections.

L'organisation était irréprochable et moi et mes accom-
pagnateurs dont le Président du cercle Philathélique 
de Namur (Mr Monfi ls et Mr Vandenbossche) tenons 
particulièrement à vous féliciter pour la diversité des 
délégations étrangères .

De gros eff orts ont été fournis pour que cet évène-
ment reste un succès à l'instar des expositions philaté-
liques et nous tenions par ce courrier à vous encourager à 
poursuivre dans cette voie.

Malgré la crise économique que nous rencontrons 
actuellement et que nous subissons de plein fouet, il est 
encourageant de constater que la Poste belge a encore 
dans ses rangs des hommes dévoués et de bonne volonté 
qui doivent travailler avec les moyens du bord et qui, no-
nobstant ce fait, parviennent à réussir de tel événement.

En tout les cas chapeau pour  votre organisation.

 Bien à vous.

 Une simple collectionneuse ravie d'avoir pu passer une 
belle journée lors de l'inauguration de cet évènement  

 OD

Geachte heer Daniels,
Beste Frank, 

Vorig weekend heb ik Antverpia bezocht ( ik mocht 
u even de hand drukken). In één woord omschreven: 
Geweldig!!!

Wat een organisatie, zo Groots!!! Dat de Post dergelijk 
project kan verwezenlijken getuigt dat wij mensen 
hebben met een bijzonder organisatorisch talent!!! 
Voor al deze mensen een dikke proficiat!!!!

Ik ben maar een kleine jongen, maar wat ik gezien 
heb heb ik gezien, en wat ik ervaren heb heb ik 
ervaren.

Dit moest ik u toch even laten weten!!!

Hartelijke groet,
JC
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Team  Class  Members of FEPA Jury ANTVERPIA 2010

1  Postal History  Leo De Clercq - Henrik Mouritsen - Brian Moorhouse

2  Postal History  Turgut Turhan - Alexandre Galinos - Mario Mentaschi

3  Postal History  Wolf Hess - Gerald Heschl - Pal Lippai

4  Traditional + Postal Stationery + Revenue Jussi Tuori - Wolfgang Leupold - Mihael Fock

5  Traditional + Postal Stationery Eddie Leibu - Hernâni Carmelo de Matos - Arne Thune-Larsen

6  Aero + Astro  Fernando Aranaz - Filip Van der Haegen - Alexej Borodin

7  Thematic  Bernard Jimenez - Koenraad Bracke - Frode Vesterby Knudsen

8  Thematic  Bengt Bengtsson - Tony Virvilis - Josep Lluis Iglesias

9  Open Class + Maximaphily Nicos Rangos - Jean Vanhingeland - André Decré

10  Youth  Jos Wolff - Zdenek Töpfer - Cees Janssen

11  Litterature  Fernando Aranaz - Tony Virvilis - James Van der Linden

 Apprentice (Astro)  Stefan Bruylants (congratulations as new jury member)

One Frame exhibits, will be judged by the teams of their respective classes

 Expert team  Jean François Brun - Kurt Kimmel - Hansmichael Krug

 Honorary President  Jørgen Jørgensen

 President  James Van der Linden

 Vice-president  Cees Janssen

 Jury Secretary  José Ramón Moreno

 Assistant Secretary  Constant Kockelbergh
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Class Members of National Jury - ANTVERPIA 2010

Traditional  Johan Caers - Hubert Caprasse - Georges Guyaux - Luc Van Pamel
Postal History  Jacques Ghilain - Emile Van den Panhuyzen - Piet Van San
Postal Stationery  Luc Van Tichelen - Johan Caers (leerling)
Thematic  Willy Bats - Mark Bottu - Francis Dochez - Michel Meuwis
Aero  Jean Marie Vandenberghe
Astro  Stefan Bruylants
Open Class  Julien De Vuyst - Mireille Lutz - Francis Kinard (élève)
Youth  Daniël Desloovere - Serge Havaux
Litterature  Piet Van San - Ludwig Gerhard - Leo De Clercq

One Frame exhibits, will be judged by the teams of their respective classes

Expert team  Jean François Brun - Kurt Kimmel - Hansmichael Krug
President  Luc Van Pamel
Jury Secretary  Johan Vanhoutte

To the Jury Secretary, Team leaders, Expert Team and all Jury 
Members,

Dear Friends,

I cannot but repeat myself in telling You again, that this team 
was one of the best jury teams, I ever worked with in my 17 
years of international experience as a judge.

Th anks again for all your eff orts, to bring in so little  time such 
good and balanced results to the Palmares!

JVdL - Jury President Antverpia 2010

Beste vrienden,

Voor mij was Antverpia 2010 een waar 
hoogtepunt in mijn filatelistische 
'carrière'. Vooral de aangename en 
gemoedelijke sfeer waarin werd gewerkt 
door de talloze vrijwilligers deed mij 
goed. Heel hartelijk dank voor al 
hetgeen is gedaan om Antverpia tot een 
onvergetelijk succes te maken.

Met hartelijke groet van CJ
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Onderwerp: Photos "Antverpia 2010"

Bonjour Frank,

Je suis enchanté d'avoir participé à ce super et impressionnant 
ensemble d'expositions du monde de la philatélie.
Encore un grand merci de m'avoir accueilli parmi vous durant 
ces quatre jours.
Je te fais parvenir ci-jointes quelques photos (7 parmi 
lesquelles tu peux choisir ce que tu pourrais éventuellement 
utiliser pour votre "réalisation souvenir".)

J'espère que cela pourra t'être utile.
Au plaisir d'une prochaine rencontre et amicales salutations,

AB

Verba volant, scripta manent …

Ons bondsblad 'Belgaphil' werd ter gelegenheid van Antverpia 2010 ingeschreven in de klasse 
'literatuur'.

Het resultaat van deze beoordeling was, wat mij betreft, een verrassing: verguld zilver. Dit behaalde resultaat 
maakte mij toch een beetje fier. Ik bedank dan ook alle redactieleden voor hun inzet om telkens weer, binnen de 
drie maanden, onze Belgaphil klaar te stomen. 

Mijn waardering gaat ook uit naar Michel Fivez, de man die de layout en de samenstelling van ons bondsblad 
verzorgt. Hij slaagde er voor de tweede keer in om het maximum van de punten te scoren voor Technische 
elementen en Presentatie.

Mijn grootste waardering gaat echter naar u, de auteurs van de artikels voor Belgaphil. Zoals u kon zien in de 
voorbije edities van ons blad, hoeven de artikels niet allemaal van de hoogste filatelistische waarde of kwaliteit te 
zijn. Onze Belgaphil wordt gemaakt voor iedere postzegelverzamelaar, van de jongste tot de oudste, van de beginner 
tot de winnaar van internationaal goud. Als we deze doelstelling zouden verloochenen, dan zou onze score nog 
hoger kunnen zijn dan verguld zilver. We willen in ons bondsblad echter in de eerste plaats artikels en rubrieken 
laten verschijnen die een groot lezerspubliek aanspreken.

Daarom ook deze oproep !

We richten ons tot iedere filatelist die iets te vertellen heeft over zijn hobby. Schrijf voor ons een artikel over wat 
u verzamelt en op welke manier u dat doet. Er is heel wat meer dan alleen maar postzegels in de filatelie. Waarom 
zou u daar niet eens een artikel over schrijven ? Onze lezers zijn benieuwd naar uw interesse en manier van werken 
en onze jongeren kunnen er nog wat van leren. Uw artikel (met uw naam en foto) in Belgaphil zal een bron van 
kennis vormen voor alle filatelisten die ons blad ontvangen.

Dus, beste vrienden, wees niet verlegen en stuur ons uw artikel. Ook uw kritiek kan door de redactie als positief 
worden ervaren, maar kritiek alleen om de kritiek zal niet worden gepubliceerd.

Voor de redactieraad
Ivan Van Damme
Hoofdredacteur
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Internationale Postzegeltentoonstellingen
Expositions Philatéliques internationales

De volgende Internationale Postzegeltentoonstellingen 
vinden plaats in 2011. Leden van de KLBP kunnen 
hieraan deelnemen indien ze voldoen aan de voorwaarden 
welke hiervoor van toepassing zijn.

Les expositions internationales suivantes se manifestent en 
2011, les membres de la FRCPB peuvent participer pour 
autant qu'ils satisfassent aux critères en vigueur.

INDIPEX - World Philatelic Exhibition 
INDIA New Delhi  12 - 18 / 02 / 2011

Alle Klassen / Toutes Classes
Uiterste datum van inschrijving / date ultime d'inscription : 
30 / 06 / 2010

Bijkomende inlichtingen/Renseignements complémentaires : 
Jozef Ghys (*)

PHILALUX 2011 
LUXEMBOURG  28-04 / 1-05 / 2011

Klassen : Traditionele - Postgeschiedenis - Thematische - Een 
kader (van de voorgaande disciplines) Jeugdfilatelie - Literatuur

Classes : Traditionnelle - Histoire Postale - Thématique - Un 
cadre (voir les disciplines ci-avant) Philatélie de la Jeunesse 
- Littérature

Uiterste datum van inschrijving / date ultime d'inscription: 
30 / 09 / 2010

Bijkomende inlichtingen en inschrijvingsformulieren / 
Renseignements complémentaires et inscriptions :

(*) Jozef Ghys Adjunct Commissaris Tentoonstellingen / 
Commissaire adjoint des Expositions
Tramstraat 10 - 2300 Turnhout  / jef.ghys@telenet.be

PHILANIPPON 2011
JAPAN Yokohama 28-07 / 02-08 / 2011

Alle Klassen / Toutes Classes
Uiterste datum van inschrijving / date ultime d'inscription:
15 / 11 / 2010

Bijkomende inlichtingen en inschrijvingsformulieren / 
Renseignements complémentaires et inscriptions :

Eddy Van Vaeck - National Commissioner
Blancefloerlaan, 165 bus 8 - 2050 Antwerpen - 
e.vanvaeck@klbp.be

Frankrijklei 120 - 2000 Antwerpen 
 Tel.: 03/ 232 22 05     Fax: 03/ 225 18 73

info@vanlooystampauctions.com      www.vanlooystampauctions.com

Contacteer ons voor de verkoop van uw: 
verzameling - dubbels - specialiteiten - variëteiten - foutdrukken, enz...

-  GRATIS SCHATTING  -

Voor onze September veiling kondigen wij de verkoop aan 
van de verzameling :  Hubert Verwilghen

van 1928 tot 1950 Gouverneur van de Provincie Limburg
van 1950 tot 1951 Kabinetchef van de Koninklijke Prins
van 1951 tot 1955 Kabinetchef van Koning Boudewijn

Fotografische proef van een tekening van Jean De Bast naar een 
foto van R. Marchand waarop de Koning zijn keuze heeft bepaald 
en zijn opmerkingen aan zijn kabinetchef heeft meegedeeld.
Uniek en uitermate belangrijk in een “Boudewijn” verzameling.

Proef van de matrijs in het zwart 
op geglaceerd papier met de 
handtekening van de graveur 
Jean De Bast.

Enkele bijzondere stukken
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