


E e n  n a t i o n a l e  k l e u r w e d s t r i i d
m e t  v e l e p r i j  z e n  !
De jongens en meisjes tusschen de tien en zestien zullen zich nog wel herinneren, wat
een prettige ontspanning onze vroegere wedstri jden gedurende de lange winteravonden
verschaÍten en hoe leuk. het was, na gedane arbeid een van de vele prachtige prijzen
in ontvangst te nemen. Het enthousiasme, waarmee toenterti jd gewerkt is en de'móoie
prgstaties, die de jury te. ï ien kreeg., deden ons besluiten een nieuwe wedstri jd uit te
schrijven, waaraan natuurli jk weer allen moeten meedoen,

Deze keer gaat het echter niet om het nateekenen van wapenzegels uit het bekende
verzamelwerk over Nederlandsche Heraldiek, maar ditmaal doen wiieen beroep op iull ie
kleurtalent, dat bijna iedere Hollandsche jongen en ieder Hollandsch meisje heeÍt, 'zóoals
wij bij vroegere gelegenheden wel konden merken.

Hiernaast vinden jull ie de afbeéldingen van drie wapens van Nederlandsche gemeenten,
maar ze zijn nog niet geheel al. Zooals bekend, is een belangrijk onderdeèl van eer,
yapgn de k leur  en de k leur  s taat  er  noq n iet .op.  Nu vragen wi j  de, ,b lanco" wapens,
die hiernaast staan, compleet te maken door de juiste kleuren dáarop aan te brenqen.
Natuurli jk behoeÍ je maar één van de drie wapêns te kleuren en *el dat wapen, 

-dat

voor jouw leefti;d bestemd is.

Onder elk der drie wapens st-aat de heraldische beschrijving, waaruit je kunt opmaken,
hoe de kleuren moeten zijn. Beter is het natuurli jk, wanneer je het gekleurde voorbeeld
erbll he.bt. Als je geen Hag-wapenzegels verzamelt, omdat jè moeJer nog geen KoÍ{ie
Hag gebruikt, vraag haar dan, eens een pakle Koí{ie Hag te koopen. Je viÀdt in ieder
pakje een bon, die de waarde heeÍt van drie wapenzégels. Als je die bon opstuurt
aan ons adres (N.'V. KoÍ{ie Hag Mij., Postbox 889, Amsterdam) dán kri jg je alie drie
wapenzegels toegezonden, die voor dezen kleurwedstri jd uitgekozen zijn.- 

-

Aan de wedstri jd kan iedereen meedoen, die voor onze coÍfeïnevriie KoÍfie Haq en het
schitterende verzamelwerk over Nederlandsche Heraldiek interesse háeÍt. Als teelen van
deze belangstell ing en om als mededinger geregistreerd te worden, behoeÍ je de in te
zenden teekening op de achterkant alleen te voorzien vàn een reddingsboei (het hándelsmerk
van KoÍÍie F.lag) die, uitgeknipt uit een origineel pakje, op de-daarvàor aangewezen
plaats opgeplakt dient te worden

Nu nog iets over-het kleuren. Het beste kun je daarvoor,,Ecoline" gebruiken, een vloeibare,
transparanle verí, die in doosjes met volledige gebruiksaanwijzing wordt verkocht, Ook
de b.ekende Fijne Waterverf en Plakkaatverf, in tubetles waai,,Tàlens" op staat, kleuren
prachtig, !aa1 je moet er vooral op letten, dat je niet over de l i jnen verÍt. Want dan
gaan bij .,,Ecoline" de kleuren door elkaar loopen, en bij gebruik van de andere verven
zouden de l i lnen dan niet goed meer te zien zijn, en dát-is natuurli jk leeli jk. Wil ie in
plaats van -geel en_wit, g,oud en zilver gebruiken om een mooier eÍÍect te-kri jgen,'dan
moet je,_oÍ een tubetjq Ïalens' PlakkaatverÍ in die kleuren erbil nemen, oÍ een-Íleschie
Talens' Goudinkt en Zilverinkt. Vooral die inkt gee{t mooie resultaten.

Als je het wapen, dat voor. jouw leefti jd is bestemd, gekleurd hebt, knip de teekening
dpt: qp de. vouwen uit, schrij{ je naam, je leeÍti jd, adres en woonplaats eronder en
plak de reddingsboei van een Hag-pakje achterop.

Om .jull ie genoeg ti jd te geven het kleuren zoo zorgvuldig mogeli jk te doen, hebben
wij den uitersten datum van.inzendinq .gesteld op 15 Mei 1934, 

-Wát 
t"i; nu Ji. datum

ontvan-gen, kan niet meer beoordeeld worden. De beoordeeling geschiedt door een
jury, die bestaat uit de Heeren;

1. J. C. WIENECKE, medail leur en oud-stempelsnijder van 's Rijks Munt.
2. S. G. VAN DER LAARS van het Heraldisch Atelier van der Laars.
3. K. SICKLER, Architect te Amsterdam.

De uitslag wordt uiterl i jk 1 Juni 1934 bekend gemaakt. De prijswinnaars kri igen omstreeks
dien dag de prijzen toegestuurd. De Ko{Íie- Hag Mlj. kan de ingezondéí teekeninqen
niet terugzenden en over de uitslag kan niet worden geco,rrespondeerd.

Voor de beste inzendingen in de 3 afdeelingen zi. jn de volgende prijzen uitgeloo{d:

5 eerste pr i jzen,  e lk  bestaande u i t  1  Kodak Íototoeste l  , ,Pocket  Kodak Junior , "
{ormaat ó x 9.

íO tweede priizen, elk bestaande uit een compleet Album l,,Nederlandsche Heraldiek"
in luxe omslag met bijbehoorende 102ó wapenzegels.

í O derde prijzen, elk naar keuze bestaande uit 1 luxe klokle èf 1 doos Talens'
íi jne waterverf, inhoudende 12 tubes en 2 penseelen.

25 vierde prljzen, elk bestaande uit een boek ,,Wapens, Vlaggen en Zegels van

s c h i t t e r e n d e

Nederland" door T-r'an der Laars"

5O viiÍde priizen, elk naar keuze bestaande uit 1 luxe bus Koffie Hag oÍ 1 blikle
Hagjes, de Íijne hopjes van KofÍle Hag.

Bovendien is er nog een groot aantal troostprijzen beschikbaar gesteld.

l{,r ^{": -vlug, aan den gang en als je klaar bent, stuur dan het gekleurde wapen vóór
15  Me i  1934  aan :

N . V .  K O F F ! E  H A G  M A A T S C H A P P I J



WAPEN VAN WASSENAAR
PROVINCIE ZUID-HOLLAND No 33

INGEZONDEN DOOR:

LEEFTIJD:

WOONPLAATS:

STRAAT:

HET WAPEN VAN WASSENAAR (DEELNEMERS TOT 12 JAAR)
Beschri jv ing: Het wapen is gevierendeeld, d.w.z. het is ingedeeld in 4 vakken.
Deze vakken zi jn in de Heraldiek als volgt genummerd: f f i
De vakken 1 en 4 zi jn gel i . |k.  Zi j  dragen op blauwe achtergrond
3 Wassenaars van wit (zilver). De vakken 2 en 3 zijn eveneens gelilk.
Deze hebben op rooden achtergrond een dwarsbalk yan geel (goud).



W A P E N  V A N L O P
H T  N oP R O V I N C I E  U T R E C

I K
45

INGEZONDEN DOOR:
LEEFTIJD:

WOONPLAATS:

STRAAT:

HET WAPEN VAN LOptK (DEELNEMERS VAN 13-14 JAAR)
Beschri iv ing. Op blauwen achtergrond een koningskroon van geel (goud)

De kroon is versierd met paarlen en edelsteenen. De bogen van de kroon
zijn bezet rnet paarlen en de rand met paarlen en edelsteenen. De voering
van de kroon is van rood.



WAPEN VAN AVENHORN
PROVINCIE NOORDHOLLAND No 67

INGEZONDEN DOOR:

LEEFTIJD:

WOONPLAATS:

STRAAT:

HET WAPEN V. AVENHORN (DEELN. 15 JAAR EN OUDER)
Feschrijvingt Op gelen (gouden) achtergrond een ruiter te paard in natuurlijke
kleuren, op een grond van groen. Het paard is bruin met zwart hoofdtuig
en zwarte teugels, het zadeltuig lichtbruin, het zadeldek rood met witten
(zilveren) rand. De ruiter is gekleed in blauwe uniÍorm met roode kessen,
witte sjerp, witte halsdoek, witte stolphandschoenen en witte pantalon, zwarte
driesteek met witten veerenrand, waarover 2 roode banden, witte pruik,
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