
                                        BEGIN EENS AAN EEN NIEUWE VERZAMELING !!

Heel veel verzamelaars die al heel wat langer meelopen komen tot de ontdekking dat hun 
verzameling die ze lang geleden begonnen zijn, langzamerhand compleet begint te raken.
In ieder geval zodanig dat het verder afwerken vooral een zaak van veel geld geworden is.
En dat het wel eens een zaak van lange adem kan worden voordat alle vakjes gevuld zijn.
Het wachten op "het schip met geld" hoeft natuurlijk geen reden te zijn om passief te zijn
ten opzichte van het verzamelen. Een thematische verzameling is gemakkelijk op te starten
en hoeft beslist niet veel te kosten. Denk maar eens aan een onderwerp of thema, iets 
waarvan u zegt " dat is leuk ". Vaak is er over dat onderwerp een thematische verzameling
te maken. Of u interesse heeft in auto's, treinen, ruimtevaart, kunst of muziek, over de hele
wereld zijn en worden er postzegels uitgegeven over met als onderwerp de meesten thema's.

Vele onderwerpen kunnen makkelijk verdeel worden in deelthema's, denk maar eens aan
het onderwerp auto's, vrachtauto's, personenauto's, raceauto's, en de subonderwerpen
wegenkaarten, wegen, wegenwacht, garages, benzine enzovoort, evenzo zijn bij de treinen
er zijn stoomtreinen, elektrische treinen, locomotieven met de subonderwerpen stations,
personen treinstellen, vracht wagons enzovoort.

Het voordeel van een thematische opgezette verzameling is dat de verzamelaar niet meer
gebonden is aan één land en het hebben van die laatste vaak dure zegel is geen noodzaak
meer. Het beginnen van een thematische verzameling gaat heel goed in een dik stockboek.
De zegel kunnen daarin gemakkelijk worden verplaats, waardoor de opzet van de verzameling
steeds weer kan worden aangepast en uitgebreid. Bovendien kunnen bij een thematische
verzameling ook bijvoorbeeld poststukken,  reclamestempels, bijzondere stempels, en rood
stempels worden ingezet.
U kunt natuurlijk ook besluiten om een ander land te gaan verzamelen of bijvoorbeeld naast
u postfrisse ( met plakker ) verzameling  ook een verzameling gestempeld en gebruikt te
gaan verzamelen. U zult zien, het begin van een nieuwe verzameling doet u verzameldrift
opleven en geeft u veel plezier, het maakt u ( weer ) jong en het doorzoeken van 5 eurocent
stockboeken, het doorzoeken van bakken met enveloppen van handelaren en mede-
verzamelaars geeft veel voldoening.
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