
Nu de zomervakantie toch voor de deur staat en er 
alleen nog de vergadering van 21 juni op de agenda 
staat, is het wellicht beter om nog één keer thuis te 
blijven. Zo kunnen we dan hopelijk na de zomer weer 
starten en zullen we dan meer duidelijkheid hebben 
over hoe alles geëvolueerd is na een spannende 
vakantie waar iedereen wellicht zal proberen om weer 
wat meer te reizen.  

Er blijven dus nog enkele maanden over om de leden 
van jouw vereniging eens een berichtje te sturen, voor 
nieuwe ideeën te zorgen voor het komende jaar, een of 
andere (nieuwe) verzameling te maken of bij te werken, 
een oude verzameling weer eens uit de kast te halen en 
daarover te vertellen op een van de komende 
bijeenkomsten of zorgen voor nieuws om de volgende 

Ondertussen is de situatie stilaan aan het verbeteren 
en heeft de regering de situatie al versoepeld. We 
zouden nu een groep van 10 kunnen vormen en bij 
iemand thuis kunnen vergaderen, maar is dat wel al 
een goed idee? Wie gaan we dan wel en wie gaan we 
niet uitnodigen, want we zijn meestal toch met meer 
dan 10 personen? Culturele bijeenkomsten of 
toeristische wandelingen zouden vanaf 15 juni al 
kunnen tot 20 personen, maar hoort een vergadering in 
een café daar ook bij? Eventueel met mondmaskers, 
maar er zouden dan wel geen stukken mogen 
doorgegeven of tijdschriften bekeken worden; 

Bedankt voor de positieve reacties op de eerste nieuwsbrief in deze 
speciale tijden, nu we niet meer mogen bijeenkomen en in ons kot 
moeten blijven. We zullen doorgaan… 

FilaVlog

bekijken van de FilaVlog op het 
YouTube-kanaal van Jeffrey 
Groeneveld: https://
www.youtube.com/channel/
UCmJWajUnHlfSjI1Nmh812eg 

Heb je ook nieuws voor de 
maandelijkse nieuwsbrief van 

naar kobra22@telenet.be. 
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ANTVERPIADE 2020
De nationale tentoonstelling van 

naar 11-13 juni 2021, met 
dezelfde naam en op dezelfde 
locatie. 
www.antverpiade2020.be 

Postkaarten & postzegels
De postkaarten blijken nu het 
meest aangeboden object te zijn 
op delcampe.net. Je hebt de 
keuze tussen meer dan 55 
miljoen postkaarten. Op de 2de 
plaats staan de postzegels (of 

miljoen objecten. 

Postkaarten & postzegels
De thematische verzamelingen 
die zich ingeschreven hebben 
voor VirTemFil 2020 staan nu tot 
30 juni online en zullen door een 
internationale jury beoordelled 
worden. De meeste zijn in het 
Spaans, enkele in het Engels:

interamericana.com/



En last but not least zijn er nog de maandelijkse 
vergaderingen met telkens een lezing over een 

verzameling. Ook daar zouden we op de website 
wat meer aandacht kunnen aan besteden - 
voorlopig al met een overzicht van de lezingen van 

vergaderingen/

 
De nieuwe website is gelanceerd - geen seniorennet meer, 

website is ook deze nog altijd gratis, dus met beperkte 
opslagruimte en er kan af en toe reclame verschijnen op 
de pagina’s. Sommige pagina’s kunnen ook wat traag zijn 
bij het laden, zeker als het pagina’s met afbeeldingen 
betreft zoals de scans van de verzamelingen. 

Behalve de gewone activiteiten worden op de website nu 
ook de nieuwsbrieven en elke maand een nieuwe 
verzameling van een van de leden gepubliceerd. Voorlopig 
kiezen we ervoor om verzamelingen van 1 kader te 
plaatsen (wegens de grootte van de bestanden en omdat 
we maar een beperkte opslagruimte hebben). In de 
toekomst kunnen we dan zien hoe dit evolueert en of we 
ook andere verzamelingen van onze leden kunnen 
plaatsen. 

betreft het organiseren van tentoonstellingen. Ook daar 
willen we op de website aandacht aan besteden met een 
overzicht van de eerste tentoonstelling in 1984 tot 
voorlopig de laatste in 2019. 

Maandelijkse bijeenkomsten
E r z i j n n o g a l t i j d g e e n m a a n d e l i j k s e 
vergaderingen gepland, dus we gaan door 
met het sturen van een thematische (of 
andere?) verzameling (één kader). Niko Van 
Wassenhove was de eerste die zijn nieuwe 
verzameling heeft doorgestuurd en hij heeft 
nog heel wat verzamelingen die kunnen 
gepost worden. Toch willen we verzamelingen 
van zo veel mogelijk van onze leden plaatsen 
- een soort eenheid in verscheidenheid. 
Anders zouden het wel eens allemaal “vogels” 
kunnen zijn en er zijn nog meer leuke thema’s 
die aan bod mogen komen. Voorlopig starten 
we met eenvlaksverzamelingen, want de 
ruimte op onze website is beperkt.  

Het is altijd leuk om feedback te krijgen bij de 
ve rzame l i ngen . We kunnen d i t nu n ie t 
rechtstreeks op de vergadering bij de kaders 
bespreken, maar dit wil niet zeggen dat we 
geen berichtje kunnen sturen naar degene die 
de verzameling gepost heeft. Je kan je ei nog 
altijd kwijt over de nieuwe verzameling van Niko 
Van Wassenhove over ‘De Condor’ (mailen naar 
nikovanwassenhove@hotmail.com of naar de 
redactie). Op de website staat nog een link naar 
de nieuwe verzameling van Roger Van Laere (in 
het Spaans) en ook naar eentje van Johann 
Vandenhaute over de schrijfmachines die ooit 
was tentoongesteld op de internationale FEPA-
tentoonstelling in Antwerpen (2010).  

Wie wil haar of zijn eenvlaksverzameling 
scannen om op onze website te plaatsen? 
Stuur een mailtje naar kobra22@telenet.be. 



In Oostenrijk zitten ze op competitieve tentoonstellingen 
ook met een probleem van een sterke achteruitgang van 

Daarom hebben de Oostenrijkse juryleden zich nu als 

te geven, haar nieuwe impulsen te geven en 
verzamelaars te stimuleren om eens met een nieuwe 
verzameling te beginnen en - wie weet - deze 
verzameling dan ook te tonen op een van de komende 
competitieve tentoonstellingen.  

Juryleden kunnen daar het goede voorbeeld geven en 
zelf ook eens met iets nieuws naar buiten komen. Het 

belangrijkste is nog altijd dat je je amuseert met jouw 
verzameling. 

Zelf zie ik het al helemaal zitten om nog eens met een 
compleet nieuwe verzameling aan de slag te gaan. In 
1994 heb ik ooit een verzameling over “spechten” 
getoond op de BIRDPEX in Rosenheim - volledig 
opgesteld voor één tentoonstelling en daarna voor 
eeuwig in de kast verdwenen… Nu meer dan 25 jaar 

materiaal dan, want dat is nu minstens 25 jaar oud), dus 
hoog tijd om die weer eens onder handen te nemen en 
te kijken wat er ondertussen nog allemaal aan 
interessante dingen is bijgekomen. Als extraatke nog 
enkele nieuwe eenkaders opstarten waar ik de laatste 
jaren al wat materiaal voor verzameld heb. Wat kan 

Een nieuwe verzameling starten?

Niet alleen bij ons, maar ook in andere landen ziet men 

achteruitgaan. Bij ons kunnen we dan nog niet echt 

postgeschiedenis en sinds een aantal jaren ook de 

klassen. In andere landen is het vaak armoe troef - of 

blijven alleen nog maar enkele internationaal bekende 
verzamelingen over die in het beste geval nog 
intrenationaal tentoonstellen.  

Ook al hebben we hier wel nog een aantal actieve 
verzamelaars, vooral gestimuleerd door de twee actieve 
kerngroepen van Themaphila, toch moeten we niet op 
onze lauweren rusten en actie ondernemen voor het te 
laat is. 

Ben jij niet zo lang geleden ook een 
nieuwe verzameling gestart? Laat het 
ons weten via kobra22@telenet.be



p.a. Koenraad Bracke (kobra22@telenet.be)
Baerdonckstraat 83, 9230 Wetteren
Tel.: 09 369 99 34

De resultaten van de virtuele tentoonstelling RETO 
FILATELICO 2020 zijn bekend. Dat moet een echt 
huzarenstukje geweest zijn om die verzamelingen op zo 
korte tijd samen te stellen, tenzij je al over het materiaal 

aanbond met al die (Latijns-)Amerikaanse verzamelaars!
Je kan alle verzamelingen bekijken via de volgende link:


