De honderdste Nijmeegse Vierdaagse,
afgelopen zomer, was niet alleen een
festijn voor wandelaars en publiek,
maar zeker ook voor postzegelverza
melaars. PostNL bracht voor de gele
genheid maar liefst vijfentwintig ver
schillende postzegels uit, verdeeld
over vijf velletjes.
U hebt deze postzegels helemaal niet
gezien? Dat kan kloppen: ze waren
alleen te koop bij de Collect Club in
Groningen, de internetwinkel van
PostNL. En ze werden alleen verkocht
in een verzamelmap met een prijs van
twintig euro. Maar afgezien daarvan:
thematisch gezien is het een mooie
serie zegels. Voor wie ze alsnog wil
bestellen meld ik de internetpagina
waarop de map eind juli nog te koop
was: http://collectclub.postnl.nl/postzegels/100e-vierdaagse-speciale-map.
html
De postzegels zijn uitgevoerd als 'Per
soonlijke Postzegel NL blauw' met
waarde-aanduiding '1'. Vijfentwintig
van dergelijke zegels hebben een
waarde van 25 x € 0,73 = € 18,25. Voor
de verzamelmap betaalt u dus maar
€ 1,75, afgezien van de eventuele ver
zendkosten. Dat is niet duur, want
PostNL weet dat de kans groot is dat
een koper de postzegels in de map zal
bewaren en ze niet zal gebruiken daar zit de winst.
Wat krijgt u voor die twintig euro? Een
mooie, stevige map, waarin de postzegelvelletjes zijn bevestigd met transpa
rante klemstroken. Heel veel sfeer
beelden van de Vierdaagse, oude en
nieuwe, in zwart-wit en in kleur. Elk
velletje heeft een grote kleurenfoto als
achtergrond met daarop een schema
tisch aangegeven deel van de route.
Over de vijf postzegels van elk velletje
zijn zes andere foto's verdeeld, waarbij
elke zegel twee halve foto's toont. Als
je de velletjes uit de map haalt, blijkt
dat ook achter de klemstroken de
routes zijn afgedrukt, helderder en
completer dan op de velletjes zelf.
Het eerste velletje heeft een algemene
tekst: '100e Vierdaagse van Nijmegen,
19-22 juli 2016'. De andere velletjes zijn
elk gewijd aan een specifieke wandeldag: 'Dinsdag 19 juli 2016, de dag van
Elst', 'Woensdag 20 juli 2016, de dag
van Wijchen, 'Donderdag 21 juli 2016,
de dag van Groesbeek, 'Vrijdag 22 juli
2016, de dag van Cuijk'.

Niet alleen voor Vierdaagse-fanaten,
maar ook voor verzamelaars met de
eigen plaats als thema zijn dit mooie
aanwinsten. Wie goed kijkt, kan van
veel foto's waarschijnlijk de plaats
bepalen waar ze gemaakt zijn. En
misschien komen sommige wande
laars zichzelf tegen...
Jac Spijkerman

Novioposta -11

De velletjes zitten in een speciaal mapje.
Hierboven de buitenkant van het mapje.
Hieronder gedeeltes van de routes uit de
binnenzijde.
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