
PS: nummer 9
PS nº 9 verschijnt als bijlage bij het
jaarlijkse DAVO supplement Nederland
en is ook los verkrijgbaar bij de vak-
handel-filatelie. Het bevat informatie
over het supplement Nederland,
nieuwe producten en aanbiedingen. 

Van N° 7

VAN nº 7 is uitgebracht ter gelegen-
heid van het verschijnen van de eerste
jaargang van Geïllustreerd Verzamelen.
VAN’s nº 5 en 6 zijn nog beperkt
verkrijgbaar. Vraag uw handelaar!

ƒ 25,00
De eerste jaargang albumbladen
voor de postzegels van 2000 is in
een
bijzondere presentatie verschenen:
Geïllustreerd Verzamelen. Behalve de
bekende uitvoering van het DAVO-

supplement (als gebruikelijk in de
tweede helft van januari verkrijg-
baar) is dit jaar voor het eerst de
geïllustreerde en gedocumenteerde
versie beschikbaar. De toevoeging
van deze elementen maakt het
verzamelen van postzegels in een
DAVO-album nog waardevoller en
informatiever. Jaarlijks zal deze versie

van het DAVO-supplement halverwege
december beschikbaar zijn. De prijs?
Nauwelijks meer dan het supplement
met klemstroken zoals u die in de afge-
lopen jaren wellicht heeft gebruikt. Wij
zijn ervan overtuigd dat uw verzameling
nog meer aan waarde wint door deze
fraai vormgegeven presentatie. Naar
keuze kunt u dit supplement toevoegen
aan het DAVO-album dat u nu gebruikt
of in een nieuwe, speciale Luxe band
met tekst ‘Geïllustreerd Verzamelen’ een
nieuw begin maken met uw verzameling
postzegels van Nederland (prijs ƒ 69,50).
Veel verzamelgenoegen met
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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.
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E E R S T E J A A R G A N G

Geïllustreerd Verzamelen

Rijk geïllustreerd en gedocumenteerd: Geïllustreerd Verzamelen.

In dit nummer:
• Nieuw: Geïllustreerd Verzamelen

• DAVO VAN nº 7

• alle uitgiften 2000

• DAVO supplementen Nederland 2000

• data overige landen

• thema-boeken van DAVO

• programma postzegels 2001

• Stanley Gibbons catalogus: aanbieding

• partijenpost(zegels?)

• op naar Brussel

• de euro komt!



Alle uitgiften van 2000 op een rij
blad datum onderwerp waarden

4 januari Het kwartje 25 cent
Karel V 2 x 80 cent

29 februari Felicitatiezegels 10 x 80 cent

25 maart Europees Kampioenschap Voetbal 2 x 80 cent

4 april Ouderenpostzegels 3x 80+40 cent

14 april 200 jaar Rijksmuseum 10 x 80 cent
De Nachtwacht 100 cent

2 mei Doe Maar vijf 2 x 80 cent

1 augustus Priority - De Nachtwacht 110 cent
Priority - Jeroen Krabbé 110 cent
Beatrix 110 cent

21 augustus Sail Amsterdam 10 x 80 cent

23 september Sjors & Sjimmie 2 x 80 cent

10 oktober Natuur 2 x 80 cent
10 oktober Rouwzegel (zelfklevend) 80 cent
10 oktober 150 jaar postzegels in Nederland 2 x 80 cent

8 november Kinderpostzegels 3x 80+40 cent

28 november Decemberzegels 20 x 60 cent

In het DAVO supplement Geïllustreerd Verzamelen en het DAVO-supplement in
zwart/wit uitvoering (verschijnt in januari 2001) zijn exact dezelfde zegels 
opgenomen.

De onderstaande bladen in de traditionele zwart/wit uitvoering maken geen deel
uit van het DAVO-supplement Nederland en kunnen apart worden geleverd. Op
de bladen V26 t/m V29 zijn de velletjes opgenomen, waarvan in het supplement
Nederland alleen de ‘losse’ zegels zijn opgenomen. Op de bladen V25b, V25c en
V28a zijn velletjes opgenomen die ook in het supplement Nederland voorkomen. 

V26 14 april Velletje Priority - De Nachtwacht 5x 100 cent
V27 1 augustus Velletje Priority - De Nachtwacht 5x 110 cent
V28 1 augustus Velletje Priority - Jeroen Krabbé 5x 110 cent
V29 23 september Velletje Sjors & Sjimmie 2 x 5 x 80 cent

V25b 29 februari Velletje Gefeliciteerd 10x 80 cent
V25c 14 april Velletje 200 jaar Rijksmuseum 10x 80 cent
V28a 21 augustus Velletje Sail Amsterdam 10x 80 cent

141a 29 februari Losse zegels Gefeliciteerd 10 x 80 cent
142a 14 april Losse zegels 200 jaar Rijksmuseum 10 x 80 cent
143a 21 augustus Losse zegels Sail Amsterdam 10 x 80 cent
145a 28 november Losse Decemberzegels 20 x 60 cent

Port 1 1 juli Zegels partijenpost zonder waarde aanduiding
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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

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
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

Mayotte 3
Monaco 3
Namibië 3
Nederland 1
NL Postzegelmapjes 1
Ned. Antillen 1
Nieuw Caledonië 3
Nieuw Zeeland 3
Noorwegen 2
Oostenrijk 2
Polen 3
Portugal 3

Rusland 3
Saint Pierre & Miq. 3
San Marino 3
Spanje 3
Suriname 1
United Nations 3
USA 3
Vaticaan 3
IJsland 2
Zuid Afrika 3
Zweden 2 
Zwitserland 2

Alle DAVO-supplementen
NEDERLAND 2000
In de maanden december en januari
verschijnen de DAVO-supplementen
voor de postzegels van Nederland van
het jaar 2000, waarbij u uit de volgende
uitvoeringen een keuze kunt maken.

Geïllustreerd Verzamelen
NIEUW! Voorzien van tekst en
illustraties, geheel in kleur. Met klem-
stroken op zeer fraai 200 grs. papier.

ƒ 29,95

Luxe
Met klemstroken. Albumbladen in de
bekende uitvoering: met klemstroken,
op papier 170 grs., zwart/wit.

ƒ 29,00

Standaard-Luxe
Als Luxe, maar zonder klemstroken. 

ƒ 16,75

Standaard
Zonder klemstroken, op 100 grs.
papier ƒ 16,75

Vanaf 26 januari 2001 kunt u,
aanvullend op bovenstaande
supplementen uw verzameling
uitbreiden met albumbladen voor:

Velletjes
Een supplement voor de velletjes
van 10; in Luxe uitvoering. ƒ 15,00

Nederland Extra
Voor de losse zegels uit velletjes,
in Luxe uitvoering. ƒ 11,50

Nederland AU
Voor de complete postzegelboekjes,
met opbergmap. ƒ 8,00

Nederland S
Voor de losse zegels en combinaties
uit postzegelboekjes;
in Luxe uitvoering ƒ 15,00

Partijenpost
Facultatief blad in Luxe uitvoering
voor de zegels Port Betaald. ƒ 4,50

Velletjes Extra
Bladen voor de velletjes ‘Gefeliciteerd’,
‘200 jaar Rijksmuseum’ en ‘Sail’. 

ƒ 11,50

Betaald

Wanneer verschijnen de DAVO-aanvullingsbladen van de overige landen?
1 = 26 januari  * 2 = 30 maart  * 3 = 27 april 2001
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DAVO Thema-boeken

STANLEY GIBBONS STAMPS OF THE WORLD:
de meest complete catalogus!

Uitgifteprogramma 2001
2 januari Postzegel van 20 cent

26 januari 100 jaar Koninklijk 
Nederlandse Natuur-
historische Vereniging

14 maart Tussen twee culturen
14 maart Rotterdam Culturele 

hoofdstad 2001
3 april Vrijwilligerswerk
3 april Max Euwe

24 april Zomerzegels
15 mei Kunst 19e eeuw
2 juli Euro

28 augustus Cartoon
25 september Verrassingszegel

oktober 150 jaar Nederlandse 
postzegel

oktober 100 jaar Koninklijk 
Verbond van Grafische
Ondernemingen

7 november Kinderpostzegels
27 november Decemberzegels
(Opgave PTT Post - onder voorbehoud.)

NIEUWS VAN DAVO VINDT U STEEDS OP:

www.davo.nl

Voor uw wereldverzameling of uw thematische verzameling is Stamps of the
World van Stanley Gibbons het meest aangewezen naslagwerk. Alle landen
van de wereld zijn opgenomen.
De editie 2001 (zie foto) is inmiddels verschenen
(prijs: ƒ 359,40), en de nog steeds zeer goed
bruikbare editie van 2000 wordt nu aangeboden
voor de speciale prijs van ƒ 195,00 voor de drie
delen samen, inclusief cassette. 

Verkrijgbaar bij de vakhandel-filatelie.

De drie delen zijn samen
verkrijgbaar in een
handige opbergcassette.

In juni 1999 presenteerde DAVO een
nieuw fenomeen: het Thema-boek.
Aan de hand van de door PTT Post uit-
gegeven thema-velletjes (verschijnen
twee maal per jaar) brengt DAVO bij
ieder thema een boek uit. Daarin
worden aan de hand van de 10 post-
zegels in even zovele hoofdstukken elk
van de 10 zegels behandeld. Tekst,
illustraties en postzegel gaan zo samen.
De meest uiteenlopende onderwerpen

komen aan de orde: geschiedenis,
kunst, sport, cultuur enz.
Een mooie verzameling boeken!

In 2001 verschijnen de boeken
‘Tussen twee culturen’ (14 maart)
en ‘Kunst 19e eeuw’ (15 mei).
Prijs ƒ 49,50 per deel, waarbij per boek
voor ƒ 16,00 ongebruikte en frankeer-
geldige zegels worden meegeleverd.

De tot nu toe verschenen
Thema-boeken van DAVO.

Postzegels,
of niet?

Op 1 juli 2000 
introduceerde
PTT Post deze 
zegels ten 
behoeve van
partijen waarvan 
de port vooraf 
betaald is (partij-
enpost). Om de 
attentiewaarde

voor de poststukken bij de ontvangers
te verhogen, kan de afzender ze van
deze zegels voorzien. Ze hebben dus
wel degelijk een postale functie
(attentie-verhogend), maar dienen
niet om het geldend posttarief mee te
voldoen. De afzender betaald per
zegel 4 cent als gedeeltelijke betaling
van het totale posttarief. De vraag of
het wel of geen postzegels zijn mag
elke verzamelaar zelf beantwoorden.
De zegels zijn niet bij het postkantoor
verkrijgbaar, wel bij de Collect Club
van PTT Post in Groningen en bij de
vakhandel-filatelie. 

Voor uw DAVO-album is er een
facultatief blad beschikbaar waarop
deze zegels kunnen worden onder-
gebracht en dat u aan uw album kunt
toevoegen. Zie voor bijzonderheden
het overzicht.
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GRATIS BROCHURE 2001-2002
(beschikbaar maart 2001)

Ja, stuur de DAVO-

brochure 2001-2002

gratis naar:

Mevr./Dhr. 

Adres

Postcode

Woonplaats

Coupon sturen naar:
Uitgeverij DAVO, 
Postbus 411, 7400 AK  DEVENTER

De brochure kunt u ook via de web-site van
DAVO aanvragen: www.davo.nl

Nog 6 maanden
postzegels met

centen en guldens

NIEUWS VAN DAVO VINDT U STEEDS OP:

www.davo.nl

Op 5 januari 1999 verscheen de
eerste zegel waarop aandacht
geschonken werd aan de komst van
‘het nieuwe geld’. Dat gebeurde ter
gelegenheid van de invoering van de
euro op 1 januari 1999. Het is een
misverstand te denken dat de euro
pas op 1 januari 2002 wordt inge-
voerd; op die datum zal de invoering
worden afgerond met het in omloop
brengen van munten en bankbiljetten.
Op 2 juli 2001 komen de eerste Neder-
landse zegels met waarde-aanduiding
in guldens én euro’s! Vooruitlopend
op de definitieve invoering van de
munten en bankbiljetten op 1 januari
2002 zullen de Nederlandse post-
zegels in de periode van juli t/m
december 2001 met een dubbele
waarde-aanduiding verschijnen.
Op deze wijze wordt het publiek
vertrouwd gemaakt met de waarde-
verhouding en de tarieven die met
ingang van 1 januari 2002 in euro’s
van toepassing zullen zijn.

In de tweede helft van 2001 zal
DAVO een fraai album presenteren,
waarin de zegels uit deze unieke
periode zijn samengebracht en dat
uitgebreid zal worden gedocumenteerd
en geïllustreerd. Een bijzonder album,
met een postzegelverzameling, dat
het keerpunt zal markeren van twee-
honderd jaar guldens naar de invoering
van de nieuwe Europese munt.
Verkrijgbaar vanaf 31 oktober 2001
(datum onder voorbehoud) bij de
vakhandel-filatelie en de Collect Club
van PTT Post.

H E T E V E N E M E N T V A N 2 0 0 1 :

Belgica 2001 in Brussel
In 2002 in Amsterdam, maar eerst
in 2001 in Brussel: het grootste
filatelistische evenement van het
jaar in de hoofdstad van Europa!
Van 9 tot en met 15 juni bent u
van harte welkom op het Heizel
tentoonstellingscomplex aan de
noordzijde van Brussel. Een week
lang een manifestatie die de
moeite waard zal zijn.

Gedurende de
tentoonstelling zal
er elke dag een serie
postzegels verschijnen
en kunt u uw hart op-
halen bij de prachtige
collecties die tentoon-
gesteld zijn en een
bezoek brengen aan
de vele stands van
postzegelhandelaren,
postadministraties van
vele landen en natuur-
lijk de DAVO-stand! 

Een primeur voor de
Benelux zijn de geper-
sonaliseerde zegels.
Bezoekers kunnen zich
onsterfelijk maken
door hun portret op
zegels te laten drukken.

Brussel is per auto en
per trein uitstekend
bereikbaar en heeft
behalve deze post-
zegeltentoonstelling
nog veel meer te bieden.

De toegang is gratis! 

Eén van de gebouwen op het Heizel-complex,
waar de BELGICA 2001 zal plaatsvinden.


