Kerngroep Thematische Filatelie Vlaams-Brabant
Verslag vergaderingen april 2013 – juni 2013

Johann Vandenhaute
In april bespraken we een interessant domein van de filatelie; het portvrijdom. We komen deze brieven regelmatig
tegen maar weten niet altijd zeer juist wat we ervan kunnen gebruiken. Zoals met elk onderwerp die we al
aankaartte tijdens onze vergaderingen, kunnen we ook in de portvrijdom zeer veel vertellen, echter in een eerste
kennismaking of opfrissing beperkte we onze uiteenzetting.
We lieten ook enkele gewijzigde bladen (in vergelijking met de vorige versie) van het thema chocolade van Johann
Vandenhaute de revue passeren. Deze nieuwe bladen werden opgemaakt voor de ECTP tentoonstelling te Essen
(begin mei 2013) waar twee leden van KeTheFil hun verzameling gingen tentoonstellen. En met succes konden
goede resultaten meegebracht worden:
 Chocolade:
Johann Vandenhaute (Strombeek-Bever)
; 83% Vermeil
 Tennis :
Jean-Pierre Suys (Strombeek-Bever)
; 78% Groot Zilver
Een nabespreking van deze goede resultaten in de vergadering van mei, kon niet uitblijven. Enkele ervaringen en
'lessons learned' werden verteld. Vooral het fenomeen 'kwaliteit en zeldzaamheid' is een factor die niet onbelangrijk
is en die de jury als de belangrijkste criteria hoog houdt. Daarnaast als we de resultaten van 'de Belgen' vergelijken
lijkt het verschil Nationaal vs Internationaal een enorm verschil te maken. Verzamelingen die goud behaalden in
Temsifil kunnen amper wedijveren met hun collega's uit andere landen zoals Nederland. Of zou het coaching
initiatief van Nederland echt het verschil gemaakt hebben? Een initiatief waar onze thematische commissarissen
zeker iets van kunnen opsteken, willen we in de toekomst ons niveau opkrikken. Alvast een punt waar we in het
nieuwe werkjaar gaan op terugkomen.
En ja, na de koetjes en kalfjes was er het ernstige werk. De thematische quiz. Goede tot zeer goede resultaten
werden behaald en Roger Van Wassenhove haalde het beste resultaat met 17/20. Proficiat! En laat de
champagne je smaken.
Tijdens de vergadering van juni is het snuffelen in de thematische dozen van onze collega-leden. Ook maakten we
even tijd om het programma vast te leggen voor het komende werkjaar 2013-2014. De leidraad is de verschillende
onderdelen van een jureringblad; van plan tot presentatie, van ontwikkeling tot zeldzaamheid, enz… Misschien een
herhaling hier en daar voor sommigen onderons, maar even opfrissen en ervaringen delen kan nooit kwaad. Naast
de vastgelegde uiteenzettingen, zullen we ook zoals afgelopen jaar de rubrieken; nieuwigheden, ditjes en datjes,
besprekingen van verzamelingen, enz. zeker behouden.

26 sep 2013

Titel + Plan

Postzegels op zwarte lijst

31 okt 2013

Presentatie

28 nov 2013

Filatelistische kennis deel 2

26 dec 2013

geen vergadering

Bespreken van een verzameling

2014
30 jan 2014

Algemene vergadering

27 feb 2014

Ontwikkeling

27 mrt 2014

Zeldzaamheden: haalbare?

24 apr 2014
29 mei 2014

Bespreken verzamelingen Nationale
te Aarschot
Thematische Quiz

26 jun 2014

veiling onder leden

Wat betekent vernieuwing?

Bespreken van een verzameling

We kijken uit naar de opkomst voor het nieuwe werkjaar, maar ondertussen eerst de batterijen opladen tijdens een
zeer broodnodige vakantie. Tot weerziens.


De vergaderingen van de kerngroep vinden plaats elke laatste donderdag van iedere maand in de lokalen van de
postzegelkring van Nossegem, Leuvensesteenweg (achter het voormalig gemeentehuis) om 20.00 uur. Wie meer
wil vernemen kan een kijkje nemen op de Ke.The.Fil website ( http://www.themaphila.be/KeTheFil/index.html )
Er zijn geen vergaderingen in juli, augustus en december. Vlaams-Brabantse kringen die lid willen worden, en
daardoor hun leden de vergaderingen kunnen laten bijwonen, dienen hun bijdrage (10€) jaarlijks te storten op
rekening 001-1767469-11 van KE.THE.FIL., p.a. Johann Vandenhaute, Balkweg 40 te 1981 Hofstade.

