
PS: nummer 6
PS nº 6 verschijnt als bijlage bij het
jaarlijkse supplement Nederland en is
ook los verkrijgbaar bij de vakhandel-
filatelie. Het bevat informatie over het
supplement Nederland, nieuwe 
produkten en aanbiedingen.

Het wagenpark 
van DAVO
Sinds de eerste DAVO VAN in 1994
verscheen, blijken de auto's bij vele
verzamelaars erg in de smaak te 
vallen. Inmiddels is de 5e VAN uitge-
komen, een Packard VAN (Ver. Staten)
uit 1936 en deze is bij uw postzegel-
handelaar verkrijgbaar. Prijs ƒ 25,00.
Het betreft dit keer een in samenwer-
king met Stanley Gibbons uitgebracht
model. Er zijn 5200 ex. vervaardigd,
elk voorzien van een genummerd 
certificaat. 
VAN Nº 4 is nog zeer beperkt 
verkrijgbaar. De VAN Nº’s 1, 2 en 3
zijn uitverkocht. VAN Nº 6 in de eerste
helft van 1998?

Postzegelverzamelaars beschikken
over meer geografische kennis dan
vele anderen. Op hun speurtochten
door de gehele wereld, aan de hand
van postzegels, komen zij immers 
landen tegen die voor anderen 
onbekend blijven. 
Vraag 10 niet-verzamelaars waar
Åland ligt en meer dan de helft zal
het antwoord schuldig blijven. Vraag
het aan 10 verzamelaars en meer dan
de helft zal het goede antwoord 
kunnen geven. 
Åland, in de Botnische golf, is een Fins
eiland, dat in 1984 postaal zelfstandig
werd. Op deze eilandengroep (6500
eilanden, waarvan 50 bewoond)
wonen 25.000 mensen, maar het 
aantal postzegelverzamelaars van dit
land is een veelvoud. Natuurlijk veel
Finnen, maar ook velen in de rest van
Europa en daarbuiten. 
Als U onderstaande 5 vragen goed
beantwoordt, maakt U kans op een
DAVO Luxe album Åland, de nieuwe
DAVO VAN Nº 5 (beide door 
Uitgeverij DAVO beschikbaar gesteld)
en een complete jaarcollectie van alle
zegels van 1997 (beschikbaar gesteld
door de Posterijen van Åland). 

De vragen zijn:
1. Hoeveel inwoners heeft Åland?
2. Uit hoeveel eilanden bestaat de 

totale eilandengroep?
3. In welk jaar werden de eerste post-

zegels van Åland uitgegeven?
4. Wat is de afstand van de hoofdstad 

van Åland tot Helsinki in km?
5. In welke waarde (valuta) zijn de 

zegels van dit eiland?

Stuur uw antwoorden op een 
briefkaart naar:
UITGEVERIJ DAVO
Postbus 411 - 7400 AK DEVENTER
Per 25 foutloze inzenders wordt een
album, een VAN en een jaarcollectie
verloot. 
De inzending sluit 15 maart 1998.

Uw postzegelhandelaar zal U graag
informeren over de mogelijkheden
een abonnement op de zegels van
Åland te nemen en kan U natuurlijk
het DAVO Luxe album Åland (ƒ 87,50
voor bladen met klemstroken, band
en cassette) leveren!

Het emissiebeleid van
Åland is bescheiden en 
kenmerkt zich door
een grote variëteit. Om
uw verzameling com-
pleet te houden zult U 
jaarlijks niet veel meer
kwijt zijn dan 
ongeveer 30 gulden. 

Met een
bescheiden
bedrag kunt 
U dus een
mooie en 
interessante
verzameling
opbouwen! 1

PS is een nieuwsbrief van uitgeverij DAVO
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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Åland: postzegelverzamelaars
weten waar dat ligt!



Gratis postzegel!
In 1997 verscheen het velletje met 10
verrassingspostzegels. Op het eerste
gezicht is er sprake van 10 identieke
zegels, maar elke zegel is voorzien van
een kraslaag,
waaronder 
verschillende 
teksten staan 
verborgen. 
Wij hebben in 
het supplement 
ruimte gemaakt
voor één zegel. PTT Post heeft als 
verrassing per supplement één 
exemplaar van deze bijzondere zegel
gratis beschikbaar gesteld aan de 
verzamelaars met een DAVO-album!
Deze  postzegel treft U in het 
supplement Nederland aan. Verder
vindt U in het supplement voor de 
velletjes natuurlijk een blad waarop
het complete velletje kan worden
ondergebracht.

Geen “losse”
zegel(s) uit
decembervel
Anders dan in voorgaande jaren treft
U in het supplement 1997 geen plaats
aan voor losse zegels uit het 
decembervel. De reden daarvoor is
dat het niet duidelijk is wat een losse
zegel zou moeten zijn. 
Zes verschillende zegels, niet samen-
hangend? Of 6 zegels, wel samen-
hangend? Zo ja, welke samenhang?
De eerste decemberzegels kwamen
uit in een boekje (1987), waarvan de
5 verschillende zegels ook apart zijn
opgenomen (zie blz. 103). Daarna 
verschenen er velletjes met 20 of 
2 x 10 identieke zegels, waarvan er
één of twee in het album zijn 
opgenomen. Nu is er sprake van 6
verschillende zegels en het is niet 
uitgesloten dat er volgend jaar een
velletje komt met 20 verschillende
zegels. Wij willen datgene opnemen,
dat door PTT Post wordt aangeboden, 

Alle uitgiften van 1997 op een rij
blad datum onderwerp

128 2 januari Zakenpostzegels 80, 160 cent
2 januari Verhuiszegel 80 cent
4 januari Elfstedentocht 80 cent

21 januari Verrassingspostzegel 80 cent
25 februari Natuur en Milieu 80, 100 cent
18 maart Strippostzegel 80 cent
15 april Ouderenpostzegels 3x 80+40 cent

129 6 mei Wens- en verjaardagspostzegels 80, 80 cent
27 mei Rode Kruis 80+40 cent
27 mei Algemene Rekenkamer en

Marshall-plan 80, 80, 80 cent
17 juni Europese Unie 100 cent
1 juli Holland Promotion 80 en 100 cent
5 augustus Herdenkingen 4x 80 cent

130 2 september Jongerenpostzegels 80 en 80 cent
7 oktober Geboortezegel 80 cent

12 november Kinderpostzegels 3x 80+40 cent

130a 25 november Velletje Decemberzegels 20x 55 cent

A57 25 februari Velletje Natuur en Milieu 160 cent
18 maart Velletje Strippostzegels 80 en 80 cent

A58 15 april Velletje Ouderenpostzegels 6x 80+40 cent
12 november Velletje Kinderpostzegels 6x 80+40 cent

AS3 1993-’94 Automaatstroken - Klüssendorf

De onderstaande V-bladen en blad ASN maken geen deel uit van het 
DAVO-supplement Nederland; deze bladen kunnen apart worden geleverd.

ASN* 20 maart Automaatstroken - NAGLER

V9a* 2 januari Velletje Sesamstraat 10x 80 cent
V10* 2 januari Velletje Verhuiszegels 20x 80 cent
V11* 21 januari Velletje Verrassingszegels 10x 80 cent
V12* 18 maart Velletje Strippostzegels 10x 80 cent
V13* 6 mei Velletje Wenspostzegels 10x 80 cent
V14* 6 mei Velletje Verjaardagspostzegels 10x 80 cent
V15* 1 juli Velletje Holland Promotion 10x 80 cent
V16* 2 september Velletje Jongerenpostzegels 10x 80 cent
V17* 7 oktober Velletje Geboortezegels 10x 80 cent
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DAVO-supplement Nederland 1997
Hieronder treft U een overzicht aan van de samenstelling van het supplement
Nederland 1997. Ook de supplementen voor Aruba, Ned. Antillen en Suriname
zijn vanaf heden verkrijgbaar, alsmede het supplement voor het album Postzegel-
mapjes, 2e helft 1997. Zoals gebruikelijk verschijnen de supplementen van de
overige landen eind maart en april. Hieronder treft U daarvan een overzicht aan.
Evenals vorig jaar, zijn de V-bladen voor de velletjes van 10 apart verkrijgbaar,
zodat U zelf kunt bepalen of U deze rubriek aan uw verzameling en album wilt
toevoegen. Voor deze bladen kunt U ook een aparte LUXE band Nederland Velletjes
bestellen: prijs ƒ 50,00 voor band met cassette.

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

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 + au. 2
Zwitserland 2

Wanneer verschijnen de DAVO-aanvullingsbladen van de overige landen?
1 = 5e week januari  * 2 = 4e week maart  * 3 = 4e week april

GRATIS



d.w.z. het zo opnemen als U het aan
het loket of van de Verzamelservice in
Groningen koopt, of zoals uw post-
zegelhandelaar het U in abonnement
uitlevert. Uiteraard kan men daar
tegenin brengen dat het voor 
verzamelaars van gestempelde zegels
geen ideale oplossing is. De praktijk
leert echter dat ruim 75% van de 
verzamelaars ongebruikte zegels in
hun album opnemen, zodat wij ons
richten naar de “grootste gemene
deler”. Natuurlijk kunt U altijd met
behulp van blanko bladen datgene
aan uw album toevoegen waarin het
supplement niet voorziet. 

De vakhandel filatelie is onmisbaar
voor een goede verzameling én 
verzamelaar. Bij de postzegelhandel
vindt U postzegels, kennis, ervaring en
goede raad. Postzegels, omdat de
postzegelhandel meestal beschikt over
een ruime voorraad Nederlandse en
buitenlandse zegels, van deze tijd en
van vroeger. Heeft hij niet wat U
zoekt, dan zal hij voor U zoeken, bij
collega’s, op veilingen, waar dan ook:
de postzegelhandel weet de weg.
Kennis vindt U er, omdat handelaren 

beschikken over een in de loop van
jaren opgebouwde kennis van post-
zegels. Graag zal hij U terzijde staan
bij het opbouwen van uw verzameling. 
Voor een adres van een postzegel-
handelaar in uw onmiddellijke omge-
ving kunt U contact opnemen met: 

DAVO Cliëntenservice, 
telefoon 0570 - 50 27 00
fax 0570 - 50 27 05
e-mail info@davo.nl
internet www.davo.nl
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De vakhandel filatelie
• voorraad • advies • ervaring • kennis

DAVO WEBSITE OP INTERNET: www.davo.nl

Bezoek de WEBSITE van DAVO 
op internet!

Sinds november 1997 is DAVO present
op internet. U treft daar informatie 
aan over het bedrijf, actualiteiten, 
aanbiedingen en andere 
wetenswaardigheden.

Vraagbaak voor verzamelaars

Op de DAVO website vindt u tevens
een Vraag & Aanbod-rubriek waarin
verzamelaars met elkaar in contact
kunnen komen. Als U iets speciaals
zoekt of aan te bieden heeft.

DAVO website:
www.davo.nl
e-mail:
info@davo.nl



6500 Eilanden in de Oostzee
De autonome Åland eilanden kregen
in 1984 voor het eerst hun eigen
postzegels. Jaarlijks verschijnen er
slechts 12-15 zegels, die de natuur,
de cultuur en de maatschappij van
Åland beschrijven. Ålandse 
postzegels als verzamelgebied laten
een stabiele waardevermeerdering
zien.

Voor motiefverzamelaars:
De Norden-zegels stellen de moderne 
vervoersverbindingen voor tussen
Åland en Zweden. 
Voor de liefhebber van Sportzeiler
bieden wij iets heel bijzonders: een
zegel met een Matchrace-motief.

Voor de jeugd:
Het boekje voor 1998 presenteert
enige hobbies, die de huidige jeugd
bijzonder aan het hart liggen. 
Het bevat vier motieven: motorsport,
informatie techniek, aerobics en
muziek.

Postzegels van Åland

klein maar fijn!

De postzegels van 1998:

2.2  Landschappen: Appel- en 
Komkommer verbouw

27.3 Boekjes Jeugd
27.4 Europa: Midzomerfeest
8.5 Norden: Scheepvaart
8.5 Int. Jaar v/d Wereldzeeën 
1.8 Marinepadvinders depot
6.8 Matchrace-zegel

11.9 Verandas
11.9 Automaatzegels 
9.10 Galionafbeelding Kerken Eckerö

U KUNT DIRECT BESTELLEN BIJ UW POSTZEGELHANDEL IN NEDERLAND
verdere informatie over Åland kunt u verkrijgen bij: 
Åland Post, Filateliediensten, PB 100, fin-22100

Voor de autoliefhebber:
Begin 1998 zullen we Ålands eerste 
miniatuur-auto op de markt brengen.

NIEUW



De volgende
DAVO-albums:

China &
Hong Kong

Het DAVO-album China,
periode 1990-1996 in de Luxe
uitvoering, is verkrijgbaar!
Prijs ƒ 135,00. In de komende
jaren zullen er ook van de
voorafgaande jaren album-
bladen worden aangeboden!
Het album Hong Kong is in
voorbereiding en zal in de
loop van 1998 verschijnen.

DAVO-album 
“velletjes van 10”
groot succes!
DAVO heeft voor alle tot nu toe
verschenen velletjes van 10 (en 20)
albumbladen aangeboden. In de
komende jaren zullen er nog vele
velletjes verschijnen. 
In een album/band met rugtekst
Velletjes kunt U uw verzameling
prima onderbrengen!
Prijs van album Nederland Velletjes,
in Luxe uitvoering, met daarin de
bladen V1 t/m V17  ƒ 80,00
supplement 1997 
(V9a t/m V17) ƒ 28,00

Gratis: 
DAVO brochure
1998-1999
In maart verschijnt de nieuwe DAVO
brochure 1998-1999 met een 
compleet overzicht van alle (nieuwe)
DAVO produkten. U kunt deze 
brochure gratis bij uw postzegel-
handelaar halen. Indien U prijs stelt
op gratis toezending daarvan, kunt
U onderstaande coupon invullen en
retourneren. In de tweede helft van
maart ontvangt U de brochure thuis. 

Ja, stuur de nieuwe 

DAVO-brochure 

1998-1999

gratis naar:

Dhr./Mevr. 

Adres

Postcode

Woonplaats

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


