Quiz januari ’19
1. Waarom geldt een hoger tarief voor een brief waarvan de envelop niet door de brievenbus
kan?
a. door het formaat kan de brief niet machinaal gestempeld worden.
b. omdat het poststuk niet door de brievenbus kan, moet de postbesteller aanbellen om het
te geven.
c. er moeten speciale postzakken komen voor dergelijke poststukken.
2. In 2001 heeft Post NL een aantal zegels uitgebracht waarop de frankeerwaarde zowel in euro
als in gulden wordt aangegeven. Mogen deze zegels nog gebruikt worden voor frankering?
a. nee want de guldenwaarde mag niet meer op de zegel staan.
b. nee, want de frankeer tarieven zijn enorm gestegen.
c. ja, mits er voldoende bijplakzegels gebruikt zijn voor de juiste frankering.
3. Mag je de hele envelop volplakken met postzegels?
a. ja als de frankeer waarde maar correct is.
b. nee want het geeft problemen met stempelen.
c. maximaal 4 postzegels mogen geplakt worden.
4. De staking of werkonderbreking in december bij Post NL ging niet door. Waarom niet?
a. de acties zouden in de drukke decembermaand onevenredige schade veroorzaken.
b. de vakbonden stonden niet achter de eisen van haar leden.
c. Post NL deed verregaande toezeggingen wat loon en werkomstandigheden betrof.
5. Belangrijke catalogi zijn bijv. : N.V.P.H. (Ned. + overzeese gebiedsdelen); Michel (Duitsland en
de wereld).Hoe heet de catalogus van de V.S. en de wereld?
a. Stanley Gibbon
b. Yvert en Tellier
c. Scott.
6. Op 2 januari kwam het velletje “Beleef de natuur” zoogdieren uit. Welk dier komt er niet in
voor.
a. de wolf;
b. de zwaan;
c. de vleermuis.
7. Dat ijdelheid ook bij ons vorstenhuis voorkomt, blijkt uit het feit dat een postzegel met een
bebrilde vorst met een lampje gezocht moet worden. Twee trokken zich er niets van aan. Eén
liet zich met bril en anjer weergeven. Wie was die andere?
a. prins Claus;
b. koningin Emma;
c. koningin Wilhelmina.
8. Wanneer hebben we het in de filatelie over “dode” landen?
a. landen die zijn opgehouden met het uitgeven van postzegels.
b. landen die het maken van postzegels uitbesteden aan het buitenland.
c. Fantasielanden, zoals Atlantis.
9. De serie “Mooi Nederland” staat in het teken van de Nederlandse Waddeneilanden. Welk
eiland wordt het eerst uitgegeven?
a. Schiermonnikoog; b. Terschelling;
c. Texel.
10. In België is het voor wat betreft de binnenlandse zendingen naar bepaalde instanties niet
nodig om brieven te frankeren. Zo hoeft een brief aan sinterklaas niet gefrankeerd te
worden. Op welke brieven moet wel een postzegel geplakt worden?
a. zendingen door de koning; b. zendingen in blindenschrift; c. zendingen aan gemeentes.
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