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• Speciale aanbiedingen!

Verder in dit nummer:

Persoonlijke Postzegels
Een grenzeloos aantal variaties

De samenleving individualiseert en de postzegels ook! 
Geboorte, huwelijk, 50 jaar of zelfs kampioen geworden? 
Er is vast wel een foto van gemaakt en zonder problemen 
maakt u er uw eigen postzegel van! Wilt u mensen uit-
nodigen voor de opening van uw nieuwe huis of voor het
feest ter gelegenheid van uw 25-jarig huwelijk? Een leuke 
envelop met een mooie, eigen postzegel zijn een goed begin. 

Via http://persoonlijkepostzegel.tntpost.nl/tnt/ 
kan een kind de was doen. Een digitaal 
bestand van de door u gewenste afbeelding
kan via deze website naar TNT Post gestuurd 
worden en daar wordt uw Persoonlijke 
Postzegel van gemaakt. Los van de door 
individuele gebruikers gemaakte Persoonlijke 
Postzegels heeft TNT Post in de loop van 
de jaren er zelf ook heel wat uitgegeven:

programma’s over Nederlandse schilders, kastelen in 
Nederland en de Canon van de Nederlandse geschiedenis 
staan ook op Persoonlijke Postzegels. Daarom is het niet 
verwonderlijk dat DAVO er een postzegelalbum voor heeft 
gemaakt! 

DAVO album Persoonlijke Postzegels 5 62,00

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

natuurlijk weer het overzicht van de 

Nederlandse postzegels van 2009. 

Zegels, velletjes, portzegels, wat is 

er uitgegeven en waar vind ik het in 

mijn DAVO supplement? 

(zie binnenpagina linksboven)

Wanneer is uw 
nieuwe supplement 
beschikbaar?
Voor meer dan 70 landen en gebieden 

geeft DAVO albums uit. Voor alle 

landen die jaarlijks postzegels 

uitgeven zijn er de bekende DAVO 

supplementen. Vroeger verschenen 

de supplementen pas als het jaar 

voorbij was, maar tegenwoordig 

gebeurt dat veel sneller.

(zie binnenpagina linksonder)

DAVO VAN N°13
Een prachtige tentoonstelling in 

Antwerpen kan niet zonder een 

nieuwe VAN van DAVO! ANTVERPIA 

2010, in april: daar maakt deze 

Bedford uit 1950 zijn debuut in

de wereld van de filatelie!

(zie binnenpagina rechts)

Stanley Gibbons 
Stamps of the World 
2010
De wereld is groot en in ruim

150 jaar postzegelgeschiedenis zijn 

er honderdduizenden postzegels 

verschenen. Nog steeds is Stanley 

Gibbons marktleider en specialist in 

het rubriceren van al deze

postzegels.

(zie achterpagina)
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pagina datum onderwerp waarden

      Nederland Extra 2009
198a 10 januari losse zegels ‘Lees mee’ 12x 44 cent

200a 16 juni losse zegels ‘Mooi Nederland’ 5x 44 cent

 4 augustus losse zegels ‘Grenzeloos Nederland’ 6x 95 cent

202a 1 oktober losse zegels ‘100 jaar luchtvaart’ 10x 44 cent

203a 22 september losse zegels ‘Verjaardagspostzegels’

   (zelfklevend) 5x 44 cent

 17 november losse zegels ‘decemberzegels’ 10x 34 cent

      Nederland Velletjes 2009
VB23 2 januari 5 voor Europa 5x 77 cent

   5 voor buiten Europa 5x 95 cent

VB24 2 januari Beatrix 5x 74 cent

  2009 Beatrix normaal perforaat 10x 44 cent

V80 10 maart Nederlandse Golf Federatie 10x 44 cent

V81 10 maart 125 jaar NVPV 10x 44 cent

V82 7 april Europapostzegels:

   Nederlandse Sterrenkunde 10x 77 cent

V83 12 mei Jubileumpostzegels 10x 44 cent

V84 14 juli Muziek in Nederland 10x 77 cent

V85 25 augustus Sporttop: Aandacht voor Talent 10x 44 cent

V86 7 september Weken van de Kaart 2009 3x 44 cent

V87 1 oktober Dag van de postzegel 2009 10x 44 cent

V88 17 november Decemberzegels 20x 34 cent

pagina datum onderwerp waarden

      Nederland Velletjes Extra 2009
V79a 10 januari Lees mee 12x 44 cent

V83a 16 juni Mooi Nederland: verzamelvel 5x 44 cent

V84a 4 augustus Grenzeloos Nederland - Brazilië: vel A 6x 95 cent

V84b 4 augustus Grenzeloos Nederland - Brazilië: vel B 6x 95 cent

V84c 4 augustus Grenzeloos Nederland - Brazilië: vel C 6x 95 cent

VB24a 22 september Verjaardagspostzegels (zelfklevend) 5x 44 cent

V87a 1 oktober 100 jaar gemotoriseerde luchtvaart

   in Nederland 10x 44 cent

      Nederland Port Betaald 2009
Geen supplement 2009

       Nederland Blauwdrukken 2009
NVPH 7 1 september Blauwdruk NVPH N° 7 

       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)

       Nederland Velletjes Mooi Nederland 2009
MNV19 10 maart Assen 5x 44 cent

   Tilburg 5x 44 cent

MNV20 28 april Oosterhout 5x 44 cent

   Roosendaal 5x 44 cent

MNV21 16 juni Delfzijl 5x 44 cent

Door veel intensievere contacten met tal van postadministraties 
en de voordelen van digitalisering, internet en dergelijke, 
kunnen van een toenemend aantal landen de jaarlijkse 
supplementen sneller samengesteld en uitgegeven worden. 
Bovendien stelt de DAVO website www.davo.nl ons in staat u, 
de gebruiker, optimaal te informeren over de beschikbaarheid. 
Kijk op www.davo.nl/nl/supplementen/index.html 
welke landen op dat moment beschikbaar zijn. Met de Post 
van België kwamen wij overeen dat het supplement België de 
komende jaren zelfs tijdens en uiteindelijk voorafgaand aan 
het jaar beschikbaar zal zijn! Het supplement België 2009 is al 
beschikbaar en in april 2010 zal het supplement België 2010 
gereed zijn en de bedoeling is dat het supplement België 
2011 aan het einde van 2010 voor u klaar ligt! Voor enkele 
landen zijn de aanvullingsbladen 2009 nu al verkrijgbaar. 

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

Wanneer is uw nieuwe
supplement beschikbaar?
DAVO supplementen verschijnen gedurende het hele jaar
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Uw album
compleet maken?
Op onze website www.davo.nl vindt u een overzicht van
alle supplementen met paginanummers die er voor uw
landenverzameling verschenen zijn.

Sinds in 1999 het eerste themaboek is uitgegeven, is het niet meer 
weg te denken uit het programma van DAVO! Een mooie serie 
boeken, waarin beeld, tekst en zegels een mooi geheel vormen 
en waarin de meest uiteenlopende onderwerpen aan bod komen. 
Kunst en natuur zijn daarin de koplopers, maar ook cultuur en 
geschiedenis doen af en toe van harte mee.

In het voorjaar van 2010
zullen de Nederlandse
vuurtorens het licht
doen schijnen!  

DAVO Themaboeken
Kunst, cultuur, natuur, 
geschiedenis...

12 januari Mooi Nederland 2010 – Haarlem ▲
 Mooi Nederland 2010 – Middelburg
     Persoonlijke Postzegels (III): Waddenvereniging

9 februari 100 jaar Rijksoctrooiwet

9 maart 75e Boekenweek

23 maart Jubileumpostzegels 2010

29 maart Weken van de Kaart
 Mooi Nederland 2010 – Maastricht
 Mooi Nederland 2010 – Arnhem

6 april Zomerpostzegels 2010

27 april Vuurtorens

22 juni Mooi Nederland – Leeuwarden
 Mooi Nederland 2010 – verzamelvel

Uitgifteprogramma
eerste helft 2010
Aan de volgende onderwerpen wordt
(onder voorbehoud) het komende halfjaar 
door TNT Post een emissie gewijd:

Nederlandse sterrenkunde
(exclusief zegels) 5 15,00

Vliegende Hollanders
(exclusief zegels) 5 15,00
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DAVO geeft naar aanleiding van Antverpia 2010, die zal  plaats-
vinden in Antwerp Expo te Antwerpen van 9 t/m 12 april 2010, 
haar 13de VAN uit. Deze ‘BEDFORD 30cwt TRUCK’ is uit 1950. 
Elk exemplaar is voorzien van een genummerd certificaat.

Dat wordt een mooie verzameling!

Prijs (leverbaar vanaf januari 2010) 5 12,00

DAVO VAN Nº 13
Geen tentoonstelling zonder
een nieuwe DAVO VAN!

Nederland is zo mooi dat deze succesvolle emissie van TNT Post, 
die al sinds 2005 verschijnt, gecontinueerd wordt. Heel veel 
plaatsen en steden willen deze kans om zich door TNT Post op 
de filatelistische kaart van Nederland te laten zetten, niet voorbij 
laten gaan. Opmerkelijk is dat groot of klein geen verschil maakt. 
Rotterdam was een van de eerste steden, maar ook het plaatsje 
met de naam ‘Nederland’ is erbij! Historische grote en kleine 
steden als Deventer, Bolsward, Groningen, Gouda en Utrecht 
vullen de TNT Post-atlas van Nederland. In het DAVO album 
Mooi Nederland vindt u voor elke plaats of stad een fraai vorm-
gegeven albumblad voorzien van tekst en illustraties. Dit album 
(2005-2009) levert een mooi beeld van ons land op. 

Inmiddels is de wereld groter aan het worden en heeft TNT Post 
vanaf 2008 de serie Grenzeloos Nederland het licht doen zien. 
Samen met landen waar Nederland op een of andere wijze mee 
verbonden is, worden postzegelvelletjes uitgegeven: Nederland 
en de Nederlandse Antillen en Aruba, Nederland en Brazilië en 
in 2010 Nederland en ...? 
Natuurlijk is voor deze serie een DAVO album beschikbaar! 

Mooi & Grenzeloos Nederland
Beide succesvolle reeksen zullen in 2010 worden voortgezet  

Compleet album 5 40,00
Supplement 2009 5 5,80

Compleet album 5  82,00
     met kortingscoupon 5  57,00
Supplement 2009 5  14,25
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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 2009
5 delen, ruim 4750 pagina’s

U betaalt nu slechts 5 125,00
(i.p.v. 6 150,00)

Aanbieding geldig zolang
de voorraad strekt!

S P E C I A L E  A A N B I E D I N G :
DAVO album
Mooi Nederland
Een prachtig mooi album voor de complete
velletjes Mooi Nederland (2005 t/m 2009) 

U betaalt nu slechts 5 57,00
(i.p.v. 6 82,00)

Aanbod geldig t/m 31 maart 2010

Vraag nu de GRATIS
DAVO brochure 2010-2011

Beschikbaar vanaf april 2010

€  25,00
 korting

€  25,00
 korting
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Ja ik maak gebruik van de
speciale actie en ontvang

het album ‘Mooi Nederland’ met 
2 25,00 korting

Mevr./Dhr. 

Adres

Postcode

Woonplaats

E-mail

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

Ja ik ontvang graag de  
2009 editie van de   

Stanley Gibbons catalogus  
met 2 25,00 korting

Mevr./Dhr. 

Adres

Postcode

Woonplaats

E-mail

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

Ja ik wil graag de GRATIS
brochure 2010-2011

ontvangen (beschikbaar vanaf april 2010)

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
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Antverpia 2010
9-12 april 2010

Beurzen in Nederland en (ver) daarbuiten

In april 2010 viert de oudste Postzegelfederatie van de wereld 
de 120ste verjaardag van haar stichting in Antwerpen met 
een unieke postzegelmanifestatie in de volle 17.000 m² van 
Antwerp Expo. Alle verzamelaars zijn hartelijk welkom op het 
gratis Europees Kampioenschap over meer dan 2000 kaders 
met meer dan 100 commerciële stands van postzegeladmini-
straties en handelaars. Naast de Europese is er ook een natio-
nale Belgische competitieve tentoonstelling en de Birdpex voor 

liefhebbers van vogels en ornithologen. Ook de niet-verzame-
laar, zowel jong als oud, zal op dit feest ruim zijn gading 
kunnen vinden. Antwerpen is bovendien erg centraal gelegen 
in de Benelux en ook makkelijk bereikbaar voor de andere 
buurlanden.

www.antverpia2010.be

Onderstaand treft u een overzicht aan van de beurzen en 
tentoonstellingen verspreid door het hele land en daarbuiten. 
De topper is dit jaar vlak over de grens: Antwerpen, 
april 2010.

Er is een leaflet aan het Nederland supplement toegevoegd 
met 4 kortingsbonnen voor de ‘Nationale postzegel-
tentoonstelling Hertogpost 2010’, eind mei 2010.
www.hertogpost-event.nl

ANTVERPIA 2010
Philately along the river

Nederland
28 en 29 december 2009
Eindejaarsbeurs
De Veluwehal - Barneveld
www.eindejaarsbeurs.nl

29 t/m 31 januari 2010
Filateliebeurs
Pandahallen - Loosdrecht
www.filateliebeurs.com

28 t/m 30 mei 2010
Hertogpost 2010
Brabanthallen - Den Bosch
www.hertogpost-event.nl

15 t/m 17 oktober 2010
Postex
Americahal - Apeldoorn
www.postex.nl

Buitenland
4 t/m 6 december 2009
MonacoPhil 2009
Monaco 
www.monacophil.eu 

9 t/m 12 april 2010
ANTVERPIA 2010
Antwerpen, België 
www.antverpia2010.be

8 t/m 15 mei 2010
London 2010
Londen, Engeland
www.london2010.org.uk

1 t/m 10 oktober 2010
PORTUGAL 2010
Lissabon, Portugal
www.portugal2010.pt

27 t/m 31 oktober 2010
JOBURG 2010
Johannesburg, Zuid Afrika
www.joburg2010stampshow.co.za 

Waar kan ik naar toe en wanneer?
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Voor de echte verzamelaar is de Stanley Gibbons ‘Stamps 
of the World’ het grote naslagwerk! Wanneer gaf 
Griekenland haar eerste postzegels uit en hoe zat het 
vroeger eigenlijk met de zegels van Kroatië, Montenegro, 
Bosnië en Servië? Een vraagbaak voor alles en een onmis-

bare hulp voor de thematische verzamelaar. In 5 delen 
vindt u alle postzegels van de gehele wereld terug. Bijna 
een half miljoen postzegels, blaadjes en velletjes zijn 
opgenomen en vele in kleur afgebeeld. 

Stamps of the World 2010
Het toonaangevende naslagwerk van Stanley Gibbons

Verkooppunten 
handelaren
Bent u op zoek naar een verkooppunt van DAVO 
albums? Vul dan uw postcode in op de website
www.davo.nl en u ontvangt een selectie van
handelaren bij u in de buurt.

Mailinglijst DAVO 
Nieuwsbrief
Wilt u het laatste DAVO nieuws weten? Vul dan nu 
op de website: www.davo.nl uw e-mailadres in en 
u ontvangt automatisch de DAVO Nieuwsbrief in uw 
mailbox.

Prijs per deel 5    72,50
Prijs per set 5  335,00
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