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ENCYCLOPHIL IN FILATELIE 

 

Encyclophil??? Ja dat is het pseudoniem van een van onze leden. In het maandblad Filatelie staat er 

dan bij vermeld: (naam bekend bij de redactie). Welnu dat geldt ook voor de redactie van Priority 

Mail. Maar er is vast een flink aantal ZHPV-leden dat weet welk lid van onze vereniging achter dit 

pseudoniem schuilgaat. Nu dus voor het eerst in Priority Mail een verhaal onder pseudoniem. 

 

Hennie Kuiper 

In Filatelie 6-2022 schreef Encyclophil het artikel Hennie Kuiper en PostNL, 

typische wielrenband. Een zeer lezenswaardig en uitbundig geïllustreerd 

verhaal. Hiertoe werd hij geïnspireerd door het verschijnen van de postzegel in 

de serie typisch Nederland en gewijd aan het wielrennen. Encyclophil was in de 

gelegenheid om de officiële presentatie in het Hennie Kuiper museum in 

Denekamp bij te wonen en daarover schreef hij dit interessante verhaal. 

 

 
 

Grote wielerronden 

Normaal verschijnt er voor de maanden juni en juli het gecombineerde nummer Filatelie 6/7. Echter 

ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Maandblad Filatelie verscheen nu zowel in juni als 

in juli een afzonderlijk maandblad. De laatste, Filatelie 7-2022, is geheel gewijd aan het thema 

“Feest”, vaste rubrieken ontbreken in dit nummer. 

En hier komen we ons lid Encyclophil weer tegen, nu met het verhaal Grote wielerronden, altijd weer 

een feest in ons land (1). Helaas ontbreekt deze titel in de inhoudsopgave, maar het verhaal staat 

op de pagina’s 408 en 409. Als gevolg van de grote hoeveelheid aangeleverde artikelen wordt een 

aantal daarvan in twee delen gepubliceerd, zo ook het onderhavige. 



 
 

Dit artikel staat vol van wetenswaardigheden. Zo staat erin geschreven dat Utrecht de eerste stad 

ter wereld is waar de drie grote rondes te gast zijn geweest. Voorts komen heldendaden en 

teleurstellingen van onze vroegere toppers aan de orde.  

 

 

UIT DE EXPOSITIEWERELD 

 

Goud met ereprijs voor André 

Ons lid André Scheer heeft in Lugano van 18 tot en met 22 mei meegedaan aan HELVETIA 2022, 

een wereldkampioenschap van de FIP. Met zijn al veelbekroonde en voor de zoveelste keer volledig 

opnieuw gemaakte collectie “Masks of the 

universe” (Astronomie) behaalde hij Goud 

met Ereprijs. Hij voerde met 92 punten in 

het palmares van de thematische klasse 

het contingent Nederlandse en Belgische 

deelnemers aan. Zijn verzameling werd 

geprezen om de filatelistische kennis en 

de perfecte samenhang tussen het 

materiaal en de thematische toelichting. 

 

Goed debuut voor Patrick 

Op Antwerpia 2022 debuteerde Patrick 
Peschke van 10 tot en met 12 juni op 
nationaal niveau bij de volwassenen. Hij 
was toegelaten met zijn compleet nieuwe 
verzameling “Dracula The Undead” 
doordat men hem destijds bij zijn laatste 
jeugdoptreden in Helmond al ten 
onrechte bij de volwassenen had 
ingedeeld, gejureerd en als winnaar 
bekroond. Voor zijn vier kaders van elk 16 
bladen in Antwerpen gaven de juryleden 
Jean Pierre Suys (België) en Jan Vermeule 
(Nederland) hem in de thematische klasse 
83 punten (Verguld Zilver). Op de foto 
staat Patrick tussen de juryleden. Het 
werd een langdurig en diepgaand 
gesprek. 
  



KLEINE JONGENS WORDEN GROOT 

 

Niet alleen in de filatelie, maar ook in het maatschappelijk leven worden oud-leden van jeugdafdeling 

De Ruilkelder groot. Zo is er een die onlangs de lokale media haalde door zijn benoeming tot 

wethouder duurzaamheid, openbare ruimte, zorg, cultuur & burgerkracht van de gemeente 

Leidschendam-Voorburg. Dat is Marcel Belt, wiens carrière we al konden volgen op sociale media. 

Zijn vorige functie was Hoogheemraad van Delfland. Wij herinneren ons hem nog uit de tijd dat er 

jeugdbijeenkomsten waren in De Wijckplaats in het Haagse Bezuidenhout. Hij was als kind al 

maatschappelijk betrokken, wat blijkt uit zijn expositiebladen “Het Wereldnatuurfonds geeft niet op” 

en “Natuur in nood”. Hij exposeerde voor het laatst in 1998. 

 

Een tijdgenoot van hem zien we regelmatig op landelijke televisie. Dan hebben we het over de Italië- 

en Communicatiedeskundige Donatello Piras. Hij was er al bij tijdens clubbijeenkomsten in De 

Anemoon (achter de JUMBO in de Haagse Bloemenbuurt) en exposeerde van 1990 tot 1998, onder 

meer met “Scheuren in de Olympische gedachte”. Hij stond destijds al graag in de belangstelling en 

zette dat professioneel voort bij een debatinstituut, als veelgevraagd dagvoorzitter, als BNR-

radiopresentator en Podcastmaker. Regelmatig is hij in praatshows te gast. Zijn echtgenote, TV-

persoonlijkheid Roos Moggré, komt ook uit die mediahoek. 

 

 

Nieuwsbrief ZHPV, 3 juli 2022 

 


