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In Memoriam Roger Coolen 

 

Roger COOLEN 

Leuven -16 december 1931 ----- Erembodegem - 28 november 2022 

 

Als afgevaardigde van Postzegelkring Dendria werd Roger 

Coolen lid van de Algemene Vergadering van Oost-Phila. 

Als algemeen ruilmeester werd hij zeer snel lid van het 

bestuur van Oost-Phila. De ruildienst werd al van bij de start 

van Oost-Phila in het leven geroepen door Denis De Zitter. Na 

het overlijden van Denis werd de dienst, gedurende 40 jaar 

ter harte genomen door Roger tot februari 2014.  

Vanaf september 1985 werd Roger ook archivaris en 

bibliothecaris van Oost-Phila. 

Reeds in 1982 kreeg Roger de door de K.L.B.P. toegekende 

medaille van Provinciale Verdienste voor Oost-Vlaanderen. 

Ook na 2015 bleef Roger als ereruilmeester en erebestuurslid 

van Oost-Phila regelmatig de bestuursvergaderingen en de 

algemene vergaderingen bijwonen. 

 

Hij was nog aanwezig op de bestuursvergadering van 10 november 2022. Alhoewel zijn mooie leeftijd kon niemand 

vermoeden dat hij goede twee weken later plotseling thuis zou overlijden. 

Wij behouden de beste herinneringen aan deze minzame man. 

We wensen zijn familie en zijn levenspartner veel sterkte. 

Dr. Mark Bottu, voorzitter en het bestuur van Oost-Phila. 

  



Bestuursverkiezing Oost-Phila 

Tijdens de statutaire algemene vergadering op zaterdag 11 februari 2023 gaat de driejaarlijkse verkiezing van het 

bestuur van Oost-Phila door. 

De uittredende bestuursleden zijn herkiesbaar. 

Nieuwe kandidaturen dienen door de voorzitters van de aangesloten kringen schiftelijk kenbaar gemaakt te worden 

aan de voorzitter van Oost-Phila ( info@markbottu.be ) vóór zaterdag 3 februari 2023. 

Cfr. art. 5 en art. 7 van de statuten, te raadplegen op de website van Oost-Phila, http://www.oost-phila.be 

 

 
 

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 april 2023. Misschien kan u mij ook uw tijdschrift toesturen ?   Denk er eens aan !  

Met dank,                             Jan Lannoye   –   jan.lannoye@telenet.be 

 

‘S.N.E.T.A. – De voorloper van SABENA’       door Filip Van der Haegen 
 

 
  

Een korte inleiding door uw redacteur: 

Commandant Georges Nélis, chef van de technische diensten van 

de militaire luchtvaart tijdens de Eerste Wereldoorlog, 

publiceerde op 15 januari 1919 zijn toekomstplannen voor de 

Belgische luchtvaart: ‘L’Expansion belge par l’Aviation’. 

Hij lag ook aan de basis van de oprichting van S.N.E.T.A.: 

‘Syndicat National pour l’Etude des Transports Aériens’ 

In november 1919 werd dan de maatschappij ‘SNETA’ gesticht 

waardoor vluchten met passagiers konden uitgevoerd worden. 

Het wordt dus zeer interessant en ik laat verder het woord aan 

onze gastspreker, de nationale voorzitter van de KLBP, op onze 

algemene vergadering van 11 februari 2023. 

Bronnen:  

Ing. R.A. Arnken – Luchtvaartkennis voor iedereen 

Uitgeversmaatschappij Standaard-Boekhandel N.V. - 1946 

Armand van Ishoven – De geschiedenis van de Nederlandse en 

Belgische Luchtvaart 

Christoph Columbus Verlags A.G. -  1982 

mailto:info@markbottu.be
http://www.oost-phila.be/
mailto:jan.lannoye@telenet.be


Ten geleide 

Mark Bottu, voorzitter Oost-Phila 

Beste Lezers, 

Wanneer dit eerste nummer van 2023 bij jullie in de bus valt zijn de feestdagen achter de rug en lonkt 

het nieuwe jaar. Ook de filatelistische activiteiten hervatten. Laten we hopen dat de coronaperikelen 

definitief achter ons liggen en dat we een normaal werkjaar tegemoet gaan. 

De laatste twee maanden van 2022 waren op filatelistisch gebied interessant. Op 20 oktober ging de 

laatste regionale tentoonstelling (Oost- & West-Vlaanderen) van dit jaar door in Oostende.  Ze werd 

ingericht door de Koninklijke Postzegelkring Oostende (KPO)  die zijn 100ste verjaardag vierde – en 

daarmee een van de oudste nog bestaande  kringen is – en de 50-jarige WEFIS (West-Vlaamse 

Filatelistische Studiekring).  Deze zeer geslaagde samenwerking  toonde zowel competitief als in het 

herdenkingssalon een aantal mooie verzamelingen en mocht zich verheugen in een groot aantal 

bezoekers. 

Enkele dagen later vertrok uw voorzitter als commissaris voor de Belgische Academie met een aantal 

verzamelingen naar Ulm, waar de tentoonstelling ‘Postgeschichte Live’ doorging. De Belgische 

Academie was hier dit jaar de eregast en een aantal deelnemers kregen mooie bekroningen.  

De verzameling ‘Oceanletters’ van KLBP-ondervoorzitter Luc Selis en de verzameling  ‘Courrier de 

Namur - Août-septembre 1914’ van de andere KLBP-ondervoorzitter Willy Monfils werden bekroond 

met een Gouden Posthoorn en Francis Kinard (nationaal commissaris open filatelie) kreeg  een Zilveren 

Posthoorn voor ‘L'Italie Française (1792 - 1815)’.  Daarnaast kregen nog een vijftal andere ABA-leden 

een eervolle vermelding. 

Een maand later ging het richting Monaco. Naast de 100 stukken van de Club de Monte-Carlo waren 

er twee hooggespecialiseerde tentoonstellingen te zien: de ene over India, de andere over ‘The Postal 

History of Napoleon's Grande Armée’. Over elk van hen is een mooi boek gepubliceerd. Patrick Maselis 

neemt na ongeveer 15 jaar afscheid als voorziter van de Club de Monaco en zal opgevolgd worden 

door Olivier D. Stocker, CEO van Spink Auctions London. 

Ondertussen werden op 15 oktober  Filip Van der Haegen  tot voorzitter en Luc Selis tot  

ondervoorzitter van de KLBP  verkozen en uw voorzitter tot bestuurder en werd op 25 november het 

uitgifteprogramma van bpost aan de clubvoorzitters gepresenteerd. Op de algemene vergadering van 

11 februari mogen wij de nieuwe KLBP-voorzitter Filip Van der Haegen als eregast en gastspreker 

begroeten. Het onderwerp van zijn voordracht is ‘SNETA, de voorloper van SABENA’. 

Naast de steeds weerkomende administratieve en informatieve mededelingen en verslagen brengt Jan 

Lannoye jullie in dit nummer een bijdrage over de eerst frankeermachine nr. 101 in het Groot 

Hertogdom Luxemburg vóór en tijdens Wereldoorlog II en laat Roland De Swaef zijn licht schijnen over 

onze 50-jarige Majesteit Mathilde d’Udekem d’Acoz. 

Op de vorige Algemene Vergadering bestond er praktisch eensgezindheid over dat wij de Algemene 

Vergaderingen van KLBP-Oost-Vlaanderen / Oost-Phila konden reduceren tot drie per jaar. Deze zullen 

dit jaar doorgaan op 11 februari, 3 juni en 18 november. 

Aan allen een  voorspoedig en gelukkig 2023 

  



Mathilde d’Udekem d’Acoz.                                                   door Roland De Swaef 

Het gehucht Udekem behoorde in de 14de eeuw tot Korbeek-Lo. De tak van de familie Udekem die er 

woonde had geen opvolging en stierf uit. De erfopvolging van het adellijk geslacht Udekem gebeurde 

via Huizingen, via de voorvaderen van Prinses Mathilde. De directe voorvaderen van het geslacht 

Udekem bekleedden in de stad Brugge bestuursfuncties tot in de Tweede Kamer onder het Verenigd 

Koninkrijk en in het Belgisch Parlement. 

De familie Van Udekem was reeds vroeg aanwezig in het Leuvense. Door de Franse Revolutie verloren 

de adellijke families hun privileges, maar werden later hersteld onder het bestuur van koning Willem 

I der Nederlanden. Jacques François Joseph d’Udekem (1758-1829) die Heer van Acoz was en in 

Leuven het “Huis den Arent” bewoonde, werd in 1816 tot Baron in het Ridderschap van Henegouwen 

benoemd. Zijn zoon, Baron Gérard François Xavier d’Udekem (1785-1866) woonde te Leuven in het 

“hotel d’Udekem d’Acoz”.   

Diens zoon Albert (1828-1900) 

verwierf in 1886, nadat hij het 

kasteel d’Acoz van de hand had 

gedaan, het recht om de 

benaming d’Acoz aan de 

familienaam toe te voegen. Dit 

Henegouwse kasteel Acoz was in 

handen van de familie d’Udekem 

sinds 1759, toen Catherine 

d’Udekem het erfde van haar 

neef. 

 

Brief van Lede 25 . 6  1861 naar Leuven, naar Baron Albert d’Udekem d’Acoz. 

Tarief 20 cent voor een brief tot 10gr. Buiten de zone van 30km. 

De zoon van Albert d’Udekem d’Acoz, Maximilien (1861-1921) en diens zoon Charles (1885-1968), de 

grootvader van Prinses Mathilde, heette dus voluit d’Udekem d’Acoz. Deze laatste trouwde in 1920 

met Suzanne de Smet (1896-1923). 

Na haar overlijden hertrouwde Charles in 1933 met Suzanne van Outryve d’Ydewalle (1898-1983). 

Het echtpaar kreeg drie zonen: Henri (1933-2021), Raoul (1935) en Patrick (1936-2008). 

Op 4 december 1999 trouwde de dochter van  Patrick d’Udekem d’Acoz, Mathilde d’Udekem d’Acoz, 

met Prins Filip, Hertog van Brabant en werd hierdoor Prinses van België. Vanwege dit huwelijk heeft 

Koning Albert II aan de familie d’Udekem d’Acoz de erfelijke titel van Graaf verleend. 

Henri, graaf d’Udekem d’Acoz, werd geboren op 27 november 1933 in Proven. Was ex-burgemeester 

van Poperingen. Was vanaf 2000 lid van de Commissie tot het beheer van het Koninklijk Gesticht van 

Mesen. Sinds februari 1966 mocht hij de adellijke titel Baron voeren. Het kasteel van Mesen te Lede, 

was tot 1969 een school met internaat van het Koninklijk Gesticht van Mesen. 

 

Raoul, graaf d’Udekem d’Acoz, werd geboren op 21 april 1935 in Ukkel. In 2000 nam hij deel aan de 

gemeenteverkiezingen in Herne en werd 4de schepen. Princes  Mathilde was zijn petekind. 

 



Op 5 maart 2013 brachten Prins Filip en 

Prinses Mathilde  een bezoek aan de 

provincie Vlaams Brabant. Na een 

werkvergadering op het gemeentehuis 

van Herne met verantwoordelijken   

van de “Woonwinkel Pajottenland”, 

organisatie rond het woonbeleid in de 

streek, vertrokken ze richting Gooik 

naar het Educatief Centrum 

“Paddenbroek”. Het bezoek werd 

afgesloten met een receptie in het 

gemeenschapscentrum “De Cam” in 

Gooik, waar Filip en Mathilde ook de 

inwoners ontmoetten.  Wij hadden het 

voorrecht voorgesteld te worden aan 

het Prinsenpaar. Vooraf hadden wij 

reeds kennis gemaakt met Graaf Raoul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 



Patrick, graaf d’Udekem d’Acoz, werd geboren te Ukkel op 28 april 1936,  en bracht zijn jeugd door 

in Proven. Hij was oud-burgemeester van Villers-la-Bonne-Eau (Provincie Luxemburg). Nadien was hij 

Gemeenteraadslid van Bastenaken en  Provincieraadslid van de Provincie Luxemburg. 

 

Op 1 september 1971 huwde hij met de Poolse gravin Anne Komorowski (°Polen – 1946). Zij werkte 

als verpleegster in een Brussels ziekenhuis. Het echtpaar kreeg vijf kinderen: 

-Mathilde, Kroonprinses van België, op 4 december 1999 gehuwd met Filip, Hertog van Brabant. 

-Marie-Alix (1974-1997), jonkvrouw d’Udekem d’Acoz, verongelukte bij een auto-ongeval. 

-Elisabeth (1977), gravin d’Udekem d’Acoz, doopmeter van Prins Emmanuel. 

-Hélène (1979), gravin d’Udekem d’Acoz, doopmeter van Princes Elisabeth. 

-Charles-Henri (1985), graaf d’Udekem d’Acoz, dooppeter van Prins Gabriël. 

Het echtpaar woont in het Kasteel van Losange in Villers-la-Bonne-Eau, nabij Bastenaken. 
 

 
Op deze uitgifte staat links van het verloofde koppel, Koning Albert II met Gravin Anne Komorowski, moeder van Mathilde. 

Aan de rechterzijde staat naast Koningin Paola de vader van Mathilde, Graaf Patrick d’Udekem d’Acoz. 

 

Jonkvrouw Mathilde Marie Christine Ghislaine, werd geboren te Ukkel op 20 januari 1973. Zij is de 

oudste dochter van Graaf en Gravin Patrick d’Udekem d’Acoz. Mathilde groeide op in het Waalse 

dorpje Villers-la Bonne-Eau nabij Bastenaken. 

 

Prinses Mathilde liep lagere school te Bastenaken en voltooide  

haar humaniora in  het “Institut de la Vierge Fidèle” te Brussel. 

Zij vatte nadien de studies van logopediste aan in het “Institut 

Libre Marie HAPS” te Brussel, waar ze in 1994 met grote 

onderscheiding haar diploma behaalde. 

Tussen 1995 en 1999 oefende zij het beroep van logopediste uit 

in haar eigen kabinet in Brussel en werkte eveneens deeltijds in 

een school voor lager onderwijs. 

Daarnaast ondernam zij aan de “Université Catholique de 

Louvain” studies in de psychologie en behaalde met 

onderscheiding het diploma van licentiaat in de psychologie.  
 



Op 10 september 1999 werd Mathilde officieel voorgesteld als verloofde van kroonprins Filip. Dit 

vond plaats in de tuin van het Kasteel van Laken. Daarna volgde een kennismaking met de bevolking 

via een hele reeks Blijde Intredes, waarbij Filip en Mathilde de Belgische provincies bezochten. 

Het hof maakte later bekend dat het prinselijk huwelijk nog in het zelfde jaar zou plaatsvinden. 

Op 4 december 1999 trad Mathilde in het huwelijk met Filip van België. Hierdoor droeg zij de titels 

van hertogin van Brabant en prinses van België. 

Het burgerlijk huwelijk werd in het stadhuis van Brussel gesloten door burgemeester Ridder François 

de Donnea. Het kerkelijk huwelijk werd door kardinaal Godfried Danneels, aartsbisschop van 

Mechelen-Brussel, ingezegend in de Kathedraal St-Michiel en St-Goedele in Brussel. 

 
Op 7 mei 2001 kwam het nieuws van de zwangerschap.  Op  25 oktober, om 21u58, werd Prinses 

Elisabeth geboren. Het kindje werd Elisabeth gedoopt, naar de legendarische koningin, grootmoeder 

van Koning Albert II. Op  20 augustus 2003 wordt Prins Gabriël geboren, op 4 oktober 2005 Prins 

Emmanuel en nog een dochtertje Prinses Eléonore op 16 april 2008. 
 

 

Foto met Prins Filip, Prinses Mathilde samen met de tweejarige Elisabeth na de geboorte van Prins Gabriel. 

 



De Prinses is zeer begaan met het lot van 

kwetsbare mensen, maar in het bijzonder 

kinderen. In december 2000 werd een “Fonds 

Prinses Mathilde” opgericht, dat aandacht 

besteedt aan de problemen van de zwakkeren 

in de maatschappij. Het Fonds ondersteunt in 

België jaarlijks tientallen initiatieven, waarin 

kwetsbare kinderen en jongeren centraal 

staan. Het gaat om concrete en 

resultaatsgerichte projecten die worden 

uitgevoerd door jongeren. 

 

Koningin Mathilde staat Zijne Majesteit Koning 

Filip bij in zijn taken als staatshoofd: ze brengt 

tal van bezoeken aan instellingen en 

organisaties, heeft contacten met de bevolking 

en is aanwezig op plechtigheden in binnen- en 

buitenland. 
 

Sinds  begin 2010 waren er geruchten over een 

mogelijke troonswisseling. De volledig 

vrijwillige abdicatie van een Koning der Belgen 

was nog nooit voorgekomen in de geschiedenis 

van de Belgische monarchie.  
 

Enkel Koning Leopold III diende in 1951 te abdiceren, naar aanleiding van de Koningskwestie. In april 2013 

deelde Koning Albert II voor het eerst zijn intentie om af te treden mee, aan premier Elio di Rupo. Op woensdag 

3 juli 2013 om 18 uur maakte Koning Albert II via een op de Belgische televisie en radio rechtstreeks 

uitgezonden toespraak bekend, dat hij op 21 juli dat jaar zou aftreden ten gunste van zijn zoon kroonprins Filip 

van België. Dit wegens zijn hoge leeftijd en zijn gezondheid welke hem parten speelden. 

21 juli 2013 is een unieke dag 

in de Belgische geschiedenis. 

Koning Albert II doet na 

twintig jaar koningschap 

afstand van de troon en zijn 

oudste zoon kroonprins Filip 

legt de eed af als 7de Koning 

der Belgen. 
 

Foto - Door het Koninklijk Paleis te 

Brussel. Hunne Majesteiten de 

Koning en de Koningin, Koning 

Albert II en Koningin Paola na de 

troonswisseling. 

Oktober 2013. 
 

Bron: Wikipedia, Prinsessen van Laken, Monarchie België. 

 

 



De eerste brieffrankeermachine van ‘LUXEMBOURG’ vóór Wereldoorlog II 
 

door Jan Lannoye 

De instructie n°39 van het Luxemburgse bestuur voor Post en Telegrafie met datum 20 maart 1926 gaf 

aanwijzingen voor het in dienst nemen van brieffrankeermachines. In het bijzonder de vorm van de 

frankeerkroon die een achthoekige vorm moest hebben met afmetingen 33 x 24mm. In de praktijk 

werden deze instructies door de erkende fabrikanten – leveranciers niet letterlijk gevolgd. 

De eerste machine was van de fabrikant Hasler uit Bern, 

Zwitserland, type D 106 met 8 vaste waarden. 

 

Er werden maar 7 machines van dit type in gebruik genomen, 

genummerd van 101 tot 107. 

 

De achthoekige frankeerkroon ‘LUXEMBOURG’ benaderde de 

voorgeschreven afmetingen met 32 tot 33mm lengte en 23 tot 

24mm hoogte. 

 

Aangetekende brief van Luxembourg naar Paris op 6.1.27, handstempel kantoor ‘LUXEMBOURG VILLE’. 

Blauwe firmastempel ‘Recommandée’, firmastempel in zwart kader GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

- ‘R’ -  ‘N°’ niet ingevuld en vervangen door aantekenstrook van het loket: ‘R’ Luxembourg-Ville N°237. 

 
© verzameling Jan Lannoye  



De eerste brieffrankeermachine van ‘LUXEMBURG’ tijdens Wereldoorlog II 
 
Tijdens de bezetting van het Groothertogdom Luxemburg door de Duitsers werden ook de posterijen 
omgevormd. Er kwamen eerst postzegels met opdruk, daarna Duitse. Ook de brieffrankeermachines 
ontsnapten niet. Een voorlopig design van een frankeerkroon ‘LUXEMBURG’ werd voorzien als proef 
op de eerste machine nr. 101. Dit design werd verder niet toegepast en is dus uniek. 
Deze machine van de fabrikant Hasler type D 106 had zes vaste frankeerwaarden naar keuze: 
1 – 3 – 8 – 10 – 12 & 25 Reichs Pfenningen, dit is dus de hoogste en minst gebruikte waarde ! 
Bemerk ook de Duitse datumstempel ‘LUXEMBURG’ – a van 30.6.42 – 23 uur. 
 

 
© verzameling Jan Lannoye 

 
 

Deze brief van de Banque Générale du 

Luxembourg werd op 30 juni 1942 naar 

Saint-Clément in Frankrijk verzonden. 

De brief werd geopend door de Duitse 

censuur, twee censuurnummers in kader. 

Nummers 15 & 451. 

Kleefstrook met rode handstempel. 

Zwarte rolstempel ‘Geöffnet’ 

OberCommando der Wehrmacht 2. 

Originele naam en adres van de bank 

verborgen met blauwe rolstempel ! 

‘GENERAL-BANK LUXEMBURG’ 



De vergelijking ‘LUXEMBOURG’ --- ‘LUXEMBURG’ 

 

 
© verzameling Jan Lannoye – verkleind 75% 
 

Brief van Luxembourg naar Gent op 21.9.27 – Originele frankeerkroon ‘LUXEMBOURG’ - 101 
 

 
© Delcampe – verkleind 75% 
 

Brief van Luxemburg naar Wiltz op 17.2.41 – Duitse frankeerkroon ‘LUXEMBURG’ – 101 
 

Bronnen: eigen verzameling – IPMSC – FSPL-Machines à affranchir autorisées au Luxembourg,2002 - Delcampe . 

  

 

 



REGLEMENT WISSELBEKER OOST-PHILA 2023 
Art.  1. : De wisselbeker wordt jaarlijks toegekend. 

Art.  2. : De wisselbeker is verbonden aan een prijskamp. 

Art.  3. : Het onderwerp van de prijskamp is gekozen door het Oost-Phila-bestuur op de 
bestuursvergadering op 10 november 2022 en medegedeeld op de algemene vergadering 
van Oost-Phila op 10 december 2022. 

Art.  4. : De postzegelkringen, in regel met hun bijdrage bij Oost-Phila, kunnen deelnemen aan 
deze prijskamp. 

Art.  5. : De wisselbeker wordt toegekend aan de vereniging die met de drie best geplaatste 
 deelnemers het meeste punten haalt.  Bij een ex-æquo tellen voor de gelijk geklasseerde 
verenigingen de punten van de vier best geplaatste deelnemers, enz....  Zo er dan bij een 
vereniging te weinig deelnemers zijn dan wordt die vereniging niet (verder) geklasseerd 
en blijft onderaan de klassering binnen de laatste ex-æquo-groep. 

Art.  6. : De vereniging welke in een tijdspanne van vijf jaar driemaal de wisselbeker wint, wordt 
definitief houder van deze wisselbeker. 

Art.  7. : Slechts één persoonlijke deelname is toegelaten en de juryleden zullen niet aan de 
wedstrijd deelnemen. 

Art.  8. : De jury zal voor elke wisselbeker bestaan uit twee door het Oost-Phila bestuur 
 aangeduide juryleden en een persoon aan te duiden door de club die de manifestatie 
organiseert waar de inzendingen ten toon gesteld worden. 

Art.  9. : Als secretaris van de jury zal de filatelistische coördinator van Oost-Phila fungeren en hij 
zal op voorhand de foutieve stukken van jureren weerhouden. 

Art.  10. : De prijskamp voor het jaar 2023. 

10.1. Algemeen 

10. 1. 1. De inzending moet op een ter beschikking gesteld formulier worden 
ingediend door de club van de inzender. 

10. 1. 2. Met het oog op de jurering wordt slechts één poststuk in optimale 
staat gevraagd en worden maximaal vijf inzendingen per kring 
aanvaard. 

10. 1. 3. De deelnemer zal het poststuk met twee kristalstroken, op volle 
breedte van het poststuk, op het formulier bevestigen  
(niet-conforme inzendingen zullen uitgesloten worden !). 

10. 1. 4. Op de rugzijde van het formulier wordt enkel een code vermeld met 
potlood aangebracht ; op een bijkomend blad wordt deze code met de 
naam van de deelnemer en deze van de vereniging vermeld. 

10. 1. 5. Aan elke inzending zal een fotokopie ervan toegevoegd worden, met 
vermelding van de code van het formulier. 



10.2. Onderwerp. 

10. 2. 1. De gevraagde postzegel is één zegel met beeltenis van H.M. Koningin 
Astrid (OBP nummer 2183 – “Herdenking van de 50ste verjaardag van 
het overlijden van Koningin Astrid 
(1905-1935)”). 

10. 2. 2. De enkelvoudige frankering moet een correct 
port zijn (geen bijkomende frankering met een 
postzegel of op andere wijze !). 

10. 2. 3. De postzegel moet afgestempeld zijn met een 
ronde handdatum-stempel of een mechanische 
datumstempel van een Belgisch postkantoor 
(geen bijzondere datumstempel !). 

10. 2. 4. Het poststuk mag maximaal 14 cm hoog en 23,5 cm breed zijn. 

10. 2. 5. De inzendingen moeten in het bezit zijn (of overgemaakt per 
postzending met datumstempel) uiterlijk op 03 juni 2023 van 
Julien Van Damme, Jezuïetenplein 8 bus 5 te 9700 Oudenaarde. 

10. 2. 6. De bekendmaking van de volledige uitslag, de uitreiking van de 
wisselbeker en de prijs aan de eerst geklasseerde deelnemer zullen 
plaats hebben op een later te bepalen tijdstip en plaats. 

10. 2. 7. De inzendingen zullen terugbezorgd worden aan de afgevaardigde van 
de kring tijdens de eerstvolgende algemene ledenvergadering van 
Oost-Phila na de prijsuitreiking. 

10.3. Beoordeling 

10. 3. 1. Poststuk : staat en frisheid  ..................................... 20 ptn 

10. 3. 2.  Afstempeling : 

centrage  ............................................... 20 ptn 
stand   .................................................... 20 ptn 
leesbaarheid  ......................................... 20 ptn 
zuiverheid  ............................................. 20 ptn 
 ______ 
Totaal  :................................................ 100 ptn 

10.4. Rangschikking 

10. 4. 1. Een individuele rangschikking wordt opgemaakt op basis van de 
behaalde punten bij de beoordeling. 

10. 4. 2. Voor de wisselbeker wordt rekening gehouden met de plaats van de 
deelnemers van de club (som van de punten van de 3 beste leden, de 
4 beste leden… (zie Art.  5. :)). 

Julien Van Damme voor het bestuur van Oost-Phila. 

 

© bpost 



OOST-PHILA 
 

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 
 

Zaterdag 10 december 2022 
 
 
Aanwezig : Mark Bottu, voorzitter – Sint-Gabrielsgilde, Themaphila en FISTO, Lucien Van Hecke, erevoorzitter, 
Julien Van Damme – Phila-Club Oudenaarde, Alain Pierret – SRGT Lucien Herlant, Vincent Bracke – Philagent, 
Maurice Devlamynck – Phila Zelzate, Willy Vandewiele en Jan Lannoye - Het Bourgondisch Kruis Gent, Robert 
Fack – Sint-Michielsgilde, Luc Stassijns – Het Torenhof Buggenhout, Marcel Storm – Postzegelcub Het Volk, Rudy 
Neckebroeck – De Reuzen Wetteren, Jean-Pierre Verbruggen - Postzegelclub Egmont Zottegem, René Noterman 
– Philatélique Renaix Ronse, Robert Sillis – Hamse Filatelieclub, Roger Van der Veken – Postzegelkring Sint-Gillis 
Dendermonde, Roland De Swaef – Postzegelkring Leda, Marc Van Der Haegen – Postzegelkring Ninove 
 
 
Verontschuldigd : Donald Decorte – Postzegelvereniging Land van Waas, Jean Marquebreuck – Fila Geraards-
bergen, Eric Wauters – De Beverse Verzamelaars, Koenraad Bracke – Themafila Wetteren, Danny Van den 
Reeck – Filatelieclub Evergem, Jacques Dragonetti en Jacques Fourneau – Renaix Philatélique Ronse, Marc 
Wulteputte – Lokerse Postzegelkring, Theo Van Damme – Fila Zelzate, Georges Van Damme – Gentse Filatelis-
tenbond 
 
 

1. Welkom 
 
Voorzitter Mark Bottu heet ons welkom in Sporthal Hekers in Zwijnaarde. 
 
Willy Vande Wiele geeft ons een interessante en gewaardeerde spreekbeurt over de postgeschiedenis van 
Deinze tot 1914. 
 
De vergadering neemt een minuut stilte in acht naar aanleiding van het overlijden van Roger Coolen, 
afgevaardigde van Postzegelkring Dendria en Postzegelkring Schendelbeke en gewezen ruilmeester en 
bibliothecaris en erebestuurslid van Oost-Phila, die vrij onverwacht is overleden op 28.11.2022. Donald Decorte 
en Roland De Swaef woonden het afscheid bij en zijn in memoriam wordt gepubliceerd in Oost-Phila Kontakt en 
op onze website. 
 

2. Verslag vorige algemene vergadering – 01.10.2022 
 
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 
solvabel. In Oost-Phila Kontakt verscheen een tweede oproep om het lidgeld 2023 te betalen; dat blijft 15 € per 
kring. Roland dringt aan op spoedige betaling, gezien de bijdrage los staat van het aantal leden. 
 

4. Wedstrijd wisselbeker 2022 
 
De tentoonstelling en de proclamatie hadden plaats tijdens de postzegelbeurs van de Zeelse Postzegelkring op 
20 november 2022. SRGT wint voor de derde maal in vijf jaar de wisselbeker en mag hem dus, conform het 
reglement, definitief houden. Een nieuwe beker zal worden aangekocht. Individuele winnaar is Jan Lannoye. De 
volledige uitslag werd gepubliceerd in Oost-Phila Kontakt nr. 335. Er werd ook een prijs overhandigd voor de 

tweede en derde, Wim Van Hecke en Freddy Haegeman. 
 
 



5. Wedstrijd wisselbeker 2023 
 

Voorgesteld onderwerp is de herdenkingszegel koningin Astrid uit 1985 (OBP nr. 2183). Julien Van Damme stelt 
het reglement op in overleg met Lucien Van Hecke. Welke kring wil de expo van de inzendingen en de 
prijsuitreiking op zich nemen naar aanleiding van een tentoonstelling, beurs of ruildag? Ze wachten daarop om 
het reglement te publiceren. 
 

6. Ruildienst 
 
De clubs van Welle en Zele haken af bij de ruildienst bij gebrek aan lokale ruilmeester, een probleem dat zich 
steeds vaker voordoet. Een 800-tal boekjes zullen zo uit omloop worden genomen.  
 
De vraag wordt gesteld of we de uitwisseling van ruilboekjes kunnen uitbreiden naar andere provincies, wat het 
ruilverkeer een nieuwe boost zou geven. Dat vergt wel heel wat extra werk en enige overkoepelende organisatie 
en het is niet evident om telkens vrijwilligers te vinden die deze verantwoordelijkheid willen nemen. Het voorstel 
is evenwel het overwegen waard. 
 

7. Kalender vergaderingen 2023 
 
Om diverse redenen (beperkt aantal aanwezigen, stijging van de gemiddelde leeftijd, afstanden met dure 
brandstof, …) heeft het bestuur overwogen om het aantal vaste vergaderingen voortaan te beperken tot drie 
bestuurs- en drie algemene vergaderingen per jaar. Dit idee wordt hier voorgelegd aan de algemene vergadering 
en uit de talrijke reacties blijkt een grote consensus om dit voorstel bij te treden. Het bestuur zal tijdens zijn 
vergadering op 12.01.2023 de kalender voor 2023 vastleggen. 
 
Het stramien van de algemene vergadering blijft in principe hetzelfde: eerst KLBP Oost-Vlaanderen, vervolgens 
een spreekbeurt en dan Oost-Phila, al kunnen die om praktische reden wel worden gewisseld. 
 
Artikels 11 en 15 van de statuten zullen worden aangepast, weliswaar met behoud van de mogelijkheid tot het 
vergaderen naargelang de noodwendigheden of op schriftelijke vraag zoals in de statuten is voorzien. 
 

8. Oost-Phila Kontakt 
 
Een vervolg op het artikel over airgraph is voorzien en andere bijdragen zijn uiteraard steeds welkom. Deadline 
voor nr. 336 is 31.01.2023.  
 
Voortaan zal ons tijdschrift drie maal per jaar verschijnen, conform het aantal vaste algemene vergaderingen. 
Jan Lannoye heeft dat gecheckt bij bpost en daar blijkt geen bezwaar te zijn wat de reguliere verzending betreft. 
Jan regelt, als verantwoordelijke uitgever, de aanpassing van het contract. 
 

9. Varia 
 

Lucien Van Hecke licht de nieuwe tarieven van bpost toe, die ingaan op 01.01.2023. 
 
Jean-Pierre Verbruggen geeft nadere uitleg over een nieuw fenomeen: de crypto-postzegels – heeft bpost ook 
plannen in die zin (na te vragen)? Een interessant onderwerp voor een bijdrage in Oost-Phila Kontakt.  
 
 
Volgende algemene vergadering : zaterdag 11 februari 2023 
 
Verslag : Marc Van Der Haegen, secretaris 
 

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

 
  



 
 

KLBP OOST-VLAANDEREN 
 

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 
 

Zaterdag 10 december 2022 
 
Aanwezig : Mark Bottu – Sint-Gabrielsgilde, Themaphila en FISTO, Julien Van Damme – Phila-Club Oudenaarde, 
Alain Pierret – SRGT Lucien Herlant, Maurice Devlamynck – Phila Zelzate, Robert Fack – Sint-Michielsgilde, Luc 
Stassijns – Het Torenhof Buggenhout, Marcel Storm – Postzegelcub Het Volk, Rudy Neckebroeck – De Reuzen 
Wetteren, Jean-Pierre Verbruggen - Postzegelclub Egmont Zottegem, René Noterman – Philatélique Renaix 
Ronse, Robert Sillis – Hamse Filatelieclub, Roger Van der Veken – Postzegelkring Sint-Gillis Dendermonde, Roland 
De Swaef – Postzegelkring Leda, Marc Van Der Haegen – Postzegelkring Ninove 
 
Verontschuldigd : Donald Decorte, voorzitter, Jean Marquebreuck – Fila Geraardsbergen, Eric Wauters – De 
Beverse Verzamelaars, Koenraad Bracke – Themafila Wetteren, Danny Van den Reeck – Filatelieclub Evergem, 
Jacques Dragonetti en Jacques Fourneau – Renaix Philatélique Ronse, Marc Wulteputte – Lokerse Postzegelkring, 
Theo Van Damme – Fila Zelzate, Georges Van Damme – Gentse Filatelistenbond 
 
 

1. Welkom 
 
Secretaris Marc Van Der Haegen, die het voorzitterschap waarneemt,  heet u welkom in Sporthal Hekers.  
 
De vergadering neemt een minuut stilte in acht naar aanleiding van het overlijden van Roger Coolen, 
afgevaardigde van Postzegelkring Dendria en Postzegelkring Schendelbeke, die vrij onverwacht is overleden op 
28.11.2022. Donald Decorte en Roland De Swaef woonden zijn afscheid bij.  
 

2. Verslag vorige algemene vergadering – 01.10.2022 
 
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 
solvabel. De uitnodiging om het lidgeld 2023 te betalen (2 € per lid) werd via de post begin november verstuurd. 
Roland dringt aan op spoedige betaling en het doorsturen van de ledenlijsten aan Eddy Van Vaeck en Rudy Devos 
van KLBP nationaal en met hemzelf in copie. 
 

4. Mededelingen van KLBP nationaal 
 
Filip Van der Haegen is verkozen tot nationaal voorzitter, Luc Selis tot ondervoorzitter voor Vlaanderen. Mark 
Bottu werd aangesteld als bestuurder. Er wordt een bibliothecaris gezocht. 
 
De nationale tentoonstelling Antverpia kende, ondanks de mindere opkomst, een financieel gunstig resultaat, 
wel met zeer hoge verzekeringskosten voor de champions class – het reglement zal in dat verband worden 
herzien. Voor de jurering is het onontbeerlijk dat de commissarissen de juiste evaluatieformulieren krijgen, dat 
is niet altijd het geval. Het is bijzonder nuttig dat elk vlak wordt gefotografeerd om discussies nadien te 
voorkomen. 
 
De regionale tentoonstelling in Oostende was een succes, zowel qua inzendingen als bezoekers. De kaders 
stonden wel wat te dicht bij elkaar. 
 



5. Regionale competitieve tentoonstelling met voorverkoop in 2024 
 

De regionale competitieve tentoonstelling voor Oost- en West-Vlaanderen 2024 zal worden toegewezen aan 
onze provincie. We dienen ons alvast te beraden over de organisatie. Misschien een kring die een jubileum viert, 
of een samenwerking van verscheidene clubs uit dezelfde regio? 
 

6. Huldiging van de jubilerende kringen 
 
Met felicitaties en onder applaus worden de oorkonden voor hun 50-jarig bestaan overhandigd aan de 
vertegenwoordigers van Postzegelclub Egmont Zottegem en Postzegelkring Het Torenhof Buggenhout. De 
oorkonde van Phila Wachtebeke wordt opgestuurd. 
 

7. Kalender vergaderingen 2023 
 
Om diverse redenen (beperkt aantal aanwezigen, stijging van de gemiddelde leeftijd, afstanden met dure 
brandstof, …) heeft het bestuur overwogen om het aantal vaste vergaderingen voortaan te beperken tot drie 
bestuurs- en drie algemene vergaderingen per jaar. Dit idee wordt hier voorgelegd aan de algemene vergadering 
en uit de talrijke reacties blijkt een grote consensus om dit voorstel bij te treden. Het bestuur zal tijdens zijn 
vergadering op 12.01.2023 de kalender voor 2023 vastleggen. 
 

8. Provinciale verdienste 2022 
 
De kringen aangesloten bij de KLBP Oost-Vlaanderen worden verzocht hun kandidaten voor te dragen voor de 
medaille provinciale verdienste 2022 aan het provinciaal secretariaat. De oproep werd aan de kringen verstuurd 
via e-mail dd. 30.11.2022 en gepubliceerd in Oost-Phila Kontakt nr. 335. 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 11.02.2023. Het volledig reglement is te raadplegen op de website van 
KLBP nationaal onder de rubriek “Verdienste”.  
 
 
Volgende algemene vergadering : zaterdag 11 februari 2023 
 
Verslag : Marc Van Der Haegen, secretaris 
 
 

Mededelingen 

Actualiseren van de websites 

Het is belangrijk dat de informatiezoeker de correcte en actuele gegevens vindt op onze websites.  

Aan de verantwoordelijken van de Oost-Vlaamse kringen wordt gevraagd de gegevens van hun kringen 

na te kijken op de websites van KLBP nationaal, KLBP Oost-Vlaanderen en Oost-Phila en de wijzigingen 

en aanvullingen van hun gegevens door te geven via het provinciaal secretariat: 

( fil.oostvl@gmail.com ) 

www.klbp.be  -  www.klbp-ovl.be  -  www.oost-phila.be 

 

 
( © 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 11 februari 2023 – 14 u 
 

Sporthal Hekers – Ter Linden 29 – 9052 Zwijnaarde 
 

Beste afgevaardigde / mandataris, 
 
Je wordt 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 
 

Statutaire algemene vergadering KLBP Oost-Vlaanderen 
 
1. Welkom – aanwezigheidslijst - verontschuldigingen 
2. Verslag vorige algemene vergadering – 10.12.2022 – zie website of Oost-Phila Kontakt 
3. Jaarverslag 2022 
4. Financieel verslag 2022 
5. Verslag van de toezichthouders op de rekeningen 
6. Kwijtingen en herbenoemingen 
7. Mededelingen van KLBP nationaal 
8. Provinciale verdienste 2022 
9. Regionale competitieve tentoonstellingen 2025 en 2027 
10. Varia 

 

Statutaire algemene vergadering Oost-Phila 
 

1. Welkom – aanwezigheidslijst - verontschuldigingen 
2. Verslag vorige algemene vergadering – 10.12.2022 – zie website of Oost-Phila Kontakt 
3. Jaarverslag 2022 
4. Financieel verslag 2022 
5. Verslag van de toezichthouders op de rekeningen 
6. Kwijtingen en herbenoemingen 
7. Wijziging artikels 5, 11 en 15 van de statuten 
8. Bestuursverkiezing 
9. Wedstrijd wisselbeker 2023 
10. Ruildienst 
11. Oost-Phila Kontakt 
12. Varia 

Voordracht door Filip Van der Haegen 
SNETA – de voorloper van SABENA 

 

K A L E N D E R  2023 
 

Volgende bestuursvergaderingen : donderdagen 27 april en 14 september 
Volgende algemene vergaderingen : zaterdagen 3 juni en 18 november 
  



 

           
 
 

OOST-PHILA ZORGT VOOR DE PUBLICATIE VAN UW MANIFESTATIES 

 
 

              
 


