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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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Van oudsher is Uitgeverij DAVO gevestigd 
in Deventer. Wat begon als een kleine 
eenmanszaak in het hartje van de stad, is 
in bijna 60 jaar uitgegroeid tot een inter-
nationaal opererend bedrijf met 35 werk-
nemers. In die jaren zijn diverse locaties 
betrokken en weer verlaten om de groei 
van het bedrijf op te kunnen vangen. De 
laatste 20 jaar is Uitgeverij DAVO geves-
tigd in wat de Deventernaren kennen als 
de ‘pettenfabriek van Smit’. De familie 
Smit liet het pand in 1930 bouwen. 
De gemeente Deventer is begonnen met 
een grootscheepse revitalisering van het 
gebied rondom Uitgeverij DAVO. De oude 
pettenfabriek zal worden gesloopt en 
gaat plaats maken voor woonhuizen en 

kantoren. Voor Uitgeverij DAVO een goed 
moment om te besluiten een geheel 
nieuw pand te bouwen. Na een jaar lang 
overleg met architecten, aannemers en 
installateurs, is op 30 september 2003 
de eerste paal geslagen. In juni 2004 
zal DAVO haar deuren van het nieuwe 
pand openen. Kijk voor meer foto´s op 
www.davo.nl en klik ‘meer info’ aan bij 
DAVO nieuwbouw. 

NIEUWS VAN DAVO VINDT U STEEDS OP:

www.davo.nl

PS: nummer 12
PS nº 12 verschijnt als bijlage bij het 
jaarlijkse DAVO supplement Nederland 
en is los verkrijgbaar bij de vakhandel- 
filatelie. Het bevat informatie over het 
DAVO supplement Nederland 2003, 
nieuwe producten en aanbiedingen. 

Doe mee en win!!!
De 5 mooiste

Doe mee en
stuur uw eigen
persoonlijke post-
zegel naar DAVO.
De 5 mooiste
worden beloond!

VAN N° 9
Ter gelegenheid van de verhuizing van 
Uitgeverij DAVO in 2004 zal in het 
voorjaar een nieuwe VAN beschikbaar 
zijn! Model en bewerking zijn nog in 
ontwerpfase.

Thema-boeken
1999 - 2004

Nieuwe Thema-boeken in 2004. In mei 
2004 is het nieuwe Thema-boek van 
DAVO beschikbaar! Onderwerp: de uit-
breiding van de Europese Unie. 
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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

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

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

DAVO-supplementen
NEDERLAND 2003
    Luxe
Met klemstroken op 170 grs. papier 
zwart/wit                                   3 18,50

of Standaard-Luxe              
als Luxe, maar zonder klemstroken   3 10,40

of Standaard
zonder klemstroken, op 100 grs. 
papier                                               3 10,40

U kunt uw verzameling, vanaf 30 januari, 
uitbreiden met (één van) de onderstaande 
supplementen:

     Nederland Extra
Voor de losse zegels uit de velletjes van 10 
met verschillende postzegels en de losse 
decemberzegels.
in LUXE uitvoering                            3  11,30
in ST-LX uitvoering                            3  5,90
in STANDAARD uitvoering                 n.v.t.

    Velletjes                          
Alle complete velletjes met identieke post-
zegels die niet in het Nederland supplement 
zijn opgenomen.
in LUXE uitvoering                            3  20,30
in ST-LX uitvoering                            3  13,10
in STANDAARD uitvoering                3  13,10

    Velletjes Extra
Alle complete velletjes met verschillende 
postzegels die ook in het Nederland 
supplement zijn opgenomen.           
in LUXE uitvoering                            3   9,50
in ST-LX uitvoering                            3   5,00
in STANDAARD uitvoering                3   5,00

    Nederland PZB
Geen supplement 2003. Het postzegel-
boekje ‘5 voor de kaart’ wordt in een 
volgend supplement opgenomen.

    Nederland PZB Extra
Geen supplement 2003. Voor dit supplement 
zijn in 2003 geen boekjes uitgegeven.

    Nederland S
Geen supplement 2003. De losse zegel uit 
het postzegelboekje ‘5 voor de kaart’ wordt 
in een volgend supplement opgenomen.

    Nederland Port Betaald
Voor de Port Betaald zegels (Attentie- en 
Merkenzegels) van 2001, 2002 en 2003.
in LUXE uitvoering                            3  2,30
in ST-LX uitvoering                            3  1,40
in STANDAARD uitvoering                 n.v.t.

Wanneer verschijnen de DAVO-aanvullingsbladen van de overige landen?
1 = 30 januari  *  2 = 26 maart  *  3 = 30 april 2004

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

Alle uitgiften van 2003 op een rij                  
datum              onderwerp                                                                 waarden
                                                                   
Nederland 2003                                                      
 2  januari           Koningin Beatrix                                                                55 en 70 cent  
                           (wordt in de zwart/wit uitvoering in een volgend supplement opgenomen)                           
 2  januari           Bijplakzegel                                                                                    5 cent  
 2  januari           Vincent van Gogh: 1853-1890                                              10x 39 cent  
                           Vincent van Gogh: 1853-1890                                     39, 59 en 75 cent  

 1  februari       Nederland en het water                                                        10x 39 cent 
                                                                          
 4  maart          300 jaar Joh. Enschedé                                                           2x 39 cent 

 8  april            Zomerzegels: Bloeiend Verleden                                        6x 39+19 cent 

 6  mei             Het Nederlandse Wad                                                             4x 39 cent 
                       Het Nederlandse Wad: Priority                                                 4x 59 cent 

20  mei             Tien Persoonlijke Postzegels: Feestelijk                                  10x 39 cent 
                        Tien Persoonlijke Postzegels: Bijzonder                                  10x 39 cent 

 3  juni             Douwe Egberts 250 jaar                                                         2x 39 cent 
                                                                           
24  juni             10 x Land, lucht en water                                                       2x 39 cent 

18  juli              Nelson Mandela                                                                      2x 39 cent 
                                                                           
 1  september   5 voor de kaart                                                                            39 cent 
                                                                           
23  september   Tien mooiste van Nederland                                                  10x 39 cent 

 2  oktober       BedrijfsPostzegels                                                                         39 cent 

20  oktober       Verzamelen                                                                                  39 cent 

 4 november   Kinderpostzegels: Kind & Cultuur                                      6x 39+19 cent 

25  november   Decemberzegels                                                                    20x 29 cent 
25  november   Persoonlijke Decemberzegels                                                       29 cent 

In de DAVO supplementen Geïllustreerd Verzamelen en de zwart/wit uitvoering 
(verschijnt in januari 2004) zijn exact dezelfde zegels opgenomen.

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

 
Nederland Extra 2003                   
161a           2 januari                   losse zegels ‘Vincent van Gogh’                       10x 39 cent  
163a           1 februari                  losse zegels ‘Nederland en het water’              10x 39 cent  
164a         20 mei                      losse zegels ‘Tien persoonlijke Postzegels’        10x 39 cent  
165a         20 mei                      losse zegels ‘Tien persoonlijke Postzegels’        10x 39 cent  
167a         23 september             losse zegels ‘Tien mooiste van Nederland’        10x 39 cent  
168a         25 november              losse zegels ‘Decemberzegels’                          20x 29 cent  

Nederland Velletjes 2003
V36            4 maart                     300 jaar Joh. Enschedé                                    10x 39 cent  
V37            8 april                      Zomerzegels: Bloeiend Verleden                 10x 39+19 cent 
V38            3 juni                      Douwe Egberts 250 jaar                                  10x 39 cent    
V39          24 juni                      10 x Land, lucht en water                                10x 39 cent  
V40          18 juli                      Nelson Mandela                                               10x 39 cent
V41          20 oktober                  Verzamelen                                                      10x 39 cent
V42          25 november              Persoonlijke Decemberzegels                           10x 29 cent
VB8            2 januari                   Van Gogh                                                        10x 39 cent
VB9            2 januari                   Van Gogh                                            5x 59 en 5x 75 cent
VB10          2 januari                   Koningin Beatrix                                  5x 55 en 5x 70 cent  
VB11          2 januari                   Bijplakzegels                                                      5x   5 cent
                25 november              Bijplakzegels                                      10x 2 en 10x 10 cent

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



3

Ook in 2003 is er een boeiende verschei-
denheid aan postzegels door TPG Post 
uitgegeven. Het 150e geboortejaar van 
Vincent van Gogh werd herdacht met 
een velletje van 10 verschillende zegels 
en drie extra waarden in een zelfklevende 
uitvoering. De watersnoodramp van 1953 
ontbrak, zoals begrijpelijk is, niet. Met 
geurende zegels is het 250-jarig bestaan 
van Douwe Egberts gevierd. Joh. Enschedé 
drukte zijn ‘eigen’ postzegels, omdat dit 
bedrijf al 300 jaar een begrip is in 
Nederland. Mandela kreeg zijn terechte 
aandacht, flora en fauna zijn niet ver-
geten, kinderpostzegels en December-
zegels sluiten het jaarprogramma zoals 
gebruikelijk af.

Persoonlijke postzegel
Ook kon iedereen zijn of haar eigen, 
persoonlijke postzegel ontwerpen. 
Massaal is daar gehoor aan gegeven. 
Het resultaat was dat velen over onder-
werpen als pril geluk, huisdieren, jong en
oud, vervoer en natuur hun persoonlijke 
postzegel lieten maken. Uit de inzen-
dingen zijn de tien mooiste gekozen en 
daarvan is een velletje uitgebracht: de 
Tien mooiste van Nederland.

Uitgifteprogramma
eerste helft 2004

   2 januari Koningin Beatrix
   2 januari Oude Kunst Priority
   2 januari Cour de Justice
 31 januari  Het weer,
       150 jaar KNMI

   2 maart Zakelijke postzegels
   6 april Zomerzegels 2004        
   1  mei Uitbreiding
       Europese Unie
   7 mei Jeugdfi latelie 50 jaar
   1  juni Persoonlijke Postzegels
     
Ook in 2004 verschijnen weer 
Verrassingspostzegels 
Hoe de postzegels er uitzien en
wanneer ze uitkomen blijft ...
... een verrassing! 

(Opgave TPG Post onder voorbehoud)

De 5 mooiste
Win een prijs met
uw eigen zegel!

Tsjechië

Polen

Slowakije

Cyprus

Slovenië

Malta

Hongarije

Estland

Litouwen

Letland

Thema-boeken: Europa is aan de beurt

DAVO nodigt u uit uw persoonlijke post-
zegel aan ons voor te leggen en mee 
te dingen naar één van de 5 prijzen die 
beschikbaar worden gesteld: een Luxe 
album DAVO naar keuze. 

Stuur uw persoonlijke postzegel
voor 31 maart 2004 naar:
Uitgeverij DAVO, Postbus 411,
7400 AK Deventer, onder vermelding 
van ‘de 5 mooiste’. 
(Ingezonden postzegels worden niet geretourneerd.)

Uit de ingezonden zegels zullen wij de 
5 mooiste selecteren en deze inzenders
met een prijs belonen. Bovendien
worden deze 5 zegels in het volgende 
nummer van PS gepubliceerd. 
Doet u mee?

Tot op heden verschenen 12 Thema-
boeken, over zeer uiteenlopende onder-
werpen: Hollandse schilders uit de 17de 
eeuw, 200 jaar Rijksmuseum, Land-
schapskunst en industrieel erfgoed. De 
150e geboortedag van Vincent van Gogh 
werd door TPG Post herdacht met een 
velletje. De herdenking van de waters-
noodramp in 1953 kreeg een plekje op 
een velletje van 10. Het laatst verschenen 
boek heeft de titel ‘het Nederlandse 
wad’. Het eerste Thema-boek van 2004 
verschijnt op 1 mei en heeft betrekking 
op de uitbreiding van de Europese Unie. 
10 landen treden op die datum toe en 
elk van deze landen zal in het Thema-
boek aan de orde komen. Geen leerboek 
economie, wel een boek met wetens-
waardigheden over de tien nieuwe lid-
staten en een overzicht van de Unie in 
zijn geheel. Hoe bijvoorbeeld Estland, 
Letland en Litouwen als deel van de 
Sovjet-republiek hebben kunnen om-
schakelen naar landen die deel gaan 
uitmaken van het grootste economische 
blok van de wereld.

In 1999 introduceerde TPG Post de 
zogenaamde thema-velletjes; een vel-
letje van 10 verschillende zegels over één 
onderwerp. Voor DAVO een uitgelezen 
moment om een begin te maken met
wat ondertussen is uitgegroeid tot een 
prachtige collectie boeken.

In de Thema-boeken wordt aan de hand 
van de 10 zegels in evenzoveel hoofd-
stukken uitvoerig ingegaan op de onder-
werpen.
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DAVO Site
Sinds enkele jaren beschikt DAVO over 
een uitgebreide website, die een keur 
aan informatie bevat. Niet alleen vindt u 
daar een uitgebreid overzicht van onze
artikelen, ook oudere exemplaren van 
de PS-nieuws en de voortgang van de 
nieuwbouw vindt u erop terug. U treft er 
verkooppunten van DAVO in geheel 
Nederland aan en een leverancier is dus 
altijd in de buurt. Ook staat er iedere 
maand een drietal aantrekkelijke aan-
biedingen op de site. Blijf bij en raad-
pleeg regelmatig:   

www.davo.nl

VAN Nº 9
Het wagenpark van DAVO groeit gestaag. 
Alle DAVO VAN’s zijn uitgebracht in een 
gelimiteerde oplage en voorzien van een 
genummerd certificaat. In 1995 bestond 
Uitgeverij DAVO 50 jaar; ter gelegenheid 
hiervan is VAN nº 1 geproduceerd. In dat 
jaar liepen er nog twee van de band, de 
groene Bull-Nose Morris VAN uit 1926 en 
de rode Chevrolet Box VAN. De gele 
Bedford 30 CWT uit 1950 werd in 1996 
aan het wagenpark toegevoegd. Deze 
DAVO VAN´s zijn inmiddels uitverkocht. 

In 1997 verscheen de blauwe Packard 
VAN uit 1936 en in januari 1999 de 
oranje Morris VAN uit 1931. Ter gelegen-
heid van het nieuwe, geheel in kleur 
geïllustreerde en gedocumenteerde 
DAVO album Geïllustreerd Verzamelen is 

Het eerste Prestigeboekje van TPG Post
Op 20 oktober 2003 is een postzegel 
uitgegeven met als thema ‘Verzamelen’. 
Ter gelegenheid van deze uitgifte heeft 
TPG Post een speciaal boekje gemaakt, 
het zogenaamde ‘prestigeboekje’. De 
prestigeboekjes zullen meerdere keren 
per jaar uitkomen. Het nieuwe DAVO 
album ‘Prestige’ is het ideale
opbergsysteem voor deze
nieuwe boekjes van TPG Post. 
Dit album is voorzien van 10
mappen, waarin u 20 prestigeboekjes 
kunt onderbrengen. Het album wordt 
geleverd met het wapen van Nederland 
en natuurlijk met een fraaie cassette.
Prestigeboekjes verdienen nu eenmaal 
het beste denkbare opbergsysteem! 
Prijs per album  
Losse mappen met kartonblad, 
per 10  

de Renault VAN uit 1912 gemaakt. 
Aanleiding voor de achtste VAN, een 
Ford Model A uit ± 1920, was de 
AMPHILEX 2002, de grote internationale 
postzegelbeurs in Amsterdam. 

In 2004 zal, ter gelegenheid van de 
verhuizing, de negende DAVO VAN van 
de band rollen. Het merk en de kleur 
houden we nog even geheim. 

Op 20 oktober 2003 is een postzegel 
uitgegeven met als thema ‘Verzamelen’. 
Ter gelegenheid van deze uitgifte heeft 
TPG Post een speciaal boekje gemaakt, 
het zogenaamde ‘prestigeboekje’. De 
prestigeboekjes zullen meerdere keren 
per jaar uitkomen. Het nieuwe DAVO 

mappen, waarin u 20 prestigeboekjes 
kunt onderbrengen. Het album wordt 
geleverd met het wapen van Nederland 
en natuurlijk met een fraaie cassette.
Prestigeboekjes verdienen nu eenmaal 
het beste denkbare opbergsysteem! 

3 24,00
Losse mappen met kartonblad, 

3 7,50
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GRATIS BROCHURE 2004-2005
(beschikbaar maart 2004)

Ja, stuur de DAVO-
brochure 2004-2005
gratis naar:

Mevr./Dhr. 

Adres

Postcode

Woonplaats

E-mail

Coupon sturen naar:
Uitgeverij DAVO, 
Postbus 411, 7400 AK  DEVENTER

De brochure kunt u ook via de website van 
DAVO aanvragen: www.davo.nl

Geïllustreerd Verzamelen

NEDERLAND 2003
Geïllustreerd Verzamelen 
Voorzien van tekst en illustraties, geheel 
in kleur. Met klemstroken op 
200 grs. papier 3 15,00

Geïllustreerd Verzamelen 
Velletjes
Voor de complete velletjes met identieke 
postzegels die niet in het Geïllustreerd 
Verzamelen supplement zijn 
opgenomen 3  10,50



Nieuwbouw
in beeld

De vorderingen van de nieuwbouw 
kunt u volgen op www.davo.nl 

Iedere week worden daar de meest 
recente foto´s geplaatst. 


