Quiz november 2018.
1. Er zijn brieven bezorgd waar de postzegel aan de linkerkant, rechterkant of zelfs achterop is
geplakt. Waar hoort de postzegel worden geplakt?
a. rechts
b. links
c. maakt niet uit.
2. De postzegelprijzen worden in 2019 4.8 % hoger (het had 14,2 % mogen zijn). Een gewone
zegel kost dan €0,87. Wat kost het versturen van een aangetekende brief in 2019?
a. €8,25
b. €8,35
c.€8,45
3. De oudste pz vereniging van Nederland is:
a. PZV Breda b. Amsterdamse Ver. “De Philatelist”
c. ’s Hertogenbosch Fil. ver.
4. Op 4 april 2006 werden twee velletjeszomerzegels uitgegeven met delen van het eerste
leesplankje: aap – noot – mies -wim – zus – jet.
Op 16 mei 2011 het vervolg: teun – vuur – gijs – lam – kees – bok.
Op 1 juni 2012 weer twee aanvullingen nl:
a. does – hok – weide – duif – schapen
b. weide – does – duif – hok – schapen
c. weide – does – hok – duif – schapen
5. Dit jaar valt de dag van de jeugdfilatelie op:
a. 10 november
b. 17 november

c. 24 november

6. De serie “Mijn groentetuin” verscheen op 19 oktober. Welke groente kwam er niet in voor?
a. raapstelen
b. zoete aardappel
c. rabarber
7. We nemen afscheid van de velletjes van 10 zegels. Wat wordt de norm nu?
a. 4 zegels
b. zes zegels
c. 8 zegels
8. Op de eerste postzegels stonden geen landsnaam. Toen het postverkeer internationaler werd,
kwam de noodzaak om de landsnaam op de postzegel te plaatsen. De eerste postzegel van
Nederland waarop onze landsnaam is vermeld werd uitgegeven in:
a. 1865
b. 1867
c. 1869
9. Een eerste dag envelop is een poststuk met een stempel met datum waaruit blijkt dat het stuk
werd gestempeld op de eerste dag van uitgifte van de postzegels of het poststuk. Wanneer
werd voor het eerst de officiële Nederlandse eerste dag envelop uitgegeven?
a. 1945
b. 1947
c. 1950
10. President Trump wil het Wereldpostunie verdrag (Union Postale Universelle) opzeggen.
Waarom eigenlijk?
a. Hij ergert zich aan de voordelen die de Chinezen hebben om per post goederen naar de VS
te sturen.
b. Hij is bang dat de Russen via de UPU mogelijkheden hebben om te spioneren.
c. De UPU legt te veel verplichtingen op waardoor het posttarief te hoog wordt.
Antwoorden quiz oktober: 1 b ; 2 a ; 3 b ; 4 b ; 5 c ; 6 b ; 7 b ; 8 b ; 9 b ; 10 a, b, c.

