
 

INFORMATIEBLAD VAN DE OOST-VLAAMSE FILATELISTISCHE KRINGEN 

 

Gesticht op 8 september 1968 

Driemaandelijks tijdschrift 
( verschijnt niet in augustus ) 

53e jaargang 
Nummer 4 ( 335 ) december 2022 
 

 

Kantoor van afgifte Gent Centrum :   P 2A6229 
V.U. Lannoye Jan – Groenstraat 23 – 9070 Destelbergen 

 

Zwitserland - Postbusje komt zo……..! 

 

 
                                      © Verzameling Jan Lannoye – Photo en uitgifte SAURER Nr.1936 
 

‘Schweizer automobil postbureau’ op chassis SAURER 

  

 



                                                            BESTUUR OOST-PHILA 

Voorzitter 
Mark Bottu 

Patijntjesstraat 168 
9000 Gent 

Tel. 0475 / 56.32.29 
info@markbottu.be 

Ondervoorzitter 
Donald Decorte 

Tennisbaanstraat 19 
9000 Gent 

Tel. 09 / 222.36.62 
donald.decorte@telenet.be 

Secretaris 
Marc Van Der Haegen 

Edmond De Deynstraat 21 
9400 Ninove 

Tel. 0495 / 21.30.69 
fil.oostvl@gmail.com 

Penningmeester 
Roland De Swaef 

Groeneboom 11 
1540 Herne 

Tel. 02 / 726.13.07 
roland.deswaef@skynet.be 

Ruildienst 
Maurice Devlamynck 

Kapellestraat 15 
9960 Assenede 

Tel. 09 / 373.78.62 – 0486 / 15.95.51 
maurice.devlamynck@telenet.be 

Redactie O.P.K. & Archivaris 
Jan Lannoye 

Groenstraat 23 
9070 Destelbergen 

Tel. 0473 / 34.13.05 
jan.lannoye@telenet.be 

Filatelistisch Coördinator 
Julien Van Damme 

Jezuïtenplein 8 bus 5 
9700 Oudenaarde 

Tel. 0474 / 95.22.50 
k.ph-c.o@outlook.com 

Bestuurslid Vacant Meldt u bij het bestuur 
 

Wenst u uw geplande activiteiten 2023 in Oost-Phila Kontakt, stuur tijdig uw flyer of een ander document per mail 

naar de redactie en dit vóór 1 januari 2023. Misschien kan u mij ook uw tijdschrift toesturen ?   Denk er eens aan ! 

Met dank,                             Jan Lannoye   –   jan.lannoye@telenet.be 
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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 31/12/2022. 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 2023  

 

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 dan ook vragen uw penningmeesters er attent op te maken het 

OOST-PHILA lidgeld over te schrijven  ten laatste tegen 30/04/2023.  

 
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. 
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Ten geleide 

Mark Bottu, voorzitter Oost-Phila 

Beste Lezers,  

We naderen stilletjes aan de vrolijke nieuwjaarsdagen. Het Oud-Germaanse Halloween ligt reeds even achter ons en 

de West-Vlamingen en de Aalstenaren vierden reeds Sint-Maarten.  Sint Niklaas kwam met de stoomboot uit Spanje 

aan, maar eigenlijk kwam hij uit Myra. In Kortrijk had hij nog echte ‘Zwarte Pieten’ bij. Op 27 november begint voor 

Christenen de Advent, die op 24 december uitloopt op Kerstavond. En dan volgt Driekoningen, het feest van de 

Openbaring, waarop we in onze jeugdjaren ‘Driekoningentaart’ aten: wie de boon had was de koning. Daarna volgt 

nog ‘Verloren Maandag’, waarop in het Antwerpse appelbollen of worstenbrood wordt gegeten. 

Maar deze periode is ook een tijd van bezinning. We maken deze dagen op internationaal vlak enkele positieve 

evoluties door: de rode tsunami van de Amerikaanse republikeinen is uitgebleven en de regio rond Kherson kwam 

terug in handen van de Oekraïners.  Maar we moeten ook stilstaan bij droevige feiten: een ontplofte bom in het 

centrum van Istanbul veroorzaakte zes doden en minstens 80 zwaargewonden. De Klimaattop in Sharm-el-Sheikh loopt 

op zijn einde. Wellicht komt er een fonds voor ondersteuning van minder bedeelde landen maar voorlopig lijkt het 

erop dat die ambitie van 1,5 graden Celsius de slottekst niet zou halen. 

Ieder van ons viert – afhankelijk van zijn filosofische overtuiging – de kerst- en nieuwjaarsdagen op zijn eigen manier. 

Wat ons allemaal verbindt is de filatelie. Maar die zal in de komende weken voor een aantal onder jullie plaats moeten 

maken voor het wereldkampioenschap voetbal. Het verlies van de testmatch tegen Egypte laat wellicht niet te veel 

goeds verhopen voor onze Rode Duivels.  Maar misschien vormt ieder van de hoger aangehaalde onderwerpen de 

mogelijkheid voor een thematische of ‘open filatelie’ verzameling: Halloween, Sint Maarten,  Sint Niklaas, Kerstmis, 

Driekoningen, Amerikaanse presidenten, Oekraïne, Klimaatopwarming, … 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

Ondertussen kon wel de stempelwedstrijd van Oost-Phila terug doorgaan. Een jury die bestond uit Guido Lefever 

(secretaris van K.V.B.P. Zele), Donald Decorte (ondervoorzitter Oost-Phila) en mezelf beoordeelden 16 deelnames. 

De resultaten werden getoond op de Postzegelbeurs te Zele. De eerste prijs werd toegekend aan onze hoofdredacteur 

Jan Lannoye en de ‘Wisselbeker 2022’ ging opnieuw naar S.R.G.T. Studiekring Herlant. 

Moge deze kerstperiode voor jullie en jullie dierbaren geluk en vreugde brengen en moge 2023 in het teken van de 

vrede en de klimaatbeheersing staan ! 

Vrolijk Kerstfeest & Gelukkig Nieuwjaar 

 

“Sterzingen 1900” 

PWS Roemenië 

Boekarest 13.1.1900 

 



 
                                      ©Royal Mail & Ian P. Greig – London Philatelist november 2022 

Koningin Elisabeth II en de filatelie 

Dr. Mark Bottu, Fellow RPSL 

 

Koningin Elisabeth II regeerde ruim 70 jaar over Groot-Brittannië en het Commonwealth. Er bestaan dus honderden 
postzegels met haar beeltenis. Deze kunnen reeds het onderwerp uitmaken van verschillende studieverzamelingen, 
maar haar belang voor de filatelie is nog groter. 

Ontelbare malen afgebeeld op postzegels 

Wanneer we in de digitale Michel-catalogus onder Groot-Brittannië de zoekterm Elisabeth ingeven krijgen we niet 
minder dan 216 referenties. Wanneer we deze even doorbladeren valt het op  dat er voor de  langlopende reeksen 
eigenlijk maar twee portretten van de koningin gebruikt werden over een periode van 70 jaar.  

Alhoewel Elisabeth op 6 februari 1952 de troon besteeg maar slechts op 2 juni 1953 in Westminster Abbey 
gekroond werd, verscheen reeds op 5 december 1952 een reeks postzegels waarop ze gekroond afgebeeld staat: 
het zg. Wilding-type. De foto blijft dezelfde, alleen de omlijsting verandert. Dit type blijft in gebruik tot 1967, maar 
wisselt wel enkele keren van watermerk. Het wordt ook in rollen gedrukt voor automaten en in boekjes. In 1998 
wordt het hernomen voor postzegelboekjes. 

 

                               

 

     

 

 

 

                    Wilding-type                              Machin-type 

 

Op 5 juni 1967 verscheen het zogenaamde ‘Machin’-type met een zeer mooie gestileerde afbeelding van de koningin. 
Het bleef in gebruik tot aan haar overlijden, dus 55 jaar lang. Bijna jaarlijks verschenen er nieuwe waarden met slechts 
een kleine aanpassing van de tekening en op verschillende papiersoorten, met verschillende tandingen en gedeeltelijk 
ongetand, zelfklevend, in boekjes en als rolzegels. Vanaf 1969 verschenen ze in groter formaat voor de hogere waarden 
en vanaf 1971 met decimale waarde-aanduidingen. Zelfs op blaadjes van Britse prestigeboekjes vinden we de Machin-
zegel terug. Het hoeft ons dan ook niet te verwonderen dat een aantal Britten een gespecialiseerde verzameling van 
de deze zegels aanleggen.  

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Westminster_Abbey


                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook op de Kanaaleilanden Guernsey en Jersey en het Eiland Man en op Gibraltar werden langlopende reeksen met 
de beeltenis van Elisabeth II uitgegeven.        

 

 

 

  

Ook in talrijke ander gebieden van het Commonwealth werden gebruiksreeksen uit gegeven: we tonen als voorbeeld 
Australië, Canada en Hong Kong. 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast werden er een ontelbaar aantal herdenkingszegels, zowel in Groot-Brittannië als in het Commonwealth. 
Groot-Brittannië gaf mooie zegels uit ter gelegenheid van de kroning en bij de meeste Commonwealth landen 
verscheen een gemeenschappelijke uitgave of opdrukken op de Britse zegel (Tangier). Nadien volgden nog tientallen 
reeksen. 

 

 

 

 

 

Zelfklevende  
luchtpostzegels 

Machin-type 

Uit postzegelboekje 

Uit geïllustreerd  

prestigeboekje 

Guersney Jersey Isle of Man Gibraltar 



 

Er is zelfs meer: elke Britse zegel die tijdens het koningschap van Elisabeth uitgegeven werd draagt haar monogram 

en dit geldt ook voor een aantal kroongebieden.  

 

 

Kerstzegels 1973 

 

Shakespearean London theater  1995 

 

 

De Engelse koningin is ook het hoofd van de anglicaanse kerk. 
 Hier vinden we haar monogram op een reeks met Anglicaanse 
kathedralen. 

 

 

 We kijken met interesse uit naar de zegels die Groot-Brittannië 
uitbrengt naar aanleiding van de kroning van Charles III.  

 

 

 

Koningin Elizabeth heeft voor filatelisten nog twee andere belangrijke facetten. 

 

The Royal Collection of Philately 

Vooreerst heeft zij de meest uitgebreide filatelistische verzameling over het Verenigd 

Koninkrijk en het Britse Gemenebest, met veel unieke stukken van de Engelse gebieden. 

Enkel de British Guyana 1c magenta ontbreekt. De waarde van de collectie wordt door The 

Daily Telegraph geschat op 100 miljoen £. 

De Royal Philatelic Collection zou reeds gestart zijn in 1864.  De eerste serieuze verzamelaar 

in de familie was prins Alfred, die zijn verzameling verkocht aan zijn oudere broer Edward VII, die deze op zijn beurt 

aan zijn zoon, de latere George V, schonk. 



George V was een van de opmerkelijke filatelisten van zijn tijd. In 1893  werd hij als hertog 

van York gekozen tot ere-vicepresident van wat later de Royal Philatelic Society  of London 

werd. Bij zijn huwelijk in dat jaar gaven medeleden van de vereniging hem een album met 

bijna 1500 postzegels als huwelijksgeschenk. Hij breidde de collectie uit met een aantal 

dure aankopen van zeldzame postzegels en covers. Zijn aankoop in 1904 van de 2p. blauw 

van Mauritius voor 1.450 pond vestigde een nieuw record voor één postzegel. Een hoveling 

vroeg de prins of hij had gezien "dat een of andere verdomde dwaas maar liefst 1.400 pond 

had betaald voor één postzegel". "Ja," antwoordde George. "Ik was die verdomde dwaas!".  

George V liet de verzameling onderbrengen in 328 

zogenaamde "Red Albums", elk van ongeveer 60 pagina's. Later werd een reeks "Blue 

Albums" toegevoegd voor de regeerperiode van George VI en "Green Albums" voor die 

van Elizabeth II. In 1952 werd een catalogus van de collectie gepubliceerd, opgesteld 

door Sir John Wilson en bewerkt door Clarence Winchester. 

Items uit de Royal Philatelic Collection worden 

regelmatig uitgeleend aan internationale 

filatelistische tentoonstellingen zoals Monacophil. 

Michael Sefi - de laatste van de curatoren (2003 tot 2018) die sinds 1890 

verantwoordelijk waren voor het beheer van de collectie - toonde in 2017 een 

zeer zeldzaam paar van de ‘Straits Settlements’ onder controle van de British 

East India Company en Britse kolonie sinds 1867. Hij heeft een ongelooflijke 

waarde aanduiding van 500 $. Er zijn maar 9 exemplaren bekend en als paar in 

hoekstuk is hij uniek. 

‘Patron’ van de Royal Philatelic Society of London 

Koningin Elizabeth is ook de ‘Patron’ van de 

Royal Philatelic Society of London. De Royal 

Philatelic Society London (RPSL), de oudste 

filatelistische vereniging ter wereld, werd in 

1869 opgericht. In 1896 werd ZKH George, 

Duke of York, zoon van Koning Edward VII, 

President van de Society, een functie die hij 

bleef uitoefenen tot zijn troonsbestijging als 

HM Koning George V in 1910. Reeds in 1906 

kende Koning Edward VII de titel "Koninklijk" 

toe.  Koning George V trad op als 

beschermheer en gaf de vereniging in 1924  

 

toestemming om het Koninklijk Wapen te gebruiken op haar briefpapier 

en publicaties. De Koninklijke filatelistische traditie werd voortgezet, en 

gedurende 70 jaar werd de Society geëerd door het beschermheerschap 

van Koningin Elizabeth.  Zij stond toe dat een selectie uit de Royal 

Collection jaarlijks op de openingsvergadering van de vereniging wordt 

tentoongesteld. Ter gelegenheid van zijn 150-jarig bestaan verhuisde de 

RPSL naar een nieuwe zetel die door de koningin werd bezocht. 

 

 

  



THEMA POSTVOERTUIGEN - ZWITSERLAND & EUROPA 2013 
 

Guido Lantheere 
 
Bij de Europa uitgifte gaven de Zwitsers twee zegels uit in het teken van “postvoertuigen”. Daarmee 
wilde de Post benadrukken dat het een naar de toekomst gerichte onderneming is en daarbij zijn rijke 
geschiedenis aan vernieuwing kunnen tonen. In 2013 was het precies 100 jaar geleden dat bij hen voor 
het eerst een elektrisch aangedreven voertuig in dienst werd genomen. 
 
Het motoriseren van het postvervoer begon er in 1904 met twee vrachtwagens die moesten zorgen 
voor de verzending van de poststukken voor de directie van het postarrondissement Zürich. De 
voertuigen waren uitgerust met benzinemotoren. Ongeveer 10 jaar later deden de eerste elektrische 
voertuigen hun intrede. 
 
In 1913 werd de postbedeling gedaan met wagens van de firma Tribelhorn. Het waren vierwielige 
elektrisch aangedreven voertuigen die instonden voor de bedeling van postcolli’s. Alleen in Zwitserland 
gebruikte men toen de naam “postauto”. Een jaar later werd reeds een proef gedaan met een 
driewielige elektrische postauto van dezelfde constructeur Tribelhorn. Pas in 1919 begon de levering 
van 30 stuks van dit type postauto voor de bedeling van de briefwisseling en het lichten van de 
brievenbussen (afb. 1). 
 

 
afb. 1 

 

Tot einde van de jaren twintig in vorige eeuw heeft de Post altijd de nadruk gelegd op elektriciteit voor 
de gemotoriseerde postbedeling 
 
Nadien moesten de wagens voor expresbestellingen de duimen leggen voor benzinemotoren die meer 
efficiënt waren. Dit wellicht vanwege een hogere haalbare snelheid en grotere reikwijdte (nvdr). Maar 
voor de gewone bedeling van briefwisseling bleven de elektrische auto’s in dienst tot 1950. 
 
Vanaf 1940 werd voor de pakjesdienst eveneens op elektriciteit gemikt. In het midden van de jaren 
vijftig reden er 200 dergelijke wagens rond. Midden de jaren zestig verminderde het aantal voertuigen 
opnieuw en de laatste wagen werd in 1984 uit dienst genomen. Elektriciteit bleef nog wat langer in 
gebruik voor het vervoer van aanhangwagens bij de distributie en overlading. 



Maar elektrische voertuigen werden niet alleen voor de postbedeling ingezet. Ook voor het overladen 
van post op spoorwegwagons werden elektrische tractors gebruikt. Vanaf 1924 kwamen voertuigen 
van de firma Elektrische Fahrzeuge AG. in dienst. Ook voor het slepen van postwagentjes bewezen ze 
hun nut, ze waren geluidsarm en de omvang van de batterijen vormde vanaf nu geen ernstig nadeel 
meer. 

 
afb. 2 

 

De elektrische auto’s waren in 2013 een vaste waarde sinds 100 jaar in de Zwitserse postexploitatie. 
Het was een toekomstgerichte technologische visie. Begin 2009 kocht de Post 250 elektrische scooters 
aan bij de firma Oxygen voor de postbedeling. Gelijktijdig werden driewielige scooters van de firma 
Kyburz getest (afb. 2). 
 
Wegens de goede resultaten werden de benzinescooters  regelmatig vervangen door twee- of 
driewielige rijtuigen. Sinds 2011 koopt de Post geen scooters meer met benzinemotoren. Tegen het 
einde van 2012 beschikten ze over ongeveer 4000 elektrische scooters; meer dan de helft van deze in 
dienst. 
 
Volgens de toenmalige vooruitzichten zou in 2016 de hele vloot scooters elektrisch rijden. De 
driewielers type DXP, ontworpen door de firma Kyburz in samenwerking met de Post en afgebeeld op 
de zegel, hebben een groot laadvermogen en vertonen een grote rijvaardigheid in de bergachtige 
streken. De DXP verlengde nog de Zwitserse traditie met in te zetten op de realisatie van elektrische 
vierwielige rijtuigen. In 2011 werd een project op lange termijn gestart en in 2011 werden reeds 10 
voertuigen aan de vloot toegevoegd. De Zwitsers voerden daarmee propaganda voor de inzet van hun 
postbedrijf op klimaatvriendelijke energie. Ter verduidelijking hierbij nog eens de vergrootte weergave 
van het oude en nieuwe type voertuig (afb. 3 en 4). 
 

 
afb. 3                                                                 afb. 4 



Het thema van de Europa zegels 2013 was voor de deelnemende landen gericht op het postverkeer. 
Zo gaf ons land ook een BL 205 uit met twee zegels  van elk “3 Europa”, namelijk 6,18 € per BL destijds. 
 
Het kon zeker niet kostelijker voor de filatelisten ? Want aan wie zouden ze anders deze zegels 
verkopen. Trouwens en wie van het grote publiek zou nood hebben aan een “3 Europa” voor een 
zending. In de kantoren van de steden en gemeenten moet je er niet naar vragen. Die weten meestal 
niet van een dergelijke uitgifte (afb. 5). 
 
De zegels stellen nieuwe voertuigen voor, een kleine en een grote bestelwagen uitgerust met diesel- 
en benzinemotoren. Van elektrische wagens weet ik niet of er bij bpost daarover iets gepland is en op 
welke termijn. We zien wel dat de elektrische fietsen grotendeels uit omloop zijn genomen en terug 
vervangen door de vroegere gewone fietsen. 
 

 
afb. 5 - © bpost 

 

Griekenland koos voor dit thema de fiets en de bestelwagen met een allegorische achtergrond. Het 
waren naar mijns inziens mooie ontwerpen die verwijzen naar de eigenlijke functie van een Post: het 
bezorgen van brieven en pakjes bij de bestemmelingen. Voor wat de eerste functie betreft vernamen 
we via de media dat er in ons land daarover nog al wat discussie in de maak is. We zien verder nieuws 
hieromtrent met argusogen aan. Maar goed, we hebben het over Griekenland. De zegels werden 
uitgegeven samenhangend op vellen en kunnen als een doorloper worden aanzien. Ze zijn eveneens 
verschenen in boekjes waarvan hierbij en voorbeeld (afb.6). 
 

 
afb. 6 



In 2013 was er in Israël de internationale postzegeltentoonstelling “Tel Aviv 2013”. Bij die gelegenheid 
gaf de Israëlische Post een blokje uit dat bij het thema postverkeer aansloot. De waarde van de zegels 
is aangegeven in “Nieuwe Israëlische Schekel”, afgekort “N”. Deze munteenheid is in voege sinds 1986, 
1 NIS staat voor 100 Arogot. De wijziging in waarde duidde op de hoge inflatie in het land (afb. 7). 
 
De zegel 5 N toont een bestelwagen, naar het model te zien nog wel van vorige eeuw, en een vliegtuig 
van EL Al op de achtergrond, wellicht voor het luchtpostverkeer. Deze van 3 N toont een oude posttrein 
met stoom locomotief en op de achtergrond het binnenzicht van een sorteerwagon. De laatste zegel 
van 2 N betreft een oude postkoets voor de stadspoort. 
 

 
afb. 7 

 

Bibliografie: 
La Loupe – magazine philatélique 2/2013, La Poste Suisse 
Afbeeldingen eigen verzameling 
 

Aanvulling door uw redacteur bij de afbeelding van het Zwitsers automobiel postkantoor op de kaft. 

                          
© verzameling Jan Lannoye 

 

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van rondrijdende 

postkantoren in Zwitserland werd in 1987 een bijzondere 

vlagstempel in gebruik genomen - 1937 – 1987 

Hetzelfde type autobus van SAURER werd ook gebruikt in 

Ceskoslovensko in 1938 – AUTOPOST 15.VIII.38 

Wil u meer weten over het bedrijf SAURER, raadpleeg 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Saurer  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Saurer


Uitslag Wisselbeker 2022 

Ter gelegenheid van de Zeelse Postzegelbeurs werd de uitslag van de competitie voor de 
Wisselbeker Oost-Phila bekend gemaakt.  De voorzitter van de jury, tevens de voorzitter van 
Oost-Phila, Mark Bottu mocht de winnaars bekend maken. 

Er waren 16 inzending van 4 clubs.  Deze werden oordeelkundig gequoteerd door Mark Bottu, 
Donald De Corte en het jurylid Guido Lefever afgevaardigd door de club die de tentoonstelling 
organiseerde, namelijk K.V.B.P. Afdeling Zele - "Zeelse Postzegelkring". 

Aan de hand van de behaalde punten op de verschillende beoordelingscriteria kwam 
onderstaande inzending als eerste uit de bus : 

 

Na terugkoppeling van de uitslag van de anonieme documenten aan de coördinator mochten 
wij Jan Lannoye tot winnaar uitroepen.  Hij kreeg zijn prijs uit de handen van de voorzitter : 

 

Proficiat Jan ! 



Maar het doel van de wisselbeker is om de club te bekronen die de beste drie inzendingen kon 
voorleggen.  En dat bleek een ex-æquo tussen de Koninklijke Gentse Postzegel- en Studiekring 
"S.R.G.T. Lucien Herlant" enerzijds en Koninklijke Postzegelclub Sint-Michielsgilde anderzijds.  
Dan maar even verder kijken en, rekening houdend met de vierde beste inzending van elk van 
de “ex-æquo clubs”, bleek dat S.R.G.T. het met één puntje verschil haalde.  Het was dan ook 
de club voorzitter Alain Pierret die voor de tweede opeenvolgende maal de wisselbeker naar 
huis mocht meenemen : 

 

Na de wisselbeker in 2018 en 2020 te hebben gewonnen is dit de derde keer in 5 jaar tijd dat 
S.R.G.T. de beker naar huis mag meenemen.  Dit maakt deze overwinning extra speciaal daar 
de club die,  volgens Artikel 6 van het “Reglement Wisselbeker Oost-Phila 2022”, de 
wisselbeker voor drie maal in 5 jaar tijd wint, die definitief in bezit mag houden.  Proficiat 
S.R.G.T. ! 

Graag deel ik nog de top 10 van de deelnemers : 

 

De top 3 van de clubs : 

 

Er waren ook 2 inzendingen van ”Renaix Philatélique Ronse”, maar dit is te weinig om mee te 
dingen voor de wisselbeker.  Deze inzendingen werden wel beoordeeld en opgenomen in het 
individueel klassement. 

Julien Van Damme 

 

Naam Club Totaal
Volgorde 

Individueel

Jan Lannoye S.R.G.T. 91 1

Wim Van Hecke Sint-Michielsgilde Mariakerke 85 2

Freddy Haegeman Postzegelclub Het Volk 84 3

Pierre De Braekeleir Postzegelclub Het Volk 83 4

Marie-Josée Gillis Sint-Michielsgilde Mariakerke 82 5

Robert Fack Sint-Michielsgilde Mariakerke 81 6

François Vandevijver S.R.G.T. 79 7

Alain Pierret S.R.G.T. 78 8

Walter Ronsse S.R.G.T. 78 8

Wilfried Eeckhout S.R.G.T. 77 10

Nicole Staelens Sint-Michielsgilde Mariakerke 77 10

2022 Club
Punten 

3

Punten 

4
Result 3 Result 4

S.R.G.T. 248 326 1 1

Sint-Michielsgilde Mariakerke 248 325 1 2

Postzegelclub Het Volk 243 316 3 3



OOST-PHILA 
 

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 
 

Zaterdag 1 oktober 2022 
 
 
Aanwezig : Mark Bottu, voorzitter – Sint-Gabrielsgilde en Themaphila, Lucien Van Hecke, erevoorzitter, Julien 
Van Damme – Phila-Club Oudenaarde, Jacques Dragonetti en Jacques Fourneau – Renaix Philatélique Ronse, 
Roger Coolen – Postzegelkring Dendria en Postzegelkring Schendelbeke, Alain Pierret – SRGT en FISTO, Rik De 
Baets – De Drie Sleutels Zwijnaarde, Marc Wulteputte – Lokerse Postzegelkring, Willy Vervaet – Philagent, Theo 
Van Damme en Maurice Devlamynck– Phila Zelzate, Robert Sillis – Hamse Filatelieclub, Willy Vandewiele - KVBP 
Het Bourgondisch Kruis Gent, Alexander Goeminne – Aerofil, Robert Fack – Sint-Michielsgilde, Luc Stassijns – Het 
Torenhof, Roland De Swaef – Postzeglkring Leda, Marc Van Der Haegen – Postzegelkring Ninove 
 
Verontschuldigd : Donald Decorte – Postzegelvereniging Land van Waas, Marcel Storm– Postzegelclub Het Volk, 
Rudy Neckebroeck – De Reuzen Wetteren, René Noterman – Fila Ronse, Jan Lanoye – KVBP Het Bourgondisch 
Kruis Gent, Bart Van Oppens - BFV Cosmos, J.P. Verbruggen – Postzegelclub Egmont Zottegem, Roger Van der 
Veken – Postzegelkring Sint-Gillis Dendermonde, Jean Marquebreuck – Fila Geraarsbergen, Jan Baeyens – 
Postzegelkring Welle, Eric Wauters – De Beverse Verzamelaars, Koenraad Bracke – Themafila Wetteren, Danny 
Van den Reeck – Filatelieclub Evergem, Georges Van Damme – Gentse Filatelistenbond 
 
 

1. Welkom 
 
Voorzitter Mark Bottu heet ons welkom in Sporthal Hekers in Zwijnaarde. 
 

2. Verslag vorige algemene vergadering – 18.06.2022 
 
Geen opmerkingen – het verslag is goedgekeurd. 
 

3. Financiën – stand van zaken 
 
Penningmeester Roland De Swaef deelt de huidige stand van de rekeningen mee. De financiële toestand is 
gezond. De hoogste kosten zijn de druk en de verzending van Oost-Phila Kontakt en de website. 
 
In Oost-Phila Kontakt verscheen alvast de oproep om het lidgeld 2023 te betalen; dat blijft 15 € per kring. 
 

4. Wedstrijd wisselbeker 2022 
 
Momenteel heeft slechts 1 kring haar deelname ingestuurd; Julien Van Damme doet een laatste oproep om de 
inzendingen aan hem te bezorgen. 
 
De jury is als volgt samengesteld: de voorzitter en de ondervoorzitter van Oost-Phila en een jurylid aangeduid 
door de kring die de inzendingen tentoonstelt. Mark Bottu zal de jury samenroepen. 
 
De tentoonstelling en de proclamatie hebben plaats tijdens de postzegelbeurs van de Zeelse Postzegelkring op 
20 november 2022. 
  

5. Ruildienst 
 
De ruildienst loopt normaal; momenteel geen problemen. De afrekening van de ruilboekjes is gebeurd. Een 600-
tal boekjes die (bijna) leeg waren, werden uit omloop genomen en een 1200-tal zijn nog in omloop. We doen 
een oproep om nieuwe boekjes in circulatie te brengen. 
 



Met vragen over de afrekening en over de werking van de ruildienst in ’t algemeen kan men terecht bij 
ruilmeester Maurice Devlamynck. 
 

6. Oost-Phila Kontakt 
 
Nr. 334 is verschenen in september. Rik De Baets meldt dat hij ons tijdschrift niet (meer) ontvangt – na te zien. 
 

7. Varia 
 

Alain Pierret geeft ons een interessante en gewaardeerde spreekbeurt over ‘Les vols de Gand 1913’, uit de 
pionierstijd van de lucht(post)vaart. 
 
 
Volgende algemene vergadering : zaterdag 10 december 2022 – 14 u 
 
 
Verslag : Marc Van Der Haegen, secretaris 
 
 

KLBP OOST-VLAANDEREN 
 

In de loop van 2022 vonden een aantal wijzigingen plaats in het nationaal en het provinciaal bestuur en bij de 

provinciale commissarissen. Voor de goede orde geven we hier een overzicht van de huidige mandaten voor 

onze provincie. 

Provinciaal bestuur 

Donald Decorte  voorzitter – bestuurder 

Bart Van Oppens  ondervoorzitter – provinciaal afgevaardigde 

Marc Van Der Haegen secretaris – bestuurder 

Roland De Swaef  penningmeester – bestuurder 

Mark Bottu  bestuurder 

Julien Van Damme bestuurder 

Rik Dessers  provinciaal afgevaardigde 

 

 

Provinciale commissarissen 

Mark Bottu  traditionele filatelie – maximafilie 

Koenraad Bracke  thematische filatelie 

Roland De Swaef  open filatelie 

Donald Decorte  postgeschiedenis – postwaardestukken – jeugdfilatelie 

Alexander Goeminne aerofilatelie 

Bart Van Oppens  astrofilatelie – prentbriefkaarten 

  



 
 

KLBP OOST-VLAANDEREN 
 

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 
 

Zaterdag 1 oktober 2022 
 
 
Aanwezig : Donald Decorte, voorzitter – Postzegelvereniging Land van Waas en Postzegelclub Het Volk, Mark 
Bottu, Sint-Gabrielsgilde en Themaphila, Julien Van Damme – Phila-Club Oudenaarde, Jacques Dragonetti en 
Jacques Fourneau – Renaix Philatélique Ronse, Roger Coolen – Postzegelkring Dendria en Postzegelkring 
Schendelbeke, Alain Pierret – SRGT en FISTO, Marc Wulteputte – Lokerse Postzegelkring, Theo Van Damme en 
Maurice Devlamynck – Phila Zelzate, Robert Sillis – Hamse Filatelieclub, Robert Fack – Sint-Michielsgilde, Luc 
Stassijns – Het Torenhof, Roland De Swaef – Postzegelkring Leda, Marc Van Der Haegen – Postzegelkring Ninove 
 
Verontschuldigd : Marcel Storm– Postzegelclub Het Volk, Rudy Neckebroeck – De Reuzen Wetteren, René 
Noterman – Fila Ronse, Bart Van Oppens - BFV Cosmos, J.P. Verbruggen – Postzegelclub Egmont Zottegem, Roger 
Van der Veken – Postzegelkring Sint-Gillis Dendermonde, Jean Marquebreuck – Fila Geraarsbergen, Jan Baeyens 
– Postzegelkring Welle, Eric Wauters – De Beverse Verzamelaars, Koenraad Bracke – Themafila Wetteren, Danny 
Van den Reeck – Filatelieclub Evergem, Georges Van Damme – Gentse Filatelistenbond 
 
 

1. Welkom 
 
Voorzitter Donald Decorte heet ons welkom in Sporthal Hekers in Zwijnaarde. 
 

2. Verslag vorige algemene vergadering – 18.06.2022 
 
Geen opmerkingen – het verslag is goedgekeurd. 
 

3. Financiën – stand van zaken 
 
Penningmeester Roland De Swaef deelt de huidige stand van de rekeningen mee. De financiële toestand is 
gezond. Aan KLBP nationaal werden de lidgelden 2022 doorgestort. 
 
De raad van bestuur van KLBP zal tijdens zijn vergadering op 15.11.2022 het bedrag van het lidgeld 2023 bepalen; 
onze penningmeester zal de traditionele brief voor het opvragen van het lidgeld opstellen en onze secretaris zal 
die via de post en met een overschrijvingsformulier in november versturen aan de aangesloten kringen. Bij 
voorkeur te betalen vóór 30.11.2022 en ten laatste (statutair) vóór 01.04.2023. 
 

4. Mededeling van het bestuur 
 
Na de statutaire algemene vergadering van KLBP Oost-Vlaanderen op 18.06.2021 hebben de aanwezige 
bestuursleden even overlegd over de verdeling van de functies binnen ons bestuur. Ze waren het er over eens 
dat we ‘t best opnieuw een ondervoorzitter aanstellen, aangezien voorzitter Donald Decorte nog een 
beroepsleven heeft met geregeld avond- en weekenddienst. Bart Van Oppens is bereid het ondervoorzitterschap 
op zich te nemen. Dit werd door de secretaris aan de bestuursleden meegedeeld via e-mail dd. 30.06.2022. 
Aangezien noch de statuten, noch het huishoudelijk reglement van KLBP vzw in de functie van provinciaal 
ondervoorzitter voorzien, is er ook geen voorgeschreven aanstellingsprocedure en volstaat een eenvoudige 
beslissing van het provinciaal bestuur. Gezien Bart Van Oppens de enige kandidaat was en er geen bezwaar is 
geuit, werd hij als ondervoorzitter aangesteld tijdens de bestuursvergadering op 08.09.2022. 
 
 



5. Mededelingen aan KLBP nationaal 
 

De secretaris informeerde het nationaal bestuur – i.c. de waarnemend voorzitter, de ondervoorzitter voor 
Vlaanderen en de secretaris-generaal - via e-mail dd 
16.05.2022 – de verkiezing van Donald Decorte tot provinciaal voorzitter 
30.06.2022 – de verkiezing van Donald Decorte en Bart Van Oppens tot provinciale commissarissen voor resp. 
postwaardestukken en prentbriefkaarten (dit werd echter niet geactualiseerd in de tabel die verscheen in 
Belgaphil van juli – nr. 67 blz. 23) 
30.06.2022 – de verkiezing van Mark Bottu tot kandidaat bestuurder KLBP vzw – herinnerd op 28.09.2022 
 

6. Mededelingen van KLBP nationaal 
 
Tijdens de algemene vergadering en raad van bestuur op 15.10.2022 zullen de nieuwe nationale voorzitter en 
ondervoorzitter voor Vlaanderen worden verkozen + de aanstelling van Mark Bottu als bestuurder. 
 
Op 22.10.2022 heeft in Thermae Palace ‘Via Ostende 2022’ plaats, de competitieve tentoonstelling West- en 
Oost-Vlaanderen met deelnemers en commissarissen uit onze provincie. KPO Oostende viert er haar eeuwfeest 
en studiekring WEFIS haar 50-jarig bestaan. 
 
De voorverkopen van 2023 zijn toegekend – wellicht krijgt onze provincie opnieuw een voorverkoop in 2024. 
02.12.2022 – Mechelen – bpost (zegeldrukkerij) – bwelcome day – voorstelling van de collectie 2023 
21.01.2023 – Waremme – Royal Philatelic Club de Hesbaye, Cercle Royal Philatélique de l’Ourthe 
18.03.2023 – Mechelen – Studiegroep Postzegels André Buzin 
10.06.2023 – Erpent – André Buzin Cercle Philatélique 
26.08.2023 – Kortrijk – De Leie Philatelic Club 
21.10.2023 – Brabant (nader te bepalen) - Unionphil 
 

7. Varia 
 

De Officiële Belgische Postzegelcatalogus 2023 (2 delen) is verschenen – te koop bij de handelaars, tijdens de 
beurzen en via het internet. 
 
 
Volgende algemene vergadering : zaterdag 10 december 2022 – 14 u 
 
 
Verslag : Marc Van Der Haegen, secretaris 
 

Provinciale verdienste 2022 

De kringen aangesloten bij de KLBP Oost-Vlaanderen worden verzocht hun kandidaten voor te dragen voor de 

medaille provinciale verdienste 2022, bij voorkeur via e-mail aan het provinciaal secretariaat 

(fil.oostvl@gmail.com) en tegen de algemene vergadering op 10 december 2022. Een voordracht dient vergezeld 

te zijn van het filatelistisch curriculum vitae van de kandidaat. De verkiezing van de laureaat zal plaats hebben 

tijdens de statutaire algemene vergadering op 11 februari 2023. 

Het volledig reglement is te raadplegen op de website van KLBP nationaal onder de rubriek “Verdienste”. 

 

 

 
( © Rik Dessers voor KLBP OVL )                    http://www.klbp-ovl.be/ 
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KLBP OOST-VLAANDEREN en OOST-PHILA 
 

U I T N O D I G I N G  
 

Zaterdag 10 december 2022 – 14 u 
 

Sporthal Hekers – Ter Linden 29 – 9052 Zwijnaarde 
 

Beste afgevaardigden en mandatarissen, 
 
Jullie zijn vriendelijk uitgenodigd tot de algemene vergaderingen van KLBP Oost-Vlaanderen en van Oost-Phila. 
 
Vriendelijke groet, 
 
Donald Decorte       Mark Bottu 
Voorzitter KLBP Oost-Vlaanderen     Voorzitter Oost-Phila 
 
 

A G E N D A 
 

Algemene vergadering KLBP Oost-Vlaanderen 
 
1. Welkom – aanwezigheidslijst - verontschuldigingen 
2. Verslag vorige algemene vergadering – zie website KLBP OVL of Oost-Phila Kontakt 
3. Financiën – stand van zaken  
4. Mededelingen van KLBP nationaal 
5. Regionale competitieve tentoonstelling met voorverkoop in 2024 
6. Huldiging van de jubilerende kringen 
7. Provinciale verdienste 2022 
8. Kalender vergaderingen in 2023 
9. Varia 

 

Algemene vergadering Oost-Phila 
 

1. Welkom – aanwezigheidslijst - verontschuldigingen 
2. Verslag vorige algemene vergadering – zie website O-Ph. of Oost-Phila Kontakt 
3. Financiën – stand van zaken 
4. Wedstrijd wisselbeker 2022 – uitslag 
5. Wedstrijd wisselbeker 2023 – onderwerp en reglement 
6. Ruildienst – stand van zaken 
7. Oost-Phila Kontakt – volgend nummer 
8. Kalender vergaderingen in 2023 
9. Varia 

Voordracht door Willy Vande Wiele 
De postgeschiedenis van Deinze tot 1914 

 

 

Volgende bestuursvergaderingen : donderdag 12 januari 2023 – 19.30 u 
 

Volgende algemene vergaderingen : zaterdag 11 februari 2023 – 14 u 
 

Oproep door Oost-Phila voor het aanmaken van nieuwe kwaliteitsvolle ruilboekjes met vraagprijzen 
conform de huidige prijsevoluties.                                           Info en inleveren bij Maurice Devlamynck. 

  



 

 
 
 
 
 

 


