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Beste vrienden 

Het zijn moeilijke tijden, we moeten in ons kot blijven. We hopen dat deze corona crisis zal blijven afne-

men. 

Een heropflakkering zou een ramp zijn. We gaan proberen in juni terug op te starten met onze bijeenkom-

sten. Onder welke omstandigheden dit zal zijn weten we niet , is dat met social distancing  of mondmasker, 

dat valt nog af te wachten.  

Iedereen heeft nu meer tijd om te doen wat in het verleden een beetje in de vergeethoek is geraakt. Het

zijn dus goede tijden om onze verzameling onder handen te nemen of een nieuwe op te starten. Het oud 

zeer is dat wij nog weinig nieuwe verzamelingen zien waarmee men kan te toonstellen. De mogelijkheden 

zijn nochtans groot om een verzameling te maken. Hulp of raad nodig?  Vraag het. 

Ruildienst: Het is ook een gelegenheid om nieuwe ruilboekjes te maken. Verder in dit tijdschrift kan je zien

aan welke voorwaarden goede ruilboekjes moeten voldoen. Gebruik zegels van goede kwaliteit en mooi 

gestempeld. Uit verzorgde ruilboekjes wordt meer uitgehaald. 

Convid ‘19 heeft de Antverpiade ook klein gekregen. Ze zal  NIET doorgaan, maar de organisa-

toren hopen de Antverpiade zoals de Olympische spelen te laten doorgaan in 2021. 

Opgelet onze bijeenkomst van 9 mei gaat NIET door 

Hopelijk kunnen we terug starten op 13 juni 2020 en dan hopen we iedereen terug te 

zien, gezond en wel. 
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Filatelistisch blad, 2-maandelijkse uitgave door : 

ARPO – JARPO Lier
             Secretariaat: VAN ROY, : lvanroy@gmail.com 

  Meistraat 7 2000 Antwerpen 
: 0496/264119

Lokaal : Feestzaal  “D’ OPEN POORT 
  Berlaarsesteenweg 17 2500  Lier 
Website : arpo-jarpo-lier.be  : arpojarpolier@gmail.com 

AANGESLOTEN BIJ : 
* SFP “DE KOERIER” vzw
* Kon. Landsbond Der Belgische Postzegelkringen (KLBP) nr.183 vzw 

* Lierse Cultuurraad : deelraad : Socio cultuur

BESTUUR ARPO – JARO Lier : 
*Voorzitter & Public Relations

THYS Firmin, :firmin.thys@telenet.be 
Bosstraat 38, 2500 Lier 
 03/480.66.28    0468/289239
Afgevaardigde Cultuurrraad

* Secretaris, Webmaster & Materiaalmeester&veiling

VAN ROY Luc ,  lvanroy@gmail.com
Kerkstraat 72  2940 Hoevenen
: 0496/264119

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

*Penningmeester
BRYS Luc  :brys.willems@telenet.be 
Blokstraat 82  B3 
2500 LIER 
:03/4803690

*Leden:
BATS Willy, willy.bats@skynet.be
Voortkapelseweg 8, 2200 Herentals
: 0486/025907     014/368241
VAN OOSTERWIJCK JAN
:jan.van.oosterwijck@telenet.be
St. Annastraat 76   2500  LIER
: 0499/753266
VERMOSEN Rosette
: rosette.vermosen@telenet.be
Bosstraat 38, 2500  Lier
: 03/480.66.28    0479/778337

*Dienst Nieuwigheden
VAN OOSTERWIJCK JAN 
:jan.van.oosterwijck@telenet.be
St. Annastraat 76   2500  LIER
: 0499/753266
Tweede afgevaardigde cultuurrraad

 
  

 

Bezoek regelmatig onze bijeenkomsten. Kennis 
vergaren is geld besparen. 
Nieuwighedendienst, haal tijdig uw zegels af. 
Maak eens nieuwe ruilboekjes, vraag inlichtin-
gen aan onze ruilmeester. 

Alle verzamelobjecten welkom!!!! 
Bezoek U onze website? Wij wel ! 

BIJEENKOMSTEN jeugdleden 
JARPO LIER : 

Al onze bijeenkomsten gaan door samen met 
de bijenkomsten 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  2019 
* JARPO :  tot en met 18 jaar gratis

vanaf 19 jaar : €8,00

• ARPO  : Lidgeld : €8,00

• ARPO  : Familiekaart €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 2020 
Bekijk jullie ook onze website? 

Daar kan je altijd informatie terugvinden en  al 
 Onze tijdschriften terugvinden!!!! 

BIJEENKOMSTEN   ARPO  LIER : 
De bijeenkomsten gaan door in :

Zaal “D’OPEN POORT” 
Berlaarsesteenweg 17 2500 LIER 

 
Za terdag 13 juni vanaf 14 uur 
Za terdag 04 juli vanaf 14 uur (Eerste zaterdag) 

Za terdag 12 september vanaf 14 uur  

Za terdag 10 oktober vanaf 14 uur 
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PLAGIAAT IN POSTZEGELS 

Het ontwerpen en uitgeven van postzegels was in het verleden een langdurig proces. Na de aanvraag en de goedkeu-

ring voor een postzegel werd een kunstenaar gezocht om de zegel te ontwerpen. Dan volgden meestal langdurige 

besprekingen over voorstellingen, kleuren, en drukprocedé voordat de drukker aan een proefdruk kon beginnen. 

Het is dan ook bijna logisch dat sommige postadministraties overgingen  (en misschien tegenwoordig nog wel over-

gaan?) op het plegen van plagiaat, d.w.z. het overnemen van reeds bestaande ontwerpen. 

Hieronder een aantal significante voorbeelden 

Het begint al meteen na het uitkomen van de eerste postzegel 
ter wereld, de "black penny" van Engeland. 

De wereldberoemde "Blauwe Mauritius" uit 1847 is in feite 

een nageaapt ontwerp van de Engelse postzegel van 1840. 

Hetzelfde geldt voor de uitgifte van Corrientes (tegenwoordig 

een deel van Argentinië), waarbij de eerste Franse postzegel 

van 1849 met de godin Ceres werd nagetekend. Het ontwerp 

van die Ceres inspireerde overigens veel landen om iets 

soortgelijks te maken: Spanje (1855) met een portret van ko-

ningin Isabella II, Griekenland (1861) met een afbeelding van 

de god Hermes en Roemenië (1872) vulde de zegel met een 

portret van prins Karel. 

Spanje flikte het kunstje opnieuw in 

1872 toen ze het ontwerp van een 

onschuldig zegeltje van de oude 

Duitse staat Braunschweig uit 1857 

overnamen. 

Het is niet precies hetzelfde, maar 

toch te veel gelijkend om van een 

toeval te spreken. 

De Amerikaanse portzegels uit 1879 werden meerdere malen ge 

plagieerd:Mexico (1882), New-South-Wales (1891) en Australië 

(1902).Hierbij als voorbeeld de zegel van New South Wales 

(N.S.W.)De "U" van de Amerikaanse zegel is bij New South Wa-

les vervangen door een kangoeroe, de "S" is vervangen door een 

zwaan(?) of emoe(?). 
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Spanje kon er wel wat van, want in 1870 had men een briefkaart uitgegeven (Tarjeta Postal) met daarop een postze-

gel die wel erg veel lijkt op de in 1869 uitgegeven Belgische frankeerzegels "Liggende leeuw met Wapenschild" (cata-

logus OCB 26-29). 

Een ander interessant geval is het volgende. In 1890 ver-

scheen een mooie zegel in Newfoundland, een Engelse kolo-

nie in die tijd, met het portret van Koningin Victoria. 

Acht jaar later, in 1898, gaf Uruguay een postzegel uit met een 

allegorische voorstelling van "Vrijheid". Maar als men deze 

twee zegels naast elkaar beziet, kan men ook hier toch niet 

van toeval spreken. Let vooral op het borstbeeld en de fran-

keerwaarden "three cents" versus "mile simos". 

 De verzamelaars van Kreta kennen natuurlijk de zegels uit 

1901, een eenvoudig ontwerp met posthoorn, kroon, gevleu-

gelde wagenwielen en cijfer. Maar dit ontwerp was wel een 

getrouwe kopie van de beroemde  posthoorn-serie van Noor-

wegen. Het ontwerp van de Noorse postzegel "Posthoorn" is 

van Andreas Friedrich Wilhelm von Hanno. Hanno was toen 

een bekende architect die verscheidene gebouwen in Oslo 

heeft ontworpen .De nieuwe serie postzegels ging van start 

op de Kerstdag van1871. Dit ontwerp wordt nog steeds toe-

gepast, zij het met wat veranderingen in details en in druk-

techniek, en is daardoor de langstlopende postzegelserie ter 

wereld. 
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Maar het meest onbeschaamde voorbeeld van plagiaat was wel de 

10-centavo expres zegel van de Dominicaanse Republiek uit 1925,

die werd nagetekend van de Amerikaanse 10-cent "Special Delivery"

uit1922.

De plaatsing van de teksten, het zegelbeeld met o.a. de voet van de 

expres-besteller op de stoep en zijn motorfiets zijn tot inde kleinste 

details overgenomen 

Hier een wat moderner voorbeeld van plagiaat. 

Links een zwemster op een postzegel uit Monaco, 

uitgegeven 1juli 1948. 

Rechts een zwemster uit Tsjechoslowakije, 

uitgeven 24 april 1954. 

Let speciaal op de badmuts en de stand van de ar-

men. 

Dat kan geen toeval zijn. 
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Plagiaat (v.Lat. plagium = roof) is het nabootsen van werk van een ander 

met het oogmerk dit voor eigen oorspronkelijk werk te laten doorgaan 

Het zijn niet alleen officiële postadministraties die zich aan plagiaatschuldig hebben gemaakt. Ook Stadsdiensten en 

Lokale post weten er weg mee.  Hieronder 3 voorbeelden. 

Aan het einde van de 19e eeuw waren er heel 

wat lokale postbedrijfjes actief in Duitsland. 

Een bekende firma was die van W.Krantz in 

Hamburg, die een ware stortvloed van na-

maakzegels heeft uitgegeven in de periode 

1886-1900. 

De firma presenteerde zich onder de naam 

Hamonia. De postzegels van Zwitserland met 

de "Zittende Helvetia" uit 1854 werden door 

Krantz nagetekend en gedrukt op gekleurd 

papier. 

Het ontwerp van een aantal Zemstwo-zegels (die ge-

bruikt werden door lokale postdiensten in Rusland) 

werd door Kranz veelvuldig gebruikt. 

De Stadspost Leeuwarden gaf in 1985 een serie zegels uit ter gelegenheid van de "1e Friese Elfstedentocht voor be-

roepsrenners" .Maar het ontwerp was wel duidelijk gebaseerd op een zegel van de Franse Gebieden Afars en Issas in 

het kader van de Olympische Spelen van Montreal in 1976. 



Nr. Land Omschrijving **/*/O Inzet Bod

1 België Nrs. 1082- 1088 ** 11,50 1,25

2 België Nrs. 946-951 * 92,50 10,00

3 België BK. nrs. 34-38 Paus ** 55,00 6,00

4 België Insteekboek Kopstaande & Puds **/*/O 215,35 20,00

5 België Restant **/* 2,00

6 België Doosje met 970verschillende zegels O 5,00

7 Duitse Staten Dantzig/Saar/Beieren/Würtenberg O 207,20 18,00

8 Duitsland Bizone nrs1-20 * 16,50 1,50

9 Duitsland Schleswig-Holstein nrs. 25-38 * 22,00 2,00

10 Duitsland Olsztyn tussen nrs 1en 28 * 61,00 5,00

11 Wereld Kistje met 100den zegels 1,00

12 Allerlei Verrassinglot 2,00

13 België Doos  -10% 1,00

14 België 2 zakjes met zegels 1,00

15 England Doosje  1,00

16 Belgie+Congo Doos 1,00

17 Duitsland Doosje O 1,00

18 Varia Doosje O 1,00

19 Varia Schoendoos 2,00

20 Europa Restant O 3,00

21 Restant Zweden &Denemarken O 2,00

22 België Preo 1,00

23 Doosjes Spanje & Portugal 1,00

24 Materiaal Vergrootglas 1,00

25 Materiaal Doos met kristal 1,00

26 Duitsland Insteekboek Deutsche Post + DDR 3,00

27 België Nrs. 603-612 ** 7,75 2,00

28 België Nrs. 615-622 ** 3,75 1,00

29 België Nrs. 625-630 ** 4,00 1,00

30 België Nrs. 661-669 ** 6,50 1,00

31 België Nrs. 661-669 ** 6,50 1,00

32 België Nrs.647-657 ** 4,20 1,00

33 België Nrs.807-810 ** 19,00 5,00

34 België Nrs.834-840 ** 54,00 5,40

35 België Nrs.868-875 ** 65,00 6,50

36 België Nrs. 973-978 * 24,50 2,50

37 België Nrs.998-1004 ** 34,00 3,50

38 België Nrs.1008-1008A-1009-1010 ** 2,55 0,50

39 België Nrs. 1114-11250 ** 12,50 2,50

40 België Nrs. 1082- 1088 ** 11,50 1,50

41 België N,A. nr. 7 ** 12,50 2,00

42 België N.A. nr. 23 ** 12,00 2,00

43 België Herdenkingsblad Orval 1941 O 16,00 4,00

44 België Herdenkingsblad Winterhulp O 8,00 2,00

45 België Prive Filatelieclub België 1,00

46 Varia Doos met omslagen div. landen 2,00

47 Varia Doos met zegels 3,00

48 België BL. Nr 160 fotografie ** 12,00 1,20

Verkoop onder leden 14 maart 2020
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49 België Bl. Nr;143 Hergé ** 30,00 3,00

50 Duitsland Insteekboek Blauw 10,00

51 Duitsland Insteekboek Rood 10,00

52 Duitsland Kaft maximum kaarten 1,50

53 Duitsland jaargangen zie foto 1,00

54 Catalogus Off cat België 2019  club 5,00

Lot: 53  8 volledige jaargangen Bund 1995-2002 in geïllustreerde  inzetten
6 cassettes  27x37 cm.
2 overige jaren 2001 -2002 zitten in luxe voordrukalbum met cassette  3,x32cm

inzet: €1,00   zie Foto

Arpo - Jarpo Lier mei - juni 2020
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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: firmin,thys@telenet,be arpojarpolier@gmail.com of  per adres 

:Bosstraat 38 2500 Lier: 034806628 gsm: 0468289239
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Voorbeelden van slechte ruilboekjes 

Nu we toch veel thuis moeten blijven en de zomermaanden  er aan komen is het een  gelegenheid om ruilboekjes te 

maken. Er zijn enkele aanpassingen aan het reglement aangebracht en dit in ieders voordeel. Alle inlichtingen zijn 

altijd te bekomen bij onze ruilmeester : Pierre Beukeleirs. 

ART 10 : leder ingezonden boekje dient zorgvuldig te 

zijn ingevuld. Zowel wat betreft de drie vakjes onderaan elke 

zegel: nummer van de zegel, catalogusprijs en nettoprijs (alles 

duidelijk leesbaar, met balpen en de nettoprijs in het rood. (of 

andere opvallende kleur) 

Vraag een redelijke prijs, anders weerhoud dit de potentiële 

koper om deze uit te nemen. (50% voor afgestempelde zegels 

is af te raden) 

Vanaf 1 januari 2020 moet voor de nettoprijs de tweede 

decimaal eindigen op 0 of 5. Dit om in regel te zijn met het 

wegvallen van de 1- en 2 cent muntjes. 

De prijs van de inhoud moet minstens 10,00 € bedragen per 

ruilboekje. 

Eveneens de totaalprijs vermelden onderaan elke. bladzijde, 

alsook in het vak achteraan het boekje. Ook in te vullen zijn 

het vakje kring: naam van de ingezonden kring, nummering 

van de boekjes volgens kring en naam of clubnummer van 

de eigenaar. Elke bladzijde van het boekje moet worden 

genummerd, rechts bovenaan. Vooraan wordt dan nog 

duidelijk in drukletters de inhoud vermeld. 
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WEGENS CORONA MAATREGELEN ZAL ANTVERPIADE 2020 NIET DOORGAAN , HOPELIJK IN 2021?!!!!!!!



ARPO-JARPO LIER 

FAMILIALE QUIZ 
Zaterdag 14 november 2020 

WAAR:     in zaal  “D’ Open Poort” 

Berlaarsesteenweg 17  2500 Lier 

START:  om 20 uur  

Iedereen kan deelnemen 
maximum 6 deelnemers per ploeg, minimum 4 

Inschrijving:  € 15,00  per ploeg 

 Alle deelnemers worden bedacht met een prijs. 

Onderwerpen: 10 vragenrondes met elk 10 vragen over verschillende onderwerpen. 

Hoe inschrijven?  

door  telefonisch contact op te nemen op nummer 03/480.66.28   of  0468 28 92 39 of een e-mail te 

sturen naar:    arpojarpolier@gmail.com  of    firmin.thys@telenet.be  

Kijk op de websites  “Uit in Vlaanderen” of  “Uit in Lier”  

mailto:arpojarpolier@gmail.com
mailto:firmin.thys@telenet.be


ARPO - JARPO LIER 

29ste NATIONALE RUILDAG 
POSTZEGELS - POSTWAARDESTUKKEN – POSTKAARTEN- MUNTEN enz.

zondag  13 december 2020 

MET FILATELISTISCHE TENTOONSTELLING 
Met medewerking van KLBP Antwerpen 

90 jaar zimmertoren 1930-2020 

14 uur grote eindejaarsverkoop  

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

in zaal ‘”D’ OPEN POORT 3 
Berlaarsesteenweg 17 2500  LIER 

van 9 tot 16 uur 

Tafels zijn gratis. Er moet een waarborg betaald worden van €15,00 die terugbetaald 
wordt bij het sluiten van de ruildag. Aantal meters per deelnemer is beperkt.

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

 van ARPO-JARPO LIER

Inlichtingen: Firmin THYS Bosstraat 38 2500 LIER  : 03/480.66.28 -  0468 28 92 39 

 :  firmin.thys@telenet.be   f   arpojarpolier@gmail.com

Iedereen is welkom  Toegang gratis 

mailto:firmin.thys@telenet.be
mailto:arpojarpolier@gmail.com
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