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Johann Vandenhaute
Het jaar 2013 werd op gang getrokken op 31 januari, de laatste donderdag van januari, met de traditionele
algemene vergadering. Weinig te melden buiten het feit dat de boekhouding in orde is en was, en dat er enige
ruimte was om een glas op de vriendschap en toekomst aan te bieden. We namen snel de draad op met een
gewichtig onderwerp als ‘Filatelistische kennis’ en vooraf werden de ditjes en datjes in de Thematische filatelie
doorgegeven en de nieuwe vondsten besproken, waar we met z’n allen toch iets kunnen van opsteken.
Als leidraad werd een document van Jonas Hällström omtrent filatelistische kennis gebruikt. De nodige discussies
toonde aan dat er steeds ruimte is voor interpretatie, maar inderdaad onze hobby zou een stuk eenvoudiger
kunnen. We hopen dat er internationaal daar werk van gemaakt wordt.
Dat we steeds overvolle vergaderingen hebben en we steeds onze 2u goed vol krijgen is leerzaam, niet? Januari
werd afgesloten met het bekijken van verzamelingen die in St-Gilles op Unionphil 2013 er het beste gingen van
maken. En met succes!
Hieronder de mooie resultaten voor de thematische klasse:
 Ida Van Rillaer (Boortmeerbeek) : het fascinerende paard
 Andrea Heirwegh (FIVEGI): Le sucre
 Louis Op’t Eynde (Vilvoorde) : Volkse muziek mozaïek
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Ook in de Openklasse vielen mooie resultaten te boeken:
 Robert Rom (FIVEGI): Europa en de euro
 Roger Joppart (Evere): Le divin Mozart
 José Gullentops (Boortmeerbeek): Roterende raderen en wentelende wieken
Eenkader resultaten:
 Roger Callens (Zellik): De slag om Engeland
 Yves Pauwels (Zellik): Tabakgenot
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Naast het bespreken de goede resultaten, bespraken we ook vervalsingen in de filatelie en hoe ermee omgaan.
Welke zijn thematische te gebruiken en welke zeker niet. Als afsluiter toonden we eens alle benodigdheden om
postzegels, postwaardestukken of andere postale stukken op blad te zetten. Eerst de computer mogelijkheden en
ook de hulpmiddelen om vlot elementen op een blad aan te brengen.
Maart was eveneens goed gevuld maar de aanwezigheden waren uiterst laag, misschien was Witte donderdag
geen geschikte dag. Nochtans een nuttig onderwerp was gepland; grijze, donkergrijze en zwarte zone in de
thematische filatelie (volgens FIP reglementen). Met nog wat vondsten en enkele weetje vooraf ging de avond
razend snel voorbij.

Een foutdruk uit Mexico; Tabasco een cacao regio waar Cortez voet aan wal zette.
Komende maanden zijn er nog fijne onderwerpen die de revue zullen passeren en natuurlijk kijken we uit wat het
Europese competitieve in Essen zal brengen. Twee leden van KeTheFil nemen deel en dat bespreken we zeker
nog verder.



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.

