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Johann Vandenhaute
Het nieuwe kalender jaar
startte voor onze vereniging
alsof we onze eerste schooldag
beleefden. Terecht want we
moesten naar een nieuwe
locatie uitwijken na de melding
dat ons oud lokaal zou worden
afgebroken in 2014. (En in
februari 2014 was het al
afgebroken) Na een spannende
zoektocht
mochten
we
intrekken
in
het
nieuwe
bondsgebouw van de KLBP,
gelegen langs de Leuvense
Steenweg in Zaventem, exact
1800m van onze oude locatie.
Het dagelijks bestuur van de
KLBP gaf hun goedkeuring en
we kwamen met enkele goede
afspraken overeen. Wij willen
via deze weg de postzegelkring
Nossegem danken voor de
jarenlange steun en warm
ontvangst. Als ook de KLBP
voor hun vertrouwen in onze nobele doelstelling de thematische filatelie verder te promoten in de regio Brabant.
Onze eerste vergadering van 2014 werd druk bijgewoond, was het de nieuwe locatie? Of de toast op het nieuwe
jaar? Of het onderwerp van de vergadering? Naast onze jaarlijkse algemene vergadering, die de financiën en onze
doelstellingen bekrachtigden, spoedde we ons aan het boeiende onderwerp ‘Vernieuwing’.
Vernieuwing is geen geïsoleerd beoordelingspunt op het juryrapport. Het is zelfs voor de jury een zeer belangrijk
aandachtspunt, het beslaat ook de zeldzaamheid van filatelistisch materiaal en ontwikkeling van het thema. Wel
een zeer theoretische uiteenzetting met enkele pogingen om voorbeelden in de presentatie in te werken. Zeer
behulpzaam is TCNews meer bepaald het laatste nummer 26 die enkele mooie voorbeelden leverden, hoewel we
wel moeten opletten dat
bepaalde
filatelistische
stukken er niet met de
haren
er
worden
bijgesleurd.
In februari namen we
“ontwikkeling” onder de
loep,
eveneens
een
onderwerp dat moeilijk in
voorbeelden te gieten valt.
Meer en meer blijkt dat alle
beoordelingsonderdelen wel
ergens
met
elkaar
overlappen en verweven
zijn met elkaar. Gelukkig
zijn er de reglementen om
hierin wat te sturen. Een
zaak is duidelijk na deze
reeks hebben onze leden
allemaal de reglementen
gelezen. Er zijn niet zoveel
thematische verzamelaars
die dat kunnen zeggen, en
dat blijkt ook soms op
tentoonstellingen. Wij doen
beter!

Een fijne rubriek die we nu
ook al enkele maanden
hebben ingevoerd is het
presenteren
van
nieuwigheden die onze
leden
hebben
aangeschaft. Het helpt
anderen kennis te maken
met
allerlei
materiaal,
goed of minder goed of af
te raden. Een stuk kan ook
voor gelegd worden ter
beoordeling of uitleg, dat
we
dan
trachten
te
bespreken. En samen
kunnen we een juist
oordeel
geven,
want
niemand weet alles, dat is
al
meerdere
malen
gebleken,
ook
voor
ondergetekende!
Dit jaar wouden we alle
onderdelen die op een
juryblad staan in detail
bespreken. Zo gezegd zo
Een zeldzaam stuk is nog geen excuus om het met de haren er bij te sleuren.
gedaan, dus in maart
gingen we op dezelfde leest verder en bespraken we zo goed als mogelijk het nog moeilijker onderwerp
“zeldzaamheid”. Het is duidelijk dat met zeldzaamheid het verschil mee kan gemaakt worden op vlak van punten,
maar er is ook een financieel aspect aan verbonden. Niet tegenstaande dat allemaal relatief is. Heeft uw dienaar al
niet bewezen dat je ook een hoge score kan krijgen met een verzameling die is opgebouwd met beperkte
middelen? Maar hierover meer op het einde van dit verslag.
In april was het dan aan onze leden om hun nieuwe bladen voor Aarschot eens te laten schouwen. En het werd
een drukke avond met veel nieuw materiaal… we hadden spijtig genoeg niet genoeg tijd om alles te bekijken, maar
hopelijk ging iedereen ergens met een gerust gevoel naar huis om verder te werken aan de laatste aanpassingen
voor de nationale competitieve in Aarschot. Tussen haakjes van de 21 thematische verzamelingen die daar
deelnemen zijn er 7 van Ke.The.Fil. Dit geeft ons een enorme kick om als pure thematische club verder te doen en
te helpen met de verdere
uitbouw van je verzameling.
In mei hadden we dan onze
vaste
rubriek
de
thematische Quiz. Guy
Vanhaelewijn
had alle
vragen juist en dus mocht
hij zich verheugen op de te
winnen fles Champagne.
Francis
Dochez
was
tweede met een puntje
minder en dat Roger
Callens en Yves Pauwels
met slechts 3 vragen fout.
Allemaal
prachtige
resultaten, vooral omdat
niemand meer dan de helft
foute
antwoorden
gaf.
Prachtig!

In juni maakten we het nieuwe programma voor komend werkjaar bekend. De traditionele rubrieken blijven:
 Beurzen & tentoonstellingen bespreken
 Resultaten van onze leden
 Ditjes en datjes in de thematische filatelie
 Vondsten voorstellen – nieuwe aanwinsten – vraagjes...
Dit werkjaar trekken we kaart van onze leden hun verzamelingen. In oktober doen al 7 thematische verzamelingen
mee in Aarschot - wij vertegenwoordigen 1/3e van alle thematische verzamelingen die daar zullen getoond
worden- . Het idee is dat we aan de hand van die verzamelingen gaan helpen en bijsturen. We gaan dat niet
zomaar lukraak doen, nee, alles zal gescand worden en enkele opmerkingen voorbereiden, voorbeelden zoeken
waar we ons kunnen aan spiegelen, … hopelijk lukt dit zo. De onderwerpen die in de eerste kolom staan zullen we
kort toelichten (+/- 20 min), misschien verandert het onderwerp nog wel. Bespreken van de verzameling 1u30. We
spreken jullie wel aan om je verzameling te bespreken.
Datum

Eerste deel

Tweede deel

25 sep 2014

Plan

Bespreken van een verzameling

30 okt 2014

Bespreken resultaten Aarschot

Bespreken van een verzameling

27 nov 2014

Franse proeven

Bespreken van een verzameling

25 dec 2014

geen vergadering

2015
29 jan 2015

algemene vergadering

Thematische Quiz

26 feb 2015

Fancy cancellations

Bespreken van een verzameling

26 mrt 2015

Kranten

Bespreken van een verzameling

30 apr 2015

Mulready

Bespreken van een verzameling

28 mei 2015

…

Bespreken van een verzameling

25 jun 2015

ruilen onder leden

Nog even een recent nieuwsje: dat KeTheFil vergaderingen
bijwonen vruchten afwerpt, blijkt niet alleen door het feit dat
we 7 verzamelingen kunnen afvaardigen naar de nationale
competitieve in Aarschot, maar ook dat er naar de toekomst
toe kan gewerkt worden. Uw dienaar (ondergetekende), zelf
gestart als een volslagen leek in 1988 met een thema
computers, is na 25 jaar verzamelen en na vele
tentoonstellingen van regionaal tot internationaal niveau
opgeklommen tot een verzameling die bekroond werd met
90%, zijnde goud in PhilaKorea 2014 (Seoul - FIP niveau; 712 aug). Conclusie is; dat zulk resultaat kan gehaald worden
met een modern thema (m.a.w. een in verhouding ‘low cost’
verzameling), waar de zeldzaamheden voor zo’n thema zelf
zeldzaam zijn. En dat er door gebruik van het juiste materiaal en maximaal de thematische regels te volgen er al
heel veel kan bereikt worden. Mag ik langs deze weg toch al diegene bedanken die mij de goede weg hebben
getoond en die mij met soms kleine opmerkingen en raadgevingen mijn verzameling op het niveau hebben
gebracht die nu mooi bekroond werd.


De vergaderingen van de kerngroep vinden plaats elke laatste donderdag van iedere maand in de vergaderzaal
van het nieuwe gebouw van de KLBP gelegen aan de Leuvensesteenweg nr 510 te Zaventem op industriepark
Horizon gebouw nr 3 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.

