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Nieuw: de ESRO-2B herdenkingsmunten
van 2 euro en 20 euro in zilver

50'ste verjaardag van Europa's eerste

Peyo's blauwe mannetjes zijn zestig...

HIER IS de zilveren smurf-EURO!

succesvolle gelanceerde satelliet

Gouden eerbetoon aan een geliefde Vorst

De gouden koning BOUDEWIJN van 100 euro

Beleef de première van de Fleur de Coin set 2018

vijf jaar koning Filip

Bestel snel online via
www.herdenkingsmunten.be

Exclusief : eerste complete Belgische
euroset met nieuw munthuisteken !

h e t e s r o - 2 B h e r de n k i n GS s t u k v a n 2 0 e u r o i n z i l v e r . . .

. . . e n D E e s r o -2 b m u n t v a n 2 e u r o

50'ste verjaardag van de lancering van de
eerste succesvolle Europese satelliet

Met deze 75'ste Munt Info presenteren wij u een jubileumnummer in de ware zin van
het woord. Hierin worden immers niet minder dan vijf voor ons land belangrijke
momenten herdacht en gevierd.
Meest recent is ongetwijfeld het Lustrum van Koning Filip. Met onze nieuwe
FDC-set 2018 blikken we terug op zijn vijfjarig koningschap. Het tweede
vorstelijke herdenkingsmoment wordt in goud uitgedrukt. Wij hebben het hier
over het prestigieuze 100 euro goudstuk bij de 25'ste overlijdensverjaardag
van onze geliefde Koning Boudewijn.
Voor ons derde jubileum hebben wij twee uitgiften in petto. Het eerste is een
gloednieuw 20 euro zilverstuk waarmee wij terugkeren naar 1968, toen de
allereerste succesvolle Europese satelliet werd gelanceerd: de ESRO-2B. Naar
aanleiding van deze mijlpaal waarbij België nauw betrokken was, realiseerden wij eveneens
een fraaie 2 euro herdenkingsmunt die zowel in BU-versie als in Proof wordt aangeboden.
Ook bij de Smurfen valt er dit jaar wat te vieren: een diamanten jubileum nog wel! Met een
zilveren 5 euromunt brengen wij hulde aan die onsterfelijke blauwe stripfiguurtjes die ons al
60 jaar lang weten te boeien.

zilverstuk
Nom. waarde :
20 EURO
Kwaliteit : 	Proof
Diameter :
37 mm
Gewicht :
22,85 g
Gehalte : 	Zilver 925 °/°°
Design : 	Luc Luycx
Max. oplage :
5.000 stukken
Verpakking:
luxe etui* met
genummerd echtheidscertificaat

Oplage
beperkt tot
maximum

250.000
stukken

Een halve eeuw
Europese ruimtevaart
Rusland had zijn Spoetnik in 1957, Amerika zijn Explorer
in 1958, maar in Europa duurde het wat langer vooraleer
de eerste succesvolle satelliet in een baan rond de aarde kon
worden gebracht. Op 17 mei 1968 was het eindelijk zover en kon de
ESRO-2B (ook wel IRIS genoemd) als wetenschappelijke onderzoekssatelliet worden
gelanceerd. De 85 kg wegende ESRO -2B had 7 instrumenten aan boord voor de studie
van o.a. de ionosfeer, de kosmische straling en van de zon. De satelliet draaide in nog
geen 100 minuten rond de aarde op 1086 km hoogte. De ESRO-2B verbleef bijna drie
jaar in de ruimte tot hij op 8 mei 1971 terug naar de dampkring werd gehaald.

Officiële uitgifteprijs

€64,95

Het jaar 2018 is tevens een gedenkwaardig moment voor de Brusselse Berg van
Barmhartigheid. Dit enige nog overblijvende officiële pandjeshuis van België, bestaat
maar liefst 400 jaar. Deze historische verjaardag vormt dan ook het thema van onze vijfde
jubileum-uitgifte: een fraaie herdenkingsmunt met een ongewone
waarde van 2½ euro, verpakt in een originele coincard.

Oplage
beperkt tot
maximum

Als afsluiter hebben wij nog enkele buitenlandse
uitgiften voor u klaarliggen. U ontdekt ze
verderop in dit jubileumnummer.

7.500
munten

Alvast veel verzamelplezier toegewenst,

In 2018 is het net een halve eeuw geleden dat deze Europese ruimtevaartmijlpaal
werd bereikt. Intussen heeft ons oude continent zijn achterstand al lang ingelopen
en werden er door de European Space Research Organisation (ESRO dus) en zijn
opvolger, de ESA, heel wat ambitieuze ruimtevaartprojecten met succes afgerond.

De Belgische inbreng
Omdat België één van de 10 stichtende landen was van de ESRO en reeds vanaf het
prille begin een voortrekkersrol vervulde, mag deze 50'ste verjaardag absoluut niet
onopgemerkt voorbijgaan. Een prestigieuze herdenkingsuitgifte is dan ook op zijn
plaats. Dit is dan ook de reden waarom wij u vandaag twee fraaie gedenkmunten
voorstellen die ons voor altijd herinneren aan deze grote Europese première.

➤ De zilveren ESRO-2B munt van 20 euro

Ingrid Van Herzele
Muntmeester Koninklijke Munt van België
COINCARD
Kwaliteit: Brilliant Uncirculated (BU)

Oplage
beperkt tot
maximum

5.000
munten

Max. oplage :
250.000 stukken
Verpakking in twee taalversies :
NE	Voorzijde Nederlands / Engels
en keerzijde Frans / Duits
FD 	Voorzijde Frans / Duits en
keerzijde Nederlands / Engels
Officiële uitgifteprijs

De eerste uitgifte is een prachtige zilvermunt van 20 euro. De voorzijde toont de
ESRO-2B in zijn baan rond de aarde en draagt een naam- en jubileumvermelding.
Op de keerzijde prijken de kaart en de sterren van Europa, de drietalige
landsaanduiding, het jaartal 2018 en de nominale waarde.

➤ De ESRO -2B munt van 2 euro: in BU- en in Proof-kwaliteit
Deze gelimiteerde uitgifte in BU-kwaliteit die NIET in de normale circulatie zal worden
gebracht en veilig verpakt zit in een blitse coincard, bevat dezelfde grafische
elementen van het 20 eurostuk, maar dan wel in een andere compositie. Verder is
deze 2 euromunt ook in Proof-kwaliteit verkrijgbaar, maar dan wel in een veel
beperktere oplage en verpakt in een fraai muntetui.

€10,-

➤ Last minute !!! DE DUO-PROOFSET ESRO-2B waarvan
slechts 500 muntensets zijn voorzien!

PROOF-kwaliteit

Deze zeldzame set omvat de zilveren 20 euro
in proof + de 2 euro proofmunt, samen verpakt
in een originele transparante raamcassette.
Zo blijven de munten steeds zichtbaar maar
zijn ze toch volledig beschermd tegen
invloeden van buitenaf. Een ware
blikvanger in uw verzameling!

Kwaliteit : 	Proof
Max. oplage :
7.500 stukken
Verpakking:
luxe etui* met
genummerd echtheidscertificaat
Officiële uitgifteprijs

€29,95

* De hier afgebeelde verpakkingen gelden als visueel voorbeeld en kunnen eventueel afwijken van de realiteit.

Beste Muntliefhebber,

Oplage
beperkt tot

500
sets

Officiële
uitgifteprijs

t w ee h i s t o r i s c h be l a n g r i j k E u i t g i f t e n d i e u i n g ee n g e va l m a g m i s s e n !

Officiële verdeler van de uitgiften
van de Koninklijke Munt van België

€89,95

➌

NI E UW E be l g i s c h e F l e u r de C o i n Se t 2 0 1 8

VIJF JA a r KONING F i l i p e n k o n i n g i n m a t h i l de

OFFICI Ë L E e n g e l i m i t ee r de l u s t r u m ed i t i e

De set FDC 2018, een koninklijk geschenk!
Door Zijn eedaflegging op 21 juli 2013, op de Nationale Feestdag, werd Koning
Filip de zevende Koning der Belgen. Ter gelegenheid van de vijfde verjaardag van
Zijn koningschap brengt de Koninklijke Munt van België een Fleur de Coin set uit
samengesteld uit de 8 muntwaarden in euro van het jaar 2015 en een thematische
penning op groot formaat die uitsluitend voorbehouden is voor deze uitgifte.
De voorzijde ervan toont een vernieuwde beeldenaar van onze vorst in galauniform, evenals zijn officieel monogram en het logo van het lustrum. Op de
muntzijde prijkt het wapenschild van de Belgische Staat en de naam van het land
in de drie nationale talen. Deze penning is een uitzonderlijk verzamelobject.

Een Fleur de Coin set, synoniem voor
uitmuntendheid in alle opzichten...

8 Belgische eurowaarden van 2018

Verpakking

Presentatieblister met hoes

Kwaliteit	Fleur de Coin (FDC)
Oplage

Max. 40.000 sets

Themapenning	CuNi (cupro-nikkel)
Diameter / gewicht

Officiële uitgifteprijs

		

33 mm / 12,5 g

Oplage
beperkt tot
maximum

40.000
muntsets

De FDC set 2018 is aldus de allereerste volledige set
die de combinatie van het muntmeesterteken én
de Mercuriusstaf bevat. De verzorgde presentatie en
de uiterst aantrekkelijke verkoopprijs maken er een niet
te missen buitenkans van!

€ 29,95
Een ontroerend eerbetoon aan een geliefde vorst en buitengewoon man
31 Juli 1993 : 25 jaar later

Het gouden muntstuk Koning Boudewijn van 100 euro

Slechts weinig staatshoofden hebben zich ooit zo bekommerd om hun medeburgers
als Koning Boudewijn. Deze betrokkenheid was totaal en vond o.a.
weerklank in de vele projecten die hij via zijn stichting
wilde verwezenlijken. Vandaag nog houdt de Koning
Boudewijnstichting deze geest van menselijkheid
levendig in elk van zijn initiatieven.
Om zijn gedachtenis te eren, stellen we u
vandaag een prachtig gouden 100 eurostuk
voor om de 25'ste verjaardag van zijn
overlijden te herdenken. Op de voorzijde
prijkt, naast zijn beeldenaar, de Latijnse
naam BALDVINUS met de jubileumdata en
zijn officieel monogram. De muntzijde
toont de kaart van de Europese Unie, het
uitgiftejaar en de nominale waarde, omge
ven door de naam van het land in de drie
nationale talen. Dit uitzonderlijke muntstuk
wordt aangeboden in een luxueus etui en is
voorzien van een genummerd Echtheidscertificaat.

Officiële verdeler van de uitgiften
van de Koninklijke Munt van België

technische kenmerken
Nominale waarde

100 EURO

Slagkwaliteit	Proof
Diameter

29 mm

Gewicht

15,5 g

Goudgehalte
Een bevlogen moment in het
gezelschap van zijn onafscheidelijke
wederhelft, Koningin Fabiola.

999 °/°°

Oplage	Max. 750 stukken
Verpakking
Officiële
uitgifteprijs

luxe etui*

€899,95

Om nog sneller van uw muntencollecties te profiteren, bestel online via www.herdenkingsmunten.be

* De hier afgebeelde verpakking geldt als visueel voorbeeld en kan eventueel afwijken van de realiteit.

Inhoud

De 8 Belgische euromuntwaarden van 2018 zijn zonder twijfel interessant
voor de verzamelaar daar het jaartal niet het enige element is dat verandert,
wel integendeel! Op alle munten van deze set staat naast het muntmeesterteken
van Muntmeester Ingrid Van Herzele (gesymboliseerd door het wapenschild
van de gelijknamige Oost-Vlaamse gemeente) ook de
Mercuriusstaf (het munthuisteken van de Koninklijke
Nederlandse Munt, waar deze officiële set is geslagen).

B UIT E NLAN D S E UITGIFT E N...

de o F f i c i ë l e s m u r f m u n t v a n 5 E URO i n ZILV E R

Oplage
beperkt tot

6.250

stukken
wereldwijd

Nieuwe aflevering van Coins of All Nations !
In deze 75'ste Munt Info stellen wij u een nieuwe aflevering voor
van de populaire 'Coins of All Nations' serie. Deze muntenreeks
biedt u de kans om op een makkelijke en voordelige manier de
circulatiemunten van de meest afgelegen en exotische landen
te bemachtigen. Met ons nieuw landentrio reizen we deze keer
naar Cambodja, Guatemala en Honduras.
Guatemala is qua inwonertal het grootste land
van Centraal-Amerika en was het kerngebied
van de Maya-beschaving. De munteenheid
is de Quetzal, vernoemd naar de nationale vogel van
Guatemala, waarvan de staartveren door de Maya's als
valuta werden gebruikt.
Honduras werd voor de komst van de
Spanjaarden bevolkt door de Lenca
indianen die ook nu nog een groot
deel van de bevolking uitmaken. De Lempira is
de nationale munt, genoemd naar de gelijknamige 16'de eeuwse Lenca indianenleider.
Zijn beeldenaar prijkt op de munt van 50 cent.
De derde set brengt ons naar
Cambodja, een koninkrijk met
een zeer rijke cultuur, maar ook
met een zeer turbulente geschiedenis die zich
voltrok tijdens de laatste decennia van de
voorbije eeuw. In Cambodja betalen we met
de Riel. De naam riel komt uit het Khmer en
betekent zoveel als 'datgene wat glanst'.

kenmerken

€ 45,-

Eveneens verkrijgbaar
• Album (leeg) : € 20,• Plastic insteekhoezen
(10 stuks) : € 20,-

De eerste puur Zilveren Postzegel met Guust Flater is geslagen door de
Koninklijke Nederlandse Munt in samenwerking met Koninklijke Post NL.
Guust is een (anti)stripheld. Hij is een lui en onhandig, maar ook een
inventief kantoorhulpje op de redactie
van Robbedoes, waar hij zijn collega’s
regelmatig tot wanhoop drijft.
Deze zilveren zegel heeft de waarde
'Aangetekend' in Nederland en is
beschikbaar in een zeer beperkte
oplage van maar 2.000 exemplaren.

Legering : 	Zilver 999/1000
28 x 38 mm

Max. oplage : 2.000 wereldwijd
Presentatie :

Officiële uitgifteprijs
voor de drie
sets samen

De zilveren Guust Flater postzegel

Kwaliteit : 	Prooflike

Formaat :

Zestig jaar Smurfen,
dat moet gevierd worden!

luxe verpakking

Officiële uitgifteprijs

€ 29,95
Het zilveren Miniatuur Bankbiljet van 500 euro
Het hoogste eurobiljet dat thans niet meer
geproduceerd wordt, werd onlangs bij de
Koninklijke Nederlandse Munt gerealiseerd
in puur zilver. Het bankbriefje is
is uitgebracht op miniatuurformaat en is voorzien van
kleur. Het ontwerp toont
net als andere eurobiljetten
een brug en staat symbool
voor de moderne tijd.

kenmerken
Kwaliteit : 	Uncirculated (UNC)
Legering : 	Zilver 999/1000
Formaat :
Max. oplage:
Verpakking:

33,5 x 67 mm
5.000 ex. wereldwijd
beschermcapsule
en hoes

Officiële uitgifteprijs

€ 29,95
Officiële verdeler van de uitgiften
van de Koninklijke Munt van België

Nog sneller: Bestel online via
www.herdenkingsmunten.be

In 1958 werden de Smurfen toevallig opgevoerd, omdat hun geestelijke vader
Peyo ze als figuranten nodig had voor een stripverhaal van Johan en
Pirrewiet. Maar de sympathieke blauwe boswezentjes werden zo
immens populair dat ze hun eigen reeks kregen. In 2018, precies
60 jaar later, heeft hun succes zowat alle grenzen overschreden.
Hun dolle avonturen werden vertaald in meer dan 40 talen en
naast tal van stripreeksen en animatiefilms, inspireerden ze ook
tot heel wat platen en cd's, tal van videogames, ontelbare gadgets en duizenden speelgoedartikelen. Zelfs hele pretparken o.a. in de VS, Dubai en Rusland - werden in het thema gesmurft.
Deze 60'ste verjaardag is dan ook een mijlpaal in de wonderbaarlijke Smurfengeschiedenis. Een goede reden om dit diamanten
jubileum van creativiteit en succes op passende wijze te vieren!
En dat doen we vandaag… met de uitgifte van
een zilveren gedenkmunt van 5 Euro.

Een geknipt
collector's item,
voor numismaat
en stripfanaat!
Op de voorzijde staat
een springende Smurf
tegen de achtergrond
van het cijfer 60. Dit is
tevens het officiële logo
van dit diamanten
Smurfenjubileum. Verder
prijkt op deze voorzijde het
omschrift LES SCHTROUMPFS /
DE SMURFEN, het jaartal 2018,
60 ANS / JAAR en de copyright vermelding.
Zoals steeds draagt de keerzijde de landkaart van de Europese Unie,
een drietalige landsaanduiding, de nominale waarde en het uitgiftejaartal.

Oplage
beperkt tot

6.250

stukken
wereldwijd

kenmerken
ZILVER	
ZILVER met 		
	KLASSIEK	inkleuring
Nom. waarde :

5 EURO	

5 EURO

Slagkwaliteit : 	Proof (PP)	Proof (PP)

Exclusief: de Smurfmunt met inkleuring

Legering :

925/1000

925/1000

Gewicht :

14,6 g

14,6 g

De helft van de totale oplage van 12.500 Smurfmunten
werd, over het zilver heen, ingekleurd in de kleuren van
het officiële jubileum-logo. Door dit effect kunt u
deze springende Smurf als het ware van de munt
plukken. Een regelrechte aanrader voor de
muntverzamelaar en de stripliefhebber die echt het
smurfje (heu, neusje!) van de zalm wil!

Diameter :

30 mm

30 mm

Ontwerp : 	Luc Luycx	Luc Luycx
Max. oplage :

6.250

6.250

Verpakking*:

luxe etui*

luxe etui*

Officiële
uitgifteprijs

€ 44,95

€ 49,95

* De hier afgebeelde verpakkingen gelden als visueel voorbeeld en kunnen eventueel afwijken van de realiteit.

B E S T E L U W SM U R FM U N T vanda ag nog E N gun UZ E LF een fanta st i sch c ade au !

D E h e r de n k i n g s m u n t VAN 2½ EURO i n co i n c a r d
Brusselse Berg van Barmhartigheid
bestaat maar liefst 400 jaar
De Bergen van Barmhartigheid gaan terug tot
het Italië van de 15'de eeuw en waren vooral
bedoeld om de bevolking te beschermen
tegen de hebzucht van de woekeraars
die hiermee een golf van armoede
ontketenden. Begin 17'de eeuw nam
ene Wenzel Cobergher het initiatief om ook bij ons gelijkaardige
pandjeshuizen op te richten.
En zo ontstond de Brusselse Berg
van Barmhartigheid die in 1618
zijn deuren opende voor het publiek
Wenzel Cobergher (1560 -1634)
om ze daarna nooit meer te sluiten.
Dit leenhuis dat sinds 1860 is gevestigd in de St-Gisleinstraat,
nabij het Justitiepaleis, is meteen ook het allerlaatste van de
15 Bergen van Barmhartigheid die door Cobergher werden opgericht.

Vierhonderd jaar... als dat geen 'medaille' verdient?
Maar wellicht past een 'munt' veel beter bij het thema van deze uitgifte. Tenslotte zijn
lenen en verpanden zaken waar klinkende munten bij te pas komen. Onze keuze tussen
een munt of medaille was dus snel gemaakt. Op de voorzijde van deze herdenkingsmunt prijkt het officiële logo van de Brusselse Berg van Barmhartigheid: de 'B' van
Brussel, waarin een gestileerde griffioen is verwerkt, een hybridisch fabeldier dat de
heerschappij over de aarde (leeuw) en over de lucht (adelaar) symboliseert. Daar rond
bevindt zich het tweetalig omschrift 'MONT-DE-PIÉTÉ / BERG van BARMHARTIGHEID' en
de herdenkingsdata. Op de keerzijde prijken de kaart van Europa, de nominale waarde,
de uitgiftedatum en de drietalige landsaanduiding.

Een uitgifte met een heel ongewone muntwaarde
Met deze bijzondere uitgifte legt u de hand op het derde Belgische herdenkingsstuk
van 21/2 euro dat sinds de intrede van de euro is geslagen. Deze zeer ongewone
muntwaarde reserveerden wij eerder al voor onze Rode-Duivels-munt en voor de
200'ste verjaardag van de Slag bij Waterloo. Hoewel dit 21/2 eurostuk een perfect
wettelijk betaalmiddel is, zult u het nooit in de circulatie aantreffen. Elk stuk zit namelijk
veilig verzegeld in een decoratieve coincard en is enkel verkrijgbaar als collector's item.
Reden te meer dus om het meteen te bestellen.

technische kenmerken
Metaal	Messing
Gewicht

10,50 g

Diameter

25,65 mm

Kwaliteit

Brilliant Uncirculated (BU)

Oplage	Max. 50.000 stuks
Verpakking	Coincard in twee taalversies:
NE			Voorzijde Nederlands / Engels
				
en keerzijde Frans / Duits
FD			Voorzijde Frans / Duits en
				
keerzijde Nederlands / Engels
Officiële uitgifteprijs

€ 10,-

Oplage
beperkt tot

50.000
stukken
wereldwijd

• Munt Info is een uitgave van herdenkingsmunten.be met uitgiften van de Koninklijke Munt van België.
• Herdenkingsmunten.be - Postbus 44407 / 2800 MECHELEN MAIL Klantendienst: klantendienst@herdenkingsmunten.be - Tel: 02/ 808 61 96
• Nadruk verboden zonder schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever.
• Prijzen van alle vermelde goud- en zilvermunten onder voorbehoud van koersschommelingen op de edelmetaalmarkt.

