Vraag aan een paar buitenlanders waarvoor België
bekend staat en er is heel veel kans dat het woord "bier"
als eerste uit de mond rolt. En eigenlijk is dat niet zo
verwonderlijk. Net als Franse wijnen zijn ook Belgische
bieren wereldberoemd: niet alleen om hun unieke smaak
of hoogstaande kwaliteit, maar ook om hun bijzonder rijke
verscheidenheid. Zo telt België bijna 1.500 verschillende
bieren en beschikt het over de grootste keuze aan
authentieke, lokale en ambachtelijke soorten ter wereld.
Om al deze redenen en nog veel meer heeft UNESCO op
30 november 2016 besloten om de Belgisch biercultuur
officieel te erkennen als Immaterieel Cultureel Erfgoed. Vijf
jaar na datum is nu de tijd gekomen om dit heuglijke feit te
vieren… aan de hand van een originele herdenkingsmunt!

Nog een 100-tal dagen en 't is feest! Voetbalfeest!
Wij hebben er lang op moeten wachten, maar op 12
juni is het dan toch zover voor onze voetbalhelden:
de officiële aftrap van België - Rusland in SintPetersburg!*
*Bovenstaand onder voorbehoud van de dan geldende
coronamaatregelen en mogelijkheden.

Een uitzonderlijke uitgifte…

Dit UEFA Europees kampioenschap 2020 mag
gerust een première genoemd worden. Voor
het eerst werd dit tornooi naar een ander jaar
verschoven en worden de wedstrijden over heel
Europa verspreid. Over maar liefst 12 landen! Alles
wel beschouwd, gaat het hier dus om een wel heel
uitzonderlijk EK waaraan u als muntliefhebber vast
een tastbare herinnering zal willen overhouden.
Daarom ligt er vandaag nog een tweede stuk
van 2½ euro voor u klaar, dat eveneens in een
onberispelijke BU-kwaliteit is geslagen.

Kenmerken
Nom. waarde
Kwaliteit
Ontwerp
Metaal
Gewicht
Diameter
Max. oplage

Officiële
uitgifteprijs

Kenmerken

Nom. waarde		 2½ euro
Kwaliteit		 Brilliant Uncirculated (BU)
Ontwerp		 Luc Luycx
Metaal		Messing
Gewicht		 10,5 gram
Diameter		 25,65 mm

2½ euro
Brilliant Uncirculated (BU)
Iris Bruijns (voorzijde)
Luc Luycx (keerzijde)
Messing
10,5 gram
25,65 mm
20.000 coincards verdeeld
over twee taalversies
inclusief 7.500 stukken in 		
de FDC-set 2021
€ 10,-

OFFICIËLE VERDELER VAN DE UITGIFTEN
VAN DE KONINKLIJKE MUNT VAN BELGIË

GRATIS

Wij presenteren u de Belgische Coincard Catalogus: hét overzicht van al onze
Belgische munten die tot op heden zijn uitgegeven in coincard! Dit setje tabbladen
past perfect in het Coincard Verzamelalbum en geeft naast de 2 en 2½ euromunten,
ook een mooi overzicht van alle 5 euromunten België in coincard. Sluit nu een
abonnement af op de 2 en 2½ euromunten en ontvang een gratis Coincard
Catalogus 2021! Indien u reeds een abonnement op ‘Belgische euromunten in
coincard’ heeft dan ontvangt u bij de eerste levering van 2021 een exemplaar! Lees
meer over onze abonnementen op de bijgevoegde flyer.

ABO

Nog sneller: bestel online via
www.herdenkingsmunten.be

• Officiële Belgische EK
2020 voetbalmunt van
2½ euro
• Coincard Catalogus
2021
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Good Heavens, Blake!
Al 75 jaar, wie had dat gedacht?

Good Heavens, Blake!
Al 75 jaar, wie had dat gedacht?

drie fascinerende muntuitgiften

Max. oplage
50.000 coincards verdeeld 		
		
over twee taalversies
		
inclusief 7.500 stukken in 		
		
de FDC-set 2021
Officiële
ABO
uitgifteprijs		 € 10,-

Coincard Catalogus 2021
Cadeau bij een coincard abonnement

• Het zilveren 5 euro Proof-		
stuk ter ere van Charles 		
Van Depoele
• De 2½ euro
herdenkingsmunt '5 jaar 		
Belgische Biercultuur'

H E T N U M I SM AT I SC H M AG AZ I N E M E T U I TG I FT E N VAN D E KO N I N K L I J K E M U N T VAN B E LG I Ë

De voorzijde toont het officiële UEFA EURO 2020
logo boven een voetbalveld. Over iets meer dan
100 dagen zal het veld een mooi schouwspel
opleveren! Op de keerzijde vindt u dezelfde
grafische compositie terug die voor de uitgiften
van 2021 is voorzien. De kleurrijke coincard
waarin deze sportieve munt zit vervat, is een echte
blikvanger met een speelse mix van gestileerde
voetbalelementen. Gezien het uitzonderlijk karakter
van dit UEFA EK-gebeuren mag de oplage van
slechts 50.000 stukken behoorlijk klein genoemd
worden. Wacht dus niet te lang om ook ùw
voetbalmunt(en) te bemachtigen en onze nationale
ploeg een hart onder de riem te steken.

Een smaakvol collector's item voor de munt- en
bierliefhebber
Deze nieuwe uitgifte van 2½ euro is
voor u geslagen in een vlekkeloze BUkwaliteit en zit mooi verpakt in een
smakelijke coincard die verschijnt
in twee taalversies. Op de voorzijde
van de munt zelf prijkt een speelse
compositie van gestileerde bierglazen
en de Belgische landkaart. De keerzijde
toont de kaart van Europa met drietalige
landsaanduiding, het jaartal 2021 en de
nominale waarde.

• De ‘Blake en Mortimer’ 		
verjaardagsmunten van 		
5 euro in reliëf en in kleur
• Het gouden Blake en 		
Mortimer Proof-stuk 		
van 25 euro

Jaar

NU AL 5 JAAR IMMATERIEEL WERELDERFGOED
VAN UNESCO

Z E E R TY PISCHE U N I E K E O F F I C I Ë L E 21/2 E U R O M U N T 2021
T E R E R E VA N U E FA- E K VO E T B A L 2020
BE LGIS C H E
WANT UITGESTELD IS NIET VERLOREN!
O F F IC IË L E 21/2
E U R OM U NT
2021

© Studio Jacobs 2021

BELGISCHE BIERCULTUUR

• 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,-.
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BESTEL VOORDELIG ONLINE VIA WWW.HERDENKINGSMUNTEN.BE
GRATIS VERZENDING IN BELGIË BIJ ONLINE BESTELLINGEN VANAF € 25,-

DRIE MAAL BLAKE & MORTIMER:
I N R E L I Ë F, I N K L E U R E N I N G O U D !

Beste Muntliefhebber,

Met dit eerste nummer van 2021 presenteren
wij u een Muntinfo waarin onze Belgische
striphelden alweer de hoofdrol spelen. Na de Smurfen, Kuifje en
Suske & Wiske valt deze keer de eer te beurt aan Blake & Mortimer
die in 2021 hun 75ste verjaardag vieren. Sinds het verschijnen van
hun eerste album "Het geheim van de Zwaardvis" stort dit iconische
duo ons telkens weer in de spannendste avonturen, het ene al
intrigerender en fascinerender dan het andere. Om dit prestigieuze
jubileum de nodige glans te geven, heeft de Koninklijke Munt
van België nu maar liefst drie schitterende muntuitgiften voor u
klaarliggen, die u hierna kunt ontdekken. Behalve aan Edgar P.
Jacobs, de geniale bedenker van Blake en Mortimer, brengt deze
83ste Muntinfo ook hulde aan een andere verdienstelijke landgenoot.
Wij hebben het hier over Charles Van Depoele, uitvinder van o.a.
de trolleybus en tijdgenoot van Thomas Edison. Van hem is er
nu een schitterend zilveren 5 eurostuk dat zijn 175ste verjaardag
herdenkt. Verder maken ook twee gloednieuwe 2½ euromunten
hun opwachting. Het eerste stuk herdenkt de 5-jarige UNESCO
erfgoedstatus van de Belgische Biercultuur. Met het tweede stuk
steekt u onze Rode Duivels een hart onder de riem voor het – door de
COVID-19 pandemie uitgestelde doch - komende EK Voetbal 2020 dat
in principe op 26 juni 2021 van start gaat. Deze sportieve muntuitgifte
komt dus mooi op tijd vóór de officiële aftrap. Wacht niet te lang om te
bestellen, want die 100 dagen tot het EK zijn zo voorbij!

Good Heavens, Blake!
Al 75 jaar, wie had dat gedacht?

Alvast veel verzamelplezier toegewenst,

Ingrid Van Herzele
Muntmeester Koninklijke Munt van België
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© Studio Jacobs 2021

HET NIEUWE

Een knappe klassieker: de 5 euromunt in Brilliant Uncirculated!
Op de voorzijde prijkt het dubbelportret van onze beide striphelden. Professor Philip Mortimer heeft zijn onafscheidelijke pijp in de mond en Captain Francis Blake
heeft zijn al even onafscheidelijke kepie op het hoofd. Rondschrift en jubileumvermelding completeren de compositie die geïnspireerd is op het cirkelvormige
vignet dat u op vrijwel elke cover van de albums aantreft. Op de keerzijde van het stuk ontvouwt zich de landkaart van de Europese Unie omringd met haar 12
sterren, het jaartal 2021, een drietalige landsaanduiding en de nominale waarde. Dit blitse muntstuk zit veilig opgeborgen in een knap geïllustreerde coincard met
een beeldfragment van onze helden aan de telefoon (van smartphones was toen nog geen sprake!).

Z I LV E R S T U K
VAN 5 EURO

© Studio Jacobs 2021

Terwijl de nieuwjaarswensen bij het
verschijnen van deze eerste Muntinfo
van 2021 al weggeëbd zijn, hou ik er toch
aan u een beter en gezonder jaar toe te
wensen dan het vorige.

Een interessante variant: de Blake en
Mortimer munt van 5 euro in kleur!
Op de voorzijde wordt het dubbelportret van
Blake en Mortimer in de originele kleuren van
het album weergegeven. Deze niet-alledaagse
munt steekt ook in een totaal andere coincardverpakking. Dat maakt het verschil tussen beide
5 euromunten nog groter en zo wordt het ook
bijzonder verleidelijk om ineens beide versies
te bestellen.

KENMERKEN

RELIËF/KLEUR

GOUD

Nom. waarde
Kwaliteit

5 euro 		
Brilliant 		
Uncirculated (BU)
CuNi (cupro-nickel)
12,7 gram
30 mm 		
7.500 coincards

25 euro
Proof (PP)

€ 12,50

€ 419,95

Legering
Gewicht
Diameter
Max. oplage
Officiële
uitgifteprijs

€ 17,50

Het neusje van de zalm: de gouden Blake &
Mortimer van 25 euro met dezelfde beeldenaar als
de 5 euromunten. Een regelrechte première mag je
wel zeggen, want dit is de allereerste strip-munt in
goud die door de Koninklijke Munt van België wordt
uitgegeven. Om dit numismatisch juweeltje nog
exclusiever te maken, zullen hiervan slechts 1.000
exemplaren worden geslagen. Dit collector's item
in weergaloze Proof-kwaliteit wordt u aangeboden
in een bijpassend luxe-doosje en gaat vergezeld
van een genummerd Certificaat van Echtheid.
Mis deze buitenkans niet!

Goud 999/1000
3,11 gram
18 mm
1.000 stuks

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 G E ENog
N G Esneller:
VA L M A Gbestel
M I S S E Nonline
!
via herdenkingsmunten.be
VAN

175ste verjaardag van een veelzijdig uitvinder

Charles Van Depoele
1846 - 1892

Kenmerken
Nom. waarde
Kwaliteit
Ontwerp
Legering
Gewicht
Diameter
Max. oplage
Officiële
uitgifteprijs

Schrijvers, geleerden of kunstenaars,… Zowat elk land heeft
belangrijke figuren voortgebracht. Een typisch voorbeeld
hiervan bij ons is Charles Van Depoele uit Lichtervelde, die in
1869 naar Amerika uitweek om in Detroit carrière te
maken. In geen tijd schopte hij het tot een ware pionier van de
elektriciteit met bijna 250 patenten op zijn naam.
5 euro
Proof (PP)
Luc Luycx
Zilver 		
925/1000
14,6 gram
30 mm
5.000 stuks
€ 49,95

Ere aan wie ere toekomt!
Met zijn 175ste verjaardag in het verschiet, geeft de Koninklijke
Munt van België nu een zilveren Proof-munt van 5 euro uit
die zijn verdiensten terug in de kijker moet plaatsen. De
voorzijde toont Van Depoele's profiel en zijn belangrijkste
uitvindingen: de elektrische booglamp, de dynamo met
koolborstels en de elektrische tram. Op de keerzijde prijken
de gebruikelijke Europese stijlelementen, de muntwaarde en
de landsaanduiding. Een luxueus etui zorgt voor de finishing
touch.

Standaard gratis verzending in België bij een minimale online bestelling vanaf € 25,- !

