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Nieuwe 'Fleur de Coin' muntenset 2019

De Stad Brussel

In dit nummer...
Voorwoord Muntmeester
De zilveren 'Briek Schotte' munt
van 10 euro in Proof
De zilveren 5 euro in Proof
'Eerste mens op de maan'
Het 'Manneken Pis' muntstuk
van 21/2 euro
Het mini-goudstukje van 12½ euro
'30 jaar Val van de Berlijnse Muur'
De Belgische Proofset van 2019

© Eric Danhier

© Eric Danhier

… èn een bijzonder belangrijk
jaaroverzicht omtrent de
Belgische uitgiften van 2019 en
hun actuele beschikbaarheid

Bestel voordelig online via www.herdenkingsmunten.be
Gratis verzending in België bij online bestellingen vanaf € 25,-

d e n i e u w e ' f l e u r d e c o i n ' s e t m e t a l l e a c h t b e l g i s c h e e u r o m u n t e n v a n 2 0 19 i n BU - k w a l i t e i t

NIEUW

Beste Muntliefhebber,

Oplage
beperkt tot
maximum

Met dit herfstnummer bied ik u de derde en
laatste Muntinfo van dit jaar aan. 2019 is bijzonder
rijkgevuld geweest aan nieuwe en boeiende uitgiften en dat
weerspiegelt zich ook in dit laatste magazine van het jaar.

20.000
muntsets

Naar vaste traditie presenteren wij u vandaag onze nieuwe Fleur de Coin
set 2019, waarin voor het eerst twee herdenkingsmunten van 21/2 euro
vervat zitten. De eerste, die van de Grand Départ te Brussel, kon u in
onze vorige Muntinfo al ontdekken. Met de tweede vieren wij de 400 ste
verjaardag van Manneken Pis, zonder twijfel de meest beroemde
Brusselaar ter wereld. Deze ludieke herdenkingsmunt wordt u eveneens
in een knappe coincard aangeboden.
En dat is lang niet alles. Behalve onze typisch 'Brusselse' nieuwigheden,
heeft 2019 u nog veel meer te bieden. Zoals de zilveren Briek Schotte munt
van 10 euro bijvoorbeeld… Of de zilveren 5 euro die de eerste stappen van
de mens op de maan herdenkt… Of wat dacht u van het nieuwe minigoudmuntje van 121/2 euro, ter herdenking van de Val van de Berlijnse
Muur? Alle drie werden ze geslagen in de allerhoogste Proof-kwaliteit.
Belgische Proofmunten zijn trouwens bijzonder in trek, niet alleen bij ons,
maar ook elders. Zo is de Belgische Proofset, waarvan u de nieuwste editie
op pagina 6 en 7 aantreft, sinds jaar en dag een onmiskenbare topper
voor de veeleisende numismaat. Wacht dus niet te lang als u deze set wil
toevoegen aan uw verzameling. En heeft u in het verleden enkele Belgische
uitgiften gemist? Dan vindt u vast uw gading op de laatste pagina van
dit nummer.
Alvast veel verzamelplezier toegewenst,

Ingrid Van Herzele
Muntmeester van de
Koninklijke Munt van België

Officiële verdeler van de uitgiften
van de Koninklijke Munt van België

allereerste
belgische
fleur de coin-set
met € 8,88
aan nominale
waarde!

Een schitterende hulde
aan de hoofdstad van
België... en van Europa!
Vier eeuwen Pieter Bruegel, de grote start van
de Tour de France op de Brusselse Grote Markt,
Manneken Pis die 400 lentes telt… Het is
gewoon ongelofelijk wat er dit jaar in Brussel
allemaal te beleven en te herdenken valt.
Voor de Koninklijke Munt van België was het
thema van haar volgende Fleur de Coin
muntenset dan ook gauw gekozen.
De editie van 2019 moest en zou geheel in het
teken van onze hoofdstad komen te staan.

Een niet te missen collector's item
Met deze nieuwe jaarreeks verzekert u zich
van een wel heel uitzonderlijke muntenserie.
Naast de acht onberispelijk geslagen
eurowaarden van 2019, treft u in deze set ook
twee exclusieve herdenkingsmunten aan: de
nieuwe 21/2 euromunt 'Grand Départ Brussel'
en het jongste 21/2 euromuntstuk '400 jaar
Manneken Pis'. Een bijzonder stijlvolle
verpakking maakt het geheel compleet.
Alléén al door hun ongewone waarde vormen
de 21/2 eurostukken van 2019 die u in deze
FDC-set aantreft, een felbegeerd
collector's item voor de verzamelaar.
Vergeet ook niet dat elk van beide
herdenkingsuitgiften eveneens
afzonderlijk verkrijgbaar is in een
knap geïllustreerde coincard.
Meteen een prima cadeautip!

Technische kenmerken

Exclusief: nu met de twee speciale 21/2 euromunten erbij!

Inhoud:
8 Belgische eurowaarden 2019
+ 2 herdenkingsmunten 2019 van 2½ euro
Totaal aan nominale waarde:
Verpakking:

Presentatieblister met hoes

Kwaliteit:
Oplage:

BU (Brilliant Uncirculated)
Max. 20.000 sets wereldwijd

Officiële
uitgifteprijs

Weetje: deze 21/2 euro uitgiften zijn ook in coincard verkrijgbaar!

€ 32,95

✓ 2,5 euro '400 jaar Manneken Pis' BU in coincard
Start verkoop op 16 oktober 2019. Meer info op pag. 6/7.

✓ 2,5 euro 'Grand Départ Brussel'
BU in coincard

Een tastbare en originele herinnering aan de grote
start van de Ronde van Frankrijk die dit jaar op de
Brusselse Grote Markt van start ging en aan het
100-jarig jubileum van de felbegeerde gele trui.
Technische KENMERKEN ➤ Metaal: messing
• Gewicht: 10,50 g • Diameter: 25,65 mm • Kwaliteit:
Brilliant Uncirculated (BU) • Max. oplage: 120.000
(incl. FDC set 2019) • Coincard verkrijgbaar in twee
taalversies: voorzijde NDL/ENG met keerzijde FRA/DUI
en voorzijde FRA/DUI met keerzijde NDL/ENG

Officiële uitgifteprijs

€ 8,88

€ 10,-

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

© Eric Danhier

Koninklijke Munt
van België

e e n z i lv e r e n 10 eu r o m u n t vo o r ' i jz e r e n b r i e k '

21 JULI 1969

Deze postzegel van 6 BEF
met de drie astronauten werd
kort na de maanlanding bij ons
in België uitgebracht ➤

50 jaar eerste mens op de maan
Op 21 juli 1969 zette de allereerste mens voet op de maan.
Tijdens een lange, zenuwslopende nacht die in de vroege uurtjes
zou eindigen, zaten jong en oud aan het televisietoestel gekluisterd
om te zien hoe astronaut Neil Armstrong als eerste het maagdelijke
maanoppervlak betrad. Hij sprak toen zijn legendarische woorden:
That's one small step for a man, one giant leap for mankind (een kleine
stap voor een mens, een grote sprong voor de mensheid). Naar schatting
600 miljoen mensen - een zesde van de wereldbevolking - hebben
deze sensationele gebeurtenis live kunnen meemaken op radio of TV.

100

Op 7 september 1919 zag Albéric ‘Briek’ Schotte het levenslicht in Kanegem.
Hij was een succesvol Belgisch wielrenner en na zijn actieve wielercarrière
nog 30 jaar actief als ploegleider. Doorzettingsvermogen en moed waren
zijn grootste kwaliteiten en leverden hem de naam 'IJzeren Briek' op.
Hij wordt beschouwd als de laatste der Flandriens: coureurs die zich in niets
ontzagen en altijd doorbeten.
Het palmares van Briek is dan ook bijzonder indrukwekkend. Maar zijn
absolute topjaar was 1948 toen hij zowel de tweede in de Ronde van
Frankrijk (na Gino Bartali) als de eerste in de Ronde van Vlaanderen werd.
Dit leverde hem meteen ook de eerste plaats op
in de eerste editie van het CDC-klassement
dat de beste renner over meerdere
verschillende koersen bekroont.
Brieks laatste rustplaats is
Waregem, de stad waar hij ook
ereburger is en waar ook de
officiële presentatie van zijn
zilveren herdenkingsmunt
plaatsvond.

Alles bij elkaar hebben de Apollo 11 astronauten zo'n 2 uur en
31 minuten op de maan rondgelopen. Tijdens dit vrij korte bezoek
maakten ze dankbaar gebruik van de gelegenheid om er hun vlag neer
te planten, tal van meetinstrumenten te plaatsen en ruim 20 kilogram
maanstenen en bodemstalen te verzamelen.

De zilveren herdenkingsmunt van 5 euro in Proof
Speciaal ter ere van deze historische gebeurtenis, geeft de Koninklijke
Munt van België een zilveren 5 euro uit. Op de voorzijde is te zien hoe
jong en oud samen naar de eerste stap op de maan kijken
en staat de datum van deze mijlpaal aangegeven.
Op de keerzijde prijkt een compositie van de
Europese landkaart met jaartal, nominale
waarde en drietalige landsaanduiding.

kenmerken
Nom. waarde:

5 EURO

Kwaliteit:

Proof (PP)

Ontwerp:

Luc Luycx

Legering:

Zilver 925/1000

Gewicht:

14,60 g

Diameter:

30 mm

Max. oplage:

De zilveren herdenkingsmunt
van 10 euro in Proof

Gezien het historisch belang van
de eerste maanlanding, zal deze
uitzonderlijke muntuitgifte op heel
wat interesse mogen rekenen.
Verzamelaars zijn alvast
gewaarschuwd!

Photo: Shutterstock

Op de voorzijde van deze fraaie uitgifte prijkt de
beeldenaar van een wat oudere Briek, met de blik
gericht op een bekend tafereel uit zijn wielerverleden:
dat van de doorzetter die zich een weg baant door
het West-Vlaamse landschap met op de achtergrond
de stylistische weergave van de decanale kerk van
Waregem. Links daarvan prijkt zijn naam in stevige,
massieve letters, evenals zijn geboortejaar en het jaar
van uitgifte. De keerzijde toont de landkaart en de
sterren van Europa, de drietalige landsaanduiding,
het jaartal 2019 en de nominale waarde.
Dit nieuwe 10 EURO-stuk wordt uitsluitend in de
hoogste Proof-kwaliteit geslagen. De prijs bedraagt
€ 54,95 en wereldwijd worden er slechts 3.000 stukken
van aangemunt. Snel reageren - zoals Briek destijds
deed - is dus de boodschap voor al wie dit bijzondere
collector's item wil bemachtigen.

5.000 stukken

Officiële uitgifteprijs

€ 49,95

geboortedag van
wijlen Briek Schotte

ste

Oplage
beperkt tot

5.000

kenmerken
Nom. waarde:

10 EURO

Kwaliteit:

Proof (PP)

Ontwerp:

Luc Luycx

Legering:

Zilver 925/1000

Gewicht:

18,75 g

Diameter:

33 mm

Max. oplage:

3.000 stukken

Verpakt in een luxueus muntetui
en voorzien van een officieel
echtheidscertificaat

▼

Officiële uitgifteprijs

€ 54,95

Verpakt in een luxueus muntetui en voorzien
van een officieel echtheidscertificaat.

© Stadsbestuur Waregem (via familie Schotte)

stukken
wereldwijd

Oplage
beperkt tot

3.000

stukken
wereldwijd

Nog sneller : Bestel online via www.herdenkingsmunten.be

een wa ar d i g eer b e to o n a an d e l a at s t e Fl an d r i en

© Stadsbestuur Waregem (via familie Schotte)

Boris15 / Shutterstock.com

© Stadsbestuur Waregem (via familie Schotte)

d e MAA N LA N DI N G s MU N T VA N 5 EURO i n z i l v e r

De beroemdste burger van Brussel viert zijn 400ste verjaardag

Het manneken pis-muntstuk van 2½ euro in coincard
Oplage
beperkt tot

Van Amerika tot Japan, van Australië tot Groenland... Zowat overal ter wereld kent men Brussels beroemdste
burger: Manneken Pis. Dit guitige, plassende ventje van amper 60 cm hoog, dat in de Brusselse Stoofstraat
als sprankelende fontein fungeert, weet jaarlijks miljoenen toeristen naar onze
hoofdstad te lokken en leverde al ontelbare vakantiekiekjes op.
Manneken Pis werd in 1619 vervaardigd door Hiëronymus
Duquesnuoy, hofbeeldhouwer van de aartshertogen Albrecht en
Isabella. Waarschijnlijk staat de bronzen mascotte symbool
voor de vele leerlooierijen in de buurt, waar men destijds
urine van kleine kinderen (met een hoog ammoniakgehalte) gebruikte om het leer soepeler te maken. Verder
beschikt Manneken Pis ook over een zeer uitgebreide
garderobe van meer dan 900 versierde kostuums om de
folkloristische evenementen in Brussel op te fleuren.

120.000
muntstukken
wereldwijd

Kwaliteit:

Proof (PP)

Ontwerp:

Luc Luycx

Legering: Goud 999/1000
Gewicht:

1,25 g

Diameter:

14 mm

Max. oplage:

2.500 stuks

Officiële uitgifteprijs

et
Gr
ég

Een gouden eerbetoon aan vrede en vrijheid

HET MINI-goudstukje van 12½ euro

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

✓

Officiële uitgifte ter gelegenheid van
de 400ste verjaardag van Manneken Pis

✓

Wettig betaalmiddel in België,
komt niet in circulatie

✓

Muntspecificaties: Metaal: Messing
• Gewicht: 10,50 g • Diameter: 25,65 mm
• Ontwerp: Luc Luycx • Kwaliteit: BU

✓

Coincard in twee taalversies:
Voorzijde NDL/ENG - keerzijde FRA/DUI
Voorzijde FRA/DUI - keerzijde NDL/ENG

✓

Beperkte oplage van 120.000 stukken
(inclusief FDC-set)
Officiële
uitgifteprijs

Een prestigieuze jaarset die absoluut niet mag
ontbreken in een serieuze muntcollectie...

DE EURO-PROOFset 2019
Wees er wel snel bij om uw exemplaar te
bemachtigen, want van de vorige uitgifte 2018
is er geen enkele set meer beschikbaar!

Oplage
beperkt tot

2.500
stukken

✓

Photo: Shutterstock

€ 99,95

Manneken Pis,
hier in één van de
honderden kostuums die
speciaal voor hem zijn gemaakt.

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

Nom. waarde: 121/2 EURO

4.0

Phot
o: A
u

Manneken Pis is dus in 2019 maar liefst 400 jaar jong
en dat vieren wij, samen met ù! Graag verrassen wij u
met deze sprankelende herdenkingsmunt van 21/2 euro
verpakt in een kleurrijke coincard. Deze officiële uitgifte
maakt trouwens ook deel uit van onze nieuwe Fleur de
Coin set 2019 die u op pagina 2 en 3 wordt gepresenteerd.

Met de val van de Berlijnse muur op 9 november 1989 werd het begin van de
Duitse hereniging ingeluid en won Berlijn zijn vroegere status van
nationale hoofdstad terug. Om de 30 ste verjaardag van
dit belangrijk historisch moment te herdenken, geeft de
Koninklijke Munt nu een prachtig mini-goudmuntje van
121/2 euro uit. Op de voorzijde: een vredesduif die
langs een bres in de Berlijnse muur ontsnapt met
daarachter de Brandenburgse Poort die voor velen
jarenlang onbereikbaar was. Op de keerzijde prijkt
de voor deze uitgifte gebruikelijke Belgische Leeuw
met datum, waarde en landsaanduiding.
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De herdenkingsmunt van 2½ euro

kenmerken

anuel Laurant

.

Razend populair... tot in de verste uithoeken van de wereld!

op :
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e
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Museum, Emm

op :
start verko
16 oktober

d i e b i nn e n k o r t z u l l e n v e r s c h i j n e n . . .

© Brussels City

Photo: Shutterstock

DRIE u n i e k e h e r d e n k i n g s u i t g i f t e n . . .

✓

Oplage
beperkt tot
maximum

1.500
muntsets

Bestel snel en voordelig via www.herdenkingsmunten.be

€ 10,-

400
ans | jaar

koop:
STart ver r
n ov e m b e

JAAROVERZI C HT 2019 va n r e e d s v e r s c h e n e n u i tg i f t e n va n d e
Ko n i n k l i j k e M u n t va n B e lg i ë . P RO FITEER VLUG VA N UW l a at s t e k a n s !
2 euro

450 jaar Bruegel de Oude
25 jaar Europees Monetair Instituut

UIT V

ERK

2 euro

10 euro

450 jaar Bruegel de Oude
Proof in muntetui

450 jaar Bruegel / RENAISSANCE
Zilver Proof - 18,75 g - Ø 33 mm - 925/1000

NOG MAAR 100 STUKS
BESCHIKBAAR

Met revolutionaire ets-techniek,
onderdeel van Europa-ster-programma.
Bestel snel!

O CHT

BU in coincard

BU in coincard

UIT V

ERK

O CHT

50 euro

450 jaar Bruegel / RENAISSANCE
Goud Proof - 6,22 g - Ø 21 mm - 999/1000

NOG MAAR ENKELE STUKken
BESCHIKBAAR, alleen online!

5 euro

90 jaar Kuifje - reliëf- & KLEURVERSIE
BU in coincard

ERK
UIT V

prestigeset met 2, 10 en 50 EURO

60 jaar SMURFEN - reliëf- & KLEURVERSIE
Zilver Proof - 14,60 g - Ø 30 mm - 925/1000

NOG MAAR 10 Sets BESCHIKBAAR

Let op: slechts t/m 31 oktober 2019 te bestellen!
NOG NIET TE LAAT DUS, MAAR WEL HOOG TIJD!

2½ euro

Grand Départ Brussel
BU in coincard

25 euro
90ste geboortedag Audrey Hepburn

Goud Proof - 3,11 g - Ø 18 mm - 999/1000

O CHT

Kijk snel op pagina 3 ➤
Misschien is dit wel uw allerlaatste kans om
deze coincard-uitgifte te bemachtigen!

Coincard Verzamelalbum
Hét verzamelalbum voor alle coincards
van de Koninklijke Munt van België

aanr ader !

5 euro

450 jaar Bruegel de Oude
Proof, Zilver Proof en Goud Proof

2 euro

Europees Monetair Instituut
Proof in muntetui

NIET

MEER

BESCHIKBAAR

5 euro
75 jaar D-Day - BU in coincard

• Inclusief twee
insteekbladen,
elk met ruimte
voor 6 coincards
• Extra verzamelbladen zijn apart
te bestellen!

ERK
UIT V
Haast en spoed is altijd goed...
... als het om Proofmunten van 2 euro gaat!

O CHT

Binnen één dag uitverkocht!
Mis geen uitgifte meer en schrijf u in op de digitale
nieuwsbrief via herdenkingsmunten.be/nieuwsbrief

• 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,-.

