
Quiz 18 februari ’19 

1. In 2002 werd een velletje kinderpostzegels van 6 stuks uitgegeven 39 + 19 eurocent met het 

thema” Kind en kleur”. Wat stond er op de tab of velrand? 

a. mijn poes is geel; b. mijn poes is rood; c. mijn poes is zwart. 

2. In 1944 is een serie van 5 uitgegeven met toeslag t.b.v. Winterhulp en Volksdienst (nr. 423 

t/m 427) Welke bewering is juist? 

a. op 2 zegels staat Volksdienst; b. op 3 zegels staat Winterhulp; c. de hoogste waarde van 10 

+40 ct. is blauw. 

3. Op 12 oktober 1964 is een zegel uit gegeven violet dat de Benelux 20 jaar bestond met de 

afbeeldingen van koning Boudewijn, Groothertogin Charlotte en koningin Juliana. Wat zie je 

o.a. als landsaanduiding op de zegel staan? 

a. Nederland; b. België; c. Luxemburg. 

4. In welk jaar verschenen er in ons land automaatstroken? 

a. 1988; b. 1989; c. 1990. 

5. Decemberzegels vul in: 

a. vallen onder de 72 uurs bezorging; b. worden in principe binnen 3 dagen bezorgd; c. waren 

de eerste zelfklevende postzegels in Nederland. 

6. Het tarief van decemberzegels was in: 

a. 1987: 0,50 ct. ; b. 1988: 0,50 ct. ; c. 1989: 0,50 ct. 

7. Op 24 januari is een postzegelvel uitgegeven t.b.v. het nationaal postbedrijf. Hoelang bestaat 

dit postbedrijf? 

a. 200 jaar; b. 220 jaar; c. 225 jaar. 

8. In de Filatelie van februari (nr. 2) staat  een antwoordomslag afgebeeld gestuurd naar 

Steenwijk. Hoe vaak staat Steenwijk op deze omslag? 

a. 1 keer; b. 4 keer; c. 2 keer. 

9. België heeft een nieuw verkiezingszegel uitgegeven. Welke vogel zie je hierop afgebeeld? 

a. meerkoet; b. oeverzwaluw; c. zwarte ooievaar. 

10. Binnenkort komt een velletje uit met het thema 100 jaar luchtvaart met 3 zegels. Hierop zijn 

11 complete vliegtuigen afgebeeld. Hoeveel Fokkertoestellen zijn afgebeeld? 

a. 11; b. 3; c. 7. 

 

Antwoorden quiz van januari. 1. B; 2. C; 3. A; 4. A; 5. C; 6. B; 7. B; 8. A; 9. C; 10. C. 


