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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 :   Maurice Devlamynck 
Kapellestraat 15  9960 Assenede 
 

Een kruisje in het vakje!  
 
 

             
 

Uw  vereniging heeft het lidgeld voor 2021 
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 2020: 
 
15 februari - Statutaire Vergadering 
 
20 juni - Vergadering afgelast 
 
26 september - Vergadering afgelast 
 
19 december - Algemene Vergadering 
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Beste Collega’s, 

 

 

 

Voor verschillende kringen was het de start van een nieuw filatelistisch jaar, voor andere kringen 

loopt het filatelistisch boekjaar ten einde op 31/12/2020. Om deze twee redenen achten wij het 

moment aangebroken om de lidgelden op te vragen.  

 

Het lidgeld voor OOST-PHILA bedraagt voor het filatelistisch jaar 2021  

 

15 EURO per aangesloten kring 
 
Mogen wij U vragen alle stortingen van lidgelden in verband met OOST-PHILA te verrichten op 

rekening en adres van de provinciale penningmeester: 

 

    rek.  nr.    IBAN - BE16 0013 3761 8074 

 

    OOST-PHILA 
 

    p/a Roland De Swaef 

    Groeneboom 11 

    1540    Herne. 

 

 

Beste collega’s mogen wij jullie vragen uw penningmeesters er attent op te maken het OOST-

PHILA lidgeld over te schrijven  ten laatste tegen 30/04/2021.  

 
Vergeet vooral uw bijwerkingen aan uw ledenbestand en/of bestuur niet te melden aan het 

secretariaat fil.oostvl@gmail.com en aan de redactie van het Oost-Phila Kontakt 

jan.lannoye@telenet.be, zodoende kan het Informatieblad naar het juiste adres gestuurd worden.  

 
Wij rekenen op uw bereidwillige medewerking  

 

 

Dank voor uw medewerking en filatelistische groeten 

 

 
 
  

mailto:fil.oostvl@gmail.com


Ten geleide ... 
 
Beste Vrienden, 
 

Een goede maand geleden stelde mijn kleinzoon – 13 jaar – mij de vraag of hij op 1 september samen met enkele 
vrienden naar het college zou kunnen fietsen en fysiek beginnen aan Latijn 2. Sinds half maart was hij juist geteld 1,5 
uur op school geweest. Voor de rest zat hij grotendeels aan het scherm van zijn laptop gekluisterd. Ik moest hem het 
antwoord schuldig blijven. Hij is kunnen herbeginnen en gelukkig ligt de regio Tienen in de gele zone. De eerste week 
is hij zonder kleerscheuren doorgekomen. 
 

Of het er voor de filatelisten even rooskleurig uitziet is nog een open vraag. Wij konden er best mee leven dat prak-
tisch alle filatelistische activiteiten tot aan de zomermaanden wegvielen. Dat organisatoren van grote manifestaties 
de kat uit de boom keken en deze ineens naar het volgend jaar verplaatsten lijkt ons logisch. Indonesia 2020 dat – 
samen met het FIP-congres - in augustus moest plaatsvinden is uitgesteld naar november. Het blijft een groot vraag-
teken of het dan kan doorgaan. Voor London 2020 heeft men veilig gespeeld: het werd met twee jaar verplaatst naar 
2022. IBRA 2021 werd nu reeds naar 2022 verplaatst. Sindelfingen-Briefmarkenbörse – waar de Belgische Academie 
dit jaar de eregast was - werd afgelast. Maar wij komen volgend jaar aan de beurt. De Nationale tentoonstellingen 
van België en Nederland werden eveneens met een jaar verschoven. De NIPA-beurs, die reeds in het voorjaar niet 
doorging, is ook in het najaar afgelast. 
 

In mei waren we nog optimistisch: we hoopten dat de Algemene Vergadering van 26 september 2020 zou  doorgaan. 
Maar nadat het bestuur van KLBP Oost-Vlaanderen ons reeds had meegedeeld dat het voor hen niet hoefde, heeft 
een beperkt Oost-Phila Bestuur – dat op 3 september ten huize van de voorzitter bijeenkwam -  besloten om deze 
vergadering af te gelasten. Wat wel zal doorgaan is de Oost-Phila-prijskamp, maar wellicht zonder tentoonstelling 
van de ingezonden stukken. Ondertussen hervatten wel een aantal clubvergaderingen op voorwaarde dat het lokaal 
voldoende ruimte heeft om aan de covid-19 voorwaarden te voldoen. 
 

Dit wil echter niet zeggen dat de filatelie dood en begraven is. De meeste tijdschriften verschijnen regelmatig (ook 
ons ‘Oost-Phila-Kontakt’). Wie gedacht had dat hij koopjes kon doen of veilingen  - van clubveilingen tot internatio-
nale – is er aan voor de moeite. Live-bid-veilingen zitten in de lift, maar ook op schriftelijke veilingen worden mooie 
prijzen behaald. Zoom-sessies zitten in de lift: zowel voor informatieve presentaties als voor bestuursvergaderingen. 
Zelfs verkiezingen vinden in deze coronatijden plaats. 
 

Een aantal leden van ons bestuur of van onze algemene vergadering aanvaarden belangrijke functies. In mei konden 
we U nog op de valreep meedelen dat onze secretaris Marc Van Der Haegen ook secretaris van KLBP-Oost-Vlaande-
ren en provinciaal afgevaardigde werd. Onze penningmeester Roland De Swaef werd bestuurder van de KLBP. Onze 
archivaris-hoofdredacteur OPK Jan Lannoye werd voorzitter van KVBP-kring ‘Het Bourgondisch Kruis’. 
 

Maar de belangrijkste wijzigingen gebeurden wellicht bij de Belgische Academie voor Filatelie. S.R.G.T-voorzitter 
Alain Pierret  werd in juli verkozen tot titulair lid van de Academie en een maand later tot bestuurder/adjunct secre-
taris-generaal. Onze erevoorzitter Leo De Clercq  werd honorair lid van de Academie en als enige overblijvende 
stichter kreeg hij de titel van Erevoorzitter. Leo was ondervoorzitter van de Academie. Ook deze zetel bleef in Oost-
Vlaanderen en ging naar uw voorzitter. Daar ook de secretaris-generaal Guy Coutant een Oost-Vlaming is bezet Oost-
Vlaanderen drie van de negen bestuursmandaten. 
 

Wellicht brengt 2021 ons een degelijk vaccin. Gepaard aan de solidariteit die corona ons gebracht heeft, wil ik samen 
met U de toekomst hoopvol tegemoet zien! 

   +       +    =    
Covid 19       +       Solidariteit       +        Vacin       =       Gezondheid 

 

Mark Bottu, Voorzitter Oost-Phila 
 



OOST-PHILA 
 

WEDSTRIJD WISSELBEKER 2020 
  
 
Het bestuur van Oost-Phila heeft beslist dat de wedstrijd om de wisselbeker 2020 alleszins doorgaat, ondanks 
het feit dat de geplande tentoonstelling van de inzendigen niet kan plaats hebben wegens de coronapandemie.  
 
Het bestuur doet tevens een warme oproep voor een talrijke deelname. 
 
Gelieve de inzendingen van uw kring vóór 15 oktober a.s. te bezorgen aan onze filatelistisch coördinator  
 

Julien Van Damme, Jezuïetenplein 8 bus 5, 9700 Oudenaarde. 
 
Het wedstrijdreglement verscheen in Oost-Phila Kontakt nr. 324 van februari 2020. 
 
De uitslagen zullen zoals gebruikelijk worden gepubliceerd in ons tijdschrift en op onze webstek. 

 

******************************************** 

Postzegelclub Egmont Zottegem 50 jaar jong ! 
 

 
 

Uitgifte MyStamp: € 1,50 per zegel of € 15,00 per vel 
Info en bestellen via Chris Vanderbruggen - mailto:chris.vdbruggen@gmail.com 
 
De maandelijkse vergaderingen gaan door op de tweede zondag om 10.00u (uitgezonderd jul - aug). 
Brasserie – Bistro Meileken 
Stationsplein 9  
9620 Zottegem 
 
Mededeling van de Voorzitter Raoul Van De Velde. 
 

******************************************** 
 

MAAK PLAATS... DE POSTHOORN WEERKLINKT ! 

 

Waar  kan men deze  mooie posthoorn  met notenbalk vinden.? 

Wie kan mij vertellen welk deuntje afgebeeld is op de notenbalk ? 

 

© Foto archief   Jan Lannoye 

 

 

mailto:chris.vdbruggen@gmail.com


 

OUDE POSTROUTES IN EUROPA 

 
Op 15 juni 2020 heeft  bpost ter gelegenheid van de EUROPA-uitgiftes een blaadje met twee Europa-zegels  
uitgebracht. De postzegels tonen insignes van postboden uit de 19de eeuw. 
Ontwerp blaadje "La chaise de poste" door Eugène Péchaubès en lay-out door Kris Maes. 
 

    ( © bpost & Philanews - verkleinde weergave ) 
 
Dit prachtige onderwerp waar niemand minder dan Vincent Schouberechts heeft aan meegewerkt werd in het 
verleden door andere postadministraties graag behandeld. Wie de tekst leest in Philanews zal zien dat de posthoorn 
en de insignes hierbij een constant gegeven is. 
 

 
 
Postkoets uit 1842 waarbij de posthoorn geblazen wordt om voorrang te verkrijgen in het verkeer. 
 
Deze lichte postkoets van het type "Briska" was in de 19de eeuw in gebruik op de transversale routes in Frankrijk. 
Tijdens de regeerperiode van koning Louis-Philippe ( 1830-48 ) waren er ongeveer 400 stuks in gebruik bij de Franse 
Posterijen. 
 
Prentbriefkaart uitgegeven door de Société des Amis du Musée Postal van Parijs. 
 
 

 

 

 

      



   
 

Frankrijk: uitgifte Dag van de Postzegel 1975 - nr.1838 Y & T 
 
Insigne van een Parijse postbode tijdens de 2de Republiek: "Administration des Postes - Service de Paris - E 3". 
 
Prentbriefkaart links uitgegeven door CEF, Rue de l'Hôtel des Postes 2 te Nice. 
Prentbriefkaart rechts uitgegeven door de Fédération des Sociétés Philatéliques Françaises. 

 

 
 
FDC op zijde uitgegeven door O.P.P. 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

 
 

Postman met posthoorn - insigne op linkermouw 
Koninklijke Posterijen Württemberg - 1850 

 
 
 

 
 
Prentbriefkaarten gebruikt tijdens de opendeurdagen 

van het postkantoor Stuttgart-Zuffenhausen 7 op 
13.10.1968 

Gebruik van uitgifte Europa 1968 - nr.559 Michel 

 
 

 
 

Postman met posthoorn - insigne op linkermouw 
Posterijen Vorstendom Hessen - 1793 

 
 

Prentbriefkaarten uitgegeven door DBP - Reeks 
Westermann 2.66 

 
 
Alle items uit eigen verzameling 
© Jan Lannoye 



 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 
 

  



EEN RP-ZENDING CORRECT FRANKEREN ? EENVOUDIG TOCH ! 
 
Inderdaad men gebruikt de speciale postzegel 'RP' en voegt er een 'Prior' zegel aan 
toe die overeenkomt met de gewichtsklasse en het formaat van de briefomslag. 
 

Postzegels uitgegeven voor het RP-tarief vanaf 12 juni 2010 ( © bpost ) 
 

                
 

        14/06/2010 nr.4046           03/01/2011 nr.4091       13/02/2012 nr.4218         18/03/2019 nr.4858 
 

( de postzegel nr.4091 € 0,08 werd uitgegeven om samen met het nr.4046 € 4,09  het nieuwe RP-
recht van € 4,17 te vormen voor de tariefwijziging van 1.1.2011 - namelijk € 4,70 x 8/9 = € 4,17 ) 

 
Het wordt blijkbaar ingewikkeld als de omslagen gefrankeerd moeten worden met de 
machine. We stellen de laatste jaren vast dat de meeste RP-zendingen van de 
openbare besturen fout en overgefrankeerd zijn met het volle tarief voor R-
zendingen. Nochtans is het correcte tarief in de huidige machines 
voorgeprogrammeerd. Hierna twee voorbeelden van juist gefrankeerde omslagen. 
 
Tarief vanaf 01/03/2018 
 

 
 

Provincie Luxemburg  S.P.R.H.:genormaliseerde aangetekende RP-zending verstuurd op 13.3.2018 
Briefport € 0,80 + RP aantekenrecht met frankeermachine € 5,20 x 8/9 = € 4,62 
Totaal RP tarief is € 5,42 
Frankeermachine met Folls - merk Neopost - type IS-6000 
 



Tarief vanaf 01/01/2019 
 

 
 

Vlaamse maatschappij voor sociaal wonen : 
genormaliseerde aangetekende RP-zending verstuurd op 14.1.2019 
Briefport € 0,88 + RP aantekenrecht met frankeermachine € 5,33 x 8/9 = € 4,74 
Totaal RP tarief is € 5,62 
Frankeermachine met Folls - merk Neopost - type IJ60/70/80/90&110 
 

Beide omslagen verzameling Jan Lannoye 
 
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 
 

Waar loopt het fout ? Het is wel degelijk ingewikkeld ! 
 

Vanaf 1.1.2010 werd aan de gebruikers van frankeermachines een tariefvoordeel 
toegekend en bovendien werd vanaf 1.1.2016 dit voordeel ook toegepast op het 
aantekenrecht, zowel voor R- en RP-zendingen. 
 

Voorbeeld berekening voor de nieuwe tarieven vanaf 1.1.2020: 
 

Aantekenrecht 'R' met zegel = € 5,67 - met frankeermachine = € 5,51 
Aantekenrecht 'RP' met zegel = € 5,04 - met frankeermachine = € 4,90 
Prijs 'Prior' zegel = € 1,21/stuk of € 1,18/volume - met frankeermachine = € 1,06 
 

Het juiste tarief voor een genormaliseerde RP-zending vanaf 1.1.2020 is: 
 

Briefport € 1,06 + RP aantekenrecht met frankeermachine € 5,51 x 8/9 = € 4,90 
Totaal RP tarief is € 5,96 
 

Het juiste tarief voor een niet-genormaliseerde RP-zending vanaf 1.1.2020 is: 
 

Briefport € 2,12 + RP aantekenrecht met frankeermachine € 5,51 x 8/9 = € 4,90 
Totaal RP tarief is € 7,02 ( gewichtsklasse 2 ). 
Briefport € 3,18 + RP aantekenrecht met frankeermachine € 5,51 x 8/9 = € 4,90 
Totaal RP tarief is € 8,08 (gewichtsklasse 3 ). 
  



Tarief vanaf 01/01/2020 
 

 
 

Stadsbestuur van Willebroek :genormaliseerde aangetekende RP-zending verstuurd op 12.2.2020 
Briefport € 1,06 + RP aantekenrecht  € 5,51 x 8/9 = € 4,90 : RP tarief is € 5,96 
Frankeermachine met Folls - merk Neopost - type iX-5 
 

Verzameling Flor Peeters 

 

 
 

Stadsbestuur van Eeklo :genormaliseerde aangetekende RP-zending verstuurd op 24.2.2020 
Briefport € 3,18 + RP aantekenrecht  € 5,51 x 8/9 = € 4,90 : RP tarief is € 8,08 
Frankeermachine met Folls - merk Neopost - type IJ40 
 

Verzameling Jan Lannoye 
Wie dergelijke RP-omslagen bezit graag doorgeven aan de auteur. Met dank J.L. 

 



Beste vrienden, 
 
Hopelijk stellen jullie het allemaal goed en ook al jullie familieleden en vrienden. Inderdaad we 
worden niet alleen getroffen door een binnenkort keiharde brexit, door regeringsperikelen die 
maar niet opgelost geraken maar ook nog door dat andere fenomeen. Ik kan het woord niet meer 
horen. 
 

Bij de landsbond hadden we voorzien dat 2020 (twintig-twintig, oogt mooi en klinkt mooi) een 
feestjaar zou worden. We hadden 4 tentoonstellingen met verzamelingen in de beginnersklasse. 
Helaas zijn die allemaal afgelast wegens, ja wegens.... 
 

We keken met zijn allen uit naar Antverpiade 2020, onze nationale tentoonstelling en ja ook daar 
moesten we maatregelen nemen, gelukkig niet aflasten maar uitstellen, het wordt nu 
"Antverpiade 2020" in 2021. 
 

Wat hadden we daarnaast nog te vieren? 
 

In 2020 vierde de landsbond zijn 130-jarig bestaan. In 2020 krijgen jullie binnenkort nr. 60 van 
Belgaphil in de bus dat wil zeggen dat we reeds 15 jaar Belgaphil kennen. Onze plannen hebben 
we moeten opvouwen wegens ......., ja wegens.............. 
 

En toch beste vrienden uit Oost-Vlaanderen, toch mogen en kunnen we feest vieren. Wie wonnen 
er de nationale medailles? De Oost-Vlamingen! Proficiat dan ook aan Lucien Van Hecke die het 
haalde van Paul Wijnants voor de medaille Paul de Smeth en proficiat ook aan Roland De Swaef 
die het haalde van respektievelijk Stefan Bruylants en Walter Deynckens in de eerste ronde en van 
Walter Deijnckens in de tweede ronde voor de Nationale medaille voor filatelistische verdienste. 
 

En nu nog een oproep! Dit jaar dienen we terug, en dit voor een periode van 3 jaar, de provinciale 
commissarissen te kiezen en aan te duiden voor de diverse disciplines (postgeschiedenis, 
traditionele filatelie, open filatelie, thematische filatelie, jeugdfilatelie, maximafilie, aërofilatelie, 
astrofilatelie, fiscale filatelie en prentbriefkaarten). 
 

Kandidaturen worden bij de voorzitter verwacht ten allerlaatste op 23 oktober 2020. Deze 
kandidaturen kunnen ingediend worden of per mail v.dammeivan@outlook.com of per brief 
(Vijverstraat, 19, 9881 Bellem-Aalter). 
 

Je mag en kan noteren dat je provinciaal commissaris kan zijn in meer dan 1 discipline. 
 

Dit was het dan! Proficiat aan onze beide laureaten en hopelijk tot binnenkort in levende lijve. 
 

Beste groet en blijf gezond! 
 

Ivan 

 
( © Rik Dessers voor KLBP OVL ) 
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KLBP OOST-VLAANDEREN en OOST-PHILA 
 

AFGELASTING 
 

Algemene vergaderingen op zaterdag 26 september 2020  
 
 
Geachte afgevaardigde, 
 
 
We hopen alvast dat u en uw familie nog in goede gezondheid verkeren in deze moeilijke periode. 
 
 
Rekening houdend met de huidige richtlijnen van de overheid inzake de coronapandemie, die gelden tot  
30 september, zijn de op zaterdag 26 september a.s. geplande algemene vergaderingen afgelast. 
 
 
Dank voor uw begrip. 
 
 
Vriendelijke groeten, 
 
 
Ivan Van Damme       Mark Bottu 
Voorzitter KLBP Oost-Vlaanderen     Voorzitter Oost-Phila 

 
 

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

 
( © Rik Dessers voor OP ) 

 

http://www.oost-phila.be/ 
 

Het bestuur doet een beroep op alle kringen om hun gegevens na te zien op deze site. 
Gelieve aanpassingen te melden aan Marc Van Der Haegen: mailto:fil.oostvl@gmail.com 
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