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 Bijzondere Regels voor de Beoordeling van Posthistorische Inzendingen 
op FIP-tentoonstellingen. 

 (Vertaling van de SREV=Special Regulations for the Evaluation of Postal 
History Exhibits at FIP Exhibitions.) 

 
1.  Tentoonstellingen met wedstrijdkarakter. 
 Deze bijzondere regels zijn ontwikkeld om, in overeenstemming met art. 

1.4. van het Algemeen Reglement van de FIP voor de beoordeling van 
inzendingen in de wedstrijdklassen op FIP-tentoonstellingen (GREV), de 
beginselen hieruit die betrekking hebben op de post-geschiedenis, aan 
te vullen. Zie ook de Richtlijnen voor de jurering van de posthistorische 
inzendingen. 

 
2. Inzendingen in de wedstrijdklasse  
 Posthistorische inzendingen bevatten materiaal dat is vervoerd door en 

dat verband houdt met een officiële, een lokale of een particuliere post-
dienst. In dergelijke inzendingen wordt meestal de nadruk gelegd op 
routes, tarieven en postmerken, op de wijze van gebruik en andere 
postale aspecten, diensten, de functies en werkzaamheden die 
samenhangen met de ontwikkeling van de Postdienst. 

 Inzendingen van postmerken tonen de indeling van of een studie over 
poststempels, aangebracht door officiële, lokale of particuliere 
postdiensten op brieven en andere poststukken. (Zie GREV Art. 2.3) 

 
3. Principes betreffende de samenstelling van een inzending 
3.1 Een posthistorische inzending bestaat uit verzonden omslagen en 

brieven, gebruikte postwaardestukken, gebruikte postzegels en andere 
postale documenten, die zo zijn gerangschikt dat ze een evenwichtig 
plan als een eenheid laten zien of een bepaald aspect van de post-
geschiedenis naar voren brengen. 

 
 Voorbeelden van postgeschiedkundige onderwerpen zijn: 

 1. De postdienst vóór het bestaan van postzegels 
 2. De ontwikkeling van de lokale, regionale, nationale of inter-

nationale postdienst 
 3. De posttarieven 
 4. De routes voor het vervoer van de brievenmalen 
 5. Postmerken (marcofilie), zoals beschreven in art.2, 2e alinea 
 6. Militaire post, veldpost, belegeringspost, 
  krijgsgevangenen-post, concentratiekamp- en genterneerdenpost 

(zowel burgerlijk als militair) 
 7. Scheepspost - zowel ter zee als van binnenwateren 
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  8. Spoorwegpost 
  9. Rijdende postkantoren van allerlei aard 
 10. Rampenpost 
 11. Gedesinfecteerde post 
 12. Censuurpost 
 13. Met port belaste stukken 
 14. Postmechanisatie 
 15. Stempels/merktekens van expediteurs (forwarding agents) 
 16. Dienstpost en Portvrijdom 
 
 Het plan of de opzet van de inzending moet in een inleidend overzicht 

duidelijk worden toegelicht (Zie GREV, art. 3.3) 

3.2 Een posthistorische inzending mag, indien dit strikt noodzakelijk is, 
kaarten, afbeeldingen, besluiten en aanverwant materiaal bevatten. 
Zulke stukken moeten rechtstreeks verband houden met het gekozen 
onderwerp en met de postdiensten die in de inzending worden 
beschreven (zie GREV, art. 3.4). 

 
4. Maatstaven voor de beoordeling van inzendingen 
 (Zie GREV, art. 4). 
 "Presentatie" (zie GREV, art. 4.7). 
 Het belang van een goed begrip van een posthistorische inzending kan 

betekenen dat meer tekst nodig is. Deze tekst moet echter beknopt en 
duidelijk zijn. 

 
 
5. Jurering van de inzendingen 
 
5.1 Inzendingen in de postgeschiedenis zullen worden beoordeeld door 

erkende specialisten in hun respectieve gebieden en in overeen-
stemming met par. 5 (art. 31-47) van de GREX (zie GREV, art. 5.1.). 

5.2 Voor inzendingen in de postgeschiedenis en de marcofilie wordt, met het 
oog op een evenwichtige beoordeling door de Jury, de volgende 
puntenverdeling aanbevolen (zie GREV, art. 5.2): 

 -  behandeling (20) en filatelistische 
  belangrijkheid (10)      30 
 - filatelistisch en aanverwante kennis, 
  persoonlijke studie en onderzoek   35 
 - kwaliteit (10) en zeldzaamheid (20)   30 
 -  presentatie         5 
  Totaal               100  
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 Inzendingen zullen worden beoordeeld door het toekennen van punten 
voor elk van de bovenstaande criteria. Deze zullen worden genoteerd op 
beoordelingslijsten van een goedgekeurd formaat. 

 
6. Slotbepalingen 
6.1 Bij tegenstrijdigheden in de tekst als gevolg van de vertaling, geldt alleen 

de Engelse tekst. 
 
6.2 Deze Bijzondere Regels voor de beoordeling van Posthistorische 

inzendingen op FIP-tentoonstellingen zijn door het 61ste FIP-Congres in 
Granada op 4 en 5 mei 1992 goedgekeurd. Zij treden in werking 1 
januari 1995 en zijn van toepassing op tentoonstellingen waaraan het 
patronaat, de auspiciën of de steun van de FIP is toegekend, wat zal 
plaatshebben na 1 januari 1995. 


