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Beste vrienden, 

Het jaar is weer teneinde, dit jaar is nog begonnen met een covid maand maar in februari 

zijn we dan toch van start gegaan. De jaarvergadering was ook voor Firmin het einde van 

zijn 32 jarig voorziterschap. Nogmaals moeten we Firmin hiervoor bedanken , als 

erevoorziter staat hij ons nog met raad en daad bij. Met het ontslag van Firmin is ook het 

bestuur herschikt, ondergetekende werd voorziter, Luc Van Roy werd ondervoorziter, Luc 
Brys bleef penningmeester en Nicole werd horecaverantwoordelijke. U ziet, er is zeker nog 

plaats in het bestuur voor uitbreiding en gegadigden kunnen zich steeds melden voor een 

bestuursfunc�e. Ons gezellig samenzijn met etentje ging door in Den Draaiboom en ik denk 

dat iedereen voldaan huiswaarts keerde. In november en december hadden we onze 

jaarlijkse quiz en de jaarlijkse ruilbeurs met tentoonstelling en de grote eindejaarsverkoop. 
Langs hier kan ik alle medewerkers van beide evenementen bedanken voor hun grote inzet. 

Nu hebben we eerst de jaarvergadering met aansluitend worstenbrood, programma voor 

de jaarvergadering vind u terug verder in dit maandblad. Januari is ook de start van de 

clubprijskamp en ik hoop op een goede deelname van deze prijskamp. Januari is ook de start 

van het samengaan van de Koninklijke Lierse Postzegelkring, met de studiekring en Arpo.  Ze 

zijn dan samen Arpo. De kalender voor 2023 voorziet nog de quiz voor november en de 

ruilbeurs in december. Daartussen komt ook nog het gezellig samenzijn, andere ac�viteiten 

zijn steeds mogelijk en zullen dan meegedeeld worden. 
We proberen dit jaar ook elke bijeenkomst een veiling te organiseren, behalve in november 
daar er met de na�onale ruilbeurs een grote veiling zal zijn. 

Het bestuur wenst alle leden en hun familie een gelukkig en voorspoedig 2023. 
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Filatelistisch blad, 2-maandelijkse uitgave door : 

ARPO—JARPO Lier 
Secretariaat : VAN ROY Luc, Lvanroy@gmail.com 

  Kerkstraat 72, 2940 Hoevenen 
         0496 / 26 41 19 

Lokaal :           Feestzaal “D’Open Poort” 
  Berlaarsesteenweg 17, 2500 Lier 

Website :       www.arpo-jarpo-lier.be 
         arpojarpolier@gmail.com 

Aangesloten bij : 
- SFP De Koerier
- KLBP nr. 183
- Lierse Cultuurraad

BESTUUR ARPO-JARPO Lier : 

Voorzitter, ruilmeester, archief 
BEUKELEIRS Pierre, pierre.beukeleirs@telenet.be 
Voetbalstraat 9, 2500 Lier 0474 / 52 56 20 

Secretaris, webmaster, materialen, veiling, nieuwigheden 
VAN ROY Luc,  Lvanroy@gmail.com 
Kerkstraat 72, 2940 Hoevenen 0496 / 26 41 19 

Penningmeester 
BRYS Luc brys.willems@telenet.be 
Blokstraat 82 B3, 2500 Lier 03 / 480 36 90 

Feestelijkheden 
WILLEMS Nicole brys.willems@telenet.be 
Blokstraat 82 B3, 2500 Lier 03 / 480 36 90  

Erevoorzitter, Public Relations 
THYS Firmin  firmin.thys@telenet.be 
Bosstraat 38, 2500 Lier 0468 / 28 92 39 

BIJEENKOMSTEN ARPO LIER : 
Deze gaan door in : 
Zaal “D’OPEN POORT” 
Berlaarsesteenweg 17, 2500 Lier 

Zaterdag 14 januari 2023 vanaf 14 uur, Algemene 
Jaarvergadering + worstenbrood 

Zaterdag 11 februari 2023 vanaf 14 uur 

Zaterdag 11 maart 2023 vanaf 14 uur 

Zaterdag 8 april 2023 vanaf 14 uur 

Zaterdag 13 mei 2023 vanaf 14 uur 

BIJEENKOMSTEN jeugdleden 
JARPO LIER : 

Al onze bijeenkomsten gaan door samen met de 
bijeenkomsten van ARPO 

Zaal “D’Open Poort” 

Berlaarsesteenweg 17, 2500 Lier 

Er is materiaal en uitleg voor onze jeugdleden. 
Breng je verzameling mee, dan kunnen we ze samen 

bekijken. 

LIDGELDEN 2023 

* JARPO : tot en met 18 jaar gratis
* ARPO : lidgeld : € 10,00

Rekeningnummer : Arpo-Jarpo Lier : 
BE11 9791 3217 6548 
BIC : ARSPBE22 

De lidgelden kunnen vanaf september betaald 
worden, ze moeten betaald zijn ten laatste januari 

2023 

Bezoek regelmatig onze bijeenkomsten. Kennis vergaren is geld besparen. 

Nieuwighedendienst, haal tijdig uw zegels af. 

Maak eens nieuwe ruilboekjes, vraag inlichtingen aan onze ruilmeester. 

Alle verzamelobjecten welkom !!!! 



Nr. Land **/*/O cote Inzet Bod
1 België 1257B ** 18,00 3,50 0,00
2 België 25 briefkaarten Buzin vogels ** 1,00 0,00

3 België 44 verschillende briefkaarten Albert II 
(veel thema) ** 3,00 0,00

4 België 30 verschillende briefkaarten Alver II ** 2,50 0,00
5 België zilveren reproductie van zegel nr 689A 5,00 0,00
6 België nrs 411/18 ** 25,00 2,00 0,00
7 België nrs 438/45 ** 30,00 2,00 0,00
8 België nrs 466/70 ** 23,00 2,00 0,00
9 België nrs 488/95 ** 70,00 6,00 0,00
10 België nrs 519/26 ** 65,00 6,00 0,00
11 België nrs 674/89 ** 27,00 2,00 0,00
12 België nrs 743/47 ** 19,00 2,00 0,00
13 België nrs 751/55 ** 62,50 6,00 0,00
14 België nrs 756/60 ** 32,00 3,00 0,00
15 België nrs 767/72 ** 67,50 2,00 0,00
16 België nrs 785/86 ** 75,00 7,00 0,00
17 België nrs 787/91 ** 56,00 5,00 0,00
18 België nr 810A ** 55,00 5,00 0,00
19 België nrs 814/22 ** 72,00 7,00 0,00
20 België nrs 827/31 ** 90,00 8,00 0,00
21 België nrs 900/07 ** 84,00 8,00 0,00
22 Belg, Congo 329/36 ** 90,00 15,00 0,00
23 Nederland 1774 (6x) ** 10,80 2,15 0,00
24 Grt-Britt c1150a ** 40,00 6,00 0,00
25 Roemenië 170 verschillende zegels 0 1,50 0,00
26 Spanje 400 verschillende zegels 0 3,00 0,00
27 Frankrijk Postzegelboekje 1011 C22 seire 11-56 ** 110,00 15,00 0,00
28 USA nr 41 als postwaardestuk 0 5,00 0,00
29 België NA 43 (2022) ** 5,00 0,00
30 België Vel mystamp Van Boeckel ** 15,00 0,00
31 België meerdere FDC's 2,00 0,00
32 Berlijn Davo album tss 1957 en 1990 ** 10,00 0,00
33 Bund album met blokken van 4 ** > 4000 10,00 0,00

VEILING JANUARI 2023

lot 9

4
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Arpo – Jarpo Lier mei - juni 2022 

Ondergetekende aanvaardt de verkoopsvoorwaarden en gelast Arpo-Jarpo-Lier voor hem aan te kopen onder 
de beste voorwaarden, de loten vermeld op dit order, rekening houdende met de hieronder aangeduide 

maximumprijzen. 

Naam : Voornaam : 

Adres : nr.: bus: 

Postcode : Plaats : 

Tel.: E-mail :

 Kavels worden opgehaald

 Kavels verzenden

Datum : Handtekening : 

Lot Nr Omschrijving Bod Lot nr Omschrijving Bod 

 

   

      

      

      

     

Algemene verkoopsvoorwaarden 

De verkoop geschiedt contant met 5% verhoging, alle kosten inbegrepen. De loten zijn ter beschikking 

van de koper tegen contante betaling op het einde van de veiling. Er wordt geen garantie gegeven 

voor de zegels op albumbladen of “restanten”. Deze zegels worden verkocht in de staat waarin ze zich 

bevinden. De catalogusprijs wordt benaderd opgegeven. 

Schriftelijke biedingen worden uitgevoerd, en aangetekend op aanvraag verzonden op kosten van de 

koper, na betaling op rekening nr.: BE11 9791 3217 6548  van Arpo -Jarpo Lier. Alle orders worden 

uitgevoerd in euro. 

Er worden geen klachten aanvaard  na betaling van de loten. Samengestelde loten worden verkocht in 

de staat zoals ze worden aangeboden. Biedingen worden vastgesteld als volgt : 

Vanaf/tot        Verhoging 

€ 1,00 tot €10,00   € 0,50 

€ 11,00 tot € 20,00 € 1,00 

€ 20,00 tot € 50,00 € 2,00 

€ 50,00 tot € 100,00 € 5,00 

€ 200,00 tot € 500,00 € 10,00 

€500,00 tot  €1000,0 €50,00 

 De biedingen kunnen per  Email: lvanroy@gmail.com   arpojarpolier@gmail.com  

per adres : van Roy Luc  Kerkstraat 72    2940 Hoevenen  : gsm: 0496 26 41 19

Biedingslijst veiling januari

mailto:lvanroy@gmail.com
mailto:arpojarpolier@gmail.com
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DAGORDE 

ALGEMENE JAARVERGADERING 
ZATERDAG 14 januari 2023 om 14 uur

In feestzaal “D’ Open Poort” 

Berlaarsesteenweg 17    2500   LIER 

WELKOMSTWOORD VAN DE VOORZITTER 

SECRETARIAATSVERSLAG EN RUILDIENST 

FINANCIEEL VERSLAG & LIDGELDEN 2022
BESTUURSVERKIEZING 

(Zijn uittredend en herkiesbaar ) 

De functies worden door het bestuur verkozen 

ALLERLEI 

GRATIS WORSTENBROOD of APPELBOLLEN om 15.30 uur 

De algemene vergadering is de belangrijkste vergadering van het jaar en elk lid zou aanwezig moeten zijn. 

Kandidaten voor  de bestuursverkiezing kunnen hun kandidatuur bevestigen door dit formulier in te 

vullen.. Wij doen een oproep, aan onze jongere leden, om zich kandidaat te stellen.   

Naam:       Voornaam:  Lidnr.: 

Adres: 

Postcode: Plaats: 

Telefoon: E-mailadres:

Stelt zich kandidaat voor een bestuursfunctie 

Datum: Handtekening: 

Schriftelijk te bezorgen vóór 06-01-2023 of op de bijeenkomsten, per adres: Pierre Beukeleirs, 
Voetbalstraat 9, 2500 Lier of mail naar pierre.beukeleirs@telenet.be  of arpojarpolier@gmail.com

Wij voorzien zoals elk jaar gratis worstenbrood of appelbollen voor onze leden

en hun partner om 15.30 uur. Inschrijven verplicht, zie inschrijvingsformulier 

verder in dit blad. Niet ingeschreven geen worstenbrood of appelbollen wel 

welkom op de vergadering. 

Vergeet uw lidgeld niet te betalen voor 31-01-2023

Arpo – Jarpo Lier januari - februari 2023



Nr. Land **/*/O cote Inzet Bod
1 België dienst nrs 47/56B ** 50,00 4,00 0,00
2 België spoor nrs 400/03 ** 35,00 3,00 0,00
3 België spoor nrs 428/431 (facial 320 B ** 15,00 3,00 0,00
4 België spoor nrs 432 (facial 1000 Bfr) ** 50,00 10,00 0,00
5 België spoor nrs 433/54 (facial 1595 B ** 105,00 14,00 0,00
6 België nrs 84/91 0 35,00 3,00 0,00
7 België nrs 488/95 0 23,50 2,00 0,00
8 België nrs 892/97 0 53,00 5,00 0,00
9 België nrs 998/1005 0 22,00 2,00 0,00
10 België nrs 1069A/1070 0 34,50 2,00 0,00
11 België taks nrs 3/11 0 25,00 2,00 0,00
12 België # blokken 0 2,00 0,00
13 België restant ruilboekje 0 2,00 0,00
14 België restant ruilboekje 0 2,00 0,00
15 België restant ruilboekje 0 2,00 0,00
16 Belgisch Congo # zegels afgestempeld in Belgi 0 2,00 0,00
17 België 42 verschillende FDC's ATM 0 5,00 0,00
18 België schoondoes met blasters 0 1,00 0,00
19 varia metalen doos met hawidstroken 1,00 0,00
20 varia doosje na te zien 0 1,00 0,00
21 België BK 2/9 0 3,00 0,50 0,00
22 België BK 10/14 ** 12,50 2,50 0,00
23 België BK 10/14 (stempel Rubens) 0 12,50 2,50 0,00
24 België Bk 15/27 ** 6,50 1,00 0,00
25 België BK 15/27 0 6,50 1,00 0,00

VEILING FEBRUARI 2023

7

uit lot 23
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Arpo – Jarpo Lier mei - juni 2022 

Ondergetekende aanvaardt de verkoopsvoorwaarden en gelast Arpo-Jarpo-Lier voor hem aan te kopen onder 
de beste voorwaarden, de loten vermeld op dit order, rekening houdende met de hieronder aangeduide 

maximumprijzen. 

Naam : Voornaam : 

Adres : nr.: bus: 

Postcode : Plaats : 

Tel.: E-mail :

 Kavels worden opgehaald

 Kavels verzenden

Datum : Handtekening : 

Lot Nr Omschrijving Bod Lot nr Omschrijving Bod 

 

   

      

      

      

     

Algemene verkoopsvoorwaarden 

De verkoop geschiedt contant met 5% verhoging, alle kosten inbegrepen. De loten zijn ter beschikking 

van de koper tegen contante betaling op het einde van de veiling. Er wordt geen garantie gegeven 

voor de zegels op albumbladen of “restanten”. Deze zegels worden verkocht in de staat waarin ze zich 

bevinden. De catalogusprijs wordt benaderd opgegeven. 

Schriftelijke biedingen worden uitgevoerd, en aangetekend op aanvraag verzonden op kosten van de 

koper, na betaling op rekening nr.: BE11 9791 3217 6548  van Arpo -Jarpo Lier. Alle orders worden 

uitgevoerd in euro. 

Er worden geen klachten aanvaard  na betaling van de loten. Samengestelde loten worden verkocht in 

de staat zoals ze worden aangeboden. Biedingen worden vastgesteld als volgt : 

Vanaf/tot        Verhoging 

€ 1,00 tot €10,00   € 0,50 

€ 11,00 tot € 20,00 € 1,00 

€ 20,00 tot € 50,00 € 2,00 

€ 50,00 tot € 100,00 € 5,00 

€ 200,00 tot € 500,00 € 10,00 

€500,00 tot  €1000,0 €50,00 

De biedingen kunnen per  Email: Lvanroy@gmail.com   arpojarpolier@gmail.com

per adres : van Roy Luc  Kerkstraat 72    2940 Hoevenen  : gsm: 0496 26 41 19

Biedingslijst veiling februari

mailto:lvanroy@gmail.com
mailto:arpojarpolier@gmail.com
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Arpo-Jarpo november - december 2022 

GRATIS 

WORSTENBROOD 
OF 

APPELBOLLEN 

Tijdens de algemene jaarvergadering op zaterdag 14 januari 2023
Om  15.30 uur 

In D’Open Poort 
Berlaarsesteenweg 18   2500 Lier 

INSCHRIJVEN VOOR 04 JANUARI 2023 
U kan gebruik maken van onderstaand inschrijvingsformulier. Afgeven op onze 
bijeenkomsten of  bezorgen bij onze voorzitter : Pierre Beukeleirs, Voetbalstr 9, 2500 Lier. 
Men kan telefonisch inschrijven op zijn nummer: 0474 52 56 20 

: pierre.beukeleirs@telenet.be of arpojarpolier@gmail.com
: brys.willems@telenet.be of op het nummer 03 480 36 90

Naam:…………………………………………………………………………   Lidnr.:……… 

Wenst deel te nemen aan het worstenbrood of appelbollen op zaterdag 14 januari 2023 

Met : ………..  personen. 

Worstenbrood:………. 

Appelbollen:   …… …. 

Handtekening: 

mailto:arpojarpolier@gmail.com


Pas in juli 1920 - twee maanden na de start van de wedstrijden, die tot september duurden - 

verhuisde het organisatiecomité naar Antwerpen. Er was nauwelijks ruimte en de commissie 

moest improviseren. Het verhuisde naar kamers in het Olympisch Stadion en in de Bunge 

Bank. Blijkbaar waren tijd en geld te schaars om enveloppen met een nieuw adres te laten 

bedrukken. Het adres in Brussel bleef behouden. Maar er werd een extra poststempel 

gebruikt, dat verwijst naar het stadion in Antwerpen, inclusief het telefoonnummer, als 

correspondentieadres. Er is maar weinig post met deze postzegel bewaard gebleven. 

Lokale brief van het organiserend comité uit Antwerpen met de Olympische speciale 

afstempeling van 26 augustus 1920 aan Josef Rössler-Orovsky, de chef de mission van het 

Tsjechoslowaakse team. De chef de mission op de Olympische Spelen werd in 1920 

geïntroduceerd. 

Zegel van San Marino uit 1959 met het portret van graaf Henri de Baillet-

Latour en zijn handtekening. De Belg volgde Coubertin op als IOC-voorzitter 

in 1925 en bekleedde deze functie tot aan zijn dood in 1942. Hij was sinds 

1903 lid van het IOC. 

10

Van het slagveld tot de Olympische Arena van Antwerpen (2) 
Van : Rüdiger Fritz 
Vertaling : Luc Van Roy



De spelen van de VII Olympiade sleepten een lange periode van bijna vijf maanden aan, 

onderbroken door enkele pauzes. Ze begonnen met een wintersportweek van 20 t/m 30 april. 

Daarna volgden zeil- en schietwedstrijden in juni en juli. Daarna ging het na de officiële 

openingsceremonie op 14 augustus verder met een stadion- en spelweek. De finish was 

gereserveerd voor ruiterwedstrijden van 6 tot 12 september. De officiële opening door koning 

Albert I vond plaats op 14 augustus 1920. 

 Het officiële affiche beperkte de data van de spelen 

tot de maanden augustus en september 1920. Het 

embleem is ontworpen door de Belgische 

kunstenaar Walter van der Ven (1884-1923). Er 

wordt nauwelijks vermeld dat het idee voor het 

logo van Martha van Kuyck (1884-1923) kwam. U 

kunt de met elkaar verweven vlaggen zien van 

landen die deelnemen aan de Olympische Spelen. 

Rechtsboven het wapen van de stad Antwerpen. Op 

de voorgrond is een discuswerper afgebeeld, die de 

verbinding tussen de spelen van de oudheid en de 

moderniteit symboliseert. Op de achtergrond zijn 

stadsgezichten van Antwerpen. Het werd in 1920 

gedrukt door de J.E. Gossens in Brussel. De posters 

zijn gemaakt in 17 talen. Er werden 90.000 posters 

van 84x60 centimeter en 40.000 posters van 20x30 

centimeter geproduceerd. Gelijkaardige vignetten 

verschenen ook. 

De vlag en de eed verrijken de Olympische rituelen. 

Antwerpen markeerde in meerdere opzichten een nieuw begin. Voor de eerste keer op de 

Olympische Spelen wapperde de vlag met de vijf met elkaar verweven ringen in het 29.500 

zitplaatsen tellende Stade Olympique. Een andere nieuwigheid was de Olympische eed. 

Beiden gingen terug naar Coubertin, die vele jaren besteedde aan het verfraaien van de 

Olympische Spelen. 

Hij was nog op zoek naar een gedenkwaardig handelsmerk nadat het motto van de Olympische 

Spelen al vroeg was gevonden: het gezegde "citius - altius - fortius" ("sneller - hoger - sterker") 

voor het eerst gebruikt door Peter Didon, een vriend van Coubertin. De IOC-voorzitter wilde 

niet in zijn eentje beslissen over een symbool en maakte gebruik van een commissie 

bestaande uit IOC-leden. Er kwam niets uit dat de Fransman beviel. Aangezien hij een resultaat 

wilde presenteren op het Olympisch congres van 1914 in zijn geboortestad Parijs, had hij geen 

andere keuze dan zelf een handje toe te steken. Het resultaat is als weinig emblemen ter 

Het embleem van de spelen domineerde de voorpagina 

van het officiële programma op groot formaat. 



wereld bekend: de vijf ringen. Coubertin beschreef wat hij met het logo bedoelde: "De vijf 

ringen, blauw, geel, zwart, groen, rood, vertegenwoordigen de vijf continenten van de aarde, 

opgeroepen tot vruchtbare concurrentie in de Olympische geest. Verder zijn de zes kleuren 

(inclusief de witte achtergrond) zonder uitzondering de nationale kleuren van de landen: geel 

en blauw voor Zweden, blauw en wit voor Griekenland, de driekleuren van Frankrijk, Engeland, 

Amerika, Duitsland, België, Italië en Hongarije, geel en rood voor Spanje, gerelateerd aan de 

creaties voor Brazilië of Australië, Japan en China. Echt een internationaal embleem. 

Handgeschilderd ontwerp voor een postzegel uit 

1994 van Mali ter herdenking van de 100ste 

verjaardag van het IOC, ter ere van Coubertin als 

de uitvinder van de Olympische ringen. De Franse 

kunstenaar Paul Puvilland, geboren in 1972, 

maakte de tekening. 

De bron van het idee was ook de financier - zoals in veel andere gevallen als het ging om het 

versterken van de Olympische beweging. Dit zou in de latere jaren van zijn leven aanzienlijk 

bijdragen aan de armoede van Coubertin. In het filiaal van het Parijse warenhuis "Bon Marché" 

in de Rue du Bac bestelde hij 500 Olympische vlaggen en betaalde deze uit eigen zak. Aan de 

vooravond van het Olympisch congres wappert de vlag in Parijs op 14 juni 1914, precies zoals 

de Lord of the Rings zich had voorgesteld. 

Magische aantrekkingskracht van de vijf ringen 

De kenmerkende vlag werd een object van verlangen voordat het aan zijn triomftocht rond de 

wereld begon. Coubertin gaf toe aan de aandringen van zijn IOC-collega Angelos Ch. Bolonaki 

om een vlag te tonen op de Pan-Egyptische Spelen, enkele dagen voor het Olympische congres 

van 1914 in Alexandrië. De Griek, die in Alexandrië woont, richtte in 1910 een Egyptisch 

Olympisch Comité op en het Noord-Afrikaanse land werd in hetzelfde jaar benoemd tot lid 

van het IOC. In 1932 veranderde hij weer van het Egyptische staatsburgerschap in het Griekse 

staatsburgerschap en bleef hij lid van het Internationaal Olympisch Comité tot aan zijn dood 

in 1963. Dit bracht hem tot een record van 53 jaar lidmaatschap. 



Om wat voor reden dan ook, de geleende Olympische vlag keerde niet terug zoals bedoeld. 

Pas in 1960, drie jaar voor zijn dood, bracht Bolokani, geboren in 1877, het exemplaar dat hij 

sinds 1914 bewaakte terug naar het Olympisch Museum in Lausanne. 

Het Olympisch uur voor de vlag met de vijf ringen sloeg in 1920 in Antwerpen. Het was een 

gedenkwaardig moment toen ze vanaf een hoge paal fladderde tijdens de openingsceremonie 

in het stadion. Toen het Zweedse team binnenkwam, is ook een Olympische vlag te zien aan 

de rand van het stadion links van de toren op deze prentbriefkaart die door de atletiekatleten 

van het team naar huis is gestuurd. 

Een ander geval bewees dat de vlag een onweerstaanbare aantrekkingskracht had. Er moest 

driekwart eeuw verstrijken voordat alles aan het licht kwam. De Amerikaan Haig "Harry" 

Prieste, de protagonist van het evenement, had de bronzen medaille gewonnen in de 

tumblingcompetitie als waterspringer in Antwerpen. Geen kind van droefheid, hij sloot een 

weddenschap af met een teamgenoot, klom op een vlaggenmast van vijf meter hoog achter 

zijn wereldkampioenen aan en stal een Olympische vlag. 

Hij nam ze mee naar huis als souvenir. Nadat hij op 100-jarige leeftijd deelnam aan de 

Olympische fakkeltocht op de Spelen van Atlanta in 1996, gaf hij het jaar daarop zijn fout toe 

aan een verslaggever uit Antwerpen. De vlag zat nog in de koffer die hij in 1920 mee naar huis 

had genomen. Nu kwam Prieste, die verschillende banen had als entertainer, professioneel 

waterspringer, acteur in statusrollen en stuntman, en als acrobaat optrad in ijsrevues en in 

het circus, echt in beeld. Met humoristische opmerkingen gaf hij het lang gestolen stuk terug 

aan het IOC, dat later werd tentoongesteld in het Olympisch Museum in Lausanne. Hal Haig 

Prieste, zoals hij zichzelf noemde, stierf in 2001. 



De goedgehumeurde 103-jarige Hal 

Haig Prieste vloog de vlag uit op de 

Olympische Spelen van 2000 in Sydney 

die hij 80 jaar eerder meenam uit 

Antwerpen. Eind goed al goed - het 

stuk vond zijn rechtmatige eigenaar 

weer in het IOC. Daarnaast een 

handtekening van de olympische derde 

plaatswinnaar uit 1920.  

Victor Boin legt als eerste de eed af 

In 1920 ging ook de Olympische eed in première. Zijn geschiedenis gaat ver terug. Al tijdens 

de Olympische oprichtingsceremonie van 1894 aan de Sorbonne in Parijs, moest het 

onderwerp van hoe om te gaan met atleten worden besproken, aangezien de regels uitsluiting 

van de competities boden, maar Coubertin hield zich bezig met meer dan het straffen van de 

zondaars. Hij dacht aan een atleet wiens gedachten en acties er vanaf het begin op gericht zijn 

de regels te aanvaarden en ook de sportieve rivaal te respecteren en te respecteren. Pogingen 

om de deelnemers bij hun eer te pakken en hen een gelofte te laten afleggen, werden 

aanvankelijk niet opgevolgd. 

Totdat de situatie direct na de Olympische Spelen in Stockholm in 1912 drastisch veranderde, 

toen een affaire over de uitstekende baan- en veldatleet Jim Thorpe, die in de VS een hype 

was, zijn weg vond naar Europa. De winnaar van de vijfkamp en tienkamp in Stockholm was 

aangeklaagd voor het accepteren van een paar dollar om een honkbalwedstrijd in de VS bij te 

wonen voor de spelen en voor het overtreden van amateurregels. Want wat gebruikelijk was 

aan Amerikaanse universiteiten, eisten in het geval van Thorpe de bewakers van het 

amateurisme een levenslange diskwalificatie. Thorpe, een inwoner van de Sac en Fox-stam, 

moest zijn twee gouden medailles en reisprijzen teruggeven. 

Het IOC erkende de overwinningen van Thorpe officieel en besloot op het congres van 1914 

in Parijs de Olympische eed in te voeren. Door de afgelasting van de Olympische Spelen in 

1916 tijdens de Eerste Wereldoorlog liep de uitvoering vertraging op tot 1920. 

De eer om voor alle atleten op de vlag de eed af te leggen ging naar de Belgische schermer, 

zwemmer en waterpolospeler Victor Boin, een sportman met ruime olympische ervaring, in 

Antwerpen. Bij de openingsceremonie op 14 augustus 1920, toen hij het Belgische team voor 

het eerst als vlaggendrager het stadion binnenleidde, stond hij op een voetstuk in 

schermerskleding, greep de vlag van zijn thuisland met zijn linkerhand en sprak de eed af: 

"Namens alle deelnemers aan de Olympische Spelen beloof ik dat we zullen bewijzen dat we 

loyale concurrenten zijn, de regels zullen respecteren en in een ridderlijke geest zullen strijden 

voor de eer van onze landen en de glorie van de sport." 



Al in 1908 in Londen nam Victor Boin deel aan de Olympische Spelen, won de zilveren medaille 

met het Belgische waterpoloteam en werd uitgeschakeld in het zwemmen in de voorronde 

van 100 meter vrije slag. Vier jaar later won hij in Stockholm de bronzen medaille in waterpolo 

en werd hij vierde in degenschermen. In Antwerpen concentreerde de 34-jarige zich op de 

schermplanche. Met het Belgische degenteam bereikte hij opnieuw het podium van de 

winnaar als tweede plaats. Victor Boin was een sportieve alleskunner. Hij werkte als schaatser, 

ijshockeyspeler, deed mee aan motorraces en was vliegenier. Het feit dat hij in 1903 op 17-

jarige leeftijd de eerste Belgische ijshockeyclub oprichtte en de eerste voorzitter werd, zou 

een aanwijzing kunnen zijn dat Boin ook geschikt was als sportfunctionaris. In 1924 was hij 

een van de stichtende leden van de International Association of Sports Journalists, werd de 

eerste vice-president en nam het voorzitterschap op zich van de Association Internationale de 

la Presse Sportive (AIPS) van 1932 tot 1956. 

Een postzegel uit Mali uit 1994 legt de 

scène vast waarin Victor Boin als eerste 

de Olympische eed aflegde in Antwerpen. 

Ook beëdigd is Pierre de Coubertin, de 

vader van de gelofte. Boin legde de eed af 

op de Belgische nationale vlag. Dit 

gebeurt al sinds 1984 op de Olympische 

vlag met de vijf gekleurde ringen.  

Tien jaar lang, van 1955 tot 1965, was hij voorzitter van 

het Nationaal Olympisch Comité van België. In die 

hoedanigheid schreef Boin, die in 1974 overleed, de 

prentbriefkaart. 



Aftrap met kunstschaatsen en ijshockey 

De gastheren slaagden er zelfs in om een ijspaleis te bouwen voor de schaatswedstrijden en 

ijshockey, waarmee in april 1920 de spelen van de VII Olympiade begonnen. Canada, het 

moederland van ijshockey, behaalde de eerste Olympische overwinning in deze sport. Hoewel 

Duitsland was uitgesloten van de spelen in Antwerpen, was er toch een winnaar van Duitse 

afkomst. Geboren in Potsdam op 25 juli 1884, Ludowika Eilers, als mevrouw Jakobsson, won 

de gouden medaille in paren kunstschaatsen voor Finland met haar man Walter Jakobsson, 

die uit Helsinki kwam. 

Beiden ontmoetten elkaar in 1907 toen Walter 

Jacobson voor ingenieur studeerde in Berlijn. 

Hij werd haar schaatspartner. Hun 

wereldkampioenschappen uit 1910 en 1911 

worden geteld door de International Skating 

Federation in zowel Finland als Duitsland. 

Nadat ze in 1911 trouwden, wonnen ze als Fins 

koppel WK-goud in 1914 en 1923. Het echtpaar 

won de zilveren medaille op de Olympische 

Winterspelen van 1924 in Chamonix. In 1916 

verhuisde het echtpaar van Berlijn naar 

Helsinki en behoorde tot de Helsingfors 

Skridskokklubb. Walter Jakobsson, met 38 jaar 

de oudste olympische kampioen 

kunstschaatsen tot nu toe, volgde het 

kunstschaatsen in Antwerpen ook vanuit een 

ander perspectief. De Fin was werkzaam als 

keurmeester bij de herencompetitie, die Gillis 

Grafstrom (Zweden) won, net als in 1924 en 

1928. Ludowika Antje Margareta Jakobsson, 

zoals de Olympische winnares voluit werd 

genoemd, stierf in 1968 in Helsinki. 

Een doelsprong en de geboorte van een rennend idool 

Het podium was vrij voor enkele Amerikaanse zonnige jongens, in de eerste plaats de 

korteafstandsloper Charles Paddock, die het jaar ervoor al de aandacht had getrokken met 

twee overwinningen op de Interallied Games in Parijs. Naast zijn zorgeloze houding was zijn 

populariteit te danken aan een eigenaardigheid waaraan hij vele successen te danken had. Hij 

vond de doelsprong uit en voerde deze meesterlijk uit in de finale van de 100 meter, die hij 

won voor landgenoot Morris Kirksey. Paddock won ook de 4x100m estafette voor de VS en 

Een paar op het ijs in het leven: Loduwika en 

Walter Jakobsson, plus de handtekeningen 

van de Olympische kampioenen. 



werd tweede op de 200m. Hij won ook de zilveren medaille op deze route tijdens de 

Olympische Spelen van 1924 in Parijs. In 1921 vestigde hij twee wereldrecords in één race. Hij 

liep de 100 yards in 9 3/5 en 100 yards in 10 2/5 seconden in de vijfde-van-een-seconde-

meting die toen in gebruik was. 

Vanaf dat moment werd hij beschouwd als de "snelste persoon ter wereld" en belichaamde 

deze rol in de film "Nine and Three-Fiths Seconds uit 1925". De Doctor of Philosophy werd de 

manager van verschillende kranten in Californië. Tijdens de Eerste Wereldoorlog diende hij als 

luitenant bij de artillerie en tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij kapitein bij de marine. 

Paddock had op 21 juli 1943 een dodelijk ongeval met de marinecommandant generaal-

majoor William P. Ushur, bij een vliegtuigongeluk in Alaska. 

Bij Antwerpen drongen de Scandinaviërs naar voren. Finland, dat pas in 1917 een 

onafhankelijke staat werd, concurreerde voor het eerst met een eigen vlag en won 15 gouden 

medailles, 10 zilveren medailles en 9 bronzen medailles. De opbrengst van Zweden (19/21/25) 

was zelfs nog groter. Alleen de VS (41/27/27) ging nog voor. Gehavende gastheer België 

(16/12/14) had ook een mooi record. 

Atletiek zag de geboorte van een idool, Finn Faavo Numi. Hij won zijn eerste drie Olympische 

gouden medailles - op de 10.000 meter en de 10 km langlaufen in individuele en 

teamevenementen, gevolgd door nog zes in 1924 en 1928. Dat hij zijn vierde Olympische 

overwinning in Antwerpen niet behaalde, was te wijten aan zijn tactische onervarenheid. 

Joseph Guillemot, een uitzonderlijke atleet. Als soldaat bij een Duitse gasaanval in 1918 werd 

hij ernstig vergiftigd, en dit heeft hem zijn hele leven geplaagd. Tijdens de onderzoeken 

ontdekten de artsen ook dat het hart van Guillemot aan de rechterkant klopte in plaats van 

links. 

Charles Paddock stuurde deze kaart vier dagen voor de 

finale van de 100 meter vanuit de Olympische stad, 

verwijzend naar de wedstrijden. De prentbriefkaart is 

gestempeld met de Olympische machine reclamestempel 

Antwerpen 6 op 12 augustus 1920. 



BIJEENKOMSTEN  2023 ARPO - JARPO 

Zaterdag 14 januari 2023  14 – 17 uur Algemene jaarvergadering + 

worstenbrood 

Arpo-Jarpo 

Zaterdag 11 februari 2023  14 – 17 uur   Arpo-Jarpo 

Zaterdag 11 maart 2023  14 – 17 uur Arpo-Jarpo  

Zaterdag 08 april 2023  14 – 17 uur  Arpo-Jarpo 

Zaterdag 6 mei 2023  14 – 17 uur    Eerste zaterdag !!!! Arpo-Jarpo 

Zaterdag 10 juni 2023  14 – 17 uur. Arpo-Jarpo  

Zaterdag 01 juli 2023  14 – 17 uur     Eerste zaterdag Arpo-Jarpo 

Zaterdag 09 september 2023  14 – 17 uur Arpo-Jarpo 

Zaterdag 14 oktober 2023  14 – 17 uur  Arpo-Jarpo 

Zaterdag 11 november 2023  14 – 17 uur met om 20 uur Quiz Arpo-Jarpo 

Zaterdag 09 december 2023  14 – 17 uur  + opbouw nationale ruildag Arpo-Jarpo 

Zondag 10 december 2023 NATIONALE RUILDAG 

+TENTOONSTELLIG  van 9 tot 16 uur

Arpo-Jarpo 

Inlichtingen : Beukeleirs Pierre Voetbalstraat 9 2500   LIER        gsm 047452 56 20   
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ARPO - JARPO LIER 

31ste NATIONALE RUILDAG
POSTZEGELS - POSTWAARDESTUKKEN – POSTKAARTEN- MUNTEN 

enz.

zondag  10 december 2023
MET FILATELISTISCHE 
TENTOONSTELLING 

Met medewerking van KLBP Antwerpen 

14 uur grote eindejaarsverkoop 

voor leden van KLBP- SFP DE”KOERIER”ARPO-JARPO LIER

in zaal  D’ OPEN POORT  
Berlaarsesteenweg 17 2500  LIER 

van 9 tot 16 uur 

Inlichtingen betreffende tafelhuur : pierre.beukeleiers@telenet.be 
of  0474 52 56 20

 Aantal meters per deelnemer is beperkt.

Inschrijvingsgeld:  kan gestort worden op rek. nr.:BE11  9791 3217 6548 

 van ARPO-JARPO LIER

 :  pierre.beukeleirs@telenet.be     arpojarpolier@gmail.com

Iedereen is welkom  Toegang gratis 

mailto:arpojarpolier@gmail.com
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