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1. ALGEMEEN 
1.1 Dit reglement is samengesteld als aanvulling op de basisregels met 

betrekking tot de eenkaderinzendingen in overeenstemming met artikel 1.4 
van de General Regulations of the F.I.P. for the Evaluation of Competitive 
Exhibits at F.I.P. Exhibitions (GREV). 

 Er dient overeenstemming te zijn met de richtlijnen voor de andere 
klassen. 

1.2 Er zijn twee verschillende opvattingen met betrekking tot 
eenkaderinzendingen te onderscheiden: 

 a. Nieuwe inzenders 
 b. Beperkte onderwerpen. 
 
2. INZENDINGEN IN WEDSTRIJDVERBAND 
2.1 De eenkaderinzendingen bevatten materiaal dat toepasbaar is in elke door 

de FIP toegestane klasse en elke andere klasse goedgekeurd door de 
FEPA, uitgezonderd de klasse voor de jeugd. 

2.2 De eenkader klassen zijn: 
 A. Traditionele filatelie 
 B. Thematische filatelie 
 C. Postgeschiedenis 
 D. Luchtpost 
 E. Postwaardestukken 
 F. Fiscale filatelie 
 G. Astrofilatelie 
 H. Maximaphilie 
 
3. REGELS VOOR DE SAMENSTELLING VAN EEN EENKADER- 

INZENDING 
3.1 Een eenkaderinzending kan bestaan uit (post)zegels, (post)stukken, 

postwaardestukken, proeven, postale documenten en/of ander toepasselijk 
filatelistisch materiaal. Dit dient zodanig gerangschikt te worden, dat dit het 
plan van de inzending toelicht. 

3.2 Toepasselijk filatelistisch materiaal, is materiaal dat werd uitgegeven, 
bestemd was om te worden uitgegeven, of aangemaakt ter voorbereiding 
van een uitgifte, gebruikt, of behandeld als geldig voor frankering door 
overheids-, lokale of particuliere (post)organisaties, of door andere daartoe 
belaste of gemachtigde autoriteiten, bedoeld voor het overbrengen van 
post of voor ander postaal verkeer of andere zaken ter voldoening van 
officiële rechten, fiscale rechten inbegrepen. 
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3.3 De inzending dient een duidelijke opzet van het behandelde onderwerp te 
tonen, uitgewerkt volgens de kenmerken van de desbetreffende 
wedstrijdklasse. De inzending dient te zijn uitgewerkt volgens een goed 
opgezet plan alsmede getuigen van persoonlijk onderzoek. De titel moet 
overeenkomen met de inhoud van de inzending. De inzending moet 
beschreven zijn in de Nederlandse, dan wel in één van de FIP-talen, en de 
opzet moet worden uitgelegd in een plan bestaande uit slechts één, de 
eerste, pagina. De gebruikte taal moet op het aanmeldingsformulier 
worden aangegeven. Inzendingen beschreven in andere talen worden niet 
toegelaten. 

3.4 De presentatie en de begeleidende tekst van de inzending dienen 
eenvoudig, esthetisch verantwoord en evenwichtig te zijn.  

 
4. CRITERIA VOOR DE BEOORDELING 
4.1 De beoordeling van de inzendingen wordt verricht door een jury, die wordt 

samengesteld en haar werk zal verrichten in overeenstemming met de 
bepalingen opgenomen in het Bondstentoonstellingsreglement. 

4.2 De algemene criteria voor de beoordeling van eenkader- inzendingen zijn: 
 - Behandeling 
 - Filatelistische belangrijkheid 
 - Filatelistische en aanverwante kennis, persoonlijke 
   studie en onderzoek 
 - Kwaliteit 
 - Zeldzaamheid 
 - Presentatie 

4.3 Bij het criterium 'Behandeling' wordt duidelijkheid van de titel en het plan, 
de originaliteit van het onderwerp en de volledigheid en juistheid van het 
door de inzender gekozen materiaal om het gekozen onderwerp in één 
kader toe te lichten, beoordeeld. 

4.4 Bij het criterium 'Filatelistische belangrijkheid' wordt de filatelistische 
betekenis van het door de inzender gekozen onderwerp, in termen van 
omvang, moeilijkheidsgraad van het onderwerp en het filate-listische 
belang van de inzending, in relatie tot de beschikbare ruimte beoordeeld. 

4.5 De criteria 'Filatelistische en aanverwante kennis, persoonlijke studie en 
onderzoek', 'Kwaliteit' en 'Zeldzaamheid' worden beoordeeld volgens 
artikel 4 van de General Regulations of the F.I.P. for the Evaluation of 
Competitive Exhibits (GREV). 

4.6 Bij het criterium 'Presentatie' wordt de duidelijkheid van het tentoon-
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gestelde, zowel van de tekst als de totale esthetische balans van de 
inzending, beoordeeld. 

 
5. BEOORDELING VAN EENKADERINZENDINGEN 
5.1 De beoordeling van een eenkaderinzending zal worden uitgevoerd door 

bevoegde juryleden. 

5.2 De beoordeling is gebaseerd op de criteria toegelicht in Art. 4.2. De 
volgende normen worden aangereikt om de jury tot een afgewogen 
beoordeling te laten komen: 

                  
                      Thematisch      Niet- thematisch 
 
 - Titel/plan      9     6  
 
  - Behandeling    10     8 
     
  - Filatelistische belang-  
  rijkheid, filatelistische   
  kennis/persoonlijke studie   
  en onderzoek      7  10 
 
  - Kwaliteit en zeldzaamheid     6     8 
       
  - Presentatie      8    8  
       

   Totaal     40  40 
 

 De inzendingen zullen worden beoordeeld door het toekennen van punten 
voor elk van de bovenstaande criteria. Deze punten worden genoteerd op 
beoor- delingsformulieren. 

5.3 In de eenkader klasse worden bekroningen toegekend in de vorm van 
spelden genoemd naar edelstenen en wel: 

  34-40 punten, Diamanten bekroning 
  27-33 punten, Robijnen bekroning 
  20-26 punten, Smaragden bekroning 

5.4 Elke speld wordt slechts éénmaal uitgereikt aan een inzender, ongeacht 
het aantal bekroningen. Is voor dezelfde verzameling diamant behaald dan 
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is verdere inzending in competitieverband in dezelfde categorie niet meer 
mogelijk. 

5.5 Een verzameling die minimaal een robijnen bekroning heeft behaald op 
een categorie 3 of 2 tentoonstelling, kan worden toegelaten tot deelname 
in een categorie 1 tentoonstelling. 

5.6 Bij deelname aan een internationale tentoonstelling dient in Nederland ten 
minste 34 punten te zijn behaald op een Categorie 1 tentoonstelling. 

5.7 Speciale prijzen voor uitstekende filatelistische verdienste, originaliteit, 
onderzoek of buitengewoon materiaal kunnen aan de jury ter beschikking 
worden gesteld. 

5.8 De eigenaar van een inzending, die minder punten zijn toegekend ten 
gevolge van het feit dat de verzameling nagemaakt of vervalst materiaal 
bevat dat niet als zodanig door de inzender is aangeduid, zal daarvan in 
kennis worden gesteld. 

 
6. SLOTBEPALINGEN 
6.1 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het Bondsbestuur.  

6.2 Dit reglement komt in de plaats van het Reglement eenkader-
verzamelingen uit januari 1998. 

 
6.3 Dit reglement kan worden aangehaald als: Reglement voor eenkader-

inzendingen en treedt in werking op 1 juli 2002. 
 
Aldus gewijzigd en vastgesteld door de Algemene Vergadering gehouden op 13 april 
2002 te Leusden en gewijzigd na de Algemene Vergadering van 8 mei 2004.  
       
Voorzitter      Secretaris 
T.J. Koek      D.v.d. Zee 
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Reglement tweekaderinzendingen 
 
 
Hetgeen in de artikelen 1 t/m 5 van het éénkaderreglement is gesteld, is volledig van 
toepassing op de tweekaderinzendingen met dien verstande dat telkenmale twee 
moet worden gelezen daar waar één is geschreven. Daarenboven gelden enkele 
aanvullingen genoemd in de navolgende artikelen. 
 
1. Het is toegestaan een éénkaderinzending tot twee kaders uit te breiden. Ook 

in dat geval blijft art. 5.4. van het eenkaderreglement van kracht; de twee-
kaderinzending neemt dan qua rechten de plaats in van de eerdere eenkader-
inzending. 

 
2. Een tweekaderinzending kan uiteraard uitgroeien tot een Cat. 3 inzending  

met tenminste drie kaders. 
 
3. De juryleden die de eenkader inzendingen beoordelen zullen ook de twee-

kaderinzendingen beoordelen gezien hun eenduidige karakter. 
 
 
4.        In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het Bondsbestuur. 

 
Vastgesteld op de Algemene Vergadering gehouden te Ede op 22 april 2006. 

 
 


