
Eenbladtentoonstellingen?	
 

Doe jij ook mee aan            
de allereerste virtuele 
eenbladtentoonstelling        
in Oost-Vlaanderen?	

	
In deze bijzondere tijden zijn er die niets doen, maar stilstaan is achteruitgaan. Aan de andere kant zie 
je heel wat verenigingen die allerlei nieuwe initiatieven ontwikkelen. Zo duiken er nu hier en daar 
virtuele eenbladtentoonstellingen op. De Britse landsbond (ABPS) steunt een dergelijk initiatief dat al 
enkele keren plaatsvond, uitgewerkt door All about stamps van het Britse tijdschrift Stamp Collector. -
De laatste opgave die je voor 24 april kon indienen is één blad met alleen moderne zegels (na 2000). 
Meer info vind je op hun website (ook met voorbeelden van vorige edities): 
https://www.allaboutstamps.co.uk/virtual-events/stamp-displays/modern-stamps-one-page-
competition/   
 
25 deelnames van 7 landen - dat waren de resultaten van de 1ste eenbladtentoonstelling die de BTA 
(British Thematic Association) organiseerde. De winnaar toonde een blad over het orchideeëngeslacht 
Catteya (goed voor 60 soorten waarvan er 5 worden getoond met de verklaring van hun Latijnse 
benaming). Jean-Claude Guyaux verdedigde de Belgische kleuren met de figuur van Guignol (een 
Franse marionet). Hij toonde echter alleen maar Frans materiaal - inherent aan dit typisch Franse 
thema, dus moeilijk om hier voor een verscheidenheid aan filatelistisch materiaal te zorgen. Hij koos 
ervoor om zijn blad liggend op te maken. Alle 25 eenbladverzamelingen zijn nog altijd te zien op de 
website van de BTA: https://www.britishthematic.org.uk/bta-one-page-virtual-competition.htm 
 
Het Engels is een internationale taal en zo kan je meer mensen bereiken en kunnen er ook 
verzamelaars van de ganse wereld deelnemen. Bij Ke.the.fil (Vlaams-Brabant) organiseren ze al vele 
jaren een eenbladtentoonstelling. Waarom zouden we niet hetzelfde kunnen doen, maar dan wel 
virtueel, dachten ze bij Themafila-Wetteren. Daarom wordt hier in Oost-Vlaanderen de 1ste 
virtuele eenbladtentoonstelling THEMA1 georganiseerd: 

- maak één blad op met alleen filatelistisch of zowel filatelistisch als niet-filatelistisch materiaal 
(dus zowel thematische filatelie als open filatelie zijn mogelijk); 

- gebruik een zo groot mogelijke verscheidenheid van materiaal;  
- het bladformaat mag je zelf kiezen (maar mag niet groter zijn dan A3) - liggend of staand. 

  
Niet-leden van Themaphila mogen ook deelnemen, dus alle leden van alle Belgische clubs zijn 
welkom om een blad te tonen. Alle verzamelingen komen daarna op de website van Themafila-
Wetteren themafila.home.blog, met vermelding van jouw naam (of schuilnaam). Alle leden van 
Themaphila kunnen dan kiezen voor de mooiste verzameling en hun “top 3” doorgeven (maar ze 
mogen niet voor hun eigen verzameling stemmen). Afhankelijk van het aantal deelnemers zullen voor 
enkele van de mooiste verzamelingen, gekozen 
door de leden van de vereniging, een aantal 
prijzen uitgereikt worden.  
 
Scan (of fotografeer) het blad minstens op 300dpi 
en stuur het voor 1 juli 2021 per mail of beter via 
wetransfer door naar kobra22@telenet.be. Wie 
het blad niet kan scannen, die mag ook met de 
post een kopie doorsturen naar Koenraad 
Bracke, Baerdonckstraat 83, 9230 Wetteren.  
 
Meer info vind je op de website 
themafila.home.blog.   	




