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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.

11e jaargang nº 13
december 2004

NIEUWS VAN DAVO VINDT U STEEDS OP:

www.davo.nl

2005: DAVO 60 jaar!

De heer
Berghuijs sr.

PS: nummer 13
PS nº 13 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 2004, 
nieuwe producten en bijzondere artike-
len. Vermelde prijzen in deze nieuws-
brief zijn onder voorbehoud.

Winnaars
de 5 mooiste

Op de prijsvraag uit de PS nº 12 is 
massaal gereageerd. Verderop in deze 
PS staan alle winnaars vermeld.

Nieuwe 
Thema-boeken

Lees in deze PS meer over de nieuw 
verschenen Thema-boeken.

In dit nummer:
• 60 jaar DAVO

• Alle uitgiften 2004

• DAVO supplementen Nederland 2004

• Data overige landen

• Prijswinnaars ‘De 5 mooiste’

• Uitgifte programma 2005

•  Supplementen    

prinses Catharina-Amalia

• DAVO VAN nº 10

• DAVO is verhuisd

• Thema-boeken van DAVO

• Stanley Gibbons Stamps of the World

Tegenwoordig exporteert DAVO over de 
hele wereld: van IJsland tot Nieuw-
Zeeland en van Japan tot Argentinië, maar
vooral in Nederland en andere West-
Europese landen zijn de DAVO producten
bij veel postzegelverzamelaars te vinden. 

Natuurlijk zal Uitgeverij DAVO dit feeste-
lijke jaar niet geruisloos voorbij laten gaan.
Hebben wij gewoonlijk al 4 aantrekkelijke
aanbiedingen per maand, gedurende 
het jaar 2005 zult u, als verzamelaar, 
getrakteerd worden op wel zéér speciale 
aanbiedingen. Ga dus iedere maand 
naar uw postzegelhandelaar of bezoek 
onze site: www.davo.nl

De heer Berghuijs sr. was een fervent 
postzegelverzamelaar; hij had op een 
bepaald moment zoveel Nederlandse 
postzegels dat hij in 1942 besloot een 
postzegelhandel in Deventer te begin-
nen. Hij bezat vooral veel zogenaamde 
traliezegels: zegels die in de jaren ´30 
waren uitgegeven en in de oorlog met
een andere waarde werden overgedrukt. 

In mei 1945 werd Deventer bevrijd door 
de Canadezen. De heer Berghuijs wist 
handig op de situatie in te spelen door 
de Canadezen albums ´Nederlandsche 
Postzegels in den Oorlog´ aan te bieden. 
Dit in ruil voor chocolade, nylons en 
sigaretten. En daarmee was Uitgeverij 
DAVO geboren. En nu, bijna 60 jaar 
later, zien de albums er uiterlijk voor een 
deel nog hetzelfde uit: donkerblauwe 
banden met landsopdruk. Het afzet-
gebied van de albums is daarentegen
zeer sterk uitgebreid.
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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 et Futuna 3
IJsland 2
Zuid Afrika 3
Zweden 2 
Zwitserland 2

Verschijningsdata aanvullingsbladen overige landen
1 = 28 januari  *  2 = 25 maart  *  3 = 29 april 2005

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 2004 op een rij 
 datum      onderwerp waarden
   
 Nederland 2003-2004 
 9 december de Koninklijke familie I: Koningin Beatrix         10x 39 cent 
16  december de Koninklijke familie II: Prinses Amalia         39 cent  
23   juni         de Koninklijke familie III: Prins Willem-Alexander  10x 39 cent 

Nederland 2004 
 2 januari  Oude Kunst: Priority (zkl)         61 en 77 cent
 2 januari         Koningin Beatrix (zkl)         57 en 72 cent
         (wordt in de zwart/wit uitvoering in een volgend supplement opgenomen)                              

 2 januari         Cour Internationale de Justice         39 en 61 cent
   (wordt in de zwart/wit uitvoering in een volgend supplement opgenomen)                              

 31 januari         150 jaar KNMI         2x 39 cent                       
 2 maart         Zakelijke postzegels (zkl)        39 en 78 cent                       
 6 april         Zomerzegels: bloem en kunst         6x 39+19 cent                      
 10 mei        Op weg naar 1 Europa         10x 39 cent                       
 10 mei         Spyker         2x 39 cent                       
 1 juni         Persoonlijke Postzegels: Stralend           39 cent                       
 23 juni         BedrijfsPostzegels (zkl)         39 cent                       
 6 juli         De Veluwe         4x 39  en 4x 61 cent                                            
 1 september         Weken van de kaart        3x 39 cent                       
 24 september         Carel Fabritius         6x 39 en 4x 78 cent                      
 9  november         Kinderpostzegels: Lekker gezond        6x 39+19 cent                       
 25 november         Decemberzegels (zkl)         10x 29 cent                      
 25 november        Goede Doelenzegels (zkl)         10x 29+10 cent                       
25  november         Persoonlijke Decemberzegels        29 cent

In de DAVO supplementen Geïllustreerd Verzamelen en de zwart/wit uitvoering 
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 2004 
169a  9 december losse zegels ‘Koningin Beatrix’        10x 39 cent              
 170a 23 juni         losse zegels ‘Prins Willem-Alexander’         10x 39 cent                
 172a 10 mei         losse zegels ‘Op weg naar 1 Europa’         10x 39 cent               
 174a 24 september         losse zegels ‘Carel Fabritius’         6x 39 en 4x 78 cent                
 175a 25 november         losse zegels ‘Decemberzegels’ 10x 29 cent                       
  25 november         losse zegels ‘Goede Doelenzegels’         10x 29+10 cent   

Nederland Velletjes 2004
V43 31  januari         150 jaar KNMI         10x 39 cent               
 V44 6 april        Zomerzegels: bloem en kunst        10x 39+19 cent               
 V45 10 mei         Spyker         10x 39 cent               
 V46         1 juni Persoonlijke Postzegels: Stralend            10x 39 cent                
 V47 25 november         Decemberzegels        20x 29 cent               
 V48 25 november         Goede Doelenzegels         20x 29+10 cent               
 V49 25 november        Persoonlijke Decemberzegels         10x 29 cent               
 VB12 2 januari  Oude Kunst: Priority         5x 61 en 5x 77 cent                        
 VB13 2 januari Koningin Beatrix         5x 57 en 5x 72 cent        
 VD1 2  januari         Cour Int. de Justice        10x 39 en 10x 61 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

Alle DAVO supplementen zijn nu op 170 grs. papier gedrukt.

Alle DAVO supplementen
NEDERLAND 2004
Sinds juli 2004 zijn onderstaande supplementen 
voor de drie velletjes van de Koninklijke familie 
verkrijgbaar: 

de Koninklijke familie, in kleur       
A) Supplement Vorstinnen-album        3  6,00 
B) Geïllustreerd Verzamelen        3 4,50 
 
de Koninklijke familie, in zwart/wit 
C)  Luxe, met klemstroken        3 5,50 
D) Standaard-Luxe        3 3,20  

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 

Vanaf 28 januari 2005 zijn onderstaande DAVO 
supplementen 2004 verkrijgbaar: 

 Luxe 
Met klemstroken op 170 grs. papier 
zwart/wit          3 13,10 

 Standaard-Luxe       
Als Luxe, maar zonder klemstroken         3 6,80 

 Nederland Extra 
Voor de losse zegels uit velletjes van 10 
met verschillende postzegels en de losse 
decemberzegels. 
In LUXE uitvoering       3 9,50 
In ST-LX uitvoering      3 5,00 

 Velletjes               
Alle complete velletjes met identieke 
postzegels die niet in het Nederland 
supplement zijn opgenomen. 
In LUXE uitvoering       3 18,50 
In ST-LX uitvoering        3 13,10 

 Velletjes Extra 
Alle complete velletjes met verschillende 
postzegels die ook in het Nederland 
supplement zijn opgenomen. 
In LUXE uitvoering       3 7,70 
In ST-LX uitvoering        3 4,10 

 Nederland PZB 
Geen supplement. Postzegelboekje ‘5 voor 
de kaart’ van 2003 wordt opgenomen in 
een volgend supplement. 

 Nederland PZB Extra 
Geen supplement. Voor dit supplement 
zijn in 2004 geen boekjes uitgegeven. 

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

 Nederland Dienst 
Geen supplement. De twee zegels ‘Cour de Justice’  
van 2004 worden in een volgend supplement 
opgenomen.
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Uitgifteprogramma
eerste helft 2005

 3 januari • Koningin Beatrix 
   • 10 voor uw post
   •  5 voor Europa
   •  5 voor buiten Europa
   •  10 voor de liefde
 8 februari •  Mooi Nederland 1 en 2
 25 februari •  Kunst bedrijfscollecties
 

22 maart •   100 jaar Natuur- 
 monumenten

   •  Ondernemerzegels
 5 april •  Zomerzegels 2005
 12 april •  Mooi Nederland 3 en 4
 30 april •  25 jaar koningin Beatrix
 24 mei •  Zakelijke postzegels 2005
 14 juni •  Mooi Nederland 5 en 6

De 5 mooiste
In het uitgifteprogramma van 2003 bood 
TPG Post de mogelijkheid zijn of haar 
persoonlijke postzegel te ontwerpen en 
in te sturen. Van de mooiste postzegels 
heeft TPG Post vervolgens een velletje 
uitgegeven. Ook DAVO bood ver-
zamelaars de gelegenheid haar/zijn 
mooiste persoonlijke postzegel op te 

sturen. Daar is massaal gehoor aan 
gegeven. Inzendingen kwamen van jong 
tot oud en uit alle delen van het land, 
vaak met uitleg waarom men haar/zijn 
postzegel de mooiste vond. Persoonlijke 
postzegels over hobby´s, postzegels van 
natuuropnames en postzegels van (klein)-
kinderen zijn veelvuldig ingestuurd. 

Wij hebben de 5 mooiste uit de inzen-
dingen geselecteerd. Moeilijk was het 
zeker, maar uiteindelijk hebben wij 
gekozen voor de zegels die hieronder zijn 
afgebeeld. 
De winnaars hebben inmiddels hun prijs 
thuisgestuurd gekregen.

De heer en mevrouw Biermans uit Amersfoort,

ter gelegenheid van hun 50-jarig huwelijk.
De heer en mevrouw Troost uit Ermelo 

samen op de foto.

Een tekening gemaakt door Jesse Lemmen uit Geleen, 8 jaar.

De trotse opa van der Veen uit Weesp toont een 
foto van de pas een paar maanden oude Lize.

De heer Hoogenboom uit Hoogvliet gebruikte voor 

zijn postzegel een foto van zijn kleinkinderen.

DAVO supplementen
prinses Catharina-Amalia

Voor de speciale emissies rond de
geboorte van prinses Catharina-Amalia 
heeft DAVO speciale supplementen uit-
gebracht, zowel voor het Vorstinnen-
album, het album Geïllustreerd Verzamelen 
als voor de overige DAVO albums.

In kleur
 Vorstinnen-album 5 6,00

  Geïllustreerd Verzamelen 5 4,50

In zwart/wit
Luxe, met klemstroken 5 5,50

  Standaard-Luxe 5 3,20

Alle types albumbladen (A t/m D) kunnen 
aan alle DAVO-albums worden toegevoegd.

A
B

D
C

A

B

D
C
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In PS nº 12 heeft u kunnen lezen dat 
DAVO zou gaan verhuizen. Inmiddels zijn 
we een jaar verder en is de verhuizing 
achter de rug. Nadat op 30 september 
2003 de eerste paal werd geslagen heeft 
DAVO, na 248 dagen bouwen, op 4 juni 
2004 haar deuren op de oude locatie 
defi nitief gesloten en is in het nieuwe pand
aan het werk gegaan. Bijna vlekkeloos is 
de verhuizing verlopen: bureaus en kasten 

zijn op tijd geleverd, de magazijnstellingen 
stonden op zijn plek en de deuren konden 
op slot; vloerbedekking lag er keurig op 
tijd, computers waren geïnstalleerd en 
de telefoon werkte. Vergeten is de dag 
waarop een van de magazijnen onder-
stroomde. Vergeten is ook de dag waarop 
de toiletten overstroomden en vergeten is 
de dag dat de deuren plotseling niet meer 
wilden sluiten.

En nu, op moment van schrijven, 6
maanden later, zijn de medewerkers, 35
in totaal, al helemaal gewend aan hun 
nieuwe werkplekken. Iedereen is blij met 
dit prachtige gebouw, waar alle producten
onder één dak zijn ondergebracht en 
waar alles overzichtelijk is gerangschikt. 
Hier kunnen wij onze klanten nu en in de 
toekomst nóg beter van dienst zijn.

DAVO Thema-boeken:
nu reeds 14 delen

DAVO is verhuisd

Foto’s van ons nieuwe onderkomen op de fl ap hiernaast

Sinds 1999 geeft TPG Post de zogenaamde
Thema-velletjes uit bij bijzondere gelegen-
heden. In 2004 waren dat de Veluwe en 
de relatief onbekende Nederlandse schil-
der Fabritius, die 350 jaar geleden bij de 
ontploffi ng van een kruitopslagplaats in 
Delft om het leven kwam. Waarschijnlijk 
is ook veel van zijn werk bij deze ramp
verloren gegaan. Na Vincent van Gogh 
(2003) is Fabritius de tweede schilder aan 
wie een serie van 10 postzegels is gewijd. 
In de Thema-boeken worden het onder-
werp en elk der tien zegels uitvoerig
behandeld.

Ook voor 2005 staat er een aantal Thema-
velletjes op de uitgiftelijst van TPG Post. 
In ieder geval zal voor het themavelletje 
‘100 jaar Natuurmonumenten’ in het 
voorjaar van 2005 een Thema-boek 
verschijnen.

Stamps of 
the World

Zoals ieder jaar is ook dit jaar weer een 
volledig nieuwe uitgave van de catalogus 
Stanley Gibbons Stamps of the World 
verschenen. Een zeer compleet naslag-
werk met meer dan 400.000 postzegels 
uit de hele wereld. De catalogus bevat 
maar liefst 95.000 afbeeldingen en is 
zeer geschikt voor zowel de ‘landen’ ver-
zamelaar als de ‘thematische’ verzame-
laar. De 4 delen van deze catalogus 
kunnen worden opgeborgen in de gratis 
‘linnen-look’ oranje cassette. 
Prijs (4 delen) incl. cassette  3 265,60

Thema-boek 14
Carel Fabritius

Thema-boek 13
de Veluwe

Deel 1 t/m 12



De nieuwe
huisvesting
van DAVO

De orderpicking gebeurt in een aparte hal.

Hier worden albumbladen en andere grafi sche
producten ontworpen, met behulp van de 
modernste grafi sche technologie.

Het magazijn, 60% van de inhoud van het 
nieuwe pand, vol fi latelistische producten.



GRATIS BROCHURE 2005-2006
(beschikbaar maart 2005)

Ja, stuur de DAVO-
brochure 2005-2006
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

Nieuwe VAN
Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan 
van DAVO in 2005 (zie elders in deze PS 
nieuws) zal er in het voorjaar van 2005 
een nieuwe DAVO VAN worden uit-
gebracht. Dit wordt de tiende in een 
reeks van bijzondere auto´s, die in 
beperkte oplage wordt vervaardigd. De 
eerste DAVO VAN werd uitgebracht ter 
gelegenheid van het 50-jarig bestaan in 
1995. Inmiddels is gebleken dat het 
wagenpark van DAVO een gewild 
verzamelobject is. De modellen 1, 2, 3, 
4, 7 en 8 zijn volledig uitverkocht. De 
blauwe Packard VAN uit 1936 (nº 5), de 
oranje Morris VAN uit 1931 (nº 6) en de 
blauwe Dennis Delivery VAN uit 1926 
(nº 9) zijn nog beperkt leverbaar. 

En in 2005 dan VAN nº 10. Een VAN die 
zeker weer de moeite waard zal zijn om 
aan uw verzameling toe te voegen!

Van n° 9 uit 2004 is inmiddels hard op 
weg onze magazijnen te verlaten


