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Woord  van de Voorzitter

Eddy Van Vaeck 
Nationale Voorzitter van de K.L.B.P.

Met dit zomernummer heeft de redactie van Belgaphil getracht om 
ook een echt vakantienummer te brengen. Ik ben ervan overtuigd 

dat zij eens te meer in haar opzet is geslaagd. Het is ook fijn te constateren dat 
er nog altijd interessante artikels binnen gestuurd worden door een grote schare 
van filatelisten, onbekende en bekende. Dat neemt natuurlijk niet weg dat er nog 
altijd artikels worden ingewacht. Grijp ook eens naar uw pen en vertel eens iets 
over uw “onderwerp-, studie- of landverzameling” En zeg vooral niet dat niemand 
zich interesseert voor  uw manier van verzamelen. Niets is minder waar.

Zoals u in Belgaphil 10 kon lezen, 
vond de Algemene Statutaire 
Vergadering plaats op zaterdag 
26 april 2008. We mochten 114 
vertegenwoordigers van de diverse 

kringen welkom heten, wat zeker een succes genoemd mag 
worden. Verder mochten we ook onze erevoorzitter de heer 
Marcel Van der Mullen en de heer Frank Daniëls, direc-
teur Pro Post verwelkomen. De heer Philippe Allardin, 
directeur Stamps & Philately en mevrouw Marina 
Abelshausen, voorzitter van de B.B.K.P.H. hadden zich 
laten verontschuldigen.

Na een welkomstwoord van uw voorzitter kon gestart 
worden met de agenda. Achtereenvolgens werden 
goedgekeurd, de notulen van de vorige vergadering van 
23.06.2007, het jaarverslag van de penningmeester en het 
verslag van de revisoren. Aan alle bestuurders, de penning-
meester en de revisoren werd dan ook decharge verleend.

De twee revisoren werden daarna opnieuw aangesteld voor 
het komende boekjaar en de begroting werd voorgesteld en 
toegelicht door de penningmeester. Toch even vermelden 
dat we voor de eerste keer ook gebruik maakten van 
moderne technische middelen en dat het gebruik van een 
beamer, die alles netjes projecteerde, een succes bleek en de 
mogelijkheid bood om alles goed op te volgen.
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Na het voorstel 
om de contri-
butie voor 
2010 op 1€/lid 
met minimum 
30€/kring te 
behouden werd 
overgegaan tot 
de overhandiging 
van de medailles. 
De nationale 
medaille voor 
filatelistische 
verdienste ging 
naar de heer 

Michel Lombet en de medaille Paul de Smeth werd toege-
kend aan de heer Serge Toulieff. De provinciale medailles 
voor filatelistische verdienste gingen respectievelijk naar 
dhr. Van Dyck W. voor Antwerpen; dhr. De Lamper R. 
voor Brabant; dhr. De Maeght J. voor Henegouwen; dhr. 
Emmerman G. voor Luik; dhr. Busselen J. voor Limburg; 
dhr. Dechambre J. voor Luxemburg; dhr. Hardy A. voor 
Namen; dhr. Van Wonterghem C. voor West-Vlaanderen 
en dhr. Durinck G. voor Oost-Vlaanderen.

Aan alle medaillewinnaars van harte proficiat.

Twee nieuwe verenigingen dienden een aanvraag in om 
lid te worden van de K.L.B.P.  te weten de Mechelse 
Postzegelkring “Opsinjoor” en de Cercle Philatélique Privé 
“Les Timbres” uit Ham sur Heure, die beiden werden 
aanvaard.

Bij deze deelde de voorzitter ook mede dat er bericht 
binnengekomen 
was van een kring 
uit Luik, een 
vzw., die gerech-
telijk failliet 
werd verklaard. 
Oorzaak was 
het frauduleus 
omspringen van 
een bestuurder 
met het 
vermogen van 
de kring. Bij ons 

weten is dit de eerste maal in de geschiedenis van de lands-
bond dat een filatelistische kring op deze manier verplicht 
ontbonden wordt. Een oproep werd dan ook gedaan naar 
alle kringen toe om hun jaarrekeningen grondig te laten 
controleren door ten minste twee controleurs/revisoren en 
er ook voor te zorgen dat de gepresenteerde cijfers gestaafd 
worden met de bankstukken of het contant geld. Hopelijk 
kunnen we zulke mistoestanden in de toekomst helpen 
voorkomen.

In zijn gelegenheidstoespraak presenteerde de heer Frank 
Daniëls de verwezenlijkingen in 2007 van de vzw. Pro Post 
en gaf hierbij tekst en uitleg. Een kopie hiervan zal aan alle 
kringen worden toegezonden de komende maanden.

Tot slot nam uw voorzitter het woord met een kort 
overzicht van de werking 2007 en een blik in de toekomst. 
Ook van deze toespraak wordt een kopie toegestuurd aan 

alle kringen.

De Algemene Statutaire Vergadering 2008 werd besloten 
met een cocktail aangeboden aan alle aanwezigen. Hier 
werd nog nagekaart en werden plannen gesmeed voor de 
komende seizoenen.

Eens te meer hadden de “afwezigen” ongelijk. Tot volgend 
jaar?

Uw voorzitter
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50 jaar geleden, het einde van Bollenië
of van ”de aan België overgedragen gebieden

Gerrit Huybreghts: 
Lid van : Studiekring Belgisch Congo - Belgian Congo Study Circle - Amicale Philatélique

In 2008 is het 50 jaar geleden dat een einde 
kwam aan het merkwaardige bestaan van 

”de aan België overgedragen gebieden”. Even 
een inleiding.

Toen in 1949 geen vooruitgang werd geboekt in de 
besprekingen met Duitsland over de definitieve grensaf-
bakeningen na de Tweede Wereldoorlog, ondertekenden 
zes landen in Parijs op 29 maart 1949 een verdrag om 
maatregelen te nemen. 

In uitvoering van het protocol bezette België een aantal 
stukken grondgebied van Duitsland. Alles samen ging het 
om verschillende gebiedjes met een totale oppervlakte van 
ca. 2000 ha en 700 inwoners. België legde een militair 
bestuur op. De leiding van de militaire regering kwam in 
de handen van generaal Paul Bolle.

Bolle was een bijzonder man. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog had hij als krijgsgevangene in het Oflag 
IIA van Prenzlau een ontsnappingsorganisatie op poten 
gezet die erin slaagde 70 officieren te laten ontsnappen 
van wie 20 definitief buiten de handen van de Duitsers 
bleven. In drie jaar tijd werden onder zijn leiding bijv. 22 
tunnels gegraven. De organisatie werd nooit ontdekt door 
de kampverantwoordelijken; Bolle kwam zelfs niet onder 
verdenking. 

Deze man kreeg de taak het militaire bestuur te leiden. 
Zijn organisatietalent en zijn kennis van het Duits zouden 
hem hierbij goed van pas komen. 

Bolle had een quasi onbeperkte macht binnen zijn gebied, 
dat dan ook snel ”Bollenië” bijgenaamd werd. Zijn staf 
bestond uit 37 ambtenaren, van wie 2 (twee) rijkswachters. 
De Duitse noch de Belgische politiediensten hadden enige 
bevoegdheid op het grondgebied. Dat gold eveneens voor 
de Justitie. Bolle was de voorzitter van een uitzonderings-
rechtbank voor het gebied. Er was niet gezorgd voor een 
eventueel beroep.

Foto 1 - Enveloppe 

verstuurd door de 

militaire regering 

vanuit de hoofdzetel in 

Eupen (9/12/1949)

Foto 2 - Enveloppe 

verstuurd door het 

gemeentebestuur 

van Losheim (onder 

militair bestuur) via 

het postkantoor van 

Losheim (14/10/1950)
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Binnen het gebied organiseerde hij ook de scholen en de 
sociale zekerheid. De regering kreeg een bepaald budget 
toegewezen door België, maar zag zich genoodzaakt 
bijkomende inkomsten te zoeken, zoals uit de verkoop van 
hout uit de bossen in het gebied. In een interview in 1956 
met het Amerikaanse blad Time zegt Bolle dat hij nog een 
andere manier had om aan geld te komen. Zo werd het 
budget gespekt door de verkoop van koffie, die als smok-
kelwaar in beslag was genomen.

Het militaire bestuur had zijn zetel in Eupen, buiten zijn 
eigenlijke territorium.

De grootste twee dorpen binnen het gebied waren 
Bildchen en Losheim. Beide waren al na de Eerste 
Wereldoorlog korte tijd onder Belgisch bestuur geweest 
(Losheim had toen een Belgisch postkantoor), maar 
werden op 1 oktober 1921 terug overgedragen aan 
Duitsland. In beide dorpen werd een postkantoor geopend 
in 1949. Het kantoor van Losheim werd gesloten op 9 
december 1952. De postdienst verliep van dan af via 
Manderfeld in België.

Het kantoor in Bildchen werd gesloten op 20 april 1957 
na de dood van de gemachtigde kantoorhouder. De 
postdienst werd daarna verzorgd door het kantoor van La 
Calamine- Neu Moresnet.

Onderhandelingen tussen België en Duitsland leidden 
uiteindelijk in 1956 tot de ondertekening van de zoge-
naamde septemberakkoorden.  Deze akkoorden betroffen 
de grensafbakening, culturele samenwerking en “de rege-
ling van diverse vraagstukken betreffende beide landen”.

De grens werd gecorrigeerd bij het Verdrag tot correctie 
van de Belgisch-Duitse grens van 24 september 1956. Dit 
verdrag hield de teruggave in van een aantal gebieden aan 

Foto 3 - Aangetekende 

brief verstuurd vanuit 

Bildchen (3/7/1951)

Foto 4 - Voorzijde van 

een internationale 

postwissel vanuit 

Duitsland naar 

Losheim (29/1/1955)
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Duitsland, waaronder Bildchen en Losheim. De verdragen 
traden in werking op 28 augustus 1958, om 12 u. 
’s middags, tijdstip waarop de Duitse post haar werkzaam-
heden hervatte. De postbedeling van Losheim werd van 
dan af verzorgd door het kantoor van Hellenthal.

Vanaf dat ogenblik hield Bollenië op te bestaan. De 
gebeurtenissen rond deze gebieden verdwenen in het niets 
bij al het nieuws rond de wereldtentoonstelling van 1958, 
maar 50 jaar later is het misschien interessant even aan 
deze voetnoot in onze nationale geschiedenis te denken.

Foto 5 Achterzijde van 

een internationale 

postwissel vanuit 

Duitsland, met 

aftstempelingen 

van Manderfeld  

29/1/1955 (na sluiting 

van het postkantoor 

van Losheim)

Foto 6 Brief met Belgische zegels, afgestempeld met Duits stempel na de overdracht 

aan Duitsland. De afstempeling is van het kantoor van Hellenthal (Eifel), met een 

naamstempel van Losheim. Het stempel is gedateerd op 28/08/1958 om 12 uur, 

het exacte uur van de overdracht door België. Het betreft dus de eerste lichting door 

de Duitse post.

Bronnen
Wim Meulenkamp, “Verloren land” Aspekt, 199�, p. 20�

Georges Hautecler, ”Evasions réussies”  Editions Soledi, 

19��

Michel Amplatz, “ Postgeschichte Eupen Malmédy und 

St. Vith”  Belgica, 2001, p. 112

“Autocrat’s adieu”  Time magazine, 8 oktober 19�� 

•
•

•

•
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De evolutie van de Maximafilie

Pierre Vandenhaute 
Nationaal commissarisMaximafilie

De FIP (Fédération Internationale de Philatélie) houdt zich al enkele 
jaren bezig met deze filatelistische verzamelwijze.

De prentbriefkaart

De afmetingen werden overeengekomen door de 
Wereldpostconventie. Toch zijn ook de briefkaarten in de 
handel aanvaard waarvan het formaat, vierkant of recht-
hoekig, het mogelijk maakt dat ze worden aangebracht op 
een tentoonstellingsblad van A4-formaat (210 x 297 mm) 
op basis van twee stuks per blad.

Een briefkaart mag absoluut niet verknipt worden opdat 
een kleiner formaat bekomen zou worden. Zowel prent-
briefkaarten met velerlei uitzichtjes als holografische 
briefkaarten zijn verboden.

Geïllustreerde briefkaarten met overeenstemmende post-
zegel op de beeldzijde (T.C.V.) zijn de voorlopers van de 
maximumkaarten. Ze werden gemaakt op het einde van de 
19e eeuw, eerst toevallig, daarna met opzet.

Zeldzaamheid

Veel verzamelaars vragen zich af hoe 
de jury de zeldzaamheid van een M.K. 
beoordeelt.

De zeldzaamheid is afhankelijk:
enerzijds van de relatieve zeld-

zaamheid van de drie elementen, 

elk op zijn gebied,

anderzijds van de moeilijkheid 

en/of de ouderdom van de 

verwezenlijking.

De ouderdom wordt bepaald in 
verhouding met drie periodes

A. vóór 19��: datum waarop de eerste definitie van de 

maximumkaart werd gepubliceerd

B. van 19�� tot 19�8

C. na 19�8: datum waarop de FIP het reglement voor de 

maximafilie heeft aangenomen. 

Dit reglement werd in oktober 2006 in Malaga door de 
Commissie voor Maximafilie van de FIP goedgekeurd.

•

•
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De automaatzegels

Wat moeten we denken van deze nieuwe postale koop-
waar? Kunnen we een maximumkaart maken met deze 
stukjes papier?

In 1984 verkocht de Belgische Regie der Posterijen een 
kaart waarop een zegelautomaat was afgebeeld die zich 
toen aan de kantoorgevel bevond.

Op de kaart is een zegel geplakt met een waarde van 12.00. 
We zien ook een eerstedagafstempeling van Namur 
20.10.84.

De drie elementen vinden we terug:
Fig. 1 - De briefkaart werd uitgegeven door de Regie 

der Posterijen 

en was in de handel niet te koop.

De automaatzegel is niet geïllustreerd en stelt de 

automaat niet voor.

Allemaal gegronde redenen om deze kaart niet als een 
maximumkaart aan te zien.

Afgezien van de automaatzegel bestaan er ook prentbrief-
kaarten die door particulieren zijn verwezenlijkt en die 
goede maximafilistische realisaties zijn.

Fig 2a - Kaart die werd gerealiseerd op grond van een kaart 
die eerder al besteld was en die een ooievaarsnest voorstelt, 

•

•
•

Fig.2b - terwijl de zegel de komst van een kind aankon-
digt. De eerstedagafstempeling wordt geïllustreerd met een 
ooievaar die een geschenk brengt.

Laten we terugkeren naar onze automaatzegels.Wie heeft 
tijdens een filatelistische tentoonstelling niet in een rij 
staan wachten om zich die kostbare stukjes papier te 
verschaffen? Dat gebeurt niet alleen in ons land, maar ook 
in het buitenland. Als bewijs hiervan deze foto, genomen 
op de Europese wedstrijd om de wisselbeker voor maxima-
filie in Mâcon in 2007.

                                                                                      
 Fig. 3 - Rij voor de zegelautomaat

Kon er een maximumkaart worden aangemaakt?
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Eerste maximumkaart    
 

De geïllustreerde automaatzegel bevat de tekst Mâcon 
2007. Championnat Philatélique Interrégional, vermeldt 
de waarde 0,49 EUR en brengt, zoals op de prentbriefkaart 

(Fig.4), een afbeelding van de kerktoren van de voormalige 
St.-Vincentkathedraal. De geïllustreerde 
afstempeling vermeldt de wedstrijd 
De briefkaart is uitgegeven door Editions 
Combier Mâcon. 

Tweede maximumkaart

De geïllustreerde automaatzegel heeft 
als tekst Mâcon 2007 Championnat 
Philatélique Interrégional (Fig. 5), vermeldt 
de waarde 0,60 EUR en brengt, net als op 
de briefkaart, het standbeeld van Lamartine 
(geboren in Mâcon op 21 oktober 1790). 
De geïllustreerde afstempeling vermeldt de 
wedstrijd .  
De briefkaart is uitgegeven door M.G. 
EDITIONS  45 Sandillon

Derde maximumkaart

De geïllustreerde automaatzegel heeft als tekst Mâcon 
2007 Championnat Philatélique Interrégional, vermeldt 
de waarde 0,54 EUR (Fig. 6). Briefkaart uitgegeven door 

Editions Combier Mâcon - De Saône – De brug – De 
kades. Dat uitzicht vormt de achtergrond van de zegel 
Altijd dezelfde afstempeling.

Vierde kaart 

Automaatzegel verkocht tijdens de tentoonstelling. Waarde 
0,54 EUR 
Fig 7 - Bloedrode kaart door Pierre Albuisson, mees-

tergraveur van postzegels,. Eerste prijs 
Filatelistische Kunst 2006 uitgegeven door 
de Filatelistische vereniging van Mâcon (dus 
privé-uitgifte) 
De afstempeling stelt het standbeeld van 
Lamartine voor.

Dit is een souvenirkaart. Inderdaad, hoewel 
de drie elementen zijn samengebracht, 
beantwoorden ze niet aan de criteria.
1- de kaart is een privé-uitgifte,

2- de afstempeling is geïllustreerd met het 

standbeeld van Lamartine,

�- de bedoeling van de automaatzegel is de 

interregionale filatelistische wedstrijd,

�- de geïllustreerde afstempeling heeft 

het over een ’Challenge Européen de 

Maximaphilie’.Wat is het verband met de inter-

regionale wedstrijd?
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Deze kaart is dus een souvenirkaart in tegenstelling met de 
twee andere kaarten (Fig.5 en Fig.6).

De interregionale wedstrijd en de Europese wedstrijd om 
de wisselbeker werden op hetzelfde ogenblik en in dezelfde 
zaal gehouden.

Niet door elkaar halen 

U vindt hier twee souvenirkaarten (Fig. 8 en Fig. 9) die 
privé werden uitgegeven, en die geïllustreerd zijn, niet met 
een automaatzegel, maar met een duostamp. De illustratie 
van de automaatzegel is niet postaal, het vignet heeft dus 
geen frankeerwaarde. Alleen de posthoorn is geldig voor 
frankering. 3
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Agenda

La Philatélie Mosane (province de Namur) organise sa 8e Grande Bourse Philatélique et toutes collections le 
samedi 6 septembre 2008 de 9 à 17 heures dans la salle polyvalente ”espace Michel Boujenah”. 
Centre Culturel, rue de la Papeterie à 5300 Andenne. 
Présence de nombreux négociants en timbres-poste - cartophilie, numismatique … Entrée gratuite 
Organisation: La Philatélie Mosane, rue Camus 32, 5300 Andenne - tél. et fax: 085 84 40 65 - GSM 0475 85 19 45

Dimanche 7 septembre 2008 de 9H00 à 17H00 :ATH Institut Vauban, avenue Vauban : 
“PHILATHELIA 2008”: 10ème bourse annuelle Timbres-poste, cartes postales, télécards, monnaies.  
A partir de 15 h : vente aux enchères de cartes postales de la région athoise.  
Entrée gratuite. Bar. Sandwiches. Repas chaud/froid (sur réservation au 0495.280.479 ). 
Organisation : Cercle Royal Philatélique Athois “Les Amis du Timbre Renseignements : 0495.280.479

Le Cercle des Collectionneurs Ottintois organise sa 12e bourse toutes collections le dimanche 7 
septembre 2008 de 9 à 17 heures au Centre Culturel, Avenue des Combattants 41 en face de l’église d’Ottignies. 
Numismatique, marcophilie, cartophilie philatélie, télé-cards bd. 
Contacts: Briet M. 010 61 27 44 - Bertrand F. 010 65 91 34

Op zondag 7 september 2008 van 9 tot 17 uut houdt de postzegelvereniging K.V.B.P. Tielt haar  
8ste Postzegel- & Verzamelbeurs in de Europahal, Maczekplein te 8700 Tielt. 
Grote en gratis parking op 400m van centrum stad. Toegang gratis. 
Inlichtingen: Mr. Frans Bolleire, Gross Geraulaan 4, 8700 TIELT - tel. 051 40 59 23 - email: bolleire.f@telenet.be

driemaandelijks blad
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Info’s en Mededelingen

De Philatelic Club Carnièrois, in samenwerking met het Cultureel Centrum ”Le Sablon”, organiseert op 
zaterdag 13 september 2008 van 9 tot 17 uur in de school ”Les Trieux”, rue des Ecoles 32, 7141 Carnières,  
zijn 12de Beurs voor Verzamelaars. 
Zichtkaarten - Filatelie - Munten - Telefoonkaarten. Inkom gratis, grote parking op de speelplaats van de school. 
Inlichtingen: Mr. Jean De Maeght tél. 064 44 40 57.

SK Deurne organiseert zijn XIIIde BENEFRALUX   
Internationaal treffen voor  schaakmotiefverzamelaars op 20 en 21 september 2008 in C.C. Rix,  
De Grijspeerdstraat 86, 2100 Deurne (Antwerpen). Info: www.schaakphilatelisten.be
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KVBP Izegem en de Izegemse postzegelclub organiseren , ter gelegenheid van hun 35-jarig bestaan , op 
zaterdag 18 oktober 2008 ( 10-16.30 u)in zaal “ISO” Sint-Jorisstraat 60, 8870 Izegem een VOORVERKOOP MET 
TENTOONSTELLING  en eerstedagafstempeling van de speciale uitgiften :  
Eerste wereldoorlog, 90 jaar na het einde van W.O. I 
Kleine Musea : National schoeiselmuseum Izegem - Museum van Buuren , Brussel - Musée en Piconrue , Bastenaken  
  - België-Congo , 100 jaar na de overdracht van Congo aan de Belgische staat . 
Inlichtingen: Jean-Paul Vanfleteren ,Kachtemsestraat  45 , 8870 Izegem   
  Tel: 0475 53 11 57 - e-mail : jpvanfleteren@gmail.com

Le Cercle Royal Philatélique de Châtelet à le plaisir de vous annoncer pour la 
province du Hainaut, leur bourse d’échanges philatéliques, qui aura lieu le samedi 25 
octobre 2008 de 9 à 17 heures. 

Le Cercle Philatélique Nivellois organise sa 13e bourse des Collectionneurs le 21 septembre 2008 de  
9 à 17 heures. Estimation gratuite de timbres-postes et de collection de 9:30 à 13:00 heures.  
Philatélie - Cartophilie - Marcophilie - Télécartes. Collège Sainte-Gertrude, Faubourg de Mons, 1 - 1400 NIVELLES 
Info: le Cercle Philatélique Nivellois - tél. 067 21 36 77

L’Association Philatélique de Viroinval (A.P.V.) annonce sa 9e grande bourse des collectionneurs 
qui aura lieu le samedi 11 octobre 2008 fr 9 à 17 heures au Centre Culturel ”Action Sud”, rue Vieille Eglise à 5670 
Nismes. 
Philatélie, Marcophilie, Cartophilie, Numismatique, Télécartes, Cartes Postales. 

driemaandelijks blad
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Spoorwegfilatelie - De tijd op het juiste spoor 
Voorverkoop op zaterdag 4 oktober 2008 van 9.00 tot 16.00 uur in het station Brussel-
Zuid. Thema: eenmaking van de tijd.  Vel met 4 zegels t.w.v. 7,00 euro. 
Bijkomende inlichtingen: 02/525 22 54, flatelistisch.centrum@b-holding.be,  
Internetsite: filatelie.nmbs.be



openbare postzegelveilingen




volgende veiling 
zaterdag 20 december 2008 om 13.00 uur 

in zaal RUGGEHOF, Frans Van Dijckstraat 46, 2100   DEURNE   BELGIE 

kijkgelegenheid : vrijdag 19 december van 17.00 tot 21.00 uur 
zaterdag 20 december van 9.00 tot 12.30 uur 

WIJ VERKOPEN TEVENS UW COLLECTIE OF DOUBLETTEN 
EN DAT VOLGENS DE BESTE VOORWAARDEN, 

NEEM CONTACT OP !!! 

www.vanosselaer.com 
info@vanosselaer.com 

Koolsveldlaan 39A – 2110   WIJNEGEM – BELGIE 
 0032 3 354 48 88 
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Toen in 2001 in Moskou op de 112e IOC-
sessie bekend werd gemaakt dat Peking, bij 

meerderheid van stemmen, tot organisator van de 29e 
Spelen was verkozen, konden we al verwachten dat 
dit land met zijn machtig grote bevolking en oude 
rijke traditie er een erezaak zou van maken de grootste 
en bekendste sportmanifestatie aller tijden tot een 
onvergetelijke gebeurtenis te laten uitgroeien. Of zoals 
Pierre de Coubertin het destijds uitdrukte: “Citius, 
Altius, Fortius - Sneller, Hoger, Sterker”.

China zal op alle gebieden, zowel qua show als op het gebied van 
schouwspel in de sport alsook op filatelistisch vlak, deze gele-
genheid te baat nemen omdat dan alle ogen van de wereld op 
dit land gericht zullen zijn. Een eerste stap daarnaartoe zijn de 
eerste olympische postzegeluitgiften.

Een proefgerechtje werd ons al aangeboden op 
”OLYMPHILEX ATHENE 2004” in de vorm van een filate-
listische folder, uitgegeven ter gelegenheid van de deelneming 
van de Chinese Sports Delegation aan deze olympische 
manifestatie.

Julien De Vuyst 

Nationaal commissaris Open Klasse

Peking 2008
De Spelen van de XXIXe Olympiade

Bij de folder behoort een genummerd blokje dat bestaat 
uit 4 postzegels, met telkens het beeld van een Chinees 
ornament. Aan elke zegel hangt onderaan een samen-
hangend vignet waarop het logo van het ”CHINEES 
OLYMPISCH COMITE”. Het beeld links brengt ons een 
detail van de Chinese Muur, rechts zien we de Acropolis 
in Athene. De tekst luidt  ‘Commemoration of Chinese 
Sports Delegation on the 28th Olympic Games in Athens’.

fig 2 - De frankeerwaarde van elke zegel bedraagt 80 jiao = 0,80 yuan. 

(€ 1,00 = ongeveer 10 yuan)

fig.1 - Voor- en rugzijde van de kaft van deze folder in verkleind formaat.
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De volgende zegel moet opgevat worden als een ambassadeur 
en propagandazegel voor de XXIXe Olympiade Beijing 2008. 
De gestileerde atleet is de estafetteloper die met het olympisch 
vuur naar het stadion en de Spelen toeloopt. Het logo met de 
vijf olympische ringen verwijst naar de Olympische Beweging 
en het Internationaal Olympisch Comité.

Een volgende uitgifte laat ons kennismaken met het embleem 
en de mascotte van de XXIXe Olympiade. Het zijn 5 leuke 
poppetjes met het embleem van ‘Beijing 2008’ op hun 
uniform en ze hebben allen weliswaar een Chinese naam, zij 
noemen zich: Beibei, Jingjing, Huanhuan, Yingsing en Nini 
en doen mij denken aan de ‘Teletubbies’.

Het middenstuk laat een Chinese tempel zien met de 
tekst ”Welcome to Beijing” en daaronder vinden wij hun 
tweelingzusjes, zodat wij 10 postzegels op 1 velletje tellen.

De postzegels op dit genummerde velletje hebben frankeer-
waarden van 80 jiao en dragen ook hetzelfde nummer. 
Dat is enkel leesbaar met een ultravioletlamp en dient tot 
controle in de sorteerdiensten.
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Een serie met 6 sportdisciplines uitgevoerd door de 
Beijingmascottes, verscheen in 2007. Ze beoefenen 
achtereenvolgens: schoonspringen, pistoolschieten, 
polsstokspringen en ook nog volleyballen, mountain-
biken en gewichtheffen. Hierbij is er op elke zegel het 
pictogram van deze sporten te vinden en ook het onzicht-
bare nummer. Het embleem van de 29e Olympische 
Zomerspelen vinden we in de linkerbovenhoek en in de 
rechterbenedenhoek een nummer (6-1 tot 6-6),  
frankeerwaarde 1.20 yuan.

Deze zegels werden ook zelfklevend uitgegeven per velletje 
van 12 (2x6) in kleiner formaat ook met de niet-zichtbare 
afdruk van de velnummering op elke zegel. Tekst en 
cryptogrammen op de velrand.

wordt vervolgd …
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Op 12 april zou de Binkse Ruilclub in Turnhout de voorverkoop 
verzorgen van de nieuwe postzegeluitgiften:

-de nieuwe stripzegels over Robbedoes

-trams

-Antverpia 2010

•
•
•

Programma:

10.00 u.: Opening van de Jeugddag door Eddy Van 
Vaeck, voorzitter van de KLBP, en door Erik Vos, 
schepen van Jeugd en Cultuur van Turnhout.

10.00 u. tot 15.00 u.:
- Tentoonstelling jeugdverzamelingen

- Doorlopend jeugdatelier

- Doorlopend knutselen met postzegels

- Gratis wedstrijd, waarbij je de antwoorden vindt in 

de tentoongestelde bladen

- Cafetaria

- Diverse stands met materialen

- Informatie door de juryleden

- Eerstedagafstempelingen door de Post

- Uitwisseling van ervaringen onder de 

jeugdbegeleiders

- …

15.00 u.: Uitdeling van de prijzen aan alle deelnemers

17.00 u.: Afsluiting van de jeugddag en afnemen van de 
verzamelingen

De eerste Jeugddag: Megafila

Els Michielsen 
Jeugdmonitrice: Binkse Ruilclub Turnhout

De Binkse Ruilclub van Turnhout wilde zeker de uitgifte 
van de nieuwe stripzegels centraal stellen gezien de repu-
tatie als ‘STRIPSTAD’ enerzijds, maar anderzijds leggen 
we de link tussen ‘strips’ en ‘jeugdfilatelie’ of hoe kinderen 
op een creatieve en eigentijdse manier met postzegels bezig 
kunnen zijn. 

Omdat we met de Binkse er al langer van dromen (zie 
vorige Belgaphil) alle jeugdfilatelieclubs van Vlaanderen 
/ België samen te brengen, en ook andere clubs aan te 
moedigen met een jeugdafdeling te beginnen, werd deze 
gelegenheid dan ook aangewend om een eerste jeugddag 
te organiseren. Zo konden we met jeugdmonitoren onder 
elkaar ideeën uitwisselen.

Natuurlijk stonden ook alle 
jeugdfilatelisten centraal. Er 
was een programma uitgewerkt 
waarbij we de jongeren vooral 
positief wilden stimuleren om 
met postzegels creatief bezig te 
zijn op een eigentijdse manier.
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De Jeugdtentoonstelling was bewust zonder 
wedstrijdkarakter:

Het is de bedoeling iedereen naar zijn eigen kunnen en 
niveau te beoordelen zodat de positieve feedback enkel tot 
nieuwe ideeën en een betere verzameling leidt.

Een jury werd samengesteld om feedback te geven per 
verzameling enerzijds en anderzijds om een aantal jongeren 
in de bloemetjes te zetten voor bepaalde aspecten i.v.m. 
een thematische verzameling (bijv. originaliteit van het 
thema, manier van uitwerken van het thema, verzorgdheid, 
filatelistische kennis, opbouw en structuur,…) 

Megafila is een nieuw fenomeen dat de Binkse Ruilclub 
wilde lanceren voor elke beginnende of gevorderde filate-
list. De jeugdfilatelisten werden uitgenodigd om vooraf 
1 tentoonstellingsblad te maken hetzij over Turnhout, 
hetzij over de eigen streek, met verschillende filatelistische 
elementen.

Met deze jeugddag wilde de Binkse Ruilclub in samen-
werking met de KLBP een traditie in gang zetten die zich 
jaarlijks herhaalt.

We blikken dan ook tevreden terug naar deze eerste editie 
en dit om allerlei redenen:

in de voorbereiding op deze dag mochten we rekenen op 
een gedreven ploeg, niet alleen van De Binkse, maar ook 
van de jeugdmonitor van Arendonk, een ex-jeugdfilatelist, 

die mee de administratieve taken ter harte nam, mensen 
van de KLBP, mensen van de club van Herentals.

Samen stonden we voor één gezamenlijk doel: ondersteu-
ning van jeugdfilatelie met een eerste jeugddag.

Ook het aantal inzendingen was zeker voor een eerste 
editie boven onze verwachtingen:

26 thematische jeugdverzamelingen, goed voor 46 
tentoonstellingsvlakken en 20 inzendingen voor de 
opdracht van Megafila. Tot onze grote vreugde zonden 
sommige jongeren niet één blad in, maar 2 tot zelfs 6 
bladen voor deze opdracht.
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Er werden ook veelvuldige contacten gelegd onder 
diverse clubs al dan niet met huidige jeugdwerking. De 
vergadering onder de jeugdmonitoren was dan ook heel 
vruchtbaar. Onopgeloste kwesties of problemen werden 
blootgelegd en ideeën werden uitgewisseld: hoe leden 
werven, hoe een bijeenkomst voor jeugd aantrekkelijk, 
prettig, leerrijk en eigentijds maken, wat met FIP-regle-
menten, hoe zien wij de toekomst, hoe kunnen wij dit 
initiatief van Jeugddagen jaarlijks bestendigen,... (een 
kandidaat-organisator diende zich al aan).

Iedereen was het er unaniem mee eens dat het goed zou 
zijn als we met de jeugdmonitoren 2x per jaar konden 
samenkomen, en als we jaarlijks een Jeugddag kunnen 
organiseren. Zo willen we jeugdfilatelie opnieuw laten 
groeien en bloeien.

En dat er geïnteresseerde en enthousiaste jongeren zijn 
werd bewezen op het jeugdatelier en de knutselhoek, 

maar vooral kon je dit zien in de verzamelingen: er is echt 
wel een mooi toekomstpotentieel!

Anderzijds staan we ook met beide benen op de grond: er 
waren nog veel afwezigen. We bereiken zeker nog niet alle 
jongeren die met jeugdfilatelie willen bezig zijn. Enerzijds 
klagen clubs dat ze geen jongeren vinden, anderzijds 
merkten we in het verleden dat jongeren tijdens jeugdate-
liers wel wilden, maar geen club in de buurt vonden met 
een actieve eigentijdse jeugdwerking. Laten we hier in de 
toekomst samen aan bouwen.

Een dankwoord aan alle medewerkers, alle betrokken 
jeugdmonitoren en clubbesturen, KLBP, maar vooral aan 
jeugdfilatelisten en bezoekers die onze jeugd een hart 
onder de riem staken...

Voor verslag 
Els
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TOMBOLA 2007

(roze kaarten)

00061 00740 00852 01273 02138
02814 03456 03900 04206 05792
05833 06143 06859 07691 08453
08802 09722 10837 10888 11501
11721 12801 13404 13678 13989
14011 14284 14449 14987

De winnende loten geven recht op een aankoopbon van € 25,00, geldig vanaf 1 mei 2008. 
De loten van 2006 (groene kaarten) vervallen op 30 mei 2007

Beste vrienden filatelisten,

Zoals u weet, heeft de Koninklijke Landsbond der Belgische Postzegelkringen aan het Provinciaal 
Comité van de  provincie Luxemburg de organisatie toevertrouwd van de Nationale Filatelistische 
Wedstrijdtentoonstelling, die van 25 tot 28 september 2008 gehouden wordt in de WEX in 
Marche-en-Famenne .

Daarom zijn wij zo vrij een beroep op u te doen. Wij zouden u uiterst dankbaar zijn indien 
uzelf of een lid van uw vereniging bereid zou zijn ons te helpen bij het opstellen van de kaders 
op dinsdag 23 september vanaf 9 uur in de Wex of bij het aanbrengen van de inzendingen op 
woensdag 24 september vanaf 10 uur.

U hoeft geen broodmaaltijd noch drank mee te brengen. Wij nemen deze voorzieningen op ons.

Naar we hopen, geeft u ons een positief antwoord. Mogen wij u in dat geval vragen uw aanbod 
tot hulp vóór 1 augustus terug te sturen naar het adres van de voorzitter Francis KINARD, rue 
du Calvaire 17, B-6791 Guerlange.

U kunt het ook e-mailen: 
houyouxyouille@hotmail.be 

alphonse-meurisse@skynet.be 

Wij danken u bij voorbaat voor uw bereidwillige medewerking en sturen u, beste vrienden 
filatelisten, een hartelijke groet.

In naam van het organisatiecomité, 
Alphonse MEURISSE, secretaris.

•
•
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Persbericht

Onlangs verscheen een nieuwe studie in de reeks ”Wefis studies” met als onderwerp ”De Belgische 
Spoorwegfrankeermachines”.

Hierin poogt de auteur, Jos Goes, ons een overzicht te geven over het gebruik van de verschil-
lende types frankeermachinestempels op verzendingsbulletins e.d. ooit gebruikt bij de Belgische 
Spoorwegen. Het waren niet alleen de grote stations die dergelijke frankeertoestellen gebruikten, 
maar ook kleine stationnetjes gebruikten ze.

In het tweede hoofdstuk worden de toestellen besproken, die door particulieren werden gemaakt. 
Sommige van deze toestellen waren bij de postdiensten geregistreerd, die dan op hun beurt de lijst 
doorgaf aan de diensten der spoorwegen.

De studie kost € 7,00 en is te bestellen 
bij Robert Lisabeth, Heidebloemstraat 
24 te 8400 Oostende. 
Rekeningnummer 280-0438032-17 van 
WEFIS - 8400 Oostende  
met vermelding WEFIS-studie 116.
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