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Spaar de wadden!
TNT Post en DAVO feliciteren jarige Waddenvereniging
Profiteer mee, word lid van de Waddenvereniging en 
ontvang het prachtige boek ‘Waddeneilanden’ als 
welkomstgeschenk.

In oktober 2010 bestond de Waddenvereniging 45 jaar. 
TNT Post en Uitgeverij DAVO feliciteren haar met een boek 
en prachtige postzegelvelletjes. Deze velletjes kunnen in het
boek worden verzameld en completeren zo de prachtige 
fotografie. Van elk verkocht boek doneren TNT Post en 
DAVO 1 2,00 aan de Waddenvereniging.

In 1965 werd de Waddenvereniging opgericht om, met 
succes, de bouw van twee dammen naar Ameland tegen 
te houden die de start zouden vormen van inpoldering van 
de Waddenzee. De strijd om het behoud van dit gebied 
heeft in 2009 geleid tot plaatsing van de wadden op de 
Werelderfgoedlijst van de Verenigde Naties. Een enorm 
succes voor de vereniging.

Uniek product
TNT Post en Uitgeverij DAVO hebben samen een innovatief 
product ontworpen om de Waddenvereniging te feliciteren 
met haar jubileum. Uitgeverij DAVO heeft een prachtig 
boek op grootformaat gemaakt met verhalen en anekdotes 
over historie, cultuur en natuur van de eilanden. Deze ver-
halen worden omlijst met schitterende fotografie. Elk van de 
vijf eilanden heeft drie foto’s die letterlijk incompleet zijn. 
Met de door TNT Post uitgegeven postzegelvelletjes worden 
deze lege vakken opgevuld. Arjan Jochems (TNT Post):
“We hebben al wel eerder dit soort postzegelvelletjes 
uitgegeven, maar postzegelvelletjes die een onderdeel 
vormen van een grotere foto is bij mijn weten wereldwijd 
een unicum!”

Als u de bon in deze PS invult en lid wordt van de 
Waddenvereniging krijgt u dit prachtige boek ter waarde 
van 1 14,95 cadeau!

Alle uitgiften op een rij
In dit nummer van PS vindt u 

natuurlijk weer het overzicht van de 

Nederlandse postzegels van 2010. 

Zegels, velletjes, blauwdrukken, wat 

is er uitgegeven en waar vind ik het 

in mijn DAVO supplement? En een 

vooruitblik op de uitgiftes van 2011.

(zie binnenpagina linksonder)

Vuurtorens in 
Nederland
Reis langs 33 vuurtorens aan 

onze kust en het IJsselmeer in het 

fraaie Themaboek ‘Vuurtorens in 

Nederland’. Bij dit boek hoort een 

fietskaart met acht prachtige fiets-

routes langs Nederlandse vuurtorens.

(zie binnenpagina middenonder)

DAVO website
geheel vernieuwd
Onze website is geheel aangepast 

aan de laatste stand van techniek 

en is gemoderniseerd en gebruiks-

vriendelijker dan ooit.

Kijk snel op www.davo.nl

(zie binnenpagina rechts)

Nieuw van DAVO
•  Opbergmappen voor de 

nieuwe postzegelmapjes

•  Het Frankrijk album 

‘Capitales Européennes’

•  Een album voor de 

Belgische Velletjes

•  L-mappen: een flexibel systeem 

voor uw verzameling

•  Bladen voor Persoonlijke Postzegels 

Nu ook voor de velletjes van 3

 (zie achterzijde)
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• Uitgiften Nederland op een rij

• Uitgifteprogramma eerste helft 2011

• Stanley Gibbons catalogi

• band Nederland VII

• Themaboek Vuurtorens in Nederland

• Geheel vernieuwde DAVO website

• Postzegelmapjes

• Album Capitales Européennes

• Album België Velletjes

• DAVO L-mappen

• Persoonlijke Postzegels

In dit nummer:

pagina  datum onderwerp waarden
 
      Nederland Extra 2010 
205a 9 februari losse zegels ‘100 jaar Rijksoctrooiwet’ 10x 44 cent
206a 1 juli losse zegels ‘Tour de France’ 10x waarde 1
207a 22 juni losse zegels ‘Mooi Nederland’ 5x 44 cent
 1 juli losse zegels ‘Denk groen doe groen’ 10x waarde 1
209a 17 augustus losse zegels ‘Lang leve het bos!’ 10x waarde 1
210a 17 augustus losse zegels ‘Grenzeloos Nederland’ 6x Wereld 1
 23 november losse zegels ‘decemberzegels’ 10x December

      Nederland Velletjes 2010
V89 12 januari Waddenvereniging 10x 44 cent
V90 23 maart Jubileumpostzegels 2010 10x 44 cent
V91 29 maart Da’s toch een kaart waard! 3x 44 cent
 12 oktober STOP AIDS NOW! 10x waarde 1
V92 1 juli Kinderen der Zee 10x waarde 1
VB25 1 juli Beatrix 10x waarde 1
   Beatrix 5x waarde 2
VB26 1 juli 5 voor Europa 5x Europa 1
   5 voor buiten Europa 5x Wereld 1
VB27 1 juli 10 voor de liefde 10x waarde 1
V93 14 september Dag van de Postzegel 2010 10x waarde 1
V94 23 november Decemberzegels 20x December 
V95 23 november 60 jaar Snoopy 10x December

      Nederland Velletjes Extra 2010
V89a 9 februari 100 jaar Rijksoctrooiwet 10x 44 cent
V91a 22 juni Mooi Nederland: Verzamelvel 5x 44 cent
V91b 1 juli Tour de France 10x waarde 1
VB25a 1 juli Denk groen doe groen 10x waarde 1
V92a 17 augustus Grenzeloos Nederland - Suriname: vel A 6x Wereld 1
V92b 17 augustus Grenzeloos Nederland - Suriname: vel B 6x Wereld 1
V92c 17 augustus Grenzeloos Nederland - Suriname: vel C 6x Wereld 1
V92d 17 augustus Lang leve het bos! 10x waarde 1

pagina  datum onderwerp waarden
 
      Nederland Port Betaald 2010
Geen supplement 2010 

      Nederland Blauwdrukken 2010
NVPH 8  2010 Blauwdruk NVPH N° 8 

      Nederland Persoonlijke Postzegels
Neutrale bladen voor de losse zegels en complete velletjes Persoonlijke Postzegels:
per set van 5 identieke bladen: losse zegels Persoonlijk-H(orizontaal)
per set van 5 identieke bladen: losse zegels Persoonlijk-V(erticaal)
per set van 5 identieke bladen: complete velletjes Persoonlijk Vel-H(orizontaal)
per set van 5 identieke bladen: complete velletjes Persoonlijk Vel-V(erticaal)

 Nieuw
per set van 5 identieke bladen:
complete velletjes met 3 postzegels Persoonlijk Vel 3-H(orizontaal)
per set van 5 identieke bladen:
complete velletjes met 3 postzegels Persoonlijk Vel 3-V(erticaal)

      Nederland Velletjes Mooi Nederland 2010
MNV22 12 januari Haarlem 5x 44 cent
   Middelburg 5x 44 cent
MNV23 29 maart Maastricht 5x 44 cent
   Arnhem 5x 44 cent
MNV24 22 juni Leeuwarden 5x 44 cent

10 januari Persoonlijke Postzegels 2011:
 Sint-Janskathedraal, ’s-Hertogenbosch
 Mooi Nederland 2011 – Almere
 Mooi Nederland 2011 – Eindhoven

31 januari Persoonlijke Postzegels 2011: Nederpop

28 maart 375 jaar Universiteit van Utrecht
 Stad van Nederland

11 april Mooi Nederland 2011 – Breda ➡
 Mooi Nederland 2011 – Apeldoorn

18 april Da’s toch een kaart waard!

2 mei Jubileumpostzegels 2011

23 mei UNICEF 65 jaar
 Mooi Nederland 2011 – Enschede
 Mooi Nederland 2011 – Verzamelvel

27 juni  100 jaar Nederlandse Vereniging voor Microbiologie

De uitgiften van Nederland op een rij
De onderstaande bladen in de zwart-wit uitvoering maken geen deel uit van
het DAVO supplement Nederland Basis en kunnen apart worden geleverd.

5

Uitgifteprogramma eerste helft 2011
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Stanley Gibbons catalogi
Stamps of the World deel 1 t/m 5

Band Nederland VII
Super actie met 35% korting

Themaboek 25
Een tocht langs 33 vuurtorens in Nederland

Verzamelt u niet alleen postzegels van Nederland maar ook van 
andere landen? Of verzamelt u postzegels met een bepaald 
thema? Dan is de Stanley Gibbons Stamps of the World 
catalogus echt een aanrader! De complete wereld aan 
postzegels in 5 overzichtelijke delen, met ruim 5000 pagina’s!

Tegen inlevering van de kortingsbon in deze DAVO 
PS krijgt u op de 2010 editie zelfs 3 210,00 korting; 
nu 5 delen voor slechts 3 125,- (i.p.v. 3 335,00)!

Normale prijs 5 335,00
Met kortingsbon 5 125,00

Bent u in het bezit van het Luxe supplement Nederland 2010 
(zwart-wit)   ? Op de envelop van het Luxe supplement 
Nederland 2010 staat een streepjescode.
Tegen inlevering van de kortingsbon uit de DAVO PS Nieuws 
met hierop geplakt deze streepjescode, kunt u een Luxe band 
Nederland VII kopen voor slechts 5 20,00.

Lever de ingevulde bon in bij uw handelaar!

Op 27 april 2010 is er een bijzonder postzegelvelletje ‘vuurtoren 
Breskens’ verschenen. Dit velletje met ‘glow-in-the-dark’ effect 
straalt in het DAVO Themaboek: ‘Vuurtorens in Nederland’. Alle 
Nederlandse vuurtorens worden in dit boek beschreven.

En mocht u een aantal van deze vuurtorens eens van dichterbij 
willen bekijken... bij het 25ste Themaboek ontvangt u een gratis 
fietskaart met acht prachtige fietsroutes langs Nederlandse 
vuurtorens.

Vuurtorens in Nederland (exclusief zegels) 5 15,00 
Vuurtorens in Nederland (inclusief zegels) 5 24,95

€ 210,00
korting

met kortingsbon

met kortingsbon

€ 20,00

nu slechts

DAVO-PS nr-19.indd   1 01-11-2010   13:52:34



DAVO beschikt sinds vele jaren over een goed bezochte
website. De website bevat een keur aan informatie. Dit jaar 
heeft DAVO de laatste stand van techniek doorgevoerd in 
haar website en van de gelegenheid gebruik gemaakt de
styling te moderniseren en nog gebruikersvriendelijker te 
maken.

Op de site vindt u niet alleen een uitgebreid overzicht van 
onze artikelen, ook kunt u ons vragen wat het kost om uw 
album up-to-date te maken.
Op de site treft u ook alle verkooppunten van DAVO in 
Nederland aan. Zeker met de nieuwe ‘plan uw route’ service 
van Google is een handelaar in uw buurt snel gevonden!

Kijk dus snel op: www.davo.nl

Geheel
vernieuwde
DAVO website
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Spaar de wadden!
Word nu lid van de Waddenvereniging en
ontvang het Waddenboek (t.w.v. 1 14,95)
geheel gratis!

Profiteer nu van deze
aanbieding en steun de
jarige Waddenvereniging!

S P E C I A L E  A A N B I E D I N G :
Stanley Gibbons
Stamps of the World
Complete wereldcatalogus 2010
5 delen, ruim 5000 pagina’s 

U betaalt nu slechts 5 125,00
(i.p.v. 6 335,00)

Aanbieding geldig zolang
de voorraad strekt!

S U P E R  A C T I E :
Band Nederland VII
met 35% korting
Knip de streepjescode uit de envelop van uw
Luxe supplement Nederland (zwart-wit)     
en lever de ingevulde bon bij uw handelaar in!
U ontvangt direct de korting 

gratis 
Waddenboek

€ 210,00
 korting

€ 20,00

nu slechts
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Ja ik maak gebruik van de
speciale actie en ontvang

de Stanley Gibbons catalogi
Stamps of the World 2010
deel 1 t/m 5 met 2 210,00 korting.

Mevr./Dhr. 

Woonplaats

Uw handelaar

Lever deze volledig ingevulde bon
in bij uw handelaar en u kunt direct
gebruik maken van deze korting.

Ja ik maak gebruik van de
speciale actie en ontvang

de Luxe band Nederland VII voor 
slechts 2 20,00.

Mevr./Dhr. 

Woonplaats

Uw handelaar

Plak hier uw code

Deze actie is geldig t/m 31/03/2011.

Ja ik word lid van de Waddenvereniging en
ontvang gratis het boek Waddeneilanden.

Ik machtig de Waddenvereniging om het volgende bedrag van
mijn rekening af te schrijven:

     ............... per kalenderjaar (min. 1 23,- per jaar)* of

     ............... per maand (min. 1 2,00)

     Graag ontvang ik gratis de wekelijkse digitale nieuwsbrief op 
     mijn onderstaande e-mailadres. 

Mijn gegevens:

Naam en voorletters:   m/v

Adres: 

Postcode:   Woonplaats: 

Geboortedatum: 

Telefoon: 

E-mail: 

Bankrekeningnummer:  |—| |—| |—| |—| |—| |—| |—| |—| |—| |—|

Datum:   Handtekening:

Stuur deze antwoordkaart in een envelop naar:
Waddenvereniging, Antwoordnummer 90, 8800 XT Harlingen.
Telefoon: 0517-493693, www.waddenvereniging.nl

* Als lid betaalt u minimaal 2 23,- per jaar, u mag natuurlijk ook een hoger 
 bedrag invullen. U krijgt stemrecht, vier keer het Waddenmagazine
 en korting op de artikelen in de Waddenwebwinkel.
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Nieuw Frankrijk album 
Capitales Européennes

Nieuw  Vernieuwd opbergsysteem 
voor uw Postzegelmapjes

Nieuw 
België Velletjes album

Set van 10 nieuwe mappen  5 12,95
Album Postzegelmapjes Populair (inclusief 10 nieuwe mappen) 5 24,00
Album Postzegelmapjes neutraal (inclusief 10 nieuwe mappen)  5 34,00

De opbergmappen voor de ‘oude’ Postzegelmapjes blijven leverbaar.

Na 27 jaar heeft TNT Post in januari 2010 
het uiterlijk van de Postzegelmapjes gewijzigd. 
Door het weglaten van het bekende plastic 
hoesje werkt TNT Post mee aan een beter 
milieu. Bovendien geeft het nieuwe ontwerp 
TNT Post de mogelijkheid om meer informatie 
te geven over de betreffende zegel(s). Om 
deze informatie goed zichtbaar te tonen én 
uw Postzegelmapje goed te beschermen 
heeft DAVO een nieuwe soort opbergsysteem 
gemaakt waarin u de nieuwe Postzegelmapjes 
kunt bewaren. 

Het nieuwe systeem past nog steeds in uw 
bestaande Postzegelmapjes album. De 
mappen voor de nieuwe Postzegelmapjes zijn 
per 10 stuks leverbaar, maar ook kunt u een 
album met nieuwe mappen verkrijgen.

Sinds 2002 geeft de Franse Post elk jaar een postzegelvelletje 
uit van één van de hoofdsteden van de Europese Unie (Capitales 
Européennes). DAVO heeft speciaal hiervoor een prachtig album 
gemaakt. In november 2010 is het velletje Parijs verschenen.

DAVO zal bij elke uitgifte twee in kleur gedrukte albumbladen 
maken met aandacht voor de stad, die als onderwerp dient voor 
het postzegelvelletje en natuurlijk met ruimte voor het velletje zelf. 

Het album bestaat op dit moment uit de bladen voor Rome (2002), 
Luxemburg (2003), Athene (2004), Berlijn (2005), Nicosia (2006), 
Brussel (2007), Praag (2008), Lissabon (2009) en Parijs (2010).
De bladen zijn natuuurlijk voorzien van klemstroken om uw 
velletjes veilig op te bergen. 

Prijs (inclusief Luxe cassette) 5 57,00

De Belgische Post is in de loop der jaren steeds meer 
postzegelvelletjes uit gaan geven ter gelegenheid van 
bijzondere gebeurtenissen of situaties. DAVO heeft 
daarvoor een nieuw album geïntroduceerd. 
Het album bestaat uit een Luxe band, de bladen voor de 
velletjes van 2009-2010 en een Luxe cassette.

Prijs 5 57,00
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250 mm

127 mm

79 mm
63 mm

50 mm
42 mm

36 mm
31mm

57 mm

133 mm

60 mm

155 mm

48 mm

47 mm

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L31 L32

Vindt u klemstroken plakken op albumbladen lastig? Dan 
zijn de nieuwe DAVO L-mappen voor u een prachtige en 
handige oplossing! Om fl exibel en gemakkelijk allerlei 
soorten postzegels en velletjes, waar geen voordrukbladen 
voor zijn, op te nemen in de DAVO landenalbums hebben 
we L-mappen gemaakt!

Deze L-mappen zijn eenvoudig te bevestigen op alle (blanco)
kaderlijnbladen en zijn leverbaar in 10 verschillende 
soorten. Ook is er een assortimentsverpakking.

Prijs per 10 mappen (zonder bladen)  5 7,00

Persoonlijke Postzegels kunt u zelf helemaal 
gepersonaliseerd laten maken ter gelegenheid 
van bijzondere persoonlijke gebeurtenissen. 
TNT Post doet dat zelf ook. Om aandacht te 
schenken aan bijzondere gebeurtenissen gebruikt 
zij het ontwerp van de Persoonlijke Postzegel.
Dat gebeurt ook regelmatig op de velletjes van 
drie postzegels.

Daarom heeft DAVO als aanvulling op de bestaande 
bladen voor persoonlijke postzegels, nu ook bladen 
gemaakt voor de persoonlijke velletjes van drie. 
Ook weer in de horizontale en verticale variant 
beschikbaar.

Set bladen horizontaal, per 5 5 12,25
Set bladen verticaal, per 5 5 12,25

Nieuw DAVO L-mappen
Een flexibel systeem voor allerlei soorten en formaten
postzegels en velletjes

Nieuw Velletjes van drie
Bladen voor Persoonlijke Postzegels verder uitgebreid
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