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• de nieuwe DAVO VAN
• blanko bladen op A4 formaat
• CD-ROM catalogus van NVPH
• DAVO supplementen 1995
• Jubileum-aanbieding
• zelfklevende zegels
• DAVO brochure 1996-1997
• VAN nº 4 in aantocht?

PS: nummer 4
PS nº 4 verschijnt als bijlage bij het
jaarlijkse supplement Nederland.
Omdat hiermee een groot aantal
verzamelaars wordt bereikt, is de in-
houd ervan deels gelijk aan PS nº 3. 

ƒ 67,45 cadeau!
Zo treft U hiernaast o.m. wederom
de aanbieding voor een LUXE
Nederland I album aan, dat ter 
gelegenheid van het 50-jarig be-
staan van Uitgeverij DAVO verge-
zeld wordt van een aantal cadeaus.
Het schijnt een schot in de roos te
zijn, want vele verzamelaars hebben
in de afgelopen weken deze kans
aangegrepen om hun serie DAVO
albums Nederland te completeren.
Een buitenkansje om uw verzame-
ling uit te breiden met een album
Nederland I, voor de zegels van de
periode 1852-1945. Wellicht wordt
het succes ook verklaard door de
DAVO VAN, die aan het pakket is
toegevoegd. 
De Jubileum-aanbieding is geldig
tot en met 31 maart 1996. 

VAN nº 4?
Gebleken is dat zeer vele postzegel-
verzamelaars ook interesse in auto's
hebben, want de eerste twee
modellen van de DAVO VAN waren
bij lange na niet toereikend om alle

liefhebbers tevreden te stellen. VAN
nº 3 is nu "van de band gerold" en
maakt deel uit van dit Jubileum-
pakket. Moeten wij van de DAVO
VAN een jaarlijks terugkerend item
maken? Zijn er liefhebbers die zo
een serie, het liefst compleet natu-
rlijk, van de jaarlijkse DAVO Van wil-
len opbouwen.
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PS wordt gratis verspreid door de Nederlandse Vakhandel Filatelie. Op- en aanmerkingen zijn wel-
kom en kunt U richten aan de redaktie: Uitgeverij DAVO PS, Postbus 411, 7400 AK Deventer.

3e jaargang nr. 1
januari 1996

DAVO VAN nº 3. Onderdeel van het 
Jubileumpakket. Ook los verkrijgbaar (ƒ 25,00)

DAVO Luxe album Nederland I (1852 - 1944)
DAVO mancoboekje (1852 - 1944)
DAVO insteekboek Nederland F
DAVO steelloupe 75
DAVO pincet nº 47
DAVO Jubileum VAN

ƒ 125,00
kado
kado
kado
kado
kado

Uw prijs ƒ 125,00

Dit is het eerste DAVO album. 
“NEDERLANDSCHE POSTZEGELS IN DEN OORLOG” 
Het werd uitgegeven in 1945, direkt na de bevrijding.
Papier en produktiemiddelen waren schaars en het was
nog een hele toer om een relatief klein album, voor de
postzegels uit de periode 1940-1945, het licht te doen
zien. 

Vijftig jaar later. Vele tienduizenden postzegel-albums 
hebben zich over de gehele wereld verspreid. Het DAVO-
album “de Nederlandsche Postzegels in den Oorlog” is 
niet meer verkrijgbaar. Het is nu een museum-stuk, en niet
meer geschikt voor de postzegelverzamelaar van 1995. 

Daarvoor bieden wij U het DAVO Luxe album Nederland I
aan, voor de postzegels van de periode 1852-1944. En ter
gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Uitgeverij DAVO
ontvangt U bij aankoop van dat album een aantal kadootjes.
Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt.

1945 1995

Mancoboekje

bij DAVO Luxe

album Nederland I

(1852 - 1944)

ƒ 2,50

kado

DAVO insteekboek
Nederland F
32 pagina’s 

ƒ 23,50

kado

DAVO Luxe album
Nederland I

(1852 - 1944)
ƒ 125,00

DAVO loupetype 75 DFƒ 9,50
kado

DAVO pincet
nº 47 - verguld

ƒ 6,95

kado

DAVO
Jubileum VAN

ƒ 25,00

kado



NVPH-catalogus
nu ook op 
CD-ROM
Postzegels verzamelen krijgt nu een
nieuwe dimensie met de nieuwe
catalogus van de NVPH op CD-ROM.
Dit slimme schijfje bevat een schat
aan informatie. Alles wat U wilt zien
of wilt weten en alles wat U al
heeft of ooit nog wilt hebben, het
verschijnt met één klik, één druk op
de knop op uw beeldscherm. 
De CD-ROM is interessant voor leek
én kenner en dat maakt filatelie 
leuker voor iedereen. Zoeken wordt
makkelijker, U klikt sneller dan ooit
door duizenden postzegels, eerste
dag-enveloppen, PTT-mapjes, post-
zegelboekjes, wat U maar wilt. 
Het gevraagde verschijnt glashelder

op uw beeldscherm, precies zoals U
dat in de gedrukte catalogus
gewend bent. Zonder dat U ook
maar iets van computers hoeft te
weten. Ontdek wat er allemaal kan
en maak deze geweldige hobby nog
leuker! 
Alleen deze CD-ROM maakt het
voor een verzamelaar al de moeite
waard een PC aan te schaffen!
Prijs tot 15 februari 1996 ƒ 59,95,
daarna ƒ 74,95. Verkrijgbaar bij de
vakhandel filatelie.

Alle uitgiften van 1995 op een rij

blad datum onderwerp

122 2 januari 10 voor Europa
17 januari H.N. Werkman, Museum en 

Panorama Mesdag, Blauwe Mauritius
28 februari Jaar van de film
21 maart Mahler
28 maart NIVRA en NVOB
11 april Zomerpostzegels

123 3 mei Tweede Wereldoorlog en Verenigde Naties
22 mei Sterrenbeeldpostzegel
6 juni Wereldjamboree en Sail Amsterdam 95
5 september Natuur en Milieu

26 september Nederlandse Nobelprijswinnaars

124 17 oktober Honderd jaar Nederlands Cabaret
15 november Kinderpostzegels
27 november Decemberzegels

124a 27 november Velletje Decemberzegels

A52 11 april Velletje Zomerpostzegels
5 september Velletje Natuur en Milieu

A53 15 november Velletje Kinderpostzegels

V3 2 januari Velletje 10 voor Europa
V4 22 mei Velletje Sterrenbeeldpostzegels
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DAVO-supplement Nederland 1995
Hieronder treft U een overzicht aan van de samenstelling van het supplement
Nederland 1995. Inmiddels zijn ook de supplementen voor Aruba, Nederlandse
Antillen en Suriname verkrijgbaar. Dit jaar zijn er geen aanvullingen voor boek-
jes. Zoals gebruikelijk verschijnen de supplementen van de overige landen in
de loop van maart en april. Hieronder treft U daarvan een overzicht aan. 

In 1995 verschenen er,
evenals in 1993, 

twee velletjes van 10. 
Hiervoor zijn de bladen

V1 en V2 (voor 1993) en
V3 en V4 (voor 1995)

verkrijgbaar. 
In een DAVO Luxe band

met rugaanduiding V
(ƒ 47,50) kunt U de 

V-bladen onderbrengen!

Aland 2
Alderney 2
Andorra 3
Aruba 1
Australië 3
Azoren 3
Baltische Staten 3
België 2
Canada 3
Denemarken 2
Duitsland 2
Europa 3

Falkland Eilanden 3
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

Ierland 3
Indonesië 3
Isle of Man 2
Israël 3
Italië 3
Jersey 2
Liechtenstein 2
Luxemburg 2
Madeira 3
Malta 3
Monaco 3
Namibië 3

Nederland 1
NL Postzegelmapjes 1
Ned. Antillen 1
Nieuw Zeeland 3
Nieuw Caledonië 3
Noorwegen 2
Oostenrijk 2
Polen 3
Portugal 3
Rusland 3
Saint Pierre &   

Miquelon 3

San Marino 3
Spanje 3
Suriname 1
United Nations 3
USA, + Palau enz. 3
Vaticaan 3
IJsland 2
Zuid Afrika 3
Zweden, + aut. 2
Zwitserland 2

Wanneer verschijnen de DAVO-aanvullingsbladen van de overige landen?
1 = 4e week januari  * 2 = 4e week maart  * 3 = 4e week april



Zelfklevende
zegels! Wat
vindt U ervan?
1995 zal te boek staan als het eer-
ste jaar waarin PTT Post zelfkleven-
de zegels heeft uitgebracht. Nadat
in 1864 de tweede emissie van
Neder-land  werd voorzien van een
perforatie, zijn postzegels in ons

land gedurende 131 jaar niet
wezenlijk veranderd. De druktech-
niek is sterk verbeterd, de kwaliteit
van het papier is beter en de aange-
brachte gom is in sommige landen
zelfs van een smaakje voorzien,
maar het principe van de postzegel
is al die jaren ongewijzigd gebleven.
Formaat en afbeelding
wisselen, maar het blijft een
stukje papier, dat men dank-
zij de aangebrachte perfora-
tie uit een groot vel kan
scheuren, op de achterzijde
dient te bevochtigen en op
een brief kan plakken. 

Gebruiker en 
verzamelaar
Het fenomeen van de zelf-
klevende zegels kan vanuit
twee invalshoeken bekeken
worden: die van de verzame-
laar en die van de gebruiker.
Alle verzamelaars zijn tevens
gebruiker, lang niet alle
gebruikers zijn ook verzame-
laar. Dit laatste is wellicht
een open deur, maar bij de
beoordeling van het fenomeen,
dient men zich te realiseren dat ook
PTT Post met deze twee categorieën
te maken heeft. En wel in een ver-
houding, waarbij de gebruikers een
veelvoud zijn van de verzamelaars.
Het is dan ook begrijpelijk dat PTT
deze stap heeft gezet: Nederlanders
verzenden meer dan in welk ander
land dan ook kerst- en nieuwjaars-
kaarten. PTT Post verwerkt in de
maand december een zó grote hoe-
veelheid van deze specifieke post,
dat het voor de hand ligt er een
speciale postzegel voor te maken.

Zo ontstond in 1987 de "december-
postzegel", eerst als boekje, daarna
als velletje. Een postzegel met een
lager tarief, bestemd voor uw
december-post en niet in de laatste
plaats in het leven geroepen om het
hoofd te bieden aan de sterker wor-
dende concurrentie van de stads-
post. De stadspost neemt het mis-
schien niet zo nauw met het tijdstip
van de bestelling, maar biedt daar-
entegen wel een aantrekkelijke
prijs. Dit jaar dan de primeur van de
zelfklevende zegel. Ongetwijfeld
door PTT Post in het leven geroepen
om de consument bij het bestel-
klaar maken van zijn post een hand-
je te helpen. Geen gelik en geklie-
der meer: de zegels van het velletje
afhalen en meteen aanbrengen op
de kaart of envelop. Natuurlijk is
het verstandig van PTT Post om een
zo grote groep van gebruikers van
dienst te zijn. De produktiekosten
van het velletje zijn zeker hoger dan
die van een "gewoon" velletje,
maar klant is koning en verdient het

waar mogelijk is geholpen te wor-
den.

Verzamelaar en 
gebruiker
En de verzamelaar? Het lijkt erop
dat bij het nemen van de beslissing
om een velletje met zelfklevende
zegels te gaan maken, de belangen
van de verzamelaar niet zwaar heb-
ben gewogen. Dat is begrijpelijk: de
verhouding van aantallen gebruikers

(enkele miljoenen) en aantallen ver-
zamelaars (enkele honderdduizen-
den) is zo, dat het belang van de
gebruiker heeft bepaald wat er gaat
gebeuren. Aan de verzamelaar te
kijken wat hij wil. Een compleet 
velletje in de collectie is geen 
probleem, dat kon ook met de be-
staande velletjes. In alle uitvoerin-
gen (LUXE, Standaard-Luxe en
Standaard) is een blad opgenomen
voor het complete velletje, in alle
gevallen voorzien van een tweezij-
dig sluitende klemstrook, die het
velletje optimaal op zijn plaats
houdt. Maar losse zegels, zeker als
die ongebruikt moeten zijn, wat bij
het merendeel der verzamelaars het
geval is, leveren een probleem op.
Uit een velletje knippen?
Samenhangend of twee losse 
exemplaren? En hoe komt het in
het album? U ziet welke oplossing
wij hebben gekozen. Voor beide
zegels is een ruim(er) kader gema-
kt, welke in de LUXE uitvoering (dus
met klemstroken) is voorzien van

een aan twee zijden geslo-
ten strook. Daardoor blijft
de zegel ook goed op zijn
plaats indien er toevallig
een kleiner exemplaar is uit-
geknipt. De zegels zijn
zodanig geproduceerd dat
ze eenvoudig van de post
zijn af te weken. Dit in
tegenstelling tot de tot nu
toe in omloop zijnde buiten-
landse zelfklevende zegels. 

Wat vindt de 
verzamelaar?
Wat vindt U van de zelf-
klevende zegels en de
oplossing in het DAVO-
album? De inzender met
de meest opmerkelijke ide-
ën en suggesties ont-

vangt gratis de nieuwe DAVO
VAN nº 3. 
Te zenden aan:
DAVO PS - Postbus 411 7400 AK
DEVENTER

PTT Post zegt
De decemberpostzegels 1995 zijn
geproduceerd met een zelfklevende
gom. Het kan zijn dat aan de ran-
den van de uit de velletjes geknipte
decemberpostzegels gom naar 
buiten komt, zodat de rand rondom
de postzegel iets plakkerig aanvoelt.
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De eerste geperforeerde
zegel van Nederland: 
De 2e emissie van 1864

Het velletje zelfklevende december-postzegels.
Handig voor gebruikers, maar voor verzamelaars?



KOSMOS band
UNIVERSE -
albumbladen op
A4 formaat
Een nieuwe band voor het DAVO
KOSMOS-systeem. Naast de 
bestaande éénkleurige (blauwe)
banden is er een nieuw, levendig
model ontworpen dat uitblinkt in
veelkleurigheid en door de fraaie

illustratie. Om de wereldbol zweven
alle verzamelbare objecten:
postzegels, enveloppen, munten,
telefoonkaarten. Voor alles wat U
verzamelen wilt is deze band een
duurzaam en fraai uitgevoerde
opbergmogelijkheid. Alle DAVO
KOSMOS bladen kunnen in deze 
4-ringsband worden gebruikt. De
band is gelamineerd, d.w.z. voor-
zien van een dunne beschermende
laag, voor duurzaam gebruik. 

Prijs band: ƒ 15,00
Bijpassende cassette: ƒ 13,00

Voor de opbergmappen A4 van het
KOSMOS systeem zijn op passend 
formaat blanko bladen verkrijgbaar
met kaderlijn of met ruit bedruk-
king, 170 grs. papier, zoals in de
DAVO LUXE albums wordt gebruikt.
Deze bladen zijn met name geschikt
voor het opzetten van verzamelin-
gen voor tentoonstellingen. De
nieuwe voorschriften van de FIP
(Fédération Internationale de
Philatélistes) stellen eisen aan het
formaat van de tentoongestelde
albumbladen. De in het alge-
meen gebruikte bladen uit albums
zijn volgens deze voorschriften te
groot.

Bestelnummer voor bladen
A4-R (ruit) en A4-K (kaderlijn);
prijs ƒ 7,50 per 20 bladen. 

De nieuwe KOSMOS band Universe

nieuw

De nieuwe
DAVO VAN nº 3
Zomer 1996:
VAN nº 4
DAVO VAN nº 3 is van de
band gerold. Het succes van
de nº 1 en 2 overtrof onze
verwachtingen volledig. We
dachten met alleen post-
zegelverzamelaars te maken te heb-
ben, maar de belangstelling voor de
auto's was als die voor een nieuwe
serie postzegels. 
De VAN nº 3 maakt deel uit van het
Jubileum-pakket dat tot en met 
31 maart a.s. verkrijgbaar is, en is
ook los te koop: prijs ƒ 25,00. 
In de zomer van 1996 de VAN nº 4!
Onder de eerste duizend verzame-
laars die bij ons deze VAN nº 4
schriftelijk bestellen, wordt aan
iedere 10e bestelling de auto voor 
ƒ 0,00 verkocht! Schrijf ons met
naam en adres en laat weten bij
welke postzegelhandel U uw auto
straks afgeleverd wilt hebben! 
U hebt 10% kans op een gratis
auto!

Gratis: 
DAVO brochure
1996-1997
In maart verschijnt de nieuwe
DAVO brochure 1996-1997 met
een compleet overzicht van alle
(nieuwe) DAVO produkten. U kunt
deze brochure gratis bij uw postze-
gelhandelaar halen. Indien U prijs
stelt op gratis toezending daarvan,
kunt U onderstaande coupon invul-
len en retourneren. In de tweede
helft van maart ontvangt U de bro-

Ja, stuur de nieuwe 

DAVO-brochure 

1996-1997

gratis naar:

Dhr./Mevr. 

Adres

Postcode

Woonplaats

Deze coupon sturen naar:
Uitgeverij DAVO, 
Postbus 411, 7400 AK  Deventer


