
PS: nummer 5
PS nº 5 verschijnt als bijlage bij het
jaarlijkse supplement Nederland en
is ook los verkrijgbaar bij de vak-
handel-filatelie. Het bevat informa-
tie over het supplement Nederland,
nieuwe produkten en aanbiedingen.

Het wagenpark
van DAVO

Sinds de eerste DAVO
VAN in 1994 verscheen,
bleken deze auto's bij
vele verzamelaars erg
in de smaak te vallen.
Inmiddels is de 4e VAN
uitgekomen 
(een Bedford uit 1950) 
en is bij uw postzegel-
handelaar verkrijgbaar.
Prijs ƒ 25,00. 
VAN Nº 3 is nog 
beperkt verkrijgbaar.
De Nº’s 1 en 2 zijn 
uitverkocht. 

VAN Nº 5 in de eerste helft van

1997?

In dit nummer:
• de nieuwe DAVO VAN Nº 4
• Jersey, Guernsey en Isle of Man
• “Velletjes van 10”
• Nieuwe DAVO klemstroken
• DAVO supplementen 1996
• Automaatstroken

• DAVO brochure 1997-1998
Jersey, Guernsey (en het daarbij beho-
rende eiland Alderney) en Isle of Man,
behoren in veel landen tot de meest
populaire verzamelgebieden. De eilan-
den werden in de loop van de jaren 70
“postaal onafhankelijk” en veel verza-
melaars grepen de kans om een land
“compleet” te kunnen krijgen. 
De eilanden blinken uit door een
bescheiden emissie-beleid en door de
zeer fraaie kwaliteit van hun zegels,
waarop cultuur, historie en natuur een
belangrijke plaats innemen. 

Voor een goede verzameling zijn er
zowel DAVO-albums van elk der vier
eilanden als ook de bekende Stanley
Gibbons catalogus ‘Collect Channel
Islands & Isle of Man’. Ook raden wij U
het boekje ‘Channel Islands Postal
History’ aan, eveneens een uitgave van
Stanley Gibbons.
Verkrijgbaar bij uw postzegelhandel! 
AANBIEDING

De gezamenlijke Posterijen van de
eilanden hebben voor U een aanbie-
ding: een abonnement voor minimaal
één jaar en een Luxe DAVO album,
met de bladen voor de periode 
1991-1995 voor de prijs van ƒ 99,50 
(Alderney ƒ 59,50). 
Zie verdere informatie daarover op de

achterzijde. 
Zonder er gewe-
st te zijn, kan
men zich aan de
hand van de
zegels een goed
beeld van elk der
eilanden vormen;
een bezoek aan
een eiland doet
uw verzameling
natuurlijk nog veel meer leven. 
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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.
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Jersey, Guernsey en Isle of Man:
waar kleine eilanden groot in zijn!

DAVO Luxe albums:

Alderney 1983-1995 ƒ 77,50
Guernsey 1969-1995 180,00
Jersey 1969-1995 175,00
Isle of Man 1973-1995 185,00

Elk album met fraai bedrukte
omslag, bladen met klemstroken
en cassette.

Van Stanley Gibbons:

Catalogus “Collect Channel 
Islands & Isle of Man” ƒ 27,75
Channel Islands 
Postal History 51,80

Verkrijgbaar bij de vakhandel filatelie.

nº 1

nº 3

nº 2

DAVO VAN nº 4. 
Vervolg op een groot en onverwacht succes.

Jersey, Guernsey, Isle of Man én Alderney: 
een complete serie DAVO-albums.



De nieuwe
FRAMA-stroken
Vanaf 21 mei zijn er op een beperkt
aantal plaatsen automaten in
dienst, voor de z.g. FRAMA-stroken.
Deze machines leveren elke gewen-
ste waarde van 5, 10, 15 cent enz.
tot 9595 cent, afhankelijk van het 
ingeworpen bedrag. 
PTT Post levert
haar abonnees de
waarde van 10
cent; de waarden
70, 80 en 100
cent zijn bij de
Verzamelservice van PTT Post te
bestellen. Voor deze zegels is een
blad ASF beschikbaar (Luxe: ƒ 4,00  -
Standaard-Luxe ƒ 2,50 en Standaard
ƒ 2,25), waarop zich naast de
afbeelding van een strook van 10
cent, 12 kaders bevinden waarop
eventuele andere waarden kunnen
worden ondergebracht. 
Indien wij voor alle denkbare zegels
een plaats op een blad zouden
maken, ontstaat er een album met
1919 :13=148 bladen. 
Indien gewenst kunt U deze bladen
los kopen en zo uw verzameling
FRAMA-stroken onderbrengen. 
Verkrijgbaar bij de vakhandel-filatelie!

Alle uitgiften van 1996 op een rij

blad datum onderwerp

125 27 februari Johannes Vermeer
21 maart Natuur en Milieu
23 april Zomerpostzegels
31 mei Vakantiepostzegels

126 1 april Verhuiszegel
13 juni 200 jaar Noord-Brabant
25 juni Sport
6 augustus Nederland -Waterland
3 september Unicef
3 september Sesamstraat

127 1 oktober Ontdekkingszegels
6 november Kinderpostzegels

26 november Decemberzegels

127a 26 november Velletje Decemberzegels

A54 27 februari Velletje Johannes Vermeer
21 maart Velletje Natuur en Milieu

A55 23 april Velletje Zomerpostzegels
14 mei Velletje Strippostzegels

A56 6 november Velletje Kinderpostzegels

ASF* 21 mei Automaatstroken - FRAMA

V5* 1 april Velletje Verhuiszegels
V6* 31 mei Velletje Vakantiepostzegels
V7* 31 mei Velletje Vakantiepostzegels
V8* 3 september Velletje Sesamstraat
V9* 3 september Velletje Sesamstraat

* De V-bladen en blad ASF maken geen deel uit van het DAVO-supplement
Nederland; deze bladen kunnen apart worden geleverd.
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DAVO-supplement Nederland 1996
Hieronder treft U een overzicht aan van de samenstelling van het supple-
ment Nederland 1996. Ook de supplementen voor Aruba, Ned. Antillen en 
Suriname zijn vanaf heden verkrijgbaar. Er is dit jaar geen supplement voor
Automaatboekjes (AU) en Zegels uit automaatboekjes (S). 
Zoals gebruikelijk verschijnen de supplementen van de overige landen in de
loop van maart en april. Hieronder treft U daarvan een overzicht aan. In
tegen-stelling tot voorgaande jaren, zijn de V-bladen voor de velletjes van 10
(20) zegels niet toegevoegd aan het supplement Nederland, omdat de
samenstelling én de prijs daardoor onevenredig zouden worden verhoogd.
Natuurlijk zijn deze bladen (V5-V9) wel apart verkrijgbaar. In LUXE (ƒ 15,00),
Standaard-Luxe (ƒ 7,50) en Standaard-uitvoering (ƒ 6,25), zodat U zelf kunt
bepalen of U deze rubriek aan uw verzameling en album wilt toevoegen.
Voor deze bladen kunt U ook een aparte band Nederland V bestellen, zie

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 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

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 = 5e week januari  • 2 = 4e week maart  • 3 = 4e week april



De “velletjes
van 10” 
van PTT Post
In 1993 verscheen het eerste 
“velletje van 10” (DAVO album
Nederland blad V1, wenspostze-
gels). Wat is de achtergrond van het
uitgeven van deze velletjes?
Postkantoren en hun loketten zijn,
zoals zoveel aktiviteiten binnen het
bedrijfsleven, in toenemende mate
onderhevig aan rationalisatie. Er
wordt steeds gekeken naar verho-
ging van de doelmatigheid, betere
rentabiliteit, terugdringen van
kosten, enzovoort. PTT wil graag
dat het afscheuren van één postze-
gel van 70 cent tot het verleden
gaat behoren en verkoopt haar pro-
dukt, de postzegel, in een “een-
heidsverpakking” van 10 stuks. Net
zoals U melk per liter, suiker per kilo
en koffie per pond koopt, zou PTT
Post het liefst zien dat U postzegels
per 10 koopt. 

DAVO heeft voor alle tot nu toe 
verschenen velletjes van 10, en ook
voor het “verhuisvelletje” van 20
stuks, albumbladen aangeboden. 
In 1996 verschenen er 5 velletjes 
en deze zijn terug te vinden op de
bladen V5 t/m V9. 
Prijs: Luxe ƒ 15,00

Standaard-Luxe ƒ 7,50
Standaard ƒ 6,25

In de komende jaren zullen er nog
heel wat van deze velletjes verschij-
nen. Een prima manier om uw ver-
zameling op te bouwen, is het
gebruik van een album/band nº V,
waarin 
U ze kunt opbergen. Prijs van band
Nederland V, in Luxe uitvoering, 
met daarin de bladen V5 t/m V9: 
ƒ 52,50. (De bladen V1 t/m V4 zijn
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Luxe band Nederlan V met daarin de bladen V5 t/m V9. 
Speciale prijs: ƒ52,50 (t/m 31 maart 1997). 

Een lege band, met cassette, rugbedrukking V, is ook leverbaar, prijs ƒ 47,50

Om te verzamelen?

De laatste 2 velletjes van 10 van 1996:
Sesamstraat



Britse Eilanden AANBIEDING
Indien U bij uw postzegelhandelaar een abonnement neemt voor minimaal één jaar, 
waarbij U ƒ 50,00 vooruit betaalt, krijgt U:
• een DAVO LUXE album met bladen voor de periode 1991 - 1995
• de complete jaarcollectie zegels en blokken van 1995
✔ voor de prijs van slechts ƒ 99,50 per eiland (voor Alderney ƒ 59,50).
Deze aanbieding geldt voor elk der eilanden.

Informatie bij uw plaatselijke postzegelhandel of schrijf naar:
Britse Eilanden Verkoopkantoor, Postbus 184, 3300 AD DORDRECHT 

British 
Islands Stamps

Isle of Man, Jersey, Guernsey en Alderney zijn Britse Eilanden; de Kanaaleilanden Jersey, Guernsey (en het daarbij horende Alderney) liggen
vlak bij de franse kust, terwijl Isle of Man in de Ierse Zee te vinden is. Deze eilanden hebben ongeveer 25 jaar geleden hun postale 
zelfstandigheid verworven en zijn zeer verzamelwaardig, al was het alleen al omdat het, met een beetje speurwerk, heel goed mogelijk is
nog alle zegels van de eilanden te bemachtigen. Door hun oorsprong en hun bijzondere postale status zijn de eilanden nauw met elkaar
verbonden en stellen zich tot doel jaarlijks een beperkt aantal emissies uit te geven die zich kenmerken door hun hoge kwaliteit.

Een verzameling postzegel van de Britse Eilanden is meer dan alleen de lege 
plaatsen in uw album vullen, het is  . . . . .

Uw band met de natuur

De herinnering aan een gebeurtenis

De weerslag van de geschiedenis

Een belangrijk sport-evenement

Een tocht langs de eilanden

In het kort: een kennismaking met alle facetten die de Eilanden U te bieden hebben.

Isle of Man

Jersey, Guernsey, Alderney



Bij uw 
DAVO-album
een DAVO-
insteekboek

Passend bij uw DAVO-album
Nederland is er ook een insteek-
boek in dezelfde uitvoering verkrijg-
baar: donkerblauw, bedrukt met
het wapen van Nederland, zoals op
uw voordruk-album. Zeer geschikt
voor het opbergen van de zegels, in
afwachting van het supplement of
voor uw dubbele zegels.
Prijs ƒ 39,50.

Ja, stuur de nieuwe 

DAVO-brochure 

1997-1998

gratis naar:

Dhr./Mevr. 

Adres

Postcode

Woonplaats

Deze coupon sturen naar:
Uitgeverij DAVO

Postbus 411, 7400 AK  Deventer

Gratis: 
DAVO brochure
1997-1998
Indien u prijs stelt op toezending
van de nieuwe DAVO brochure
1997-1998 (verschijnt in maart a.s.)
zenden wij U deze gratis toe. 
Vul op de onderstaande coupon uw
naam en adres in.

De brochure is vanaf half maart ook
gratis verkrijgbaar bij de vakhandel-
filatelie en bij de boekhandel.

Nieuwe DAVO
klemstroken 
in een nieuwe 
verpakking

Op verzoek van veel verzamelaars
heeft DAVO, naast de bekende
Cristal en Nero klemstroken, een
nieuwe kwaliteit aan het assorti-
ment toegevoegd, de zogenaamde
“matte” stroken. “Mat” wil zeggen
dat de transparante bovenlaag van
de strook is vervaardigd van een
ontspiegelde folie, in tegenstelling
tot de bestaande stroken, waarvoor
juist een zeer heldere, enigszins
reflecterende folie wordt gebruikt.
De één is niet beter dan de andere,
het is een kwestie van smaak van
de verzamelaar. 

Voor het complete stroken pro-
gramma is een nieuwe verpakking
ontwikkeld, geheel van papier.
Afgesloten met een herbruikbare
sluitzegel kunt U deze verpakking
openen en afsluiten. 
Prijs per verpakking: ƒ 7,70, dus
beduidend gunstiger geprijsd dan
welk ander merk dan ook. 
Ook verkrijgbaar op maat gesneden
van de Nederlandse postzegels :
ƒ 2,80 per pakje van 50 stuks. 
De verzamelaars die zelf hun bladen
voorzien van klemstroken kunnen
hier hun voordeel mee doen!

De nieuwe stroken en de nieuwe verpakking

nieuw

Zoekt U postzegels,
albums, heeft u vragen?

Informeer bij de 
vakhandel-filatelie


