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Nieuwe 2 euro herdenkingsmunt 2020

Internationaal jaar van de
plantengezondheid

In dit nummer
Voorwoord Muntmeester
De 2 euro herdenkingsmunten
'Internationaal jaar van de plantengezondheid 2020' in BU en in Proof
Het muntstuk van 21/2 euro
‘100 jaar Olympische Spelen Antwerpen’
in reliëf en in kleur
Het zilveren Proofstuk van 20 euro
'Historische binnenstad Brugge 20 jaar UNESCO werelderfgoed'
Een compleet overzicht
van alle Belgische muntuitgiften
die u in 2020 mag verwachten
Nieuwe buitenlandse
herdenkingsmunten van 2 euro
PLUS de 5 euromunt '75 jaar
Suske en Wiske' in reliëf en in kleur

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

O F F I C I Ë L E 2 e u r o m u n t M E T F O C U S O P h e t I n t e r n a t io n a a l j a a r v AN d e pl a n t e n g e z o n d h ei d 2 0 2 0

Koninklijke Munt
van België

2 euro BU
in coincard

Beste Muntliefhebber,
Met genoegen presenteer ik u vandaag de eerste
Muntinfo van 2020. Als u straks even ons jaarprogramma
op pagina 6 overloopt, zal u merken dat u in 2020 een
bijzonder rijkgevuld aanbod mag verwachten met interessante
thema's, gebeurtenissen en jubilea.

... want planten beschermen is levens beschermen!

maximum

maximum

150.000
I

Sustainable Development Goals - SDG

Feiten als deze leveren het onomstotelijke bewijs dat planten een
absoluut onontbeerlijke schakel vormen in ons ecosysteem en dus
van levensbelang zijn voor het voortbestaan van mens en dier.
Plantengezondheid komt onder steeds grotere druk te staan.
Klimaatverandering en menselijke activiteiten hebben ecosystemen
aangetast. Hierdoor neemt de biodiversiteit af en worden nieuwe
niches gecreëerd waar ongedierte gedijt. Tegelijkertijd zorgen
meer internationale handel en meer internationaal reizen (ruim drie
keer zoveel in het afgelopen decennium) ervoor dat ongedierte en
ziekten zich veel sneller over de wereld kunnen verspreiden. Wat leidt
tot grote schade aan inheemse planten en het milieu.
Daarom hebben de Verenigde Naties het jaar 2020 uitgeroepen tot
het Internationaal jaar van de plantengezondheid (IYPH).
Het doel van IYPH 2020 is dat we ons bewust worden van de globale
uitdagingen waar we voor staan inzake plantengezondheid alsook
van het belang om onze gewassen te beschermen tegen plagen
en ziekten. Zo kunnen we komen tot een duurzame landbouw die
onze voedselzekerheid garandeert, de economische ontwikkeling
stimuleert, de armoede inperkt en het milieu vrijwaart.
Ontdek de eerste 2 euro herdenkingsmunt van 2020

Photo: Shutterstock

... dat planten voor 80% deel
uitmaken van ons dagelijks
menu?
... dat al het groen op onze
aardbol liefst 98% van de
zuurstof levert die wij
inademen?
... dat plagen en ziekten verantwoordelijk
zijn voor tot 40% verlies van de wereldwijde voedselteelt?

Tot slot hebben wij nog een verrassing in petto voor de stripliefhebbers:
een 5 euromunt ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van onze
striphelden Suske en Wiske. Een uitgifte vol nostalgie die u meeneemt
naar het eiland Amoras, het allereerste stripalbum van Willy Vandersteen.
Hiervoor werd er naast een klassieke versie in reliëf ook een kleurversie
voorzien. Aan u de keus! Of bestelt u ze meteen alle twee?

Ingrid Van Herzele
Muntmeester Koninklijke Munt van België

stukken

Wist u...

Tweemaal twintig: een magisch jaar! En dat
benadrukken wij graag met een heel toepasselijke
uitgifte: een zilveren 20 euro in Proofslag
uitgegeven naar aanleiding van de - jawel - 20ste
verjaardag van de erkenning van de historische
Brugse binnenstad als UNESCO werelderfgoed.
Een munt van formaat, met een diameter van liefst 37 mm!

Alvast veel verzamelplezier toegewenst,

5.000

Opmerkelijk detail: De eerste nul in het jaartal 2020
die deel uitmaakt van het officiële logo, is een 17-delig
kleurenwieltje dat de17 doelstellingen voor een duurzame
ontwikkeling symboliseert. Elke doelstelling herinnert
ons eraan dat de plantengezondheid bijdraagt aan
verschillende objectieven van een duurzame ontwikkeling.

stukken

Eén van die thema's is trouwens brandend actueel en speelt de hoofdrol in
dit nummer: de gezondheid van al wat groeit en bloeit op onze planeet.
Onze allereerste 2 euro herdenkingsmunt van 2020 staat dan ook
geheel in teken van het Internationaal jaar van de plantengezondheid.
Naar goede gewoonte werd deze fraaie uitgifte zowel in
BU-versie als in Proof aangemunt.
2020 is ook het jaar waarin het precies
100 jaar geleden is dat de Olympische
Spelen in Antwerpen plaatsvonden.
Dit prestigieuze eeuwfeest vieren wij nu
met een gloednieuwe 2,5 euromunt, die niet
alleen in een klassieke reliëfversie maar ook
met inkleuring verkrijgbaar is. Meer hierover
op pagina 4 en 5.

2 EURO
PROOFversie

VERKRIJGBAAR IN twee
fraaie uitvoeringen
Deze nieuwe 2 euromunt
wordt u aangeboden in
BU- en in Proofkwaliteit.
De BU-uitgifte steekt in
een originele coincard
verlucht met botanische
elementen en het officiële
logo van het plantengezondheidsjaar 2020. Zoals
u inmiddels van ons gewend
bent, bestaat ook deze coincard
in twee taalversies.
Bovendien kan u ook opteren voor
onze Proofversie. De beperkte oplage
van slechts 5.000 stukken maakt deze
munt tot een internationaal zeer
gegeerd collector's item. Proof of BU,
de keuze is aan u! Of misschien
bestelt u alle varianten wat uw
verzameling nog vollediger en
waardevoller maakt!

KENMERKEN
2 e u r o i n COINCARD
Kwaliteit:
Brilliant Uncirculated
Max. oplage :
150.000 stukken
Coincard in twee taalversies :
• Voorzijde NDL/ENG en keerzijde
FRA/DUI • Voorzijde FRA/DUI en
keerzijde NDL/ENG
Beschikbaar:
Officiële
uitgifteprijs:

medio maart

€10,-

2 euro in PROOFslag
Kwaliteit:
Proof (PP)
Max. oplage :
5.000 stukken
Verpakking : in luxe etui met een
genummerd echtheidscertificaat
Officiële
uitgifteprijs:

€29,95

Om dit thematisch jaar in de kijker te zetten, heeft de Europese
Commissie onlangs haar goedkeuring gegeven voor de uitgifte van
een speciale 2 euro herdenkingsmunt.
Op de voorzijde prijkt het officiële logo van het plantengezondheidsjaar: een compositie van plantenbladeren die beschermd worden
tegen dodelijke plagen en zich verenigen in een cirkel die de wereldbol symboliseert. Daar rond: het omschrift met de thematitel, het
munthuis- en muntmeesterteken en het jaartal. Dit schitterende
muntontwerp komt vooral goed tot uiting op het Proofstuk dat een
matte afbeelding met een glanzende achtergrond combineert.

Officiële verdeler van de uitgiften
van de Koninklijke Munt van België

Standaard gratis verzending in België bij een minimale online bestelling vanaf € 25,- !
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Veertien keer goud voor onze Belgen!

Een exclusief collector's item met historische waarde!

Op 20 april 1920 openden de zevende Olympische Zomerspelen in een
gloednieuw stadion op het Antwerpse Kiel. België kreeg de organisatie
toegewezen als een soort compensatie voor de ellende die de Eerste
Wereldoorlog teweeg had gebracht. Tijdens de Olympische Zomerspelen
van 1920 deden zo'n 29 landen en 2.626 atleten mee en werd er gesport
in 24 disciplines.

Om het eeuwfeest van dit gedenkwaardige sportgebeuren te vieren,
stellen wij u vandaag - en dit in samenwerking met het Belgisch
Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) - een exclusieve herdenkingsmunt van 21/2 euro voor: een muntstuk dat wel een wettelijk betaalmiddel is maar nooit in circulatie zal komen.
Op de voorzijde prijkt
een atletisch gebouwde
discuswerper met
daarnaast het Antwerpse
stadion waarop de
Belgische vlag wappert.
Deze vlag hebben wij speciaal voor u ingekleurd
op de helft van onze
muntoplage.

De zevende Olympiade was
er een met vele primeurs.
Zo legt de Belgische schermer
Victor Boin voor het eerst de
Olympische eed af en wordt
de Olympische vlag met de
vijf ringen gehesen, waarbij
elke ring symbool staat voor
een wereldcontinent. Verder
werden voor het eerst duiven
losgelaten als symbool voor
de vrede.

Op de keerzijde prijkt
een compositie van de
Europese landkaart met
jaartal, nominale waarde en drietalige landsaanduiding.
Beide muntversies hebben trouwens ook hun eigen
coincard-verpakking. Als muntenverzamelaar zult u vast
beide versies aan uw collectie willen toevoegen.

Polsstokhoogspringen in 1920

De gouden Belgische voetbalploeg die in de finale Tsjechoslowakije versloeg

De hier afgebeelde coincards gelden als visueel voorbeeld en kunnen eventueel afwijken van de realiteit >

Olympisch stichter Pierre de Coubertin verklaarde na de afloop
dat hij opgetogen was over deze Spelen: “Dat is de inbreng van
de VIIe Olympiade: zij toonde de wereld op een lichtgevende manier de
opvoedkundige, de morele en de sociale dynamiek dat het herrezen en
modern Olympisme verbergt”.

De hier afgebeelde coincards gelden als visueel voorbeeld en kunnen eventueel afwijken van de realiteit >

Hoogtepunten van deze spelen zijn onder andere de
spannende 10.000 meter finale lopen, gewonnen door
de Fin Paavo Nurmi, de Amerikaanse Ethelda Bleibtrey die
alle drie de onderdelen van het vrouwenzwemmen wint
en de Belgische winst in het voetbaltornooi tegen
Tsjechoslowakije. In totaal behaalt ons land niet minder dan
14 gouden, 11 zilveren en 11 bronzen medailles. Een prestatie
waar we als Belgen nu alleen maar van kunnen dromen.
Maar ja, dat was toen en dit is nu!

kenmerken

reliëf

Kwaliteit:

kleur

21/2 EURO

Nom. waarde:

Brilliant Uncirculated (BU)

Legering:

Messing

Gewicht:

10,50 gram

Diameter:

25,65 mm

Ontwerp:
Max. oplage:
Beschikbaar:
Officiële
uitgifteprijs:

Luc Luycx
25.000

25.000

vanaf april

€ 10,– € 12,50

Affiche van de Olympische
Spelen van 1920

Het pas gebouwde
Olympisch Stadion
op het Kiel

Het Olympische défilé van de deelnemende landen

100 jaar... Antwerpen viert!
Een belangrijk historisch moment als dit wil de stad niet onopgemerkt
laten voorbijgaan. Naast een speciaal verjaardagslogo is er gedurende
2020 een uitgebreid programma voorzien, met heel wat wedstrijden die
in het teken zullen staan van de Spelen. Kers op de taart wordt de
A-lympische marathon (met de A van Antwerpen) in september.

Nog sneller : Bestel online via www.herdenkingsmunten.be

Officiële opening van de Spelen in het Beerschotstadion door Koning Albert I

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

Toerisme Brugge © Jan Darthet

Toerisme Brugge © Jan Darthet

De z il v e r e n UN E S C O - we r el d e r f g oe d m u n t v a n 2 0 e u r o i n p r oof

Historische binnenstad van Brugge nu al 20 jaar UNESCO werelderfgoed!
Een munt 'van formaat', voor u geslagen in de allermooiste Proofkwaliteit

Sinds het prille begin van het nieuwe millennium maakt de historische binnenstad van Brugge deel
uit van het prestigieuze UNESCO werelderfgoed, waartoe ook eerder al het Brugse belfort en het
Brugse begijnhof behoorden. Brugge is dan ook een unicum en wordt niet voor niets het Venetië
van het Noorden genoemd. Als geen ander wist de stad haar middeleeuwse stadsweefsel met haar
prachtige bouwwerken en haar idyllische reien te vrijwaren. En behoudens haar opkomst
als één van de belangrijkste handelssteden van het 15de eeuwse Europa, wist het fiere
Brugge zich ook te ontwikkelen tot een ware parel van kunst en cultuur.
Oplage

De voorzijde van deze gloednieuwe herdenkingsmunt is geïnspireerd op het officiële verjaardagslogo dat - speciaal voor deze Unesco-erkenning - door de stad Brugge werd ontworpen en waarop
onze huisgraveur Luc Luycx verder improviseerde in nauwe samenwerking met stad Brugge. Hierop
prijkt een gestileerde afbeelding van het statige Brugse belfort met zijn hallen. Op de keerzijde van
dit zilverstuk overschouwt u de kaart van Europa, omgeven door zijn twaalf sterren, een drietalige
landsaanduiding en de nominale waarde. Wat u vooral op zal vallen aan dit exclusieve 20 eurostuk is
zijn royaal formaat met een diameter van maar liefst 37 mm. Een vrij ongewone munt dus. Wacht
dus ook niet te lang om ze te claimen voor uw verzameling: temeer
omdat haar oplage beperkt is tot amper 2.500 stukken!

beperkt tot

Invloedrijke Vlaamse Primitieven zoals Jan Van Eyck, Hans Memling en heel wat
andere beroemde meesters hebben in Brugge geleefd, gewerkt en
bijgedragen tot innoverende stromingen in de schilderkunst.
Hun werk veroverde toen al heel Europa en vandaag is
hun oeuvre over de hele wereld verspreid.

2.500

muntstukken
wereldwijd

Dit jaar viert de Brugse binnenstad dus de
20ste verjaardag van zijn UNESCO erfgoedstatus.
Om dit glorieuze moment op passende wijze
te vieren, nam de Koninklijke Munt van België
het initiatief om een zilveren gedenkmunt
uit te geven met de heel toepasselijke waarde
van… twintig euro!

KENMERKEN
Nominale waarde:

20 EURO

Kwaliteit:

Proof (PP)

Diameter/gewicht:

37 mm / 22,85 g

Gehalte:

Sterling zilver 925 °/°°

Oplage:

Max. 2.500 stukken

Verpakking:

Luxe etui met certificaat

Beschikbaar:

medio maart

Officiële
uitgifteprijs:

€ 54,95

By Nacho Castejón Martínez - originally posted to Flickr as Brugge Panorama, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8797512x

u i t g if t e n p r o g r a m m a 2 0 2 0

B U I T E N L AND S E U I TG I F T E N

Hieronder vindt u een overzicht van alle herdenkingsuitgiften
2020 van de Koninklijke Munt van België. Zo weet u vooraf al welke
er absoluut niet mogen ontbreken in uw verzameling en kunt u
alvast een verlanglijstje opmaken.

Ontdek de nieuwste
2 euromunten!

Januari

Set - World Money Fair, Belgische
Friet - BU

Maart

2 euro - Internationaal jaar van de
Plantengezondheid - BU in coincard

April

2½ euro - 75 jaar vrede en vrijheid in
Europa - BU in coincard

Sinds 2004 geven veel Europese landen jaarlijks
speciale 2 euromunten uit, die wettig betaalmiddel
zijn in alle eurolanden. Bij herdenkingsmunten.be
vindt u de nieuwste 2 euromunten en maakt u
ook uw Europese verzameling compleet.
Neem dus geregeld een kijkje op onze website
en ontdek wat 2020 voor u in petto heeft!

Juni

Set - Benelux 2020 - BU

2 euro - Internationaal jaar van de
Plantengezondheid - Proof

Februari

20 euro - Brugge - Historische
binnenstad 20 jaar werelderfgoed Zilver Proof

5 euro - 75 jaar Suske & Wiske BU in coincard
2 versies: in reliëf en in kleur

September

10 euro - 500ste verjaardag Christoffel
Plantijn - Zilver Proof

Mei

5 euro - 185 jaar eerste trein op
Europees vasteland - Zilver Proof
12½ euro - 150ste geboortedag Jane
Brigode - Goud Proof

Oktober

2 euro - Jan van Eyck jaar 2020 - BU
in coincard
2 euro - Jan van Eyck jaar 2020 - Proof
10 euro - Gotiek - Jan van Eyck jaar
2020 (Europa-ster euro) - Zilver Proof
50 euro - Gotiek - Jan van Eyck jaar
2020 (Europa-ster euro) – Goud Proof

Juli

5 euro - Team Belgium Olympische
Spelen Tokyo - BU in coincard
2 versies: in reliëf en in kleur

November

Set - Proofset 2020 in cassette

Koninklijke Munt van België

Bestel snel en voordelig via www.herdenkingsmunten.be

* Uitgiften en uitgiftedata onder voorbehoud

Augustus

Set - FDC jaarset 2020, thema
Antwerpen - BU / Fleur de Coin

2½ euro - 100 jaar Olympische Spelen
Antwerpen 1920-2020 - BU in coincard
2 versies: in reliëf en in kleur

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

d e ' s u s k e e n W I S K E' j u bileu m m u n t va n 5 EUR O

75 jaar, dat kan tellen!
Suske en Wiske zijn de geesteskinderen
van Willy Vandersteen. Ze ontmoetten elkaar voor het
eerst "Op het Eiland Amoras", een stripverhaal dat in 1945 in de
krant verscheen en kort daarna in albumvorm werd uitgebracht.
Sinds die allereerste strip beleefden Suske en Wiske samen met
tante Sidonia, Lambik en Jerom al meer dan 350 avonturen.
Deze verhalen spelen zich af in zowat alle hoeken van de wereld
maar vaak ook in verleden dankzij de geniale teletijdmachine
van professor Barabas. Dit jaar zijn Suske en Wiske dus 75 jaar
jong en dat verdient op zijn minst een medaille.
Maar aangezien wij die voor het gouden
jubileum in 1995 al hebben geslagen,
verrassen wij u vandaag liever met
een echte... munt!

Oplage
in reliëf
beperkt tot

6.250

stukken
wereldwijd

Oplage
in kleur
beperkt tot

6.250

stukken
wereldwijd

Een waar collector's item, voor jong en oud!

© Standaard Uitgeverij

In nauwe samenwerking met de uitgever creëerde de Koninklijke
Munt van België een schitterend gedenkstuk van 5 euro dat
een welverdiende hulde brengt aan Suske en Wiske en aan het
stripverhaal waar het allemaal mee begon: Het Eiland Amoras.
Op de voorzijde prijken een tweetalige naam- en jubileumaanduiding rond de welbekende tekening van een pril Suske
en Wiske duo die zich door de geest van Sus Antigoon lieten
meevoeren.

kenmerken

reliëf

kleur

5 EURO

Nom. waarde:
Kwaliteit:

Brilliant Uncirculated (BU)

Legering:

CuNi (cupro-nikkel)

Gewicht:

12 gram

Diameter:

30 mm

Ontwerp:

Luc Luycx

Max. oplage:

Verkrijgbaar in twee prachtige muntuitvoeringen!

Beschikbaar:

Voor de voorzijde hebben wij ook twee muntvarianten voorzien,
die elk de helft van de oplage beslaan: een klassieke munt met
metaalreliëf en een munt waarbij het beeldfragment is weergegeven in de originele kleuren van het eerste album.

Officiële
uitgifteprijs:

6.250

6.250
eind maart

€ 12,50 € 17,50
Tekenaar Willy Vandersteen
samen met opvolger Paul Geerts

Beide versies worden u aangeboden in een aangepaste coincard,
waardoor we bijna kunnen spreken van twee afzonderlijke
uitgiften. Bovendien is door de opsplitsing in twee varianten,
de oplage beperkt tot 6.250 stukken per versie. Wees er dus
snel bij om één van deze munten te bemachtigen.

• 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,-.

