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d e ko n i n k l i jk e mu n t va n b e l g i ë o p d e W o r l d m o n e y fa i r 2019

Een uitzonderlijke uitgifte ter gelegenheid
van de 90'ste verjaardag van Kuifje (en Bobbie)

Hét numismatisch evenement bij uitstek,
dat moet u dit jaar zeker meemaken...
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Van 1 tot en met 3 februari 2019 vindt in Berlijn de jaarlijkse World Money Fair plaats waarop
de Koninklijke Munt van België voor het eerst zijn eigen stand zal hebben. Muntmeester Ingrid
Van Herzele tekent present op vrijdag 1 februari voor een signeersessie van 14.30 tot 15.30 u.

In 2019 blazen Kuifje en zijn onafscheidelijke
Bobbie 90 kaarsjes uit. Om kleur te geven aan
deze feestelijke verjaardag, werd de
oorspronkelijke zwartwit editie van Kuifje
in Congo geremasterd tot een prachtig
digitaal album in kleur. Een ware
primeur die zijn gelijke niet kent en
Hergé's tweede album laat schitteren
als nooit tevoren.

H e t n u m i s m at i s c h m a g a z i n e m e t u i t g i f t e n va n d e K o n i n k l i j k e M u n t va n B e l g i ë

Om de eerste deelname in Berlijn te vieren wordt een heel speciale Belgische WMF-set 2019
uitgegeven, die uitsluitend verkrijgbaar is op de beurs en dan nog wel in een beperkte oplage
van slechts 500 sets. Deze WMF-set 2019 is de eerste uit een reeks van drie uit de serie 'Belgische
specialiteiten', met chocolade als starter. De prijs bedraagt € 25,- en is beperkt tot één set
per persoon. U wil er ook een? Reserveer dan alvast een ticket naar Berlijn!
Oplage
beperkt tot

Cover van het geremasterde
album 'Kuifje in Congo'.

Het is op dit digitale album dat onze
huisontwerper Luc Luycx zich heeft
gebaseerd voor het ontwerp van een nieuw 5 eurostuk dat zowel
in reliëf als in kleur verkrijgbaar is. De beeldzijde toont de silhouetten
van Kuifje en Bobbie die zich rond een kampvuur in de Afrikaanse
savanne hebben geschaard. In de kleurversie werd de vlam oranjegeel
ingekleurd wat de munt een heel realistisch effect geeft. Onder de muntrand
staat Kuifjes eerste verschijningsdatum (1929)
alsook de copyright-vermelding. Op de muntzijde
kenmerken reliëf
kleur
prijkt een nieuwe compositie van de landkaart en
5 EURO
Nom. waarde:
de sterren van de Europese Unie. De coincards
zijn uiteraard perfect afgestemd op het
Slagkwaliteit:
BU (Brilliant Uncirculated)
muntdesign van deze knappe Kuifje-uitgifte.
Legering:

CuNi (cupro-nikkel)

Een onweerstaanbaar collector's item
voor alle Kuifje-fans van 7 tot 77 jaar!

Gewicht:

12,7 gram

Diameter:

30,1 mm

Deze 5 euro is reeds de derde officiële uitgifte
die door de Koninklijke Munt van België wordt
uitgebracht. In 2004 en 2007 verschenen al een
zilveren 10 euro en een 20 eurostuk ter gelegenheid van 75 jaar Kuifje en 100 jaar Hergé.
Als u één of beide munten al bezit, dan
zult u deze derde Kuifje-uitgifte vast niet
willen missen. Wees er echter wel snel
bij om uw exemplaar te bemachtigen.
Want onze Kuifje-uitgiften zijn zowel voor
munt- als stripliefhebbers bijzonder
aantrekkelijk, of ze nu jong of oud zijn.

Gravure: 	Luc Luycx

stukken
wereldwijd

6.250

6.250

Officiële
uitgifteprijs :

€ 12,50 € 17,50

speciale

• Uitsluitend verkrijgbaar
op de World Money Fair

Beursset

• Beperkte oplage van
500 sets, 1 per persoon

•WMF•

Officiële
uitgifteprijs:

De reliëf- en de kleurversie van de munt
zitten elk in een eigen coincard verpakt,
die lichtjes van elkaar verschillen
qua kleurstelling.

1
Chocolade

2019

• BU-kwaliteit
• Thema: Belgische
specialiteiten met
chocolade als startset

Wat u nog dient te weten...

Max. oplage:

• Alle acht Belgische
euro's van 2019
in één muntenset

12.500

1569 † - 2019 • 450 jaar
Pieter Bruegel de Oude

€ 25,-

2
Frietjes
2020

3
Bier

2021

Buitenl andse uitg if te

DE Ha r r y P o t t e r ' M i r r o r C o i n '

In dit nummer :
• Voorwoord
• Herdenkingsmunten
Pieter Bruegel de Oude
• 	De 5 euro voor 90 jaar Kuifje
• World Money Fair 2019
• 	De Harry Potter
'Mirror Coin'

Spectaculair: een 'magische'
uitgifte die u zal verbluffen
met zijn innovatieve
reflectietechnologie!
Laat u betoveren door de nieuwste en meest
geavanceerde reflectietechniek. Ontdek de
geheime reflectie en breng de onzichtbare magie
in het donker tot leven.
Op de voorzijde van de Harry Potter ‘Mirror Coin’
staat: niets! Het is gewoon een lege zijde, maar...
eens u hierop het licht laat schijnen van uw smartphone,
onthult het beeld van het Zweinstein kasteel zich in
de reflectie van de lichtstraal.

Een bijzonder origineel en vernuftig
geschenk om cadeau te doen aan iemand
die u ècht wil verrassen! Uzelf incluis!

Officiële verdeler van de uitgiften
van de Koninklijke Munt van België

Nog sneller: Bestel online via
www.herdenkingsmunten.be

Kenmerken
Metaal:

staal

Gewicht:

15 g

Diameter:

41 mm

Oplage:

ongelimiteerd

Officiële
uitgifteprijs :

€ 14,95

• Muntinfo 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.
• Standaard gratis verzending in België bij een minimale online bestelling vanaf € 25,-.

N I E U W
Bestel voordelig online via
www.herdenkingsmunten.be

Gratis verzending in België bij
online bestellingen vanaf € 25,-

e e n s c h i t t E r e n d E n um i s ma t i s c h e H U LDE aa n d e ab s o l u t e g r o o t m e e s t e r va n d e r e n a i s s a n c E
Koninklijke Munt van België
Monnaie Royale de Belgique

Beste Muntliefhebber,
Terwijl de klassieke nieuwjaarwensen van gezondheid, voorspoed
en geluk reeds alom klonken, wil ik me graag hierbij aansluiten.
Ook op numismatisch vlak kijken we in dit nieuwe jaar hoopvol vooruit
naar boeiende en unieke muntuitgiften.
In deze eerste Muntinfo van 2019 verrassen we u alvast met enkele exclusieve
en originele realisaties.
Allereerst is er onze uitgifte rond 450 jaar Pieter Bruegel de Oude.
Deze omvat maar liefst vier schitterende collector's items: van een gloednieuw
2 eurostuk in BU en in Proof tot een gouden en zilveren Breugelmunt die u
zowel afzonderlijk als samen in een prestigieuze proofset kan bemachtigen.
Noteer alvast dat van deze set - die trouwens ook het Bruegel proofstuk van
2 euro bevat - slechts 250 exemplaren verkrijgbaar zijn.
In 2019 vieren wij ook 90 jaar Kuifje met een bijzonder 5 eurostuk dat niet
alleen in reliëf maar ook in ingekleurde versie verkrijgbaar is. U weet niet wat te
kiezen? Opteer dan meteen voor beide versies, dat maakt uw verzameling nog
completer.

Na de Rubensmunten van 2018, plaatsen wij vandaag alweer een beroemde
Vlaamse schilder in de kijker. Dit jaar is het de beurt aan de absolute grootmeester uit de Renaissance, Pieter Bruegel de Oude.

450 jaar

Omdat het dit jaar 450 jaar geleden is dat Pieter Bruegel de Oude ons zijn fabelachtige schat aan meesterwerken naliet, heeft de Koninklijke Munt van België
niet minder dan vier schitterende muntuitgiften gerealiseerd, die stuk voor stuk
de kroon zetten op het onmiskenbare talent van deze geniale kunstenaar.

2 euro BU
in coincard

● De Bruegelmunt van 2 euro in Brilliant Uncirculated

maximum

150.000
stukken

2 EURO
PROOFversie

Exclusief: de Bruegel Prestigeset
in een beperkte oplage van 250 exemplaren !

maximum

5.000
stukken

Dit exclusieve muntentrio omvat de 2 euro proofmunt + de zilveren
herdenkingsmunt van 10 euro + het goudstuk van 50 euro,
samengebracht in een originele transparante raamcassette.
Zo blijven deze fraaie munten steeds zichtbaar terwijl
ze toch perfect zijn beschermd tegen invloeden van
buitenaf. Een ware blikvanger voor uw verzameling,
die u desgewenst ook een plaatsje kan geven
op uw schrijftafel of bureau.

Naast Kuifje maakt ook de buitenlandse uitgifte van Harry Potter zijn
opwachting in deze Muntinfo. Meer hierover op de laatste pagina. Mocht u
langskomen op de World Money Fair in Berlijn op 1 februari, mis dan zeker niet
de kans om uw collecties door mij te laten signeren.
Graag tot uw dienst en alvast bedankt voor uw vertrouwen,

10 euro
zilver proof

Ingrid Van Herzele
Muntmeester Koninklijke Munt van België

Bruegel staat vooral bekend om zijn prachtige landschappen en kleurrijke
boerenlevens, maar ook om zijn verbluffende composities die vaak
moraliserend zijn en ons even doen nadenken over de mens en zijn wereld.
Zijn Toren van Babel, zijn Spreekwoorden, zijn Dulle Griet, zijn Boerenbruiloft en
zijn Kinderspelen... Ze zijn wereldberoemd en spreken tot ieders verbeelding.

Pieter
Bruegel
dejaar
Oude
450
Pieter Bruegel de Oude
1569✝ -2019

IN v i e r u n i e k e u i t g i f t e n

5.000

250
sets

Rechtzetting 5 euro 2018 ‘100 jaar wapenstilstand en herintreding vrede’
In eerdere berichtgeving werd gemeld dat elke coincard een eigen volgnummer
zou hebben. Spijtig genoeg werd dit volgnummer niet toegevoegd.
Meer hierover in het nieuwsoverzicht op onze site.

Net als alle voorgaande 2 euro uitgiften in Proof, zal ook deze Bruegelmunt
binnen de kortste keren zijn uitverkocht. En dat is niet zo verwonderlijk. Door
de beperkte oplage en de uitzonderlijke slagkwaliteit, zijn dit soort uitgiften
enorm gegeerd bij de veeleisende muntliefhebber. Wacht dus niet te lang.

Toeval of niet, maar het thema rond 450 jaar Bruegel sluit ook perfect aan bij
dat van het Europa-Sterprogramma 2019 dat volledig in het teken zal staan van
de Renaissance. Pieter Bruegel de Oude is dan ook de geknipte figuur om ons
land te vertegenwoordigen in dit prestigieuze uitgifteproject. In de ontwerpen
van deze nieuwe Europa-munten werden telkens details verwerkt waar geld bij
te pas komt en afkomstig zijn uit Bruegel's meesterwerken. Zo prijkt op de
voorzijde van deze zilveren munt een detail uit De Strijd tussen de geldzakken en
de geldkisten, een pracht van een pentekening die ook Bruegel's talent als
briljant tekenaar onderstreept. De keerzijde toont de kaart van Europa in een
grote vijfhoekige ster, met muntwaarde, jaartal en drietalige landsaanduiding.

maximum

stukken

● De 2 euro Bruegelmunt in proofkwaliteit

● De zilveren Bruegelmunt van 10 euro,
in proofkwaliteit en met Europa-sterembleem

PROOF
PRESTIGESET

maximum

Deze gloednieuwe herdenkingsmunt toont de beeldenaar van Pieter Bruegel
de Oude met een schildersezel. Belangrijk detail: dit portret is het enige
waarvan met redelijke zekerheid kan worden aangenomen dat het om Bruegel's
beeltenis gaat. Het stuk steekt in een kleurrijke coincard, geïllustreerd met twee
van Bruegel's grootste meesterwerken: de Toren van Babel en de Boerenbruiloft.

● De gouden Bruegelmunt van 50 euro,
in proofkwaliteit en met Europa-sterembleem
A l l e b e lg i s ch e B r e u g e l - u i tg i F t e n o p e e n r i j tj e
kenmerken

BU	PROOF	ZILVER	GOUD

Nominale waarde:

2 EURO

2 EURO

10 EURO

50 EURO

50 euro
goud proof

Slagkwaliteit:

BU (Brilliant
Uncirculated)

Proof (PP)

Proof (PP)

Proof (PP)

maximum

Legering:

nikkel-messing & cupro-nikkel

925/1000

999/1000

Gewicht:

8,5 g

8,5 g

18,75 g

6,22 g

25,75 mm

25,75 mm

33 mm

21 mm

Diameter:
Ontwerp:

1.000

Voor de gouden Bruegelmunt baseerde ontwerper Luc luycx zich dan weer op
het allegorische schilderij De zeven hoofdzonden waartoe ook de Gierigheid
behoort. De vrouwelijke personificatie van deze hoofdzonde (Avaritia) zit tussen
geldkist, geldzakken en geldbuidel met daarnaast een 'gebekte' dienaar die de
munten in de kist deponeert. Op de keerzijde van deze gouden 50 euromunt
treft u dezelfde tekst- en beeldcompositie aan als op het zilveren 10 eurostuk.

stukken

	Luc Luycx

Maximum oplage:

150.000 stuks

5.000 stuks

5.000 stuks

1.000 stuks

Verpakking:

in coincard

in luxe etui*

in luxe etui*

in luxe etui*

Officiële
uitgifteprijs:

€ 10,-

€ 29,95 € 54,95 € 399,95

prestigeset

€ 454,95
U profiteert van een prijsvoordeel van € 29,90

• 2+10+50 euro
• max. 250 sets
• in raamcassette*

—

✓

✓

✓

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

verdeler van de uitgiften
t w e e h i s t o r i s c h b e l Officiële
a ndegKoninklijke
r i j k EMuntuvani tBelgië
g i f t e n d i e u i n Standaard
g e e n g e va lgratis
m a g mverzending
issen !
in België bij een minimale online bestelling vanaf € 25,- !
van

moeilijke keuze?
Misschien wilt u die Bruegelmunten
wel graag allemaal in uw verzameling?
Opteer dan voor onze Prestigeset
met alle proofmunten in raamcassette
en profiteer van bijna € 30,- VOORDEEL!

Munten met Europa-sterembleem vormen een garantie voor numismatische authenticiteit en onberispelijke slagkwaliteit

