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Ruildienst 
 

Maak ruilboekjes met uw dubbels, 
omslagen en stempels die je kwijt wil.  
Vraag ruilboekjes aan bij de ruildienst van 

Oost-Phila!  

 

Wendt u tot :   Devlamynck Maurice 
Kapellestraat 15  9960 Assenede 
 

Een kruisje in het vakje!  
 
 

             
 

Uw  vereniging heeft het lidgeld voor 2019 
nog niet betaald!  

Hierbij een overschrijvingsformulier 
 

Indien uw vereniging de bijdrage 
reeds betaald heeft, beschouw het X 
als niet bestaand! 
 
Wij sturen dit tijdschrift aan de 
voorzitters en/of afgevaardigden. 
 
Indien het tijdschrift niet bij de juiste 
persoon terechtkomt of u wenst een 
adreswijziging te melden stuur dan een 
mail naar de redactie: 
 

jan.lannoye@telenet.be 
 
AGENDA VERGADERINGEN 2019: 
 
2 maart - Statutaire Vergadering 
 
22 juni - Algemene Vergadering 
 
5 oktober - Algemene Vergadering 
 
14 december - Algemene Vergadering 
 

 

mailto:p.dobbeleer@skynet.be
mailto:mark.bottu@pandora.be
mailto:roland.deswaef@skynet.be
mailto:reina.beeckman@skynet.be
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OOST-PHILA STATUTAIRE VERGADERING 

2 maart 2019 

Jaaroverzicht door Dr. Paul De Dobbeleer, Voorzitter 

 (Samenvatting) 

50 Jaar Oost-Phila  
 

- Oost-Phila werd “Koninklijk” op 8 september 2018. 

- Dit werd gevierd op het Filateliefeest  in C.C. De Ververij te Ronse op 20 en 21 oktober 2018 

waarbij de infrastructuur bereidwillig werd ter beschikking gesteld door de Stad Ronse. 

- Voorverkoop aangevraagd door Sint-Gabriëlgilde – mede in naam van Land van Waas en 

Renaix Philatelique Ronse, werd toegekend met steun van KLBP-voorzitter Ivan Van Damme. 

Er werden vier uitgiftes toegekend.  

- Er werden MyStamps uitgebracht met Art Nouveau gebouwen, met dank aan Wim Van 

Hecke en Pieter Cosyns. 

- De tentoonstelling over 190 vlakken en enkele toonkasten omvatte een beginnersklasse, een 

propagandatentoonstelling, een salon W.O.I. en een Modexpo tentoonstelling. 

- De catalogus werd uitgegeven als een luxebrochure met talrijke artikels en samengesteld 

door Mark Bottu. 

- Lucien Van Hecke verzorgde een lustrumboek met o.a. stempels van Oost-Vlaanderen. 

- Op zondag waren er drie lezingen: 

o Bernard Decraene over Einde W.O.I en Verdrag van Versailles. 

o Leo De Clercq : Eerste Epauletten op brieven. 

o Mark Bottu: Thematische Filatelie 4.0. 

- Stadswandelingen. 

Bestuurs- en Algemene Vergaderingen 
 

- De samenwerking met KLBP Oost-Vlaanderen verliep zeer goed. De vergaderingen werden 

gemeenschappelijk gehouden.  

- Er waren vier Algemene Vergaderingen: 

o 3 maart 2018 : Statutaire Algemene Vergadering. 

o 23 juni 2018: Alain Pierret : Postgeschiedenis van Gent en omliggende (II). 

o 20 oktober 2018 : vergadering op Filateliefeest Ronse. 

o 15 december 2018: Willy Vande Wiele: Postverkeer Engeland- Europa  gedurende de 

blokkades van  1796 tot 1806. 

Oost-Phila Kontakt 
 

- Reina Beeckman volgde Lucien Van Hecke op en verzorgde gedurende 13 jaar OPK.  Het 

laatste nummer verscheen in 2017. Wij bedanken Reina voor haar inzet en stiptheid. Wij 

vragen een applaus. 

- Mark Bottu verzorgde 2 digitale  nummers.  

- Jan Lannoye nam in 2018 de eindredactie over. Er verschenen 3 mooie nummers. 



Oost-Phila wedstrijd 2018 
 

- De podiumplaatsen gingen naar:  

Van Hecke Wim S.R.G.T.    96 punten 
Haegeman Freddy Het Volk   95 punten 
Noterman René Renaix-Philatélique - Ronse 95 punten 

   
- Zes kringen namen deel en de wisselbeker gaat naar S.R.G.T. 

 
Deelname aan tentoonstellingen 
 

- Aan de nationale tentoonstelling in Ciney namen deel : 

o In Champion Class : Mark Bottu, Luc Van Bogaert, Willy Vande Wiele 

o In competitie : Alain Pierret, Roland De Swaef, Jacqueline Bekaert, Jan Cosyns, 

Jan Lannoye, Paul De Dobbeleer. 

o In de jury : Mark Bottu, Koenraad Bracke. 

o Salon Modexpo : Jan Lannoye, Lucien Van Hecke (Mecanotelie & Frankeermachines). 

o Salon Academie: Paul De Dobbeleer, Mark Bottu. 

- Internationaal 

o Bangkok : Roland De Swaef. 

o Praag : Mark Bottu. 

o Sindelfingen : Mark Bottu. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Woord van de redactie 

Naar verluidt heb ik met mijn foto op het titelblad van ons vorig nummer een aantal mensen op het 

verkeerde been gezet: het was wel degelijk een echte Franse brievenbus bevestigd aan een gevel 

met een muurschildering van de "facteur" in Lyon, gezichtsbedrog dus ! Vandaag staat er een kleine 

link op het titelblad: wat heeft een paardentram te maken met Wetteriana ? U ziet het op de pagina 

hiernaast. Jean-Pierre Claus bezorgde mij een artikel over de behandeling van pakketten door bpost, 

een voor de leek tamelijk ingewikkelde materie. Het is goed dat Jean-Pierre, weliswaar in 

samenwerking met andere filatelisten, dit overzicht geschreven heeft over de zeer snel evoluerende 

moderne filatelie. Guido Lantheere schrijft over de uitgifte "Type Pellens" waarbij de link met 

Wereldoorlog I aan bod komt.                                                  Hierna herhaal ik mijn oproep nog eens: 

Graag brachten wij meer variatie in ons blad en daarom doen wij beroep op uw medewerking om ons 

uw artikels te bezorgen. Alle aspecten van de filatelie kunnen aan bod komen, wij mikken niet op 

ellenlange publicaties, ook korte aktueel gebonden artikels zijn welkom en waarom niet iets over uw 

prentbriefkaarten, de nieuwe discipline ! 

Wie de nieuwe nummers bij het verschijnen ook digitaal in full color pdf wil bekomen stuurt mij een 

aanvraag met het mail adres waarop het mag toekomen, wij doen het nodige voor u.                      J.L. 



 

 

DE LINK MET WETTERIANA: DE UITGIFTE VAN BPOST 150 JAAR EERSTE PAARDENTRAMLIJN 

 

 
                 ( © bpost / uitgiftes 2019 -  verkleinde weergave ) 

 

 
 
Reeds in 1969 gaf de Franse post een 
postzegel uit in de reeks Dag van de 
Postzegel met de afbeelding van een 
omnibus met paarden voor het vervoer 
van de postboden in het Parijs van 1890. 
De "Compagnie générale des omnibus" 
in Parijs ontstond reeds in 1855 na een 
fusie van verschillende uitbaters. 
 
(bovenstaande briefkaart is een uitgave van 
het Franse postmuseum - verzameling JL). 

Omnibus met imperiaal voor het 
vervoer van de postboden - Parijs - 
1890. 
 
 
 
Op 1 mei 1869 reed in Brussel de eerste 
paardentramlijn van het Terkamerenbos 
via de Louizalaan naar de Naamse Poort. 
De beau monde kon hiervan gebruik 
maken om te gaan flaneren in en rond 
het bos. 



             
 

Reserveer deze data in uw agenda en allen daarheen ! 
 

            

Wenst u uw geplande activiteiten 2019 in Oost-Phila Kontakt, stuur tijdig uw flyer of 

een ander document per mail naar de redactie en dit vóór 31 juli 2019. Misschien kan u 

mij ook uw tijdschrift toesturen ?     Denk er eens aan !     Met dank           Jan Lannoye 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 
 

BPACK SECUR met 'extra gewicht' - vignet voor een zending tussen 2 en 10 kg van Antwerpen naar Gent. 

Tarief 10,00€.    Etiket beperkt geldig tot 31.12.2014.    © bpost           ( Verzameling Jan lannoye ) 

 



 

TYPE PELLENS – INGEWIKKELD EN MISLUKT. 
 

                                                                                                             Guido Lantheere 

 

Op 17 december 1909 overleed te Laken Koning Leopold II.  De toenmalige Prins 

Albert legde de grondwettelijke eed af op 24 december 1909 als derde koning der 

Belgen. Hij was gehuwd met Prinses Elisabeth, hertogin van Beieren en ze hadden 

drie kinderen. In feite was hij pas de vierde troonopvolger maar door overlijdens en 

abdicatie in de Koninklijke familie werd hij ineens troonopvolger. 

 

Het duurde dan tot 1912 vooraleer de eerste postzegels van de nieuwe koning werden 

uitgegeven, namelijk het type “Pellens”. Op 14 april verscheen de eerste zegel 10 c. 

rood nr. 111 (afb. 1) met de beeltenis van de nieuwe koning, de kleine beeltenis met 

vierkantjes in de bovenhoeken. 

 

               
 

                        afb. 1                                 afb. 2                                 afb. 3 

 

In de daarop volgende maanden tussen 1 mei en 1 september verschenen nog 6 

waarden in dezelfde uitvoering nrs. 112 tot 117 waarvan hierboven nog enkele 

afbeeldingen (2 en 3). Deze zegels kregen een algemene afkeuring. Wie  interesse 

toonde voor postzegels vond ze maar van bedenkelijke kwaliteit en daarenboven met 

een slechte afbeelding van de koning. In totaal verschenen dus 7 zegels van dit 

kaliber. 

 

 

De Posterijen besloten dan toch iets te doen om aan de klachten te verhelpen en 

brachten op 15 september 1912 een gewijzigd type in omloop. Het was de 25 c. 

blauw nr. 120 (afb. 4) en in december van hetzelfde jaar de 10 c. rood nr. 118 (afb. 5). 

Ze zijn beschreven als: “ grote beeltenis” met naam van de tekenaar (Pellens) tussen 

het zegelbeeld en het zondagstrookje en zonder vierkantjes in de bovenhoeken. Dit 

bracht het aantal Pellens zegels van dit formaat uitgegeven in 1912 op negen. 

 

 

Vergeten we niet dat op 1 oktober 1912 nog een groot formaat zegel van 5,- fr. 

wijnrood nr. 122 (afb. 6) eveneens met vierkantjes in de bovenhoeken op de markt 

kwam. Van de grote beeltenis met naam van tekenaar volgden respectievelijk op 15 

juli 1913 en december 1913 nog de zegels 40 c. groen nr. 121 en 20 c. olijf nr. 119. 

 

 



 

 

              
 

                       afb. 4                                 afb. 6                                  afb. 5 

 

Tenslotte zagen de zegels “grote beeltenis” klein formaat doch zonder naam van de 

tekenaar 10 c. rood nr. 123 (afb. 7), 20 c. olijf nr. 124 (afb. 8) en 25 c. blauw nr. 125 

(afb. 9) in 1913 en 1914 het levenslicht. Dit bracht het totaal aantal Pellens zegels op 

15 stuks. 

 

Ondanks de wijzigingen van 1912 werden de zegels nog altijd als ondermaats van 

kwaliteit en afbeelding beschouwd en als een niet geslaagde uitgifte aanzien, wat we 

niet anders kunnen als beamen. Op 15 oktober 1915 werden alle Pellens zegels buiten 

gebruik gesteld. Dit had niets te maken met de kwaliteit maar met de 

oorlogsomstandigheden. Bij de bezetting door de Duitsers van het zegelwerkhuis te 

Mechelen vonden die daar nog grote hoeveelheden postzegels in 1914 nog in gebruik. 

Uiteraard de Pellens zegels plus de daarbij horende kleine waarden 1 c. cijfer, oranje 

nr. 108, de staande leeuwen 2 c. bruin nr. 109 en 5 c. groen nr. 110. Om de belangen 

van de Belgische schatkist te verdedigen besloot de regering in ballingschap te Le 

Havre (FR.)  deze zegels uit omloop te nemen en buiten gebruik te stellen. 

 

            
 

                     afb. 7                                  afb. 8                                  afb. 9 

 

Wat wel opvalt is dat in de cataloog naast verschillende waarden de waarschuwing 

voor valse exemplaren is vermeld. Ze zijn uitvoerig beschreven door M.G. 

Slagmeulder in zijn boek “Les Timbres Belges Faux et Truqués”. We nemen er alleen 

de 5,- fr. groot formaat wijnrood nr. 122 uit, waarvan we slechts enkele details 

weergeven die misschien gemakkelijkst herkenbaar zijn. 

 

 

 



Bij de algemene vervalsing zijn de dwarse lijnen op de borst voorzien van regelmatig 

verdeelde punten en bij de valse zijn die onregelmatig verdeeld. Bij de echte zegels 

bestaat de linkse épaulette ui acht verticale lijnen en bij de linkse geruite schaduw 

bestaat het uiterst linkse gedeelte over één derde uit horizontale lijnen op slechts 2/3 

van de totale hoogte. Een vals exemplaar vertoont een linkse épaulette met slechts 7 

lijnen en de schaduw is te regelmatig en raakt de kader. 

 

Daar komen nog twee vervalsingen bij. De eerste is een namaak op dik geelachtig 

papier, een lila-achtige nuance en een slechte tekening, bijgevolg nogal gemakkelijk 

te herkennen. De tweede is echter veel gevaarlijker. Het papier en de kleur benaderen 

de authentieke zegels. Het geheel van lijnen is doffer en matter en de schaduwen 

hebben niet het reliëf van de originele. De letters van het zondagsstrookje  zijn fijn en 

net, terwijl die bij de valse onregelmatig zijn. 

 

Alsof het nog niet volstond kwam er nog een derde vervalsing opdagen. Valse 

exemplaren hebben een doffe en roodachtige nuance; de tweede linkse verticale lijn 

van de linkse épaulette is vervormd en de S van Pellens is groter dan de N, terwijl die 

bij de echte dezelfde hoogte hebben. Samengevat kunnen we zeggen een moeilijke 

klus. 

 

Als we de voorgaande tekst overzien viel en valt er niet veel positiefs over de serie 

Pellens te vertellen. Van bij het begin werden de zegels slecht onthaald. Het duurde 

bijgevolg niet lang vooraleer de gedachte opgang maakte om een nieuwe serie zegels 

te ontwerpen. Die zou bestaan uit 13 zegels waarvan 9 met een nieuwe Koninklijke 

beeltenis voor de meest gebruikte porten. De hogere waarden zouden dan 

voorbestemd zijn om afbeeldingen van nationaal belang, de geschiedenis van ons land 

en de dynastie weer te geven. 

 

Maar in augustus 1914 brak de Eerste Wereldoorlog uit en stuurde de plannen voor de 

uitgifte van de nieuwe serie volledig in de war. Vooreerst was het zegelwerkhuis van 

Mechelen niet meer beschikbaar wegens de opmars van de Duitsers in september en 

waren de noden nu anders. In allerijl werden al drie zegels met de nieuwe Koninklijke 

beeltenis en met toeslag voor het Rode Kruis aangemaakt. Daarvoor deed men beroep 

op de private firma Verschueren te Antwerpen, die echter de Koninklijke beeltenis 

omgekeerd op de zegels voorstelde. Al bij al zien we de oorspronkelijk geplande 

zegels met nog een aantal wijzigingen en bijkomende waarden dan uiteindelijk in 

verschillende series verschijnen gedurende 1914 bij Verschueren en vanaf 1915 bij 

Waterlow& Sons te Londen. 

 

 

Bibliografie:   - La Revue Postale n° 122/1985 – René Silverberg 

                     - Les Timbres Belges Faux & Truqués – M.G. Slagmeulder 

- De Kroniek van België 

- Afbeeldingen eigen verzameling 

 
 

Met dank aan Guido Lantheere 

Dit artikel verscheen in het tijdschrift van de Lokerse Postzegel Kring 

Alle afbeeldingen © Bpost 

  



 OOST - PHILA  

Statutaire  Vergadering  
 

2 maart 2019 – 14.00 uur  
 

   Sporthal Hekers – Ter Linden 29 – ZWIJNAARDE 

 

Verslag 
Statutaire Vergadering Oost-Phila 

 

1-Welkom. 

 

2-Goedkeuring van het verslag van AV van 15 /12/2018: goedgekeurd. 

 

3-Oost-Phila-wedstrijd.   

 - Inlevering van de deelnames bij Luc Van Bogaert: 20 mei. 

 - Aanstelling van de jury: 

 Paul De Dobbeleer – Mark Bottu – Donald Decorte. 

- Presentatie: Wetteren. 

 

4-Oproep voor de kandidaturen voor een Bestuurslid. 

 Dit zal als voorlopig bestuurslid fungeren tot volgende statutaire  vergadering. 

 

5-Website. 

- Bespreking met Rik Dessers. 

- Inhoud: 

o Vergaderingen. 

o Nieuws. 

o Over Oost-Phila: geschiedenis/statuten/ereleden. 

o Bestuur. 

o Kringen. 

o Activiteiten. 

 Manifestaties. 

 Wisselbeker.  

o Allerlei: 

 Oost-Phila Kontakt. 

 Werkgroep Mecanotelie. 

 Fistostudies. 

 LvW-info (2013). 

 Frankeermachines (aankondiging). 

o Fotoarchief: bijwerken. 

o Links: geïnteresseerden melden links aan Mark. 

o Login: adressen voor bestuur (beschikbaar voor intern gebruik). 

OOST - PHILA 



6-Algemene Statutaire Vergadering. 

  1-Overzicht van het jaar 2018. Zie bijlage. 

2-Verslag van de bestuursleden.  

- Secretariaat: 

o Uitnodigingen en verslagen. 

o Organisatie Filateliefeest. 

o Publicatie catalogus. 

o Fungeren als webmaster (verbindingspersoon met Rik Dessers). 

- Ruildienst: functioneert goed – geen bemerkingen. 

- Oost-Phila Kontakt: dank aan Reina – 3 nummers nieuwe versie. 

- Archieven: vraag voor aanvullingen volgt. 

- Bibliotheek: lijst is klaar – komt op website.  

  3-Financieel verslag. 

  Gezonde financiële toestand. 

  Positief saldo van Filateliefeest. 

  Documenten liggen ter beschikking. 

  4-Verslag van de Toezichthouders 2018 - Aanstelling Toezichthouders 2019. 

  Op voorstel van de toezichthouders wordt de balans goedgekeurd. 

  Nieuwe toezichthouders: Roger Van der Veken & Regina De Muynck 

  5-Overdracht van het incassobedrag: wordt overgedragen. 

 

7-Varia 

- Lucien Van Hecke: Jubileumboek nog ter beschikking. 

 

Gent,  5 maart 2019. 

 

 

Mark Bottu, Secretaris 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 

 
( © Rik Dessers voor OP ) 

 

 



 

Statutaire jaarvergadering K.L.B.P. Oost - Vl. zaterdag 2 maart 2019 te Zwijnaarde. 

 

 

1.Verwelkoming door de voorzitter de heer Ivan Van Damme. 

    Aanwezigheidslijst ter beschikking op het secretariaat. 

 

2.Verslag penningmeester. 

   De heer De Swaef geeft overzicht van 2018, het groot boek met gedetailleerde uiteenzetting     

   is ter inzage  na de vergadering. 

   Nog 36 actieve clubs betalen hun lidgeld. 

 

3.Verslag van de toezichthouders. 

   Mevr. De Munck R. en de heer Van Der Vreken  R. hebben de boekhouding nagezien en    

    vragen ontlasting v. d. penningmeester ( dit gebeurd met applaus ).  

   Beiden zullen dit werk volgend jaar opnieuw op zich nemen. 

 

4.Reg. tent. “ Wetteriana 2019 “. 

   Volgens de heer K. Bracke komen de inschrijvingen vlot binnen ( nu reeds een 80 tal vlak- 

    ken  + 40 vl. Aero niet competitief ). 

    

5 en 6.Prov. Fil. Verdienste 2018. 

   Er is slechts één kandidaat, de heer Erik De Graeve. 

   Dus stemmen met ja of neen 

   21 kringen hebben stemrecht + 13 medaillehouders = totaal van 34 stemmen 

   Uitslag 34 ja stemmen. Dus gekozen. 

 

7.Mededelingen. 

   -Nat.is een nieuwe ondervoorzitter voor Wallonie de heer Willy Monfils. 

   -Voor Astro is eveneens een nieuwe Nat. Commissaris de heer Stefaan Bruylants na het 

    ontslag van mevr. Jacq. Bekaert. 

   -Voor aanpassingen van adreslijst voor  “ Belgaphil “ deze steeds zenden naar de heren 

     Rudy De Vos en Eddy Van Vaeck. 

   -Een evaluatie formulier voor tentoonstellingen werd voor de eerste maal gebruikt te Ronse 

    en zal nu steeds in het vervolg gebruikt worden voor alle tentoonstellingen. 

   -Volgend jaar Nat. Comp. Tent. te Antwerpen. 

   -In Bangkok is beslist dat Astro en Prentkaarten een volwaardige commissie is. 

 

 

 

 

 

Luc Van Bogaert      Ivan Van Damme 

Secretaris       Voorzitter 

 

 



KLBP-OOST-VLAANDEREN - OOST - PHILA 
 

22 Juni 2019 – 14.00 uur 
 

Sporthal Hekers – Ter Linden 29 – ZWIJNAARDE 

 

U I T N O D I G I N G  
 

Geachte Heer/Mevrouw  Voorzitter – Geacht Bestuurslid, Geachte Afgevaardigde,  

           

Hierbij nodigen we U graag uit op de Algemene Vergadering van de KLBP – Oost- 

Vlaanderen en Algemene Vergadering van Oost-Phila. 

 

Met vriendelijke groeten,  

 

Mark BOTTU                Luc VAN BOGAERT 

Secretaris Oost-Phila     Secretaris KLBP – Oost-Vlaanderen 

 

 

14.00 - Algemene vergadering KLBP – OOST-VLAANDEREN 
 

1-Verwelkoming en verontschuldigingen. 

2-Goedkeuring - afwijzing van het verslag van SV van 2 maart 2019. 

3-Kasverslag. 

4-Wetteriana. 

5-Website. 

6-K.L.B.P. Nieuws. 

-Nationale Verdienste 

-Literatuur Verdienste 

-Gouda 

-Voorverkopen 2020 

-......... 

7-Sluiten vergadering. 

 

14.30 - Algemene Vergadering Oost-Phila 
 

Voordracht: Mark Bottu - Reorganisatie van de Belgische Post na W.O. I 
 

1-Welkom en verontschuldigingen. 

2-Goedkeuring van het verslag van SV van 2 maart 2019. 

3-Financieel verslag. 

4-Aanvulling bestuur. 

5-Oost-Phila wedstrijd. 

6-Oost-Phila Kontakt & Archief. 

7-Ruildienst. 

8-Website. 

9-Varia. 

 

 



 
 

 
 
 
 

 


