
5e editie van de 1, 2, 4 bladwedstrijd en half kader wedstrijd.  
Georganiseerd door de Kerngroep Thematische Filatelie - Ke.The.Fil. 

 
Voorverkoop van 24.10.2020 - Gemeenschapcentrum De Zeyp  -  Zeypstraat, 47  -  1083 Ganshoren 

 
Reglement.  

 
Het bestuur van de Kerngroep Thematische Filatelie organiseert voor haar leden een éénbladwedstrijd. 
Op uitnodiging kunnen leden van niet aangesloten kringen ook deelnemen. 
 
Per lid worden maximum 2 inzendingen toegestaan. Elke inzending moet bestaan uit 1, 2, 4 of 8 A4 
bladen of maximum 4 bladen A3. Het thema is vrij, maar het onderwerp moet uitsluitend filatelistisch 
materiaal geïllustreerd worden. Inzendingen in Open filatelie zijn toegestaan, maar moeten uit minimum 
2 bladzijden bestaan.  
 
De originele inzendingen moeten, vergezeld van een kopij (bij voorkeur in kleur); moeten bij het 
organisatiecomité komen vóór de laatste donderdag van september 2020. Opsturen kan naar 
onderstaande verantwoordelijke of persoonlijke afgegeven aan een bestuurslid. De inschrijvingen zijn 
gratis. 
 
De inzendingen zullen gejureerd en beloond worden met een deelnemingsdiploma met vermelding van 
de beoordeling: brons, zilver of goud met een + of - rating. 

 
De volgende elementen worden in acht genomen voor de beoordeling: 
Titel - Verhaal - Filatelistische elementen en kennis - Kwaliteit van het materiaal - Creativiteit en 
Presentatie. (Zeldzaamheid dus niet) 
 
Er zijn 3 categorieën van deelnemers:  
  - met ervaring  (Wie op regionaal vlak minimum verguld zilver behaald heeft)  
 - zonder ervaring  (nog niet deelgenomen of regionaal maximum 74% behaalde)  
 - Jeugd                       Tot 21 jaar 

 
De inzendingen zullen tentoongesteld en beoordeeld worden in Ganshoren tijdens de voorverkoop op 24 
oktober 2020 waar eveneens de prijsuitreiking zal plaatsvinden. 
 
Meer informatie wordt verstrekt tijdens de vergaderingen van Ke.The.Fil (laatste donderdag, 
bondsgebouw van de KLBP, Leuvensesteenweg nr 510 te Zaventem op industriepark Horizon gebouw 
nr 3) - (www.themaphila.be/KeTheFil/). 

 
Basis van het jureren. 

 
Originaliteit van het onderwerp – titel 10%   

Het verhaal en de creativiteit 10%   

Kennis van het thematisch onderwerp. 15%   

Filatelistische elementen - minimum 3. 20%  Wanneer 3 elementen aanwezig zijn. 

Filatelistische kennis. 20%   

Originaliteit gebruikt materiaal 10%  Zeldzaamheid telt niet mee. 

Presentatie. 15%   

 
 
 

 

Verantwoordelijke voor de inschrijvingen of via jullie club. 
 

Yves Pauwels 
 

0475 81 88 99 
yvesjean.pauwels@proximus.be 

Johann Vandenhaute 
 

0478 24 45 72 
johann@vandenhaute.net 

Francis Dochez 
 

02 305 47 21 
dochez.francis@skynet.be 

 


