
PS: nummer 10
PS nº 10 verschijnt als bijlage bij het
jaarlijkse DAVO supplement Nederland
en is ook los verkrijgbaar bij de vak-
handel-filatelie. Het bevat informatie
over het supplement Nederland,
nieuwe producten en aanbiedingen. 

VAN N° 8
VAN nº 8 zal worden uitgebracht ter
gelegenheid van de grote postzegel-
manifestatie AMPHILEX 2002 die van 
30 augustus tot en met 3 september in
de RAI in Amsterdam gehouden zal
worden. VAN’s nº 5, 6 en 7 zijn nog
beperkt verkrijgbaar. 
Vraag uw handelaar! 3 11,00

Het Nationaal Postzegelpakket© (een pro-
duct van de Nederlandsche Vereeniging
van Postzegelhandelaren) is een niet te
missen kans om uw verzameling uit te
breiden. Voor honderd gulden, dus voor
vijfenveertig euro achtendertig, koopt u
een collectie postfrisse zegels (uitsluitend
complete series) van Nederland uit de
periode 1945-1969. U krijgt daarbij een
fraai DAVO Luxe album (in goud en 

kleur bedrukte omslag, cassette,
albumbladen met klemstroken)
Nederland II.
In dit album kunt u alle zegels uit deze
periode onderbrengen. De winkelwaarde
van dit pakket is ongeveer honderd euro!
Het pakket is verkrijgbaar bij uw post-
zegelhandelaar of bij de Collect Club
van PTT Post in Groningen.
Een prachtige kans voor een uitbreiding
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PS is een nieuwsbrief van uitgeverij DAVO
PS wordt gratis verspreid door de Nederlandse Vakhandel Filatelie. Op- en aanmerkingen zijn 
welkom en kunt u richten aan de redactie: Uitgeverij DAVO PS, Postbus 411, 7400 AK DEVENTER.
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Uw kans voor een
brede collectie

NIEUWS VAN DAVO VINDT U STEEDS OP:

www.davo.nl

van Gulden
naar Euro:

In dit nummer:
• het Nationaal Postzegelpakket©

• DAVO VAN nº 8

• alle uitgiften 2001

• DAVO supplementen Nederland 2001

• data overige landen

• Thema-boeken van DAVO

• programma postzegels 2002

• het huwelijk van het jaar 2002

• op naar Amsterdam

• Nieuw: van Gulden naar Euro

• de NVPH-catalogus

Lees verderop in deze PS
alles over deze bijzondere uitgave.



Alle uitgiften van 2001 op een rij
datum onderwerp waarden

2 januari Bijplakzegel 20 cent

26 januari KNNV: hart voor de natuur 5x 80 cent

14 maart Tussen twee culturen 10x 80 cent
14 maart Rotterdam Culturele Hoofdstad 2001 110 cent

3 april Vrijwilligerswerk 2x 80 cent
3 april Max Euwe 2x 80 cent

24 april Zomerzegels 3x 80+40 cent
Zomerzegels velletje 6x 80+40 cent

15 mei Kunst 19e eeuw 10x 80 cent

18 juni Cijferpostzegels 5, 10 en 25 cent

2 juli Euro   85 c./3 0,39, 120 c./3 0,54, 165 c./3 0,75
2 juli Diverse postzegels met 

dubbele waardeaanduiding 7x 85 c./3 0,39

28 augustus Cartoon 5x 85 c./3 0,39

3 september Felicitatiezegels 10x 85 c./3 0,39
3 september Beatrixzegels 100, 110, 145, 250 en 500 cent

25 september Verrassingszegel 12,75 gulden

12 oktober 150 Jaar postzegels in Nederland 2x 85 c./3 0,39
12 oktober 100 Jaar KVGO 2x 85 c./3 0,39

6 november Kinderpostzegel 1x 85+40 c./3 0,39
Kinderpostzegels velletje 6x 85+40 c./3 0,39

27 november Decemberzegels 20x 60 c./3 0,27

In de DAVO supplementen Geïllustreerd Verzamelen en de zwart/wit uitvoering
(verschijnt in januari 2002) zijn exact dezelfde zegels opgenomen.

De onderstaande bladen in de traditionele zwart/wit uitvoering maken geen deel
uit van het DAVO-supplement Nederland en kunnen apart worden geleverd. Op de
bladen V30, V31, VB1-3 zijn de velletjes opgenomen, waarvan in het supplement
Nederland alleen de ‘losse’ zegels zijn opgenomen. Op de bladen V30a en V30b
zijn velletjes opgenomen die ook in het supplement Nederland voorkomen. 

V30 14 maart Velletje Rotterdam Cult. Hoofdstad 5x 110 cent
V31 2 juli Velletje Verhuiszegels 20x 85 c./3 0,39
VB1 18 juni Velletjes Cijferpostzegels 10x 5, 10, 25 cent
VB2,VB3 Velletjes Beatrix 5x 85 c./3 0,39, 100, 110,

2 juli-3 september 145, 250 en 500 cent

V30a 14 maart Tussen twee culturen 10x 80 cent
V30b 15 mei Kunst 19e eeuw 10x 80 cent

148a 14 maart Losse zegels Tussen twee culturen 10x 80 cent
149a 15 mei Losse zegels Kunst 19e eeuw 10x 80 cent
152a 27 november Losse Decemberzegels 20x 60 c./3 0,27

D4 1989-’94 Cour Internationale de Justice diverse waarden

2

Åland 2
Alderney 2
Andorra 3
Aruba 1
Australië 3
Azoren 3
Baltische Staten 3
België 2
Canada 3
China 3
Denemarken 2
Duitsland 2

Europa 3
Falkland Eilanden 2
Faroër 2
Finland 2
Frankrijk 2
Fr. Polynesië 3
Fr. Antarctica 3
Gibraltar 3
Griekenland 3
Groenland 2
Groot Brittannië 2
Guernsey 2

Hongarije 3
Hong Kong 3
Ierland 3
Indonesië 3
Isle of Man 2
Israël 3
Italië 3
Jersey 2
Liechtenstein 2
Luxemburg 2
Madeira 3
Malta 3

Mayotte 3
Monaco 3
Namibië 3
Nederland 1
NL Postzegelmapjes 1
Ned. Antillen 1
Nieuw Caledonië 3
Nieuw Zeeland 3
Noorwegen 2
Oostenrijk 2
Polen 3
Portugal 3

Rusland 3
Saint Pierre & Miq. 3
San Marino 3
Spanje 3
Suriname 1
United Nations 3
USA 3
Vaticaan 3
IJsland 2
Zuid Afrika 3
Zweden 2 
Zwitserland 2

Alle DAVO-supplementen
NEDERLAND 2001
U hebt voor uw postzegels van 2001 één van
de onderstaande supplementen gekocht:

Geïllustreerd Verzamelen
NIEUW! Voorzien van tekst en illustraties,
geheel in kleur. Met klemstroken op 200 grs.
papier. 3 14,50

Geïllustreerd Verzamelen Velletjes
Voor de complete velletjes met identieke
postzegels die niet in het Geïllustreerd
Verzamelen supplement zijn 
opgenomen. 3 7,00

Luxe
Met klemstroken op 170 grs. papier
zwart/wit. 3 17,50

of Standaard-Luxe
Als Luxe, maar zonder klemstroken. 3 11,55

of Standaard
Zonder klemstroken, op 100 grs. 
papier. 3 11,55

U kunt uw verzameling, vanaf 25 januari, 
uitbreiden met (één van) de onderstaande
supplementen:

Nederland Extra
Voor de losse zegels uit velletjes,
in Luxe uitvoering. 3 5,60

Velletjes
Een supplement voor de velletjes van 10,
in Luxe uitvoering. 3 9,00

Velletjes Extra
Luxe bladen voor de velletjes ‘Tussen twee 
culturen’ en ‘Kunst 19e eeuw’. 3 3,90

Nederland AU/PZB
Voor de complete postzegelboekjes die
niet in het Nederland     supplement zijn
opgenomen, in Luxe uitvoering. 3 5,60

Nederland AU/PZB Extra
Voor de complete postzegelboekjes die
ook in het Nederland     supplement zijn
opgenomen, in Luxe uitvoering. 3 3,90

Nederland S
Losse zegels en combinaties uit postzegel-
boekjes, in Luxe uitvoering. 3 9,00

Dienstzegels
Facultatief blad in Luxe uitvoering voor de
zegels Cour Internationale de Justice 
(incl. de waarde van ƒ 1,60). 3 2,20

De Port Betaald zegel van 2001 wordt in
een volgend supplement opgenomen.

Wanneer verschijnen de DAVO-aanvullingsbladen van de overige landen?
1 = 25 januari  * 2 = 29 maart  * 3 = 26 april 2002
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DAVO Thema-boeken

Ter gelegenheid van
het huwelijk van
kroonprins Willem-
Alexander en Máxima
op 2 februari 2002,
zullen op 10 januari
twee bijzondere
postzegels in een
velletje verschijnen.

Voor dit bijzondere velletje zal een speciaal
albumblad voor het album ‘100 jaar Vor-
stinnen’ worden uitgebracht (prijs 3 2,00).
Dit fraaie album, gedocumenteerd en
geïllustreerd, over de geschiedenis van onze
Koninginnen is nu met dit nieuwe blad
leverbaar en kost 3 58,00. 

Vraagt uw postzegelhandelaar of de
Collect Club van PTT Post in Groningen.

In juni 1999 presenteerde DAVO een
nieuw fenomeen: het Thema-boek. Aan
de hand van de door PTT Post uit-
gegeven thema-velletjes (verschijnen
tweemaal per jaar) brengt DAVO bij ieder
thema een boek uit. Daarin wordt aan de
hand van de 10 postzegels in even zovele
hoofdstukken elk van de 10 zegels
behandeld. Tekst, illustraties en postzegel
gaan zo samen. De meest uiteenlopende
onderwerpen komen aan de orde:
geschiedenis, kunst, sport, cultuur, enz.
Een mooie verzameling boeken!

In 2001 verschenen de boeken 
‘Tussen twee culturen’ (maart) en
‘Nieuwe Kunst’ (mei).
Prijs 3 22,50 per deel, waarbij per boek
voor 3 7,27 ongebruikte en frankeer-
geldige zegels worden meegeleverd.
Verkrijgbaar bij vakhandel filatelie en de
Collect Club van PTT Post.
In de loop van 2002 zullen weer twee
nieuwe titels in deze serie verschijnen:
in juni voor de 10 kunstpostzegels
(Nederlandse landschapsschilderijen)
en in september voor de 10 zegels 
Industrieel erfgoed.

Het album 100 jaar Vorstinnen.

Het speciale velletje.

Vorstinnen-album
geactualiseerd
met onze toekomstige
koningin Máxima

Uitgifteprogramma 2002
2 januari Basisassortiment I*

10 januari Huwelijk van Prins 
Willem-Alexander en 
Máxima

28 januari Basisassortiment II*
1 april Basisassortiment III*
2 april Zomerzegels

27 april Het Rode Kruis
14 mei De Efteling
11 juni Kunstpostzegels
11 juni Europa-postzegels
30 augustus 150 jaar postzegels
24 september Industrieel erfgoed
5 november Kinderpostzegels

26 november Decemberzegels
26 november Bijplakzegel

* Betreft bestaande zegels uit 
voorgaande jaren, nu alleen met 
waardeaanduiding in euro’s.

Ook in 2002 verschijnen weer
Verrassingspostzegels. 

Hoe de postzegels er
uit zien en wanneer
ze uitkomen blijft...
een verrassing! 

(Opgave PTT Post -
onder voorbehoud.)



4

In 70 jaar is de uitgave
2002 van de NVPH-
catalogus gegroeid van
175 naar 720 pagina’s, en
van 220 gram naar een
kilo. Een schat aan
wetenswaardigheden en
veel meer dan alleen maar
een overzicht van prijs-
noteringen. Deze
catalogus wordt al sinds
jaar en dag door een
commissie van leden van
de Neder-landsche
Vereeniging van
Postzegelhandelaren
samengesteld en het is dan ook een professioneel uitgevoerd standaardwerk. Voor
elke verzamelaar van Nederlandse postzegels, maar ook van de (voormalige) rijksdelen
(Suriname, Antillen, Nieuw Guinea en natuurlijk Nederlands Indië), is dit een
onmisbaar naslagwerk met een schat aan informatie. Posthistorie, platen van de
eerste emissie, stempels, achtergrondinformatie bij de productie van de postzegels in
de 19e en begin 20e eeuw worden uitgebreid beschreven.

De zeer uitgebreide registers
achterin maken het
boekwerk handig voor
nazoeken op thema of
onderwerp.
De catalogus verschijnt
jaarlijks in september en de
61e editie 2002 kost 3
15,77. Uiteraard is dit werk
geheel in kleur gedrukt en
valt de bijzondere kwaliteit
van de afbeeldingen op; niet
verwonderlijk, want recent
zijn alle postzegels gescand
om ze ook op de digitale cd-
versie van de catalogus te
kunnen verwerken. Prijzen
van de zegels worden nu
uiteraard in euro’s vermeld.
De cd-rom versie is inmiddels
verkrijgbaar en kost 3 19,95. 

De catalogus en de cd-rom zijn verkrijgbaar bij de vakhandel-filatelie en bij de Collect

De eerste editie van 1934: het begin van een lange en
informatieve traditie.

De NVPH catalogus door de jaren heen.

De meest recente 
NVPH-catalogus van
september 2001:
een kilo informatie!
(foto boven: de cd-rom)

Al bijna 70 jaar een must:
de NVPH-catalogus

Met deze catalogus is uw verzameling echt compleet!

Een opbergblad voor uw laatste stuiver,
dubbeltje, kwartje, gulden, rijksdaalder en 
vijfguldenstuk. De cent krijgt u er gratis bij! 

In 12 hoofdstukken worden alle deel-
nemende landen gepresenteerd, een
hoofdstuk over de geschiedenis van de
gulden, over de geschiedenis van de tot
standkoming van de euro en een fraai
opbergsysteem waarin u de laatste 
circulatiemunten zoals we die al sinds
jaar en dag kennen kunt onderbrengen.
En ook voor de oude vertrouwde cent,
die u gratis erbij krijgt, is een plaats
ingeruimd. De prijs van het boek is 
3 20,40. De zegels van deze
overgangsperiode (nominale waarde 3
20,94 en ook in de komende jaren
steeds frankeergeldig) zijn verkrijgbaar
bij de vakhandel-filatelie of bij de
Collect Club van PTT Post in Groningen.

Het formaat en de uitvoering van het
boek sluiten aan bij de bekende Thema-
boeken.


