Priority Mail 2017/07
In deze PM slechts één onderwerp, te weten: ZHPV deelname aan de Multilaterale 2017

De Multilaterale is een beurs en postzegeltentoonstelling in Rang 1 met internationale deelname, in
‘s-Hertogenbosch. Een jaarlijkse Europese tentoonstelling van zeven Duitstalige landen, die eens in
de zeven jaar in Nederland wordt gehouden.
Twee ZHPV-jeugdleden exposeerden daar namelijk:
Cassandra Kuipers (15) met “Walt en zijn vriendjes (Walt und seine Freunde)”, zij scoorde Zilver
met 67 punten
en
Alex Vos (11) met “Harry Potter betovert jong en oud (Harry Potter bewitched young and old)”, hij
scoorde Groot Zilver met 72 punten
Beiden stelden ten toon in de jongste jeugdklasse A en ontvingen voor hun prestaties diverse
aanmoedigingsprijzen, zoals een map met het speciale Multilaterale postzegelblokje van zowel
Nederland als Luxemburg in totaal in zes uitvoeringen, een gloednieuwe Zwitserland-catalogus
(omdat zij ook door een Zwitsers jurylid waren beoordeeld) en het boek "Postverkeer in Barre Tijden".
Bovendien kregen zij net als alle andere deelnemers hun oorkonde, herinneringsmedaille en de mooie
tentoonstellingscatalogus.
De oplettende lezer zal het zijn opgevallen dat hun puntentotaal iets lager is dan de laatste keer op
de Postex in Apeldoorn, maar dan moet nog het volgende in acht worden genomen. Ten eerste
exposeerden zij nu op Rang 1, nationaal, het hoogste niveau in Nederland (Cassandra kwam uit Rang
2, dus regionaal en Alex zelfs uit Rang 3. lokaal). Ten tweede hadden zij op verzoek van de KNBF
hun collecties uitgebreid van twee naar drie kaders. Daar moest de laatste weken nog hard aan
worden gewerkt. Een prestatie van formaat dus. Ze zijn nu zover dat ze hun collecties kunnen (laten)
vertalen om aan toekomstige nog hogere internationale (FEPA/FIP)tentoonstellingen te kunnen
deelnemen.
Ook vanaf deze plaats gaan de felicitaties uit naar Cassandra en Alex en wordt hieronder een blad
uit hun verzameling getoond. Hierbij wordt opgemerkt dat Alex op A3 formaat exposeert waardoor
zijn tekst niet goed leesbaar is.
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