
 



 



CORONA VIRUS 
 

 

Beste vrienden, 

 

Onze Hobbyclub is een vereniging waar we steeds streven om het beste 

van onszelf te geven. We mogen echter de gezondheid van onze leden niet 

in gevaar brengen.  

Vandaag – 13 maart – volgen we de beslissingen van de nationale 

veiligheidsraad en zien we ons verplicht onze ruildagen in het 

Woonzorgcentrum van Machelen voorlopig af te lasten. Uiteraard zullen 

we jullie informeren wanneer we onze activiteiten kunnen hervatten.  

Ondertussen wil ik als voorzitter van de Hobbyclub jullie het allerbeste 

wensen: een goede gezondheid en vooral veel geduld. Het kan nog een 

tijdje duren, maar iedereen kan zijn steentje bijdragen door enkele 

aanbevelingen te volgen.  

 

1.  "Social distancing" m.a.w. zorg voor 

voldoende afstand tussen mensen.  

 

 

 

2. Tweede raad: Geef geen handen en geen 

kussen  
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3. hanteer een goede handhygiëne 

 

 

4. Moet je zelf niezen of hoesten, bedek dan je mond en neus met een 

wegwerpzakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak. 

Heb je geen zakdoekje bij de hand, hoest of nies dan in de 

binnenkant van je elleboog. Probeer je gezicht zo weinig mogelijk 

aan te raken met je handen. 

 

Tot slot nog enkele punten:  

Wat zijn de symptomen van het coronavirus? 

De symptomen zijn hoge koorts, hoesten en ademnood. Vooral bij 

personen met een verzwakt immuunsysteem (ouderen en mensen met 

bestaande chronische aandoeningen) kan dit fataal worden. 

Is het nuttig om een mondmasker te dragen? 

Neen. Mondmaskers op zich bieden onvoldoende bescherming tegen het 

coronavirus. Zeker de klassieke chirurgische maskers geven je enkel een 

vals gevoel van veiligheid. Veel belangrijker is het om regelmatig je 

handen te wassen en niet te niezen in de richting van anderen. 

De mondmaskers die worden gebruikt door gezondheidsmedewerkers, 

bieden daarentegen wel een enige bescherming, maar deze bemoeilijken 

de ademhaling, waardoor ze niet bruikbaar zijn in het dagelijks leven. Het 

is belangrijk dat deze maskers voorbehouden blijven voor het personeel 

in ziekenhuizen en laboratoria. 

 

Jean Dewaerheid 
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 Openingstijden: 
 Ma  09u30 – 12u30 / 13u30 – 17u30 
 Di 09u30 – 12u30 / volgens afspraak 
 Woe  09u30 – 12u30 / 13u30 – 17u30 
 Do 09u30 – 12u30 / 14u00 – 18u30 
 Vrij 09u30 – 12u30 / volgens afspraak 
 Za volgens afspraak 
 



Beste vrienden, welkom op deze algemene vergadering.  

2019 is zoals jullie weten, een bewogen jaar geweest. Aangezien we niet optimaal 

konden vergaderen in Site Bosveld, hebben we besloten onze maandelijkse 

ruildagen hier te houden, in deze gezellige cafetaria van het Woonzorgcentrum.  

De voordelen voor jullie zijn overduidelijk. Ruim en comfortabel met echt 

goedkope tarieven voor de dranken. Het verlies van de barinkomsten werd 

gecompenseerd door een verhoging van de lidgelden naar 10 €, waardoor wij nu in 

de gemiddelde liggen van de omliggende verenigingen. Vergeet niet dat wij nog 

altijd zorgen voor een getrouwheidspremie. Straks zal onze penningmeester 621 

€ verdelen aan niet minder dan 65 leden, als dank voor hun trouw en inzet.   

2019 was ook een jaar waarin we enkele vrienden hebben verloren. Iedereen  

herinnert zich waarschijnlijk Jean De Groef, onze vorige materiaalmeester. Hij 

was meer dan 35 jaar lid en bestuurslid van de Hobbyclub. Hij was, samen met 

zijn echtgenote Elise, op elke tentoonstelling. Graag enkele minuten stilte ter 

nagedachtenis.  

Dank u. Ik zou van de gelegenheid gebruik willen maken om Raymond Palm te 

bedanken. Onze verzamelaar van sigarenbandjes is nu al 10 jaar lid, maar om 

persoonlijke redenen heeft Raymond besloten zijn ontslag in te dienen. We 

danken hem alvast voor de jarenlange medewerking en hopen hem nog talrijke 

jaren te mogen ontmoeten op onze activiteiten.    

Momenteel telt onze vereniging 122 leden. Het kasverslag dat jullie straks van 

de penningmeester krijgen, is zoals te verwachten … positief. Dit neemt niet weg 

dat we extra inkomsten goed kunnen gebruiken. Dit was de reden waarom wij ons 

aangesloten hebben op TROOPER. Omdat niet iedereen aankopen doet via het 

internet, hebben wij ons in december aangesloten op de actie Leuk steuntje van 

de MAKRO. Iedereen die beschikt over een Makrokaart kan meedoen. Het 

volstaat een account te openen en voor elke aankoop die u doet, krijgen wij 3 % 

op onze rekening. Dat kan tellen, nietwaar? Straks bezorg ik jullie een folder 

met meer details.  

Onze vereniging geeft elk jaar een nieuwe champagnecapsule uit, ditmaal met de 

kerk Onze Lieve Vrouw der Zeven Smarten in Diegem-Lo. Zoals jullie weten 

geven wij deze capsule uit samen met twee andere verenigingen, m.n. de 

Harmonie van Machelen en In Vino Veritas. Onze 6de Nationale ruilbeurs vindt 

trouwens plaats op zaterdag 22 februari 2020 in de polyvalente zaal van Site 

Bosveld.  
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En hier kom ik terecht bij een raadsel. De laatste jaren heb ik twee zaken 

vastgesteld: 

1- Op de ruilbeurs van champagne capsules treffen we weinig leden die geen 

capsules verzamelen. Iedereen is uiteraard welkom. Het is een activiteit 

van de club.  

2- Op de Grote tentoonstelling van de club treffen we weinig verzamelaars 

van capsules, laat staan verzamelaars die een stand hebben.  

Mysterie, mysterie. Graag zou ik dan ook straks jullie mening hieromtrent willen 

hebben.  

En nu de tentoonstelling. De receptie was geslaagd, de broodjes van bij Lens 

werden geapprecieerd en het orkest deed de rest. Ook het spel Punt21 in plaats 

van de tombola was een succes. Voeg daarbij het probleem van het afsluiten van 

de zalen en dan begrijpt u wellicht dat we niet helemaal tevreden zijn want … er 

was minder volk. 

Minder standhouders betekent sowieso minder volk. Minder volk, minder 

inkomsten.   

Hier gaan we dus aan werken. Een eerste maatregel is het afschaffen van de 

vermelding van prijzen op de tentoongestelde items. Standhouders die de 

producten van hun hobby willen verkopen, mogen dat dus adverteren. Op 

voorwaarde dat hun stand niet leeg komt te staan wegens ‘uitverkocht’. Het 

blijft een tentoonstelling.  

Tweede aandachtspunt is de communicatie. Nog te veel mensen zijn niet op de 

hoogte dat we een tentoonstelling hebben in Site Bosveld. We overwegen nieuwe 

beach flags en meer reclame (ook aan de kerk en het kerkhof zoals vroeger 

gedaan werd).    

Speciale trekker is het optreden op zaterdag van het Samenspel van de 

Harmonie van Machelen. Voor de zondag hebben we ook plannen, maar die moeten 

nog gefinaliseerd worden.   

Bedankt voor uw aandacht.  

Ik wens aan iedereen een gezond jaar met veel ruilplezier. 

Jean Dewaerheid 

5 januari 2020 





 

 

In de vorige editie hadden we het over het afweken van postzegels. 

De huidige bijdrage gaat over het 

 

afweken van zelfklevende postzegels. 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het oplos- en verdunningsmiddel Bestine (blijkbaar te koop in ijzerwarenzaken en/of 

kunstwinkels) vervliegt snel en beschadigt de postzegel niet, ook niet bij zegels met 

reliëf of goudlaag.  

Moderne postzegels zijn niet zo fragiel als hun illustere oude voorgangers en het 

gebruik van het oplosmiddel vormt dan ook geen bedreiging.  

Hoe de zegel losweken?  

Snij het papier rondom de bewuste postzegel tot op enkele millimeters in en breng 

met behulp van een druppelteller enkele druppels Bestine aan. Het papier wordt ± 

doorschijnend binnen enkele seconden en na een tiental seconden komt de postzegel 

los, terwijl deze nog vochtig is. Leg dan de postzegel met de kleefzijde naar boven op 

een plat vlak en laat de zegel drogen.  

Aandacht: Eens droog blijft de kleefzijde nog altijd plakkerig, want het oplosmiddel 

neemt de lijmlaag niet weg. Het volstaat om een beetje talk (baby-poeder) om de 

rugzijde van de zegel te strooien om daarna de postzegel met of zonder scharnier in 

je album in te voegen. Er wordt aangeraden om zegel per zegel te weken. Het product 

verdampt heel snel en dan komen de zegels niet meer los.          

 

 

 

                                                                                                        Dymphna Van Dal 



 

 

 

 

 

 

  



Beoordeling van het boek  

“De Vrouwen van Napoleon”  

van Jean Dewaerheid  

door Sofie, Manuscriptbeoordeling van 

Uitgeverij Boekscout. 

 

“Over Napoleon is inmiddels al veel 

geschreven, maar de belangrijke rol die 

vrouwen in zijn leven hebben ingenomen 

is tot nu toe onderbelicht gebleven. In 

jouw leerzame manuscript weet je de 

feiten over het leven van ‘de kleine 

korporaal’ op een originele en speelse 

manier te brengen, mede door het in 

dialoogvorm op papier te zetten. Door middel van vraag-en-antwoord krijg 

je als lezer op vermakelijke wijze de informatie tot je. Interessante 

gegevens worden zo afgewisseld met een humoristische reflectie op 

personages. De afbeeldingen ondersteunen het historische verhaal en 

geven deze belangrijke figuren een gezicht. Met de ondertitel Sois belle 

et tais-toi benadruk je de manier waarop de rol van de vrouw destijds 

werd gezien, maar met jouw verfrissende manuscript laat je duidelijk 

zien dat deze vrouwen wel degelijk hun mond opentrokken! Je toont 

hiermee het belang om de geschiedenis vanuit een ander perspectief te 

bekijken en acht daarmee de rol van de vrouw betekenisvol. Iets waar 

veel historici nog van kunnen leren!” 

 

Het boek is verkrijgbaar bij Jean Dewaerheid (18 €) of via 

https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=10152 (20.99 €, 

verzending gratis) 

Maar misschien eerst een voorproevertje? 

https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=10152


ONZE COLLEGA'S 

 

Ke.The.Fil. Nossegem de laatste donderdag van de maand van 20 tot 22 uur, in 

Bondsbureau-blok 3-Leuvensesteenweg 510/bus 15, 1930 Zavemtem. 

Eureka kring voor champagnecapsules en koffieroomdekseltjes,“Ter IJse” 

Stationstraat 8 te 3090 Overijse, tweede zaterdag van de maand, van 9 tot 13 uur 

(niet in juli en aug.)  

Teniers Perk, Parochiezaal, Kampenhoutsestwg., vierde zondag 9.30 tot 12 uur 

St. Hubertus Tervuren, “De Engel”, Kerkstraat 21, tweede donderdag vanaf 19 uur   

Philatelia Eppegem, Parochiezaal, Zenneweg, eerste dinsdag van de maand vanaf 19 

uur en  derde zondag van de maand vanaf 9.30 uur 

Fila Kortenberg, Cultuurcentrum, Leuvense baan, derde donderdag vanaf 20 uur 

Postzegelclub Nossegem, Zaal De Kring, St. Lambertusstraat 23, eerste en derde 

vrijdag vanaf 19 uur.  

H.V.B. Begijnendijk, Parochiezaal, derde zondag van 9 tot 12 uur (niet in juli) 

Vilvoordse Postzegelclub, Middenschool, Van Helmontstraat 6, tweede zondag van de 

maand van 10 tot 12 uur.  

De Postiljon Boortmeerbeek, cafetaria sporthal Sportveldweg 6, eerste en derde 

zondag 9.15 tot 12.15 uur 

De Posthoorn – Keerbergen, “’t Moleken”, Haachtse baan 1, elke woensdag vanaf 20 

uur  

Everfila – Evere, Consciencelaan, Parochieheem, iedere vrijdagavond 20 tot 22 uur, 

2de en 4de zondagmorgen 10 tot 12 uur.  

Neder-Over-Heembeek Fila, Zaal Familia, Fr. Vekemansstraat (Katholieke 

Basisschool), tweede donderdag van 19 tot 22 uur, vierde donderdag van 19 tot 22 

uur.  

Filakra Kraainem, Zaal “Cammeland”, Lijsterbessenbomenlaan 3, Kraainem, eerste 

donderdag vanaf 19.30 uur, derde zondag vanaf 9.30 uur.  

Postzegelclub Breughel Asse-Zellik, Gemeentelijke feestzaal, Noorderlaan 5, 1730 

Zellik, Eerste en derde maandag van de maand, vanaf 19 uur.  Niet in juli en augustus. 



‘Eén van de meest fenomenale vrouwelijke carrières is waarschijnlijk die van Désirée 

Clary.’ 

‘Was dat niet het eerste lief van Napoleon?’ vraagt Antoine.  

‘Dat is wat ik ook dacht, maar in het Britse dagblad The Mirror van 24 februari 2017 

staat er een merkwaardig verhaal over een ring, die na 200 jaar geveild wordt voor 

een kleine 29 000 euro.’ 

‘En wat heeft dat te maken met Napoleon?’ 

‘Het is een gift van Napoleon aan zijn eerste lief, Caroline du Colombier.’ 

‘Pardon?’ 

‘We zijn in 1786.’ 

‘Drie jaar voor de Revolutie?’ 

‘Inderdaad. Napoleon is amper zeventien jaar oud en is gekazerneerd in de omgeving 

van Valence, bij een zekere Madame du Colombier. Deze is hem zeer genegen, maar 

het is vooral haar knappe dochter Caroline die Napoleon interesseert. Ondanks een 

leeftijdsverschil van acht jaar, ontstaat er een romance. Napoleon is echter zo 

bescheiden, onopvallend, terughoudend dat de relatie zich beperkt tot voorzichtige 

wandelingetjes en het plukken van kersen.’ 

‘Zoet.’  

‘Twintig jaar later neemt Napoleon weer contact met haar op. Ze ontmoeten elkaar in 

Lyon. Zij kan amper geloven dat haar zo timide aanbidder nu Keizer van Frankrijk is 

geworden. Hij van zijn kant, is enorm teleurgesteld want zijn prille jeugdliefde is een 

zwaarlijvige en nogal saaie huisvrouw geworden. Dit belet Napoleon niet haar 

echtgenoot een baantje te geven in de lokale ambtenarij, haar broer luitenant te 

maken en ze als hofdame te benoemen voor Madame Mère.’  

‘Veel later, op Sint Helena, zal Napoleon zich het plukken van die kersen bij 

zonsopgang nog zeer goed herinneren. Romantisch niet?’ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline du Colombier met Napoleon. Samen kersen eten. 

Lithografie van Ferdinand Wachsmuth (1802-1869) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VHJ     Filatelie – aankoop en verkoop  0474/65.85.61 

VAN HOEGAERDEN J.            Leuvensesteenweg 697, Nossegem 

Postzegels binnen- en buitenland. 

Benodigdheden zoals insteekalbums, albums alle merken 

Filatelistisch materiaal: DAVO – LINDNER – KABE 

Verschillende catalogussen. 

Nieuwigheden van de hele wereld en ook thema’s. 

Aanvullen van Manco lijsten. 

 

Plasticbladen voor munten, postkaarten, … 

Inlichtingen: alle dagen van 13.00 uur tot 17.00 uur. 



DE CHRISTELIJKE MEISJESSCHOOL, HEDEN DE 

WINDROOS 

In Machelen werd de vrije meisjesschool opgericht in 

1891. Op aanvraag van de toenmalige pastoor EH Truyts, 

kwamen de zusters Annonciaden van Veltem in september 

1891 naar Machelen en vanaf 1 oktober 1891 werd er 

gestart met het onderwijs: één kleuterklas en 2 klassen 

voor het lager onderwijs.  

 In 1922 werden 4 nieuwe klassen bijgebouwd 

 In 1939 een nieuwe vleugel lagere school 

 In 1947 oprichting bewaarschool 

 In 1948  speelklas 

 In 1952 werd er een verdieping bijgezet 

 1955 zag de komst van een projectiezaal, een refter en de 4de graadklassen en 

turnzaal 

 In 1956 verdere uitbreiding met o.a. centrale verwarming en vernieuwing 

sanitair 

De zusters gaven les tot in de jaren 80. 

Alleen meisjes mochten hier school volgen. De lessen werden gegeven van maandag tot 

vrijdag van 9u tot 12 u en van 13u30 tot 17 u . De zaterdag was het ook school van 9u 

tot 12 uur.  De speeltijden duurden een half uur en de donderdag was het een halve 

dag school.  Belangrijk is wel dat de lessen werden gegeven door zusters  en eveneens 

door enkele juffen. Er waren 8 leerjaren en 3 beroepsleerjaren (snit, dactylo, 

facturatie, steno, kinderverzorging en kookles).  De kinderen moesten wel tot 1954 

een soort uniform dragen, een zwarte voorschoot . De zusters waren geestelijken die 

wel konden lesgeven of werken als verpleegster of een beroep hadden . Zij waren niet 

gehuwd en hadden een naam van een heilige zoals zuster Agnes, zuster Elisabeth of 

nog zuster Helena. Dus zij werden nooit aangesproken met hun echte naam maar 

steeds met hun christelijke naam .De juffen werden aangesproken met hun naam bv 

Juf De Gendt. De directrice van de school was eveneens een zuster. 

 

De leervakken waren godsdienst, staatsburgerlijke opvoeding, moedertaal (lezen, 

dictee, voordrachten), Franse taal (grammaire, dictée, spreken ), rekenkunde, 
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stelkunde, handel, metriekstelsel, tekenen, geschiedenis, aardrijkskunde, 

wetenschappen, zang, notenleer, piano, turnen en zwemmen . 

Hoe verliep het schoolleven ? Om 9 u ging de bel en alle klassen moesten zich keurig 

in de rij van hun klas plaatsen . Men mocht dan niet meer spreken of lawaai maken . 

Eens in de klas ging ieder op zijn plaats zitten.  

De les begon steeds met een gebed (de Weesgegroet en het Onze Vader). Op het 

einde van de les of van de dag gaf de leerkracht de huistaken mee . Deze taken 

moesten dan de volgende dag worden afgegeven en telden mee voor het dagelijks 

werk. Wie zijn huiswerk niet maakte of zijn lessen niet kende, kreeg slechte punten . 

Op het einde van het jaar was het de plechtige prijsuitdeling. Naargelang  uw uitslag 

mocht ge dan uw rapport gaan halen bij de burgemeester of de pastoor of bij ander 

belangrijke mensen van de gemeente. De schoollokalen werden eerst verwarmd met 

een kolenkachel en daarna centrale verwarming. Lokalen waren versierd met 

tekeningen en prenten. Vanaf 1952 werd er een verdieping bijgezet zodat het aantal 

klassen werd uitgebreid . 

Schoolgerief : 

Pennendoos , ballonpennen, inktpotten (stonden in de banken) regel, passerdoos, 

kleurpotloden, een driehoek, tekenboek, vloeipapier en de boeken die de leerling nodig 

had voor het leerjaar. 

Vanaf de 60-tiger jaren staat de school 

open voor meisjes en jongens . De naam 

van de school is veranderd in de naam DE 

WINDROOS . Vandaag zijn er ook geen 

zusters meer aanwezig.  In der tijd 

waren deze leerlingen een goede 

werfreserve voor de industrie die in die 

tijd zeer arbeidsintensief was  

 

 

Roger Geraerts en Jean Dewaerheid 



U hebt als hobby: beeldhouwen, boekbinden, filatelie, fotografie, (glas) 

gravures, heemkunde, houtbewerkingen, ikebana (Japans bloemschikken), 

kalligrafie, kantklossen, keramiekschilderen, kruissteek, 

kerstversieringen, miniatuurtreinen, modelbouw, naaldtechnieken, 

numismatiek, naaiwerk, naald en kant, parelsierkunst, patchwork, 

pentekeningen, pixelhobby, porseleinschilderen, potloodslijpers (nieuw), 

schilderen, schrijven, tekeningen, tiffany, wenskaarten ... ? 

Of u verzamelt bierkartons, bierblikjes, champagnedekseltjes, 

doodsprentjes, eretekens, koffieroomdekseltjes (Krd's), luciferdoosjes, 

medailles en eretekens, penningen, pins, postkaarten, reclamespiegels, 

sigarenbanden, speelkaarten, telefoonkaarten, vingerhoedjes ... ? 

dan bent u VAN HARTE WELKOM bij onze 

Koninklijke Hobbyclub Machelen 

Lid Koninklijke Landbond nr. 232 

 

Onze ruildag vindt plaats van 9.30 uur tot 12 uur, de eerste zondag van 

elke maand in de cafetaria van het Woonzorgcentrum, K. Fabiolalaan 

62, 1830 Machelen.  

 Lidmaatschap: 10 € per jaar.  

 Getrouwheidspremie  

 Raadplegen van tijdschriften en catalogi. 

 Driemaandelijks tijdschrift. 

 Jaarlijkse tentoonstelling  

 Jaarlijkse ruilbeurs van champagnecapsules 

 Bank: BE96 9792 5616 7305. 

Het clubverband vergroot je mogelijkheden! 

www.hobbyclubmachelen.be 

http://www.hobbyclubmachelen.be/


Voor onze liefhebbers van SIGARENBANDJES …  

een 10-delige reeks van de duurste sigaren ter wereld ! 

 

Tot nu toe bestaat deze lijst van duurste sigaren ter wereld uit sigaren die u, 

soms met enig geluk, gewoon kunt verkrijgen. Van deze sigaren kunt u vervolgens 

genieten. Deze nummer twee en de komende nummer één zijn voor de echte 

enthousiastelingen en sigaren voor de verzamelaar (of zelfs het museum). 

 

Het zal u niet verbazen waarom deze sigaar de El Gigante genoemd wordt. De El 

Gigante is een immense sigaar met een ringmaat van 1920, een gewicht van 726 

kilo en waarbij gebruik is gemaakt van 16.000 dekbladeren. Het gewicht van deze 

enorme sigaar komt overeen met dan van 25.000 gewone sigaren. Het is de enige 

sigaar van zijn formaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondanks zijn formaat kunt u de El Gigante wel degelijk roken. Dit kan zelfs met 

veertig mensen tegelijk! Het prijskaartje voor deze sigaar is erg hoog en wij 

schatten in dat de El Gigante niet de meest praktische sigaar is om in huis te 

hebben. We wilden u deze bijzondere sigaar echter niet onthouden. 

 

Jean Dewaerheid 





Ooit al gehoord van … Placomusofilie ? 

 

Dit ingewikkeld woord staat voor de vrijetijdsbesteding die erin 

bestaat dat men de capsules van de champagne verzamelt. Het woord 

is in 1980 uitgevonden door Claude Maillard.  

In 1992 verschijnt de eerste editie van de Lambert, de gids waarin 

vrijwel alle capsules opgelijst zijn. 

Wie zijn die Placomusofielen, wat doen ze en wat drijft hen? 

 

De laatste dagen en weken zijn er al talrijke feestelijke 

gelegenheden geweest waarbij er een fles champagne of cava 

gekraakt kon worden. De kans is dan ook groot dat je werd 

aangesproken door een placomusofiel. Geen schrik, ze bijten niet, het 

zijn enkel maar verwoede verzamelaars. Ik heb het zelf al een aantal 

keer meegemaakt dat ik ergens bij het openen van een fles 

champagne werd aangesproken door iemand met de vraag om zeker 

de capsule van de fles champagne niet weg te gooien. De eerste keren 

was ik ook verwonderd maar een klein beetje onderzoek leert dat er 

veel verzamelaars van deze capsules bestaan, en dat deze ook voor 

redelijk wat euro’s verhandeld worden. Ze zijn ook meestal lid van 

verenigingen die luisteren naar de namen capsulabulles of nog 

capsulomania.  Er is zelfs een Vlaamse club voor verzamelaars van 

champagnecapsules en in Nederland is er het Genootschap voor 

Champagne Capsule Verzamelaars (GCCV). 

 

Nadat je de folie van de champagnefles hebt gepeld en de 

beschermende kooi – de zogenaamde muselet – hebt verwijderd, heb 

je het metalen dopje dat nauw aansluit over de bovenkant van de 



kurk. Het verzamelen van deze dopjes of capsules noemt men 

placomusofilie. 

 

De muselet bestaat dus uit drie delen:  

1. de ‘ceinture’ bestaat uit gegalvaniseerd staal en eindigt op een 

lus 

2. de beschermende kooi: bestaat uit gegalvaniseerd staal, heeft 

vier benen en een bovenstuk in ringvorm en  

3. de capsule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekening van de door Jules Guyot gepatenteerde muselet. 1844 

 

Deze op zich banale dingetjes hebben we allemaal te danken aan twee 

personen die deze uitvinding realiseerden. We gaan daarvoor even 

terug in de tijd. Op een dag was Dom Pierre Pérignon in de kelder van 

de abdij aan het werken toen hij zag dat er schuim op zijn flessen 

stond. Hij had eindelijk een manier gevonden om de wijn uit de 



Champagnestreek te doen mousseren. De champagne was geboren. 

Zijn flessen waren afgesloten met houten pennen met een trekhaak 

eraan en verzegeld met was. De flessen champagne werden in die tijd 

zeer voorzichtig getransporteerd, in stro gelegen en met de 

kruiwagen want door de druk van de kooldioxide schoten die pennen 

bij de minste verplaatsing uit de fles. Hij moest dus een andere 

oplossing vinden. Na wat experimenteren met andere afsluitdoppen 

kwam hij op het idee om de doppen vast te maken met een touw van 

hennep. Deze methode bleek te werken maar was zeer 

arbeidsintensief en niet heel praktisch. Sommige fabrikanten 

vervingen de hennepkoordjes door iets steviger (ijzer)draadjes, 

waardoor men een betere afsluiting van de fles kreeg, maar dat 

leverde dan weer problemen bij het ontstoppen omdat er een speciale 

tang voor nodig was. Om zich niet meer te kwetsen bij het 

ontstoppen van de champagneflessen werd er dan maar een ring 

gemaakt in de ijzerdraadjes en werden voorgevormde draadjes 

gebruikt. Aan deze ring werd vaak een loden pastille gehangen met 

het woord champagne erin gegraveerd. 

 

Toen de doppen al iets beter op de flessen bleven zitten was het 

probleem nog niet opgelost want de opgebouwde druk zocht dan maar 

een andere uitweg, namelijk via het zwakste deel van de fles, de 

bodem. Champagne maken en drinken in die tijd was een bezigheid 

met groot gevaar voor lijf en leden want ofwel knalde er een houten 

dop uit de fles ofwel door de glazen bodem. 

 

De tweede persoon, belangrijk in dit verhaal was Adolphe 

Jacquesson, zoon van een wijnhandelaar uit Châlons-en-Champagne. 

Adolphe Jacquesson was zich bewust van het gevaar en de 

(financiële) verliezen van brekende flessen als gevolg van schokken, 



weersveranderingen en ratten die de koordjes rond de stoppen 

doorbeten. Er moest dus iets gebeuren. 

De slechte kwaliteit van de flessen werd ondertussen verholpen door 

de Engelsen, die door hogere temperaturen bij het glasblazen betere 

flessen maakten. Ze gebruikten daarvoor steenkool in plaats van 

hout. Nu nog een oplossing voor de stoppen vinden. 

Jacquesson zette zich aan het denken en op een dag in 1844 had hij 

de oplossing. Om alles op zijn plaats te houden verving hij de 

koordjes door ijzerdraad en gebruikte lichte ijzeren of tinnen 

plaatjes, rond van vorm en van dezelfde grootte als het bovenste 

deel van de kurk. Rond 1880 was de eerste muselet geboren en van 

dan af aan ging het zeer snel. Flessen konden vanaf nu ook 

gemakkelijk op machinale wijze worden gedicht en al snel werden de 

capsules verfijnder en werd ingezien dat deze konden versierd 

worden met logo’s enzovoort. Deze capsules of “plaques de muselet” 

zijn tegenwoordig echte kunstwerken geworden, mooi geëmailleerd, 

glanzend en vaak fel gekleurd, en vele dragen het logo van de wijn 

producent. 

 

Placomusofielen verzamelen dus deze koepelvormige, decoratieve 

metalen capsules die de kurken van de champagneflessen 

beschermen. 

 

Op de website www.allcaps.eu staat er een lijst van top verzamelaars. 

De top drie ziet er momenteel als volgt uit:   

1. 68623 capsules op naam van Jack Lagast 

2. 66943 capsules op naam van Frans Michiels en 

3. 66547 capsules op naam van Choupette Loulou.  

http://www.allcaps.eu/


 

 

Vrij bewerkt via verschillende websites door  

Jean Dewaerheid 



  




